Voorwoord
Hallo allemaal!
Het heeft even geduurd, maar hier is dan toch het tweede nummer van het Pomar Nieuws!
Met o.a. een aantal verslagen uit de externe competitie, de stand van de Pomar-teams in de
externe competitie (het valt niet mee dit seizoen…) en een paar mooie partijen uit de interne
en externe competitie.
Wegens tijdgebrek van uw redactuer dit keer helaas geen bespreking van een interessante
schaaksite: de volgende keer maar weer!
Wel een nieuwe rubriek: “Op de valreep”. Hierin kunnen allerlei actuele schaakzaken kort
worden vermeld, zonder uitgebreid verslag. Bijvoorbeeld de uitslag van een externe
wedstrijd, waarvan het verslag dan in het volgende Pomar Nieuws wordt geplaatst.
Verder zijn er de afgelopen tijd twee bestuursleden verhuisd: Perry en ondergetekende.
Voor de nieuwe adressen en telefoonnummers, zie de vorige pagina.
Surf ook eens naar onze website, http://pomar.tripod.com (maar dat deden jullie natuurlijk
al!).
Veel leesplezier!
Han

Eindstanden wintercompetitie
We zijn inmiddels al weer een paar ronden gevorderd met de zomercompetitie, maar voor de
volledigheid nog even de heren die zijn gepromoveerd, en helaas voor hun, de degradanten.
Voor een volledige lijst van de eindstanden van de wintercompetitie, zie onze steeds mooier
wordende website http://pomar.tripod.com.
De eindstand in de A-groep
1 G. Beekman
2 P. v/d Meer
3 L. Blaas sr.
In de B-groep was de eindstand aan kop als volgt:
1 A. Huzen
2 C. Wind
3 T. van Rijswijk
En de C-groep:
1 A. Dey
2 H-O Veldhuyzen
3 J. Poelman

In de externe competitie hebben de vier teams van Pomar het niet makkelijk.

Standen van Pomar-teams in de externe competitie
e

1 klasse B
1. Tijdnood 1
2. HSV 1
3. Scheve Toren 1
4. Haeghe Ooievaar 4
5. Rijswijk 3
6. Haagse Toren 3
7. DD 4
8. Pomar 1

e

2 klasse D
1. Schaakmat 1
2. DSC 5
3. S.I.O. 1
4. Vogelwijk 4
5. DCSV 1
6. DD 6
7. Pomar 2
8. Rijswijk 5

Matchpunten
10
10
6
6
5
4
3
2

Bordpunten
29
28
24½
22
22
17
21
20½

Matchpunten
10
6
6
6
6
4
2
0

Bordpunten
30
25
20½
20
19
20
14½
11

e

2 klasse A
1. DSC 4
2. Collectief 1
3. Lierse 1
4. Scheve Toren 2
5. HSV 2
6. Vogelwijk 3
7. Rijswijk 4
8. Pomar 3

e

3 klasse B
1. Schaakhuis 2
2. Collectief 3
3. DSC 8
4. Wassenaar / BF 2
5. Pomar 4
6. Regina Pacis 1
7. HSV 3
8. Promotie 7

Matchpunten
10
10
6
6
5
3
2
0

Bordpunten
31½
28½
24½
19½
19
17½
17
10½

Matchpunten
11
8
7
6
6
5
3
2

Bordpunten
35
28½
26½
23
22
20½
21½
15

Haeghe Ooievaar 4 - Pomar 1

5 - 3

Wij zitten in de hoek waar de klappen vallen en zowel Pomar 1 als Pomar 3 heeft nog geen
wedstrijd kunnen winnen in het nieuwe seizoen. Pomar 1 verloor al twee keer nipt met 4,5 tegen
3,5 zodat elke keer één partij besliste over verlies, gelijk spel of winst. Het vorig jaar
gepromoveerde Haeghe Ooievaar 4, vorig seizoen duidelijk te sterk voor ons tweede, moest het
slachtoffer worden van onze dadendrang. Het liep echter niet zoals wij wilden. Felix was in
verband met ziekenhuisopname niet beschikbaar, zodat uw wedstrijdleider aan het derde bord
plaatsnam. Clemens Haazen voelde zich vereerd genoeg om als invaller mee te doen met ons
eerste.
Het eerste punt werd echter gescoord door Haeghe Ooievaar omdat ik volledig van het bord
werd gespeeld door Maurits Bons. De vorm ontbrak en juist in dit soort dagen, voorbereiding op
ons toernooi, ben ik nooit in goeden doen. Net zo snel als ik van het bord werd gespeeld verliep
ook de partij van Rob voor ons ongunstig. Ook Rob kwam niet toe aan de rokade en via een wel
erg stevige aanval werd de stelling van Rob omver geworpen.
Perry stond de hele wedstrijd beter of gelijk maar koos in het eindspel de verkeerde voorzetting.
Na winst van een pion ging onze man met de koning (noodgedwongen) aan de wandel wat hem
de dame en de partij kostte. Het halve punt wat ik in gedachte had genoteerd werd op deze
manier weggeblazen en de stand kwam op 3-0 achter.
Tegelijkertijd verloor ook Gaida Ferschtman haar partij, waarin zij al een hele tijd moeilijk had
gestaan. Na verlies van een pion had zij ook twee slechte stukken die geen kant op konden. Het
vierde verlies was een feit.
De kansen keerden met de partij van Gerbrand die tegen Jan van der Meer het beste van het
spel had. Via een geweldige aanval over de koningsvleugel won hij de dame tegen een stuk en
de partij omdat zijn g-h pionnen niet waren te stoppen. Ook Clemens speelde een verdienstelijke
partij met duidelijk veel initiatief. Hij kwam kwaliteit voor en wist de partij eenvoudig naar zich toe
te trekken. Met Wouter op winst en Kees die beter stond maar wel minder tijd had begonnen wij
al weer te hopen op in ieder geval een gelijk spel.
Wouter zat ook moeilijk in zijn tijd maar had afgewikkeld naar een toren voordeel. In de seconden
die onze man nog had kon hij de winst niet vinden waardoor zijn tegenstander met de moed der
wanhoop nog kansen zag om met zijn “dolle” toren schaak te blijven geven, zonder dat Wouter
deze mocht slaan. Remise was het gevolg. Kees was inmiddels twee pionnen voor gekomen in
een fraaie aanvallende partij maar de handicap van Kees is nog steeds de klok. Om niet te
verliezen werd alsnog voor remise gekozen. Winst was niet voldoende geweest voor ons. De
vierde wedstrijd op rij die wij verliezen, maar zeker alweer de derde wedstrijd die wij niet hadden
hóeven verliezen. Er dreigen donkere wolken, maar met drie ronden te gaan hebben wij het nog
steeds in eigen hand. Zeker de wedstrijden tegen Scheve Toren en DD moeten wij op scherp
staan om niet te degraderen. Er zijn natuurlijk per klasse twee degradatieplaatsen zodat het
moeilijk wordt.
Heren, volgende keer meer succes??
Frits Berendse jr

