Voorwoord

Hallo allemaal!

Het openingsnummer van Pomar Nieuws voor dit nieuwe seizoen! Een nieuw seizoen, met
nieuwe kansen zullen we maar zeggen!
We zijn inmiddels alweer een paar weken aan het schaken in ons nieuwe clubgebouw in Sporthal
De Schilp, en ik moet zeggen: het bevalt uitstekend!
In dit nummer een hoop verslagen met betrekking tot de aanstaande Algemene
Ledenvergadering op 14 oktober (komt allen!), de indeling van de teams in de externe
competitie, een geupdate ledenlijst, een verslag van de massakamp op 18 september en nog
veel meer.

Voor het laatste nieuws verwijs ik uiteraard weer naar onze website: http://pomar.tripod.com

Veel leesplezier!

Han
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Jos Willemsen overleden
Op de site van de HSB las ik een maand of twee geleden het bericht dat Jos Willemsen was
overleden. Hij was dan wel geen lid van onze club, maar binnen de HSB een dermate
markante persoonlijkheid dat ik het hier toch wil vermelden. Zelf heb ik (lang geleden alweer)
nog heel even les van hem gehad toen ik als jeugdlid schaakte op de vrijdagavond in het
Aloysiuscollege in Den Haag. Wat ik me van hem herinner is zijn ongelooflijke werklust en
enthousiasme. Zijn kennis van het schaakspel overdragen aan de jeugd vond hij zeer
belangrijk. Hieronder de tekst zoals die op de HSB-site werd vermeld:
Jos Willemsen overleden
Op zaterdag 19 juli 2003 ontvingen wij het bericht van het overlijden van Jos Willemsen. Jos was
een prominent speler van Haagse Toren 1 en was in 1977 HSB-kampioen.
Begin mei van dit jaar werd Jos, nadat hij onwel was geworden op school (hij was leraar),
opgenomen in ziekenhuis Leyenburg. Vrij kort daarna bleek Jos zeer ernstig ziek te zijn en
beterschap was niet meer mogelijk.
Jos is overgebracht naar Monuta 't Statenhuys, Statenlaan 78 te Den Haag, alwaar geen bezoek.
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal worden gehouden op woensdag 23 juli om
12.15 uur in de aula van crematorium Nieuw Eykenduynen, Kamperfoeliestraat 2B te Den Haag.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het
crematorium.
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Jaarverslagen Wedstrijdleider
Verslag interne competitie september 2002 – juni 2003
Het seizoen 2001-2002 sloten wij af met 51 deelnemers voor de interne competitie.
Door het vertrek van Lennard Blaas en Jery Versluys en de aanmelding voor de interne
competitie van de heren Harry van der Stap, Hans-Olaf Veldhuyzen, Frans Haas en Gastaldi
begonnen wij het nieuwe seizoen met 53 deelnemers. Tijdens de tweede helft van het seizoen
vertrokken de heren Ad Beekhuizen, Glenn Aberca en Gastaldi, terwijl de heer Jos Poelman in
april van dit jaar overleed zodat wij het seizoen afsloten met 49 deelnemers.
In mijn circa 20 jaar wedstrijdleiderschap zijn de mutaties op het gebied van het ledenbestand
van het afgelopen seizoen nog nooit zo hoog geweest en zo ingrijpend als nu. Tijdens het maken
van diverse zwakte- en sterkte-analyses van onze vereniging bleek elke keer weer dat de
vergrijzing van de maatschappij en onze vereniging een van onze zwakste punten was.
Daarnaast ontbrak een kader om weer een jeugdtak op te zetten zodat er geen doorgroei meer
kwam van de jeugd.
Afscheid doet lijden
Wij verliezen niet de eerste de beste leden maar zelfs leden waar ik als wedstrijdleider al 20
jaar of meer te allen tijde een beroep op kon doen. Jery Versluys is zo’n lid die ik te allen
tijde kon bellen om een open plaats in te vullen als invaller in een hoger team. Zijn
gezondheid liet hem in de steek en de problemen met zijn hart (bekend terrein omdat zowel
Frits Berendse sr en Leo Blaas met dit probleem hebben gekampt) deden hem noodzaken
met het schaken te stoppen. Naast het schaken mis ik ook de openhartigheid, en het
wekelijkse contact met hem. In februari kwam de volgende opzegging via Ad Beekhuizen.
Een van onze gezelligste deelnemers in de C-groep. Altijd een lach op het gezicht en nooit
chagrijnig. Ook hier speelde gezondheid parten om het schaken te stoppen. Zijn ogen
moesten worden behandeld in verband met problemen en de wekelijkse fietstocht werd
steeds moeilijker.
Ik wil beide heren het beste wensen en ik hoop dat zij nog eens langskomen op onze nieuwe
speellocatie aan de Schaapweg.
In april werd de vereniging opgeschrikt door het overlijden van Jos Poelman. Juist het laatste jaar
was zijn gezondheid gestabiliseerd en kwam hij weer regelmatig schaken. Zijn rijzige gestalte viel
op binnen de vereniging en zijn overlijden was heel abrupt. De herdenkingsdienst in de Licht der
Wereld kerk was indrukwekkend en wij willen nogmaals onze oprechte deelneming betuigen aan
zijn vrouw Gerda.
Het afgelopen seizoen hebben wij tevens afscheid moeten nemen van Glenn Smits, een van
onze laatste jeugdleden, die door tijdgebrek helaas niet meer kan komen schaken. Een andere
Glenn, Glenn Aberca, moest voor een half jaar naar het buitenland en heeft het hele seizoen niet
gespeeld. Hij is inmiddels weer terug in Nederland maar de animo voor het schaken ontbrak nog.
Ik hoop hem snel weer eens te zien. Ook Martijn Huzen kon door tijdgebrek het seizoen niet
afmaken maar ik verwacht hem terug als wij op dinsdag gaan spelen. Ook de heer A. Dey, net
gepromoveerd naar de B-groep vertrok voor een periode naar het buitenland en heeft zich af
moeten melden.
Aan het eind van het seizoen ontving ik een aantal afmeldingen voor het nieuwe seizoen en
moeten wij helaas afscheid nemen van Renzo San Giorgi, Martin Hazen en Hans Maljers. Renzo
moet helaas stoppen in verband met zijn werk nu zijn werkgever is verhuisd naar de andere kant
van Nederland. Hans speelde al weinig door ploegendienst maar moet nu helemaal opzeggen.
Zodra de situatie verandert wil hij weer gaan schaken. Martin Hazen, ook al zo’n oude getrouwe,
heeft zijn lidmaatschap moeten beëindigen in verband met zijn andere hobby’s. Onze oud-
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secretaris zal node worden gemist maar het tekent hem dat hij bereid blijft om mee te helpen met
ons jaarlijkse toernooi.
Door de verhuizing naar de nieuwe locatie (maar vooral door de wijziging van speelavond) is ook
het vertrek van Frans Haas een aderlating. Frans, net zoals zijn zoon Charles een van onze
nieuwste leden, was heel enthousiast en maakte een goede progressie door. Alweer typerend,
zijn eeuwige lach, bracht vreugde binnen de vereniging. Wij zullen hen missen maar ik hoop dat
zij nog niet verloren gaan voor de schaaksport. Ik hoop eenieder nog eens terug te zien.
Ook Hans Jacobs en Hans-Olaf Veldhuyzen hadden aangegeven niet te kunnen schaken op de
dinsdagavond maar door het verdraaien van hun agenda blijven zij gewoon schaken.
Rectificatie verhuizing
Er is geen sprake van sloop van de Licht der Wereldkerk maar eerder van renovatie. Door
het samenwerkingsverband van drie Rijswijkse Kerken en het aanstaande vertrek van de
koster werd de toekomst voor onze vereniging in deze kerk onzeker. Door deze
samenwerking zouden kerkelijke activiteiten voorrang krijgen boven commerciële
activiteiten. Om deze reden is dus bewust gezocht naar een nieuwe locatie.
PR
Voor aanvang van het nieuwe seizoen werden er weer 5000 folders verspreid in de regio om de
naamsbekendheid te verbeteren, maar de PR naar de regionale bladen is dit jaar achterwege
gebleven in verband met tijdgebrek. Wij hopen dit in het nieuwe seizoen goed te maken door veel
aandacht te geven aan de verhuizing en de nieuwe speelavond. De afgelopen seizoenen zijn wij
regelmatig als bestuur op zoek geweest naar een nieuwe locatie en om deze reden heeft u
regelmatig een enquête moeten invullen. Wij hopen dat de nieuwe locatie en de nieuwe
speelavond voor een aantal oud-spelers geen belemmering meer zullen zijn om het
schaakgebeuren weer op te pakken. In het speciaal wil ik Wil Kauffman bedanken voor zijn
tomeloze inzet om een nieuwe locatie te vinden. Als algemeen Bestuurslid heeft hij zijn waarde
bewezen en ben ik blij dat wij toch een Rijswijkse bestuurder in ons midden hebben. Die weet
tenminste wat er in Rijswijk leeft.
Jeugd
Wij missen op het begin van de avond het geluid van de allerjongsten en ik vraag mij af of een
schaakclub zoals de onze daar later niet de zure vruchten van moet plukken. Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst. Binnen de vereniging moeten wij toch gaan kijken naar een oplossing.
EINDSTANDEN FEBRUARI 2003
GROEP A
Promotieplaatsen:
1. Gerbrand Beekman
2. Perry van der Meer
3. Leo Blaas
Degradatieplaatsen:
15. Clemens Haazen
16. Kees Vink
17. Piet Berghuis

