Voorwoord
Hallo allemaal!
Hier dan het tweede nummer van Pomar Nieuws! Er zullen dit seizoen vier nummers van Pomar
Nieuws verschijnen: in september, december, maart en juni.
Wat valt er zoal in dit nummer te lezen:
• een verslag van het Pomartoernooi van 6 december;
• de standen in de interne competitie;
e
• een verslag van de HSB-bekerwedstrijd die Pomar in de 1 ronde speelde;
• diverse verslagen van de drie teams in de externe competitie;
• een partij uit de externe competitie;
• schaaknieuws uit binnen- en buitenland.
Verder wil ik jullie opmerkzaam maken op onze website (http://pomar.tripod.com) die uiteraard
nog steeds wordt bijgehouden door Rob de Jong. Rob is inmiddels druk bezig de site, in
samenwerking met oud- (en toekomstig?) lid Ed Langelaan over te zetten naar een ‘ echte’ site.
De site is nu nog aanbouw, maar binnenkort kun je op http://www.pomar.nl vrijuit surfen, zónder
dat je elke vijf seconden een pop-up scherm hoeft weg te klikken: géén reclame dus meer
straks!!
Eén van de onderdelen van de nieuwe site werkt al. Het is het forum van Pomar, te vinden op
http://www.pomar.nl/forum. Neem er eens een kijkje, de layout vind ik persoonlijk zeer fraai en
het ziet er goed uit!
Volgende week, dinsdag 30 december, is De Schilp gewoon open. Er is géén interne
competitieronde, maar er wordt wél geschaakt! We houden op deze avond een Oliebollentoernooi. Gewoon lekker een beetje (snel)schaken voor de lol, met af en toe een oliebol in plaats
van een bitterbal! Komt allen, er zijn wat prijzen en het lijkt me een geslaagde afsluiting van het
eerste deel van het schaakjaar in onze nieuwe locatie!
Het is nog behoorlijk ver weg, maar noteer alvast in uw agenda:
dinsdag 17 februari 2004 is er géén schaken! De zaal is dan door anderen in gebruik.
Tot slot wens ik jullie vanaf deze plaats alvast hele prettige dagen en een gelukkig, maar vooral
gezond 2004. Tot in het nieuwe (schaak)jaar!
Veel leesplezier!

Han
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Tussenstanden wintercompetitie 2003
De tussenstand in de interne competitie in de drie groepen is hier en daar toch wel verrassend
(voor de mensen die bovenaan staan uiteraard niet…). Zo voert Leo de A-groep aan, staat Piet
Berghuis bovenaan in groep B en is Hans-Olaf in groep C van plan de sprong naar de top te
maken.
Overigens zal de indeling met ingang van de zomercompetitie veranderen. Door het vertrek van
een aantal heren blijven er nog 38 leden over. Dat is eigenlijk te weinig voor drie groepen, zodat
er twee groepen van 19 man gemaakt zullen worden. Dit betekent dat de laatste 2 uit de A-groep
degraderen, de bovenste 4 uit de B-groep promoveren en dat de C-groep in zijn geheel overgaat
naar de B-groep.
Voor een volledige lijst van de standen in alledrie de groepen en voor alle overige informatie, zie
onze website http://pomar.tripod.com (binnenkort dus http://www.pomar.nl).
De top 3 per groep, bijgewerkt tot en met 16 december:

De stand in de A-groep
1. Leo Blaas
2. Chris van Zijderveld
3. Thierry Bieger
In de B-groep is de stand aan kop als volgt:
1. Piet Berghuis
2. Frans van der Linden
3. Christian Wind
En de C-groep:
1. Hans-Olaf Veldhuyzen
2. Bob Maas
3. Antoon Hommes
In de externe competitie boekten de drie teams van Pomar tot nu toe wisselende resultaten.
Pomar 1 speelde eerste twee keer gelijk en won daarna de belangrijke wedstrijd tegen het sterke
SIO 1 (zie verslag). Pomar 1 staat nu derde in de 2e klasse B achter Schaakhuis 2 (vijf
matchpunten) en SIO 1 (een half bordpunt méér). De vierde ronde wordt zeer belangrijk: een
thuiswedstrijd op 13 januari 2004 tegen koploper Schaakhuis 2!
e

Pomar 2 begon sterk in de 2 klasse D met een overwinning op Corbulo 1 (zie verslag verderop
in dit Pomar Nieuws), maar kreeg vervolgens twee forse nederlagen te verwerken. Zodoende
bevindt ons tweede team zich in de gevarenzone. Het staat één na laatste en heeft alleen
Collectief Jan Timman 3 nog onder zich dat drie keer verloor. In de vierde ronde (thuis op
20 januari 2004) moet dan ook eigenlijk van dit team gewonnen worden.
Ook Pomar 3 won tot nu toe één keer en verloor twee wedstrijden. Het staat nu op de zesde
plaats in de 3e klasse B. De vierde ronde is op donderdag 15 januari 2004: een uitwedstrijd tegen
Haeghe Ooievaar 5.
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D.S.C. 8 - POMAR 3

5½

-

2½

De start van ons derde team is niet naar wens verlopen.
Geen man aan het derde bord en Charles Haas krijgt al snel de rekening gepresenteerd als hij
na 1. e4-e5, 2. Pf3 met f6 vervolgt: de beruchte Damiano-verdediging! Bob Maas bezorgt zijn
tegenstander twee stel dubbelpionnen, maar de eveneens ontstane open lijnen worden hem
fataal. Gerard van der Kooy raakt al snel twee pionnen achter en komt aan aanvallen niet echt
toe. Fanatiek verdedigen helpt uiteindelijk niet.
Lange tijd ziet de stelling van Piet Berghuis aan bord 1 er veelbelovend uit. Met gedurfd en
aanvallend spel zet hij zijn tegenstander onder druk. Helaas zit het niet mee en aan het eind zit
ook hij met lege handen. Tim van Rijswijk speelt een goede partij met wisselende kansen.
Remise is het resultaat.
De twee overwinningen komen op naam van Hans Jacobs en Hans-Olaf Veldhuyzen. Beide
spelers leveren gedegen werk af. Al met al een stevige nederlaag voor een gedegradeerd team.
Gerbrand Beekman
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POMAR 1 -