Najaarsvergadering HSB 18 september 2002
Op woensdagavond 18 september 2002 werd de najaarsvergadering van de HSB georganiseerd
te Delft in de Delftstede aan de Phoenixstraat.
Door tijdgebrek en het ontbreken aan inspiratie heb ik helaas nog niet eerder het verslag kunnen
maken maar dat hoop ik op deze manier goed te kunnen maken. Jos Bergers en
ondergetekende vertegenwoordigden Pomar tijdens deze vergadering.
1. Opening
Henk Happel opent de vergadering en is verheugd over de opkomst. Ondanks de zorgelijke
tijden op het gebied van ledenverlies is hij toch blij dat de vergadering goed wordt bezocht. De
vergadering staat even stil bij het overlijden van de heren Hofland (Haeghe Ooievaar), Blokland
(Corbulo) en Wink (Haagse Toren)
2. Vaststelling Agenda
Punt 8, presentatie DD, komt te vervallen
Punt 2A, wordt toegevoegd
Punt 9, Minze bij de Weg inzake Consulent werkzaamheden wordt toegevoegd
Punt 10, aanpassing reglementen op verzoek van Vogelwijk wordt toegevoegd
2A; Chris van Zijderveld wordt voor zijn werkzaamheden binnen de Haagse Schaakbond en al
zijn werkzaamheden voor verschillende verenigingen benoemd tot Erelid en hij ontvangt van de
voorzitter een onderscheiding. Naast de heren Jacobson en Hoegen is Chris van Zijderveld het
derde Erelid.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn afmeldingen ontvangen van de heren Jacobson en Hoegen en 7 verenigingen uit de HSB.
Tevens is de redacteur, de heer Barbier verhindert in verband met vakantie.
De heren van Zijderveld en van Dijk (Lierse) worden benoemd als commissie leden in de nieuwe
Commissie Ereleden.
4. Verslag van de Algemene Vergadering van de HSB op 17 april 2002.
De notulen worden goedgekeurd.
5. Jaarverslag HSB 2001-2002.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en ik neem mijn petje af voor de HSB die een fraai
exemplaar met alle verslagen heeft uitgebracht.
6. Verslag van de Kascontrolecommissie
De heren Oranje (Haeghe Ooievaar) en Voogt (Tijdnood) geven het bestuur decharge voor het
gevoerde financieel beleid.
7. Verkiezing Bestuursleden
HSB: Bestuursleden Happel, van der Meer, Barbier, van der Stap, Vissers, Knipscheer en de
Jong-vd Berg worden herkozen
Commissie van Beroep: commissieleden Wulffers, Barendse, de Bas, Perluka en Pouwels
worden herkozen.
Bondsraad: De leden Happel, Hylkema, Kemeling, van Zijderveld, van der Stap, Vissers en
Barbier worden gekozen.
Jeugdcommissie: 2 nieuwe leden de heren de Vries en GJ vd Meyden
Kascontrolecommissie: De heer Oranje treedt af en wordt opgevolgd door de heer Bonanno (was
reserve). De heer Voogt blijft lid. Er wordt nog gezocht naar een reservelid.

8. KNSB nieuws
Henk Happel houdt een pleidooi dat de input van de verenigingen belangrijk is om het beleid van
het meerjarenplan van de KNSB te gaan vormen. De clubs moeten een speerpunt gaan worden
om de ledendaling te stoppen. Met behulp van de consulenten en de regionale bonden moet
getracht worden het roer om te gooien.
De heer Schuring (KNSB) beantwoordt een aantal vragen uit de vergadering en geeft een
toelichting inzake nieuws over de KNSB.
De status van steunpunten KNSB moet worden gerealiseerd voor 1 november. De functie van
steunpunt van de HSB, LSB en RSB is nog vacant en de heer bij de Weg is kandidaat voor deze
functie. Er wordt tevens een extern projectleider aangetrokken om het project steunpunten te
begeleiden. Het steunpunt houdt zich bezig met onderstaande punten.
- Kadervorming
- Talentenbegeleiding
- Verenigingsondersteuning
- Coördinator
Alles bij elkaar zijn er werkzaamheden voor minder dan een volle baan, en het meeste wordt
betaald via een subsidie die voor meerdere jaren vast staat. Het is nog onduidelijk wat de
gevolgen gaan worden voor de bezetting op het Bondsbureau.
Meerjarenplan:
Er wordt een onderzoek gedaan waar de gaten liggen bij ledenwerving. Vooral de groep 20 tot 40
en bepaalde andere groepen (allochtonen, vrouwen) worden onderzocht.
Overeenkomst FIDE:
De overeenkomst wordt als plezierig ervaren maar men wil nog even wachten hoe de
besluitvorming gaat lopen. Door de overeenkomst worden de contacten met de andere Europese
bonden duidelijk verbeterd.
Minze bij de Weg:
- Subsidie aanvraag in verband met ledenwerving wordt verlengd tot 1 december 2002.
Over het algemeen worden de aanvragen altijd gehonoreerd.
- Voor de kadervorming Scheidsrechters hebben zich inmiddels 8 kandidaten gemeld.
- Het organiseren van thema avonden. In Noord-Holland worden ouders ingeschakeld voor
begeleiding jeugdschaak en dit moet nog worden besproken met de HSB, LSB en RSB.
- Minze nodigt de verenigingen uit om samen met hem en het bestuur van de verenigingen
een vereniging scan te maken van de sterke en zwakke punten. Tevens komt dan een
visie plan voor de toekomst aan de orde.
9.
-

