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Op dinsdag 1 mei 2018 speelden
we de 11e ronde van de interne zomercompetitie waarin 9 partijen werden
gespeeld. De zwartspelers waren deze
avond met vier overwinningen, drie
nederlagen en twee remises net iets
sterker dan hun witte tegenstanders.
Voordat de partijen begonnen vertelde de
voorzitter een en ander over de nieuwe
privacywetgeving die op 25 mei in alle landen
van de Europese Unie van kracht wordt. Voor
verenigingen betekent dit dat zij de leden
toestemming moeten vragen voor het gebruik
van persoonlijke gegevens (naam, adres,
woonplaats) én voor het plaatsen van
beeldmateriaal (foto's, video's e.d.) op
internet en sociale media zoals Facebook.
Vervolgens reikte Frits Berendse diverse
prijzen uit voor de toppers uit de interne
competitie en de prijswinnaars van het
snelschaakkampioenschap waarna eenieder
kon beginnen met datgene waarvoor hij
was gekomen: het verplaatsen van stukken
naar de juiste velden.
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De topper tussen Leo Blaas en Hans Mudde
(met zwart) eindigde vrij abrupt toen Leo
'zomaar' een kwaliteit weggaf en kon
opgeven: wat die dan ook deed.
Yassin Mostfa had zich vast en zeker
voorbereid op een partij tegen Frits Berendse
maar door een aantal afmeldingen - waardoor
Frits het programma moest herzien - kreeg
Yassin nu Hans Jacobs tegenover zich. Ook
geen makkie met zwart maar Yassin wist dit
uiteindelijk wel te winnen.

Tim van Rijswijk won met zwart twee pionnen
tegen Wil Kauffman en hoewel het middenspel er nog lastig uitzag liet Tim de winst
niet meer glippen.
De vierde en laatste overwinning voor een
speler met de zwarte stukken was misschien
wel de meest verrassende uitslag van deze
avond: hoewel ik tegenwoordig nergens meer
van opkijk bij ons cluppie... Markus Lohrer
won in rap tempo een stuk tegen niemand
minder dan Felix Ferschtman, het ging zo
snel dat ik niet gezien heb hoe Markus dit
voor elkaar kreeg. Felix probeerde nog iets
met beide torens langs de h-lijn richting de
zwarte koning maar hij kon het tij niet keren.
Goed bezig die Markus, hij is bijna de top-10
ingeslopen!

Rens versloeg Kees Vink en dat is best
opmerkelijk. Onlangs schreef ik hier dat
Kees waarschijnlijk de meest stabiele speler
van ons eerste team is: zo nu en dan een
overwinning, soms remise maar werkelijk
zelden of nooit een nederlaag, ook intern niet.
Wel, vanavond waren we dus getuige van één
van die zeldzame nederlagen van Kees.
Wellicht van slag danwel overdonderd door
de waanzinnige openingszet van Rens
(1.d4??!, waar haalt die het vandaan?!)
kwam Kees niet lekker in de partij. Hij verloor
een kwaliteit door een listige penning van het
paard en deze materiaalachterstand wist Kees
niet meer goed te maken.

Overwinningen met wit waren er voor Peter
de Man, Gerbrand Beekman en Rens ter
Veen. Peter kwam een pion voor tegen Jos
Bergers hetgeen genoeg bleek voor een vol
punt.
Gerbrand speelde een leuke pot tegen Frits
waarin Frits een toren en twee pionnen kreeg
voor twee lopers. Dat zou genoeg moeten zijn
voor remise maar Frits 'blunderde de partij
weg', zoals hij het zelf omschreef.

Dan de beide remises. Vincent Steemers, met
wit, deelde het punt met Giuseppe Gastaldi
die wellicht bekend staat als remisekoning
maar dat deze seizoenshelft zeker niet is. Dat
is namelijk uw verslaggever (Han Nicolaas)
die van zijn zeven gespeelde partijen er één
wist te winnen en de overige zes remise
maakte. Ongeslagen dus nog (evenals Bas
von Königslöw trouwens) maar met louter
gelijkspel wordt je geen kampioen (soort
Cruijffiaanse wijsheid...).
Ook vanavond probeerde ik van alles (met
wit deze keer tegen, jawel: Bas!) en het
was zeker geen saaie pot. Integendeel: het
middenspel was behoorlijk ingewikkeld,
ik won een pion in het centrum maar de
keerzijde was dat mijn paard lichtelijk
verdwaald op a8 terecht kwam. Ik had er min
of meer op gerekend/gehoopt dat het beest
nog uit de hoek zou kunnen komen voordat
de zwarte monsters het te grazen zouden
nemen al kon ik dat niet helemaal berekenen
bij het begin van de combinatie. Maar het
lukte, het paard kwam terug in het veld, Bas
won echter wel de pion terug en stond in het
toreneindspel misschien zelfs iets beter. Een
kleine onnauwkeurigheid aan de kant van Bas
zorgde ervoor dat de kansen weer keerden en
ik misschien nog een winstpoging had kunnen
doen in plaats van remise te aanvaarden door
herhaling van zetten. Goed, al met al een
leuk partijtje en we hebben elkaar in ieder
geval weer lekker bezig gehouden!

Uit de stand blijkt dat HansM opnieuw de
leiding heeft genomen met 42 punten, een
punt meer dan Bas. Rens en Leo delen de
derde en vierde plaats met beiden 37 punten.

Uitslagen 11e ronde interne zomercompetitie, 1 mei
Wit

Zwart

Uitslag

Han Nicolaas (A)

Bas von Königslöw (A)

Leo Blaas (A)

Hans Mudde (A)

0-1

Hans Jacobs (B)

Yassin Mostfa (A)

0-1

Rens ter Veen (A)

Kees Vink (A)

1-0

Gerbrand Beekman (A) Frits Berendse (A)

½-½

1-0

Felix Ferschtman (A)

Markus Lohrer (B)

Vincent Steemers (B)

Giuseppe Gastaldi (B)

Peter de Man (B)

Jos Bergers (B)

1-0

Wil Kauffman (A)

Tim van Rijswijk (A)

0-1

Vanavond, dinsdag 8 mei, spelen we de
12e ronde van de interne competitie.

0-1
½-½

