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Op dinsdag 20 november speelden we
de achtste ronde van de interne competitie.
Tevens speelde Pomar 2 een hartverscheurende wedstrijd tegen Botwinnik 5.
De mannen uit Zoetermeer kwamen met
3½-1½ vóór en het leek er somber uit te
zien. Om half 11 stond deze uitslag nog
steeds op het scorebord maar intussen
stonden de resterende drie borden zo goed
als gewonnen voor onze mannen. En het
wonder van Rijswijk geschiedde!

Allereerst bracht teamcaptain Hans Jacobs,
zoals het een waar teamcaptain betaamt, de
stand terug tot 3½-2½, vervolgens maakte
Gerbrand Beekman via fraaie winst gelijk
(3½-3½) waarna alle ogen gericht waren op
bord 4 waar Vincent Steemers zijn kunsten
vertoonde. Het was nog niet makkelijk, de
strijd ging gelijk op en intussen ging ook de
klok een klein woordje meespelen. Wij
werden echter behoorlijk geholpen toen
de Botwinnik-man na bijna een kwartier
nadenken pardoes zijn paard cadeau deed
zonder enige compensatie. Hij speelde nog
lang door, heel lang, maar de uitslag stond
vast. Vincent won en daarmee ook het team:
4½-3½!
Prachtig mannen, goed op weg naar het
kampioenschap! De volgende wedstrijd op
donderdag 13 december wordt cruciaal denk
ik, tegenstander is dan koploper Botwinnik 3
dat beide wedstrijden dik (6½-1½) won.

even later de partij met een beslissende
aanval in zijn voordeel te beëindigen:
fraai gespeeld!

Een tweede topper, die tussen Felix
Ferschtman en Frits Berendse, was al een
even fraai gevecht. Felix kreeg een sterk
paard op d6, kon remise afdwingen door
herhaling van zetten maar wilde meer.
Waarschijnlijk terecht want hij stond niet
verkeerd, al was de stelling niet eenvoudig
en kostte het hem veel tijd. Felix kreeg drie
pionnen voor een stuk, won dat stuk later
weer terug maar keek toen wel tegen een uur
achterstand op de klok aan: Frits nog een
uur, Felix een paar minuten. Het was echter
voldoende voor Felix om de partij winnend
af te sluiten. Frits zei na afloop: "Felix en ik
spelen altijd leuke partijen". Volgens mij geldt
dat voor iedereen die tegen Felix speelt, het
lijkt me haast onmogelijk om tegen Felix een
saaie partij te spelen!

Door deze externe wedstrijd en een zevental
afmeldingen werden er slechts vijf partijen
gespeeld in de interne competitie die allevijf
behoorlijk wat vuurwerk te zien gaven. Het
leverde vier beslissingen en dus slechts één
remise op. Dat willen we zien: strijd!
De topper tussen Rens ter Veen en Yassin
Mostfa werd een prachtig gevecht. Rens, met
wit, opende uiteraard met b4 maar Yassin
ving de boel goed op en leek niet echt onder
de indruk van de witte opzet. Rens maakte
volgens mij een cruciale fout door met zijn
koning naar het centrum te gaan, precies
daar waar Yassin met al zijn stukken kon
binnenvallen. Yassin won een pion en wist

Leo Blaas won met zwart van Wil Kauffman
(ook hier uiteraard 1.b4!) in een partij die in
materieel opzicht lange tijd gelijk opging
maar waarin Leo twee verbonden vrijpionnen

op de damevleugel kreeg. Die dingen liepen
behoorlijk hard naar de overkant en daar was
voor Wil geen houden meer aan. Ook dit was
een leuke pot!

Jense van der Wal trof met wit opnieuw een
behoorlijk pittige tegenstander in de persoon
van Bas von Königslöw maar ons nieuwste lid
trok onvervaard ten aanval tegen de zwarte
koning. Jense speelde echt een puike partij,
deed degelijke zetten, koning keurig in
veiligheid: top allemaal en het zag er
werkelijk dreigend uit voor Bas. Vrouwe
Fortuna kwam Bas echter te hulp toen Jense
door een smerige paardvork zijn dame
verloor. Hij speelde nog wel even door
maar het was einde oefening. Jammer
Jense, opnieuw goed gespeeld, die tweede
overwinning komt er binnenkort aan!

commentaren achteraf mag geloven heeft
Ruud zelfs het beste van het spel gehad. Wat
zegt u: de winst gemist??! Dat weet ik niet,
zover heb ik het niet bekeken, maar een half
punt tegen Kees is nooit verkeerd!

U ziet, het was een fraaie avond met zowel
extern als intern een hoop mooie partijen,
veel spanning en veel beslissingen: een ware
Pomar-avond!
Hieronder vindt u de uitslagen van deze
achtste ronde. Uit de bijgewerkte stand
blijkt dat Gerbrand de koppositie heeft
overgenomen van Rens die in punten nog
wel gelijk staat (32) maar een iets minder
scoringspercentage heeft. Yassin komt eraan
en staat nu derde met 30 punten. De strijd is
volop losgebarsten!
Uitslagen 8e ronde interne wintercompetitie, 20 november

De enige remise viel in de partij tussen Ruud
van Dijk (met wit) tegen niemand minder dan
Kees Vink. Dat mag toch een mooie prestatie
genoemd worden van Ruud en als ik de

Wit

Zwart

Uitslag

Rens ter Veen (A)

Yassin Mostfa (A)

0-1

Felix Ferschtman (A)

Frits Berendse (A)

1-0

Wil Kauffman (B)

Leo Blaas (A)

0-1

Ruud van Dijk (B)

Kees Vink (A)

½-½

Jense van der Wal (B)

Bas von Königslöw (A)

Vanavond, dinsdag 27 november, spelen
we de 9e ronde van de interne competitie.
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