Activiteiten HSB
Er worden voor de jeugd activiteiten gepland in de Koninklijke Bibliotheek
Competitiegids met inlegvel worden verspreid
In verband met vakantie van de wedstrijdleidster moeten de uitslagen van de eerste
ronde worden verzonden naar Chris van Zijderveld
Er wordt gesproken om volgend seizoen een versterkte degradatie te laten plaatsvinden
e
e
e
in de 2 en 3 klasse zodat de teams in de 4 klasse uitgebreid kunnen worden.
Artikel 23.3 Wedstrijdleider handelt in de geest van de reglementen. Wordt besproken via
een voorstel op de voorjaarsvergadering
Bij onverwachte promotie de betrokken verenigingen informeren.
De PK werd matig bezocht en Ton vraagt de verenigingen de PK meer onder de
aandacht te brengen.
Februari 2003: PK veteranen
Februari 2003: PK snelschaken
17 november 2002: SIO toernooi

10. Vaststelling volgende vergaderdatum

De datum wordt 16 april 2003
11. Rondvraag
- Schaakmat bestaat in april 2003 50 jaar en organiseert op 15 januari een
besturenschaaktoernooi
- Op 26 april 2003 is het jubileum met een receptie en een schaakexpositie
- RSC/Belgisch Park waarschuwt voor parkeerboetes en adviseert de mensen achter de
gevangenis te parkeren daar het hier vrij parkeren is.
- Haagse Toren waarschuwt voor spooknota’s die naar verenigingen worden gestuurd.
Vooral ISDN en IRD zijn bekende spooknota’s.
12. Sluiting
Frits Berendse jr

Pomar 2 - Rijswijk 5

4½

-

3½

Op maandagavond 9 december werd de derde wedstrijd van ons tweede team gespeeld en dit
was een regelrecht “vierpunten-duel” tegen stadsgenoot Rijswijk 5. Rijswijk 5 en Pomar 3
profiteerden vorig seizoen van een versterkte promotieregeling zodat beide teams nu in de
tweede klasse mogen uitkomen. Door de mutaties binnen onze vereniging en het terugtrekken
van een vijfde achttal, was het derde niet meer het derde van het vorig seizoen. Ik hoop dat zij de
nodige puntjes kunnen pakken, maar het wordt erg moeilijk. Ook Rijswijk 5, in hetzelfde schuitje,
is niet blij met de tweede klasse en zij vrezen alles met grote cijfers te verliezen. Op de
najaarsvergadering van de HSB is er nog even over gesproken, met als resultaat dat de
wedstrijdleider van de HSB de betrokkene verenigingen in het vervolg informeert over de
verstevigde promotie.
Ons tweede, waarin dus 4 spelers vanuit het derde van vorig seizoen, startte overtuigend met
een 1-0 voorsprong omdat Rijswijk helaas een bord niet kon bezetten. Het eerste bord werd
vrijgelaten waardoor ik Han Nicolaas kon inschakelen voor de interne. Deze partij won hij ook nog
eens waardoor hij dus een “dubbele” overwinning boekte. Ik was blij met de teamleider van
Rijswijk die van tevoren al aan gaf dat een speler verstek zou laten gaan, zodat ik nog wat kon
aanpassen.
Leo Blaas speelde tegen Albert Wezenaar en onze man wist al snel een combinatie te verzinnen
waardoor hij de dame tegen een toren won. Na minder secure zetten van zijn tegenstander kon
Leo het volle punt al snel noteren. Frans van der Elst, en nog wel op zijn trouwdag, (Gefeliciteerd,
☺) schoof de partij naar een rustige remise. Na een gelijkopgaande partij mocht Frans zelf
beslissen of hij voor remise wilde kiezen. Hij voelde zich oppositioneel minder staan en besloot
remise aan te bieden en te krijgen.
Thierry Bieger speelde tegen Femke Wezenaar, en deze partij was bijna niet te volgen door de
trucjes in midden- en eindspel. Onze man kwam een pion voor en dreigde eenvoudig te winnen.
Het tussenschaak met de loper bracht hem in gevaar en hij moest alle zeilen bijzetten om de
kwaliteit terug te winnen die hij bij het tussenschaak had verloren. De kwaliteit moest echter
worden teruggeven dankzij een matdreiging van onze man. Met een pion minder op het bord
werd voor remise gekozen. John Woestenenk, aan bord 8, speelde ook een gelijkopgaande partij
die ik helaas niet echt kon volgen. Door de volle zaal is het nog wel eens moeilijk achter elk bord
te lopen en kon ik het alleen van afstand waarnemen. Beide spelers deden verschrikkelijk veel
moeite om de stukken naar de juiste plaats te loodsen maar op een gegeven moment waren zij
het gemanoeuvreer zat en werd voor remise gekozen.
Peter de Man verloor in het eindspel toen zijn tegenstander de open lijn kon binnendringen met
toren en dame. Onze man kwam positioneel slecht te staan, doordat loper en toren op a2 niet
meededen aan het spelletje. Via een mooie combinatie werd onze man overspeeld.
Clemens Haazen wist de hele partij het initiatief te houden en via zijn lopers op de mooiste
diagonalen werd na het slaan van een vergiftigd pionnetje de stelling van zijn tegenstander
opgeblazen en kwamen wij op een 4,5 – 2,5 voorsprong. Jack Barkey, aan bord 2, speelde ook
een prima partij maar liet in het eindspel wat steekjes vallen. Via een fraaie aanval wist hij een
pion te winnen en was het een kwestie van tijd voordat zijn tegenstander zou moeten opgeven.
Ook de klok was in het voordeel van Jack die het eindspel inging met 33 minuten tegen de 11
van zijn tegenstander. Het snelle spel van zijn tegenstander bracht onze man in de war en het
minder secuur verdedigen kostte onze man uiteindelijk de dame en de partij. 
Heren, volgende keer (nog) meer succes, zodat wij kunnen bouwen aan een stabiele plaats in
het midden. De competitie duurt nog lang, maar tot op heden staat geen van de teams veilig
genoeg om rustig aan te doen.
Frits Berendse jr

