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Op dinsdag 23 oktober speelden we de
vierde ronde van de interne competitie. Uw
verslaggever (Han Nicolaas) was via Genève
op weg naar Down Under (Sydney) maar
onze super-invaller-verslaggever Frits
Berendse was zo vriendelijk verslag te doen
van de ontwikkelingen op deze avond. Samen
met enkele prachtige actiefoto’s van onze
huisfotograaf Leo Blaas levert dat weer een
aardig weekbericht op!
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Yassin Mostfa en Gerbrand Beekman speelden
remise na een gelijkopgaande partij waarbij
Gerbrand actiever leek te staan. Even voor
tienen werd remise overeengekomen.
Hans Jacobs offerde een stuk tegen Leo Blaas
en kreeg er twee pionnen voor terug. Via de
koningsvleugel was er herhaling van zetten
om mat of dameverlies tegen te gaan
waardoor ook deze partij in remise eindigde.

Op dinsdagavond 23 oktober 2018 stonden er
negen wedstrijden op het programma omdat
in de aanloop naar deze avond er nog een
viertal afmeldingen waren. U maakt het uw
wedstrijdleider niet moeilijk maar het is wel
vervelend voor uw collega’s die in het
weekend voorafgaande de opening hadden
voorbereid. Op de speelavond zelf worden
ze geconfronteerd met een andere kleur
en andere tegenstander waardoor de
voorbereiding in het niets valt. Niet getreurd,
de voorbereiding komt nog wel een keer van
pas.
In de eerste drie ronden werden er maar drie
remises genoteerd en het lijkt erop dat u
gewacht heeft tot onze razende reporter in
het buitenland zat (Genève en Sydney) om
onbeperkt remise te spelen. Ook in mijn partij
volgde al om half negen een remise-aanbod
maar dat vond ik nog veel te vroeg. Met alle
gevolgen van dien, om elf uur had ik alsnog
verloren. Op deze avond vijf remises, drie
overwinningen met wit en een overwinning
met zwart.

Jan Zonneveld speelde tegen Han Terpstra
een goede partij en Jan leek het initiatief te
hebben door een fraaie positie van zijn loper.
Na afruil van de dames werd bijna
onmiddellijk voor remise gekozen.

Voor de geïnteresseerden om zelf te
analyseren de stelling na 43.....Kg6:
wit: Kg2; Tf3 en Tf7; Ld5; a3 en e4.
zwart: Kg6; De5; b6, c5, g5 en h4.

In plaats van zwart tegen Kees Vink kreeg
Bas von Königslöw wit tegen John
Woestenenk. Bas won een stuk tegen twee
pionnen en ging het eindspel in met twee
toren en een loper tegen een dame en
daarnaast had John nog drie pionnen meer.
In een ijzingwekkend tempo werd door beide
heren op winst gespeeld maar uiteindelijk
werd er remise gespeeld nadat de torens
waren geruild tegen de dame en Bas een
loper overhield zonder pionnen tegen twee
pionnen van John. Hieronder een verslag
van Bas:
Wat betreft de vraag of iemand een verslag
wil schrijven bij afwezigheid van HanN: ik
kan alleen iets schrijven over mijn partij
tegen John W. Na een voorzichtig begin
zonder voordeel voor een der partijen besloot
John op zet 26 door een loperoffer mijn
ietwat opgerukte pionnen op de
koningsvleugel op te ruimen. Mijn koning
werd nu blootgesteld aan een aanval door
dame en toren. Deze kon ik met wat moeite
pareren waarna ik 2 torens, een loper en 2
pionnen overhield tegen een dame en 5
pionnen bij John.
Daarbij stond mijn koning op de tocht terwijl
die van John zich verschool achter 2 pionnen.
Ik kon wel de torens combineren op de vrije
f-lijn en de loper vastbinden aan een pion,
zodat mijn stelling onneembaar was. Maar het
vinden van de winst lukte aan het bord niet.
John kon na 44 Tf6 de dame ruilen tegen de
torens en op 2 fronten oprukken met zijn
pionnen.
Om die tegen te houden moest ik mijn eigen
pionnen inleveren en zo bleef alleen de loper
over: remise. Achteraf thuis bleek de winst
wel te vinden: 44 Tf7-f5 ipv Tf7-f6. Hoe
simpel kan het zijn..........

De fraaiste remise was de partij tussen Ruud
van Dijk en Hans Mudde. Ruud vierde de
remise als een overwinning en Hans was blij
met deze remise omdat er voor hem niet
meer in zat. Opmerkelijk was de openingszet
van Ruud, h3, dat had Hans nog nooit gezien.
Eerlijk gezegd had Ruud de hele partij het
initiatief maar werd er door Hans secuur
verdedigd. Ik denk dat deze remise zeker
terecht was.

De enige zwartspeler die won was Markus
Lohrer tegen Loek Beekman. Hij had wel wat
hulp nodig van zijn tegenstander die pardoes
zijn dame weggaf tegen een toren. Het mat in
één werd niet gezien door Markus waardoor
het nog even duurde voordat hij zijn partij
winnend kon afsluiten.

