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Op dinsdag 29 mei 2018 speelden
we de 15e ronde van de interne zomercompetitie waarin negen partijen werden
gespeeld. De zwartspelers moeten een beetje
aan hun repertoire gaan werken want
opnieuw kregen ze er flink van langs: het
werd 6-3 voor de witspelers. Tevens werd
de eerste mini-match in de halve finale van
de rapid-bekercompetitie 2017 gespeeld
waarin Leo Blaas met 1½-½ te sterk was voor
Hans Jacobs. De andere halve finale, tussen
Hans Mudde en Perry van der Meer, wordt
zo gauw mogelijk ná het einde van de interne
competitie gespeeld.

Jos Bergers won in een fraaie partij met zwart
van Felix Ferschtman die in zijn geliefde
Koningsgambiet een stuk kwijtraakte waarna
Jos het prima uitspeelde: misschien was hij
daar zelf nog wel het meest verbaasd over...
Tim van Rijswijk kreeg tegen Markus Lohrer
twee stukken voor een toren en dat was
voldoende voor de winst.

Yassin Mostfa kwam een pion voor tegen
Willem Brizee en dat gaf hij in een eindspel
met dame, toren en paard niet meer uit
handen. Alle stukken werden geruild waarna
het pionneneindspel gewonnen was.
Peter de Man kwam in no-time remise
overeen met Loek Beekman. Dat kwam op
zich wel goed uit want zo had Wil Kauffman,
officieel geen tegenstander vanavond, toch
nog wat te doen: een beetje vriendschappelijk schuiven met Peter...

De topper tussen Bas von Königslöw en Rens
ter Veen eindigde in remise. Bas kwam
weliswaar een pion voor maar in het
toreneindspel zat weinig of geen vuurwerk
meer.
Ook John Woestenenk en Frits Berendse
deelden het punt in een volkomen gelijke
stelling: netjes John!

Beide heren Loek en Peter kijken enigszins
verontschuldigend na een bliksemsnelle
remise in 10 zetten terwijl Hans Mudde zes
zetten langer moest werken om Ruud van
Dijk te verslaan. Ruud gooide de boel teveel
open waarmee hij in feite zijn eigen glazen
ingooide: en dat is lastig...

Kees Vink kreeg met wit tegen Gerbrand
Beekman twee ijzersterke pionnen
waartegen weinig of geen kruid gewassen
leek. Gerbrand verloor een kwaliteit en
daarna was de partij voor hem niet meer
te redden.

Uit de bijgewerkte stand blijkt dat er opnieuw
sprake is van stuivertje wisselen: HansM
heeft met 53 punten de leiding weer
overgenomen van Bas die een puntje minder
heeft. Kees en Rens volgen met 51 punten.

Uw verslaggever (Han Nicolaas) bereikte
met zwart minder dan niets (en dat is echt
heel weinig...) tegen Giuseppe Gastaldi die
een prima partij speelde en waarschijnlijk
zelfs het beste van het spel had. Ik was in
ieder geval wel blij met (weer) een half
punt: en Giuseppe volgens mij ook...

Uitslagen 15e ronde interne zomercompetitie, 29 mei
Wit

Zwart

Bas von Königslöw (A)

Rens ter Veen (A)

Uitslag

Kees Vink (A)

Gerbrand Beekman (A)

John Woestenenk (B)

Frits Berendse (A)

½-½

Yassin Mostfa (A)

Willem Brizee (B)

1-0

Hans Mudde (A)

Ruud van Dijk (B)

1-0

Felix Ferschtman (A)

Jos Bergers (B)

0-1

Loek Beekman (B)

Peter de Man (B)

½-½

Giuseppe Gastaldi (B)

Han Nicolaas (A)

½-½

Tim van Rijswijk (B)

Markus Lohrer (B)

Vanavond, dinsdag 5 juni, spelen we de
16e ronde van de interne competitie.

½-½
1-0

1-0