Pomar 2 -

DD 6

3 - 5

Maandagavond 6 januari 2003 speelde het tweede team zijn vierde externe wedstrijd tegen DD
6. We stonden er niet al te best voor: één keer gewonnen (zie het verslag hierboven van de
wedstrijd tegen Rijswijk 5) en twee keer verloren. Winst vanavond tegen DD 6 zou ons een plek
in de middenmoot bezorgen.
Als teamleider speelde ik aan het 1e bord. Ik heb dus lang niet alle partijen kunnen bekijken, de
meeste helemaal niet eigenlijk… Daarom een kort verslag van deze wedstrijd.
Thierry Bieger aan bord 3 had het nietgemakkelijk en verloor: 0-1. Ook voor John Woestenenk
op bord 8 was de tegenstander te sterk zodat we tegen een 2-0 achterstand aankeken.
Frans van der Elst speelde aan bord 4 een merkwaardige partij. Er kwam een toreneindspel op
het bord met twee pionen minder voor Frans. De DD-speler, kennelijk in de overtuiging dat dit
niet te winnen was, bood op een gegeven moment zélf remise aan in een naar mijn mening voor
hem dus totaal gewonnen stand! Frans dacht minder dan een seconde na en accepteerde het
remiseaanbod: ½-2½.
Jack Barkey beleeft zware tijden aan het tweede bord. Hij speelt vaak degelijke, maar lastige
partijen die hem over het algemeen veel tijd kosten. Ook deze keer kon hij de problemen
waarvoor zijn tegenstander hem plaatste, niet de baas, en moest hij uiteindelijk opgeven: ½-3½.
De tegenstander van Jack, Gerrit Horst, was overigens een oude bekende van ondergetekende
toen beiden nog bij De Ooievaar speelde in Den Haag. Ook in die tijd heb ik zelf ondervonden dat
dit een lastige, en listige, tegenstander is.
Peter de Man speelde aan bord 4 een degelijke remise: 1-4
Leo Blaas heeft de smaak der overwinningen te pakken! Tegen oud-Kamervoorzitter Dolman
speelde Leo een uitstekende partij die hij langzaam maar zeker in winst wist om te zetten: 2-4.
Het zit Clemens Haazen in de externe competitie niet mee. Vanavond probeerde hij er aan bord
6 ook weer iets moois van te maken, maar het wilde niet lukken. Na een lastige partij, met aan
beide kanten omzichtig gemanoeuvreer, moest Clemens de strijd staken: 2-5.
Ondergetekende was toen nog als laatste bezig in een dwaze partij, die ik eigenlijk nooit had
mogen winnen als mijn tegenstander op het eind ‘normale’ zetten had gedaan. Ik bracht hem
echter behoorlijk in de war en waarschijnlijk omdat ik in tijdnood was ging híj ook snel spelen en
rare dingen doen. Met nog 20 seconden op mijn klok gaf hij het op, één zet voor ik hem mat zou
zetten.
Helaas, 5-3 verloren en we zullen nog flink aan de bak moeten in de komende wedstrijden om
degradatie te ontlopen! Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we het redden!
Han Nicolaas

Uit bovenstaande wedstrijd geef ik de partij die ik aan bord 1 speelde. Volg de ontwikkelingen en
let met name op het eind, waarin ik in vliegende tijdnood het hoofd van mijn tegenstander
zodanig op hol weet te brengen dat hij volkomen de draad kwijtraakt!
Wit: A. van Weel (DD 6)
Zwart: Han Nicolaas (Pomar 2)
1
2
3
4
5

d4 – Pf6
g3 – d5
Lg2 – e6
Pf3 – Le7
c4 – 0-0

6 0-0 – b6 (misschien kan gelijk … c5 ook wel)
7 Pc3 – Lb7
8 b3 – c5
9 e3 – Pc6
10 Lb2 – Tc8
11
12
13
14
15

cxd5 – exd5
Tc1 – La6
Te1 – Pb4
Pe5 – Ld6
Lf1

Stelling na 15. Lf1

15 … - Lxf1 (ik heb ook aan … c4 zitten denken, maar ik kon de gevolgen ervan niet ver genoeg
doorrekenen…)
16 Txf1 – Lxe5
17 dxe5 – Pe4
18 De2 – De7
19 a3 – Pxc3
20 Lxc3 – Pc6
21 f4 – Tfd8
22 Tfd1 – d4
23 Lb2 – De6 (… f6 was misschien ook goed geweest)

24 Dd3 – dxe3
25 Dxe3 – Txd1+
26
27
28
29
30

Txd1 – Td8
Txd8+ – Pxd8
Dd3 – Pc6
Kg2 – De7
De4 – Dd7

31
32
33
34
35

De3 – Dd5+
Kh3 – Pd4
b4 – Pf5
Dc3 – Dd4
Df3 – Dd8

36
37
38
39

d6 – Pd4
exf7+ – Kf8
Dh5 – Dd7+
Kh4? – Pf5! (leuke zet om te doen als je in hevige tijdnood zit!)

