Voorwoord
Hallo allemaal!
Hier dan het derde nummer van Pomar Nieuws! Er zal dit seizoen nog één nummer verschijnen,
waarschijnlijk rond half juni.
Wat valt er zoal in dit nummer te lezen:
• een verslag van het oliebollentoernooi van 30 december 2003;
• de eindstanden van de wintercompetitie en de tussenstanden in de zomercompetitie;
• diverse verslagen van de drie teams in de externe competitie;
• een verslag van het snelschaaktoernooi van 17 februari 2004;
• drie (!) partijen 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!

Veel leesplezier!
Han

(Wilhelm Steinitz,
wereldkampioen van 1886-1894)
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Eindstanden wintercompetitie 2003
We hebben een nieuwe (en verrassende?) winterkampioen! Leo Blaas wist ondanks diverse
aanvallen op zijn koppositie de leiding in de A-groep te behouden en werd zodoende kampioen
van de wintercompetitie! Thierry Bieger werd fraai 2e en Felix Ferschtman 3e. De B-groep werd
een prooi voor Piet Berghuis, die vrijwel de hele competitie aan de leiding heeft gestaan.
Christian Wind en Frans van der Elst werden hier 2e en 3e, maar ook de nummer vier
promoveerde naar de A-groep. Dat was Frits Berendse sr.: twee ‘Fritsen’ dus in de A-groep! De
e
e
C-groep werd gewonnen door Antoon Hommes, 2 en 3 werden hier Hans-Olaf Veldhuyzen en
Bob Maas.
Voor een volledige lijst van de eindstanden in alledrie de groepen en voor alle overige informatie,
zie onze website http://pomar.tripod.com (binnenkort dus http://www.pomar.nl). Een verslag van
Frits van de wintercompetitie is te vinden op blz. 3.
De eindstand in de drie groepen:
De eindstand in de A-groep
1. Leo Blaas
2. Thierry Bieger
3. Felix Ferschtman
In de B-groep was de stand aan kop als volgt:
1. Piet Berghuis
2. Frans van der Elst
3. Christian Wind
4. Frist Berendse sr.
En de C-groep
1. Antoon Hommes
2. Hans-Olaf Veldhuyzen
3. Bob Maas
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Tussenstanden zomercompetitie 2004
We zijn nog maar een paar weken bezig met de zomercompetitie, maar hier toch alvast een zeer
voorlopige tussenstand na vier speelronden. De nieuwe indeling in twee groepen zorgt ervoor dat
met name de B-groep toch wel behoorlijk uiteenlopende speelsterkten kent. Er zitten twee
mensen van de A-groep in, maar ook de ‘oude’ C-groep speelt in zijn geheel nu in deze B-groep.
Kees Vink voert de A-groep aan en in de B-groep is Tim van Rijswijk van plan weer direct terug
te keren naar de A-groep.
De top 3 per groep, bijgewerkt tot en met 16 maart
De stand in de A-groep
1. Kees Vink
2. Wouter van Markenstein
3. Felix Ferschtman
In de B-groep is de stand aan kop als volgt:
1. Tim van Rijswijk
2. Peter de Man
3. Gerard van der Kooy
In de externe competitie moeten alledrie de teams van Pomar nog één wedstrijd spelen. Voor elk
team wordt dit een belangrijke wedstrijd!
Pomar 1 gaat na overwinningen op DD 5 en Schaakhuis 2 aan de leiding met 10 matchpunten:
één punt meer dan Schaakhuis 2 en Promotie 5. De laatste wedstrijd op 30 maart (thuis tegen
Promotie) zal beslissend worden voor het kampioenschap. De dag ervóór speelt Schaakhuis uit
tegen SIO 1.
Pomar 2 is na een nederlaag tegen Prometheus / NSV 1 en twee overwinningen (op Schaakcollectief Jan Timman 3 en Scheve Toren 2) nog steeds niet zeker van behoud in de 2e klasse.
De laatste wedstrijd is op 5 april uit tegen DSC 5. Bij verlies (maar daar gaan we natuurlijk niet
vanuit!) is Pomar 2 afhankelijk van wat Corbulo 1 de dag erná doet tegen Promotie 4.
Pomar 3 krijgt het nog moeilijk na winst op Verburch 1 en een kostbaar verlies tegen hekkesluiter
Haagse Toren 5. Pomar 3 staat nu 5e en speelt vanavond (23 maart) zijn laatste wedstrijd, thuis
tegen Voorburg 1.
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Verslag van de wintercompetitie 2003-2004
Het kampioenschap is inmiddels weer beslist en wij begonnen deze competitiehelft met 42
deelnemers verdeeld in drie groepen. Nadat vorig seizoen de trend werd gezet door een groot
aantal afmeldingen blijft het ledenaantal drastisch dalen.
De heer Hertoghs gaf aan niet meer te kunnen schaken in verband met gezondheidsproblemen
en wij verliezen in hem een van de oudste leden die altijd aangaf dat hij met schaken zijn
geheugen trainde. Ook Hans van Lith heeft zijn lidmaatschap moeten beëindigen in verband met
drukke werkzaamheden. In de loop van het seizoen kregen wij afmeldingen van Frans van der
Linden (jaartje Nieuw-Zeeland), John Woestenenk (werk/studie), Charles Haas (nieuw huis) en
Martijn Huzen (werk). Dat wij een vergrijzende vereniging zijn is bekend, maar nu verliezen wij
ook een aantal jongere spelers die ieder op hun eigen manier wat kleur brachten op de
verenigingsavonden. De zomercompetitie zullen wij gaan spelen met 36 deelnemers verdeeld
over twee groepen.
Gezondheid speelt een steeds grotere rol in onze vereniging en door de Ziekenhuis opname van
de heren Aad van Sas en Govert Slagboom zijn ook zij voorlopig even verhinderd om aan de
competitie deel te nemen. Aad is inmiddels thuis maar Govert moet geopereerd worden aan een
hartklep en dit kan nog wel even duren.
Stuur eens een kaartje naar:
• Aad van Sas, J. Palachstraat 22, 2552 NK Den Haag
• Govert Slagboom, Erasmus MC, Dr Molenwaterplein 40, 3015 GD te Rotterdam, Kamer
306, Cardiologie
U kunt zich tot en met maandagavond bij mij afmelden (0174-297771 of via e-mail
frits.berendse@hetnet.nl ) en in noodgevallen op de dinsdag telefonisch tot 6 uur via
070-3160625.

A-GROEP
Kampioen werd Leo Blaas die maar twee partijen verloor, twee keer remiseerde en zeven
partijen won. Door het grote verschil in gespeelde partijen (8 tegen 11 of 13) kon Felix, die het
hoogste percentage had, niet hoger komen dan een derde plaats. De tweede plek werd
verrassend veroverd door Thierry. De lage klassering van Perry valt op met drie nederlagen.
Jack Barkey en Tim van Rijswijk konden het niet redden in de A-groep en degraderen naar de
B-groep.

