Voorwoord

Hallo allemaal!

Het openingsnummer van Pomar Nieuws voor dit nieuwe seizoen! Ons tweede seizoen in De
Schilp, laten we er met z’n allen weer iets moois van maken!
De eerste ‘serieuze’ partijen van het seizoen zijn inmiddels gespeeld. Tijdens de massakamp op
14 september werden op diverse borden weer briljante dingen bedacht, waarvan sommige
achteraf toch niet zo briljant bleken te zijn... Sportief gezien verliep het niet zo best voor Pomar,
maar de organisatie verliep goed en het was zeer gezellig!
Vandaag (21 september) beginnen we met de interne competitie. Deze week is er tevens de
eerste externe wedstrijd voor Pomar 3 (uit bij Haeghe Ooievaar op 23 september) en volgende
week dinsdag (28 september) begint Pomar 1 aan de eerste wedstrijd in de eerste klasse. Een
volledig programma van de externe competitie vind je elders in dit nummer.
Het grootste deel van dit Pomar Nieuws is ingeruimd voor verslagen met betrekking tot de
aanstaande Algemene Ledenvergadering op 5 oktober (komt allen!). Verder o.a. het
programma voor de drie Pomar-teams in de externe competitie en een verslag van de
massakamp op 14 september.

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

Veel leesplezier!

Han
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Agenda A.L.V. Pomar 5 oktober 2004
Datum
Plaats
Aanvang
Voorzitter
Notulist

: 5 oktober 2004
: De Schilp
: 20.15 uur
: Leo Blaas
: Jos Bergers

1: Opening
2: Ingekomen stukken
3: Mededelingen
4: Notulen ALV 14 oktober 2003 (blz. 3)
5: Jaarverslag Secretaris 2003-2004 (blz. 6)
6: Jaarverslag Penningmeester (blz. 7)
7: Verslag Kascommissie
8: Verkiezing Kascommissie
9: Begroting 2004-2005 (blz. 8)
10: Jaarverslag Wedstrijdleider (blz. 11)
11: Prijsuitreiking seizoen 2003-2004
12: Verkiezing Bestuursleden
13: Competitie 2004 - 2005 (interne – externe)
14: Pomar Toernooi 2004
15: Rondvraag
16: Afsluiting
Ad 8:
De kascommissie bestond uit de leden:
Gerbrand Beekman (treedt af)
Marcus Lohrer
Clemens Haazen (was reserve, wordt lid)
Vanuit de vergadering moet een nieuw reserve lid gekozen worden.
Ad12:
Han Nicolaas treedt volgens rooster af en stelt zich herkiesbaar.
Jos Bergers treedt volgens rooster af en stelt zich herkiesbaar.
Bestuursschema
Naam
Bestuursfunctie 2007 2006 2005 2004
Leo Blaas
Voorzitter
X
Frits Berendse Wedstrijdleider
X
Perry vd Meer Penningmeester
X
Han Nicolaas Redacteur
X
X
Wil Kauffman Algemene zaken
X
Jos Bergers
Secretaris
X
X
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Notulen Algemene Ledenvergadering Pomar 14 oktober 2003
Plaats:
De Schilp, Rijswijk
14 oktober 2003
Datum:
Aanwezig: J.G.Appelman, Ph.Bal, J.A.Barkey, G.Beekman, F.N.Berendse sr.,
F.N.Berendse jr., J.Bergers, P.Berghuis, T.Bieger, L.J.Blaas, P.E.A.van
Daalen, F.A. v/d Elst, F.Ferschtman, J.D.Gulay, C.Haas, A.A.Hommes,
A.Huzen, W.F.N.Kauffman, G.T. v/d Kooy, F. v/d Linden, J. van Lith,
M.T.A.Lohrer, P.de Man, W. van Markenstein, P.v/d Meer,
J.J.M. Nicolaas, T. van Rijswijk, G.Slagboom, H.O.Veldhuyzen, C.Vink,
P.A.Wernink, C.Wind, J.Woestenenk.

1 Opening
Leo Blaas opent om 20.00 de ledenvergadering.
De overleden Jos Poelman wordt met een minuut stilte herdacht.
Hr. Hertoghs heeft zich afgemeld voor de vergadering.
2 Ingekomen stukken
Er zijn geen stukken binnengekomen.
3 Mededelingen
Op 28 oktober is er geen schaken, de zaal is dan verhuurd.
4 Notulen ALV 14 oktober 2002
Door de vergadering worden geen op- of aanmerkingen gemaakt zodat de notulen goedgekeurd
worden.
5 Jaarverslag Secretaris
De jaarverslagen 2001/2002 en 2002/2003 worden goedgekeurd.
6 Jaarverslag Penningmeester
Het seizoen wordt met een klein verlies ten laste van de algemene reserve afgesloten.
7 Verslag Kascommissie
Marcus Lohrer en Gerbrand Beekman hebben op 16 september 2003 de kas gecontroleerd.
Daarbij verleent de kascommissie de penningmeester décharge voor het gevoerde beheer.
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8 Verkiezing Kascommissie
Het reservelid Marcus Lohrer treedt toe tot de kascommissie en Clemens Haazen wordt
reservelid.
De kascommissie bestaat uit de volgende personen:
1ste lid: Gerbrand Beekman
2de lid: Marcus Lohrer
Reservelid: Clemens Haazen
9 Begroting 2003-2004
Het ledental is wat teruggelopen vanwege o.a. de verandering van speellocatie, daar staat
tegenover dat die minder duur is. Desondanks moet de contributie met € 2,00 verhoogd worden.
Vanuit de zaal komt een vraag van Gerbrand Beekman hoe de afspraken van de speellocatie
zijn gemaakt. Dit vanwege de consternatie dat binnenkort een speelavond niet door kan gaan.
Op een A4 zijn de afspraken gemaakt en ondertekend, maar niet wanneer de zaal kan worden
geclaimd. De termijn die redelijk is word gesteld op twee weken van tevoren.
Leo Blaas verwacht dat de komende jaren de contributie verhoogd zal worden omdat de KNSB
minder subsidie zal gaan ontvangen van het ministerie van VWS.
Een voorstel van Hans van Lith om met ingang van komend seizoen de contributie te verhogen
met 7 à 8 euro haalt het niet.
10 Jaarverslag Wedstrijdleider
Het jaarverslag wordt door de vergadering zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
11 Prijsuitreiking seizoen 2002-2003
De wedstrijdleider reikt de volgende bekers uit aan de winnaars van de diverse groepen.
Interne competitie
Groep A:
1 Wouter van Markenstein
2 Rob de Jong
3 Gerbrand Beekman