Stelling na 39. … - Pf5+!
40 Kg5 – h6
41 Kg6 – Dxf7+
42 Kh7 – Dxh5
43 Le5 – g5
44 Kh8 – Dg6
(en wit gaf het op)
0-1

Pomar 3 - Collectief 1

1½ - 6½

Maandag 13 januari speelde het 3e team tegen het 1e van Collectief uit Delft. Deze jongens
waren net gedegradeerd uit de 1e klasse en het zou dus wel eens een lastig avondje kunnen
worden. Als wedstrijdleider kon ik het verloop van dit duel goed volgen. Hieronder een verslag.
Albert Huzen speelde met zwart aan bord 5. Hij stond een pion vóór, maar zijn tegenstander had
de open a-lijn en een sterk centrum. Albert gaf echter een stuk weg en kon kort daarna opgeven:
0-1.
Gerard van der Kooy had wit aan bord 8. Er werd hier behoorlijk snel gespeeld: 21 zetten in de
eerste 40 minuten! Zwart had een behoorlijke sterke aanval met dame, loper en paard tegen de
witte koningen wint een pion bij een betere stelling. Even later offert zwart een kwaliteit in de
gedachte een allesbeslissende aanval te hebben. Dat pakte anders uit, hij verkeek zich op een
aardig tussenschaak van onze man die hiermee gelijk een kwaliteit vóór bleef. Er resteerde op
een gegeven moment een eindspel met aan beide kanten een dame en drie pionen dat remise
werd gegeven: ½-1½.
Christian Wind speelde met zwart aan bord 3. Hij kwam een pion achter en raakte op een voor
mij onduidelijke manier een stuk kwijt. Het eindspel was niet alledaags: een toren, twee lopers en
twee pionnen voor wit tegen een ‘enkele’ zwarte dame. Daar was geen redden meer aan: het
loperpaar in combinatie met de toren was ijzersterk: zó sterk zelfs dat Christian werd matgezet:
½-2½.
Bob Maas, wit aan bord 6, kwam een pion achter met alleen de zware stukken nog op het bord.
Toen Bob nóg een pion achterkwam en een toreneindspel resteerde van toren met drie pionnen
tegen toren en één pion voor onze man, gaf Bob het op: ½-3½.
Aan bord 4 had Tim van Rijswijk een lastige avond. Hij kwam al snel een pion achter op een bord
vol met stukken. Na nóg een pion verloren te hebben, was de stelling eigenlijk al hopeloss. Tim
gaf dan ook niet lang daarna op hetgeen een 4½-½ achterstand betekende.
Ook Jos Maljers, met zwart aan bord 7, beleefde geen gemakkelijke avond. Het was een
moeilijke partij, waarin zijn tegenstander het centrum beheerste en de open a-lijn had. Jos moest
dan ook helaas opgeven: ½-5½.
Hans Jacobs speelde aan bord 2 een mooie partij. Hij kwam een pion vóór en er bleef een lastig
spel over met aan beide kanten twee paarden, een toren en wat pionnen. De tegenstander van
Hans won de pion fraai terug, waarna het eindspel met voor beide spelers een paard en vijf
pionnen zeer lastig bleek. Voor mijn gevoel stond Hans iets beter, maar hij durfde een op het oog
aantrekkelijke zet niet aan en berustte in remise. Dat bleek in de analyse achteraf waarschijnlijk
zeer verstandig, want de zet die er op het oog veelbelovend uitzag, was in de praktijk
levensgevaarlijk en had zelfs tot verlies kunnen leiden: 1-6.
Nog één partij te gaan dus en dat was de partij aan bord 1 met Harry v/d Stap (reserve) achter de
zwarte stukken. Onze man is volgens mij geen moment in de problemen gekomen en had
misschien zelfs wel het beste van het spel. Maar uiteindelijk werd ook hier tot remise besloten en
dat betekende een 6½-1½ nederlaag voor het team. Jammer natuurlijk, maar het was te
e
verwachten dat dit team het vanavond tegen een ex-1 klasser moeilijk zou krijgen. Zet hem op
mannen, het is nog niet gedaan!
Han Nicolaas (wedstrijdleider)