D.S.C. 7

4

-

4

Op dinsdagavond 4 november speelde ons vlaggenteam haar tweede wedstrijd tegen D.S.C. 7
uit Delft. Nadat in de eerste ronde een nipt gelijkspel was behaald tegen Vogelwijk 3 waren de
verwachtingen hoog om een goed resultaat neer te zetten. In de wedstrijd tegen Vogelwijk was al
opgevallen dat een overtuigende zegereeks in de tweede klasse zoals een paar jaar terug geen
makkelijke opgave zou worden. Toen werden er 7 partijen op rij gewonnen met een gemiddelde
van bijna 7 tegen 1 per wedstrijd. Het blijkt echter dat de tweede klasse gegroeid is in kwaliteit en
dat “makkies” bijna niet meer voorkomen. Ook het tweede van ons speelt in de tweede klasse en
zij staan na twee wedstrijden ook op 2 uit 2. Door de versterkte degradatie zal het een moeilijk
jaar worden voor de tweede klassers.
Rob de Jong begon overtuigend en ontving een vroeg cadeau waarna zijn tegenstander met een
toren minder al snel op moest geven. Kees Vink speelde remise in een gelijkwaardig eindspel
met voor beide spelers een toren en vijf pionnen (1½ - ½).
Perry van der Meer speelde een van zijn slechtste partijen en offerde een stuk tegen twee
pionnen. Zijn tegenstander kreeg het initiatief en de voortzetting van Perry was erg slecht
waardoor onze man zijn partij kon opgeven. Wil Kauffman speelde als invaller een verdienstelijke
partij met duidelijke winstkansen. Na een fraaie zettenreeks staat het bord in vuur en vlam en
vergeet Wil de dame te slaan. Wil wint de kwaliteit en een pion. Ook in tijd had onze man een
groot voordeel. Een a tempo gespeelde zet overzag eeuwig schaak zodat er remise werd
genoteerd (2-2).
Thierry Bieger, bezig met een erg goed intern seizoen, kon helaas geen potten breken in de
externe. Onze man kwam vanaf de opening met een pion minder te staan en moest lijdzaam
toezien hoe zijn tegenstander naar een gewonnen eindspel manoeuvreerde. Wouter wist de
stand weer gelijk te trekken dankzij een voorsprong van een paar pionnen. Na afruil van de loper
tegen het paard bleken deze pionnen voldoende te zijn voor de winst (3-3).
Felix Ferschtman, niet in vorm, kwam een stuk achter te staan tegen twee pionnen. In het
eindspel verloor hij ook nog eens de kwaliteit zodat hij op moest geven. Gerbrand Beekman
speelde een moeizame partij tegen zijn jeugdige tegenstandster. Hij kwam een kwaliteit achter te
staan, maar wist in de tijdnoodfase de kwaliteit weer terug te winnen. Via zijn routine wist hij een
gelijkwaardig eindspel geforceerd te winnen waardoor wij alsnog op een 4-4 stand uitkwamen.
Zijn tegenstandster had de hele wedstrijd geen fout gemaakt, maar beheerste het spelen van het
eindspel nog niet.
Het tweede opeenvolgende gelijkspel. De volgende wedstrijd, uit tegen SIO, zullen wij moeten
winnen om nog een kans te hebben voor promotie.
Heren, volgende keer meer succes.
Frits Berendse jr
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POMAR 2

-

CORBULO 1

5

-

3

Op dinsdagavond 30 september speelde Pomar 2 haar eerste thuiswedstrijd in de nieuwe locatie
aan de Schaapweg te Rijswijk. Het belooft geen goed jaar te worden door de verstevigde
degradatieregeling in de tweede klas, maar de eerste punten zijn door deze overtuigende
overwinning wel alvast binnen. Het was even wennen voor uw wedstrijdleider om iedereen op zijn
plek te krijgen, maar er is ruimte voldoende voor een externe wedstrijd.
Leo Blaas startte de puntenstrijd door binnen het uur remise aan te bieden en te krijgen. Harry
van der Stap speelde aan bord 3 een van zijn mindere partijen. Hij stond positioneel slecht en
kon niet rokeren. Door een ongelukkige zettenreeks kwam hij een stuk achter en moest hij
opgeven.
Han Nicolaas speelde aan bord 1 een gelijkopgaande strijd en in het eindspel werd voor remise
gekozen. Christian Wind, dit jaar nieuw in Pomar 2, speelde een sterke partij. Positioneel stond
hij ijzersterk en zijn tegenstander kon maar niet goed de goede verdediging vinden en moest in
een hopeloze stand opgeven (2-2).
Peter de Man liet zich in het eindspel overbluffen door zijn tegenstander. Peter was al een stuk
voor gekomen en kreeg pardoes een toren erbij omdat zijn tegenstander op eeuwig schaak wilde
spelen. Voordat dit bewezen kon worden door een zettenreeks feliciteerde Peter zijn
tegenstander met dit “eeuwige schaak”. Als hij door had gespeeld had onze man kunnen zien dat
eeuwig schaak niet mogelijk was en had hij een vol punt kunnen scoren. In een gelijkwaardige
stelling met veel voordeel in tijd kon Frans van der Elst niet de weg vinden naar winst en werd
ook hier voor remise gekozen (3-3).
Clemens Haazen stond de hele partij beter op het bord en slechter op de klok. Het was een
kwestie van tijd voordat zijn punt genoteerd mocht worden. In een hectische eindfase (borden
Peter en Jack) werd toch de juiste weg naar winst gevonden en kwamen wij voor met 4-3.
Jack Barkey had de hele partij het initiatief en het beste van het spel. Nadat hij eindelijk was
binnengedrongen in de vijandige stelling vergaloppeerde hij zich waardoor hij een paard achter
kwam te staan. Op zijn klok stonden nog ruim 20 minuten terwijl zijn tegenstander veel minder tijd
had. Jack vergat nogal eens de klok in te drukken waar zijn tegenstander dankbaar gebruik van
maakte door even niet te zetten. De tijd ging hem toch opbreken en in het eindspel gaf hij het
paard weer terug en ook zijn gevaarlijke pionnen werden opgerold. Jack wikkelde daarna met
een vrijpion simpel af naar een overwinning en tevens de overwinning voor het team.
Heren, veel succes in de volgende ronde.
Frits Berendse jr
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PROMOTIE 4