B-GROEP
Piet Berghuis verdiende de eerste plek met maar een nederlaag (6 x winst en 6 x remise) voor
Frans van der Elst, Christian Wind en Frits Berendse sr. Ook in deze groep verschilde het aantal
gespeelde partijen sterk (tussen 11 en 15).
Het bleef tot de laatste ronde spannend en tussen de nummer 2 en 9 scheelde het maar 6
punten.
Er was geen gevaar voor degradatie omdat de B- en C-groep werden opgedeeld in één groep.

C-GROEP
De C-groep werd gewonnen door Antoon Hommes voor Hans Olaf Veldhuyzen en Bob Maas.
Door de kleine groep werd twee of drie maal tegen dezelfde tegenstander gespeeld en daarom is
bewust gekozen voor een grotere groep.
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De zomercompetitie loopt vanaf 24 februari tot en met half juni en duurt 18 ronden.

INDELING ZOMERCOMPETITIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

A-GROEP
Leo Blaas
Thierry Bieger
Felix Ferschtman
Wouter van Markenstein
Gerbrand Beekman
Rob de Jong
Chris van Zijderveld
Perry van der Meer
Galia Ferschtman
Kees Vink
Frits Berendse jr
Han Nicolaas
Clemens Haazen
Wil Kauffman
Piet Berghuis
Frans van der Elst
Christian Wind
Frits Berendse sr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

B-GROEP
Aad van Sas
Jack Barkey
Tim van Rijswijk
Albert Huzen
Peter de Man
Hans Jacobs
Markus Lohrer
Govert Slagboom
Gerard van der Kooy
Jos Bergers
Antoon Hommes
Hans-Olaf Veldhuyzen
Bob Maas
Jan Gulay
Jos Appelman
Paul van Daalen
Flip Bal
Peter Wernink

Het ledental loopt hard terug dus probeer via mond tot mond reclame weer wat mensen over de
streep te trekken en laat de drempel geen probleem zijn. Initiatieven vanuit de leden of de
vereniging worden op prijs gesteld, zodat wij toch een gezonde vereniging kunnen blijven. Zeker
oud-leden hebben de weg naar Pomar weer gevonden, maar daarnaast moeten wij toch weer
gaan zoeken naar nieuwe aanwas. Een beginnende jeugdafdeling kan weer een stapje in de
goede richting zijn. Vrijwilligers zullen weer worden gevraagd, maar daarnaast staan wij open
voor goede initiatieven. Een samenwerking met Sportraad Zuid Holland die de actie “Kies voor
Hart en Sport” heeft gepromoot onder de Rijswijkse jeugd leverde maar drie reacties op van
kinderen die wilden leren schaken. Op het totale aanbod van ruim 20 cursussen kwamen meer
dan 400 reacties maar de groep voor het schaken bleek te klein.
Wij zullen andere alternatieven moeten overwegen.
Veel succes in de tweede competitiehelft.
Frits Berendse jr
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Oliebollentoernooi 2003
Alles leek dik voor elkaar. De prijsjes waren geregeld, de oliebollen besteld, het
wedstrijdprogramma op de computer was getest en een nieuwe (oude) printer was geïnstalleerd.
Alles leek dus dik in orde om het Oliebollentoernooi van Pomar op 30 december 2003 te doen
slagen. Helaas, de mens schikt en de techniek beschikt. Na drie ronden kwam de computer tot
stilstand en ondanks smeekbedes en dreigementen weigerde het kreng verder zijn werk te doen.
Er zat dus niets anders op dan met een alternatief wedstrijdprogramma verder te gaan. Dat werd
dus hard werken want hierop waren we niet voorbereid. Het mocht gelukkig het schaakplezier
niet drukken. De smaak van oliebollen maakte veel goed en zij verdwenen even snel van de
schalen als de stukken van de borden. De meeste deelnemers hielden zelfs nog een prijsje over
aan dit gezellige avondje waarmee het jaar 2003 werd afgesloten.
Chris van Zijderveld

(Emanuel Lasker,
wereldkampioen van 1894-1921)

(José Raoul Capablanca,
wereldkampioen van 1921-1927)
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Pomar 1

- Schaakmat 2

6 -

2

Dinsdag 13 januari 2004 was ik wedstrijdleider bij de wedstrijd Pomar 1 – Schaakmat 2. Pomar
móest deze wedstrijd winnen om nog enige kans op promotie naar de 1e klasse te houden, en
dat lukte dan ook. Het werd 6-2 en deze ruime overwinning kwam als volgt tot stand:
Kees speelde aan bord 6 een flitsende partij waarin zijn tegenstander het na 12 zetten en drie
kwartier schaken kon opgeven. Deze partij ging als volgt: 1. e4 - e5; 2. Pf3 - Pc6; 3. Lc4 - Pf6;
4.Pg5 - d5; 5. exd5 - Pxd5; 6. d4 - Pxd4; 7. c3 - Pf5; 8. Lxd5 - Ph6; 9. Pxf7 - Pxf7;
10. Lxf7 - Ke7; 11. Lg5 - Kxf7; 12. Dxd8 en 1-0!
Thierry kwam aan het 8e bord wel een pion achter, maar had een sterke aanval. Hij wist de pion
snel terug te winnen en zette zijn tegenstander uiteindelijk zelfs mat.
Rob (bord 7) won na ongeveer een uur spelen een stuk en vrij snel daarna nog een kwaliteit. De
winst was daarna niet moeilijk meer: 3-0.
Perry had met wit aan bord 2 een sterke aanval waar zijn tegenstander absoluut geen raad mee
wist. Perry wel en dat betekende 4-0 en in ieder geval één matchpunt.
Wouter, met zwart aan het 1e bord, verloor een pion maar wist de partij toch remise te houden na
herhaling van zetten. Zijn tegenstander stond waarschijnlijk wel iets beter: 4½-½ en de twee
punten waren binnen!
Felix (bord 3) speelde een boeiende maar lastige partij, waarin zijn tegenstander zeer actief stond
met een sterk paard in het centrum. Na een sterke verdediging van Felix en de afruil van een
aantal lichte stukken werd deze partij toch remise: 5-1.
Galia stond aan bord 5 een pion voor in een verder gelijkopgaande strijd. Bij een 5-1 voorsprong
werd het remise-aanbod aangenomen: 5½-1½.
Gerbrand was toen nog als laatste bezig in een razend lastige stelling aan het 4e bord. Gerbrand
had zeer actief spel, won een pion en verhinderde rokade van zijn tegenstander. Het resterende
eindspel van toren + 2 lopers voor Gerbrand tegen 2 torens voor zijn tegenstander (en twee
pionnen méér voor Gerbrand) leek ‘simpel’ te winnen, maar dat viel behoorlijk tegen. De
tegenstander creëerde gevaarlijke tegenkansen met z’n twee torens en uiteindelijk werd in dit
lastige eindspel tot remise besloten.
Een ruime 6-2 overwinning dus en met nog wedstrijden tegen DD, Schaakhuis (zie verslag
verderop) en Promotie te gaan, heeft het eerste team alles nog in eigen hand.
Han Nicolaas

