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Op dinsdag 5 juni 2018 speelden we
de 16e ronde van de interne zomercompetitie waarin maar liefst elf partijen
werden gespeeld: volle bak dus! De
zwartspelers deden na twee achtereenvolgende dikke nederlagen eindelijk weer
eens wat terug en wonnen de strijd met 6-5:
vier overwinningen, vier remises en drie
nederlagen.
De echte diehards zaten buiten en vormden
de buitencategorie, de rest verkoos een iets
warmer plekje in ons kabouterhuisje...
Om maar direct met de partij tussen uw
verslaggever (Han Nicolaas) te beginnen: dat
was een bizarre vertoning van mijn kant. Met
wit tegen Rens ter Veen gaf ik al na 11 zetten
een vol stuk weg maar om nou rond 20.45
uur al op te geven zag ik niet zo zitten. Ik
ging er eens goed voor zitten en dacht
zowaar nog iets van tegenspel te krijgen.
Rens speelde het echter goed uit, offerde wat
terug voor een stuk of vier pionnen en wist de
buit binnen te halen. Grappig detail: we
waren wel als laatste bezig en pas om half 12
klaar...

Wedstrijdleider intern
Frits Berendse jr.
Tel.: (0174) 297771
E-mail: frits.berendse@gmail.com
Leo Blaas won met zwart een stuk tegen Tim
van Rijswijk en hield een toren en paard
tegen een toren over wat genoeg was voor
de winst.
Yassin Mostfa speelde met wit een prima pot
tegen Bas von Königslöw en kreeg een
enorme aanval die hem twee pionnen
opleverde. Bas had weinig tegenkansen
en kon de boel niet meer bij elkaar houden.

Felix Ferschtman en Vincent Steemers
speelden een prachtige partij waarin de
kansen diverse keren in de partij leken te
keren. Felix won met zijn befaamde
Koningsgambiet een kwaliteit maar zijn
stukken stonden niet optimaal terwijl die van
Vincent goed samenwerkten en alle gericht
stonden op de zwarte koning. Even dacht ik
dat Vincent aan het langste eind ging trekken
en een briljante overwinning zou behalen
maar 'opeens' besloten de heren tot remise.
Fraai gespeeld mannen!

gaan winnen. Kees had daar 'iets' op
gevonden, dacht hij, maar dast pakte dus
volkomen verkeerd uit. Hij gaf het na het
antwoord van Hans direct op.

Wil Kauffman won met zwart in no-time van
Loek Beekman in een partij waar ik weinig
of niets van gezien heb: die gasten spelen
ook zo abnormaal snel...

Hans Jacobs en Peter de Man speelden een
correcte remise (beiden hadden in het
eindspel een dame, loper en zes pionnen)
terwijl de partij tussen Ruud van Dijk en Paul
Huisman een vreemd slot kende. Paul gaf op,
maar in de nachtelijke analyse bleek dat iets
te snel te zijn. Paul had kansen, in ieder geval
op een half punt. Geen nood Paul: er komt
nog een ronde!

Het kon echter nog sneller: Markus Lohrer
was al om half 9 klaar met Giuseppe Gastaldi,
op het bord dan... Ook hier heb ik weinig of
niets van gezien.
De topper tussen Hans Mudde (met zwart) en
Kees Vink duurde een stuk langer maar kende
toch een abrupt einde toen Kees één van zijn
zeldzame fouten maakte en veel materiaal
verloor. Hans stond op dat moment best
lekker en zou na een sterke loperzet een pion

John Woestenenk is de laatste tijd goed bezig
en gunt zichzelf meer tijd voor de partij: hij
speelt nog steeds sneller dan de gemiddelde
Pomariaan maar het hele snelle is er wel een
beetje af. En dat vertaalt zich terug in de
resultaten, zo blijkt. Vanavond speelde hij
met zwart keurig remise tegen Gerbrand
Beekman in een partij waarin beide spelers
twee torens en twee paarden overhielden.
Daar viel weinig meer te beleven en zodoende
werd het punt gedeeld.

Uit de bijgewerkte stand blijkt dat Hans
Mudde met nog één ronde te gaan aan kop
gaat met 58 punten, Rens ter Veen volgt op
een tweede plek met 56 punten, Yassin
Mostfa staat op brons met 55 punten.
De laatste ronde op 12 juni wordt dus
ijzingwekkend en hartverscheurend
spannend!

Ook Willem Brizee en Frits Berendse besloten
tot remise in een partij waarvan ik werkelijk
niets, maar dan ook niets heb gezien: je kan
niet alles zien...

Wit

Zwart

Kees Vink (A)

Hans Mudde (A)

0-1

Yassin Mostfa (A)

Bas von Königslöw (A)

1-0

Han Nicolaas (A)

Rens ter Veen (A)

0-1

Gerbrand Beekman (A)

John Woestenenk (B)

½-½

Willem Brizee (B)

Frits Berendse (A)

½-½

Tim van Rijswijk (B)

Leo Blaas (A)

Felix Ferschtman (A)

Vincent Steemers (B)

½-½

Hans Jacobs (B)

Peter de Man (B)

½-½

Loek Beekman (B)

Wil Kauffman (A)

0-1

Ruud van Dijk (B)

Paul Huisman (B)

1-0

Markus Lohrer (B)

Giuseppe Gastaldi (B)

1-0

Uitslagen 16e ronde interne zomercompetitie, 5 juni

Vanavond, dinsdag 12 juni, spelen we
de 17e en laatste ronde van de interne
competitie.
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