-

POMAR 2

6½

-

1½

De tweede wedstrijd van Pomar 2 vond plaats in Sporthal de Olympus in Zoetermeer waar wij op
11 november tegen Promotie 4 speelden. Ik vond het op zich al een hele prestatie dat we met
acht man achter de borden zaten, want de weg naar deze sporthal was nou niet bepaald duidelijk
aangegeven. Zelfs Leo, inwoner van dit prachtige dorp, is er geloof ik drie keer langs gereden…
Christian (bord 8) speelde, evenals in de eerste externe wedstrijd, een sterke partij. Hij stond wel
een pion achter, maar de stelling was gelijk. Na 1½ uur werd besloten tot remise.
Clemens kwam aan bord 6 een pion achter en bovendien stond zijn dame niet echt lekker (altijd
uitkijken met vrouwen Clemens!). Die werd dan ook gevangen en niet veel later was verlies voor
onze man onvermijdelijk.
Frans belandde aan het 5e bord in een eindspel met aan beide kanten drie lichte stukken en zes
pionnen. Remise leek vrijwel onvermijdelijk, maar ik gaf aan dat hij toch nog maar even door
moest spelen (we stonden immers achter). Er werd echter toch, terecht overigens, vrij snel tot
remise besloten. Uit sommige stellingen valt nu eenmaal echt niets meer te halen: 2-1 achter.
Peter kwam aan bord 7 al vrij snel een kwaliteit + pion achter. Het resterende toreneindspel,
waarin Peter twee pionnen achterstaat, was uiteindelijk ook verloren: 3-1 achter.
Het moest hierna dus eigenlijk van de ‘top’borden komen, maar hier kwam helaas weinig van
terecht. Jack kwam aan bord 2 in het middenspel een pion achter met bovendien een wat
gehavende koningsstelling. Zijn tegenstander kreeg een sterke aanval, maakte het fraai af en
bracht daarmee de stand op 4-1 in het voordeel van Promotie.
Leo stond aan bord 4 op een gegeven moment twee pionnen achter, maar zijn tegenstander had
erg veel tijd verbruikt. Leo wist de zaak goed op te lossen en het remise-aanbod werd, ondanks
de 4-1 achterstand, toch maar geaccepteerd: 4½-1½..
Op dat moment had ik mezelf, en mijn tegenstander, aan bord 1 in een behoorlijk lastige stelling
gebracht. Voor mijn gevoel stond ik beter, ik zag echter niet hoe het verder moest. Op een
gegeven moment had ik remise door herhaling van zetten in handen, maar ik wilde ‘meer’. Dat
pakte echter verkeerd uit en mijn tegenstander maakte hier fraai gebruik van: 5½-1½. De partij
volgt na dit verslag.
Harry was op dat moment nog flink aan het ploeteren in een lastige stelling aan het 3e bord. Zijn
tegenstander verzuimde op diverse momenten een snellere weg naar de winst te kiezen en
verbruikte bovendien veel tijd. Daarom speelde Harry, ondanks zijn achterstand in materiaal,
terecht door. Het eindspel was echter niet meer te houden en dat betekende verlies en een
6½-1½ nederlaag.
Al met al een forse nederlaag. Ik denk echter dat Promotie 4 een van de sterkste teams in deze
klasse is. Met een gemiddelde ELO-rating van dik in de 1700 (waarvan twee 1800 of hoger) vond
ik deze nederlaag geen schande.
Han Nicolaas
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Een mooie verliespartij…
Op dinsdag 11 november speelde ik met Pomar 2 tegen Promotie 4 uit Zoetermeer: zie verslag
hiervóór. Aan bord 1 speelde ik een leuke partij tegen J. Veldhuizen. Kijk en speel mee!
Wit: Han Nicolaas (Pomar 2)
Zwart: J. Veldhuizen (Promotie 4)
1
2
3
4
5
6

d4 – f5
c4 – f6
Pc3 – e6
Pf3 – Le7
Lf4 – d6
e3 – 0-0

7
8
9
10

Le2 – Pe4
Pxe4 – fxe4
Pd2 – d5
Dc2 – c6

11
12
13
14
15

0-0 – Pd7
f3 – exf3
Pxf3 – Pf6
Pe5 – Ld6
Ld3 – h6

16 Pg6 – Lxf4

Stelling na 16. … Lxf4
17 exf4 (natuurlijk niet 17. Pxf8, want zwart slaat dan eerst met de loper op e3 met schaak en
wit verliest een kwaliteit + pion)
17 … – Te8
18 c5 – b6
19 Pe5 – Ld7
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20
21
22
22

g4 – bxc5
dxc5 – De7
Pg6 (misschien is g5 hier wel sterker)
.... – Dd8

23 Pe5 – De7
24 Lg6 (na 24 Pg6 – Dd8, 25 Pe5 enz. is het remise door herhaling van zetten. Mijn
tegenstander zei na afloop dat hij daar zeker op ingegaan was! Ik vond echter dat ik
beter stond en speelde dus iets anders. De stand was op dit moment al 4½ - 1½ in hun
voordeel, dus veel maakte het niet meer uit. Hadden wij op dit moment met 4-3 vóór
gestaan, dan was ik er uiteraard wél op ingegaan...)
24 …. – Tf8

Stelling na 24. … Tf8

25 Ld3 (ik heb hier lang nagedacht over 25. g5?! Wit wint inderdaad na 25. … - Pe4,
26. Lxe4 – dxe4, 27. Pg6. Maar zwart heeft beter! Ik zag dat zwart eerst op g5 ruilt en
dan pas het paard wegspeelt zodat de pion op g5 blijft hangen. Dus:
25. ... – hxg5! 26. fxg5 – Pe4, 27. Lxe4 – Dxg5+, 28. Lg2 – Dxe5 en zwart heeft een
pion gewonnen en twee verbonden vrijpionnen op de d- en e-lijn.
Als wit in plaats van 27. Lxe4 eerst 27. h4 speelt om pion g5 te dekken, dan volgt
27. ... – Pxg5!, 28. hxg5 – Dxg5+ , 29. Kh1 – Dxe5).
25
26
27
28
29
30