(Alexander Aljechin,
wereldkampioen van 1927-1935 en 1937-1946)
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Pomar 2

- Schaakcollectief Jan Timman 3

6 -

2

Op dinsdagavond 20 januari speelde Pomar 2 haar vierde wedstrijd tegen het als laatste
geplaatste Schaakcollectief Jan Timman 3. Dit team was vorig seizoen derde in de derde klasse
maar promoveerde naar de tweede klasse omdat er gaten waren gevallen in de tweede klasse.
Dit seizoen wordt door hen beschouwd als een verloren jaar maar wel eentje om van te leren.
Plezier is echter belangrijker dan prestaties en er werden ook leden ingezet die net waren
begonnen met schaken voor het Schaakcollectief.
Het werd een ruime overwinning, maar daar zag het eerste uur niet naar uit. De partijen gingen
gelijk op en op geen van de borden zag ik iets van voordeel. Alleen dan bij onze super-sub, Wil
Kauffman.
Leo begon de score door remise te spelen met een pion minder. Zijn tegenstander speelde ook
op herhaling van zetten zodat wijselijk werd gekozen voor remise.
Ook Frans begon met een pion achterstand, maar wist er ook eentje van zijn tegenstander te
verschalken. Toen zijn tegenstander ten onrechte niet inging op dameruil overrompelde onze
man zijn tegenstander. De dame viel binnen en liet de koning alle hoeken van het veld zien.
Uiteindelijk won onze man de dame en de partij.
Bij Harry twijfelde ik over de kansen van zijn tegenstander. Harry kreeg de tijd niet om te rokeren,
maar wist via enkele sterke zetten toch onder de druk uit te komen. In een gelijk eindspel werd
gekozen voor remise omdat de agressor zou verliezen (2-1).
Wil speelde aan bord 2 een prima partij, won een pion en later een stuk. Ook de tijd was in het
voordeel van onze man. Zijn tegenstander zocht een schrijver toen hij in de laatste 5 minuten zat,
maar deze hoefde alleen het mat te noteren (3-1).
Peter speelde een gelijkopgaande partij maar toen zag zijn tegenstander een prachtige aanval.
De aanval sloeg echter niet door en hij raakte twee mooie pionnen en een toren kwijt. De aanval
was van tevoren gevreesd door een medespeler van Peter maar werd weerlegd door de
wedstrijdleider. Het liep precies zoals hij had gedacht: 4-1. Deze partij volgt na dit verslag.
Christian Wind speelde een prachtige partij op bord 8 en bouwde zijn pion voordeel uit naar een
volledig stuk. Toen zijn tegenstander nog een stuk dreigde te verliezen gaf hij op (5-1).
Han speelde een gelijkopgaande strijd aan bord 1, maar had wel het initiatief. Zijn tegenstander
speelde het eindspel erg slecht zodat onze man, ondanks de tijdnood waarin beiden verkeerden,
het volle punt kon pakken (6-1).
Clemens en zijn tegenstander wilden graag alle stukken op het bord houden en het duurde 14
zetten voordat het eerste stuk werd geslagen. Door de drukte op het bord kon er niet goed
worden gecombineerd. De tijd tikte in het nadeel van Clemens en in een moeilijke stand ging
onze man door de vlag (6-2).
Inmiddels is Pomar 2 beland op een vierde plaats op de ranglijst en staan er nog wedstrijden op
de agenda tegen de koploper DSC 5 en de nummers 5 (Prometheus / NSV 1) en 7 (Scheve
Toren 2). Door de versterkte degradatie zullen zij minstens nog een keer moeten winnen.
Heren, veel succes volgende keer.
Frits Berendse jr
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Uit bovenstaande wedstrijd van Pomar 2 kreeg ik van Peter de Man de vraag of ik zijn partij in het
Pomar Nieuws wilde opnemen. Uiteraard! Kijk en speel mee!
Wit: René Poots (Schaakcollectief Jan Timman 3)
Zwart: Peter de Man (Pomar 2)
1
2
3
4
5

d4 – f5
c4 – Pf6
cxd5 – Pxd5
e4 – Pb6
Pc3 – e6

6
7
8
9
10

a3 – a6
Pf3 – h6
Le2 – Le7
0-0 – P8d7
Pe1 – e5

11
12
13
14
15

dxe5 – Pxe5
Lf4 – Dxd1
Txd1 – Ld6
Pc2 – 0-0
Pd5 – Pbd7

16
17
18
19
20

Pce3 – c6
Pb6 – Pxb6
Txd6 – Pg6
Lg3 – Le6
f4 – Lb3

21
22
23
24

f5 – Ph8
f6 – g5
Pf5 – Kh7
h4 – Tad8

Stelling na 24. … Tad8

9

25 e5 (ik denk dat 25. h5! hier beter was geweest. Het zwarte paard op h8 komt dan niet
meer in het spel en wit staat goed)
25 ... – Lc4!! (de beide uitroeptekens zijn van Peter zelf, maar het is inderdaad een sterke zet!
Zwart verhindert dat wit met zijn loper de diagonaal b1-h7 bezet waarna er
vreselijke aftrekschaakjes met het witte paard zouden dreigen)
26 Te1 – Lxe2
27 Txe2 – Pc4
28 Td4 – b5
29 Txd8 – Txd8
30 Pd6 – gxh4
31
32
33
34
35

Pxc4 – hxg3
Pd6 – Pg6
Te3 – h5 (Pxe5 was volgens mij sterker geweest)
Txg3 – Kg8
e6? – Txd6

36 e7 – Te6
37 Txg6 (wit dacht hier aan hele mooie dingen...) – fxg6
38 f7+ (”en op de volgende zet ga ik een dame halen”, dacht wit...)

Stelling na 38. f7+
38 ... – Kxf7 (tja, die sla je er gewoon af!)
0-1
Han Nicolaas
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Prometheus / NSV 1 - Pomar 2

