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Op dinsdag 3 april 2018 speelden we
de zevende ronde van de interne zomercompetitie waarin negen wedstrijden werden
gespeeld. Wedstrijdleider Frits Berendse
kreeg nog een aantal last-minute afmeldingen
te verwerken (Pomar 1 speelde de volgende
dag een externe wedstrijd en sommige
spelers willen nu eenmaal niet twee dagen
achter elkaar schaken: onbegrijpelijk...) zodat
het programma hier en daar lichtelijk moest
worden gewijzigd. Dat leverde in ieder geval
weer veel strijd op waarin de zwartspelers
eindelijk weer eens aan het langste eind
trokken: vier overwinningen en drie
nederlagen bij twee remises.
Markus Lohrer is de laatste tijd lekker bezig,
ook vanavond wist hij weer zijn partijtje te
winnen. Tegenstander Ruud van Dijk koos
met wit een verkeerde afruil waarna Markus
na amper drie kwartier spelen weer een vol
punt kon laten bijschrijven.
Drie kwartier later konden ook bij Frits
Berendse (de nummer drie van de ranglijst)
en koploper Bas von Königslöw de stukken
weer in de doos. Het topduel leverde niet
bepaald het gewenste vuurwerk op maar
dat schijnt tegenwoordig normaal te zijn in
partijen tussen topspelers... Of de heren een
potje halma speelden of een soort veredeld
dammen weet ik niet, feit is dat er weinig of
niets vermeldenswaardigs gebeurde. Er
ontstond een eindspelletje met aan beide
kanten twee lopers en zeven pionnen waarin
zelfs Carlsen geen winstpoging zou hebben
gedaan; en dat zegt alles...

Loek Beekman zat weer eens aan de goede
kant van het bord. Met zwart kwam hij een
kwaliteit voor tegen Tim van Rijswijk maar
het eindspel toren en drie pionnen tegen
loper en vier pionnen leek nog niet zo
eenvoudig te winnen. Tim's spel vergde
echter teveel van de witte stelling - hij had
waarschijnlijk een vesting moeten opbouwen
in plaats van actief te spelen - zodat Loek een
paar pionnen kon ophalen en de partij naar
zich toe kon trekken.

John Woestenenk won al vrij vroeg in de
partij een volle toren tegen Hans Jacobs. Die
spartelde nog behoorlijk lang tegen maar de
uitslag stond eigenlijk al redelijk lang vast.

Vincent Steemers (met wit) en Paul Huisman
probeerden het record van Rens ter Veen te
breken: zo lang mogelijk alle stukken op het
bord houden. Dat lukte aardig al moet ik even
in de boeken duiken om na te gaan of het
record gebroken is. In ieder geval stonden
om 10 uur alle pionnen en stukken nog op
het bord (...) al was wel duidelijk dat Vincent
het beste van het spel had. Al zijn stukken
stonden gericht op de zwarte koning terwijl
de paarden van Paul lichtelijk gedesoriënteerd
aan de randen van het bord zwalkten: dat
moest welhaast een keer fout gaan. Wat
inderdaad ook gebeurde, de aanval van
Vincent werd te sterk en Paul bezweek onder
de immense druk.

Jos Bergers raakte met zwart al vroeg in de
partij een stuk kwijt tegen Willem Brizee en
nadat Willem met een toren de zwarte stelling
binnen was gedrongen vond Jos het wel
genoeg geweest.
Peter de Man bereikte met wit tegen Leo
Blaas een prettige stelling waarin hij
waarschijnlijk het beste van het spel had.
Een misrekening in het middenspel kostte
hem echter een vol stuk, Peter deed nog wel
wat terug maar kon verlies niet voorkomen.

Hans Mudde speelde met zwart een soort
modelpartij tegen het b4 van Rens ter Veen.
Rustig opbouwend zette hij Rens voor
ernstige problemen met de fraaie damezet
De7, die een dubbele aanval op paard en pion
inhield. Het paard was nog te redden, de pion
op c5 niet. Vanaf dat moment speelde Hans
het perfect uit en gaf Rens geen enkele kans
terug in de partij te komen. De witte stukken
stonden wat triest op de onderste rijen van
het bord en werkten voor geen meter samen.
Na kwaliteitswinst creëerde Hans twee
verbonden vrijpionnen op de damevleugel,

gaf op het juiste moment de toren terug voor
de loper waarna zo'n beetje alle witte pionnen
eraf dreigden te gaan, reden voor Rens om
het op te geven: fraaie pot, uit het boekje!

Uitslagen 7e ronde interne zomercompetitie, 3 april
Wit

Zwart

Uitslag

Frits Berendse (A)

Bas von Königslöw (A)

Peter de Man (B)

Leo Blaas (A)

Han Nicolaas (A)

Gerbrand Beekman (A)

Rens ter Veen (A)

Hans Mudde (A)

0-1

Ruud van Dijk (B)

Markus Lohrer (B)

0-1

Tim van Rijswijk (A)

Loek Beekman (B)

0-1

John Woestenenk (B)

Hans Jacobs (B)

1-0

Willem Brizee (B)

Jos Bergers (B)

1-0

Vincent Steemers (B)

Paul Huisman (B)

1-0

½-½
0-1
½-½

Externe competitie
Uw verslaggever (Han Nicolaas) speelde met
wit een leuk potje tegen Gerbrand Beekman.
Na een rustig damegambietje ging Gerbrand
enthousiast naar voren met zijn pionnen op
de koningsvleugel. Ik verdedigde de boel
maar kon niet voorkomen dat Gerbrand met
een petite combination een pion verloor.
Even later won Han die weer terug met een
al even kleine combination: stelling weer in
evenwicht. Er werden nog een paar zetten
gedaan voordat Gerbrand remise aanbod en
dat was een 'offer I couldn't refuse' : remise
dus.

Dan nog wat extern nieuws. Afgelopen
woensdag 4 april speelde ons vlaggenschip
de laatste externe wedstrijd tijdens de
gezamenlijke laatste ronde voor de
Promotieklasse en alle teams in beide tweede
klassen. Plaats van handeling was opnieuw
het Stedelijk College in Zoetermeer. Zoals
vrijwel altijd tijdens deze jaarlijkse
happenings speelden we ook nu beroerd,
als team dan. We verloren met 4½ - 3½ van
Rijswijk 4 die bij het ingaan van deze ronde
op de voorlaatste plaats stonden. Hierdoor
eindigden we op de vierde plaats, achter de
(verrassende?) kampioen Scheve Toren 2,
Schaakhuis 3 en Lierse 1.
Ook ons tweede team heeft inmiddels de
laatste wedstrijd gespeeld. Gisteren, 9 april,
werd in de uitwedstrijd tegen hekkensluiter
RSC-Belgisch Park 3 volkomen onnodig met
4½ - 3½ verloren waardoor Pomar 2 derde
werd in hun klasse en de ‘Belgen’ degradatie
nog kunnen ontlopen.
Vanavond, dinsdag 10 april, spelen we de
8e ronde van de interne competitie.

Uit de stand blijkt dat Bas weliswaar aan de
leiding blijft met 29 punten maar nu toch echt
de hete adem van Leo in zijn nek voelt. Die
heeft namelijk evenveel punten als Bas, maar
een iets minder scoringspercentage. Frits
blijft derde met 26 punten.