.... – Lf8
Lg6 – a5
Tae1 – a4
Kh1 – Ta5
Lxe8 – Txe8
Pxc6 – Dxc5

31 Dxc5 – Txc5
32 Pd4 (van de witte aanval is eigenlijk niets meer over en waarschijnlijk staat zwart hier zelfs al
gewonnen)
32 …. – Pe4
33 Te2 – Kf7
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34
35
36
37
38
39
40

f5 – e5
Pe6 – Tc4
Td1 – Pf6
Txe4 – Txg4
Tg1 – d4
Txg4 – Pxg4
Te2

Stelling na 40. Te2

Ik speelde hier nog een paar zetten door, maar gaf het toen op. De zwarte d-pion is, in
combinatie met toren en paard, te sterk.
Een boeiende partij, waarin ik remise uit de weg ging en uiteindelijk toch nog verloor.
0-1
Han Nicolaas
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Een zaterdagmiddag in Rotterdam
Op zaterdag 22 november werd de 3e ronde gespeeld in de KNSB-competitie. De Meesterklasse
is de hoogste klasse in de KNSB-competitie waarin diverse Nederlandse én buitenlandse
grootmeesters spelen. Om even wat namen te noemen. Bij VastNed uit Rotterdam spelen de
Nederlandse grootmeesters Reinderman en Jonkman, Marcel Piket (inderdaad, de broer van
Jeroen), de Belgische grootmeester Luc Winants en de Nederlandse kampioene bij de vrouwen
Zhao Qin Peng. ZZICT uit Nijmegen heeft een zeer sterk team met o.a. de tot Nederlander
genaturaliseerde Bosniër Ivan Sokolov, Jan Timman, John van der Wiel en Erik van den Doel.
HSG uit Hilversum is waarschijnlijk op papier het sterkste team dit seizoen en heeft een mix van
ervaring en jeugd (volgens mij de ideale combinatie!). De ‘oudjes’ Ljubomir Ljubojevic
(Joegoslavië), Yasser Seirawan (VS), Friso Nijboer en Ian Rogers (Australië) worden aangevuld
met de ‘jonkies’ Jan Smeets, Dennis de Vreugt, Erwin l’Ami en Daniël Stellwagen. De laatste is
volgens kenners het grootste talent dat er momenteel in Nederland rondloopt.
Ik besloot deze zaterdagmiddag te gaan kijken bij de wedstrijd VastNed Rotterdam tegen BIS uit
Apeldoorn. VastNed speelt in een wijkcentrum in Rotterdam Oost en is goed te bereiken met
trein en metro. Alle wedstrijden in de Meesterklasse zijn overigens vrij toegankelijk en je kunt
gewoon overal rondkijken.
BIS Apeldoorn heeft, buiten de Russische grootmeester Igor Glek, geen echte toppers in huis,
hoewel de ex-Oost-Duitse meester Kabatianski en Manuel Bosboom uiteraard sterke spelers zijn.
Over het algemeen is het echter een ‘gemiddeld’ team. Maar juist Igor Glek, die normaal
e
gesproken aan het 1 bord speelt, ontbrak deze middag. Hierdoor nam Sipke Ernst aan bord 1
plaats en daar speelde hij een interessante partij tegen Harmen Jonkman. Het eindspel van
sterke loper tegen zwak paard speelde Ernst perfect uit. Ook Reinderman (bord 3) kwam er voor
VastNed niet aan te pas. Hij werd verslagen door Kabatianski. Winants (bord 2) en Bosch
(bord 4) kwamen niet verder dan remise, zodat VastNed aan de topborden een 3-1 achterstand
opliep. Dat werd aan de overige borden echter ruimschoots goedgemaakt. Er werd nog slechts
een half punt weggegeven (Carlier aan bord 7), de overige partijen werden gewonnen. Dat
betekende een 6½ - 3½ overwinning en de derde opeenvolgende zege voor HSG in de
Meesterklasse!
De volledige uitslag van deze wedstrijd (bordnummer, naam, ELO-rating):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VastNed Rotterdam
Harmen Jonkman
Luc Winants
Dimitri Reinderman
Jeroen Bosch
Karel van der Weide
Zhao Qin Peng
Bruno Carlier
Marcel Piket
Ger Timmerman
Frenk van Harreveld

2403
2426
2490
2525
2443
2404
2431
2399
2391
2344
2173

-

BIS
Sipke Ernst
Arthur van de Oudeweetering
Alexandr Kabatianski
Manuel Bosboom
Merijn van Delft
Ilja Zaragatski
Lucien van Beek
Marc Jonker
Johan Wolbers
Freddie van der Elburg

2293
2450
2351
2437
2408
2313
2312
2296
1922
2151

6½
0
½
0
½
1
1
½
1
1
1

-

3½
1
½
1
½
0
0
½
0
0
0

De vierde ronde in de Meesterklasse werd 13 december gespeeld. Opnieuw wist VastNed te
winnen, dit keer met 6-4 van Het Witte Paard uit Sas van Gent. Ook LSG won voor de vierde
keer (7-3 tegen Utrecht) en gaat nu aan de leiding met 8 matchpunten en 25½ bordpunten, een
half bordpunt meer dan VastNed. Op de derde plaats staat HSG uit Hilversum dat hekkesluiter
BIS uit Apeldoorn met 8-2 verpletterde. HSG had dan ook zijn sterkste team afgevaardigd met
onder andere Ljubojevic, Nijboer, l’Ami, Smeets, De Vreugt, Stellwagen en Douven achter de
borden!
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ZZICT verloor enigszins verrassend van ING uit Enschede en staat nu vierde. Een belangrijke
plaats, want de eerste vier teams spelen na 9 ronden de play-offs om het kampioenschap van
Nederland.
Als je een keer wilt kijken: het volledige programma met speelzalen, aanvangstijden e.d. staat op
de website van de KNSB (www.schaakbond.nl). In de vijfde ronde staat in ieder geval het topduel
tussen HSG en ZZICT op het programma.
Han Nicolaas
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POMAR – BOTWINNIK (HSB-Bekercompetitie)

