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Op dinsdag 8 mei 2018 speelden
we de 12e ronde van de interne zomercompetitie waarin acht partijen werden
gespeeld. Er waren drie overwinningen
voor de zwartspelers, twee voor de witspelers terwijl drie keer het punt werd
gedeeld.
Op deze prachtige dag, een graad of 20-25,
konden voor het eerst dit seizoen de tafels en
stoelen weer naar buiten: wat ook gebeurde!
Een aantal Pomarianen prefereerde
desondanks binnen te schaken maar het
buitengebeuren was goed bezet. Rond een
uur of 10 werd het toch iets te donker (de
zwarte stukken waren lastig te zien en dat
kan vervelend zijn...) zodat de nog
resterende buitenspelers hun boeltje
oppakten en de partij binnen vervolgden.
In ieder geval voor elk wat wils en een
fraaie avond, hopelijk kunnen we dit nog
(veel) vaker doen!
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Felix Ferschtman herstelde zich van zijn
'misstap' vorige week (verlies met wit tegen
Markus Lohrer) en won nu in een vlotte partij
met zwart van Loek Beekman. Het moet
gezegd dat Loek wel enigszins meewerkte en
zo ongeveer een volle toren cadeau deed. Hij
won daarna nog wel een kwaliteit terug maar
het tij viel niet meer te keren.

De eerste uitslag viel binnen te noteren waar
Jos Bergers met zwart na drie kwartier Wil
Kauffman over de knie had gelegd. Uw
verslaggever (Han Nicolaas, zelf buiten
spelend) moest vanavond alle zeilen bijzetten
om een en ander te kunnen volgen wat niet
altijd lukte: van deze partij heb ik in ieder
geval niet gezien hoe het ging en waardoor
Jos zo snel kon kon winnen.

Ook Willem Brizee won met de zwarte
stukken en ook hij kreeg daarbij enige
hulp van zijn tegenstander, Peter de Man,
die allereerst een geïsoleerde dubbelpion
toestond en even later ook nog een vol
stuk weggaf. Vervolgens probeerde hij,
oneerbiedig gezegd, nog wat te rommelen
langs de h-lijn richting de zwarte koning
maar ook in deze partij was de ongelijke
materiaalverhouding uiteindelijk
doorslaggevend.

Niet veel later werd in het duel tussen Rens
ter Veen (met wit) en Gerbrand Beekman het
punt gedeeld. Na zijn bizarre uitstapje vorige
week (1.d4??!) deed Rens vanavond gelukkig
weer gewoon 1.b4 en na een rustige partij
ontstond er al vrij snel een dubbeltoreneindspel waarin het compleet gelijk
stond en beide heren het vlug eens
werden: remise dus.

Overwinningen met wit waren er voor Frits
Berendse en Vincent Steemers. Frits won in
een leuk potje van Markus Lohrer, hij kreeg
een lekkere stelling, schoof wat pionnen naar
voren en plantte een sterk paard op d7,
ondersteund door een pion op d6 (en b5).
Frits won een kwaliteit wat genoeg bleek voor
de partijwinst.

Vincent won een pion tegen Hans Jacobs en in
het eindspel kwam daar nog een pion bij. Het
pionneneindspel met twee pionnen extra was
vervolgens voldoende voor de overwinning.

Resteren er nog twee remise-partijen en u
raadt het al: daar waren de ex-remisekoning
(Giuseppe Gastaldi) en de huidige (ik zei de
gek) bij betrokken. Giuseppe, zwart tegen
Tim van Rijswijk, zette de partij rustig op,
kwam wat gedrukt te staan maar slaagde er
desondanks in twee pionnen te winnen. In
een toreneindspel weet je het echter nooit
en waarschijnlijk koos Giuseppe eieren voor
zijn geld want 'opeens' werd hier remise
overeengekomen.
Zelf trad ik met zwart aan tegen koploper
Hans Mudde en dan weet je: dit gaat een
lastig avondje worden... Het viel deze keer
echter mee want na een rustig (geweigerd)
Damegambietje koos Hans op een cruciaal
moment niet de beste voortzetting waardoor
ik relatief eenvoudig een gelijke stand kon
bereiken. Het was misschien eerder Hans die
een beetje moest uitkijken maar veel was er
ook weer niet aan de hand. Ik accepteerde
het remise-aanbod in een stelling waarin het
materieel gelijk stond en waarin ik wellicht
een fractie beter stond vanwege de

geïsoleerde pion van Hans maar op ons
niveau was het potremise. Carlsen zou dit
ongetwijfeld (met wit en met zwart!) tot ver
na middennacht hebben uitgemolken maar
daar begon ik niet aan want ten eerste was
het me nooit gelukt er meer dan remise uit te
halen en ten tweede wilde ik op tijd naar huis.
Wat overigens niet lukte want onze grote
vrienden Willem Hessels en Nadeem Taverne
kwamen langs: en die kwamen uiteraard niet
voor niets maar hadden ook zin in een
partijtje zodat het toch weer later werd dan
gepland, maar het was wel supergezellig!

En dan was daar ook nog de laatste
kwartfinale in de strijd om de rapidbekercompetitie 2017: ja 2017, we lopen
een beetje achter met dit evenement...
Maar goed, Perry van der Meer en Kees Vink
traden tegen elkaar aan om die felbegeerde
plek in de halve finale. De eerste rapid-partij,
beide spelers hadden 30 minuten voor de
hele partij, had Kees het met zwart ergens
beter kunnen doen, zo liet Perry na afloop
even haarfijn zien. Zoals het ging werd het
remise.
In de tweede partij kon Kees met wit geen
vuist maken, Perry won twee pionnen en
daarmee de partij waarmee hij zich als

vierde plaatste voor de halve finale: Hans
Mudde, Leo Blaas en Hans Jacobs waren hem
lang geleden al voor gegaan... De beide halve
finales zullen zo snel mogelijk worden
gespeeld!

Uitslagen 12e ronde interne zomercompetitie, 8 mei
Wit

Zwart

Uitslag

Hans Mudde (A)

Han Nicolaas (A)

½-½

Rens ter Veen (A)

Gerbrand Beekman (A)

½-½

Frits Berendse (A)

Markus Lohrer (B)

1-0

Loek Beekman (B)

Felix Ferschtman (A)

0-1

Peter de Man (B)

Willem Brizee (B)

0-1

Vincent Steemers (B) Hans Jacobs (B)
Tim van Rijswijk (B)

Giuseppe Gastaldi (B)

Wil Kauffman (A)

Jos Bergers (B)

1-0
½-½

Vanavond, dinsdag 15 mei, spelen we de
13e ronde van de interne competitie.
Uit de bijgewerkte stand blijkt dat HansM
aan kop blijft met 45 punten, op twee punten
gevolgd door Bas. Frits en Leo delen de derde
en vierde plaats met beiden 41 punten.

0-1