GROEP B

GROEP C

1. Albert Huzen
2. Christian Wind
3. Tim van Rijswijk

1. A. Dey
2. Hans-Olaf Veldhuyzen
3. Jos Poelman

15. Bob Maas
16. W.J.F. Hertoghs
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EINDSTANDEN JUNI 2003
GROEP A
Promotieplaatsen:
1. Wouter van Markenstein
2. Rob de Jong
3. Gerbrand Beekman
Degradatieplaatsen:
15. Frans van der Elst
16. Albert Huzen
17. Christian Wind

GROEP B

GROEP C

1. Aad van Sas
2. Kees Vink
3. Clemens Haazen

1. Charles Haas
2. Frans van der Linden
3. Jos Appelman

17. Hans-Olaf Veldhuyzen

Door alle mutaties gaan wij het volgend seizoen beginnen met circa 42 deelnemers. Ook Harry
van der Stap heeft aangegeven het nieuwe seizoen niet intern te spelen. Het is nog niet duidelijk
hoe groot de groepen gaan worden en wie echt degradeert. Groep A heeft weinig mutaties
gekend, maar zeker in de B- en de C-groep zijn er vele opzeggingen. Begin september wordt
bepaald hoe groot de groepen gaan worden en wie in welke groep gaat spelen (zie hiervoor de
indeling van de groepen op blz. 6).
De standen staan wekelijks op onze homepage die Rob zo netjes bijhoudt, en ik wil hem
complimenteren met de nieuwe lay-out.
Het winterkampioenschap werd een prooi voor Gerbrand die met overmacht won met 14 punten
voorsprong op Perry, Leo en Rob. Verrassend was de degradatie van Kees Vink en Clemens
Haazen die het echter in de zomercompetitie weer goed maakten. De promovendi uit B, Albert en
Christian konden zich niet handhaven en degraderen met Frans naar Groep B. Alleen Tim wist
zich te redden.
De degradanten uit de B-groep konden het verloren terrein niet goed maken en blijven in C
spelen.
Het zomerkampioenschap werd (alweer met overmacht) gewonnen door Wouter voor Rob en
Gerbrand. Aad van Sas wist heel knap eerste te worden in de sterke B groep terwijl Charles
groep C voor zich opeiste.
Afwezigheid met kennisgeving bleef binnen de perken, maar uw wedstrijdleider zou het op prijs
stellen dat uw afmeldingen eerder worden doorgegeven dan de maandag (volgend seizoen: de
dinsdag) waarop gespeeld moet worden.
VERSLAG EXTERNE COMPETITIE 2002-2003
Een uitgebreid verslag met persoonlijke resultaten staat ook in Pomar nieuws nummer 3 van juni
2003.
POMAR 1:
Het eerste team degradeerde omdat zij maar één wedstrijd kon winnen. Op Gerbrand na
scoorde het volledige team onder de 50%. Het verschil was vaak minimaal gezien het aantal
wedstrijden dat in 4,5 – 3,5 eindigde. Volgend jaar in de tweede klasse weer werken aan een
kampioenschap.
POMAR 2:
Het tweede team had het niet gemakkelijk en werd voorlaatste voor het gedegradeerde
Rijswijk 5. Gezien de versterkte degradatie in de tweede klasse moeten zij zich gaan
opmaken voor een stevige strijd om degradatie in het nieuwe seizoen te ontlopen.
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POMAR 3:
Pomar 3 had het moeilijk na de onverwachte promotie. Net zo als Rijswijk 5 konden zij geen
potten breken in de tweede klasse en degraderen zij naar de derde klasse. Een compliment aan
Gerard van der Kooy die 80% scoorde en ongeslagen bleef terwijl de rest 40% of minder
scoorde.
POMAR 4:
Door drie wedstrijden te winnen bleven zij geschoond van degradatie en ook hier waren de
verschillen minimaal. Charles bleef ongeslagen met 5,5 uit 6 terwijl Paul (nu bord 7) nog
maar de helft scoorde van vorig jaar toen hij met 7 uit 7 met stip steeg in de ratinglijst. Ik ben
benieuwd of het fraaie resultaat van Charles ook goed is voor een 1900+ rating (zie de
nieuwe ratinglijst op blz. 16).
Drie jaar geleden zijn wij gestart zonder teamleider in de uitwedstrijden en dat is niet altijd goed
bevallen. De opzet was dat de spelers in de uitwedstrijd een verslag zouden maken van hun
eigen partij, en dat deze verzameld zouden worden door de teamcaptain die een gezamenlijk
verslag zou maken. Op de uitnodigingen die twee weken van tevoren worden uitgedeeld is op de
achterzijde ruimte gemaakt om de partij te analyseren. Voor het volgende seizoen hoop ik op
meer bereidheid, om je eigen partij te verslaan.
Wat mij als wedstrijdleider bevreemdt, is dat de bezoekende verenigingen op tijd aanwezig zijn
maar dat er bij ons nog wel eens een lege plek valt te bewonderen.
Ik wil u dan ook vragen om vooral bij externe partijen op tijd te verschijnen.
Liefst voor het afgesproken tijdstip zodat uw teamleider of wedstrijdleider niet ongerust hoeft te
zijn.
H.S.B. BEKER
In onze sterkste opstelling kon gestreden worden in de eerste ronde tegen Wassenaar/Bobby
Fisher maar deze uitwedstrijd werd helaas met 2,5 tegen 1,5 verloren. Wouter en Felix verloren,
Gerbrand won en Perry speelde remise zodat ook deze bekerdroom in duigen viel en wij al voor
de zoveelste keer in de eerste ronde sneuvelden.
TOPSCOORDERS
Pomar 1:
Gerbrand Beekman (bord 4) met 64% (4,5 uit 7)
Pomar 2:
Leo Blaas (bord 5) met 58% (3,5 uit 6)
Pomar 3:
Gerard van der Kooy (bord 8) met 80% (4 uit 5)
Pomar 4:
Charles Haas (bord 8) met 92% (5,5 uit 6)

EXTERNE COMPETITIE 2003-2004
Het nieuwe seizoen spelen wij met 3 teams, met dit verschil dat Pomar 1 nu in de tweede klasse
gaat spelen en het derde in de derde klasse. De teamopstellingen zullen danig worden gewijzigd,
omdat er door alle mutaties nog geen duidelijk beeld is van de liefhebbers voor de externe. Door
het terugtrekken van een team zal ik misschien wat mensen moeten teleurstellen omdat er maar
24 plekken zijn te verdelen, maar juist op deze mensen zal een beroep worden gedaan om
invalbeurten in te vullen. (Verderop in dit Pomar Nieuws staat de indeling van de drie teams in de
komende HSB-competite, zie blz. 8).
Door de versterkte degradatie in de tweede klasse (ook voor de volgende jaren) zullen wij alle
zeilen bij moeten zetten om een goede prestatie neer te zetten.

6

Door het bestuur is besloten geen teamleiders mee te sturen naar uitwedstrijden, en dat de
honneurs worden waargenomen door een teamcaptain. Voor thuiswedstrijden rouleert de functie
van wedstrijdleider. De teamleiders van vorig jaar zullen per toerbeurt wedstrijdleider zijn, maar er
wordt nog gezocht naar leden die af en toe deze functie (onder begeleiding) willen opvullen. Door
het ontbreken van de teamleiders bij uitwedstrijden, worden de spelers gevraagd een verslag te
maken van hun partij (achterzijde uitnodiging?). Deze verslagen worden door de teamcaptain
verzameld, en aan de hand van deze verslagen wordt een verslag voor het Pomarnieuws
gemaakt.
INTERNE COMPETITIE 2003-2004
Het nieuwe seizoen gaan wij beginnen met 41 deelnemers. Voorlopig start de A-groep met
17 deelnemers, de B-groep met 15 en de C-groep met 10. De eerste ronde van de
wintercompetitie is op 30 september.

Indeling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Groep A
Wouter van Markenstein
Rob de Jong
Gerbrand Beekman
Perry van der Meer
Felix Ferschtman
Gaida Ferschtman
Thierry Bieger
Han Nicolaas
Frits Berendse jr
Chris van Zijderveld
Leo Blaas
Wil Kauffman
Jack Barkey
Tim van Rijswijk
Aad van Sas
Kees Vink
Clemens Haazen

Groep B
Frans van der Elst
Albert Huzen
Christian Wind
Jos Bergers
Markus Lohrer
John Woestenenk
Piet Berghuis
Peter de Man
Hans Jacobs
Govert Slagboom
Frits Berendse sr
Gerard van der Kooy
Hans van Lith
Charles Haas
Frans van der Linden

Groep C
Hans-Olaf Veldhuyzen
Jos Appelman
Flip Bal
Paul van Daalen
Bob Maas
Jan Gulay
WJF Hertoghs
Martijn Huzen
Antoon Hommes
Peter Wernink

