WEEKBERICHT
Nr. 364 – 6 november 2018

Redactie
Han Nicolaas
Tel.: (06) 41188743
E-mail: h.nicolaas@ziggo.nl
website: www.pomar.nl

Op dinsdag 30 oktober speelden we de
vijfde ronde van de interne competitie. Uw
verslaggever (Han Nicolaas) was op dat
moment in Sydney (geweldige stad, kan
ik iedereen aanraden!) maar gelukkig was
Frits Berendse zo vriendelijk een en ander
op papier te zetten, waarvoor dank!
Deze week helaas geen foto’s in verband met
ziekte van onze fotograaf Leo Blaas. En Frits
kan natuurlijk niet alles doen…

Op deze eerste herfstachtige dag stonden
er toch nog negen wedstrijden op het
programma en eerlijkheidshalve moet ik
zeggen dat ik onze redacteur (en onze
voorzitter) wel erg mis. Niet alleen om zijn
altijd waardevolle en opbouwende kritiek
maar vooral om zijn afwezigheid. Altijd goed
gestemd, (on)nadrukkelijk aanwezig en altijd
bereid om nog even snel te vluggeren. Goed,
er waren weer wat afmeldingen op het laatste
moment maar nu maakte u het de
wedstrijdleider niet moeilijk. Wel een
probleem, ik kwam oneven uit dus moest ik
onze teamcaptain van het tweede (Hans
Jacobs) zonder partij naar huis sturen. Ik
hoop dat het weer even droog was want om
nu een “klets”natte Hans weer door die bui te
sturen vond ik wel erg ver gaan. Hans had er
gelukkig geen probleem mee, bedankt Hans.
Dan nu de wedstrijden die wel op het
programma stonden, met de nodige
verrassingen. Vijf overwinningen met zwart,
drie met wit en een remise.

Wedstrijdleider intern
Frits Berendse jr.
Tel.: (0174) 297771
E-mail: frits.berendse@gmail.com

De absolute kraker was de partij tussen
Gerbrand Beekman en Rens ter Veen. In het
eindspel schoof Gerbrand de h-pion naar
voren waardoor hij de dame moest inleveren
tegen twee torens. Ook was zijn koningsstelling opengebroken en moest hij de strijd
aangaan met een pion minder. De dame van
Rens drong binnen en Gerbrand moest
berusten in zijn eerste nederlaag van dit
seizoen.
Han Terpstra en Yassin Mostfa maakte er een
snelle partij van en voor ik het wist werd de
partij beslist in het voordeel van Yassin.
Volgens eigen zeggen van Han verloor hij
door een openingsfout.
Frits Berendse won met de witte stukken van
Wil Kauffman in een van de snelst besliste
partijen. Frits won een stuk via tussenschaak
met de dame en wikkelde zijn partij snel af
naar winst.
Peter de Man offerde in zijn partij tegen Ruud
van Dijk een licht stuk tegen een pion om het
initiatief in de partij te krijgen. Het offer sloeg
niet direct door maar uiteindelijk was de vrij
pion van Peter beslissend voor de
overwinning. Ruud kon alleen maar
verdedigen en speelde eigenlijk met een stuk
minder omdat niet al zijn stukken betrokken
werden bij de verdediging. Fraaie partij,
heren.
Markus Lohrer speelde tegen onze Italiaanse
vriend Giuseppe Gastaldi en moest het
onderspit delven door in de eindfase een volle
toren cadeau te doen. Giuseppe stond op dat

moment al gewonnen door een licht stuk
voor. Een tweede stukwinst maakt het alleen
maar duidelijker.
Perry van der Meer en Vincent Steemers
speelden de Marshall-variant van het Spaans,
en Vincent won glansrijk in een wel heel
scherpe partij. Met twee stukken meer en
twee pionnen nadeel moest Perry zijn dame
inleveren om mat te voorkomen en stond de
koning van Perry open en bloot tegen de
dame van Vincent. Voor de liefhebbers doe ik
u de partijnotatie toekomen. Perry speelt met
wit en Vincent offert op de 14e en 16e zet
een paard en een loper tegen twee pionnen.
Let op de stelling van Perry na zet 18 van
Perry, vier van zijn stukken staan
nog op de beginpositie.
Wit
e4
Pf3
Lb5
La4
0-0
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Lb3
c3
exd5
Pxe5
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Te1
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Kxh2
Kg1
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Zwart
e5
Pc6
a6
Pf6
Le7
b5
0-0
d5
Pxd5
Pxe5
Pf6
Ld6
Pg4
Pxh2
Dh4+
Lxg3
Dxg3+
Lg4
Dxg4
fTe8

Wit
Pa3
Txe2
Td1
Te1
Kg1
Kf1
Kg1
Kf1
Kg1
Lxe1
Pc2
Lf2
Pe3
Pd1
Kh2
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Zwart
Te2
Dxe2
Te8
Df3+
Dg3+
Dd3+
Dg3+
Df3+
Txe1+
De2
h5
h4
h3
Dg4+
Dg2++

Kees Vink en Bas von Königslöw speelden de
langste partij van de avond. Kees vond dat hij
slecht uit de opening was gekomen en dat
Bas het goed speelde. In het middenspel won
Kees echter een pion en dat gaf uiteindelijk
ook de doorslag. Met een actief paard tegen
een slechte loper was het eindspel voor Kees.
Ons nieuwste lid, Jense van der Wal, speelde
erg voorzichtig tegen Loek Beekman, maar

vergat zijn koning veilig te zetten achter een
muur van pionnen. In het eindspel offerde of
blunderde hij een paard en Loek wist hiermee
wel raad. Met toren en dame kwam Loek in
de stelling van Jense en won hij de partij.
Jense, het komt vanzelf weer goed, de
onervarenheid deed je de das om maar als je
regelmatig blijft schaken komt jouw tijd nog
wel. Schaken leer je alleen door veel te
spelen.
Tot slot, de remise van Willem Brizee tegen
Paul Huisman. Paul stond de hele partij goed
en won in het eindspel een pion. De aanval
van Willem sloeg niet door en met bijna alle
stukken nog op het bord werd de vrede (en
remise) getekend. Bij het analyseren bleek
dat de eigen pion van Willem in de weg stond
om een doorbraak te forceren.
Rens heeft nu de koppositie gepakt en staat
twee punten voor op Yassin en drie op
Gerbrand. Hans Jacobs (groep B) staat
nog een punt voor op Peter de Man.
Vanavond, dinsdag 6 november, spelen
we de 6e ronde van de interne competitie.
Tevens speelt Pomar 1 de tweede externe
wedstrijd, thuis tegen Lierse 1.

Uitslagen 5e ronde interne wintercompetitie, 30 oktober
Wit

Zwart

Uitslag

Gerbrand Beekman (A) Rens ter Veen (A)

0-1

Han Terpstra (A)

Yassin Mostfa (A)

0-1

Frits Berendse (A)

Wil Kauffman (B)

1-0

Peter de Man (B)

Ruud van Dijk (B)

1-0

Markus Lohrer (B)

Giuseppe Gastaldi (B)

0-1

Kees Vink (A)

Bas von Königslöw (A)

1-0

Jense van der Wal (B)

Loek Beekman (B)

0-1

Perry van der Meer (A)

Vincent Steemers (B)

0-1

Willem Brizee (B)

Paul Huisman (B)

½-½