3

-

1

Op 21 oktober speelde Pomar de eerste ronde van de HSB-beker. Tegenstander was Botwinnik,
dat gelukkig geen spelers uit hun eerste team mocht opstellen. Zodoende zou er best eens een
kans zijn om eindelijk weer eens de tweede ronde te halen.
Allereerst werd er geloot voor de kleurverdeling aan de vier borden. Bij bekerwedstrijden staat
namelijk de bordvolgorde wel vast (welke speler zit aan welk bord), maar de kleurverdeling nog
niet. Na loting bleek dat Pomar wit had aan de borden 1 en 3.
Perry speelde aan bord 2 een wat merkwaardige partij. Hij kwam al snel een pion achter voor wat
aanvalskansen. Bovendien had hij een sterk loperpaar. Perry wint een stuk en heeft daarna een
ijzersterke aanval met twee torens en twee lopers. De partij is na 1½ uur afgelopen en het eerste
punt is binnen: 1-0.
Gerbrand speelde een boeiende partij aan het derde bord. In het middenspel zat het vol met
allerlei wendingen en verborgen combinaties. Diverse pionnen leken in te staan, maar mochten
niet genomen worden. Behoorlijk lastig dus. Gerbrand staat wat actiever en heeft meer ruimte
voor zijn stukken. Gerbrand wint een pion en krijgt een sterke aanval, waarna onze man het
bijzonder fraai afmaakt: 2-0.
Wouter speelde tot in het verre middenspel een gelijkopgaande strijd. Hij lijkt iets in de
verdediging te worden gedrukt, maar met een fraaie torenzet wint hij de kwaliteit. Hierna
e
gebeuren er wonderlijke dingen aan het 1 bord, waarbij beide spelers over en weer wat foutjes
maken. Eerst geeft Wouter een paard weg en vervolgens verzuimt hij eeuwig schaak te geven.
Hierna had zijn tegenstander het beter kunnen doen dan wat hij in de partij deed: hij vergiste zich
en dat leverde Wouter een volle toren en de partijwinst op: 3-0!
Felix was op dat moment nog in een razend moeilijke stelling verwikkeld. In het middenspel had
Felix een pion gewonnen en leek hij beter te staan, in ieder geval actiever. Zijn tegenstander
speelt het echter goed, activeert zijn dame en paard en stelt Felix voor flinke problemen met de
schitterende zet Dg5!! Op het moment dat hij dat speelde, stond ik naast het bord van Felix: dat
zijn van die zetten waar je af en toe wel eens van droomt, echt een prachtige zet! De zet
pareerde de aanvallen van Felix en dreigde bovendien van alles. Felix dacht hier bijna een half
uur na over zijn zet. Hij komt er nog aardig uit, maar de aanval van zijn tegenstander is (te) sterk.
Felix verliest een stuk en komt bovendien in tijdnood. Hij krijgt nog wel wat kansjes, maar de
tijdsdruk is te groot en onze man verliest na een zeer boeiende partij.
e

Pomar wint dit enerverende bekerduel dus met 3-1 en mag het in de 2 ronde opnemen tegen
het sterke DD.
(Inmiddels is de uitslag hiervan ook bekend: een 3-1 nederlaag. Helaas mannen, volgend jaar de
derde ronde!).
Han Nicolaas