5½ -

2½

Donderdag 12 februari speelde Pomar 2 de vijfde externe wedstrijd, uit tegen Prometheus/NSV 1
in Delft. Zij spelen hun externe wedstrijden in hetzelfde gebouw als DSC en Tijdnood. Hun interne
wedstrijden spelen ze in een gebouw in de Dorpsstraat in Nootdorp. Het is een kleine club met
zo’n 13 leden en één team in de externe competitie. Het zou een zware avond voor het team
worden…
Leo was aan bord 4 het eerste klaar. In het middenspel gaf hij z’n dame weg en dat was toch
echt teveel van het goede. Het betekende het eerste verlies voor Leo in de externe competitie dit
seizoen.
Christian kwam aan bord 8 eerst een pion achter, maar wist er in het verre middenspel en
eindspel twee vóór te komen. Het eindspel van loper tegen paard was glad gewonnen voor onze
man: 1-1. Christian doet het tot nu toe uitstekend en is met 3½ uit 5 topscorer van Pomar 2.
Frans stond aan bord 5 al snel een pion achter en dit werd een ijzersterke vrijpion. De partij was
dan ook uiteindelijk niet meer te redden: 2-1 achter en ook voor Frans het eerste externe verlies
dit seizoen.
Frits, reserve aan bord 3 omdat Harry verhinderd was, speelde met wit een aardige partij, maar
vergiste zich ergens in het middenspel en kwam een pion achter. Dit kostte hem uiteindelijk de
partij: dat bracht de stand op 3-1 voor de thuisclub.
Clemens had intussen aan bord 6 al diverse keren een remise-aanbod gehad (en afgeslagen),
maar op een gegeven moment zat er echt niks meer in en werd tot remise besloten: 3½-1½ .
Op dat moment waren Jack (bord 2), Peter (bord 7) en mijn persoontje aan het eerste bord nog
bezig, maar de vooruitzichten waren niet al te rooskleurig. Jack stond slecht tot verloren (hetgeen
ook gebeurde: 4½-1½), Peter stond gewonnen maar wist de weg naar de winst niet te vinden
(5-2) en ik stond lastig in een zeer levendige partij. De opening was voor mijn tegenstander, maar
ik wist me er toch aardig uit te redden. In het verre middenspel had ik waarschijnlijk zelfs de beste
kansen, maar miste ergens ‘iets’, waardoor mijn tegenstander het initiatief weer kon overnemen
en een pion won. Dit bleek echter in het eindspel net niet voldoende voor de winst en met allebei
nog een halve minuut op de klok besloten we tot remise. Echt een leuke partij met wisselende
kansen waar veel in zat. Deze partij is hieronder na te spelen.
Een 5½-2½ nederlaag dus en het zal nog lastig worden om ons te handhaven: nog twee
wedstrijden waarvan we er zeker één moeten winnen, want er degraderen drie teams!
Han Nicolaas
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Een fraaie remisepartij…
Op donderdag 12 februari speelde ik met Pomar 2 tegen Prometheus / NSV 1 uit Delft: zie
verslag hiervóór. Aan bord 1 speelde ik een leuke partij tegen André van der Weide. Kijk en speel
mee!
Wit: Han Nicolaas (Pomar 2)
Zwart: A. van der Weide (Prometheus / NSV 1)
1
2
3
4
5

d4 – Pf6
c4 – e6
Pc3 – Lb4
a3 – Lxc3
bxc3 – d6

6
7
8
9
10

Pf3 – b6
Lg5 – Pbd7
e3 – Lb7
Ld3 – h6
Lxf6 – Dxf6

11
12
13
14
15

e4 – c5
Dc2 – g5
h3 – h5
d5 – g4
Pd2 – Pe5

16 hxg4 – hxg4
17 Txh8+ – Dxh8
18 0-0-0

Stelling na 18. 0-0-0
18 … – Pxd3+ (ik had hier eigenlijk 18. … Dh2 verwacht. Mijn tegenstander zei dat hij wel naar
deze zet had gekeken, maar niet overtuigd was van de kracht ervan)
19 Dxd3 – 0-0-0
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20 Dg3 – Dh5
21
22
23
24
25

Pf1 – exd5
cxd5 – Kc7
Pe3 – Lc8
Pc4 – Dh6+
Kc2 (Kb2 was beter, de nu komende penning van pion e4 wordt lastig) – Dg6

26
27
28
29
30

Te1 – Te8
f3 – f5
Pd2 – fxe5
fxe5 – Ld7
Kb2 – Dg5

31 De3 – Dxe3
32 Txe3 – Tf8!
33 Kc1 – Tf2

Stelling na 33. … - Tf2

34 e5 (Tg3 was misschien beter, maar ik dacht wat vage aanvalskansen te zien) – dxe5
35 Txe5 – Txg2
36
37
38
39
40
41

Pe4 – g3
Te7 – Kd8
d6 – Te2
Kd1 – Lb5
Pxg3 – Txe7
dxe7 – Kxe7, en in wederzijdse tijdnood speelden we hier nog enkele zetten door voordat
tot remise werd besloten. Een boeiende partij, met wisselende kansen: remise
was waarschijnlijk wel de juiste uitslag.

½-½
Han Nicolaas
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(Max Euwe,
wereldkampioen van 1935-1937)

Snelschaakkampioenschap Pomar
Op dinsdagavond 17 februari werd het Snelschaakkampioenschap van onze vereniging
georganiseerd en dankzij de technische ondersteuning van Hans van Lith en zijn hulpmiddelen
werd het wederom een groot succes. Er namen 24 deelnemers mee en daarnaast werd er door
vier leden onderling gespeeld volgens de “normale” regels.
De start was om kwart over acht en om 10 voor elf waren de 132 partijen gespeeld en hadden de
klokken een zware avond te verduren. De inzet van de digitale klokken werd optimaal benut en
regelmatig zag ik beide spelers door de vlag gaan.
(Namens de vereniging willen wij de sponsors, o.a. Frans van der Elst en Peter Wernink,
nogmaals van harte bedanken)
Het toernooi is een goede voorbereiding voor de snelschaaktoernooien die op komst zijn:
persoonlijk HSB-Snelschaakkampioenschap op 28 februari, Snelschaakkampioenschap voor
HSB-teams op 10 of 24 april en zaterdag 12 juni te Den Haag het Nederlands kampioenschap
voor teams.
Dit kampioenschap was vanaf het begin een prooi voor Wouter van Markenstein, die
ongenaakbaar was en op één na al zijn partijen wist te winnen. De nederlaag liep hij echter op
tegen Perry van der Meer, die een dramatische start had met twee nederlagen. De nederlaag die
Perry tegen Frits leed bracht hem niet hoger dan een derde plaats. Frits, in vorm zoals hij ook al
bewees op het Westlandse Kampioenschap (met 9 uit 11 eerste in groep 3 zonder nederlaag)
behaalde nu een fraaie tweede plek. Ik bracht Wouter wel aan het wankelen met een dame
minder maar meer tijd, maar koos de verkeerde richting en verloor mijn enige partij tegen hem.
Hij is dus de terechte winnaar.
Kees is extern bezig met een goed seizoen en wist evenals Gerbrand en Clemens 7 punten te
scoren uit 11 partijen. Harry had ook een slechte start met 0 uit 3 maar kwam sterk terug.
De echte snelschakers, Markus, Wil en Frits sr eindigden onder de maat en juist van hen had ik
meer verwacht.
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Eindstand
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naam
Wouter van Markenstein
Frits Berendse jr
Perry van der Meer
Gerbrand Beekman
Kees Vink
Clemens Haazen
Harry van der Stap
Frans van der Elst
Thierry Bieger
Han Nicolaas
Rob de Jong
Hans-Olaf Veldhuyzen

Punten
10
8,5
7,5
7
7
7
6,5
6
6
6
6
6

Pl
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Naam
Wil Kauffman
Bob Maas
Frits Berendse sr
Albert Huzen
Markus Lohrer
Peter de Man
Tim van Rijswijk
Charles Haas
Jos Appelman
Jack Barkey
Antoon Hommes
Peter Wernink