Groep B:
1 Aad van Sas
2 Kees Vink
3 Clemens Haazen

Groep C:
1 Charles Haas
2 Frans v.d. Linden
3 Jos Appelman

Op de wisselbeker wordt Perry v.d. Meer bijgeschreven als winnaar van het snelschaken.
In de externe competitie waren de topscorers per team als volgt:
Pomar 1: Gerbrand Beekman
Pomar 2: Leo Blaas
Pomar 3: Gerard v.d. Kooy
Pomar 4: Charles Haas
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12 Verkiezing Bestuursleden
Frits Berendse en Wil Kauffman worden herkozen.
Frans v.d. Linden zal mogelijk de vacature jeugdleider gaan vervullen als hij terugkomt uit het
buitenland. Daarbij zal hij worden geassisteerd door Hans-Olaf Veldhuyzen.
13 Competitie 2003- 2004 (interne – externe)
Gerbrand Beekman doet een voorstel om de externe resultaten mee te laten wegen in de
interne competitie om zo het teamresultaat belangrijker te maken.
Het bestuur zal zich erop beraden.
Komend seizoen zal er een Pomar-team minder in de externe competitie spelen i.v.m. diverse
ledenmutaties.
Op 21 oktober 2003 speelt Pomar thuis tegen Botwinnik voor de beker.
14 Pomar Toernooi 2003
De datum zal over enkele weken definitief bekend worden gemaakt.
Waarschijnlijk wordt het 6 december of 20 december.
15 Rondvraag
Govert Slagboom en Gerbrand Beekman vragen zich af waarom er dieren rondzwerven in de
speelruimte i.v.m. eventuele allergie-problemen. Het bestuur zal vragen of de dieren ergens
anders heen kunnen.
John Woestenenk geeft een blijk van waardering jegens het bestuur.
Leo Blaas zet Wil Kauffman Frits Berendse sr. in het zonnetje vanwege hun inspanningen om in
een nieuwe locatie te kunnen gaan spelen.
Leo Blaas maakt nog de opmerking dat roken niet is toegestaan in de speelzaal voor half tien,
ook niet oogluikend.
Vanuit het bestuur wordt nog gevraagd of mensen ’s avonds willen helpen met opruimen omdat
het tot nu toe altijd dezelfde personen zijn die dit doen. Als de partij is afgelopen graag meteen
de spullen opbergen.
Daarbij is de Frits Berendse jr. de komende tijd wat minder frequent aanwezig.
Gevraagd word of iemand de boel hier kan opstarten rond de klok van zeven uur.
Verder meldt Frits Berendse jr. dat folders huis aan huis worden rondgebracht en daarbij graag
hulp van de leden wil hebben.
De nieuwe locatie, De Schilp, is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, zowel met bus 18
als bus 23.
16 Afsluiting
De voorzitter, Leo Blaas, sluit de vergadering om eventjes voor negen uur.
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Jaarverslag secretaris 2003-2004
Afgelopen seizoen was voor onze schaakvereniging Pomar heel bijzonder vanwege het
betrekken van een nieuwe locatie, De Schilp.
In de loop van het seizoen kreeg het bestuur diverse positieve reacties over de nieuwe locatie.
Aan het begin van het seizoen zijn er 10 leden weggegaan. Gelukkig zijn er daarna weer een
paar nieuwe leden bijgekomen.
Het bestuur heeft drie keer vergaderd plus dat een afvaardiging twee HSB-vergaderingen heeft
bijgewoond waarvan de verslagen te lezen waren in het Pomar Nieuws.
De website heeft het afgelopen seizoen ook een metamorfose ondergaan.
Niet alleen de naam is veranderd (www.pomar.nl), maar ook is er een nieuwe vormgeving aan
gegeven.
Dit is te danken aan de Ed Langelaan die er veel vrije uurtjes in heeft gestoken.
Als dank hiervoor heeft het bestuur hem het huis-lidmaatschap aangeboden.
Tevens moeten we Rob de Jong bedanken voor zijn jarenlange inzet bij het opzetten en
onderhouden van de website.
Ook ons blad het Pomar Nieuws wordt steeds leuker om te lezen, met dank aan onze redacteur
Han Nicolaas.
Ons bestuur bestond het afgelopen verenigingsjaar uit de gekozen leden:
Leo Blaas

Voorzitter

Jos Bergers

Secretaris/ledenadministratie

Perry van der Meer

Penningmeester

Frist Berendse jr

Wedstrijdleider

Han Nicolaas

Redacteur Pomar Nieuws

Wil Kauffman

Algemeen bestuurslid

Jos Bergers
Secretaris Pomar
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Financieel Jaarverslag seizoen 2003/2004
Resultaat
Het boekjaar 2003/2004 is door de vereniging afgesloten met een tekort van € 105,20. 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 de lagere ontvangen rente. Gedurende het jaar heeft de vereniging
een donatie ontvangen. Deze donatie is toegevoegd aan de materiaalreserve. De opbrengst van
het Pomartoernooi bedroeg € 190,94.
Uitgaven
De uitgaven van de schaakvereniging waren iets hoger dan begroot. In de uitgaven zijn echter
geen grote verschillen met de begroting voorgekomen op de post propaganda na. Omdat er geen
folderactie heeft plaatsgevonden zijn er geen kosten opgenomen terwijl deze wel waren begroot.
Beleid
De ontvangen donatie is aan de materiaalreserve toegevoegd. De kosten voor de aankoop van
materiaal voor de materiaalkast op de nieuwe schaaklocatie zijn in mindering gebracht op de
materiaalreserve.
De presentatie van de verlies en winstrekening is licht gewijzigd. Naast de wijzigingen in de
reserves op basis van het resultaat in het lopende jaar zijn ook de bestedingen uit de reserves
apart gespecificeerd. Deze wijziging is doorgevoerd om meer inzicht te geven in de ontwikkeling
van de reserves.
Toelichting reserves
De algemene reserve
De algemene reserve is gedaald aangezien het resultaat over het seizoen 2003/2004 van € 105,20
in mindering is gebracht.
De materiaalreserve
Aan de materiaalreserve is de donatie van totaal € 50,00 toegevoegd. In het seizoen 2003/2004 is
een bedrag van € 273,80 aan de materiaalreserve onttrokken voor de aanschaf van materiaal voor
een materiaalkast op de nieuwe speellocatie. In het seizoen 2004/2005 zal nog een bedrag aan de
materiaalreserve worden ontrokken voor bladen om - indien nodig - extra borden te kunnen
gebruiken.
De toernooireserve
De toernooireserve is gemaximaliseerd op € 1.150,00. Uit het resultaat van het Pomartoernooi is €
55,93 aan de toernooireserve toegevoegd.
Jubileumreserve
Aan de jubileumreserve is geen toevoeging gedaan in verband met het resultaat over het seizoen
2003/2004.
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Toelichting begroting seizoen 2004/2005
De begroting is in het vorige seizoen aanmerkelijk gewijzigd door de verhuizing naar de Schilp en
het dalende ledenaantal. Uit het afgelopen jaar is gebleken dat het dalende ledenaantal is
gecompenseerd door de lagere huur van de speelzaal.
De begroting voor het seizoen 2004/2005 is gebaseerd op 39 seniorleden en 1 aspirantlid.
Ondanks de sterke stijging van de KNSB contributie (±12.5%) is hierbij uitgegaan van een
gelijkblijvende contributie. Dit is vooral mogelijk doordat op de overige kosten wordt bespaard. De
nieuwe contributiebedragen blijven dus € 80,00 voor de senioren (dubbellid € 50,00), € 55,00 voor
de jeugd en € 40,00 voor de aspiranten.
Toelichting begroting
Contributies
De contributies zijn als volgt begroot:
37 senioren x € 80,00
1 senior dubbellid € 50,00
1 senior erelid x € 0,00
1 aspiranten x € 40,00
Totaal

2.960,00
50,00
0,00
40,00
-------------3.050,00

Zaalhuur
Met de Schilp is een contract afgesloten op basis van een bedrag van € 30,00 per avond. Op
jaarbasis komt dit exclusief zomerstop en feestdagen neer op € 1.260,00 (42 weken).
Afdracht HSB
Aangezien de KNSB contributie fors is gestegen (± 12,5%), heeft de HSB deze doorberekend in de
HSB-afdrachten.
37 senioren x 38,08 (was 33,39)
1 senior dubbellid € 0,00
1 senior erelid x 38,08 (was 33,39)
1 aspiranten x 21,40 (was 18,90)
Totaal

1.408,96
0,00
38,08
21,40
-------------1.468,44 (begroot € 1.470,00)

Rijswijk, oktober 2004
P.J.A. van der Meer
(penningmeester)
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Balans
2003/2004
Euro

Vorderingen

NTO contributies
Nog te ontvangen bijdragen
Voortuitbet. Huur

2002/2003

2003/2004

Euro

20,00
0,00
60,00

301,85
0,00
0,00

80,00

301,85

Vermogen

Algemene reserve
Materiaal reserve
Toernooi reserve
Jubileum reserve

Geldmiddelen
Giro
Giro Plus
Giro Ster

Totaal

Euro

2002/2003
Euro

1.521,70
1.052,61
1.150,00
722,25

1.626,90
1.276,41
1.094,07
722,25

4.446,56

4.719,63

0,00
37,50
0,00
0,00

0,00
0,00
100,00
465,73

Schulden
607,18
300,00
3.496,88

36,41
1.500,00
3.447,10

Contributies
Clubblad
Prijzen
Huur

4.404,06

4.983,51

37,50

565,73

4.484,06

5.285,36

4.484,06

5.285,36
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Verlies en winst
Resultaat
2003/2004
Ontvangsten