De puntentelling is al regelmatig een discussiepunt geweest op onze vergaderingen en op
verzoek van de Jaarvergadering van 2002 kom ik hier nu op terug. Allereerst de puntentelling:
Winst
5 punten
Remise
3 punten
Verlies
1 punt
Afwezig met kennisgeving
2 punten
Extern spelen op clubavond 3 punten
Teamleider
4 punten
Geen Tegenstander
4 punten
Invaller in hoger team
4 punten
Afwezig zonder kennisgeving 0 punten
Het spelen in een team (extern) wordt “beloond” met drie punten. Enerzijds om de motivatie om
extern te spelen te belonen, anderzijds om de interne stand niet te beïnvloeden. De extra
gemotiveerde teamspeler die naast zijn eigen team ook invalt in een hoger team verdient zelfs 4
punten. Over het algemeen probeer ik altijd eerst een reservespeler te vragen voordat ik invallers
vraag.
Als je het externe resultaat wil laten meetellen in de interne krijg je een scheef beeld. Een
speler aan bord 8 van het laatste team wint toch iets makkelijker zijn partij dan de eerste-
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bordspeler. In dat geval wil iedereen aan bord 8 spelen. Nu krijgt iedereen ongeacht de
uitslag dezelfde punten. In het geval van doorspelen in verband met het teamresultaat kan
een speler ook benadeeld worden doordat hij zijn partij verliest in plaats van remise te
spelen.
Afwezig met kennisgeving wordt “beloond” met twee punten. Ik ben hier ooit mee begonnen
om de wegblijvende spelers te motiveren zich af te melden, zodat uw wedstrijdleider en de
eventuele tegenstander niet worden verrast door een niet komend lid. Daarnaast zijn er
leden die in ploegendienst werken of cursus volgen (eens in de twee weken), lang op
vakantie gaan of andere verplichtingen hebben op de clubavond. Bij het “belonen” met één
punt zou dat inhouden dat degradatie bijna niet te ontlopen is en zodoende is gekozen voor
twee punten.
Gezien de 17 speelavonden die wij uittrekken voor de competitie geeft de beloning met twee
punten een goede stand weer in de competitieladder. Daarnaast geldt dat spelers die te
weinig intern hebben gespeeld over het algemeen niet voor de promotie of
degradatieplaatsen in aanmerking komen.
Tijdens de Jaarvergadering van 14 oktober 2003 zullen de twee bovenstaande “beloningen”
worden besproken, en is het bestuur bereid de voorstellen om de puntentelling te
veranderen, te bespreken.

Frits Berendse
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Dit seizoen spelen we met drie teams mee in de HSB-competitie. De indeling is als volgt:
OPSTELLING TEAMS HSB COMPETITIE 2003-2004
POMAR 1 KLASSE 2B
1. W. van Markenstein
2. P.J.A. van der Meer
3. F. Ferschtman
4. G. Beekman
5. Mevr. G. Ferschtman
6. C. Vink
7. R.H. de Jong
8. Thierry Bieger

BONDSNUMMER
5975838
6170527#
7189212
7363488
7632097
7260616
7705874
7842626

POMAR 2 KLASSE 2D
1. H. Nicolaas
2. J.A. Barkey
3. H.A.G. van der Stap
4. L.J. Blaas
5. F.A. van der Elst
6. C. Haazen
7. P. de Man
8. C. Wind

BONDSNUMMER
8085715 #
6107035
6268526
7182890
7215780
7997275
6189139
7811155

POMAR 3 KLASSE 3B
1. P. Berghuis
2. T. van Rijswijk
3. A. Huzen
4. G.T. van der Kooy
5. H. Jacobs
6. C. Haas
7. B. Maas
8. H.O. Veldhuyzen

BONDSNUMMER
8037832
5956280
8064749
6156513
7182967#
8145434
7645781
7851019

Dit jaar zijn er wederom geen teamleiders, maar teamcaptains.
Bij de thuiswedstrijden van Pomar is er wel een wedstrijdleider.
# Teamcaptains.

RESERVESPELERS
J.G. Appelman
Ph. Bal
F.J. Berendse sr
F.N. Berendse jr
J. Bergers
P.E.A. van Daalen
J.D. Gulay
W.J.F. Hertoghs
A.A.Hommes
M. Huzen
W.F.N. Kauffman
Frans van der Linden
J. van Lith

5976014
6114625
6204935
6204759
7182901
8092425
8142046
7363642
7963923
8064760
7364687
7910166
7215971
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M.T.A. Lohrer
A.A. van Sas
G. Slagboom
P. Wernink
J. Woestenenk

7472850
7779046
8080831
8019242
6916976

NIET EXTERN
P.J.M. van den Eeden
C.J. van Zijderveld

7404452
6170747

Alle leden die niet met name worden genoemd voor een der teams mogen worden ingezet als
reservespeler. Alle spelers mogen maximaal drie keer voor een hoger team uitkomen (nieuwe
regeling voor zowel teamspelers als niet opgegeven spelers).
POMAR speelt geen partijen vooruit.
Wanneer u speelt in de externe competitie bent u onderdeel van een team. Volg daarom het
advies van uw teamcaptain, die de situatie van de andere teamspelers kent.
Voor de analyse dient u elders in de zaal plaats te nemen.
Aanvang wedstrijden: 19.45 uur en 19.30 uur (Jeugdteam)
Speeltijd extern: 1 uur en drie kwartier voor de hele partij (jeugdteam: 1½ uur).
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PROGRAMMA 2003-2004
DAG/DATUM

KL THUISCLUB

UITCLUB

UITSLAG

Wo 17 sep03
Do 18 sep03
Deelnemers
Di 23 sep03
Di 30 sep03
Di 30 sep03

Najaarsvergadering
Massakamp bij
Haeghe Ooievaar
Vrij spelen
2D POMAR 2
Startt interne

HSB
Haeghe
Pomar
Simultaan Wouter
Corbulo 1
competitie

Te
Zoetermeer
Ooievaar
RHC/Arena Botwinnik

Ma 6 okt03
Di 7 okt03
Di 14 okt03
Di 28 okt03

3B D.S.C. 8
2B Vogelwijk 3
Jaarvergadering
3B POMAR 3

POMAR 3
POMAR 1
BF/Wassenaar 3

PERRY

Di 4 nov03
Di 11 nov03
Ma 24 nov03

2B POMAR 1
2D Promotie 4
3B RSC/Belgisch Park 3

D.S.C. 7
POMAR 2
POMAR 3

FRITS

Di 2 dec03
Za 6 dec03
Ma 8 dec03

2D POMAR 2
Pomartoernooi ?
2B S.I.O. 1

RHC/Arena 2

CHRIS

Di 13 jan04
Do 15 jan04
Di 20 jan04

2B POMAR 1
3B Haeghe Ooievaar 5
2D POMAR 2

Schaakmat 2
POMAR 3
Collectief Jan Timman 3

HAN

Di 3 feb04
Di 10 feb04
Do 12 feb04

3B POMAR 3
2B DD 5
2D Prometheus/NSV 1

Verburch 1
POMAR 1
POMAR 2

PERRY

Ma 1 mrt04
Do 4 mrt04
Di 9 mrt04
Di 23 mrt04
Di 30 mrt04

2B
3B
2D
3B
2B

POMAR 1
POMAR 3
Scheve Toren 2
Voorburg 1
Promotie 5

Ma 5 apr04

2D D.S.C. 5

Schaakhuis 2
Haagse Toren 5
POMAR 2
POMAR 3
POMAR 1

EXTRA INFO

FRITS

POMAR 1

POMAR 2

AANVANGSTIJD VAN DE WEDSTRIJDEN IS 19.45 UUR (jeugdteam: 19.30 uur)
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FRITS

Jeugdteam
CHRIS
HAN
FRITS

Programma HSB-competitie in de klassen waarin Pomarteams spelen:
Tweede klasse B
di
di
ma
ma

14-10
07-10
06-10
06-10

Promotie 5
Vogelwijk 3
DSC 7
SIO 1

Schaakhuis 2
Pomar 1
DD 5
Schaakmat 2

di
di
di
di

11-11
04-11
04-11
04-11

Schaakhuis 2
DD 5
Pomar 1
Promotie 5

Schaakmat 2
SIO 1
DSC 7
Vogelwijk 3

di
ma
ma
ma

09-12
15-12
08-12
08-12

Vogelwijk 3
DSC 7
SIO 1
Schaakmat 2

Schaakhuis 2
Promotie 5
Pomar 1
DD 5

ma
di
di
di

05-01
13-01
06-01
13-01

Schaakhuis 2
Pomar 1
Promotie 5
Vogelwijk 3

DD 5
Schaakmat 2
SIO 1
DSC 7

ma
ma
ma
di

02-02
09-02
09-02
10-02

DSC 7
SIO 1
Schaakmat 2
DD 5

Schaakhuis 2
Vogelwijk 3
Promotie 5
Pomar 1

ma
di
di
ma

01-03
02-03
02-03
01-03

Schaakhuis 2
Promotie 5
Vogelwijk 3
DSC 7

Pomar 1
DD 5
Schaakmat 2
SIO 1

ma
ma
di
di

29-03
22-03
30-03
30-03

SIO 1
Schaakmat 2
DD 5
Pomar 1

Schaakhuis 2
DSC 7
Vogelwijk 3
Promotie 5
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Tweede klasse D
Di
Di
Ma
Do