Punten
6
5,5
5
5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2,5
2

Het volledige programma met alle uitslagen krijg ik nog van Hans die alles perfect heeft
georganiseerd. Na afloop werden de bekers van de interne uitgedeeld alsmede de prijzen voor
het snelschaakkampioenschap. Ondanks de vele partijen konden wij op tijd naar huis.
Heren deelnemers, bedankt voor de gezellige sfeer.
Frits Berendse jr
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Den Hoorn

-

Pomar

4 -

6

Op maandagavond 23 februari werden wij wederom uitgenodigd door Den Hoorn voor een
vriendschappelijke wedstrijd tussen Den Hoorn en Pomar. Volgens de organisator, Gert
Butterman, was het inmiddels de negen vriendschappelijke ontmoeting tussen beide
verenigingen. De aanmelding verliep niet vlot maar uiteindelijk konden wij 10 spelers op de been
brengen. De ontvangst was wederom aller hartelijkst en iedere speler ontving twee
consumptiebonnen voor de nodige vertering. Er wordt gespeeld in wijkcentrum Hoornbloem waar
tevens een sporthal aanwezig is. Nadeel van de schaakzaal is dat voor de consumpties een trap
naar beneden moet worden genomen.
Den Hoorn is groeiende in ledenaantal en er spelen circa 18 leden in de interne competitie. Zij
zijn echter geen lid van de Haagse Schaakbond zodat zij voor externe partijen aangewezen zijn
op een dubbel lidmaatschap bij een “georganiseerde” vereniging. Hun competitie loopt echter
maar door tot april, omdat de meeste spelers dan meedoen aan het Westlandse Kampioenschap
(7 maandagen). Daarnaast zijn zij actief in diverse toernooien en heeft de vereniging pas
geleden haar 65e jubileumfeest gevierd. Een jubileumgids is bij Frits ter inzage. Bij de loterij van
het jubileumfeest won ik de eerste prijs, een Russische klok, waarvan wij de nodige hebben
staan.
De punten werden vanavond voornamelijk gehaald op de laatste vijf borden. De “top” van onze
club verloor met 4 tegen 1, de “staart” won met 5-0!

Uitslagen
Bord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Den Hoorn
Ton Paalvast
J. Zonneveld
Gert Butterman
A. Berkelaar
G. de Snoo
Jan Koop
A. Eygenraam
C. van Adrichem
T. Rust
A. Nederpel

Pomar
Frits Berendse jr
Clemens Haazen
Tim van Rijswijk
Wil Kauffman
Albert Huzen
Gerard van der Kooy
Frits Berendse sr
Hans-Olaf Veldhuyzen
Bob Maas
Antoon Hommes

TOTAAL

Uitslag
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
4-6

Ik heb de heren van Den Hoorn voor een tegenbezoek uitgenodigd bij ons op dinsdag 16 maart
(zie verslag op blz. 20). Ik weet nog niet met hoeveel deelnemers zij de strijd willen aangaan
maar ik wil u alvast vragen zich op te geven voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen onze
Hoornse vrienden.
Frits Berendse jr
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Snelschaken
Na de goede resultaten die ik behaalde bij de Westlandse Snelschaakkampioenschappen en het
Pomar snelschaaktoernooi leek mij dit een prima motivatie om mee te doen aan het HSB
snelschaakkampioenschap op zaterdag 28 februari.
Bij het Westlandse Snelschaakkampioenschap werd ik eerste in groep 3 met 9 punten uit elf
partijen en bleef ik ongeslagen zodat ik volgend jaar weer eens in groep 2 zal mogen meedoen.
Het speeltempo was in deze partijen 10 minuten per persoon per partij en er waren bijna 60
deelnemers in 5 groepen.
Bij het eigen Pomar toernooi behaalde ik een verdienstelijke tweede plaats met 8,5 uit 11. Er
werd alleen verloren van Wouter en daarnaast 3 remises en 7 overwinningen. Hier was het
speeltempo 5 minuten per persoon per partij en er waren 24 deelnemers.
Het was lang twijfelachtig of het HSB Snelschaakkampioenschap door zou gaan omdat de animo
voor opgave niet erg groot was. In de laatste week naar het toernooi besloot DSC een grote
afvaardiging te sturen zodat het toernooi doorgang kon vinden. Er waren uiteindelijk 25
deelnemers die werden verdeeld over drie categorieën. Het speeltempo was 7 minuten per
persoon per partij en er werden dertien ronden Zwitsers gespeeld. Ik begon heel verrassend met
een overwinning met wit, gevolgd door een nederlaag met zwart. Dit zou de eerste 6 ronden elke
keer gevolgd worden door een overwinning met wit en een nederlaag met zwart. Door de
winterse omstandigheden begon het toernooi iets later maar de tijd werd ruimschoots ingehaald
zodat voor de planning van kwart over vier de prijsuitreiking een half uur eerder was. Namens
Pomar nam ook Hans-Olaf Veldhuyzen deel, en verzorgde Chris van Zijderveld namens de HSB
de indeling. Ondanks de dertien ronden was dit voor velen niet genoeg en werd er tussendoor
ook geschaakt. Het toernooi verliep prima en de sfeer was goed. Via de HSB kan men de
eindstand opvragen. Winnaar werd de heer Legemaat voor de heren Irwin en Broekman.

Persoonlijke uitslagen
Ronde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tegenstander
Broekman
C. van Oosterom
Van der Pol
A. Bodaan
Hans Segers
Hendrik Tamerus
Anink
Martin Neuteboom
Andre Wagner
Marincic
Van der Ley
Bye
Mark Irwin

Vereniging
Promotie
Rijswijk
D.S.C.
HSV
Vogelwijk
D.S.C.
D.S.C.
Prometheus
Vogelwijk
D.S.C.
Haeghe Ooievaar
Wassenaar

TOTAAL

Rating Resultaat
2137
1
2077
0
1694
1
1838
0
1898
1
1801
0
1917
0
1688
1
1727
0
1634
0,5
1609
1
1
2192
0
6,5

Frits Berendse jr
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Schaakhuis 2 - Pomar 1