12

POMAR 2

-

RHC ARENA 2

2

-

6

Op 2 december speelde Pomar 2 zijn derde externe wedstrijd, thuis tegen RHC Arena 2. Dit
team had tot nu toe twee keer met 4½ - 3½ verloren, dus een overwinning zou zeer welkom
zijn. Allereerst moet ik zeggen dat ik van de andere partijen niet al te veel gezien heb. Het
verslag van deze externe wedstrijd is dan ook hier en daar noodgedwongen wat summier.
Jack is, geheel tegen zijn gewoonte in, op bord 2 als eerste klaar deze avond. In no-time
worden er diverse stukken van het bord gehaald (reglementair hoor!) en het eindspel met
aan beide kanten een loper en een handvol pionnen wordt snel remise gegeven. Niet veel
later volgt er een remise bij Frans aan het 5e bord. Harry komt aan bord 3 een pion achter,
terwijl zijn tegenstander bovendien een sterk centrum heeft. Harry wint de pion wel terug,
maar zijn stelling wordt daar niet echt beter van. Hij wordt zodanig in het nauw gedreven op
de onderste lijnen dat verlies onvermijdelijk is: 2-1 achter.
Christian speelde aan het 8e bord een sterke partij. Hij kwam weliswaar een pion achter,
maar had zeer actief stukkenspel. Christian wint de pion terug, heeft een ijzersterke aanval
en bovendien meer tijd op de klok. Er lijkt niets aan de hand en ik had het punt eigenlijk al
geteld! Maar dan vergist Christian zich en hij laat zich pardoes mat zetten! Een 3-1
achterstand in plaats van 2-2 gelijk. Jammer Christian, altijd balen om een goed opgezette
partij op zo’n manier te verliezen.
Leo was op dat moment aan bord 4 in een lastig eindspel beland met aan beide kanten een
dame, toren en wat pionnen. Voor beide spelers was het eigenlijk te riskant om door te
spelen en er werd dan ook tot remise besloten.
Peter kwam aan het 7e bord een pion achter. Zijn stelling was lastig en uiteindelijk heeft hij
ook verloren, maar ik heb begrepen dat hij ergens remise of zelfs de winst heeft gemist!
Clemens kwam aan bord 6 een kwaliteit achter, maar wist dit toch fraai remise te houden.
Zelf had ik aan bord 1 in het vroege middenspel een loper geofferd voor twee pionnen en
wat vage aanvalskansen. Ik wist er nog twee pionnen bij te winnen, maar mijn tegenstander
had een sterk loperpaar en wist alle dreigingen goed op te vangen. Mede door de tijdnood
waarin ik terecht kwam, moest ik uiteindelijk opgeven. Een 6-2 nederlaag dus. Jammer
heren, maar er is nog niets aan de hand: volgende keer beter!
Tot slot nog een klein verzoek, dat eigenlijk voor alle Pomarleden van toepassing is die in de
externe competitie spelen.
Als u remise wilt aanbieden en u ziet dat uw (meespelende) teamleider in een heftige partij is
verwikkeld, dan kunt u gerust eerst zelf even een rondje langs de borden maken om globaal
een beeld te krijgen van de overige partijen. Bekijk de stand in de wedstrijd op dat moment
aan de hand van het wedstrijdformulier en doe dan uw verzoek aan de teamleider. Die heeft
immers niet altijd een goed overzicht van wat er zich in de overige partijen afspeelt. Op basis
van uw globale overzicht van de rest van de partijen en de stand in de wedstrijd kan de
teamleider dan misschien net iets gerichter ‘advies’ uitbrengen: al blijft dit natuurlijk altijd
moeilijk!
(Als de teamleider al klaar is met zijn partij, of zelf aangeeft wel even tijd te hebben, dan
kunt u uiteraard gelijk op hem afstappen!).
Han Nicolaas
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38e Pomartoernooi - 6 december 2003
Op zaterdag 6 december 2003 werd het 38e Pomartoernooi georganiseerd en het was inmiddels
de achtste uitvoering in de vorm van een rapid-kampioenschap voor teams.
Bij inschrijving bleek al dat deze datum een concurrent had in het Sinterklaas-weekend en
daarom ging de inschrijving ook traag van start. Het internet blijkt een goed hulpmiddel bij af- en
aanmeldingen, en tot de laatste dag moesten de wijzigingen worden ingevoerd. Speciaal wil ik de
wedstrijdleiders van de deelnemende verenigingen bedanken voor hun inzet om een team bij
elkaar te krijgen.
De inschrijving via Harry van der Stap senior en junior verliep vlekkeloos daar 86 van de 87
inschrijvers ook daadwerkelijk deelnamen.
Er werd dit jaar strijd geleverd in drie groepen van ieder zes teams die op gemiddelde rating
werden ingedeeld. Daarnaast werd in twee individuele groepen gespeeld omdat de
wedstrijdleiding afhankelijk is van het aantal deelnemers. Dit was vervelend voor het team
Vogelwijk 4 dat als team had ingeschreven, maar noodgedwongen individueel moest spelen,
zodat iedereen toch vijf partijen kon spelen. De spanning in alle groepen was tot de laatste ronde
te merken, omdat in de laatste ronde het kampioenschap werd beslist.
Van alle deelnemers behaalde alleen Jan-Willem de Jong van WSC aan bord 1 de maximale
score van 5 uit 5.
De heren Andre Wagner (Vogelwijk 2), Bas Prins (Haagse Toren 1), Gerbrand Beekman
(Pomar 1), Herre Pos (HSV 2), Remco Trompetter (Regina Pacis) en W.R. de Heer uit
Rotterdam (groep 4) scoorden 4½ uit 5.
Ongeslagen bleven ook Karel Stolte (Vogelwijk 1) en Jean-Michel Beelloo (Haagse Toren) met
4 uit 5. De heren Hans Segers (Vogelwijk 1), Rens Ter Veen (DCSV), Pim van der Meiden
(Vogelwijk 3), Theo Dekkers (Haagse Toren 2), Sharief Mahomedradja (Haagse Toren 2), Sjierk
van der Meiden (Vogelwijk, groep 4) en Markus Lohrer (Pomar, groep 5) scoorden eveneens
4 uit 5.
In groep 1 wisten de spelers van W.S.C. in de laatste ronde te winnen van concurrent Vogelwijk 1
en werden dus winnaar van het toernooi. Bij de prijsuitreiking werden zij als eerste naar voren
geroepen gezien hun score van 14½ bordpunten uit 20.
In groep 2 wist Vogelwijk 2 de laatste wedstrijd tegen Pomar 1 te winnen met 3 tegen 1 waardoor
zij kampioen konden worden. In de derde ronde hadden zij nog een gevoelige nederlaag geleden
tegen Vogelwijk 3 (1½ tegen 2½). Doordat het resultaat van bord 4 verviel, pakte Vogelwijk 3 de
tweede plaats.
In groep 3 was Haagse toren 2 duidelijk te sterk. Het bleef 2 matchpunten en 2 bordpunten vóór
op het team van Rijswijk 2.
Naast veel vertrouwde gezichten waren ook de nieuwkomers (zoals het team van W.S.C ) onder
de indruk van de prijzentafel. In groep 5 spelen zoals gewoonlijk ook een aantal spelers mee die
maar één keer per jaar schaken en hiervoor het Pomartoernooi gebruiken. Zij hadden het zwaar
tegen de geroutineerde schakers.
Pl
1
2
3
4
5
6

Groep 1
W.S.C.
Vogelwijk 1
Chaturanga
H.S.V. 1
Rijswijk 1
Haeghe Ooievaar 1

Bordp
14½
13
11
9½
6½
5½

MP
9
7
6
4
2
2

Pl
1
2
3
4
5
6

Groep 2
Vogelwijk 2
Vogelwijk 3
Haagse Toren 1
Pomar 1
D.C.S.V.
Rotterdam
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Bordp
12½
10
10
10
9
8½

MP
8
5
5
4
4
4

Pl
1
2
3
4
5
6

Pl
1
2
3
4
5
6

Groep 3
Haagse Toren 2
Rijswijk 2
Pomar/Regina Pacis
S.I.O.
H.S.V. 2
Haeghe Ooievaar 2

Groep 5
Markus Lohrer
Rob Lubbers
P. Struiksma
Anton Hommes
Wim Boom
Ron Boom

Bordp
14½
12½
10½
9
7
6½

MP
9
7
5
5
1
3

Pl
1
2
3
4
5
6

Groep 4
W.R. de Heer
S. van der Meiden
H-O Veldhuyzen
R. Reinders
L.F. Venderbos
M. Keuzenkamp

Bordp
4½
4
2
2
1½
1

Bordp
4
3
2½
2½
2
1

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 dames van de keuken (de erwtensoep was uitstekend en de bediening
perfect), en de heren achter de schermen (Peter, Leo en Frits sr) die zorgden voor een
vlekkeloos verloop.
Namens de toernooicommissie
Perry van der Meer, Martin Hazen en Frits Berendse jr