07-10
30-09
29-09
02-10

Promotie 4
Pomar 2
Collectief J. Timman 3
Prometheus-NSV 1

RHC-Arena 2
Corbulo 1
DSC 5
Scheve Toren 2

Do
Ma
Di
Di

30-10
03-11
11-11
11-11

RHC-Arena 2
DSC 5
Corbulo 1
Promotie 4

Scheve Toren 2
Prometheus-NSV 1
Collectief J. Timman 3
Pomar 2

Di
Ma
Do
Vr

02-12
08-12
11-12
12-12

Pomar 2
Collectief J. Timman 3
Prometheus-NSV 1
Scheve Toren 2

RHC-Arena 2
Promotie 4
Corbulo 1
DSC 5

Do
Di
Di
Di

15-01
13-01
13-01
20-01

RHC-Arena 2
Corbulo 1
Promotie 4
Pomar 2

DSC 5
Scheve Toren 2
Prometheus-NSV 1
Collectief J. Timman 3

Ma
Do
Vr
Ma

09-02
12-02
13-02
09-02

Collectief J. Timman 3
Prometheus-NSV 1
Scheve Toren 2
DSC 5

RHC-Arena 2
Pomar 2
Promotie 4
Corbulo 1

Do
Di
Di
Ma

11-03
09-03
09-03
01-03

RHC-Arena 2
Promotie 4
Pomar 2
Collectief J. Timman 3

Corbulo 1
DSC 5
Scheve Toren 2
Prometheus-NSV 1

Do
Vr
Ma
Di

25-03
02-04
05-04
06-04

Prometheus-NSV 1
Scheve Toren 2
DSC 5
Corbulo 1

RHC-Arena 2
Collectief J. Timman 3
Pomar 2
Promotie 4
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Derde klasse B
do
di
ma
ma

02-10
07-10
06-10
06-10

Haagse Toren 5
Voorburg 1
DSC 8
B.F./Wassenaar 3

Haeghe Ooievaar 5
Verburch 1
Pomar 3
RSC-Belgisch Park 3

do
di
di
do

23-10
28-10
28-10
30-10

Haeghe Ooievaar 5
Pomar 3
Verburch 1
Haagse Toren 5

RSC-Belgisch Park 3
B.F./Wassenaar 3
DSC 8
Voorburg 1

di
ma
ma
ma

18-11
01-12
24-11
24-11

Voorburg 1
DSC 8
B.F./Wassenaar 3
RSC-Belgisch Park 3

Haeghe Ooievaar 5
Haagse Toren 5
Verburch 1
Pomar 3

do
di
do
di

15-01
06-01
08-01
06-01

Haeghe Ooievaar 5
Verburch 1
Haagse Toren 5
Voorburg 1

Pomar 3
RSC-Belgisch Park 3
B.F./Wassenaar 3
DSC 8

ma
ma
ma
di

09-02
02-02
02-02
03-02

DSC 8
B.F./Wassenaar 3
RSC-Belgisch Park 3
Pomar 3

Haeghe Ooievaar 5
Voorburg 1
Haagse Toren 5
Verburch 1

Do
Do
Di
Ma

26-02
04-03
24-02
15-03

Haeghe Ooievaar 5
Haagse Toren 5
Voorburg 1
DSC 8

Verburch 1
Pomar 3
RSC-Belgisch Park 3
B.F./Wassenaar 3

Ma
Ma
Di
Di

05-04
05-04
23-03
30-03

B.F./Wassenaar 3
RSC-Belgisch Park 3
Pomar 3
Verburch 1

Haeghe Ooievaar 5
DSC 8
Voorburg 1
Haagse Toren 5

Let op: Haagse Toren 5 is een jeugdteam!
(volgens de HSB-competitiegids is B.F./Wassenaar 3 dat ook; ik zal dat nog nagaan)
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SPEELZALEN
Adressen van verenigingen die door een der teams in dit seizoen bezocht dienen te worden.
Twee weken voor de te spelen wedstrijden volgt er een uitnodiging via uw teamleider.
D.D.

Speelzaal: Nationaal Schaakgebouw
Van Speijkstraat 1, Den Haag
Tram 3 en 8, bus 4 en 13

Dinsdag
070-3643023

D.S.C.

Speelzaal: Sebastiaansbrug
Maandag
Zusterlaan 110-268, Delft
06-25588713
Bus 61, 62, 64 en 129 Halte de Veste

Haagse Toren

Speelzaal: Bosbeskapel
Bosbesstraat 5, Den Haag
Tram 2, bus 14 en 23

Donderdag
070-3689796

Haeghe Ooievaar

Speelzaal: Kantine Haeghe Groep
Kerketuinenweg 24, Den Haag
(ingang Zilverstraat)
Tram 6, bus 14 en 129

Donderdag
070-3532970

Promotie

Sporthal de Olympus
Voorweg 107A, Zoetermeer
Wijk 16 Sprinter, halte Voorweg

Dinsdag
079-3419596

Prometheus-NSV

Speelzaal: duWO denksportcentrum
Zusterlaan 114, Delft
Bus 64-129 Halte de Veste

Donderdag
06-51075480

RSC/Belgisch Park

Speelzaal: Ichtuskerk
Duinkerksestraat 11, Den Haag
Tram 1, bus 14, 22 en 23

Maandag
070-3552374

Schaakhuis

Speelzaal: Schaakhuis En Passant
Looijerstraat 1, Den Haag
Tram 2, 3, 6 en 10, bus 25

Maandag
070-3468510

S.I.O.

Speelzaal: Gebouw de Kiem
Kon. Julianaweg 91
’s-Gravenzande

Maandag
0174-413780
Bus 123

Vogelwijk

Speelzaal: Opstandingskerk
Daal en Bergselaan 50 a
Den Haag

Dinsdag
070-3606284
Bus 4

Voor alle zekerheid en duidelijkheid volgen hieronder nog een keer de spelregels voor de interne
en de externe competitie.
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REGELS VOOR HET SCHAAKSPEL
INTERNE COMPETITIE:
Speeltempo:
1.40 uur per persoon per partij. Aanvang 20 uur,
zodat partij uiterlijk 23.20 uur klaar is.
Tegen jeugd:
1.15 uur per persoon per partij. Aanvang 20 uur, zodat partij uiterlijk
22.30 uur klaar is.
Gebruik klok:
Een speler moet zijn klok indrukken met dezelfde hand als waarmee hij
zijn zet uitvoerde.
Vallen vlag:
De vlag wordt beschouwd te zijn gevallen als de arbiter het feit waarneemt, of als een der
spelers dit terecht claimt. Als beide vlaggen zijn gevallen en het onmogelijk is vast te stellen
welke vlag het eerste viel, is de partij remise.
Als een speler zijn partij niet heeft voltooid in de toegewezen bedenktijd, dan is de partij voor
hem verloren. Als de stelling echter zodanig is dat de tegenstander hem nooit mat kan zetten,
door welke reeks reglementaire zetten dan ook (zelfs bij het slechts mogelijke tegenspel), dan
is de partij remise.
Omstanders mogen geen signalen geven aan beide spelers over de partij of de klok. Bij
tijdnoodfase mogen zij wel de wedstrijdleider informeren.
NOTEREN: Tijdens de partij is elke speler verplicht zijn eigen zetten en die van zijn
tegenstander te noteren, zet na zet, zo duidelijk en leesbaar mogelijk. Hij moet zijn vorige zet
noteren voordat hij een nieuwe zet doet. Het aanbieden van remise moet door beide
spelers worden genoteerd (= na de zet).
Als een speler minder dan 5 minuten over heeft op zijn klok, dan is hij niet verplicht de zetten te
noteren. Nadat een vlag is gevallen moet de speler zijn notatieformulier volledig bijwerken.
Als een speler minder dan 2 minuten op zijn klok over heeft, dan mag hij remise claimen voor
zijn vlag valt. Hij moet de klokken stilzetten en de arbiter waarschuwen.
(a) Als de arbiter ervan overtuigd is dat de tegenstander geen poging doet de partij op een
normale manier te winnen, of dat het niet mogelijk is om op een normale manier te winnen,
dan moet hij de partij remise verklaren. Anders moet hij zijn beslissing uitstellen.
(b) Als de arbiter de beslissing uitstelt, dan kan aan de tegenstander 2 minuten extra
bedenktijd worden toegewezen en gaat de partij verder in aanwezigheid van de arbiter.
(c) Als hij zijn beslissing heeft uitgesteld, dan kan de arbiter de partij alsnog remise verklaren,
zelfs na het vallen van de vlag.
Puntentelling interne competitie
Winst
Remise
Verlies
Afwezig met kennisgeving
Extern voor eigen team
Invaller (voor ander team)
Teamleider
Geen tegenstander
NO

5 punten
3 punten
1 punt
2 punten
3 punten
4 punten
4 punten
4 punten
0 punten

AMK
EXT (alleen op dinsdag)
GTI
GTI
GTI

Het niet opkomen is vervelend voor de wedstrijdleider en uw tegenstander, dus meld je altijd
van te voren af. Het liefste voor het weekend, maar op de dinsdag via de zaak kan ook.
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De interne winter-competitie loopt vanaf 30 september tot circa half januari 2004. Daarna wordt
gestart met de zomer-competitie.

