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Op dinsdag 2 oktober speelden we de
tweede ronde van de interne competitie.
Mede door een of ander onbenullig
wedstrijdje in de Champions League waren
er nogal wat afmeldingen. Desondanks
werden er toch nog negen wedstrijden
gespeeld waarin zeven beslissingen vielen
en slechts twee remises.
Jense van der Wal, een collega van Paul
Huisman die 'alleen maar even kwam kijken',
kon door de diverse afmeldingen direct
ingedeeld worden. Hij mocht het in zijn
debuut voor Pomar met zwart opnemen tegen
Leo Blaas, voorwaar geen makkie. Hij hield
het behoorlijk lang vol maar moest
uiteindelijk toch capituleren. De analyse
na afloop zal hem zeer waarschijnlijk goed
gedaan hebben: welkom in ieder geval Jense,
ik hoop dat deze nederlaag je niet zal
weerhouden vaker een partijtje bij ons
te komen spelen!
Yassin Mostfa kreeg met wit een lekkere
stelling tegen Perry van der Meer: druk
tegen de zwarte koning, betere ontwikkeling,
actievere stukken, dat zag er goed uit. Perry
wist niet de juiste verdediging te vinden (als
die er al was) en moest de handdoek in de
ring gooien.

Vincent Steemers pakte met zwart twee
pionnen van Rens ter Veen af maar vergat
dat hij acht stukken had om mee te spelen
in plaats van alleen de dame: vrouwen zijn
belangrijk Vincent maar je moet ze wel
begeleiden... De ontwikkelingsvoorsprong
van Rens gaf de doorslag en hij won eigenlijk
vrij eenvoudig.

Gerbrand Beekman won met zwart een pion
tegen Wil Kauffman, kreeg een sterk paard
op d3 en wist een vol punt te pakken.

vrijpion. De koning van Tim kwam echter
gevaarlijk dicht in de buurt van zijn zwarte
metgezel en Paul onderschatte de kracht
hiervan. Tim vlocht een matnet met toren
en koning waar Paul niet meer uitkwam.

De laatste winstpartij kwam op naam van Jan
Zonneveld die met wit een fraaie partij
speelde tegen Jos Bergers. Om een uur of
10 stond vrijwel alles nog op het bord maar
daarna sloeg de vlam in de pan. Jan voerde
beetje bij beetje de druk op, kreeg een sterke
aanval en won materiaal en de partij.

Hans Jacobs en Markus Lohrer speelden een
boeiende partij waarin Hans twee pionnen
voor een kwaliteit had. De koning van Markus
stond flink op de tocht en werd furieus
opgejaagd door de zwarte stukken van Hans.
Na diverse schaakjes ging de toren op a2
eraf: dat ding stond behoorlijk onhandig
daar, en ongedekt...

Paul Huisman speelde met zwart een goede
partij tegen Tim van Rijswijk. De stelling was
materieel in evenwicht maar Paul stond lekker
met een sterk paard en een gevaarlijke

Dan de beide remises. Loek Beekman en
Ruud van Dijk hadden ongeveer 280 zetten
nodig om dit resultaat te bereiken. Eerst
kwam Ruud een pion voor die Loek echter
later weer terugwon. Loek leek wel prettig te
staan maar Ruud had een verre vrijpion die
richting het promotieveld ging. Maar ook Loek
wist zijn vrijpion tot op de zevende rij te
brengen en het leek een soort race te
worden. Ik had de indruk dat Ruud hier
ergens de winst heeft gemist, feit was dat
beiden een dame haalden, die vervolgens
weer snel ruilden waarna het pionneneindspel
remise was. Goed bezig mannen!

Vanavond, dinsdag 16 oktober, spelen we
de 3e ronde van de interne competitie.
Tevens speelt Pomar 1 een externe wedstrijd,
uit tegen stadgenoot Rijswijk 2. Bovendien
krijgen we voor het eerst bezoek van een
aantal leden van Novelty Destroyers, de club
die haar externe thuiswedstrijden dit seizoen
bij ons gaat spelen. Hun tweede team speelt
deze avond thuis tegen Haeghe Ooievaar 2:
het wordt dus gezellig druk, met een iets
andere 'samenstelling' dan gebruikelijk!

Uw verslaggever (Han Nicolaas) had het lef
om met wit na een rustig Damegambietje
tegen Felix Ferschtman een loper te offeren
voor de pion op h7. Dat leverde wel iets van
een koningsaanval op maar Felix wist het
directe gevaar af te zweren. Ik wist echter
de druk vast te houden en de zwarte stukken
konden niet lekker in het spel komen. Meer
dan een zetherhaling zat er echter niet in
maar in de nachtelijke analyse bleek dat Felix
misschien toch wel ergens een kansje heeft
laten liggen...
Goed, een mooie tweede ronde waarvan u
hieronder de uitslagen vindt. Vier man gaan
aan kop met de maximale score van tien
punten: Gerbrand, HansJ, Leo en Yassin. Zij
worden op de voet (dat wil zeggen één punt)
gevolgd door Frits en Rens.

Uitslagen 2e ronde interne wintercompetitie, 2 oktober
Wit

Zwart

Uitslag

Han Nicolaas (A)

Felix Ferschtman (A)

Leo Blaas (A)

Jense van der Wal (B)

1-0

Wil Kauffman (B)

Gerbrand Beekman (A)

0-1

Yassin Mostfa (A)

Perry van der Meer (A)

1-0

Markus Lohrer (B)

Hans Jacobs (B)

0-1

Rens ter Veen (A)

Vincent Steemers (B)

1-0

Jan Zonneveld (B)

Jos Bergers (A)

1-0

Tim van Rijswijk (B)

Paul Huisman (B)

1-0

Loek Beekman (B)

Ruud van Dijk (B)

½-½

½-½

