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Op woensdag 26 september nam Haeghe
Ooievaar de handdoek op om de 32e
massakamp te organiseren tussen de
verenigingen Haeghe Ooievaar, Botwinnik,
Pomar en Raadsheer Corbulo. Ondanks het
enthousiasme van de organiserende
vereniging en de contactpersonen van de
andere verenigingen kan men niet meer echt
spreken over een massakamp. Misschien ligt
het aan de datum van deze ontmoeting maar
Botwinnik en Raadsheer Corbulo vaardigden
vier spelers af, Pomar kwam met zeven
deelnemers en Haeghe Ooievaar (met
zeventien spelers) complimenteerde de teams
zodat elk team uit zeven of acht spelers
bestond.
De ontvangst was allerhartelijkst en het deed
mij goed om op de vooravond zoveel jeugd te
zien die de stappen één tot en met vier
voorgeschoteld kregen.
In de eerste ronde speelde Pomar tegen
Botwinnik en helaas trokken wij met 3½
tegen 4½ aan het kortste eind. Haeghe
Ooievaar won overtuigend met 5½ tegen 2½
van Raadsheer Corbulo.
In de tweede ronde won Pomar nipt met 4
tegen 3 van Raadsheer Corbulo en versloeg
Haeghe Ooievaar Botwinnik met 5 tegen 3.
In de laatste ronde werd het toch nog
spannend omdat het aantal bordpunten
beslissend is voor de eindstand. Pomar wist
knap gelijk te spelen tegen Haeghe Ooievaar
en Botwinnik overklaste Raadsheer Corbulo
met 7 tegen 1.
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1e ronde
Pomar - Botwinnik 3½-4½
Raadsheer Corbulo - Haeghe Ooievaar 2½-5½
2e ronde
Pomar - Raadsheer Corbulo 4-3
Botwinnik - Haeghe Ooievaar 3-5
3e ronde
Haeghe Ooievaar - Pomar 4-4
Botwinnik - Raadsheer Corbulo 7-1
Eindstand
(mp=matchpunten, bp=bordpunten)
1. Haeghe Ooievaar - 5 mp - 14½ bp
2. Botwinnik - 4 mp - 14½ bp
3. Pomar - 3 mp - 11½ bp
4. Raadsheer Corbulo - 0 mp - 6½ bp

Individuele resultaten Pomarianen
1. Perry van der Meer: 1 uit 3
2. Kees Vink: 2 uit 3
3. Frits Berendse: 2½ uit 3
4. Peter de Man: ½ uit 3
5. Markus Lohrer: 1 uit 3
6. Jos Bergers: ½ uit 3
7. Loek Beekman: 2 uit 3
8. Hans Hendriks (namens HO): 2 uit 2

Op dinsdag 25 september startten we met
een nieuw intern seizoen. Jan Zonneveld is
terug op het oude nest (welkom terug Jan!),
Perry van der Meer gaat na een jaartje rust
weer intern spelen en verder zijn er geen
wijzigingen in het ledenbestand: netjes!
Terwijl de kascontrolecommissie, bestaande
uit Rens ter Veen en Markus Lohrer,
penningmeester Perry van der Meer op de
pijnbank legde (hij heeft het overleefd maar
het was een zware bevalling...) zetten zich
twintig man achter de borden voor hun eerste
(?) officiële partij sinds maanden. Dat leverde
in ieder geval veel strijd op: tien partijen met
evenzovele beslissingen! Kijk, dat willen de
mensen zien, niet dat eindeloze geschuif!

Iets langer duurde de strijd tussen de
kampioen van vorig seizoen Hans Mudde
en de kampioen van de B-groep (John
Woestenenk). Er leek op het oog niet veel
aan de hand voor John maar het weggeven
van een stuk tegen de kampioen was niet
zo'n goed plan...
Frits Berendse en Loek Beekman speelden
geruime tijd een gelijkopgaande strijd waarin
beiden een dame, twee torens en een loper
overhielden. Ook hier werd echter een stuk
cadeau gedaan, door Loek in dit geval, en
dat betekende verlies van de partij.

Gerbrand Beekman en Peter de Man waren
binnen een half uur klaar nadat Peter na zo'n
zet of acht een stuk had weggegeven.
Niet heel veel later had ook Wil Kauffman een
vol punt in de tas. Tegenstander Jos Bergers
vergiste zich, gaf een toren weg en kon direct
opgeven.