SPELREGELS EXTERNE COMPETITIE
artikel 23.3 (voorstel ALV HSB voorjaarsvergadering 16 april 2003)
Een aangemelde speler mag nooit meer dan drie keer in een hoger team invallen.
Voor een niet-aangemelde speler (reserve) geldt dat het meer dan tweemaal uitkomen voor
een hoger team het daarna uitkomen voor een lager team uitsluit.
artikel 25
Gespeeld wordt volgens de algemeen geldende regels voor het schaakspel zoals omschreven
in het FIDE-reglement (laatste Nederlandse vertaling).
artikel 26
De ontvangende vereniging dient er voor te zorgen dat een exemplaar van het FIDE-reglement
en van het HSB-competitiereglement in de speelzaal aanwezig zijn.
artikel 27
1. Als wedstrijdleider treedt overeenkomstig het FIDE-reglement op degene die als zodanig
door het bestuur van de ontvangende vereniging wordt aangewezen. Hij dient ter zake
kundig te zijn. Zijn naam wordt aan het begin van de wedstrijd aan de spelers bekend
gemaakt.
2. De wedstrijdleider is niet gerechtigd deel te nemen aan de wedstrijd, behalve bij een
vereniging die met één team aan de competitie deelneemt.
3. Wanneer een teamleider het met een beslissing van de wedstrijdleider niet eens is, kan hij
daartegen bezwaar maken bij de competitieleider.
4. Een bezwaar als bedoeld in lid 3 moet tot uitdrukking worden gebracht bij ondertekening
van het wedstrijdformulier door vermelding van "onder bezwaar" en moet binnen zeven
dagen na de wedstrijd schriftelijk worden toegelicht bij de competitieleider. Gelijktijdig moet
een afschrift van de toelichting aan de tegenpartij worden gezonden.
5. De tegenpartij heeft gedurende zeven dagen na ontvangst van het in lid 4 bedoelde
schrijven gelegenheid desgewenst harerzijds een schriftelijke uiteenzetting aan de
competitieleider te verstrekken, eveneens onder toezending van een afschrift daarvan aan
de andere belanghebbende partij.
6. De competitieleider neemt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de in lid 5 genoemde
termijn een beslissing, welke hij schriftelijk ter kennis van de belanghebbenden brengt.
Indien hij alvorens te beslissen nog nadere toelichting behoeft, kan hij die schriftelijk bij een
of beide partijen inwinnen.
artikel 28
De spelers van het thuisspelende team hebben aan de oneven genummerde borden de zwarte
stukken en aan de even genummerde borden de witte stukken. In beslissingswedstrijden wordt
geloot om de kleur aan het eerste bord.

artikel 29
1. Het spelen met de klok is verplicht
2. De totale speeltijd bedraagt 3:30 uur. Voor wedstrijden waaraan jeugdteams deelnemen
geldt een totale speeltijd van 3 uur.
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3. De speeltijd mag niet onderbroken worden, tenzij het FIDE-reglement anders bepaalt.
artikel 31
Het aanvangsuur is 19.45 uur (Voor wedstrijden waaraan tenminste één jeugdteam deelneemt
19.30 uur) of zoveel vroeger als tevoren in onderling overleg is overeengekomen.
artikel 37
Ieder team dient op de wedstrijdavond te beschikken over een teamleider. Een teamleider
heeft het recht de spelers van zijn team te adviseren een remiseaanbod te doen of aan te
nemen, dan wel een partij op te geven. Hij dient zich uitsluitend tot korte informatie te
beperken, alleen op basis van de omstandigheden die betrekking hebben op de wedstrijd. Hij
mag een speler adviseren "bied remise aan", of "geef de partij op". Als hem bv. door een
speler wordt gevraagd of hij remise mag aannemen, moet de teamleider antwoorden met "ja",
"neen" of de beslissing aan de speler zelf overlaten. De teamleider dient zich te onthouden van
elke bemoeienis gedurende de partij. Hij mag geen speler inlichtingen geven over de positie op
het schaakbord. Ofschoon er in een teamwedstrijd een zekere mate van loyaliteit t.o.v. het
team is, die uitgaat boven de eigen partij, is een schaakwedstrijd in principe een wedstrijd
tussen twee spelers. Om die reden moet een speler de uiteindelijke zeggenschap hebben over
het verloop van zijn eigen partij. Hoewel het advies van de teamleider voor de speler zwaar
dient te wegen is de speler absoluut niet verplicht de raad op te volgen. Evenzo kan de
teamleider niet namens een speler handelen over de partij zonder voorkennis en toestemming
van deze speler.
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LEDENLIJST POMAR PER 1 OKTOBER 2003
Door de diverse mutaties in ons ledenbestand volgt hieronder een actuele ledenlijst van Pomar
per 1 oktober 2003:
NR
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

NAAM
Appelman J.G.
Bal Ph.
Barkey J.A.
Beekman G.
Berendse sr F.J.
Berendse jr F.N.
Bergers J.
Berghuis P.
Bieger Thierry
Blaas L.J.
Daalen P.E.A. van
Eeden P.J.M. van den
Elst F.A. van der
Ferschtman F.
Ferschtman G. mevr.
Gulay J. D.
Haas C.
Haazen C.
Hertoghs W.J.F.
Hommes A.A.
Huzen A.
Huzen M.
Jacobs H.
Jong R.H. de
Kauffman W.F.N.
Kooy G.T. van der
Linden Frans van der
Lith J. van
Lohrer M.T.A.
Maas B.
Man P. de
Markenstein W. van
Meer P.J.A. van der
Nicolaas H.
Rijswijk T. van
Sas A.A. van
Slagboom G.
Stap H.A.G. van der
Veldhuyzen H.O.
Vink K.
Wernink P.
Wind C.
Woestenenk J.
Zijderveld C. J. van

BONDSNR
5976014
6114625
6107035
7363488
6204935
6204759
7182901
8037832
7842626
7182890
8092425
7404452
7215780
7182912
7632097
8142046
8145434
7997275
7363642
7963923
8064749
8064760
7182967
7705874
7364687
6156513
7910166
7215791
7472850
7645781
6189139
5975838
6170527
8085715
5956280
7779046
8080831
6268526
7851019
7260616
8019242
7811155
6916976
6170747
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RATING
1367
1516
1565
1841
1589
1685
1341
1709
1620
1656
1730
1647
1612
1704
1701
*****
1821
1545
*****
1347
1678
1474
1469
1615
1446
1544
1474
1333
1308
1396
1540
1787
1741
1628
1452
1517
1528
1530
1345
1574
*****
1449
1498
1543

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 oktober 2002
1: Opening:
Om vijf over acht opent de voorzitter, Frits Berendse jr, de Algemene Leden Vergadering.
2: Ingekomen stukken:
Invitatie voor een bekerwedstrijd.
De Hoornse schaakvereniging bestaat 65 jaar, dit wordt gevierd op 18 of 25 november a.s.
3:Mededelingen:
De voorzitter maakt bekend dat de uitslag van de enquête om te verhuizen naar een
ander onderkomen negatief is uitgevallen als voor een andere speelavond word gekozen,
maar dat het bestuur nog altijd op zoek is naar een nieuwe lokatie.
Vanuit de vergadering wordt verzocht om voortaan het aantal leden dat aanwezig is en zich
heeft afgemeld toe te voegen aan de notulen.
De secretaris zal aan dit verzoek voldoen.

4:Notulen ALV 8 oktober 2001:
Geen op- of aanmerkingen op de notulen van het afgelopen jaar.
5:Jaarverslag Secretaris:
Wegens tijdsdruk is er een verkeerd jaarverslag gepubliceerd.
De vergadering houdt het juiste verslag te goed.
6:Jaarverslag Penningmeester:
Perry maakt bekend dat d.m.v. donaties nieuwe klokken zijn aangeschaft.
Verder geen vragen.
7:Verslag Kascommissie:
De kascommissie verleent de penningmeester décharge voor
het gevoerde beheer.
8:Verkiezing Kascommissie:
De Hr. Markus Lohrer treedt terug maar wil weer meteen reservelid worden.
Aangezien zich vanuit de vergadering niemand anders aanmeldt, treedt de
Hr Markus Lohrer aan als reservelid.
De kascommissie bestaat uit de volgende leden:
Hr. John Woestenenk
Hr. Gerbrand Beekman
Reservelid:
Hr. Markus Lohrer
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9:Begroting 2002-2003:
In de begroting is een type fout gemaakt 46 senioren moet zijn 47 senioren.
De komende begroting wordt zonder op- of aanmerkingen door de
leden geaccepteerd.

10:Jaarverslag Wedstrijdleider:
Frits jr maakt bekend dat 4 teams meedoen aan de komende
HSB-competitie. Hij zal tevens een schema maken van de wedstrijdleiders
bij externe thuiswedstrijden.
11:Prijsuitreiking seizoen 2001-2002:
De eindstanden van de interne zomer-competitie zijn als volgt:
Groep A:
1.Hr. G.Beekman
2.Hr. W.van Markenstein
3.Hr. L. Blaas Jr.

Groep B:

Groep C:

1.Hr. H.Nicolaas
2.Hr. F.van der Elst
3.Hr. P.Berghuis

1.Hr. J.Bergers
2.Hr. H.Jacobs
3.Hr. M.Lohrer

Bij de externe competitie worden de topscores per team beloond met
een prijs, hier volgt een overzicht van de topscores per team:
Pomar 5: Hr. P.van Daalen (100% score)
Pomar 4: Hr. P.Berghuis
Pomar 3: Hr. Thierry Bieger
Pomar 2: Hr. Fr. Van der Elst
Pomar 1: Hr. Lennard Blaas
Het snelschaaktoernooi werd gewonnen door Perry van der Meer die de snelschaakwisselbeker krijgt uitgereikt
13:Verkiezing Bestuursleden:
De heren Perry van der Meer, Lennard Blaas en Frits Berendse jr. (voorzitter) treden af.
Alleen de Heer Perry van der Meer stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode, hij wordt
zonder tegenkandidaat herkozen.
Frits Berendse jr. wordt opgevolgd door Leo Blaas (Voorzitter).
Lennard Blaas wordt opgevolgd door Han Nicolaas (Redacteur).
De functie van Jeugdleider is vacant en het bestuur staat open voor suggesties en vragen
vanuit de vergadering.
14:Competitie 2002– 2003 (interne – externe)
Op pagina 8 van Pomar nieuws Extra moet staan: als beide vlaggen zijn gevallen en het
onmogelijk is vast te stellen welke vlag het eerste viel is het REMISE.
Verder geen opmerkingen.
15:Pomar Toernooi 2002:
De datum is voorlopig vastgesteld op de derde zaterdag van december.
Ook dit jaar worden er weer vrijwilligers gezocht.
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16:Rondvraag:
1) De Heer Chris van Zijderveld vraagt zich af of de puntentelling in de interne competitie wel
rechtvaardig is: AMK 2 punten en verloren partij 1 punt.
Er vindt hierover een discussie plaats, waarna het bestuur toezegt het hele
puntensysteem te evalueren.
2) Martijn Huzen vraagt zich af hoe te handelen met de uitslag in een externe partij (bijvoorbeeld
een remise-aanbod). Hierbij kan men bij thuiswedstrijden het beste overleggen met de
wedstrijdleider, bij uitwedstrijden met de teamleider.
Deze personen hebben een totaal-beeld van de alle borden.
3) Vanuit de vergadering komt het voorstel naar voren om de ALV te vervroegen naar
bijvoorbeeld de derde woensdag in september zodat vragen eventueel meegenomen
kunnen worden in het HSB-bestuursvergadering.
4) Frans van der Elst vindt dat de maandagavond als speeldag een criterium is voor
de nieuwe locatie.
Reden voor een nieuwe locatie is dat de bar sluit om 22.45 en de deuren sluiten om 23.30
17:Afsluiting
Om 21.00 sluit Frits Berendse jr de Algemene Leden Vergadering.

