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Op dinsdag 22 mei 2018 speelden
we de 14e ronde van de interne zomercompetitie waarin negen partijen werden
gespeeld. Door een aantal late afmeldingen
bleven Frits Berendse en Rens ter Veen
'over': zij hadden al tegen elkaar gespeeld
dus kregen we de bijzondere situatie dat er
twee mensen zonder tegenstander waren.
Het is niet anders, ik geloof dat ook deze
heren zich wel vermaakt hebben deze avond:
ze speelden in ieder geval ook nog een paar
potjes tegen elkaar...
Het was opnieuw fraai weer, niet overdreven
warm maar gewoon lekker. De deskundologen hadden wat regen voorspeld maar die
kwam pas diep in de nacht, reden genoeg om
lekker buiten te schaken: althans voor een
aantal die-hards.

Evenals vorige week waren de witspelers
duidelijk te sterk: deze keer behaalden ze
vijf overwinningen en twee remises bij twee
nederlagen.
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Wil Kauffman was met zwart na zo'n drie
kwartier wel klaar met Markus die 'ergens
iets verkeerd' deed en de handdoek in de
ring gooide.
Niet veel later konden ook bij Han Terpstra en
Felix Ferschtman de stukken weer in de doos.
Felix verwisselde twee zetten en dat kostte
een stuk en de partij.

De overige partijen duurden, gelukkig maar,
over het algemeen een stuk langer. Jos
Bergers kreeg met wit tegen Hans Jacobs
twee lopers tegen twee paarden. Jos won de
h-pion en leek iets van een aanval richting de
zwarte koning te hebben maar Hans won de
pion terug en hield de boel gesloten: remise.
Bij de andere remise was uw verslaggever
(Han Nicolaas) deze keer nu eens niet
betrokken, maar daarover later meer. Paul
Huisman en Giuseppe Gastaldi hielden elkaar
de gehele partij dermate in evenwicht dat de
heren allebei wel tevreden waren met een
half punt.

Gerbrand Beekman bereikte met zwart tegen
Leo Blaas een eindspel met aan beide kanten
een dame, twee torens en een handvol
pionnen. Ook dit zag er op het eerste oog
wellicht remise-achtig uit maar Gerbrand had
kennelijk een duivels plan achter de hand
want het scorebord gaf toch echt een 0-1
uitslag te zien.

Ruud van Dijk won met wit tegen Tim van
Rijswijk een pion in het eindspel, beide
spelers hadden op dat moment nog een
toren en een stuk en wat pionnen. Het zag er
enigszins remise-achtig uit, voor zover ik dat
kon beoordelen, maar Ruud wist deze pot
uiteindelijk toch te winnen.
Willem Brizee won de dame van Loek
Beekman (op het bord...) en hoewel Loek
nog wat tegenstribbelde stond de uitslag
vanaf dat moment eigenlijk wel vast.

Het topduel op bord 1 tussen Bas von
Königslöw en koploper Hans Mudde werd een
ware slijtageslag. Evenals bij Leo en Gerbrand
kwam ook hier een eindspel met dame en
torens op het bord. Er werd aan beide kanten
zorgvuldig gemanoeuvreerd en waarschijnlijk
deed Bas dat net even iets beter/handiger
dan Hans die bovendien in vliegende tijdnood
kwam. Daarin wist hij de problemen niet op
te lossen zodat Bas een belangrijke
overwinning binnensleepte waarmee hij
en passant ook nog eens de koppositie
heroverde.

Uit de bijgewerkte stand blijkt dat we een
nieuwe koploper hebben in de persoon van
Bas die zoals u net heeft kunnen lezen het
topduel tegen de oude koploper HansM wist
te winnen. Met 49 punten heeft hij hetzelfde
aantal punten bij elkaar geharkt als Gerbrand
maar Bas heeft een iets beter percentage.
HansM 'valt terug' naar de derde plek met 48
punten, evenveel als Rens maar met een iets
betere score voor HansM.
Met nog drie ronden te gaan is het
ondraaglijk, hartverscheurend en eigenlijk
wel reuze spannend: het verschil tussen de
nummer 1 en 11 is slechts zeven punten:
'het is nog niet gedaan', 'er kan nog van alles
gebeuren', 'wie het laatst lacht lacht het best'
en meer van dat soort wijsheden zijn hier
zonder meer van toepassing!
Uitslagen 14e ronde interne zomercompetitie, 22 mei

Dan uw verslaggever die met zwart moest
opboksen tegen Kees Vink, voorwaar geen
gemakkelijke opgave! Tegengestelde rokades
zorgden voor een levendige en dynamische
partij met een lastig middenspel. Beide
spelers vielen aan over de koningsvleugel,
vast van plan de vijandelijke monarch te
grazen te nemen. Dat lukte Kees iets beter
dan HanN wiens stukken ook niet echt lekker
stonden. Na een kleine misrekening kon de
witte dame het vijandelijke kamp binnenvallen, met schaak en pionwinst. Even later
ging er ook nog een stuk af en toen zat er
echt niks meer in de stelling. M'n eerste
nederlaag: in ieder geval een keer geen
remise gespeeld...
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Zwart

Uitslag

Bas von Königslöw (A)

Hans Mudde (A)

1-0

Leo Blaas (A)

Gerbrand Beekman (A)

0-1

Kees Vink (A)

Han Nicolaas (A)

1-0

Han Terpstra (A)

Felix Ferschtman (A)

1-0

Markus Lohrer (B)

Wil Kauffman (A)

0-1

Jos Bergers (B)

Hans Jacobs (B)

½-½

Willem Brizee (B)

Loek Beekman (B)

Ruud van Dijk (B)

Tim van Rijswijk (B)

Paul Huisman (B)

Giuseppe Gastaldi (B)

Vanavond, dinsdag 29 mei, spelen we de
15e ronde van de interne competitie.
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