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Op dinsdag 17 april 2018 speelden we
de negende ronde van de interne zomercompetitie waarin tien wedstrijden werden
gespeeld. Uw verslaggever vertoefde in
hogere, duidelijk koelere sferen (Helsinki) dan
de Pomarianen die op deze dinsdag kennelijk
letterlijk en figuurlijk een verhitte avond
beleefden. Zie daarvoor onderstaand verslag
van Frits Berendse, waarvoor uiteraard dank!
Op deze (historische) avond steeg het kwik
zowel binnen als buiten naar grote hoogte en
was dit een voorbode van de warmste april
dag (donderdag 19 april 2018) ooit. Het werd
in mijn ogen ook de langste schaakavond ooit
want de laatste partij eindigde op woensdag
18 april doordat deze partij pas na twaalven
werd beslist. Wat Han, uw digitale verslaggever, en mijzelf ook eerder was opgevallen,
was dat er op bijna alle borden veel strijd
wordt geleverd. Strijd is uiteraard goed om
het niveau te verhogen. Om de woorden
van Rinus Michels aan te halen: “Voetbal is
oorlog” zou dat niet op moeten gaan voor
het schaken, maar op deze avond werd dit
gelogenstraft. De bom leek gebarsten en
het zal wel even duren voordat ik deze
avond ben vergeten.
Door de afmelding van Bas von Königslöw
had ik het programma moeten aanpassen
en dat was voor velen een verrassing. Helaas
had ik deze avond geen tegenstander voor
Dennis de Zwart die daarop zei dat hij een
paar wedstrijden zou bekijken. Dennis was
ook redelijk verheugd over het niveau van
spelen tijdens de interne competitie. Voor
Han en mijzelf een bevestiging dat er volop

strijd is.
Maar goed, laten we rustig beginnen. Peter
de Man won met de zwarte stukken van Ruud
van Dijk. Eerst won Peter een pion en daarna
volgde kwaliteitwinst (toren voor paard) en
dankzij de dubbele toren van Peter wist hij
als eerste de partij te eindigen met winst.
De strijd tussen beide Beekmannen eindigde
in winst voor Gerbrand die Loek op deze wijze
versloeg. Loek verloor een stuk tegen een
pion maar dit mag niet echt een probleem
zijn maar de vrijpion op de d-lijn was niet te
stoppen zodat Gerbrand de strijd won.

De strijd tussen Wil Kauffman en Hans Jacobs
was ook een echte strijd met wisselende
kansen. Hans kwam twee pionnen voor te
staan, verloor een stuk, wist weer kwaliteit te
winnen zodat het eindspel gespeeld werd met
toren en vijf pionnen tegen paard, loper en
drie pionnen. In de eindfase kon Wil een van
de pionnen van Hans niet stoppen zodat hij
een stuk moest offeren. Hans won daarna
alsnog verdiend.

bord. Je maakt Hans niet gek dus die ging
gewoon de niet verbonden pionnen ophalen
en won verdiend.
Felix Ferschtman won met de witte stukken
van Tim van Rijswijk. Beiden speelden een
goede partij en Tim verdedigde secuur. Het
ging pas fout toen Tim winst wilde forceren
waardoor de overwinning toch naar Felix
ging.

De laatste zwartspeler die won was John
Woestenenk die Markus Lohrer te slim af was.
Beide B-spelers zijn de top 10 binnengeslopen
dus dit werd de kraker van de B-spelers.
Markus kwam in de eindfase een pion voor
te staan maar kon niet verhinderen dat John
een vrij pion liet promoveren. Markus ging
niet akkoord met de promotie en gaf op.