(Concept)agenda Algemene Ledenvergadering Pomar 14 oktober 2003
Datum
Plaats
Aanvang
Voorzitter
Notulist

: 14 oktober 2003
: De Schilp
: 20.00 uur
: Leo Blaas
: Jos Bergers
1: Opening
2: Ingekomen stukken
3: Mededelingen
4: Notulen ALV 14 oktober 2002
5: Jaarverslag Secretaris
6: Jaarverslag Penningmeester
7: Verslag Kascommissie
8: Verkiezing Kascommissie
9: Begroting 2003-2004
10: Jaarverslag Wedstrijdleider
11: Prijsuitreiking seizoen 2002-2003
12: Verkiezing Bestuursleden
13: Competitie 2003- 2004 (interne – externe)
14: Pomar Toernooi 2003
15: Rondvraag
16: Afsluiting

Ad 8: De kascommissie bestond uit de leden:
John Woestenenk (treedt af)
Gerbrand Beekman
Marcus Lohrer (was reserve, wordt lid)
Vanuit de vergadering moet een nieuw reserve lid gekozen worden.
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Ad 12:
Frits Berendse treedt volgens rooster af en stelt zich herkiesbaar.
Will Kauffman treedt volgens rooster af en stelt zich herkiesbaar
Het bestuur is nog op zoek om de vacature Jeugdleider in te vullen.
Bestuursschema
Naam
Bestuursfunctie
Leo Blaas
Voorzitter
Frits Berendse Wedstrijdleider
Perry vd Meer Penningmeester
Han Nicolaas
Redacteur
Wil Kauffman
Algemene zaken
Jos Bergers
Secretaris

2006 2005
X
X
X
X
X

2004

2003

2002

2001

X

2000
X

X
X
X

X

JAARVERSLAG SECRETARIS 2001-2002
Evenals de afgelopen jaren zijn er in september 2001 ook weer 5000 folders verspreid,
met dank aan Hans, Perry en de familie Berendse. Daarnaast werd maandelijks het wel en wee
van de vereniging verzonden naar het SOR, de Rijswijker, Groot Rijswijk en radio West.
Het bestuur heeft het afgelopen seizoen twee keer vergaderd, en bestaat uit de volgende
gekozen leden:
Frits Berendse Jr.: Voorzitter en Wedstrijdleider.
Jos Bergers
: Secretaris
Perry vd Meer
: Penningmeester
Lennard Blaas : Redacteur Pomar nieuws
Wil Kauffman
: Algemeen bestuurslid.
Naast de bestuursvergaderingen is een afvaardiging van het bestuur ook present geweest bij de
HSB-vergaderingen. Een verslag hiervan treft u aan in ons eigen Pomar nieuws.
Aan het einde van het seizoen heeft een aantal bestuursleden een meeting met Minze bij de
Weg gehad.
Secretaris
Jos Bergers

JAARVERSLAG SECRETARIS 2002-2003
Evenals de afgelopen jaren zijn er in september 2002 ook weer 5000 folders verspreid,
met dank aan Hans, Perry en de familie Berendse. Daarnaast werd maandelijks het wel en wee
van de vereniging verzonden naar het SOR, de Rijswijker, Groot Rijswijk en radio West.
Op de laatste jaarvergadering heeft de vereniging een nieuwe voorzitter gekozen, Leo Blaas
zodat de dubbelfunctie van Frits vervalt.
Het bestuur heeft het afgelopen seizoen vier keer vergaderd, en bestaat uit de volgende
gekozen leden:
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Leo Blaas
:Voorzitter
Frits Berendse Jr.: Wedstrijdleider.
Jos Bergers
: Secretaris
Perry vd Meer
: Penningmeester
Han Nicolaas
: Redacteur Pomar nieuws
Will Kauffman
: Algemeen bestuurslid.
Naast de bestuursvergaderingen is een afvaardiging van het bestuur ook present geweest bij de
HSB-vergaderingen. Een verslag hiervan treft u aan in ons eigen Pomar nieuws.
Een delegatie van het bestuur heeft meegedaan aan het besturentoernooi dat werd
georganiseerd door Schaakmat i.v.m. hun 50-jarig jubileum.
Halverwege het seizoen heeft het bestuur, met name Will Kauffmann, voor een nieuwe locatie
gezorgd: sinds 19 augustus spelen we in De Schilp waarin de vereniging alweer een aantal
avonden met plezier heeft gespeeld.
Secretaris
Jos Bergers

Financieel Jaarverslag seizoen 2002/2003
Resultaat
Het boekjaar 2002/2003 is door de vereniging afgesloten met een tekort van € 179,27.
Vanwege het resultaat is er geen toevoeging gedaan aan de jubileumreserve.
Inkomsten
De inkomsten van de schaakvereniging waren iets lager dan begroot. De oorzaak hiervan
waren de lagere contributie-inkomsten en ontvangen rente. Gedurende het jaar heeft de
vereniging een donatie ontvangen. Deze donatie is toegevoegd aan de materiaalreserve.
Uitgaven
De uitgaven van de schaakvereniging waren iets hoger dan begroot. In de uitgaven zijn echter
geen grote verschillen met de begroting voorgekomen.
Beleid
De ontvangen donatie is aan de materiaalreserve toegevoegd. De kosten voor de aankoop van
schaakboekjes zijn in mindering gebracht op de materiaalreserve. De toekomstige opbrengst
van de verkoop van de schaakboekjes wordt weer aan de materiaalreserve toegevoegd.
Ten opzicht van de voorgaande jaren is de presentatie van de verlies- en winstrekening
gewijzigd. Alle inkomsten en uitgaven van de vereniging inclusief het Pomartoernooi zijn in de
verlies- en winstrekening opgenomen. Eventuele wijzigingen in de reserves zijn apart
gespecificeerd. Deze wijziging is doorgevoerd om meer inzicht te geven in de ontwikkeling van
de reserves en daarnaast de financiële resultaten van het Pomartoernooi.
Toelichting reserves
De algemene reserve
De algemene reserve is gedaald aangezien het resultaat over het seizoen 2002/2003 van €
179,27 in mindering is gebracht.
De materiaalreserve
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Aan de materiaalreserve is de donatie van totaal € 59,00 toegevoegd. De kosten voor de
inkoop van schaakboekjes van € 63,00 zijn in mindering gebracht op de materiaalreserve. In
het seizoen 2003/2004 wordt een bedrag aan de materiaalreserve onttrokken voor de
aanschaf van een kast op de nieuwe speellocatie.
De toernooireserve
De toernooireserve was gemaximaliseerd op € 1.150,00. Uit het resultaat van het
Pomartoernooi is € 55,93 op de toernooireserve in mindering gebracht.
Jubileumreserve
Aan de jubileumreserve is geen toevoeging gedaan in verband met het resultaat over het
seizoen 2002/2003.

Toelichting begroting seizoen 2003/2004
De begroting is ten opzichte van het vorige seizoen aanmerkelijk gewijzigd. Dit wordt
veroorzaakt door de verhuizing naar de Schilp en het dalende ledenaantal. Door het dalende
ledenaantal moeten de vaste kosten voor de vereniging, vooral de huur van de speelzaal, door
aanzienlijk minder leden gedragen worden. Een voordeel van de verhuizing naar de Schilp is
dat de kosten voor de huur van de speelzaal aanzienlijk lager zijn.
De begroting voor het seizoen 2003/2004 is gebaseerd op 40 seniorleden intern, 1 junior en 1
aspirant. Ondanks de daling van het aantal leden en de stijging van de KNSB-contributie is
hierbij uitgegaan van een beperkte verhoging van de contributie met 2,56%. Dit is vooral
mogelijk doordat de kosten van de zaalhuur aanzienlijk lager zijn voor het komende jaar. De
nieuwe contributiebedragen worden € 80,00 voor de senioren, € 55,00 voor de junioren en
€ 40,00 voor de aspiranten.
Toelichting begroting
Contributies
De contributies zijn als volgt begroot:
38 senioren x € 80,00
1 senior dubbellid € 50,00
1 senior erelid x € 0,00
1 junioren x € 55,00
1 aspiranten x € 40,00
Totaal

