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Op dinsdag 27 november speelden we
de negende ronde van de interne competitie.
De tien partijen leverden maar liefst acht
beslissingen (6-2 voor de witspelers) en
slechts twee remises op. Er zaten weer
een paar fraaie partijen bij deze avond!
Markus Lohrer en Jan Zonneveld speelden
een vlot potje waarin Markus in een
toreneindspel drie pionnen meer had. Jan
probeerde nog te redden wat er te redden
viel maar de partij was voor Markus.

Ook bij de strijd tussen John Woestenenk en
Wil Kauffman ging het punt vrij snel naar de
witspeler. John won een stuk en even later
ook de partij.

Eenzelfde verhaal bij Tim van Rijswijk (met
wit) tegen Loek Beekman. De strijd ging
gelijk op, Loek won een pion maar zijn koning
stond niet lekker. Een fout kostte hem de
dame voor een stuk waarna Tim het volle
punt binnen had.
Kees Vink moest met wit iets langer werken
om Vincent Steemers op de knieën te krijgen
maar het ging uiteindelijk toch nog vrij vlot.
De koningsstelling van Vincent had wel iets
weg van een overjarige gatenkaas en Kees
wist daar wel raad mee. De dame van Kees
kwam de witte stelling binnen, er ging een
volle toren af en de zaak was bekeken.

sloop HanN de top 5 binnen terwijl Rens een
stapje terug moest doen.

De topper tussen Yassin Mostfa en Leo Blaas
werd een fraai gevecht. Yassin, met wit, had
wat actievere stukken, plantte twee torens op
de f-lijn en won een pion. Zijn paard stond
echter niet echt lekker op de h-lijn, min of
meer in een penning. Leo kon daar echter
geen gebruik van maken en na verlies van
een tweede pion viel het doek en kon Yassin
opnieuw een overwinning bijschrijven: mooi
potje heren!

De laatste overwinning voor een witspeler
kwam op naam van uw verslaggever (Han
Nicolaas) die Rens ter Veen verschalkte. Na
een foutje in de opening verloor Rens zijn dpion zonder enige compensatie. Daarna had
HanN het misschien iets beter kunnen doen
want zoals het nu ging kwam er een
lopereindspel op het bord met lopers van
gelijke kleur. HanN had nog steeds die pion
meer maar het was er niet eenvoudiger op
geworden. Rens maakte een fout door
loperruil toe te staan maar als hij dat niet
had gedaan was er een tweede pion afgegaan
waarna de winst al een stuk dichterbij zou
zijn gekomen. Na afruil van de lopers was het
echter direct uit: de g-pion liep als een dolle
naar de overkant, ondersteund door de witte
monarch die de zwarte koning geen kans gaf
dichterbij te komen. Met deze overwinning

Dan de twee overwinningen voor de zwartspelers. Willem Brizee kreeg met zwart tegen
Hans Jacobs een goede en actieve stelling,
won twee pionnen en creëerde twee
verbonden vrijpionnen. Samen met een
sterke aanval met twee torens over de
f-lijn werd dat teveel voor Hans. Een fraaie
overwinning voor Willem!

Jos Bergers kon met wit geen potten breken
tegen Peter de Man die eerst een kwaliteit
won en daarna een mataanval in de stelling
vlocht waar Jos geen verweer tegen had. Jos
wacht nog steeds op het eerste (halve) punt
maar dat komt er aan Jos, heb geduld!

Blijven er nog twee remises over. We zeggen
vaak dat Giuseppe Gastaldi de remisekoning
van Pomar is (hoewel ik er zelf ook wat van
kan...) maar vanavond had hij toch echt
moeten winnen. In een toreneindspel kwam
onze Italiaanse vriend met wit tegen Ruud
van Dijk drie pionnen voor. Het lukte hem
echter niet dit voordeel om te zetten in winst
waarbij de klok (opnieuw) een belangrijke rol
speelde. Dan maar remise, beter dan door je
vlag gaan...
Hieronder vindt u de uitslagen van deze
negende ronde. Uit de stand blijkt dat
Yassin de koppositie van Gerbrand heeft
overgenomen: beiden hebben 35 punten
maar Yassin heeft een iets beter scoringspercentage. Op twee punten volgt Rens, op
zijn beurt weer gevolgd door Felix, Peter en
uw verslaggever die met 31 punten de
achtervolging hebben ingezet.
Uitslagen 9e ronde interne wintercompetitie, 27 november

De langste partij van de avond werd een fraai
gevecht tussen koploper Gerbrand Beekman
en Felix Ferschtman. Lange tijd ging de partij
materieel gezien gelijk op maar Felix won een
stuk voor een pion en ging het eindspel in
met een paard en drie pionnen tegen vier
pionnen voor Gerbrand. Dat was nog lang
niet eenvoudig want de koning van Gerbrand
drong fijntjes de zwarte stelling binnen en
haalde de ene na de andere pion op. Tja, met
alleen een paard kun je niet winnen zodat ook
deze partij rond half 12 in remise eindigde.
Mooie strijd!

Wit

Zwart

Uitslag

Gerbrand Beekman (A)

Felix Ferschtman (A)

Han Nicolaas (A)

Rens ter Veen (A)

1-0

Yassin Mostfa (A)

Leo Blaas (A)

1-0

Jos Bergers (A)

Peter de Man (B)

0-1

Hans Jacobs (B)

Willem Brizee (B)

0-1

Giuseppe Gastaldi (B)

Ruud van Dijk (B)

½-½

Kees Vink (A)

Vincent Steemers (B)

1-0

Tim van Rijswijk (B)

Loek Beekman (B)

1-0

Markus Lohrer (B)

Jan Zonneveld (B)

1-0

John Woestenenk (A)

Wil Kauffman (B)

1-0

½-½

Vanavond, dinsdag 4 december, spelen
we de 10e ronde van de interne competitie.
Tevens krijgen we op deze avond bezoek
van twee teams: Novelty Destroyers 2
speelt namelijk thuis tegen Schaakhuis 3.