… en een impressie van één van de deelnemers aan dit toernooi
Zaterdag 6 december 2003: het jaarlijkse Pomartoernooi. Min of meer verplichte kost voor
iedereen die Pomar een warm hart toedraagt en zin heeft in een gezellige dag! En ook dit
jaar was het zeker weer gezellig en zeer de moeite waard!
Frits had een aantal van de deelnemende Pomarleden verdeeld over diverse teams, voor
een deel hiertoe genoodzaakt door een aantal afzeggingen op het allerlaatste moment.
Zodoende speelde ik als Pomarlid in het team van D.C.S.V., waarin Rens ter Veen, Hamid
Talebian en Paul Steenweg speelden. Deze heren waren zo vriendelijk mij aan het eerste
bord neer te zetten met de mededeling: “Als jij nou gewoon alles remise maakt, dan zorgen
wij voor de punten!” Kijk, zo simpel is dat schaken nou!
We begonnen redelijk met een 2-2 gelijkspel tegen Vogelwijk 3, hoewel ik daar zelf geen
bijdrage aan leverde. Ik stond waarschijnlijk wel wat beter, maar zag een ‘simpel’ schaakje
over het hoofd dat me een toren en de partij kostte. Rens en Hamid zorgden in deze ronde
inderdaad voor de punten.
In de tweede ronde volgde een 2½ - 1½ nederlaag tegen Vogelwijk 2. Wederom scoorde ik
een dikke nul: een toren weggeven was iets te veel van het goede. Paul had in deze ronde,
evenals in de 1e ronde overigens, veel pech (ook iets te gul voor zijn tegenstander!), en
scoorde net als ik zijn tweede nul.
De derde ronde bracht ons tegenover het team van Haagse Toren 1. Ik offerde een stuk
voor een aardige aanval. Tenminste, dat dacht ik zelf. Mijn tegenstander had daar echter zo
zijn eigen gedachten over en toonde feilloos aan dat de aanval niet doorsloeg en het offer
dus niet correct was geweest. Dat betekende de derde nederlaag op rij en ik moet eerlijk
zeggen dat ik op dit moment hoopte dat ik tenminste nog een half puntje uit de laatste twee
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partijen zou scoren... Het simpele advies van mijn teamgenoten aan het begin van deze dag
(“als jij nou gewoon alles remise speelt”) dreigde niet helemaal uit de verf te komen...
Rens had er duidelijk zin in vandaag en scoorde zijn derde achtereenvolgende overwinning.
Hier bleef het bij en dat betekende een 3-1 nederlaag.
In de vierde ronde moesten we tegen... Pomar 1. Tja, wat doe je dan als Pomarlid? Om nou
meteen remise af te spreken met Wouter vond ik ook een beetje overdreven (en Wouter had
het vast niet aangenomen!), dus we gingen er eens goed voor zitten. Ik kwam wat minder te
staan door goed spel van Wouter, maar hij maakte in het eindspel een foutje dat noodlottig
was. Mijn eerste overwinning, en uitgerekend tegen Pomar! Rens leed juist zijn eerste en
enige nederlaag (tegen Gerbrand), terwijl Hamid van Kees won. Ook Paul kwam gelukkig
van de hatelijke nul af en scoorde een half punt tegen Thierry. Dat betekende onze eerste
overwinning: 2½ - 1½, waarmee we Pomar behoorlijk dwars zaten.
In de laatste ronde tegen Rotterdam had ik het juiste ritme te pakken: beter laat dan nooit
zullen we maar zeggen! Na een mooie aanval wist ik mijn tegenstander mat te zetten, terwijl
hij in de vaste veronderstelling verkeerde dat hij béter stond! Rens zorgde voor het andere
punt, zodat het 2-2 werd.
De scores van D.C.S.V.:

Ronde
1
2
3
4
5

Tegenstander
Vogelwijk 3
Vogelwijk 2
Haagse Toren 1
Pomar 1
Rotterdam

Totaal

Han
0
0
0
1
1

Rens
1
1
1
0
1

Hamid
1
½
0
1
0

Paul
0
0
0
½
0

2

4

2½

½

Totaal
2
1½
1
2½
2
9

Het was weer een zeer gezellige en geslaagde dag. De organisatie was perfect en ook het
opruimen na afloop verliep in sneltreinvaart: vele handen maken nu eenmaal licht werk!
De mensen die ik gesproken heb, waren zonder uitzondering enthousiast en vonden het een
geslaagde dag.
Heren van de toernooicommissie, dames van de keuken en iedereen die verder zijn steentje
heeft bijgedragen: bedankt voor dit geslaagde toernooi!
Han Nicolaas
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S(chaken) I(s) O(ntwikkeling) 1