Pomar 4 - Collectief 3

5 - 3

Maandag 20 januari 2003 speelde het 4e team van Pomar thuis tegen Collectief 3 uit Delft.
Daar ondergetekende de digitale klokken niet op 1 uur 45 kon zetten, kwamen de bekende
klokken weer op tafel!
(Na een cursus ‘digitale klokken’, waarvoor met glans geslaagd, kan voortaan met de nieuwe
klokken worden gespeeld!).
Markus Lohrer kon dit keer aan bord 1 niet zijn bekende snelle spel demonstreren, aangezien zijn
tegenstander niet kwam opdagen: 1-0!
Jos Poelman speelde op bord 6 een rustige, doordacht aanvallende partij, at hem z’n verdiende
winst opleverde: 2-0.
Charles Haas, aan bord 8, nam steeds de tijd en liet zich niet opdagen. Hij bracht in het eindspel
een zeer mooie combinatie op het bord, die zijn tegenstander uiteindelijk noopte tot opgeven:
heel mooi gedaan en het betekende een 3-0 voorsprong.
Flip Bal, bord 4, had z’n tegenstander niet mee en kwam een paar stukken achter te staan.
Uiteindelijk werd besloten de tegenstander ook een punt te geven…: 3-1.
Paul van Daalen was naar bord 5 gepromoveerd en kwam een pion achter te staan. Dat zinde
hem niet, hij ging er eens goed voor zitten en maakte het in het eindspel goed af: 4-1.
Jos Appelman op bord 7 vergat in het eindspel zijn pionnen van de zwarte velden af te halen
zodat zijn voordeel verdween. Jos had nog een loper en één pion en zijn tegenstander een loper
en drie pionnen, zodat ik er niets meer in zag. Jos werd toen echt wakker en wist er toch nog
remise uit te slepen: 4½-1½.
Govert Slagboom kreeg op bord 3 geen kanszijn stukken te ontwikkelen. Pas na afruilen kon hij
de rest van zijn stukken in het spel betrekken. Toen bleek echter dat de klok al ongeveer 15
minuten stil stond (van wie??). Er werd besloten bij beide spelers 7 minuten bij te tellen, maar
hierdoor hield de tegenstander nog maar zeer weinig tijd over. Deze bood dan ook remise aan,
hetgeen door Govert werd aangenomen: 5-2.
Jos Bergers speelde aan bord 2 een gelijk opgaande partij, tot de tegenstander Jos in het
eindspel dwong om op te geven (werd Jos bedreigd?). Dat leverde uiteindelijk een mooie 5-3
overwinning op.
Voor Collectief zelf was dit een tegenvallend resultaat, omdat hierdoor de kampioenskansen
eigenlijk zijn verkeken. Voor ons was het uiteraard een leuk resultaat én een gezellige avond: en
daar gaat het volgens mij om.
Wil Kauffman (wedstrijdleider)

Verslag van het 37e Pomartoernooi, 14 december 2002
Op zaterdag 14 december 2002 werd het 37e Pomar toernooi georganiseerd en het was
inmiddels de zevende uitvoering van een rapid kampioenschap voor teams.
Doordat het toernooi werd georganiseerd op een KNSB dag en er tevens een Grand Prix was
gepland bij Wassenaar/Bobby Fisher bleef het aantal deelnemers beperkt tot 75 deelnemers.
Vorig jaar waren er ruim 130 deelnemers.
De toernooicommissie zal zich gaan beraden over datum en locatie voor het eerstvolgende
toernooi, zodat dit geen belemmering hoeft te zijn voor deelname.
De inschrijving via Harry van der Stap junior verliep vlekkeloos daar al de 75 inschrijvers ook
kwamen deelnemen.
Er werd dit jaar strijd geleverd in 3 groepen van elk zes teams die op gemiddelde rating werden
ingedeeld. De spanning in de eerste twee groepen was tot de laatste ronde te merken, omdat in
de laatste ronde het kampioenschap werd beslist.
Een drietal heren bleef ongeslagen en scoorde maximaal met 5 uit 5, de heer B. Ameling als
gastspeler bij Pomar 1, en de heren T. Thissen en P. van der Meiden, beide voor Vogelwijk 3. De
heren W. Happel (Voorburg 1) en W. Mende (Vogelwijk 2) scoorden 4½ uit 5.
De spelers van Chaturanga, schaakvereniging van het Gymnasium Haganum, wisten in de
laatste ronde te winnen van concurrent Pomar 1 en werden dus winnaar van het toernooi. Bij de
prijsuitreiking werd de toernooicommissie bedankt en werd spontaan het lijflied van het
Gymnasium gezongen.
Chaturanga (hoogste rating) had in de vierde ronde verloren van DSC (met gastspelers van Het
Oosten en Baarnse SV) maar wist het onderling duel met Pomar 1 te winnen met 3-1.
In groep 2 wist Voorburg 1 de laatste wedstrijd tegen Vogelwijk 2 te winnen met 2½ tegen 1½
waardoor zij kampioen konden worden. In de derde ronde hadden zij nog een gevoelige
nederlaag geleden tegen Pomar 2.
De kampioen in groep 3 (Vogelwijk 3) was al bekend na de derde ronde toen naaste concurrent
De Vork (jeugdspelers en leraar Fred Laven) werd uitgeschakeld met een 4-0 nederlaag. In deze
groep had Vogelwijk 3 ook de hoogste rating.
Naast veel vertrouwde gezichten waren ook de nieuwkomers (zoals een team van Den Hoorn en
van De Vork ) onder de indruk van de prijzentafel. In groep 3 spelen zoals gewoonlijk ook een
aantal spelers mee die maar één keer per jaar schaken en hiervoor het Pomar toernooi
gebruiken. Zij hadden het zwaar tegen de geroutineerde schakers.

Groep 1
1. Chaturanga
2. Pomar 1
3. D.S.C.
4. D.C.S.V.
5. Vogelwijk 1
6. Haeghe Ooievaar 1

Bordp
13
12½
12½
10
7½
4½

MP
7
7
7
6
2
1

Groep 2
1. Voorburg 1
2. Vogelwijk 2
3. H.S.V.
4. Pomar 2
5. Den Hoorn
6. Haeghe Ooievaar 2

Bordp
14½
13
10
9½
9
4

MP
8
7
5
5
3
2

Groep 3
1. Vogelwijk 3
2. De Vork
3. Individueel 2
4. Voorburg 2
5. Pomar 3
6. Individueel 1

Bordp
17
14
10
7½
6½
5

MP
9
8
5
4
2
2

De toernooicommissie kreeg in de vroege uurtjes hulp van de deelnemers met het bereiden van
de lunchpakketten die na de tweede ronde werden uitgereikt. Ook na afloop van het toernooi
werd de helpende hand geboden op het gebied van opruimen en versjouwen. Tevens een
compliment voor de keuken, de erwtensoep was uitstekend en de bediening perfect.
Namens de toernooicommissie
Perry van der Meer, Martin Hazen en Frits Berendse jr

