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Op dinsdag 6 november speelden we de
zesde ronde van de interne competitie.
Tevens speelde Pomar 1 thuis tegen Lierse 1.
Dit keer wederom een verslag van onze
onvolprezen wedstrijdleider Frits Berendse,
waarvoor opnieuw dank!
Op 6 november 2018 speelde Pomar 1 haar
tweede wedstrijd tegen Lierse 1 onder de
bezielende leiding van de wedstrijdleider,
Rens ter Veen. Het leek op een deja-vu met
onze eerste wedstrijd, zowel op scoreverloop
als op uitslag. Ondanks dat onze rating
gemiddeld hoger was dan Lierse werden wij
naar een kansloze nederlaag gestuurd en
bezetten wij nu samen met HSV 2 de laatste
plaats in deze klasse. Ook in deze wedstrijd
kwamen wij met 4 – 0 achter te staan
voordat ons eerste punt werd binnen gehaald.
Bas von Königslöw kwam in het middenspel
een pion achter en nadat ook nog eens een
volle toren werd verloren moest onze man als
eerste capituleren.
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hoogste rating heeft. Ook Han moest het
eindspel ingaan met een pion minder en de
combinatie die Frans Pieter op het bord
toverde was voldoende voor een 3 – 0
tussenstand.
Perry van der Meer, bord 1, kwam niet echt
goed uit de opening en moest redelijk vroeg
in de wedstrijd kwaliteit inleveren. Deze
kwaliteit (loper tegen toren) was niet
voldoende om tegenspel te krijgen en na
afruil van de stukken verloor onze man en
kwam er een 4 – 0 op het bord en het
wedstrijdformulier.
Kees Vink, aan bord 2, speelde een fraaie
partij en wist kwaliteit te winnen nadat een
matcombinatie niet werd gevonden. Kwaliteit
en meerdere pionnen voordeel was voldoende
voor de overwinning.
Felix Ferschtman, aan bord 5, speelde tegen
Gera de Jong en verloor in het middenspel
een tweetal pionnen. Felix was ook de enige
die door de klok ging zodat de overwinning
naar Lierse ging.

Frits Berendse speelde wederom tegen
Annemarie Voorberg van der Wel en kon het
resultaat van vorig jaar (remise) niet
evenaren. Ook Frits raakte een pion achter en
na afruil van zijn witte loper was de angel uit
de strijd genomen en moest onze man
opgeven na stuk of toren verlies.

Hans Mudde speelde een degelijke partij en
het leek op een remise af te stevenen. Na
afruil van de dames won onze man echter een
pion en de zekere remise veranderde in een
overwinning door die plus pion.

Han Terpstra trof het niet aan het derde bord
waarbij hij moest spelen tegen Frans Pieter
van den Bos die namens de Lierenaren de

Yassin Mostfa speelde aan bord 4 tegen Teun
van Dijk. De partij was de hele wedstrijd in
balans en er werd secuur gestreden om
voordeel te krijgen. Dat kwam er echter niet
en nadat ik beide heren op de hoogte had

gesteld van de tussenstand werd er voor
remise gekozen. Een juiste uitslag.
Verslag interne competitie
Op deze avond zeven partijen waarbij ik
verrast werd door de afwezigheid van Jos
Bergers en nu moest ik al voor de tweede
keer onze nieuwste lid, Jense van der Wal,
een “zwaardere” tegenstander geven, dan
waarop hij gehoopt had.
Deze avond was weer voor de zwartspelers
met drie overwinningen tegen twee met wit
en twee remises.
Gerbrand Beekman won met de zwarte
stukken tegen eerdergenoemde Jense van der
Wal, nadat Gerbrand met dame, toren en
loper de koningsvleugel van Jense kon
infiltreren. De stukken bleken goed samen te
kunnen werken en de inactiviteit van de
stukken van Jense deed de rest. Lange of
korte rokade is toch wel belangrijk om vanuit
een verdedigde stelling te spelen. Dat komt
goed, Jense. Je mist nog een beetje de
ervaring (30 of 40 jaar) van je tegenstanders.
Ook Peter de Man won met de zwarte stukken
in een prachtige partij tegen Hans Jacobs.
Peter offerde voor het initiatief en speelde het
goed uit om weer een knappe overwinning te
boeken.
De derde zwartspeler die won was Willem
Brizee tegen Loek Beekman. Er gebeurt van
alles op zo’n bord. Eerst won Willem een stuk
tegen twee pionnen en nadat de aanval van
Loek was gepareerd ging hij met een volle
toren meer het eindspel in. Door het hoge
tempo van Loek verloor deze een vol stuk
en ook Loek moest het hoofd buigen voor
Willem.
Ruud van Dijk won met de witte stukken van
Markus Lohrer. Markus kwam wel een pion
voor te staan maar de dreiging van Ruud was
een stuk gevaarlijker dan het verlies van die
ene pion. De stukken van Ruud werkten goed
samen en nadat een vol stuk werd gewonnen
gaf Markus op.

John Woestenenk won met de witte stukken
van Paul Huisman die stukverlies overzag
door een paardvork van John. Dat kostte hem
een toren en de partij.
Resteert nog de remises. Giuseppe Gastaldi
won een stuk tegen een pion van Wil
Kauffman maar deze wist in de eindfase dat
stuk weer terug te winnen. Op een redelijk
vol bord werd voor remise gekozen.
Tim van Rijswijk, met de witte stukken, tegen
Jan Zonneveld dreigde op een nederlaag te
worden getrakteerd. Het begon met een pion
verlies, dat werden er twee en zelfs drie. Tim
had echter de zet in huis om remise af te
dwingen. Zijn vrijpion moest gestopt worden
door koning en toren zodat ook in deze partij
onverwachts gelijk werd gespeeld.
Rens ter Veen blijft de fiere koploper, nu
op twee punten gevolgd door Gerbrand
Beekman, drie op Yassin Mostfa en vier op
de nummer vier van deze lijst, Peter de Man.
Vanavond, dinsdag 13 november, spelen
we de 7e ronde van de interne competitie.
Tevens krijgen we bezoek van de teams
Novelty Destroyers 1 en Schaakhuis 1 die
een ware kraker zullen gaan spelen in de
Hoofdklasse.

Uitslagen 6e ronde interne wintercompetitie, 6 november
Wit

Zwart

Jense van der Wal (B)

Gerbrand Beekman (A)

Uitslag
0-1

Hans Jacobs (B)

Peter de Man (B)

0-1

Giuseppe Gastaldi (B)

Wil Kauffman (B)

½-½

Tim van Rijswijk (B)

Jan Zonneveld (B)

½-½

Ruud van Dijk (B)

Markus Lohrer (B)

1-0

Loek Beekman (B)

Willem Brizee (B)

0-1

John Woestenenk (A)

Paul Huisman (B)

1-0