3.040,00
50,00
0,00
55,00
40,00
-------------3.185,00

Zaalhuur
Met de Schilp is een contract afgesloten voor het seizoen 2003/2004 op basis van een bedrag
van € 30,00 per avond. Op jaarbasis komt dit neer op € 1.380,00.
Afdracht HSB
Aangezien de KNSB contributie is gestegen, heeft de HSB deze doorberekend in de HSB
afdrachten.
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38 senioren x 33,39 (was 32,26)
1 senior dubbellid 0,00
1 senior erelid x 33,39 (was 32,26)
1 junioren x 25,13 (was 24,28)
1 aspiranten x 18,90 (was 18,26)
Totaal

1.268,82
0,00
33,39
25,13
18,90
-------------1.346,24 (begroot € 1.350,00)

Rijswijk, oktober 2003
P.J.A. van der Meer
(penningmeester)

Balans
2002/2003
Vorderingen

NTO contributies
Vooruitbet. Clubblad
Voortuitbet. HSB

2001/2002

Euro

Euro

301.85
0.00
0.00

320.58
0.00
0.00

301.85

343.51

2002/2003
Vermogen

Algemene reserve
Materiaal reserve
Toernooi reserve
Jubileum reserve

Geldmiddelen
Giro
Giro Plus
Giro Ster

Totaal

2001/2002

Euro

Euro

1,626.90
1,276.41
1,094.07
722.25

1,806.50
1,280.41
1,150.00
722.25

4,719.63

5,024.97

0.00
0.00
100.00
465.73

50.89
82.95
156.00
0.00

Schulden
36.41
1,500.00
3,447.10

741.10
800.00
3,387.32

Contributies
Clubblad
Prijzen
Huur

4,983.51

4,817.59

565.73

136.13

5,285.36

5,161.10

5,285.36

5,161.10
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Verlies en winst
Resultaat
2002/2003
Ontvangsten

Begroting
2002/2003

Euro

Begroting
2003/2004

Euro

Euro

Contibuties
Rente
Donaties
Subsidie
Pomartoernooi

3,739.94
80.64
59.00
0.00
(55.93)

3,891.00
100.00
0.00
0.00
PM

3,185.00
80.00
0.00
0.00
PM

totaal

3,823.65

3,991.00

3,265.00

1,848.52
1,637.24
0.00
178.80
192.07
0.00
64.00
30.00
38.06
74.49

1,863.00
1,647.00
10.00
125.00
231.00
n.v.t.
40.00
40.00
23.50
11.50

1,380.00
1,350.00
10.00
150.00
200.00
n.v.t.
40.00
100.00
23.50
11.50

PM
PM
99.00

PM
PM
80.00

3,991.00

3,265.00

0.00

0.00

Uitgaven
huur
HSB
Bestuur
Clubblad
Prijzen
Jeugd
Senioren
Propaganda
KVK
Diversen
Toevoeging reserves
Materiaal reserve
Toernooi reserve
Jubileum reserve

(4.00)
(55.93)
0.00
4,003.25

Winst / Verlies

(179.60)
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NAJAARSVERGADERING H.S.B. d.d. 17 SEPTEMBER 2003
1. Opening
De voorzitter, Henk Happel, verwelkomt de vergadering en heet in het bijzonder de ereleden
Jacobson en van Zijderveld en de afgevaardigde van de KNSB, de heer Schuering van harte
welkom. De Vergadering herdenkt staande de overledenen.
2. Vaststelling van de agenda
Royement vereniging Tijdnood wordt na binnengekomen stukken behandeld.
3. Binnengekomen stukken en mededelingen
- Verslag kascommissie wordt behandeld bij punt 6
- Bericht van verhindering ontvangen van P. Knipscheer, K. van der Meer, Scheve
Toren, RSC/Belgisch Park, de heer Hoegen en de Kadercoördinator.
- De heer Nienhuis van Voorburg heeft zich kandidaat gesteld voor
Penningmeester
- Door het vertrek van de heer Ton Vissers is er momenteel geen Wedstrijdleider
en de Voorzitter verzoekt de verenigingen te kijken naar een geschikte kandidaat.
Begin augustus 2003 is de Vereniging Tijdnood door de HSB geroyeerd in verband met
wanbetaling op grond van artikel 8. De volledige achterstallige contributie is uiteindelijk op 15
september voldaan. De nota’s moeten per kwartaal worden voldaan en als regel geldt dat voor
aanvang van het nieuwe kwartaal is betaald. Ondanks diverse aanmaningen aan het adres van
de Penningmeester kwam er geen reactie. Pas na 7 weken volgt bericht van Tijdnood dat in
verband met langdurige vakantie een en ander is blijven liggen. De Penningmeester HSB heeft
het Bestuur van Tijdnood gewezen op de verantwoordelijkheden binnen het Bestuur. In verband
met het royement zijn de Bestuursleden van Tijdnood niet uitgenodigd voor de Vergadering.
Vragen vanuit de Vergadering:
- Zijn er voldoende aanmaningen verzonden? (3)
- De vrees voor nieuwe problemen op schaaktechnisch gebied
- Het instellen van een proefperiode (financieel maar ook speltechnisch)
- Kunnen de teams makkelijk worden ingepast? (Promotieklasse, 1A, 2C en 3C)
- Wat gebeurt bij nieuwe achterstanden? (Royement via artikel 9)
- Het aanstellen van neutrale Wedstrijdleiders belast de HSB. Moeten de leden van
Tijdnood geen kadercursus volgen?
- De grenzen worden continu verlegd ten voordele van Tijdnood.
Reactie HSB:
Naar aanleiding van de Voorjaarsvergadering is er een brief verzonden naar Tijdnood om de rust
terug te laten keren. Het proces van Royement is in verband met de tijdsdruk (afdracht contributie
KNSB) versneld. Proefperiode lijkt niet nodig gezien het hele traject en opleiding kader kan niet
dwingend worden opgelegd. Na deze opmerkingen worden de vertegenwoordigers van Tijdnood
uitgenodigd voor de Vergadering. Voor het toetreden van Tijdnood worden de volgende
voorwaarden gesteld:
- Strikt financieel beleid
- Zorgdragen voor goed wedstrijdenverloop en neutrale wedstrijdleiding
- Het volgen van kadercursussen, bv Wedstrijdleiding
- Het kritisch kijken naar de samenstelling van het Bestuur
- Bij herhaling volgt royement via artikel 9.
4. Verslag van de Algemene Vergadering van de HSB op 16 april 2003.
- Competitieleidster heeft niet gekeken naar mogelijkheden om met zestallen te
gaan spelen in de vierde klasse.
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- Jaarverslag staat niet op de Website, wordt nagekeken
- Financieel Advies Commissie (FAC) geen kandidaat HSB
Notulen worden goedgekeurd.
5. Jaarverslag HSB 2002-2003.
- De Jeugdleider van Bobby Fisher/Wassenaar heeft diverse opmerkingen bij het
verslag van de jeugdcompetitie
- Financieel Verslag, telfout in de Balans per 30 juni 2003.
6. Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft schriftelijk via de heer Wezenaar gereageerd en geeft décharge
aan de Penningmeester voor de geziene jaarstukken.
7. Verkiezing Bestuursleden
Henk Happel neemt na vijf jaar afscheid en heeft een vriendelijk woord voor de aftredende
bestuursleden Poulien Knipscheer, Harry van der Stap en Ton Vissers. Hij vindt het jammer dat
Poulien niet aanwezig is, maar wijst op haar enthousiasme en het sterke beleid bij de HSB-jeugd.
Tevens wijst hij erop dat Poulien niet verloren gaat voor de HSB omdat zij nu werkzaam is op het
Servicepunt waar zij zich zal blijven inzetten voor de jeugdschakers. Ook voor Harry een afscheid
na bijna 17 jaar Penningmeesterschap binnen de HSB. Financieel solide ondanks de voor Henk
lastige termen als debiteuren en crediteuren. Ook Ton Vissers neemt afscheid, altijd opgewekt en
het vermogen om binnen korte tijd zich zo aan te passen dat toernooien en overige activiteiten
gewoon doorgang konden vinden. Chris van Zijderveld neemt afscheid van Henk Happel en
memoreert naar de vriendelijkheid, de brede interesse, de korte speeches en het feit dat Henk
zich overal veel liet zien en ook deelnam aan de activiteiten. De HSB-erespelden worden
uitgereikt aan de heren Happel, van der Stap en Vissers.
Nieuw Bestuur:
- Voorzitter: Chris van Zijderveld (Haagse Toren, Pomar)
- Competitieleidster: Gera de Jong- van den Berg (Lierse)
- Redacteur, Plaatsvervangend Voorzitter: Bob Barbier (Haeghe Ooievaar)
- Secretaris: Kees van der Meer (DSC)
- Jeugdleider: Peter de Vries (DSC)
- Public Relations: Corniel Nobel (DSC)
- Penningmeester: Jan Nienhuis (Voorburg)
- Wedstrijdleider: vacant
De nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor en geven een korte inleiding over hun
functioneren.
8. Verkiezing overige commissies
- Jeugdcommissie: conform huidige situatie
- Commissie van Beroep: conform huidige situatie
- Bondsraad: via het HSB-bestuur worden de leden aangesteld
- Kascontrolecommissie de heren Willighagen en Berendse, reserve Heufke
Kantelaar
9. Nieuws van de KNSB
- Nieuwe voorzitter: Ernst Enschede
- Elektronische schaakacademie gaat eind van dit jaar van start
- Subsidiebeleid: Er dreigt 20% gekort te worden op subsidie Sportbonden, en men
moet afwachten wat er gaat gebeuren omdat de Kamer deze plannen wil
terugdraaien.
- Bondsbureau verkeert in slechte staat (ook volgens Arbo-normen) Er is gekeken
naar verhuizing, aansluiten bij andere bonden en renovatie. Bericht volgt op de
eerstvolgende vergadering van 1 oktober 2003.
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-

Wijziging onkostenvergoeding reizende teams op basis van 40% korting en
weekendtarief. Er wordt door de Bond nog maar 60% vergoed.
Renovatie gaat niet ten koste van de contributie maar door de verlaging van de
subsidie dreigt wel een verhoging van 7 euro per lid.