Begroting
2003/2004

Euro

Begroting
2004/2005

Euro

Euro

Contibuties
Rente
Donaties
Subsidie
Pomartoernooi

2.936,12
61,28
50,00
0,00
190,94

3.185,00
80,00
0,00
0,00
PM

3.050,00
60,00
0,00
0,00
PM

totaal

3.238,34

3.265,00

3.110,00

1.290,00
1.470,45
39,00
135,94
206,05
0,00
35,00
0,00
34,63
26,54

1.380,00
1.350,00
10,00
150,00
200,00
n.v.t.
40,00
100,00
23,50
11,50

1.260,00
1.470,00
10,00
60,00
140,00
n.v.t.
35,00
100,00
23,50
11,50

50,00
55,93
0,00

PM
PM
80,00

PM
PM
77,00

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

3.343,54
Winst / verlies

(105,20)

Overige resultaten
Materiaal reserve
Toernooi reserve
Jubileum reserve

(273,80)
0,00
0,00

3.265,00

3.110,00

0,00

0,00

Kosten materiaal voor opbergkast
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Jaarverslagen Wedstrijdleider
Verslag interne competitie september 2003 – juni 2004
Het seizoen 2002-2003 sloten wij af met 42 deelnemers in de interne competitie.
Het was een turbulent jaar op het gebied van ledenmutaties, want er was gestart met 53
deelnemers aan de interne competitie. Verhuizing, drukke werkzaamheden, andere clubavond,
gezondheid, allemaal redenen voor dit grote verval in ledenaantal.
Het vertrek van de heren Jery Versluys, Ad Beekhuizen, Glenn Aberca, Gastaldi, Glenn Smits,
Dey, Renzo San Giorgi, Martin Hazen, Frans Haas en Hans Maljers betekende een aderlating
voor de vereniging maar het eind was nog niet in zicht: Harry van der Stap stopte met de interne
om zich toe te leggen op de externe competitie. Ook in het seizoen 2003-2004 waren er de
nodige opzeggingen. Frans van der Linden (jaartje Nieuw-Zeeland), Hans van Lith en Martijn
Huzen (tijdgebrek), John Woestenenk (cursus), Charles Haas (verhuizing) en de heren Hertoghs
en Gerard van der Kooy (gezondheid). Daartegenover staat de aanmelding van de heren Hans
Jongsma en Anton Madian, die via mond-op-mondreclame binnen kwamen vallen.
De vertrekkende schakers geven regelmatig aan dat het vertrek tijdelijk is en ik heb begrepen
dat John Woestenenk en Frans van der Linden terugkomen naar de vereniging. Over de hele
linie zie ik echter een terugloop in het aantal actieve schakers. Wij hebben natuurlijk geen
jeugdtak, maar voor het eerst in jaren zie ik ook een dalende tendens bij de regionale bonden op
het gebied van jeugdschakers.
Afscheid doet lijden
Ook dit jaar hebben wij afscheid moeten nemen van een aantal leden die al jaren lang het
gezicht van de vereniging waren. De heer Hertoghs, ons oudste lid, bleef herhalen dat het
schaken een training voor zijn denkvermogen was. Zijn fysieke gesteldheid liet hem echter niet
meer toe om de verenigingsavond te bezoeken. Ik denk dat hij het op prijs stelt als u eens een
partijtje bij hem thuis wilt spelen. Ook het vertrek van Hans van Lith is een aderlating. Wij
konden altijd een beroep doen op zijn computerkennis en het maken van reclamefolders.
Daarnaast verzorgde hij meestal het snelschaaktoernooi. Als wedstrijdleider mag ik daar nog
steeds beroep op doen, zodat ik hem nog wel eens op de clubavonden zal uitnodigen. Het
vertrek van de jongere garde, zoals Frans, Hans, Martijn en Charles weegt zwaarder omdat de
gemiddelde leeftijd van de vereniging omhoog wordt getrokken en wij als vereniging echt aan
het “vergrijzen” zijn.
Ook Gerard van der Kooy liet blijken dat zijn gezondheid het wekelijks op komen draven niet
meer mogelijk maakte, en dat hij steeds meer hinder kreeg van de rook na half tien. Eind
augustus ontving ik van een familielid van Gerard het bericht dat hij een herseninfarct had gehad
en dat hij was opgenomen in Verpleeghuis de Bieslandhof, afdeling 2-oost, Beukenlaan 2, 2612
VC te Delft. Bij deze wilde ik hem van harte beterschap wensen.
Gezondheid
Afgelopen seizoen werden wij nogal getroffen door een aantal ziekenhuisopnames en als
wedstrijdleider probeer ik u tijdig te informeren. Ik ben ervan overtuigd dat de leden die worden
opgenomen blij zijn met een reactie of een kaartje van de vereniging of de overige leden. Ik ben
blij dat de heren Aad van Sas, Govert Slagboom en Jan Gulay weer zover hersteld zijn dat wij
ze weer wekelijks kunnen verwelkomen op de vereniging,
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PR
Afgelopen seizoen zijn er geen folders verspreid maar bestond de PR alleen in berichten naar
de regionale pers inzake het nieuwe onderkomen van Pomar. Naar aanleiding van deze
berichten heb ik een en ander nog moeten toelichten op de radio (SOR). Dit seizoen moet er wel
degelijk reclame worden gemaakt. Door drukke werkzaamheden zijn er afgelopen seizoen geen
berichten of verslagen gestuurd naar de regionale pers.
Jeugd
Wij hadden positief gereageerd op een oproep van Sportraad Zuid Holland inzake project “Kies
voor Hart en Sport”. Via basisscholen konden kinderen zich inschrijven voor circa 20 clinics op
het gebied van diverse sporten. Er waren meer dan 500 inschrijvingen voor deze clinics, maar
helaas waren er maar vier aanmeldingen voor het schaken. Om acht of negen zaterdagen vrij te
maken voor een klasje van vier, was voor mij niet realiseerbaar.
Wij zullen binnen de vereniging kader moeten krijgen om weer een bloeiende jeugdtak op te
zetten. Dit houdt o.a. in: contacten met scholen, deelname en begeleiding op Grand Prixtoernooien en les geven.

EINDSTANDEN FEBRUARI 2004
GROEP A
GROEP B

GROEP C

Promotieplaatsen:
1. Leo Blaas
2. Thierry Bieger
3. Felix Ferschtman

1. Antoon Hommes
2. Hans-Olaf Veldhuyzen
3. Bob Maas

1. Piet Berghuis
2. Frans van der Elst
3. Christian Wind
4. Frits Berendse sr

Degradatieplaatsen:
15. Aad van Sas
16. Jack Barkey
17. Tim van Rijswijk

EINDSTANDEN JUNI 2004
GROEP A

GROEP B

Promotieplaatsen:
1. Wouter van Markenstein
2. Felix Ferschtman
3. Gerbrand Beekman

1. Peter de Man
2. Albert Huzen
3. Markus Lohrer

Degradatieplaatsen:
17. Frans van der Elst
18. Frits Berendse sr
Door alle mutaties zijn wij halverwege de competitie overgestapt op twee groepen om een
evenredige verdeling te kunnen maken. De C-groep met uiteindelijk 10 deelnemers was te klein
om een leuke competitie te kunnen spelen. Het volgend seizoen gaan we beginnen met circa 42
deelnemers.
De standen staan wekelijks op onze homepage die Han gaat bijhouden. Ik wil Rob bedanken en
hem complimenteren met de nieuwe lay-out.
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Het winterkampioenschap werd verrassend een prooi voor Leo Blaas die nipt won met 2 punten
voorsprong op Thierry en 3 punten op Felix. Leo en Thierry kenden een ongekend goed seizoen
en waren verantwoordelijk voor een verrassende eindstand, en eindelijk eens wat andere namen
dan de traditionele vier (Wouter, Perry, Gerbrand en Felix) De degradatie van de heren Aad van
Sas, Jack Barkey en Tim van Rijswijk was minder verrassend. Van de promovendi uit de Bgroep degraderen Frans van der Elst en Frits Berendse sr weer naar de B-groep.
Het zomerkampioenschap werd een prooi voor Wouter van Markenstein voor Felix Ferschtman
en Gerbrand Beekman. Thierry Bieger behaalde een fraaie vierde plaats en is een geducht
tegenstander geworden in de A-groep. De eerste drie plaatsen in groep B werden verrassend
ingenomen door de heren Peter de Man, Albert Huzen en Markus Lohrer. Zij hebben eerder al
eens in de A-groep gespeeld, maar voor Peter is dit wat langer terug.
Afwezigheid met kennisgeving bleef binnen de perken, maar uw wedstrijdleider zou het op prijs
stellen dat uw afmeldingen eerder worden doorgegeven dan de dinsdag waarop gespeeld moet
worden.
Afmelden kan op de clubavond, via e-mail of telefonisch. (0174-297771 of 070-3160625)

Verslag externe competitie 2003-2004
Een uitgebreid verslag met persoonlijke resultaten staat in Pomar Nieuws van juni 2004.