- POMAR 1

2½

-

5½

Op een vertrouwde maandagavond, 8 december 2003, speelde ons vlaggenteam tegen de
koploper in de HSB 2e klasse B. Door de afzeggingen van Rob de Jong en Thierry Bieger namen
Wil Kauffman en Frits Berendse jr de opengevallen plekken in. Het ‘s-Gravenzandse SIO is een
geduchte tegenstander die wij vaak zijn tegengekomen in de eerste klasse en net zoals twee jaar
geleden (de beslissende wedstrijd voor degradatie uit de eerste klasse) won Pomar ook deze
wedstrijd met 5½ tegen 2½.
Het begon wat stroef en het team moest beginnen zonder wedstrijdleider en/of teamleider. Zowel
Perry als Frits begonnen met een half uur achterstand, maar over het algemeen is dit half uurtje
nog tijdens de partij op te vangen. Het had echter wel degelijk invloed op beide partijen. Ik kwam
niet echt toe aan mijn eigen spel en het plan voor een ingewikkelde stelling bleef achterwege.
Remise was het hoogst haalbare. Perry deed het nog slechter, en verloor een partij waarin hij
helemaal geen kansen creëerde.
Kees Vink, bord 6, scoorde als eerste het volle punt doordat zijn tegenstander in de eindstrijd
pardoes een volle toren cadeau deed. Even later gaf hij op. Eerlijkheidshalve had Kees de hele
partij het initiatief en stond hij al een pion voor. Galia Ferschtman speelde remise aan het vijfde
bord en Gerbrand nam de honneurs waar door zowel bij Frits als Perry aan te geven dat remise
het hoogst haalbare was, en dat dit voor het team goed uit zou komen (1½-½)
Frits (bord 8) speelde een gelijkopgaande partij maar kon nooit het winnende pad vinden doordat
het plan ontbrak voor een geslaagde inval. De volgende die remise speelde was Wil Kauffman
op bord 7. Wil stond de hele partij beter, won een pion en een tweede pion. In het eindspel met
twee pionnen méér kon hij de winnende weg echter niet vinden en werd het remise nadat beide
pionnen werden opgeruimd. Wij moeten dit eindspel zeker gaan oefenen (2½-1½).
Perry verloor zijn partij tegen een bekende tegenstander van hem, Frits van der Gaag. Perry
kwam niet in zijn partij. Misschien was hij wel teveel gericht op de loper van zijn tegenstander die
hij per se van het bord wilde verwijderen. Tegelijkertijd won Wouter aan bord 1 door in het
eindspel een vrijpion over te houden die onbedreigd kon promoveren. Zijn tegenstander gaf direct
op (3½-2½).
Gerbrand speelde aan bord 4 een gedreven partij en kwam al snel voor te staan. In het eindspel
had hij twee verbonden vrijpionnen meer die onbedreigd de wandeling konden gaan maken naar
promotie. Zijn tegenstander wachtte dit niet af en gaf op. Felix, aan bord 3, kwam een kwaliteit
voor te staan maar moest secuur verdedigen om de tegenstander niet binnen te laten. In het
eindspel kwam onze man duidelijk beter te staan en met nog een tiental seconden op de klok
moest zijn tegenstander capituleren en was de overwinning een feit (5½-2½).
Grootste concurrent voor de titel blijft D.S.C. 7 dat de onderlinge wedstrijd tegen Vogelwijk 3 had
gewonnen met 5½ tegen 2½. Andere concurrenten blijven Schaakhuis 2 en Promotie 5.
Heren en dame, veel succes in de volgende ronde.
Frits Berendse jr
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De top van de wereldranglijst
Wie zijn de beste spelers op dit moment? De FIDE (de wereldschaakbond) geeft elk kwartaal
een overzicht van de beste spelers. De top-20 per 1 oktober 2003 zag er als volgt uit:
(plaats ranglijst, naam, land en ELO-rating)
1
2
3
4
5

Kasparov, Garry.................
Kramnik, Vladimir...............
Anand, Viswanathan..............
Bareev, Evgeny..................
Shirov, Alexei..................

Rusland
Rusland
India
Rusland
Spanje

2830
2777
2766
2739
2737

6
7
8
9
10

Topalov, Veselin................
Grischuk, Alexander.............
Adams, Michael..................
Svidler, Peter..................
Leko, Peter.....................

Bulgarije
Rusland
Engeland
Rusland
Hongarije

2735
2732
2725
2723
2722

11
12
13
14
15

Polgar, Judit...................
Ponomariov, Ruslan..............
Ivanchuk, Vassily...............
Dreev, Alexey...................
Gelfand, Boris..................

Hongarije
Oekraïne
Oekraïne
Rusland
Israël

2722
2718
2710
2705
2703

16
17
18
19
20

Morozevich, Alexander...........
Short, Nigel D..................
Malakhov, Vladimir..............
Sokolov, Ivan...................
Azmaiparashvili, Zurab..........

Rusland
Engeland
Rusland
Nederland
Georgië

2702
2701
2696
2695
2693

Van deze 20 spelers komen er 11 uit één van de republieken van de voormalige Sovjet-Unie.
Daarnaast hebben er twee een Russische achtergrond (Shirov en Gelfand), zodat de ‘Russische
hegemonie’ nog steeds duidelijk zichtbaar is.
Persoonlijk vind ik de naam van Judith Polgar de meest opmerkelijke op deze lijst. Zij staat als
e
enige vrouw op deze lijst op de 11 plaats met de ongelooflijk hoge rating van 2722. In diverse
toernooien heeft zij inmiddels bewezen een geduchte concurrent te zijn voor menig mannelijk
topschaker!
Nederland is vertegenwoordigd door Ivan Sokolov, die daarmee op dit moment de beste schaker
van Nederland is. Al zal Loek van Wely daar ongetwijfeld anders over denken...
Han Nicolaas
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Op de valreep…
******************************************************************************************************************************

Van 9 tot en met 25 januari 2004 wordt in Wijk aan Zee het jaarlijkse Hoogovenstoernooi
gespeeld, dat sinds een paar jaar Corus Chess Tournament heet. De bezetting is dit jaar
ijzersterk. Van de wereldtop ontbreekt eigenlijk alleen Kasparov, nog steeds de nummer 1
van de wereld. Uit de top-10 doen Kramnik, Anand, Bareev, Shirov, Adams, Svidler en Leko
mee, respectievelijk de nummer 2, 3, 4, 5, 8, 9 en 10 op de wereldranglijst. De overige
deelnemers uit het buitenland zijn Morozevich, Akopian, Bologan en Zong. Voor Nederland
doen Sokolov, Van Wely en Timman mee (zijn 20e deelname aan dit toernooi!). Meer nieuws
is te vinden op de officiële site www.coruschess.com.
******************************************************************************************************************************

******************************************************************************************************************************

Half oktober werd in het Bulgaarse Plovdiv het Europees kampioenschap voor teams (viertallen)
gespeeld. Rusland (met Svidler, Grischuk, Bareev en Morozevich!) werd overtuigend kampioen,
gevolgd door het team van Israël, dat met Gelfand, Smirin, Sutovsky en Avrukh vier ex-Russen in
de gelederen had! Georgië werd verrassend derde, Nederland eindigde met Van Wely, Van den
Doel, Nijboer en Van der Wiel in de middenmoot.
******************************************************************************************************************************

******************************************************************************************************************************

Van 11-18 november speelde Garry Kasparov in New York een korte match van vier partijen
tegen de sterkste schaakcomputer ter wereld, Fritz, bijgenaamd “Het Beest”. Evenals eerder dit
jaar eindigde ook deze match ‘Mens tegen Machine’ in een 2-2 gelijkspel. Kasparov verloor de 2e
partij na een vreselijke blunder, maar sloeg in de 3e partij keihard terug. De 1e en 4e partij werden
remise.
******************************************************************************************************************************
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