DSC 5

-

Pomar 2

5½ - 2½

Maandag 10 februari speelde het 2e team van Pomar uit tegen DSC 5 in Delft. We hadden tot nu
toe drie wedstrijden verloren en er slechts één weten te winnen. Het zou dus wel aardig zijn, en
nuttig voor de stand, om deze wedstrijd te winnen. Het zou echter een niet al te makkelijke avond
worden voor ons. Ik speelde als teamleider aan bord 1 en heb van de overige partijen zo nu en
dan wat kunnen opvangen. Ziehier een kort, maar krachtig, verslag van een gezellige
schaakavond in Delft.
Clemens kwam aan bord 6 al snel een stuk achter en speelde vanaf dat moment een hele
moeilijke partij. Hij kreeg een gloeiende aanval over zich heen, wist het nog wel even te rekken
maar kon het onvermijdelijke verlies niet ontkomen: 1-0 achter.
John was inmiddels aan bord 8 ook flink in de problemen gekomen. Hij had al vroeg in de partij
zijn dame moeten geven voor twe lichte stukken en dat bleek in het verdere verloop van de partij
niet meer goed te maken. Ook John wist het nog wel even vol te houden, maar verlies was een
feit: 2-0.
Wil, reserve aan bord 3, speelde uiteraard 1. b4! Er volgde het bekende snelle spel van Wil, die
na 1 uur en een kwartier spelen al ruim een half uur méér op de klok had. Zijn stelling leek me
niet slecht, maar kennelijk deed Wil het ‘ergens’ verkeerd waardoor zijn tegenstander de winst
binnen kon halen: 3-0.
Leo speelde aan het vijfde bord een fraaie partij, waarin hij telkens het beste van het spel had.
Het kostte zijn tegenstander bovendien zeeën van tijd, waarin hij echter de moeilijkheden niet te
boven kwam. Leo bouwde zijn voordeel fraai uit tot de volle winst: 3-1. Leo is, na een nederlaag
in de eerste externe wedstrijd tegen het sterke Schaakmat 1, lekker op gang gekomen en heeft
daarna 3½ uit 4 gescoord!
Jack speelde aan bord 2 een taaie en ingewikkelde partij. Na 2½ uur spelen was er nog slechts
één stuk geslagen. Jack stond waarschijnlijk iets minder omdat wit over een sterk centrum
beschikte en voor mijn gevoel iets meer ruimte voor zijn stukken had. Dat bleek inderdaad het
geval. Jack miste iets en kon verlies niet meer ontkomen: 4-1 achter en we zouden nog slechts
mogen hopen op één matchpunt als we de overige drie partijen zouden winnen. Dat zat er helaas
niet in, de rest van de avond verliep als volgt.
Peter speelde aan bord 7 een boeiende partij, waarin zijn tegenstander aanvankelijk een vrij
sterke aanval leek te hebben. Peter ving echter de aanval goed op en stond op dat moment zelfs
iets beter. Hij won een pion, waarbij bovendien de tijd ook in zijn voordeel ging meewerken: op
een gegeven moment had zijn tegenstander nog slechts één minuut voor de rest vande partij. Er
kunnen uiteraard rare dingen gebeuren in tijdnood, maar deze keer ging het, voor ons althans,
naar wens. Peter won fraai en bracht de stand terug tot 4-2. Frans en ondergetekende waren
toen nog bezig, maar de kans dat we beiden zouden winnen was wel heel erg klein! Frans had
een akelige dubbelpion, maar wel (veel) meer tijd op de klok. Zijn tegenstander maakte echter
geen fout, won nog een paar pionnen en dwong Frans tot opgeven: 5-2, het was overigens het
eerste verlies van Frans in de externe competitie.
Zelf had ik op dat moment een razend lastig eindspel op het bord gebracht (samen met mijn
tegenstander uiteraard), waarin ik een dame en drie pionnen had tegen een toren, loper en vier
pionnen. Als ik meer tijd had gehad (en de stand in de wedstrijd me hiertoe had genoodzaakt),
had ik dit zeker doorgespeeld, maar nu besloot ik tot remise door middel van herhaling van
zetten: een 5½-2½ nederlaag dus. We zullen in ieder geval één van de twee resterende
e
wedstrijden moeten winnen om zeker te zijn van behoud in de 2 klasse. Dat zal dan denk ik
moeten gebeuren in de laatste wedstrijd tegen Vogelwijk: laten we er maar het beste van hopen,
en maken!

Twee mooie, en leuke (!) partijen uit de interne competitie
3 februari 2003, B-groep
Wit: Peter de Man
Zwart: Hans Jacobs