POMAR 1
Een slow start met twee gelijke spelen werd afgewisseld met twee ruime overwinningen. Daarna
drie nipte overwinningen waarvan twee tegen de concurrenten. Zij promoveren naar de eerste
klasse en maken de degradatie van vorig jaar ongedaan.

POMAR 2
Het tweede team had het niet gemakkelijk en eindigde als gedeeld vijfde met drie overwinningen
en vier nederlagen. Door de versterkte degradatie moeten wij het in de derde klasse gaan
proberen om de degradatie ongedaan te maken.

POMAR 3
Pomar 3 had het wederom moeilijk in de derde klasse en via twee overwinningen en vijf
nederlagen degraderen zij naar de vierde klasse.

TOPSCORERS
Pomar 1:
Pomar 2:
Pomar 3:

Kees Vink (bord 6) met 86% (6 uit 7)
Christian Wind (bord 8) met 64% (4,5 uit 7)
Albert Huzen (bord 3) met 58% (3,5 uit 6)

Vier 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 nog steeds 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 vóór het
afgesproken tijdstip zodat uw teamleider of wedstrijdleider niet ongerust hoeft te zijn.

13

H.S.B. BEKER
In de eerste ronde konden wij met de sterkste opstelling een 3-1 overwinning boeken tegen een
verzwakt Botwinnik. De euforie was van korte duur, omdat de tweede ronde geloot werd tegen
DD. In tegenstelling tot de thuiswedstrijd tegen Botwinnik moesten wij nu uit spelen. Ook
wederom in de sterkste opstelling, maar nu werden wij verslagen met 3-1. Alleen Wouter wist te
winnen.

EXTERNE COMPETITIE 2004-2005
Evenals vorig seizoen spelen we in het nieuwe seizoen met 3 teams, met dit verschil dat Pomar
1 nu in de eerste klasse gaat spelen, het tweede in de derde klasse en het derde in de vierde
klasse. De teamopstellingen zullen danig worden gewijzigd, omdat er door alle mutaties nog
geen duidelijk beeld is van de liefhebbers voor de externe. Misschien moet ik wat mensen
teleurstellen omdat er maar 24 plekken zijn te verdelen, maar juist op deze mensen zal een
beroep worden gedaan om invalbeurten in te vullen.
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 Pomar
Nieuws gemaakt.

INTERNE COMPETITIE 2004-2005
Het nieuwe seizoen gaan wij beginnen met 38 deelnemers. Voorlopig starten beide groepen met
19 deelnemers. De indeling van de groepen is als volgt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Groep A
Wouter van Markenstein
Felix Ferschtman
Gerbrand Beekman
Thierry Bieger
Kees Vink
Perry van der Meer
Rob de Jong
Frits Berendse jr
Leo Blaas
Han Nicolaas
Clemens Haazen
Galia Ferschtman
Christian Wind
Wil Kauffman
Piet Berghuis
Chris van Zijderveld
Peter de Man
Albert Huzen
Markus Lohrer

Groep B
Frans van der Elst
Frits Berendse sr
Aad van Sas
Tim van Rijswijk
Hans Jacobs
John Woestenenk
Hans Jongsma
Hans-Olaf Veldhuyzen
Jack Barkey
Bob Maas
Jos Bergers
Govert Slagboom
Anton Madian
Jos Appelman
Antoon Hommes
Paul van Daalen
Flip Bal
Jan Gulay
Peter Wernink
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Voor alle duidelijkheid volgt hieronder de puntenwaardering.
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.
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 een cursus volgen (eens in de twee weken), lang op vakantie
gaan of andere verplichtingen hebben op de clubavond. Bij het “belonen” met maar één punt
houdt dat in dat degradatie bijna niet te ontlopen is: zodoende is toen 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.
Frits Berendse jr

_________________________________________
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Ook dit seizoen spelen we met drie teams mee in de HSB-competitie. De indeling is als volgt:

OPSTELLING TEAMS HSB COMPETITIE 2004-2005
POMAR 1 KLASSE 1A
1. W. van Markenstein
2. P.J.A. van der Meer
3. F. Ferschtman
4. G. Beekman
5. Thierry Bieger
6. C. Vink
7. Mevr. G. Ferschtman
8. R.H. de Jong

BONDSNUMMER
5975838
6170527 #
7189212
7363488
7842626
7260616
7632097
7705874

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

BONDSNUMMER
8085715 #
7215780
7997275
7811155
6107035
7215780
6189139
8037832

POMAR 3 KLASSE 4A
1. T. van Rijswijk
2. A. Huzen
3. H. Jacobs
4. M.T.A. Lohrer
5. B. Maas
6. H.O. Veldhuyzen
7. A.A. Hommes
8. P.E.A. van Daalen

BONDSNUMMER
5956280
8064749
7182967 #
7472850
7645781
7851019
7963923
8092425

# Teamcaptains
RESERVESPELERS
J.G. Appelman
Ph. Bal
F.J. Berendse sr
F.N. Berendse jr
J. Bergers
J.D. Gulay
S.H. Jongsma
W.F.N. Kauffman
A.A. van Sas
G. Slagboom
P. Wernink
J. Woestenenk

5976014
6114625
6204935
6204759
7182901
8142046
8241431
7364687
7779046
8080831
8019242
6916976

NIET EXTERN
H.A.G. van der Stap
C.J. van Zijderveld
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6268526
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 (jeugdteam: 19.30 uur)
U helpt uw teamleider als u een kwartier voor aanvang aanwezig bent.
Speeltijd extern: 1 uur en drie kwartier voor de hele partij (jeugdteam: 1½ uur).

_________________________________________

Schaken met Dr. Sigmund (I)
Ook bij de bekende psycholoog Dr. Sigmund, voor Volkskrantlezers wellicht geen onbekende, is
het schaken doorgedrongen...
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Programma 2004-2005
DAG/DATUM KL THUISCLUB

di 14 sep 04

UITCLUB

UITSLAG

EXTRA
INFO

wo 15 sep 04

Massakamp bij Pomar, deelnemers:
Haeghe Ooievaar, Pomar, RHC/Arena en Botwinnik
Najaarsvergadering HSB te Den Haag (bij Haagse Toren)

di 21 sep 04

Start interne competitie

do 23 sep 04 4A Haeghe Ooievaar 6
di 28 sep 04 1A POMAR 1
di 5 okt 04
do 7 okt 04
di 19 okt 04
di 26 okt 04

POMAR 3
Schaakhuis 1

Algemene Ledenvergadering
3B Haeghe Ooievaar 5
4A POMAR 3
1A Rijswijk 3

POMAR 2
WSC 8
POMAR 1

di 2 nov 04
3B Promotie 8
ma 15 nov 04 4A B.F. / Wassenaar 4
di 23 nov 04 3B POMAR 2

