Voorwoord

Hallo allemaal!

Het openingsnummer van Pomar Nieuws voor dit nieuwe seizoen! Ons derde 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 15 september werden op diverse borden weer briljante dingen
bedacht, waarvan sommige achteraf toch niet zo briljant bleken te zijn... Sportief
gezien verliep het redelijk voor Pomar, de organisatie verliep goed en het
belangrijkste: het was zeer gezellig!
Vandaag (27 september) beginnen we met de interne competitie. Pomar 1 heeft vorige
week in een bloedstollende wedstrijd de eerste externe competitiewedstrijd gespeeld:
er werd met 4½-3½ gewonnen van Rijswijk 2. Pomar 3 speelt vandaag thuis tegen
Rijswijk 5. Een volledig programma van de externe competitie vind je elders in dit
nummer.
Een groot deel van dit Pomar Nieuws is ingeruimd voor verslagen met betrekking tot
de aanstaande Algemene Ledenvergadering op 4 oktober (komt allen!). Verder o.a.
het programma voor de drie Pomar-teams in de externe competitie, een bijgewerkte
ledenlijst en een verslag van de wedstrijd Rijswijk 2 – Pomar 1.

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

Veel leesplezier!

Han

1

Agenda A.L.V. Pomar 4 oktober 2005
Datum
Plaats
Aanvang
Voorzitter
Notulist

: 4 oktober 2005
: De Schilp
: 20.15 uur
: Leo Blaas
: Jos Bergers
1: Opening
2: Ingekomen stukken
3: Mededelingen
4: Notulen ALV 5 oktober 2004
5: Jaarverslag Secretaris
6: Jaarverslag Penningmeester
7: Verslag Kascommissie
8: Verkiezing Kascommissie
9: Begroting 2005-2006
10: Jaarverslag Wedstrijdleider
11: Prijsuitreiking seizoen 2004-2005
12: Verkiezing Bestuursleden
13: Competitie 2005 - 2006 (interne – externe)
14: Pomar Toernooi 2005
15: Ledenwerving
16: 60-jarig jubileum
17:HSB/KNSB
18: Rondvraag
19: Afsluiting

Ad8: De kascommissie bestond uit de leden:
Marcus Lohrer (treedt af)
Clemens Haazen (treedt af)
Reserve lid Chris van Zijderveld
Chris van Zijderveld wordt lid van de kascommissie. Vanuit de vergadering moeten
een nieuw lid en een reserve lid gekozen worden.
Ad12:
Frits Berendse treedt volgens rooster af en stelt zich herkiesbaar.
Perry vd Meer treedt volgens rooster af en stelt zich herkiesbaar.
Bestuursschema

Naam
Leo Blaas
Frits Berendse
Perry vd Meer
Han Nicolaas
Wil Kauffman
Jos Bergers

Bestuursfunctie
Voorzitter
Wedstrijdleider
Penningmeester
Redacteur
Algemene zaken
Secretaris

