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Op dinsdag 12 juni 2018 werd de 17e en
laatste ronde van de interne zomercompetitie
gespeeld. Koploper Hans Mudde (58 punten)
had aan remise genoeg om kampioen te
worden aangezien Rens ter Veen (nummer 2
op de ranglijst met 56 punten) bij winst in dat
geval weliswaar evenveel punten zou hebben
als Hans (61) maar met een iets lager
scoringspercentage toch tweede zou worden.
Rens moest dus zelf winnen en 'hopen' dat
Hans zou verliezen... Dan was daar natuurlijk
ook nog Yassin Mostfa die met 55 punten op
het vinkentouw zat voor het zilver. Dat zou
dus een mooi avondje kunnen worden!
Om direct alle spanning weg te nemen (u
weet de uitslagen en wie er kampioen is toch
al...): Hans Mudde won in een vloek en een
zucht (wat een rare uitdrukking trouwens?!)
van Jos Bergers die met wit heel snel in de
fout ging en zijn dame weggaf. Daarmee was
Hans rond half 9, kwart voor 9 voor het eerst
in zijn toch al rijke Pomar-carrière kampioen
van onze club! Van harte gefeliciteerd Hans!
Dat het niet je laatste kampioenstrofee mag
zijn!
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De strijd tussen Rens ter Veen en Yassin
Mostfa werd daarmee een duel om de tweede
en derde plaats, en wat voor een duel! In een
boeiend gevecht won Yassin de dame voor
een loper en paard. Het was nog niet zo
eenvoudig en er zaten allerlei trucjes in de
stelling. Yassin omzeilde die voorbeeldig, won
er nog een kwaliteit bij en maakte het
vervolgens schitterend af! Daarmee pakte hij
de tweede plaats en moest Rens zelfs nog
maar afwachten of hij derde zou worden.
Gerbrand Beekman was er namelijk ook
nog...
De situatie was nu zo dat Gerbrand bij winst
de derde plaats zou pakken en Rens buiten
de prijzen zou vallen! En dat gebeurde
inderdaad. In een vlot potje kwam Gerbrand
met wit een stuk voor tegen Markus Lohrer
die dat niet meer goed kon maken. Gerbrand
dus brons, beetje zuur voor Rens die lange
tijd in de top 3 had gestaan. Maar ja, het
leven is soms niet eerlijk...

De zesde en laatste overwinning kwam op
naam van Han Terpstra die Tim van Rijswijk
in een eindspel met een pion meer (paard
tegen loper) de baas was.

De rest speelde uiteraard ook dapper zijn
partijtje mee. Zo was daar de, voor mij toch
wel enigszins verrassende, overwinning van
Giuseppe Gastaldi op Leo Blaas, een partij
waarvan ik helaas niets heb meegekregen.
Dat resultaat wierp Leo terug naar een plek
in de subtop in plaats van, bij winst, een plek
in de top 4.
De vijfde overwinning kwam op naam van
Hans Jacobs die met zwart Ruud van Dijk
versloeg. In het eindspel hadden beide heren
een dame, twee torens en wat pionnen en ik
dacht dat dit wel remise zou worden. Maar
ergens deed Ruud het kennelijk niet helemaal
goed, of Hans speelde het briljant, waardoor
het volle punt naar Hans ging.

De overige vier partijen eindigden alle in
remise, de één wat sneller dan de ander en
de één ook wat onverwachter (is dat normaal
Nederlands?) dan de ander. Frits Berendse
bijvoorbeeld kwam met wit tegen Loek
Beekman uitstekend uit de opening, kreeg
het beste van het spel en won twee pionnen
waardoor ik het punt eerlijk gezegd al bijna
had geteld. Maar Loek kwam goed terug, met
een klein beetje hulp van Frits, oké en won
beide pionnen weer terug. Het resterende
lopereindspel was potremise, narrow escape
voor King Loek!

Het halve punt dat Peter de Man met wit
tegen Kees Vink behaalde mocht er zijn
terwijl Bas von Königslöw en Willem Brizee
elkaar ook een half punt gunden: ook van
deze pot heb ik overigens niets gezien:
"Wat is dat voor een verslaggever die hele
partijen niet ziet?!" zult u zich wellicht
vertwijfeld en misschien wel terecht
afvragen.

Goed, de competitie zit erop! Hans Mudde dus
kampioen, Yassin Mostfa tweede en Gerbrand
Beekman derde: van harte heren!
Kijkt u verder in de eindstand naar uw eigen
verrichtingen en stel vast of u het goed heeft
gedaan, iets minder goed of ronduit
belabberd (zoals uw verslaggever). In het
laatste geval is er volgend seizoen weer alle
gelegenheid om uw resultaten te verbeteren!
We gaan nu een paar weken vrij schaken en
beginnen op dinsdag 10 juli met de Open
Zomercompetitie. Komt dat zien, en doe
vooral mee!
Uitslagen 17e en laatste ronde interne
zomercompetitie, 12 juni

Tja, ik was druk in de weer tegen Wil
Kauffman die het mij meer dan lastig maakte
in een leuk maar behoorlijk raar potje. Ik
kwam goed uit de opening, Wil z'n stukken
stonden lichtelijk hulpeloos op de achterste
twee rijen, ik won een pion en dacht werkelijk
dat ik 'gewoon goed' stond. Dat was ook wel
zo maar één verkeerde zet draaide de hele
boel om! Ik nam een pion en passant en dat
bevrijdde de stelling van Wil. Zijn stukken
kwamen los, hij kreeg ruimte en tegenspel
en achteraf mocht ik nog blij zijn met een
half punt: het kan raar lopen...

Wit

Zwart

Jos Bergers (B)

Hans Mudde (A)

0-1

Rens ter Veen (A)

Yassin Mostfa (A)

0-1

Bas von Königslöw (A)

Willem Brizee (B)

½-½

Gerbrand Beekman (A)

Markus Lohrer (B)

1-0

Giuseppe Gastaldi (B)

Leo Blaas (A)

1-0

Peter de Man (B)

Kees Vink (A)

½-½

Frits Berendse (A)

Loek Beekman (B)

½-½

Han Nicolaas (A)

Wil Kauffman (A)

½-½

Ruud van Dijk (B)

Hans Jacobs (B)

0-1

Han Terpstra (A)

Tim van Rijswijk (B)

1-0

Vanavond, dinsdag 19 juni, is er
gelegenheid om vrij te schaken.
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