POMAR 2
POMAR 3
DSC 8

za 11 dec 04
Pomartoernooi, De Schilp
di 14 dec 04 1A POMAR 1
DSC 4

ma 10 jan 05
di 11 jan 05
di 18 jan 05
di 18 jan 05
ma 31 jan 05

1A
3B
1A
4A
3B

DSC 6
POMAR 2
POMAR 1
POMAR 3
Velo / Regina Pacis 1

POMAR 1
DD 6
HSV 1
Rijswijk 6
POMAR 2

di 15 feb 05
4A Schaakhuis 3
ma 21 feb 05 1A RSC / Belgisch Park 1

POMAR 3
POMAR 1

di 15 mrt 05 3B POMAR 2
ma 21 mrt 05 1A POMAR 1

Haagse Toren 4
DD 4

di 22 mrt 05

Vogelwijk 4

4A POMAR 3

Jeugdteam 19.30 uur

20.15 uur

Jeugdteam 19.30 uur
Jeugdteam 19.30 uur

was 16-11

Jeugdteam 19.30 uur

Gastheer =
Naaldwijk

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

Als u overdag eens een partijtje wil spelen met de heer Hertoghs neem dan contact
op met Frits voor zijn adres en telefoonnummer.
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Programma HSB-competitie in de klassen waarin Pomarteams spelen:
Eerste klasse A
di
di
di
ma

28 sep
28 sep
28 sep
4 okt

Pomar 1
DD 4
Rijswijk 3
DSC 4

Schaakhuis 1
RSC / Belgisch Park 1
HSV 1
DSC 6

ma
di
ma
ma

25 okt
26 okt
1 nov
1 nov

Schaakhuis 1
Rijswijk 3
DSC 4
DSC 6

DD 4
Pomar 1
RSC / Belgisch Park 1
HSV 1

ma 15 nov HSV 1
Schaakhuis 1
di 16 nov DD 4
Rijswijk 3
ma 22 nov RSC / Belgisch Park 1 DSC 6
ma
ma
ma
di
ma

6 dec
6 dec
6 dec
14 dec
10 jan

Schaakhuis 1
DSC 4
HSV 1
Pomar 1
DSC 6

Rijswijk 3
DD 4
RSC / Belgisch Park 1
DSC 4
Pomar 1

ma
di
di
di

17 jan
18 jan
18 jan
18 jan

RSC / Belgisch Park 1
Pomar 1
DD 4
Rijswijk 3

Schaakhuis 1
HSV 1
DSC 6
DSC 4

ma
ma
ma
ma

21 feb
21 feb
21 feb
21 feb

Schaakhuis 1
DSC 6
HSV 1
RSC / Belgisch Park 1

DSC 4
Rijswijk 3
DD 4
Pomar 1

ma
ma
ma
ma

21 mrt
21 mrt
21 mrt
21 mrt

DSC 6
HSV 1
RSC / Belgisch Park 1
Pomar 1

Schaakhuis 1
DSC 4
Rijswijk 3
DD 4

Let op: alle teams spelen op 21 maart een gezamenlijke laatste ronde (gastheer = Schaakmat te
Naaldwijk)
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Derde klasse B
di
do
do

28 sep DD 6
7 okt
Haeghe Ooievaar 5
7 okt
Haagse Toren 4
Velo / Regina Pacis 1

ma 1 nov
di 2 nov
di 2 nov

DSC 8
Promotie 8
DD 6
Haagse Toren 4

Promotie 8
Pomar 2
DSC 8
vrij
Haeghe Ooievaar 5
Pomar 2
Velo / Regina Pacis 1
vrij

ma 22 nov Velo / Regina Pacis 1
di 23 nov Pomar 2
do 25 nov Haagse Toren 4
Haeghe Ooievaar 5

Promotie 8
DSC 8
DD 6
vrij

ma 6 dec Velo / Regina Pacis 1
di 7 dec DD 6
di 14 dec Promotie 8
Pomar 2

Haagse Toren 4
Haeghe Ooievaar 5
DSC 8
vrij

Pomar 2
Haeghe Ooievaar 5
Haagse Toren 4
DSC 8

DD 6
Velo / Regina Pacis 1
Promotie 8
vrij

ma 31 jan
di 1 feb
do 3 feb

Velo / Regina Pacis 1
DD 6
Haagse Toren 4
Promotie 8

Pomar 2
DSC 8
Haeghe Ooievaar 5
vrij

di 15 mrt
do 17 mrt
ma 21 mrt

Pomar 2
Haeghe Ooievaar 5
DSC 8
DD6

Haagse Toren 4
Promotie 8
Velo / Regina Pacis 1
vrij

di
do
do

11 jan
13 jan
13 jan

Let op:
• DSC 8 en Promotie 8 zijn jeugdteams! Dat betekent dus om 19.30 uur beginnen met een
speeltempo van 1½ uur per persoon voor de hele partij;
•

Velo / Regina Pacis speelt de HSB-wedstrijden in het clubgebouw van Regina Pacis;

•

Collectief J. Timman 3 heeft zich teruggetrokken. De 3e klasse B bestaat dus uit 7 teams,
zodat er elke ronde een team vrij is.
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Vierde klasse A
ma 20 sep WSC 8
di 21 sep Vogelwijk 4
do 23 sep Haeghe Ooievaar 6
Schaakhuis 3

B.F. / Wassenaar 4
Rijswijk 6
Pomar 3
vrij

Pomar 3
Schaakhuis 3
Rijswijk 6
B.F. / Wassenaar 4

WSC 8
Vogelwijk 4
Haeghe Ooievaar 6
vrij

di
di
vr

19 okt
19 okt
22 okt

ma 15 nov B.F. / Wassenaar 4
ma 15 nov WSC 8
do 18 nov Haeghe Ooievaar 6
Vogelwijk 4

Pomar 3
Rijswijk 6
Schaakhuis 3
vrij

di
di
vr

Haeghe Ooievaar 6
WSC 8
B.F. / Wassenaar 4
vrij

7 dec Vogelwijk 4
7 dec Schaakhuis 3
10 dec Rijswijk 6
Pomar 3

ma 17 jan
ma 17 jan
di 18 jan

WSC 8
B.F. / Wassenaar 4
Pomar 3
Haeghe Ooievaar 6

Vogelwijk 4
Schaakhuis 3
Rijswijk 6
vrij

di
di
do

15 feb
15 feb
17 feb

Schaakhuis 3
Vogelwijk 4
Haeghe Ooievaar 4
Rijswijk 6

Pomar 3
B.F. / Wassenaar 4
WSC 8
vrij

vr 18 mrt
ma 21 mrt
di 22 mrt

Rijswijk 6
B.F. / Wassenaar 4
Pomar 3
WSC 8

Schaakhuis 3
Haeghe Ooievaar 6
Vogelwijk 4
vrij

Let op:
• Haeghe Ooievaar 6 en Rijswijk 6 zijn jeugdteams! Dat betekent dus om 19.30 uur beginnen
met een speeltempo van 1½ uur per persoon voor de hele partij;
•

WSC 8 speelt in het clubgebouw van de vereniging Schaakmat;

•

De 4e klasse A bestaat uit 7 teams. Elke ronde is er dus een team vrij.

21

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.
B.F. / Wassenaar

Speelzaal: Deijlercentrum
Hofcampweg 3 (hoek Fabritiuslaan),
Wassenaar
Bus 43 en 90 (Oldenbarneveltweg)

D.S.C.

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

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

Rijswijk

Speelzaal: “Het Oude Raadhuis”
Laan Hofrust 4, Rijswijk
Tram 1, 10 en 15

dinsdag
070-3902402

RSC/Belgisch Park

Speelzaal: Ichtuskerk
Duinkerksestraat 11, Den Haag
Tram 1, bus 14, 22 en 23
(betaald parkeren in de omgeving)

maandag
070-3552374

Schaakhuis

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

maandag/dinsdag
070-3468510

Velo / Regina Pacis

Speelzaal: S.V. Honselersdijk
De Strijhorst 2, Honselersdijk
Openbaar vervoer??

maandag
0174-626272
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maandag
070-5113871

Voor alle zekerheid en duidelijkheid volgen hieronder nog een keer de spelregels voor de interne
en de externe competitie.