3½ -

4½

Maandag 1 maart ging ik als geïnteresseerde toeschouwer rond een uur of 9 een kijkje nemen bij
de externe wedstrijd Schaakhuis 2 – Pomar 1: de koploper (Schaakhuis) tegen de nummer 3,
Pomar dus. Voor het ingaan van deze wedstrijd had Pomar één matchpunt achterstand op
Schaakhuis: wilde Pomar nog enig uitzicht houden op het kampioenschap, dan móest er dus
vanavond gewonnen worden.
Aanvankelijk werd mij de toegang tot schaakcafé En Passant in de Looijersstraat ontzegd, maar
nadat ik de wedstrijdleider had overtuigd van het feit dat ik lid van Pomar was, mocht ik alsnog
het café binnentreden! De wedstrijd was toen ruim een uur bezig, op alle borden was de strijd
volop aan de gang.
Kees wist met zwart aan bord 6 als eerste duidelijk voordeel te behalen toen zijn tegenstander
ten onrechte dacht lang te kunnen rokeren. Dat kostte hem een pion en leverde Kees een
ijzersterke vrijpion op. Dat was eigenlijk meteen het einde van de partij: wit verloor een stuk en
kon meteen opgeven: 1-0 na dik twee uur spelen. Deze partij is na dit verslag na te spelen.
Thierry speelde met zwart aan bord 8 een sterke partij, waarin zijn tegenstander zich in het verre
middenspel genoodzaakt zag op te geven: 2-0 voor Pomar.
e
Rob beleefde een lastige avond aan het 7 bord. Hij kwam twee pionnen achter en zijn
tegenstander had bovendien een sterke koningsaanval. Rob verdedigde zich zo goed en zo
kwaad als het kon, maar wist het niet meer te redden: 2-1.
Wouter speelde aan bord 1 met wit een goede partij die hem een sterk centrum opleverde en zijn
tegenstander veel tijd kostte. Wouter won een stuk tegen een pion en later ook de partij: 3-1.
Perry (bord 2) stond aanvankelijk een pion achter, maar had wel actiever stukkenspel. Hij won de
pion terug en even later – in de tijdnood van zijn tegenstander – nog een stuk, waarna de partij
vrij snel voorbij was: 4-1, een half punt uit de resterende drie partijen zou voldoende zijn voor de
overwinning!
Dat léék geen probleem: Galia stond waarschijnlijk iets beter aan bord 5 en Gerbrand was
e
weliswaar aan het 4 bord in een lastige stelling beland, maar ook dit zag er hoopvol uit. Het liep
echter geheel anders...
Galia verslikte zich ergens in de taaie verdediging van haar tegenstander (4-2) en Gerbrand zag
zich gedwongen een lastige partij in uiterste tijdnood uit te vluggeren, wat helaas verkeerd afliep:
4-3 met nog één partij te gaan.
Dat was de partij van Felix aan het 3e bord. Ik heb er diverse keren naar gekeken, maar wist
eigenlijk niet of Felix nou beter of slechter stond! Tegen het einde van de partij stond Felix
waarschijnlijk wat minder, maar zijn tegenstander was zo vriendelijk om met een 4-3 achterstand
remise aan te bieden, wat Felix uiteraard accepteerde! De tegenstander van Felix had kennelijk
geen idee van de stand op dat moment en had dit ook niet aan de wedstrijdleider gevraagd...
Een 4½ - 3½ overwinning dus: met enig geluk, maar dat heb je nu eenmaal af en toe nodig!
Door het (verrassende) verlies van Promotie 5 tegen DD 5 staat Pomar nu bovenaan met 10
matchpunten, gevolgd door Schaakhuis en Promotie met beide 9 matchpunten. De laatste
wedstrijd, thuis tegen Promotie 5 op 30 maart, zal beslissen wie kampioen wordt! Schaakhuis
speelt de dag ervoor uit tegen SIO 1.

Han Nicolaas
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Uit deze wedstrijd de partij van Kees Vink aan het 6e bord:
Wit: Marcel Cruden (Schaakhuis 2)
Zwart: Kees Vink (Pomar 1)
1
2
3
4
5

e4 – e5
Pc3 – Pf6
Pf3 – Pc6
Lc4 – Pxe4
Lxf7 – Kxf7

6
7
8
9
10

Pxe4 – d5
Peg5 – Kg8
d3 – h6
Ph3 – Lg4
c3 – Dd7

11
12
13
14
15

Phg1 – e4
dxe4 – dxe4
Dxd7 – Lxd7
Pd2 – Te8
Pb3 – Ld6

16
17
18
19
20

Le3 – Kh7
Pe2 – Thf8
Pc5 – Lc8
Pg3 – Lxg3
hxg3 – b6

21
22
23
24
25

Pb3 – Pe5
0-0-0 (dit is waarschijnlijk de beslissende fout) – Pd3!
Kc2 (en hier is Kb1 denk ik beter) – Pxf2
Lxf2 – Txf2+
Td2

Stelling na 25. Td2
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25 … - e3! (wit moet de torens ruilen en zwart krijgt een ijzersterke vrijpion met de loper van de
goede kleur)
26 Txf2 – exf2
27 Pd2 – Te1!
28 Tf1 – Txf1
29 Pxf1 – La6
30 Pd2 – f1D
31 Pxf1 – Lxf1
0-1
Han Nicolaas

(Mikhail Botwinnik,
wereldkampioen van 1948-1957, 1958-1960 en 1961-1963)

(Vassily Smyslov,
wereldkampioen van 1957-1958)
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Pomar 2 - Scheve Toren 2