Leo Blaas won met zwart van Ruud van Dijk
en daar heb ik werkelijk niets van gezien.
Felix Ferschtman kreeg tegen Jan Zonneveld
de gelegenheid zijn geliefde Koningsgambiet
te spelen wat hij dan ook deed. Jan
verdedigde goed, schoof de boel aardig
dicht maar Felix wist er toch doorheen te
breken en een vol punt te pakken.

Han Terpstra speelde met wit een vrij
scherpe partij tegen Tim van Rijswijk, kreeg
aanvallend spel en offerde wat op straffe van
torenverlies of mat. Vervelende keus die HanT
de winst opleverde.

Kees Vink kreeg met zwart een prettige
stelling tegen Hans Jacobs die zich echter
goed verdedigde. Kees wist wel een paard op
d3 te planten (de bekende octopus) wat hem
een pion opleverde maar daarna ging er iets
behoorlijk mis hetgeen Kees een stuk en de
partij kostte. Kees moet nog even in het ritme
komen want hij heeft in het PK van de HSB
inmiddels ook twee nederlagen aan zijn
broek: komt goed Kees!

Dan uw verslaggever (Han Nicolaas). Ik
speelde met zwart tegen Paul Huisman een
onvervalste Najdorf. Dat leverde aanvankelijk
niet zo heel veel op (Paul speelde het gewoon
goed...) maar met Db6(!) zette ik één van de
witte paarden in een akelige penning. Daar
was bijna niet uit te komen, Paul speelde nog
heel listig c4(!) - als ik op dat moment het
paard had genomen had Paul een stuk
kunnen terugwinnen - maar ik had dit gezien
en wist uiteindelijk die knol toch van het bord
te halen waarna Paul het twee zetten later
opgaf.

Tja, rest ons de partij tussen Willem Brizee
met wit tegen Yassin Mostfa: wat een kraker
was dat! Willem speelde goed (Yassin ook
trouwens!), beide spelers kregen twee torens
en een loper en het zag er remise-achtig uit.
Yassin wist echter een verre vrijpion te
creëren maar na ruil van beide torens leek
dit allerminst eenvoudig te winnen. Willem
liet echter toe dat Yassin de lopers kon ruilen
waarna het pionneneindspel (dankzij die ene
vrijpion) gewonnen was voor Yassin. Daar zit
je dan om half 12, heb je de hele partij goed
gepeeld, geef je helemaal op het eind een
half punt uit handen. Het is ons vast allemaal
een keer overkomen... Wel goed gespeeld
Willem, al heb je daar niet zo heel veel aan...

Vanavond, dinsdag 2 oktober, spelen we
de 2e ronde van de interne competitie.
Gisteren, maandag 1 oktober dus, opende
Pomar 2 het externe seizoen met een
uitwedstrijd tegen RSC/Belgisch Park 3.
Het was een herhaling van de laatste externe
wedstrijd van het vorige seizoen toen onze
mannen een nipte 4½ - 3½ nederlaag leden.
Gisteren werd op fraaie wijze revanche
genomen voor die nederlaag: onze mannen
boekten een keurige 5½ - 2½ overwinning!
Overwinningen waren er voor Wil, ingezet als
geheim wapen op bord 1, Vincent, Markus,
Jos en Tim. John speelde netjes remise aan
het tweede bord terwijl Gerbrand en HansJ
een nederlaag incasseerden. Keurig mannen,
op naar 20 november als Botwinnik 5 op
bezoek komt.
Uitslagen 1e ronde interne wintercompetitie, 25 september

Goed, de kop is eraf! Hieronder vindt u de
uitslagen van deze eerste ronde, de stand is
inmiddels ook 'bijgewerkt' maar daar valt na
zo'n eerste ronde natuurlijk geen zinnig
woord over te zeggen.

Wit

Zwart

Uitslag

Hans Mudde (A)

John Woestenenk (A)

1-0

Willem Brizee (B)

Yassin Mostfa (A)

0-1

Gerbrand Beekman (A) Peter de Man (B)

1-0

Hans Jacobs (B)

Kees Vink (A)

1-0

Frits Berendse (A)

Loek Beekman (B)

1-0

Ruud van Dijk (B)

Leo Blaas (A)

0-1

Han Terpstra (A)

Tim van Rijswijk (B)

1-0

Jos Bergers (A)

Wil Kauffman (B)

0-1

Paul Huisman (B)

Han Nicolaas (A)

0-1

Felix Ferschtman (A)

Jan Zonneveld (B)

1-0