SPELREGELS INTERNE COMPETITIE:
Speeltempo:
Tegen jeugd:
Gebruik klok:

1.45 uur per persoon per partij. Aanvang 20 uur, zodat partij uiterlijk 23.30
uur klaar is.
1.15 uur per persoon per partij. Aanvang 20 uur, zodat partij uiterlijk 22.30
uur klaar is.
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
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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.
De interne winter-competitie loopt vanaf 21 september tot circa half januari 2005. Daarna wordt
gestart met de zomer-competitie.

SPELREGELS EXTERNE COMPETITIE
artikel 23.3
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.
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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.
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 2004
NR
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

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.

BONDSNR
5976014
6114625
6107035
7363488
6204935
6204759
7182901
8037832
7842626
7182890

RATING
1367
1509
1585
1800
1589
1666
1337
1627
1620
1630

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Daalen P.E.A. van
Elst F.A. van der
Ferschtman F.
Ferschtman G. mevr.
Gulay J. D.
Haazen C.
Hommes A.A.
Huzen A.
Jacobs H.
Jong R.H. de

8092425
7215780
7182912
7632097
8142046
7997275
7963923
8064749
7182967
7705874

1730
1603
1670
1656
*****
1532
1368
1674
1492
1604

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jongsma S.H.
Kauffman W.F.N.
Lohrer M.T.A.
Maas B.
Man P. de
Markenstein W. van
Meer P.J.A. van der
Nicolaas J.J.M.
Rijswijk T. van
Sas A.A. van

8241431
7364687
7472850
7645781
6189139
5975838
6170527
8085715
5956280
7779046

*****
1514
1339
1360
1509
1843
1783
1604
1471
1517

31
32
33
34
35
36
37
38

Slagboom G.
Stap H.A.G. van der
Veldhuyzen H.O.
Vink C.
Wernink P.
Wind C.
Woestenenk J.
Zijderveld C. J. van

8080831
6268526
7851019
7260616
8019242
7811155
6916976
6170747

1528
1490
1367
1638
*****
1493
1498
1518
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Massakamp 2004
Op dinsdag 14 september 2004 organiseerde Pomar al weer de achttiende 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. In 2002 fuseerden ook R.H.C. en Arena tot R.H.C./Arena en zodoende
zijn dus spelers van 8 (oud)verenigingen betrokken bij deze wedstrijden.
Met overmacht werd Botwinnik dit jaar kampioen door alle drie de partijen te winnen. Haeghe
Ooievaar werd tweede voor R.H.C./Arena en gastheer Pomar. Wij hadden het traditioneel
moeilijk omdat wij maar vier spelers hadden uit onze eerste team. Door een kleine vertraging
(het opvullen van de open plekken) werd de eerste wedstrijd gespeeld met een tempo van 30
minuten per persoon per partij. In de tweede en derde ronde was de bedenktijd 25 minuten.
De gastheer vult over het algemeen de plekken op zodat elk team in ieder geval hetzelfde aantal
deelnemers telt. Haeghe Ooievaar bracht twaalf deelnemers mee, zodat elk team werd
aangevuld tot 12 deelnemers.
Uitslagen
Haeghe Ooievaar
R.H.C./Arena
Pomar
Botwinnik
Haeghe Ooievaar
Botwinnik
Eindstand
1. Botwinnik
2. Haeghe Ooievaar
3. R.H.C./Arena
4. Pomar

-

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

10
4,5
6
8,5
6
7

-

2
7,5
6
3,5
6
5

23 bordpunten
19,5 bordpunten
16,5 bordpunten
13 bordpunten

Botwinnik wist alle drie de wedstrijden te winnen, maar de 7 tegen 5 tegen Pomar was niet echt
overtuigend. De grote nederlaag van Pomar in de eerste ronde werd gevolgd door een gelijk
spel tegen R.H.C./Arena.
Topscorers met 3 uit 3 werden de heren Blaas (Pomar), Middeldorp (Haeghe Ooievaar), Buchly
(Botwinnik), Sewharansingh (Botwinnik), Ebben (Botwinnik) en Berendse sr als gastspeler
namens Botwinnik.
Van der Ley (Haeghe Ooievaar), Smaal (Botwinnik), Hauser (RHC/Arena) en van As
(R.H.C./Arena) scoorden 2½ punt.
Al met al was het een geslaagd toernooi en hoop ik dat Pomar volgend jaar een (nog) sterkere
bezetting kent om nu eens hoge ogen te gooien bij de prijsuitreiking.
Bij de prijsuitreiking was er voor alle verenigingen een mooie beker, en wij moeten even
afwachten wie volgend jaar het negentiende toernooi wil organiseren.
Ik wil alle verenigingen en de contactpersonen hartelijk danken voor hun medewerking.
Hieronder volgen de individuele scores en een overzicht van alle gespeelde massakampen
sinds 1986.
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Individuele scores

Pomar
Bord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naam
v Markenstein
Beekman
Bieger
Vink
Nicolaas
Haazen
Berghuis
De Man
Blaas
Bergers
Veldhuyzen
Hommes
Totaal

Haeghe
Ooievaar
HO RHC Botw Naam
0
½
0
Thijssen
0
0
½
Vd Bos
0
1
0
Crefcoeur
0
0
½
Barbier
0
0
0
Brits
½ 1
0
Vd meer
½ 0
1
De Liefde
0
1
0
Vd Ley
1
1
1
Kop
0
0
1
Wulffers
0
1
1
Middeldorp
0
½
0
Van Blarcum
2
6
5

Botwinnik
Naam
Buchly
Smaal
Sewharansingh
Arp
Middelkoop
Ebben
Van Asperen
Hoetmer
MacGillavry
Modderman
Alberts
Berendse sr
Totaal

RHC
1
1
1
0
½
1
½
0
1
½
0
1
7,5

HO
1
1
1
½
½
1
½
0
1
1
0
1
8,5

Pom
1
½
1
½
1
1
0
1
0
0
0
1
7

R.H.C./Arena
Naam
Michael
Scholten
Hilkema
Hauser
Van As
Nitzsche
Schouten
Van Prooijen
Jacobs
Van Rijswijk
Jongsma
Kauffman

Frits Berendse jr
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Pom
1
1
1
1
1
½
½
1
0
1
1
1
10

Botw
0
0
0
½
½
0
½
1
0
0
1
0
3,5

RHC
1
0
0
½
0
0
1
½
1
1
1
0
6

Botw
0
0
0
1
½
0
½
1
0
½
1
0
4,5

Pom
½
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
½
6

HO
0
1
1
½
1
1
0
½
0
0
0
1
6

Historie massakampen
Op initiatief van de heer van Zijderveld is Pomar in haar 40e jubileumjaar gestart met de
organisatie van een massakamp tussen de verenigingen Pomar, Botwinnik, ’t Centrum en
S.H.G.P. Pomar had al wat ervaring opgedaan in onderlinge matches in 1985 tegen S.H.G.P. en
het Centrum.
Na de derde massakamp hield S.H.G.P. het voor gezien, maar de animo bij de andere
verenigingen was groot genoeg om een nieuwe deelnemer (R.H.C.) te vinden. ’t Centrum was
verhinderd in 1996. Tot op heden won SchaakHaeghe (voormalig ’t Centrum) zeven keer de
bokaal en Botwinnik veroverde hem zes keer.
S.H.G.P. en Pomar vierden de overwinning twee keer. R.H.C. won een keer de bokaal.
Botwinnik wint ook de totaalscore en is nog nooit op de laatste plaats geëindigd.
De bordpunten geven de doorslag bij de eindranglijst. Bij gelijk eindigen beslist het aantal
matchpunten.
Datum
23-06-1986
19-05-1987
08-09-1988
31-08-1989
16-09-1991
17-09-1992
02-09-1993
25-08-1994
14-09-1995
23-09-1996
25-09-1997
17-09-1998
16-09-1999
11-09-2000
13-09-2001
12-09-2002

Organisator
Pomar
S.H.G.P.
Botwinnik
’t Centrum
Pomar
Botwinnik
’t Centrum
R.H.C.
Botwinnik
Pomar
Botwinnik
’t Centrum
R.H.C.
Pomar
Botwinnik
R.H.C./Arena