Tim van Rijswijk en Giuseppe Gastaldi hebben
echt de hele avond moeten schaken om tot
een beslissing te komen. Tim won in het
eindspel een volle toren op de achterste lijn
en dit was voldoende voor winst.

Tenslotte de kraker tussen oud collega’s Rens
ter Veen en Frits Berendse. Rens opende
uiteraard met b4 en tot de 27ste zet van
zwart werd er geen stuk of pion van het bord
geslagen. Door een foutje van Frits kwam
Rens een pion voor te staan maar erger was
het dat de stukken van Rens weer konden
combineren. Met de moed der wanhoop
maakte ik het spel complex door kwaliteit te
offeren, kwaliteit niet terug te nemen en
uiteindelijk moest ik toch een diepe buiging
maken voor Rens die de partij daarna wist
te beslissen in zijn voordeel.

Gerbrand blijft koploper op een punt gevolgd
door Rens en twee punten voor op Leo.

Ook Peter de Man en Willem Brizee maakten
er een mooie strijd van waarbij Peter het
sterkst voor de dag kwam. Willem moest alle
zeilen bijzetten om stukverlies te voorkomen.
In het eindspel verloor Willem alsnog dat
bewuste stuk en moest hij zijn meerdere
erkennen in een goed spelende Peter.

Vanavond, dinsdag 30 oktober, spelen we
de 5e ronde van de interne competitie. Uw
verslaggever is dan nog niet terug, hopelijk
heeft Frits, of iemand anders, wat tijd om
een verslag(je) te maken…

Uitslagen 4e ronde interne wintercompetitie, 23 oktober
Wit

Zwart

Uitslag

Yassin Mostfa (A)

Gerbrand Beekman (A)

½-½

Hans Jacobs (B)

Leo Blaas (A)

½-½

Rens ter Veen (A)

Frits Berendse (A)

Ruud van Dijk (B)

Hans Mudde (A)

½-½

Jan Zonneveld (B)

Han Terpstra (A)

½-½

Tim van Rijswijk (B)

Giuseppe Gastaldi (B)

1-0

Peter de Man (B)

Willem Brizee (B)

1-0

Loek Beekman (B)

Markus Lohrer (B)

Bas von Königslöw (A)

John Woestenenk (A)

1-0

0-1
½-½

Verslag 23e editie van het Westlandse Schaakkampioenschap 55+ 2018
Op donderdagmiddag 18 oktober werd dit kampioenschap gehouden. In de Ontmoetingskerk de
locatie van Schaakmat Westland. Titelverdediger was Henk van Putten. Die echter afwezig was.
Martin van de Hidde en Frans Pieter van de Bos waren de titelkandidaten. De derde ronde won
Martin van Frans Pieter, die de vierde ronde ook verloor van Dirk van Nieuwkerk, zodoende
werd Martin kampioen, de laatste ronde speelde hij remise tegen Jan Dekker. Frans Pieter werd
2e omdat hij gewonnen had van Jan Dekker die 3e werd. Nel Valstar – Valstar die meer dan 15
jaar de vertegenwoordigster was van Lierse ontving een bloemetje. Hierna gingen de
prijswinnaars gezamenlijk op de foto.
De eindstanden van deze groepen zijn als volgt:
Groep 1

Vereniging

Martin van de Hidde
Frans Pieter vd Bos
Jan Dekker
Dirk van Nieuwkerk
Leo Duijvesteijn
Jan van der Ende

SV Maassluis
Lierse SV
Schaakmat W
Schaakmat W
Schaakmat W
Schaakmat W

Groep 3

Vereniging

Frits Berendse
Jos Bruin
Leen Prins
Piet Verduijn
Dick Post
Vrij

SV Pomar
Schaakmat W
Schaakmat W
Thuisschaker
Schaakmat W

Punt

Weds

4½
3
3
2½
1½
0

5
5
5
5
5
5

Punt

Weds

5
3½
3
2
1½
0

5
5
5
5
5
5

Groep 5

Vereniging

Kees Oversloot
Adri lange
Sjaan Mosterd-Valstar
Ad van Koppen

Thuisschaker
Thuisschaker
Thuisschaker
Thuisschaker

Groep 2

Vereniging

Punt

Weds

Wim Duijvesteijn
Theo vd Pol
Jan van Leeuwen
Vincent Kuyvenhoven
Leen Kemeling
Vrij

Schaakmat
Schaakmat
Schaakmat
Schaakmat
Lierse SV

4
3
3
2½
1½
0

5
5
5
5
5
5

W
W
W
W

Groep 4

Vereniging

Punt

Weds

Leo Grootscholten
Klaas Millenaar
Aad Middeldorp
Nel Valstar-Valstar
Ad Oomes
Vrij

Schaakmat W
Thuisschaker
Haeghe Ooiev
Thuisschaker
Schaakmat W

4
4
4
2
1
0

5
5
5
5
5
5

Punt

Weds

3
2
1
0

3
3
3
3

In groep 2 werd de eindstand bepaald op onderling resultaat en bij groep 4 moest geloot
worden. Tempo was 20 minuten per persoon per partij. In groep 5 was dat 30 minuten.
De wedstrijdleiding was in handen van Jan Dekker