5 -

3

Op dinsdag 9 maart speelde Pomar 2 haar zesde wedstrijd tegen het als voorlaatste geplaatste
Scheve Toren 2. Wij stonden derde van onderen met twee matchpunten meer dan onze
tegenstanders van vanavond. Een belangrijk degradatieduel dus: er zouden immers drie teams
degraderen! Wij begonnen iets later aan de wedstrijd omdat een auto van de bezoekers verkeerd
was gereden.
Opvallend was dat wij in de tijdnoodfase op een 4-0 voorsprong waren gekomen, maar dat het
daarna net zo goed 4-4 had kunnen worden. Op vier borden speelde de klok in ons nadeel, zodat
ik schrijvers aanwees om de zetten in de laatste vijf minuten te noteren. Onze spelers zijn
tijdnood niet gewend en bleven ook in de laatste vijf minuten hardnekkig noteren. Dit gaat ten
koste van de tijd en het spel en nu moesten wij drie maal een nul noteren door tijdsoverschrijding.
Heren, als u in de laatste vijf minuten zit, leg die pen en het notatieformulier apart. De
wedstrijdleider of teamleider zorgt ervoor dat de partij genoteerd wordt.
Onze super-invaller aan bord 6, Wil Kauffman, wilde alleen met wit spelen (1. b4!) en stelde niet
teleur. De hele partij had hij het initiatief en via twee pionnen voordeel kon hij zijn tegenstander
pardoes mat zetten.
Ook Leo Blaas (bord 4) won overtuigend zijn partij via tijdwinst, pionwinst en stukwinst. Hij was
niet in gevaar geweest en halverwege de avond had ik hem al op winst gezet.
Han Nicolaas zorgde aan het 1e bord voor het derde punt. Lang heeft het er niet uit gezien en op
een vol bord raakte hij aardig in tijd achter. In de fase van het versneld spelen ging zijn
tegenstander echter mee in Han’s spel en dat kostte hem twee volle stukken.
Christian Wind, in goede vorm, won aan bord 8 de vierde partij. De hele partij was het gelijk
opgegaan maar in het eindspel wist onze man te profiteren van een tussenschaak en won
zodoende een volle toren: 4-0.
Harry van der Stap speelde aan bord 3 een moeilijke partij en moest alle stukken ontwikkelen om
de stevige aanval te stoppen. In deze fase verloor Harry veel tijd en na een onnauwkeurige zet
was er geen voordeel meer te halen maar moest onze man ook een stuk inleveren. Zover liet
Harry het niet komen, hij gaf meteen op (4-1).
Ook Peter de Man (bord 7) speelde een moeilijke partij met loper, paard en toren tegen twee
torens. De vrijpionnen van zijn tegenstander werden gevaarlijk zodat hij een van de stukken
moest inleveren. Hij verloor door tijdsoverschrijding (4-2).
Jack Barkey speelde aan bord 2 weer eens zijn vertrouwde verdedigende spel en zijn
tegenstander had veel moeite met deze spelwijze. Jack offerde een toren tegen kwaliteit maar de
aanval sloeg niet door. Zijn tegenstander was echter van zijn stuk gebracht en hij leverde in het
eindspel pardoes twee stukken in. Jack had echter nog maar veertien seconden op zijn klok en
mat zat er nog niet direct in. Ook had zijn tegenstander nog een aantal pionnen staan, zodat
remise moeilijk werd. Zijn tegenstander gaf echter op, wetende dat Jack in veertien seconden de
partij moest beslissen. Gezien zijn achterstand in stukken, én uit beleefdheid, gaf hij op: 5-2.
Clemens Haazen (bord 5) speelde een van de mooiste partijen maar overzag in de tijdnoodfase
een aantal zetten waardoor hij een gelijke stelling compleet opgaf. Eindstand zodoende 5-3 en ik
hoop dat dit genoeg is om gevrijwaard te blijven van degradatie.
Heren, veel succes in de laatste wedstrijd op 5 april bij DSC 5.
Frits Berendse jr
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Voorjaarsvergadering HSB
Op de derde woensdag van april (21 april) wordt de voorjaarsvergadering van de HSB gehouden.
Eén van de hot-items tijdens deze vergadering is waarschijnlijk de verhoging van de contributie
door de KNSB vanwege ledenverlies en door het verlagen van subsidies. De grootste uitgaven
van de bond gaan naar de begeleiding van topsport, het bondsbureau en het mededelingenblad.
Ook voor renovatie en/of nieuwbouw van het Bondsbureau zal waarschijnlijk het nodige gevraagd
worden van de leden. In tegenstelling tot elke verhoging die de KNSB oplegt en die wordt
doorberekend via de HSB naar de verenigingen, verhoogt de HSB haar tarieven niet. Zij zitten al
jaren op hetzelfde niveau, en voeren eigenlijk voor een schijntje de administratie van de
verenigingen. Ik heb geen informatie of de Bond bezig is met het aantrekken van sponsors om
het gat te vullen, maar ik weet wel dat andere bonden inmiddels meerjaren-contracten hebben
afgesloten met grote sponsors.
Daarnaast zal de goedgekeurde, verstevigde degradatie in de tweede en derde klasse om een
e
e
e
evenredige verdeling over de 2 , 3 en 4 klasse te krijgen onder de loep moeten worden
genomen. Elk jaar verdwijnen er teams door vermindering van het aantal leden. Volgend seizoen
zal het geroyeerde Tijdnood (4 teams) bijvoorbeeld niet meer spelen voor de competitie.
Daarnaast moet men ook rekening houden met natuurlijk verloop onder de teams: in vier jaar tijd
is het aantal teams teruggelopen van 95 naar 87. In de huidige opzet wil men één hoofdklasse (8
teams), 2 eerste klassen (16 teams), 3 tweede klassen (24 teams), 3 derde klassen (24 teams)
en 2 vierde klassen (16 teams) realiseren. Daar zijn dus 88 teams voor nodig terwijl men nu op
83 teams zit. Rekening houdend met het natuurlijk verloop van twee teams gaat men zelfs naar
81 teams.
Er gaan steeds meer stemmen op om een regionale competitie op te zetten buiten de Bond om,
en ik ben benieuwd hoe de leden van de vereniging hier tegenover staan.
Als u suggesties heeft of u wilt uw mening laten horen, neem dan rustig contact op met Frits,
zodat wij een standpunt kunnen innemen tijdens deze vergadering.
Bij voorbaat dank voor uw moeite.
Frits Berendse jr
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Een mooie partij tussen twee wereldtoppers
In de 13e ronde van het jaarlijkse toernooi te Linares speelde Kasparov met wit tegen Topalov.
Kasparov ging als vanouds ten aanval en had tot twee keer toe de winst voor het grijpen. Beide
keren ontging hem echter de winstvariant, zodat Topalov met remise ontsnapte.
Wit: Garry Kasparov (Rusland)
Zwart: Veselin Topalov (Bulgarije)
13e ronde Linares 2004 (4 maart 2004)
1
2
3
4
5

e4 – e5
Pf3 – Pc6
Lb5 – a6
La4 – Pf6
0-0 – Le7

6
7
8
9
10

Te1 – b5
Lb3 – 0-0
a4 – Lb7
d3 – d6
Pbd2 – Pd7

11
12
13
14
15

c3 – Pc5
axb5 – axb5
Txa8 – Dxa8
Lc2 – b4
d4 – bxc3

16
17
18
19
20

bxc3 – Pd7
Pf1 – Lf6
d5 – Pcb8
h4 – Pc5
Pg3 – Lc8

21
22
23
24
25

Pg5 – h6
Ph5! – Le7
Ph3 – Da2
Te3! – g6
Tg3 – Pbd7

26 Lxh6 – Lxh4

23

Stelling na 26. … - Lxh4

27 Tg4 (Kasparov mist hier in tijdnood de eerste kans op winst. Wit wint geforceerd na
27. Txg6+ – fxg6; 28. Dg4 – Kh7; 29. Dxh4 – gxh5; 30. Dxh5 – Pf6; 31. Pg5+ - Kh8;
32. Dg6 en zwart heeft geen verdediging meer)
27
28
29
30

… - Le7
Lg5 – Lxg5
Pxg5 – f5
exf5 – gxh5

31 Tg3 – Pf6
32 Pe6+ (en hier had Kasparov kunnen winnen met 32. Pe4+ - Pg4; 33. Txg4+ - hxg4;
34. Dxg4+ - Kf7; 35. Dg6+ - Ke7; 36. Dg7+ - Ke8; 37. f6 – Tf7; 38. Dh8+ - Tf8;
39. f7+ - Kxf7; 40. Pg5+ en ondanks een toren vóór kan zwart het mat in enkele
zetten niet verhinderen! Zie analysediagram)

Analysediagram na 40. Pg5+
32 … - Kf7
33 Tg7+ - Ke8

24

34
35
36
37
38

Pxc7+ - Kd8
Pe6+ - Ke8
Pc7+ - Kd8
Pe6+ - Ke8
Pc7+ en remise door herhaling van zetten