18-09-2003 Haeghe
Ooievaar
14-09-2004 Pomar

Eerste plaats
S.H.G.P.
S.H.G.P.
Pomar
‘t Centrum
Botwinnik
’t Centrum
Botwinnik
R.H.C.
Botwinnik
Pomar
’t Centrum
’t Centrum
’t Centrum
Botwinnik
SchaakHaeghe
Botwinnik
Haeghe
Ooievaar
Botwinnik

Tweede plaats
Botwinnik
‘t Centrum
Botwinnik
R.H.C.
Pomar
Pomar
’t Centrum
Botwinnik
Pomar
R.H.C.
Botwinnik
R.H.C.
R.H.C.
R.H.C.
Pomar
Haeghe
Ooievaar
R.H.C./Arena

Derde plaats
Pomar
Botwinnik
S.H.G.P.
Botwinnik
R.H.C.
Botwinnik
Pomar
Pomar
’t Centrum
Botwinnik
Pomar
Botwinnik
Botwinnik
Pomar
Botwinnik
Pomar

Vierde plaats
’t Centrum
Pomar
’t Centrum
Pomar
’t Centrum
R.H.C.
R.H.C
‘t Centrum
R.H.C.
Pomar 2
R.H.C.
Pomar
Pomar
SchaakHaeghe
R.H.C.
R.H.C./Arena

Botwinnik

Pomar

Haeghe
Ooievaar

R.H.C./Arena Pomar

In cijfers: (resp. 4-3-2-1 punten voor de nummers 1-2-3-4)
Team
86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97
S.H.G.P.
4 4 2 - - - - - - - Botwinnik
3 2 3 2 4 2 4 3 4 2 3
Pomar
2 1 4 1 3 3 2 2 3 4 2
Haeghe Ooievaar* 1 3 1 4 1 4 3 1 2 1 4
R.H.C./Arena
- - - 3 2 1 1 4 1 3 1

98
2
1
4
3

99
2
1
4
2

00
4
2
1
3

01
2
3
4
1

*Haeghe Ooievaar vanaf 2002 (Fusie Ooievaar en SchaakHaeghe)
Seizoen 2000 en 2001 SchaakHaeghe (Fusie ’t Centrum, L.S.C. en S.H.G.P.)
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02
4
2
3
1

03
2
1
4
3

04
4
1
3
2

10
52
38
48
31

Kasimdzhanov (FIDE-)wereldkampioen
De schaakwereld heeft een nieuwe wereldkampioen. Na een spannend knock-outtoernooi in de
Libische hoofdstad Tripoli kwam de Oezbeekse grootmeester Rustam Kasimdzhanov
bovendrijven. Hij versloeg niet de minsten. Achtereenvolgens werden de grootmeesters
Ramirez, Ghaem Maghami, Ivanchuk, Almasi, Grischuk, Topalov en Adams overwonnen.
Rustam Kasimdzhanov stond op de deelnemerslijst van het Hogeschool Zeelandtoernooi in
Vlissingen, dat hij vorig jaar won. Zou hij, met de wereldtitel op zak, een dergelijk Zwitsers
toernooi nog de moeite waard vinden, vroeg men zich af? Dat bleek het geval. Sterker nog,
afzeggen had hij geen moment overwogen. Minze bij de Weg zocht de wereldkampioen in zijn
tijdelijke appartement in Vlissingen op.
Heeft u overwogen het toernooi in Vlissingen af te zeggen?
Rustam Kasimdzhanov: “Ze hebben me in februari dit jaar gevraagd om in Vlissingen mee te
spelen. De organisatoren hier zijn ook vrienden, ik had mijn woord gegeven en ik vind dat je je
aan je woord moet houden. Dus afzeggen was niet aan de orde.”
U bent nu wereldkampioen. Hoe voelt dat?
“Ik voel me niet anders en dat beeld wordt ook niet verstoord door de omringende wereld.”
Heeft u intussen al uitnodigingen voor grote toernooien gehad?
“Wel voor een paar kleine toernooien, niet van grote als Linares en Corus. Die hoop ik wel te
krijgen, maar misschien nemen de organisatoren de tijd.”

Wie is Kasimdzhanov?
U bent bij de gewone schaker tamelijk onbekend. Daarom wil ik eerst een paar algemene dingen
weten. Bijvoorbeeld hoe u als schaker begonnen bent.
“Dat is het gewone verhaal. Op mijn vijfde, zesde heb ik van een broer leren schaken en op mijn
achtste ben ik echt geïnteresseerd geraakt. Ik had vanaf het begin een goede coach. Er bestond
bij ons toen een echte schaakcultuur, met schaakscholen, want Oezbekistan behoorde nog tot
de Sovjetunie.”
Was u een groot talent?
“Ik had al vroeg succes, maar ik wisselde goede en slechte toernooien af. Dat heb ik nog steeds,
dat is niet veranderd. Het is moeilijk daaraan te werken, het is ook een kwestie van de energie
die je tijdens een toernooi hebt. In 1990 werd ik jeugdkampioen van Oezbekistan, daarna kwam
een hele tijd niets. Ik heb kleine successen gehad op de wereldkampioenschappen voor de
jeugd en in 1994 ben ik Aziatisch jeugdkampioen tot zestien jaar geworden.
Na 1991 was het door het uiteenvallen van de Sovjetunie wel gemakkelijker om aan
internationale toernooien mee te doen. Als het nog de Sovjetunie geweest was had ik me
moeten plaatsen. Na mijn school ben ik direct schaakprofessional geworden, ik heb geen ander
werk gedaan. Het is geen bewuste keuze geweest, dat ging automatisch. Je gaat wat spelen,
het levert geld op en zo word je professional.”
Hoe is het bestaan als professional?
“Moeilijk maar ook goed, niet zo slecht als de mensen denken. Het levert niet zoveel geld op,
maar je hebt je vrijheid.”
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Hoe werkt u aan het schaken, alleen of met een trainer?
“Ik werk alleen en niet altijd even hard. Soms geniet ik van mijn luiheid. Dat alleen werken is een
keuze, ik kan me wel een trainer veroorloven. Ik ken trainers die niet zo duur zijn. Alleen werken
is gemakkelijker, maar met de match tegen Kasparov op komst heb ik natuurlijk wel een trainer
nodig.”
Wat voor speler bent u?
“Mijn speelstijl is variabel. Veel mensen vinden mij tactisch goed, maar soms speel ik ook
technische partijen zoals in Tripoli. Ik denk dat ik een universele stijl heb. Misschien dat Fischer
daarom een van mijn favoriete spelers is, al wil ik hem niet imiteren.”
U woont sinds kort in Duitsland. Waarom?
“Ik ben in oktober 2003 naar Duitsland vertrokken. Dat is goed voor mijn schaken. Er zijn meer
toernooien en verschillende liga’s waarin je kunt spelen. Sindsdien heb ik vooral wat kleinere
toernooien gespeeld, rapid en snelschaak. Ik heb in Nederland meegedaan in dat toernooi waar
je bloemen krijgt, hoe heet die plaats ook alweer? Ja, Heerhugowaard. En ik heb aan het
snelschaaktoernooi in Dordrecht meegedaan. Voor gesloten toernooien heb ik al lang geen
uitnodigingen meer gehad, vorig jaar heb ik er alleen eentje in Denemarken gespeeld.
Zwitserse toernooien speel ik ook weinig. Vorig jaar waren dat Vlissingen en een toernooi in
Duitsland. Meestal hebben die toernooien geen goede condities voor titelhouders, daarom doe
ik er minimaal aan mee. Hier in Vlissingen zijn de condities wel goed. Dit jaar in het bijzonder
natuurlijk. Kijk naar dit appartement, dat is niet behoorlijk, dat is goed. Maar dat geldt niet alleen
voor mij, alle titelhouders krijgen hier fatsoenlijke voorwaarden. Ik ken de organisatoren goed en
ik weet dat ze er veel aan doen.”
Bent u van plan in Duitsland te blijven?
“Ik speel in Duitsland voor Bad Godesberg, een club uit de tweede liga. Daar heb ik geen
probleem mee, ik speel al zeven, acht jaar op dat niveau. Waarschijnlijk promoveren we, want
we hebben dit seizoen een sterk team. Ik denk inderdaad dat ik in Duitsland blijf wonen, mijn
plannen zijn met Duitsland verbonden, en mijn zoontje begint nu ook een paar woorden Duits te
praten.”
Maar de concurrentie is in Duitsland toch groot? U bent niet de enige speler uit Oost-Europa die
daar woont.
“Sommigen zijn sterker dan anderen en ik hoop bij die sterkere spelers te behoren.”