1
2
3
4
5

d4 – d5
c4 – dxc4
Pc3 – e6
e4 – Pc6
Pf3 – Pf6

6 e5 – Pd5
7 Lxc4 – Pxc3
8 bxc3 – a6
9 a4 – Ld7
10 Dc2 – Pa5
11
12
13
14
15

Ld3 – h6
0-0 – b5
axb5 – axb5
Ld2 – c6
Tfb1 – Pc4

16
17
18
19
20

Lxc4 – Txa1
Txa1 – bxc4
Da4 – Le7
Dxc4 – 0-0
Dd3 – Db6

Stelling na 20. … Db6
21
22
23
24
25

Db1 – Dxb1
Txb1 – c5
h3 – Lc6
Le3 – Lxf3
gxf3 – cxd4

26
27
28
29
30

Lxd4 – Tc8
f4 – Lc5
Kg2 – Lxd4
cxd4 – Tc4
Td1 – Kh7

31
32
33
34
35

Kf3 – Kg6
Ke4 – Kh5
Td3 – Tc2
Tf3 – f5+
exf6 (e.p.) – gxf6

Stelling na 35. … gxf6
36
37
38
39
40

f5 – Te2+
Kd3 – Te1
fxe6 – Txe6
d5 – Ta6
Kc4 – Kg6

41
42
43
44
45

Td3 – Kf7
d6 – Ke6
Kc5 – Kd7
Td5 – Tc6+
Kd4 – Txd6

46
47
48
49
50

Ke4 – Txd5
Kxd5 – Ke7
f4 – Kf7
f5 – h5
Kd6 – h4

Stelling na 50. … h4
(dit is uit, er volgde nog)
51
52
53
54
55
1-0

Kd7 – Kg7
Ke7 – Kg8
Kxf6 – Kf8
Ke6 – Ke8
f6, en zwart gaf het op

Mijn partij
‘Echte’ schakers moeten de onderstaande partij niet naspelen. Zij die eens willen lachen om de
probeersels van anderen kunnen zich mogelijk vermaken.
Het is een partij die ik op 17 februari speelde in de interne competitie.
Wit: Chris van Zijderveld (1600)
Zwart: Th. Bieger (1703)
1.
2.
3.
4.
5.

e4
Pf3
Lb5
La4
0-0

e5
Pc6
a6
Lc5
d6

6.
7.

c3
b4 ?

Lg4

Een kans op stukwinst gemist.
7.
.....
Lb6
8.
d3
Dd7
9.
Pbd2
Pge7
10.
Dc2
f5
11.
12.
13.
14.
15.

exf5
Pe4
Lb2
Pfd2
Lb3

Lxf5
h6
Pd5
0-0
Le6

16.
17.
18.
19.
20.

Pc4
Pxb6
Lxe6+
Dd2
c4

Pf4
cxb6
Dxe6
Pe7
Pf5

21.
22.
23.

Kh1
Tg1
De3

Dg6
Ph4

De aanval op g2 had ik aan zien komen en ik dacht op tijd maatregelen te hebben
genomen.
23.
....
Pfxg2 ?
Toch slaan. Hij verbaast mij.
Phf5 lijkt mij veel beter. Even goed kijken. Nee echt gevaar is er niet. Waarom dan niet
dat pionnetje gepakt op b6.
24.
Dxb6
Dg4
Hij blijft geloven in succes. Dan nog maar een pionnetje.
Ik zie de winst al gloren.
25.
Dxb7
Tab8
26.
Dd5+
Kh8
27.
Pxd6
Txf2
Wel eng. Zoveel vijandelijke stukken in de buurt van mijn koning. Even goed kijken en ik
besluit nog maar een pionnetje pakken en matdreiging op g7.
28.
Dxe5
Pf5
Die zet moest maar helaas ga ik de zet vergeten.
29.
Pf7+
Kh7
30.
Dxb8
Df3

Oef, nu dreigt er toch echt mat maar geen punt. Ik ben aan zet en dat maakt het
verschil.
31.
Dh8+
Kg6
En nu komt het. Ik pak de pion op g7 en zie dan twee dingen: het veld staat gedekt door
het paard op f5 en dat schaak met paard e5 onmiddelijk wint. Maar ik heb die pion al in
mijn handen en ik overweeg de partij op te geven. Maar dan bedenk ik mij ..... want Pe5
kan alsnog en dus krijgen we de volgende zetten.
32.
Dxg7+
Pxg7
33.
Pe5+
en zwart geeft op.
Chris van Zijderveld

Op de valreep…
Een nieuwe rubriek, met korte en actuele schaakzaken uit de eigen vereniging. Maar ook allerlei
nieuws uit binnen- en buitenland kan hier worden vermeld. Dus heb je een leuk bericht waarvan
je denkt: “Dat moet nog even snel meegenomen worden in het Pomar Nieuws!”. Stuur het op en
het wordt geplaatst (als het tenminste over schaken gaat…).
**************************************************************************************************************
Op 24 februari werd er weer snel geschaakt / gesnelschaakt bij Pomar. Dankzij Hans van Lith en
zijn laptop werd alles uiteindelijk tot een goed einde werd gebracht. Er waren maar liefst 36, voor
het merendeel, vrijwillige deelnemers aan dit festijn. Winnaar werd (uiteraard?) Perry, maar
gelukkig wist hij dit keer niet ál zijn partijen te winnen… De eindstand aan kop:
1. Perry
9½
2. Wouter
8½
3. Thierry
8 (3e op grond van weerstandspunten)
4. Gerbrand 8
**************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************
Als jullie dit lezen, is het jaarlijkse internationale schaaktoernooi in het Spaanse Linares net
afgelopen: zondag 9 maart werd de laatste ronde gespeeld. Het is ook dit jaar weer een zeer
sterk bezet toernooi met de nummers 1, 2 en 3 van de wereldranglijst: Kasparov, Kramnik
en Anand. Verder deden Leko, FIDE-wereldkampioen Ponomariov, Radjabov en de
plaatselijke ‘held’ Vallejo Pons mee. Zeven deelnemers dus en dat betekende dat er elke
ronde één speler vrij is, wat voor tussenstanden wat lastig is. Op het moment van schrijven
zijn er 11 van de 14 ronden gespeeld (iedereen speelt twee keer tegen elkaar). De
tussenstand is:

1. Kramnik
2. Leko
3. Anand / Kasparov
5. Ponomariov / Radjabov
7. Vallejo Pons

Punten
6 (uit 10)
5½ (uit 9)
5 (uit 9)
4 (uit 10)
3½ (uit 9)

**************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************
Jeroen Piket heeft besloten definitief met schaken te stoppen. Hij had een jaar geleden al
aangekondigd het in ieder geval een jaartje rustig aan te gaan doen, maar hij heeft nu
besloten er definitief een punt achter te zetten. Hij wordt een soort persoonlijk secretaris van
schaakliefhebber Joop van Oosterom in Monaco die hier o.a. het jaarlijkse Amber-toernooi
organiseert (combinatie van snel- en blindschaken).
**************************************************************************************************************

