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Op dinsdag 15 mei 2018 speelden
we de 13e ronde van de interne zomercompetitie waarin tien partijen werden
gespeeld. Uw verslaggever (Han Nicolaas)
was de dag ervoor door z'n rug gegaan en
strompelde als een oude vent door het huis,
niet om aan te zien... Met pijn in het hart
belde ik Frits Berendse overdag op om af te
zeggen: daar ging de leukste avond van de
week...
Onderstaand verslag is dan ook van de hand
van onze gewaardeerde wedstrijdleider, Frits,
waarvoor opnieuw dank!
Na de zomerse temperaturen van vorige week
werden we nu weer naar binnen gedreven
door een verfrissend briesje buiten. Een paar
toppers hadden zich voor deze avond
afgemeld waardoor er tien wedstrijden op
het programma stonden. Eén van de toppers,
Hans Mudde, kon door afwezigheid zijn eerste
plaats niet verdedigen. Een andere topper,
uw reizende verslaggever, Han Nicolaas, was
geveld door rugklachten en zodoende nam ik
de honneurs waar om weer een verslag
proberen te maken. Best wel lastig als je
jezelf hebt ingedeeld tegen Yassin Mostfa.
Gelukkig voor uw wedstrijdleider waren Ruud
van Dijk en Dennis de Zwart weer aanwezig
zodat ik het programma maar beperkt hoefde
om te gooien. Helaas had ik voor Rens ter
Veen geen tegenstander maar ik hoop dat hij
heeft genoten van de strijd op de diverse
borden, naast zijn passie, het oplossen van
schaakproblemen.

Wedstrijdleider intern
Frits Berendse jr.
Tel.: (0174) 297771
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De wit spelers wonnen deze avond glansrijk
met vijf overwinningen, drie remises en twee
maal wonnen de zwartspelers. Gerbrand
Beekman won overtuigend van Bas von
Königslöw na al snel een pion te winnen.
De dames werden na 17 zetten van het bord
gehaald en Gerbrand wist zijn voordeel zelfs
uit te bouwen tot drie pionnen meer. Hij
overzag nog even kwaliteitswinst maar de
drie pionnen meer waren voldoende voor
de snelle en vlotte overwinning.
Markus Lohrer, goed op dreef de laatste tijd,
en Willem Brizee speelde een fraaie
aanvallende partij en Markus gaf een kwaliteit
weg om een pluspion te winnen. Even later
volgde een tweede pion winst en won hij
de kwaliteit weer terug. Met twee pionnen
minder kon Willem wel berusten in deze
nederlaag. Markus had gewoon een prima
partij gespeeld.

De laatste wit speler die won was Dennis de
Zwart die tegen Ruud van Dijk moest spelen.
Dennis offerde een stuk tegen twee pionnen
en doordat Ruud zijn plus-stuk niet echt kon
activeren liet Dennis zijn pionnen naar de
overkant marcheren en moest het stuk
worden teruggegeven tegen twee verbonden
pionnen. In het eindspel won Dennis
overtuigend.

Han Terpstra was de derde witspeler die won
in een partij tegen Wil Kauffman. Han kwam
een pion voor en uiteindelijk ook nog een
stuk. Je moet echter niet verslappen tegen
Wil want die had nog een aardige combinatie
in petto om eeuwig schaak te krijgen. Han
doorzag deze snode plannen en wikkelde af
naar een overwinning.

Dan de zwartspelers die wonnen. Jos Bergers
speelde niet zijn beste partij tegen Giuseppe
Gastaldi en al snel stond Jos een tweetal
pionnen achter. Giuseppe gebruikte echter
erg veel tijd en zodoende won Jos op de klok
en dat is al even geleden dat de klok de
doorslag gaf voor een verliespartij. Giuseppe
was duidelijk van slag en bleef nog even
achter het bord zitten om te overdenken waar
het fout was gegaan.

Peter de Man en Tim van Rijswijk speelden
ook een vlotte en snelle partij waarbij de
dames al na zeven zetten van het bord
gingen. Peter won de kwaliteit en een pion
om later een stuk te verliezen. In het eindspel
gaf Tim echter zomaar een loper weg en ook
de partij want loper tegen toren en wat
pionnen minder was onvoldoende om op
een beter resultaat te rekenen.

De andere zwartspeler die won was Yassin
Mostfa in een fraaie partij tegen uw
wedstrijdleider. Ik had het gevoel de hele
partij beter te staan met een open g-lijn en
voldoende druk op de koningspionnen van
Yassin. Hij verdedigde echter secuur en met
een omweg haalde hij zijn paard naar de glijn om een offer van Frits te voorkomen. Frits
probeerde een offer met de toren op de f-lijn

(met eeuwig schaak) maar Yassin sloeg dit
aanbod genereus af om zijn dame naar een
beter veld te zetten. Door het niet accepteren
van dit offer probeerde ik de stelling te
forceren door een kwaliteit weg te geven.
Dit was niet voldoende en zodoende moest
ik verlies accepteren.
Tenslotte de remises, Vincent Steemers
speelde een prima partij tegen Leo Blaas
en won in de beginfase een pion. Dit was
echter niet voldoende voor winst want in
het middenspel werd wijselijk voor remise
gekozen.

Het blijft spannend bovenin en ondanks dat
HansM zichzelf niet kon verdedigen is zijn
voorsprong zelfs gegroeid naar drie punten
op een viertal achtervolgers: Bas, Gerbrand,
Rens en Leo. Yassin staat op vier punten en
Frits op vijf.
Uit de bijgewerkte stand blijkt dat HansM
zoals gezegd aan kop blijft met 47 punten.
Uitslagen 13e ronde interne zomercompetitie, 15 mei

Ook Hans Jacobs en Loek Beekman speelden
een leuke pot waarbij Loek in het eindspel
een pion voor kwam te staan. Even later
waren de kansen weer gekeerd door een
pluspion van Hans. Het eindspel was moeilijk
en beide heren gingen dan ook akkoord met
remise.
De laatste remise was de partij tussen Felix
Ferschtman en Kees Vink. Helaas heb ik van
deze partij niet veel gezien, maar was de
partij continu in balans als ik weer een
opdook om het geweld te aanschouwen.
In het eindspel volgde hier ook remise.

Wit

Zwart

Uitslag

Gerbrand Beekman (A)

Bas von Königslöw (A)

Frits Berendse (A)

Yassin Mostfa (A)

Vincent Steemers (B)

Leo Blaas (A)

½-½

Felix Ferschtman (A)

Kees Vink (A)

½-½

Markus Lohrer (B)

Willem Brizee (B)

Han Terpstra (A)

Wil Kauffman (A)

Hans Jacobs (B)

Loek Beekman (B)

Peter de Man (B)

Tim van Rijswijk (B)

1-0

Dennis de Zwart (B)

Ruud van Dijk (B)

1-0

Giuseppe Gastaldi (B)

Jos Bergers (B)

0-1

Vanavond, dinsdag 22 mei, spelen we de
14e ronde van de interne competitie.
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