Het wereldkampioenschap
Met welke verwachtingen bent u naar Tripoli gereisd?
“Ik had geen grote verwachtingen, ik was er op voorbereid om in de derde ronde tegen
Ivantsjoek te verliezen. Dat had ik geen probleem gevonden, ik had al iets voor mijn terugreis
geregeld. Maar Ivanchuk was wel een goede tegenstander voor de derde ronde. Ik had al eens
eerder van hem gewonnen en hij is niet zo goed in knock-out toernooien. Daarna ging het
steeds beter.”
Was u nerveus toen u steeds verder kwam?
“Nee, ik was niet nerveus. Ik nam de problemen zoals ze zich voordeden, dat heeft me erg
geholpen. In de finale was ik ook niet nerveus, wel moe, maar dat was Adams ook. Het was een
finale vol fouten, maar dat is normaal bij zo’n wedstrijd.”
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Het speeltempo in Tripoli was anderhalf uur voor 40 zetten plus 15 minuten voor de rest van de
partij. Bovendien kregen de spelers vanaf de eerste zet 30 seconden extra per zet. Dat
speeltempo was niet goed voor het niveau.
“Ja, het was moeilijk spelen met die 15 minuten extra tijd. Het vergroot het aantal fouten vanaf
de veertigste zet.”
Veel minimatches in Tripoli werden beslist in de tiebreak. U bent een goede rapidspeler, dat
scheelde ook.
“Ik denk dat ik inderdaad een goede rapidspeler ben. Het is lang geleden dat ik een rapidpartij
heb verloren. Ik ben al veertig rapidpartijen ongeslagen. Dat geeft vertrouwen.”
Hoe was de ontvangst thuis?
“Ik ben vanuit Tripoli direct naar Oezbekistan gegaan en daar heb ik de overwinning twee weken
gevierd. Ja, daar ben ik nu toch wel een held. Mijn invloed is nu even onbeperkt, maar dat gaat
natuurlijk over. Ik ben warm ontvangen. Het gebeurt niet zo vaak dat je door miljoenen mensen
wordt bejubeld. Iedereen kent me nu, schaken is in Oezbekistan een vrij bekende sport. Op het
vliegveld was een receptie, er was pers, er waren een paar feesten. En de rest van de tijd heb ik
met familie en vrienden doorgebracht. Terug in Duitsland gebeurde er niets, maar daar ben ik
ook niet bekend.”
Wat vindt u van het knock-out systeem dat de FIDE gebruikt voor het wereldkampioenschap?
“Mijn mening is geleidelijk veranderd. In de eerste toernooien speelde ik slecht, maar
tegenwoordig gaat het beter. En als je slecht speelt heb je geen last van de vervelende situatie
dat je door moet spelen, zoals in een gesloten toernooi.”
En in een knock-out toernooi kunnen spelers als u de wereldtitel winnen.
(een beetje gepikeerd) “Ook in een ander systeem zou ik misschien wel kampioen kunnen
worden.”

Hereniging
Volgens de plannen van de FIDE speelt de huidige kampioen, u dus, een tweekamp tegen
Kasparov. De winnaar daarvan speelt tegen de winnaar van de match Kramnik – Leko. Daarna
zou het schisma in de schaakwereld voorbij moeten zijn. Verwacht u dat de match tegen
Kasparov doorgaat?
“Dat verwacht ik wel. De FIDE zal het wel organiseren, al wordt het misschien later dan gepland.
Dat de match tussen Ponomariov en Kasparov vorig jaar niet doorging lag aan de eisen die
Ponomariov heeft gesteld. Volgens de regels moet de match tussen januari en mei 2005 worden
gespeeld.”
Kasparov liet duidelijk merken dat hij liever Adams als tegenstander had gehad. Hoe reageerde
de FIDE?
“Ik heb het gevoel dat de FIDE gelukkig is met mij als kampioen. Ik denk dat de hoeveelheid
sponsorgeld niet erg beïnvloed wordt door wie de tegenstander van Kasparov is.”
Het zal een hele klus worden tegen Kasparov.
“Tegen Kasparov spelen is niet gemakkelijk, maar het leven is ook niet gemakkelijk... Ik heb een
slechte score tegen hem, maar bang ben ik niet. Hij heeft meer te verliezen dan ik. Het zal een
zware match worden, psychologisch, fysiek en mentaal. Ik zal serieus aan mijn
openingsrepertoire moeten werken. De openingen zijn niet mijn sterkste punt.”
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Hoe staat het daarmee?
“Normaal speel ik e4. In Tripoli kreeg ik veel Spaans tegen me, dat vind ik wel plezierig. Met
zwart is mijn repertoire veel minder goed. Ik speel Spaans en Siciliaans, maar daar had ik
problemen mee. Ik dank mijn succes in Tripoli aan de partijen met wit. Ja, die openingen, daar
moet wat aan gebeuren.”
[Minze bij de Weg]

____________________________________________

Stellwagen jongste grootmeester van Nederland
Daniël Stellwagen heeft in het onlangs gehouden Hogeschool Zeeland Toernooi te Vlissingen
zijn derde grootmeesternorm gescoord. Inmiddels zijn alle formaliteiten rondom de aanvraag
voor de grootmeestertitel vervuld. Dat betekent dat de 17-jarige Stellwagen op het FIDE congres
te Calvia (Mallorca), 26-30 oktober, benoemd zal worden tot grootmeester. Hij wordt hiermee
Nederlands jongste grootmeester aller tijden. Dit record was in handen van Jan Smeets die in
juli van dit jaar officieel door de FIDE benoemd werd. Er werd destijds al gespeculeerd in de
pers - met duidelijke verwijzingen naar Stellwagen - dat Smeets dat record niet lang in handen
zou houden.
____________________________________________

Schaken met Dr. Sigmund (II)
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Op de valreep…
*************************************************************************************************************
Loek van Wely is in Leeuwarden voor de vijfde achtereenvolgende keer kampioen van
Nederland geworden. Hij bleef Ivan Sokolov een half puntje voor
*************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************
Friso Nijboer wint het eerste Amsterdam International Tournament, vóór o.a. Sokolov, Van Wely,
Timman en Nikolic
*************************************************************************************************************
************************************************************************************************************
Rustam Kasimdzhanov wordt in Tripoli wereldkampioen van de FIDE door in de finale Michael
Adams met 4½ - 3½ te verslaan. Kasimdzhanov had in de aanloop naar de finale ook al
Ivanchuk en Topalov verslagen (zie interview elders in dit Pomar Nieuws)
*************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************
De status van de twee matches Kramnik – Leko en Kasparov – Kasimdzhanov (de nieuwe
FIDE-wereldkampioen) is iets duidelijker geworden. Kramnik en Leko spelen van 25 september
tot 18 oktober eindelijk hun match in een of ander oord in Zwitserland. De match tussen
Kasparov en Kasimdzhanov moet volgens de regels tussen januari en mei 2005 gespeeld
worden. Er zijn nog geen plaatsen die zich hebben gemeld voor de organisatie van deze match.
De winnaars van deze beide matches spelen, als alles volgens plan verloopt, een match om het
‘algehele wereldkampioenschap’, zodat de schaakwereld weer één echte wereldkampioen krijgt.
*************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************
Daniël Stellwagen wint het Hogeschool Zeeland toernooi, samen met Tiviakov en Sasikiran
(allen 7½ uit 9). Het is het derde en laatste grootmeesterresultaat voor Stellwagen en hij is
hiermee de jongste grootmeester van Nederland
************************************************************************************************************
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