10. Nieuws van Servicepunt West
De beide vertegenwoordigers zijn afwezig. De hoogste jeugdgroep gaat wisselend trainen onder
de drie verschillende Service Units.
11. Activiteiten 2003-2004
- Aanmelding van een nieuwe schaakclub, de Jeugdvereniging Benoorderhout.
Met circa 26 leden willen zij deelnemen aan GP toernooien. (Toelichting door
Miron Ashkenazy van Vogelwijk)
- PK competitiegids, aanmeldingen lopen nog steeds via Ton Vissers en het HSB
Bestuur gaan de activiteiten onderling begeleiden.
- Nieuw programma volgt door de indeling van Tijdnood zodat er 88 teams deel
gaan nemen aan de HSB-competitie.
- Opstellingen gelijktijdig overdragen aan de Wedstrijdleider. Thuisspelende
verenigingen kunnen de opstelling nog aanpassen. Voorstel reglement volgt in
april 2004
- Verzoek om HSB-competitie niet gelijk te laten lopen met de organisatie van de
PK, wordt bekeken door deelnemende vereniging, Chris en Gera.
12. Vaststelling volgende vergaderdatum, woensdag 14 april 2004

13. Rondvraag
De heer Taverne van Schaakhuis meldt dat de vereniging bezig is met de organisatie van een
kroegenloop voor schakers.
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Massakamp 2003
Op donderdag 18 september 2003 organiseerde Haeghe Ooievaar al weer de zeventiende
massakamp tussen de verenigingen Haeghe Ooievaar, Botwinnik, R.H.C./Arena en Pomar.
Tot en met 1999 was het Centrum een van de deelnemers maar toen werd er gefuseerd tussen
de verenigingen ’t Centrum, L.S.C. en S.H.G.P. zodat de naam SchaakHaeghe werd
aangenomen. In 2001 fuseerde deze vereniging met Ooievaar en werd de nieuwe naam Haeghe
Ooievaar aangenomen. Zij hebben ervaring met het spelen van massakampen maar dan tussen
twee verenigingen. Nu organiseerden zij deze avond en dit was nieuw voor hen. Bij het opstellen
werd vergeten dat er vier teams zouden spelen in plaats van twee zodat met enige vertraging
werd begonnen aan de massakamp. Met overmacht werd deze sterke vereniging kampioen door
alle drie de matches te winnen. R.H.C./Arena werd verrassend tweede voor Botwinnik en Pomar.
Wij hadden het traditioneel moeilijk omdat wij maar vijf spelers hadden uit onze eerste twee
teams. Zelf speelde ik een verschrikkelijke slechte serie en verloor alle drie de partijen. Door de
vertraging werden de wedstrijden gespeeld met twintig minuten bedenktijd in plaats van een half
uur zodat wij nog voor elven de avond konden afsluiten met de prijsuitreiking. Ondanks onze
vierde plaats was er voor ons ook een beker beschikbaar. Omdat ik als eerste werd uitgenodigd
om de prijs in ontvangst te nemen maaide ik het gras voor de voeten van de andere deelnemers
weg door mee te delen volgend jaar de massakamp bij ons te organiseren. Tevens een mooie
gelegenheid om de gastheer te bedanken voor de ontvangst.
Uitslagen;
Haeghe Ooievaar
R.H.C./Arena
Pomar
Haeghe Ooievaar
R.H.C./Arena
Botwinnik
Eindstand:
1. Haeghe Ooievaar
2. R.H.C./Arena
3. Botwinnik
4. Pomar

-

Pomar
Botwinnik
Botwinnik
R.H.C./Arena
Pomar
Haeghe Ooievaar

10,5
7,5
7,5
11
10,5
4

-

4,5
7,5
7,5
4
4,5
11

32,5 bordpunten
22
19
16,5

Relatief gezien hebben wij nog het beste gespeeld tegen Haeghe Ooievaar, maar in de laatste
wedstrijd werden onze glazen ingegooid door de hardhandige nederlaag tegen RHC/Arena.
Topscoorder bij Pomar werden de heren Huzen, Berendse sr en Lohrer. Al met al was het een
geslaagd toernooi en ik hoop dat Pomar volgend jaar een (nog) sterkere bezetting kent om nu
eens hoge ogen te gooien bij de prijsuitreiking. Haeghe Ooievaar was duidelijk een maatje te
groot voor de tegenpartij en ik vermoed dat zij met deze score een nieuw record hebben
neergezet.
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Individuele scores:
POMAR
1 Wouter van Markenstein
2 Han Nicolaas
3 Frits Berendse jr
4 Kees Vink
5 Wil Kauffman
6 Clemens Haazen
7 Albert Huzen
8 Piet Berghuis
9 Jos Bergers
10 Frits Berendse sr
11 Flip Bal
12 Jos Appelman
13 Markus Lohrer
14 Antoon Hommes
15 Van Eyk (gastspeler)

Haeghe Ooievaar
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0,5
1
0
0
4,5
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Botwinnik
0,5
0,5
0
0,5
1
1
1
0
0,5
1
0
0
1
0
0,5
7,5

RHC/Arena
0,5
0,5
0
1
0
0
0.5
0
0
0,5
0
0
0,5
1
0
4,5

Totaal
1
1
0
1,5
1
2
2,5
0
0,5
2,5
0
0,5
2,5
1
0,5

Op de valreep…
******************************************************************************************************************************

Als opwarmertje voor het nieuwe seizoen speelde Wouter dinsdag 23 september simultaan tegen
8 spelers uit de B- en C-groep. Het werd hem hier en daar flink moeilijk gemaakt, maar Wouter
wist uiteindelijk 5 partijen te winnen. Charles Haas en Gerard v/d Kooy (als ik het goed heb
onthouden tenminste…) wisten remise te spelen en Albert Huzen smaakte het genoegen onze
kampioen te verslaan: 6 uit 8 dus voor Wouter, een score van 75%.
******************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************

Op zaterdag 25 oktober hoopt Friso Nijboer het wereldrecord simultaan schaken te gaan
verbeteren. Om dat te bereiken moet hij het tegen minstens 320 spelers tegelijkertijd opnemen,
waarbij hij een score moet zien te halen van 80%. Daarmee probeert hij het oude wereldrecord
van de Zweed Ulf Anderson te overtreffen. Het spektakel vindt plaats in het Kennemer
Sportcenter in Haarlem. Deelname is gratis en je kunt je aanmelden op de site:
www.simultaanrecord.nl.
******************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************

Het jaarlijkse toernooi in Dortmund, dat van 31 juli t/m 10 augustus werd gehouden, kende
een complete verrassing. Er zullen weinig mensen geweest zijn die Viktor Bologan uit
Moldavië getipt hadden als winnaar van dit toernooi, waarin verder Kramnik, Anand, Leko,
Radjabov en Naiditsch meededen. De Moldaviër is echter geen volslagen onbekende. Hij
heeft al diverse sterke toernooien gewonnen en ook zijn laatste toernooi vóór Dortmund (het
zeer sterke Aeroflot Open in Moskou) wist hij te winnen.
******************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************

De status van de twee matches Kasparov – Ponomariov en Kramnik – Leko (de winnaars
van deze matches zouden een match spelen om het ‘algehele wereldkampioenschap’) blijft
nog steeds uiterst vaag. Kasparov en Ponomariov zouden op 19 september in Jalta
(Oekraïne) beginnen aan hun match, maar zo’n drie weken voor het begin van de match
heeft de FIDE de match afgeblazen. De redenen zijn vaag. De één geeft de FIDE de schuld:
de wereldschaakbond zou Ponomariov 100 duizend dollar hebben gegeven voor er ook
maar één zet gespeeld was. Welke 20-jarige zou dat niet weigeren om vervolgens te
zeggen: ‘Ik speel niet tegen Kasparov”? Anderen leggen de schuld bij Ponomariov, die
telkens weer andere eisen stelde en op het laatst toch weer geweigerd schijnt te hebben het
gewijzigde kontrakt voor de match te tekenen. Kasparov was (uiteraard) woedend en schijnt
zich er niet bij neer te leggen. Deze soap krijgt ongetwijfeld nog een staartje.
Die andere match tussen Kramnik en Leko lijkt ‘binnenkort’ in Argentinië gespeeld te gaan
worden. ‘Lijkt’, want één ding is onderdehand wel zeker in de schaakwereld: niets is zeker!
Kortom: het blijft rommelen in schaakland en we moeten afwachten of de schaakwereld ooit
weer één wereldkampioen gaat kennen, wat de hele opzet van dit alles was.
******************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************

Peter Svidler is de nieuwe kampioen van Rusland. Het was een van de sterkste Russische
kampioenschappen ooit. Kramnik, Kasparov en Karpov waren er weliswaar niet bij, maar
dan blijft er in Rusland nog genoeg over. Svidler werd 1e vóór grootmeesters als Grischuk,
Morozevich, Khalifman, Malakhov, Zvjaginsev, Glek, Volkov, Rublevsky, Dolmatov, Epishin
en Shipov.
******************************************************************************************************************************
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