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Op dinsdag 13 november speelden we de
zevende ronde van de interne competitie. Uw
verslaggever (Han Nicolaas) was na enkele
weken Down Under (om precies te zijn
Sydney en Melbourne) weer terug aan deze
kant van de wereld en kon zodoende weer
eens wat stukken verzetten en een en ander
op papier zetten. Frits Berendse heeft u in de
afgelopen weken het wel en wee van onze
club doen toekomen, waarvoor nog mijn
hartelijke dank Frits!
Hans Mudde vierde vandaag zijn verjaardag
en had in verband met dit heuglijke feit een
flink aantal speculaaskoeken meegenomen:
dank Hans, en alsnog/nogmaals gefeliciteerd!
Samen met de kersenbonbons die Loek had
klaargezet in verband met de externe
wedstrijd kunnen we zeggen dat het de
spelers deze avond aan niets ontbrak: op
culinair gebied dan...
Naast de interne competitie, die maar liefst
acht beslissingen en slechts één remise
opleverde (inderdaad, van uw verslaggever:
ik was deze morgen teruggekomen en had
een jetlag van hier tot Sydney, remise met
zwart vond ik wel best...) kregen we bezoek
van de teams van Novelty Destroyers 1 en
Schaakhuis 1, een ware kraker in de
Hoofdklasse! Schaakhuis nam vrij snel een
3-0 voorsprong en de Destroyers konden niet
veel meer doen dan de schade beperkt
houden tot 5-3. Zij krijgen het moeilijk in de
Hoofdklasse die dit seizoen sterker bezet lijkt
dan ooit, mede omdat de competities van de
KNSB en de regionale bonden losgekoppeld
zijn zodat 'iedereen overal kan spelen'. Daar
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zijn de meningen over verdeeld: het zijn
namelijk vooral de grote clubs die hier
voordeel uit kunnen halen en hun sterkere
spelers (die normaal gesproken KNSB spelen)
nu ook mogen opstellen in de HSB. Maar
goed, we gaan zien hoe het uitpakt, voorlopig
is deze constructie een proef van twee jaar.

De interne dan met negen wedstrijden. Om
maar meteen met de kraker te beginnen
(zonder de overige wedstrijden als
oninteressant af te doen uiteraard): Peter
de Man, goed bezig weer deze competitie,
mocht/moest het met wit opnemen tegen
koploper Rens ter Veen. En dat werd een
onvervalste hakpartij! Na een rustig 'begin'
(om 22.15 uur stond alles nog op het bord!)
sloeg de vlam in de pan met een aantal offers
van Peter. Hij investeerde uiteindelijk een
volle toren in een koningsaanval die echter
niet doorsloeg. Rens kon zijn koning in
veiligheid brengen waarna Peter te weinig
stukken had om er nog iets van te maken.
Rens bleef dus die toren voor staan en pakte
een vol punt: mooie pot heren, dapper
gespeeld Peter!

Felix Ferschtman speelde met wit tegen Hans
Jacobs zijn geliefde Koningsgambiet waarop
Hans reageerde met 2. ...-d6. Ik ken de
theorie hiervan niet goed maar in deze partij
kwam Hans er niet lekker uit. Zijn koning
bleef in het centrum staan en werd een
geliefd aanvalsobject voor de witte stukken
die de zwarte monarch danig onder vuur
namen. Hans wist de boel niet bij elkaar te
houden en moest een nederlaag incasseren.

dat er geen opzet in het spel is geweest en
dat Vincent wel 'gewoon' geprobeerd heeft
de partij te winnen...

Willem Brizee won met wit tegen Tim van
Rijswijk een stuk en twee pionnen wat teveel
van het goede was voor Tim.