Dan de winnende witspelers. Hans Mudde
won knap van Frits Berendse in een eindspel
met beiden zeven pionnen, Hans een loper en
Frits een paard. In dit geval was het paard
van Frits inactief en kon hij niet door de
pionnenbrigade van Hans heen breken. Frits
probeerde het nog wel even maar het paard
offeren tegen een pion bracht geen soelaas.
In het eindspel moest Hans nog wel even
opletten voor een patstelling midden op het

De partij van Jos Bergers tegen Vincent
Steemers kende in de eindfase een anticlimax doordat Vincent op een vol bord
zomaar pardoes een toren weg gaf. Het
was op zich een hele trage partij doordat
de eerste pion pas na zeventien zetten van
beiden van het bord ging. De hele partij ging
gelijk op maar het “foutje” van Vincent werd
dankbaar geaccepteerd door Jos. Vincent
speelde nog wel even door voor de vorm
maar kon niets anders doen dan opgeven.
Tenslotte de remises, geen salonremises,
maar echte partijen op het scherpst van de
snede. Kees Vink kwam een pion voor te
staan tegen Leo Blaas en ik verwachte na
de lange rokade van Kees een verwoestende
aanval op de stelling van Leo. Deze wist
echter het tij te keren met in het centrum

een sterke dame/loper combinatie. Het
kon weer alle kanten op en na een aantal
remise-voorstellen werd wijselijk voor
remise gekozen.

onreglementaire zetten werden voltooid. De
spelers moeten echter zelf claimen, ik ben
alleen maar waarnemer. De verwachte winst
bleef uit nadat Rens zijn paard ruilde tegen
een van beide torens. Ook met een toren
meer wist Willem geen winst te pakken
waardoor er een smetje kwam op de
“perfecte” partij die hij speelde. Er werd
berust in remise waarna de vonken op het
bord daalden van de reacties van de
toeschouwers en het weerwoord van een
van de spelers. Dit is Pomar onwaardig gezien
onze normen en waarden. Ik hou het maar op
de toenemende hitte en emoties.

Yassin Mostfa speelde met wit tegen Han
Terpstra en raakte al snel een pion achter.
Ondanks een open koningsstelling kon Yassin
met een sterk paard voldoende compensatie
ontwikkelen om tegenstand te geven en
remise af te dwingen tegen Han.
Tenslotte de bewuste partij waardoor uw
wedstrijdleider zo laat thuis kwam. Willem
Brizee speelde een perfecte partij tegen mijn
oud-collega, Rens ter Veen. De stukken van
Rens moesten verdedigen en dat gaat hem
meestal goed af. In dit geval werd Willem
steeds actiever met zijn stukken en won hij
een pion, en vervolgens een toren. Of Rens
die toren bewust weggaf om met zijn dame
de stelling van Willem te infiltreren weet ik
niet maar hij bleef wel dreigend met zijn
dame. Tussendoor veroverde Willem de
tweede toren tegen een paard zodat het een
kwestie van tijd zou worden voor een
overwinning. Die kwestie van tijd moet je
letterlijk nemen want de klok en de tijd
spelen een grote rol in het eindspel. Ik nam
de notatie waar maar was af en toe ook het
spel bijster door de zettenreeks waarbij ook

Bas von Königslöw, Kees Vink, Han Nicolaas
en Dennis de Zwart zijn nog steeds
ongeslagen maar we hebben wel een nieuwe
koploper, Hans Mudde een punt voor op Bas
en Leo Blaas, twee punten voor op Frits en
drie punten voor op outsider John
Woestenenk.
Uit de stand blijkt dat HansM zoals Frits al
vermeldde de nieuwe leider is met 34 punten,
Bas en Leo staan tweede met een punt
minder. Frits volgt met 32 punten.

Uitslagen 9e ronde interne zomercompetitie, 17 april
Wit

Zwart

Uitslag

Hans Mudde (A)

Frits Berendse (A)

Kees Vink (A)

Leo Blaas (A)

Markus Lohrer (B)

John Woestenenk (B)

Willem Brizee (B)

Rens ter Veen (A)

½-½

Yassin Mostfa (A)

Han Terpstra (A)

½-½

Loek Beekman (B)

Gerbrand Beekman (A)

0-1

Felix Ferschtman (A)

Tim van Rijswijk (A)

1-0

Jos Bergers (B)

Vincent Steemers (B)

1-0

Wil Kauffman (A)

Hans Jacobs (B)

0-1

Ruud van Dijk (B)

Peter de Man (B)

0-1

1-0
½-½
0-1

Vanavond, dinsdag 24 april, spelen we de
10e ronde van de interne competitie. Tevens
komen onze vrienden uit Den Hoorn op
bezoek voor de jaarlijkse (vriendschappelijke)
krachtmeting.

