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Op dinsdag 24 april 2018 speelden
we de tiende ronde van de interne zomercompetitie. Tevens speelden we de jaarlijkse
vriendschappelijke match tegen onze
vrienden uit Den Hoorn (zij spelen niet in
de HSB) die deze keer een flink pak slaag
kregen. Met een 5½ - 1½ nederlaag keerden
ze huiswaarts hoewel gezegd moet worden
dat de uitslag enigszins geflatteerd was.
Desalniettemin een grote overwinning voor
ons Pomarianen in deze 30e krachtmeting
tussen beide verenigingen! Hieronder vindt
u een verslag van Frits Berendse van deze
vriendschappelijke match, waarvoor dank!
Op dinsdagavond 24 april 2018 speelden wij
al weer de dertigste ontmoeting tegen onze
vrienden van Den Hoorn en ondanks de
(geflatteerde) uitslag was het voor beide
partijen een gezellige ontmoeting. In 2000
zijn wij begonnen met deze reeks en tot en
met 2010 speelden wij jaarlijks een thuisen uitwedstrijd tegen onze schaakvrienden.
Vanaf 2011 speelden wij maar een keer per
jaar tegen elkaar, het ene jaar thuis, het
andere jaar uit. Pomar was dit jaar aan de
beurt voor een thuiswedstrijd en was een
goed gastheer doordat Loek op het laatste
moment nog op pad was geweest voor gratis
versnaperingen voor Den Hoorn en onze
eigen spelers. Ook de koffie werd door ons
aangeboden.
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Hans Jacobs opende de score door met zwart
te winnen van Jan van der Marel. In het
eindspel verloor Jan zijn dame en de partij
omdat Hans zijn dame niet wenste weg te
geven.
John Woestenenk (ook met zwart) stond al
redelijk snel gewonnen en won in het eindspel
ook de dame zodat wij op een voorsprong
van 2- 0 kwamen. John was op het laatste
moment opgeroepen om mee te strijden en
dat was niet de verkeerde keuze gezien zijn
spel in de interne competitie.
Rens ter Veen (met wit) zorgde voor een
drie – nul voorsprong door een stuk te winnen
in een combinatie met mat als gevolg.
Hans Mudde met wit tegen de clubkampioen
van Den Hoorn, Bastiaan Hokke, redde het
niet en verloor in het middenspel een stuk en
de partij. Hans probeerde nog wel het tij te
keren maar moest lijdzaam toekijken hoe het
stuk minder hem de das om deed.

Peter de Man (ook met wit) kwam een vol
stuk achter te staan en leek opgerold te
worden door Bram. Bram vergiste zich echter
in het eindspel en verloor zijn toren en de
partij.
Frits Berendse speelde aan bord 1 met zwart
tegen good old Gert Butterman en beiden
waren tevreden met het spelverloop. In het
eindspel won Gert nog wel een pion maar
omdat beide spelers twee lopers overhielden
en een handvol pionnen werd er tot remise
besloten.
Han Nicolaas speelde met zwart tegen Arjen
en Arjen kwam een stuk voor tegen een pion.
In het eindspel deed Arjen echter een direct
verliezende zet waardoor Han mat zou
kunnen geven of de toren zou winnen.
Arjen gaf direct op zodat de uitslag echt
wel geflatteerd was. Twee op winst staande
partijen voor Den Hoorn werden verloren
waardoor er een 5½ - 1½ op het bord kwam
te staan.
(Kleine correctie van uw verslaggever (Han
Nicolaas): in mijn partij tegen Arjen kreeg ik
twee verbonden vrijpionnen voor het stuk en
als Arjen niet die grafzet had gespeeld was
het nog lang niet duidelijk geweest. Ik denk
echter dat het Arjen is die voor remise moet
vechten omdat mijn vrijpionnen erg gevaarlijk
waren en zijn stukken niet goed
samenwerkten. Maar dit geheel terzijde!)

Willem Brizee speelde vorige week de langste
partij uit zijn leven (de nu al legendarische
pot tegen Rens ter Veen...), vanavond zette
hij daar de kortste partij ooit tegenover. Met
wit tegen Kees Vink trapte hij in een slinkse
val en na acht zetten konden de stukken in
de doos...

Loek Beekman won met zwart vrij snel een
stuk tegen Jos Bergers, gaf dat ding echter
net zo nel weer terug maar wist vervolgens
wel een leuk matnet te construeren met
pionnen op h2 en h3.

De derde en laatste overwinning met zwart
kwam op naam van Vincent Steemers die een
volle toren (en de partij) won tegen Tim van
Rijswijk die de opening iets te passief had
aangepakt en niet echt lekker kwam te staan.

Ondanks deze 'externe wedstrijd' en een
aantal wat late afmeldingen werden er toch
nog zeven wedstrijden in de interne
competitie gespeeld. Die leverden drie
overwinningen voor de zwartspelers op,
twee voor de mannen achter de witte
stukken en twee remises.

Overwinningen met wit waren er voor Yassin
Mostfa die geruisloos van Markus Lohrer won
(ik heb er eerlijk gezegd niets van gezien
noch meegekregen) en voor Bas von
Königslöw die op knappe wijze Dennis de
Zwart diens eerste nederlaag bezorgde.
Bas kreeg drie pionnen voor een kwaliteit
en dat was wel genoeg voor een vol punt.

Uit de stand blijkt dat Bas met 38 punten de
leiderspositie weer heeft heroverd ten koste
van HansM die nu tweede staat met een
puntje achterstand. Weer een puntje
daarachter vinden we Leo op de derde plaats.

De beide remises kwamen op nogal
verschillende wijze tot stand. Leo Blaas
(met wit) en Felix Ferschtman hielden elkaar
gedurende de gehele partij keurig in
evenwicht. Felix won een pion, Leo won
die weer terug en beide helden hielden twee
torens en twee lichte stukken over: het sein
om elkaar de hand te geven en aan het
bier/fris/koffie/chocomel te gaan.
Giuseppe Gastaldi was in zijn partij met wit
tegen Ruud van Dijk nu toch echt van plan
een vol punt te laten bijschrijven. Hij won een
paar pionnen maar kennelijk vond die dat niet
genoeg en stuurde hij alsnog aan op een
puntendeling. Er moet meer achter hebben
gezeten, dat kan haast niet anders. Ik denk
niet meteen aan matchfixing maar toch...

Uitslagen 10e ronde interne zomercompetitie, 24 april
Wit

Zwart

Bas von Königslöw (A)

Dennis de Zwart (B)

Uitslag
1-0

Leo Blaas (A)

Felix Ferschtman (A)

½-½

Willem Brizee (B)

Kees Vink (A)

0-1

Yassin Mostfa (A)

Markus Lohrer (B)

1-0

Jos Bergers (B)

Loek Beekman (B)

0-1

Tim van Rijswijk (A)

Vincent Steemers (B)

0-1

Giuseppe Gastaldi (B)

Ruud van Dijk (B)

Vanavond, dinsdag 1 mei, spelen we de
11e ronde van de interne competitie.

½-½