Wil Kauffman zorgde toch wel voor een
behoorlijke verrassing door met de witte
stukken Han Terpstra te verslaan. Wil met wit
blijft altijd lastig/listig, je weet dat hij 1.b4
speelt en je moet toch altijd weer iets
verzinnen achter het bord. Samen met zijn
razendsnelle spel kan dit bij sommige spelers
wel eens tot 'verwarring' leiden. Vanavond
leek er niet zoveel aan de hand, de strijd ging
gelijk op, maar HanT dacht een mooi
schijnoffer op het bord te kunnen leggen. Het
offer was echter niet correct maar kostte een
vol stuk: een echt schijnoffer dus, een soort
'leekoffer'.
De jarige Hans Mudde werd beloond met een
vol punt nadat Vincent Steemers ergens de
draad kwijtraakte, een pion verloor en
vervolgens ook de partij: ik ga ervan uit

Loek Beekman en John Woestenenk speelden
een behoorlijk bizar potje. John won twee
pionnen maar Loek had een gevaarlijkuitziende koningsaanval. John verkeek zich
daar lelijk op want het 'loperoffer' van Loek
nam hij klakkeloos aan. Daarna was het mat
met dame en toren echter ondekbaar zodat
John met een flinke materiaalvoorsprong
alsnog de bekende deksel op de neus kreeg.

Gerbrand Beekman bleef in het spoor van
Rens door Markus Lohrer met zwart te
verslaan: ik heb er eerlijk gezegd weinig of
niets van gezien, het ging ook allemaal best
snel volgens mij...
Jos Bergers en Jense van der Wal speelden
een leuke en volgens mij behoorlijk correcte
partij. Jense deed het rustig aan, bracht zijn
koning op tijd in veiligheid en deed geen rare
dingen. Hij dirigeerde zijn stukken richting de
witte koning van Jos die geen voldoende
antwoord had op de aanval van Jense. Jos
moest uiteindelijk capituleren hetgeen zijn
vierde achtereenvolgende nederlaag
betekende: komt goed Jos, dat heb je eerder
bewezen! Maar zoals het spreekwoord luidt:
"De één zijn dood is de ander zijn brood".
Voor Jense was dit namelijk zijn eerste
overwinning in zijn Pomar-carrière die
ongetwijfeld nog heel lang gaat duren!

De enige remise deze avond kwam zoals
gezegd tot stand in de partij die uw
verslaggever met zwart speelde tegen Leo
Blaas. Het was allemaal niet zo heel boeiend
al was de petite combination waarmee Leo
een pion won niet verkeerd. Het had echter
weinig om het lijf, Leo kreeg er een
geïsoleerde dubbelpion voor terug en
winstkansen met aan beide kanten een dame
en twee torens waren er niet of in ieder geval
tot het absolute minimum gedaald. Remise
dus, waarmee beide grootmeesters tevreden
leken.

Uit de stand blijkt dat Rens aan kop blijft met
31 punten, op twee punten gevolgd door
Gerbrand. Yassin en Frits delen de derde en
vierde plaats met beiden 25 punten.
Uitslagen 7e ronde interne wintercompetitie, 13 november
Wit

Zwart

Uitslag

Peter de Man (B)

Rens ter Veen (A)

Markus Lohrer (B)

Gerbrand Beekman (A)

Leo Blaas (A)

Han Nicolaas (A)

½-½

Felix Ferschtman (A)

Hans Jacobs (B)

1-0

Vincent Steemers (B)

Hans Mudde (A)

0-1

Wil Kauffman (B)

Han Terpstra (A)

1-0

Willem Brizee (B)

Tim van Rijswijk (B)

1-0

Loek Beekman (B)

John Woestenenk (A)

1-0

Jos Bergers (A)

Jense van der Wal (B)

0-1

0-1
0-1

Vanavond, dinsdag 20 november, spelen
we de 8e ronde van de interne competitie.
Tevens speelt Pomar 2 op deze avond de
tweede externe wedstrijd, thuis tegen
Botwinnik 5 uit Zoetermeer dat de eerste
wedstrijd met 6½ -1½ verloor van hun
mede-clubgenoten uit het derde team.