½-½
Han Nicolaas

(Mikhail Tal,
wereldkampioen van 1960-1961)

(Tigran Petrosian,
wereldkampioen van 1963-1969)

(Boris Spassky,
wereldkampioen van 1969-1972)
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Pomar

-

Den Hoorn

5½ - 5½

Op dinsdag 16 maart bezocht Den Hoorn ons om de returnwedstrijd te spelen nadat de eerste
wedstrijd was geëindigd in een 6 – 4 overwinning (zie blz. 14). Gert verraste mij volledig door met
11 liefhebbers te komen! Dankzij de bereidwillige medewerking van Paul van Daalen en Peter
Wernink kon ook ík elf liefhebbers opstellen. Het speeltempo bedroeg 1.45 uur per persoon per
partij. Daanaast speelde Gerbrand Beekman een partij vooruit tegen Arjan de Leeuw voor het
veteranenkampioenschap (2 uur per persoon). Gerbrand won deze partij overtuigend, maar was
ontevreden over de eerdere nederlagen die hij o.a. leed tegen de heer Zonneveld van Den Hoorn
die deze avond tegen ondergetekende speelde.
Dit was inmiddels de tiende ontmoeting tegen Den Hoorn, waarbij dit het eerste gelijke spel in de
historie zou worden.
Vader Frits en zijn tegenstander schoven de boel snel dicht en toen alles vast stond werd er
remise genoteerd. Volledig tegen de verwachting in werd Wil Kauffman kansloos naar een
nederlaag gespeeld, en via de winst van Gerard van der Kooy op Hans-Olaf Veldhuyzen (ook wel
bekend bij Pomar) werd de stand weer gelijk getrokken.
Albert Huzen had veel dreiging via matzetten en kon uiteindelijk ook een punt noteren. Antoon
Hommes speelde de hele wedstrijd met een achterstand, maar door zijn taaie spel kon hij toch
remise forceren. Peter Wernink en zijn tegenstander waren beiden tevreden met remise zodat de
tussenstand 3½ tegen 2½ werd. Paul van Daalen verloor zijn partij nadat hij al snel op
achterstand was gekomen, en daarna volgde verlies van Peter de Man zodat Den Hoorn op
voorsprong kwam. Jack Barkey trok de stand weer gelijk door te winnen na een verkeerde zet
van zijn tegenstander. Han Nicolaas speelde remise tegen Gert Butterman in een levendige partij
met kansen voor beide spelers, zodat alles afhing van het resultaat op mijn bord. Ik speelde met
iets minder tijd, maar zoals vaak bleek ik in de eindfase veel meer tijd te hebben dan mijn
tegenstander. Eerst offerde ik een kwaliteit om aan de aanval te beginnen, en daarna offerde ik
een stuk om eeuwig schaak te krijgen. In een mooie partij werd het remise zodat de einduitslag
5½ tegen 5½ werd.
Gezien de gezelligheid van deze jaarlijks terugkerende vriendschappelijke ontmoetingen zal dit
gebeuren volgend seizoen zeker weer op de agenda staan!
Uitslagen
Bord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pomar
Han Nicolaas
Frits Berendse jr
Jack Barkey
Wil Kauffman
Peter de Man
Albert Huzen
Gerard van der Kooy
Frits Berendse sr
Antoon Hommes
Paul van Daalen
Peter Wernink

Den Hoorn
Uitslag
Gert Butterman
½-½
J. Zonneveld
½-½
Arjan Berkelaar
1-0
Jan Koop
0-1
N. Praagman
0-1
A. Eygenraam
1-0
Hans-Olaf Veldhuyzen
1-0
C. van Adrichem
½-½
A. Nederpel
½-½
Th. Rust
0-1
J. van Staalduinen
½-½

TOTAAL

5½-5½
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Ik ben nog even in de archieven gedoken voor de uitslagen van alle ontmoetingen tussen Den
Hoorn en Pomar. Den Hoorn wist tot nu toe twee keer te winnen, Pomar zeven keer. Zoals
gezegd werd deze 10e ontmoeting de eerste remise.
Hierbij een overzicht van alle gespeelde wedstrijden tussen onze verenigingen.
Historie Pomar – Den Hoorn
Datum
15 mei 2000
22 mei 2000
26 februari 2001
2 april 2001
18 februari 2002
4 maart 2002
24 maart 2003
14 april 2003
23 februari 2004
16 maart 2004

Wedstrijd
Den Hoorn – Pomar
Pomar – Den Hoorn
Den Hoorn – Pomar
Pomar – Den Hoorn
Den Hoorn – Pomar
Pomar – Den Hoorn
Den Hoorn – Pomar
Pomar – Den Hoorn
Den Hoorn – Pomar
Pomar – Den Hoorn

Uitslag
8-2
6-4
2½ - 7½
7½ - 2½
2½ - 7½
6-4
3½ - 4½
4½ - 5½
4-6
5½ - 5½

Frits Berendse jr

(Robert James (Bobby) Fischer,
wereldkampioen van 1972-1975)
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Op de valreep...
******************************************************************************************************************************

Van 9 tot en met 25 januari werd in Wijk aan Zee het jaarlijkse Hoogovenstoernooi
gespeeld, dat sinds een paar jaar Corus Chess Tournament heet. De bezetting was dit jaar
weer ijzersterk met o.a. Kramnik, Anand, Bareev, Shirov, Adams, Svidler en Leko. Van de
top ontbrak eigenlijk alleen Kasparov. Anand won, evenals vorig jaar, vóór Leko. Kramnik
stelde met een 50%-score enigszins teleur.
******************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************

In het Spaanse Linares werd van 19 februari tot en met 5 maart het jaarlijkse toernooi gespeeld.
Deelnemers dit jaar waren Kasparov, Kramnik, Leko, Shirov, Topalov, Radjabov en Vallejo Pons.
Kramnik won met 7 uit 12, op een half punt gevolgd door Kasparov en Leko. Als Kasparov in een
aantal partijen iets slagvaardiger was geweest, had hij het toernooi waarschijnlijk gewonnen. Zijn
partij met wit tegen Topalov in de voorlaatste ronde (zie hierboven) was een prachtig spektakel,
waarin Kasparov tot twee keer toe de winst (en de toernooizege) miste.
******************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************

De 13-jarige Noor Magnus Carlsen is er net niet in geslaagd om binnen drie maanden
grootmeester te worden! Zijn eerste grootmeesterresultaat behaalde hij in januari in Wijk aan
Zee, waar hij de C-groep won met 10½ uit 13. Een maand later haalde hij 5½ uit 9 in het
Aeroflot Open in Moskou. Maar in maart miste hij met 4½ uit 9 zijn derde grootmeesterresultaat in een sterk open toernooi in Reykjavik, dat o.a. door Jan Timman werd gewonnen.
******************************************************************************************************************************

(Anatoli Karpov, Garry Kasparov en Vladimir Kramnik,
wereldkampioenen van resp. 1975-1985, 1985-2000 en 2000 tot heden)
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