2008 2007 2006 2005
X
X
X
X
X
X
X
X
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Notulen Algemene Ledenvergadering Pomar 5 oktober 2004
(agendapunt 4 ALV)
Plaats:
De Schilp
Datum:
05 oktober 2004
Aanwezig: J.G. Appelman, Ph. Bal, G. Beekman, F.J. Berendse, F.N. Berendse,
J. Bergers, T. Bieger, L.J. Blaas, F.A. v/d Elst, F. Ferschtman,
C. Haazen, .A. Hommes, A. Huzen, S.H. Jongsma, W.F.N.
Kauffman, M.T.A. Lohrer, B. Maas, P.de Man, W. van Markenstein,
P. v/d Meer, J.J.M. Nicolaas, T.vanRijswijk, G.Slagboom,
H.O. Veldhuyzen, C. Vink, J. Woestenenk, G.J. van Zijderveld.
1 Opening:
Leo Blaas opent om 20.15 de ledenvergadering.
2 Ingekomen stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken.
3 Mededelingen:
Op verzoek van Leo Blaas wordt na punt 14 Pomar-toernooi een agendapunt
toegevoegd, nl.
informatie over de HSB-vergadering van 15 september 2004.
4 Notulen ALV 14 oktober 2003:
Onder punt 13 staat vermeld dat Gerbrand Beekman een voorstel deed, maar het
voorstel is door iemand anders gedaan. De notulen zijn als volgt veranderd:
“Uit de vergadering komt een voorstel om de externe resultaten mee te laten wegen in
de interne competitie om zo het teamresultaat belangrijker te maken.”
Na deze opmerking zijn de notulen verder goedgekeurd door de vergadering.
5 Jaarverslag Secretaris:
Het jaarverslag 2003/2004 wordt zonder commentaar goedgekeurd.
6 Jaarverslag Penningmeester:
Perry vd Meer verklaart dat het kleine negatieve saldo wordt veroorzaakt door een
toevoeging aan de post materiaal en het Pomar-toernooi. Het verslag wordt hierna
goedgekeurd.
7 Verslag Kascommissie:
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Marcus Lohrer heeft alle stukken gecontroleerd. Hij vraagt de vergadering om de
penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde beheer.
Vanuit de vergadering wordt een voorstel gedaan om in het vervolg het hele bestuur
décharge
te verlenen. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
8 Verkiezing Kascommissie:
Het reservelid Clemens Haazen treedt toe tot de kascommissie en de
Hr. Chris van Zijderveld wordt reservelid.
De kascommissie bestaat uit de volgende personen:
1ste lid:Hr.Marcus Lohrer
2de lid:Hr.Clemens Haazen
Reservelid: Hr.Chris van Zijderveld.
9 Begroting 2004-2005:
Uit de vergadering kwam een opmerking over de kosten van Pomar-nieuws.
De kopieën hiervoor worden door Albert Huzen gemaakt, waardoor de kosten
laag blijven.
Leo Blaas waarschuwt de vergadering, dat binnen afzienbare tijd waarschijnlijk een
flinke verhoging van de KNSB-contributie verwacht kan worden. Dit zal consequenties
kunnen hebben voor de hoogte van onze contributie.
10 Jaarverslag Wedstrijdleider:
Dit verslag wordt door de vergadering zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
11 Prijsuitreiking seizoen 2004-2005:
De wedstrijdleider reikt de volgende bekers aan de winnaars van de diverse
groepen uit.
Interne competitie:
Groep B: 1 Hr P. de Man
2 Hr. A. Huzen
3 Hr M.Lohrer

Groep A: 1 Hr. G.Beekman
2 Hr. F.Ferschtman
3 Hr W van Markestein

De resultaten van de externe competitie:
Per team is degene vermeld die de hoogste score heeft behaald.
Pomar 1: Hr. K.Vink
Pomar 2: Hr. C.Wind
Pomar 3: Hr. A.Huzen
12: Verkiezing Bestuursleden:
Han Nicolaas en Jos Bergers worden herkozen.
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13 Competitie 2004- 2005 (interne – externe):
Uit de vergadering komt een voorstel om het speltempo voor de interne competitie
gelijk te trekken met de externe competitie. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
Voortaan is het speltempo 1 uur en 45 minuten voor de hele partij.
14 Pomar Toernooi 2004:
Voor het eerst zal de locatie de Schilp worden gebruikt, waardoor de huur een stuk
goedkoper zal zijn.
Maximaal kunnen er 120 deelnemers deelnemen.
De datum is vastgesteld op 11 december 2004.
15: HSB:
Een afvaardiging van het bestuur is op 15 september 2004 naar de HSB-vergadering
geweest.
De volgende punten kwamen aan de orde:
- Van de kascommissie was niemand aanwezig waardoor Frits Berendse heeft
getekend.
- In november worden de nieuwe statuten van de HSB vastgesteld.
- De secretaris en de voorzitter van de HSB zijn afgetreden. De vacature van de
voorzitter wordt tijdelijk vervuld door Hr. R.Barbier.
- De voorstellen om de promotieklassen op zaterdag te laten spelen (indien zij
dat zelf willen) en een vierde klasse in te stellen worden als proef uitgevoerd.
Naderhand worden deze voorstellen geëvalueerd.
- Wijziging van het competitiereglement: Als tijdens een externe competitiewedstrijd van een speler een mobieltje luid afgaat, krijgt deze speler een nul.
Wel is de trilfunctie toegestaan.
- Vanuit de HSB vergadering komt ook de financiële situatie van de KNSB aan
de orde. Er zijn verbouwingen nodig aan het KNSB kantoor. Bovendien is er
€ 2,5 ton in de Schaakacademie gestoken en dat geld zal niet meer worden
terugverdiend. Chris van Zijderveld deelt de zorgen van Leo Blaas met
betrekking tot de financiële situatie van de KNSB.
16: Rondvraag:
Naar aanleiding van het ontstaan van diverse vacatures bij de HSB merkt Hr.
F.Berendse sr. op, dat Pomar jarenlang bestuursleden heeft geleverd aan het HSBbestuur.
Vanuit de vergadering wordt de zorg uitgesproken, dat de vereniging vergrijst. We
kunnen geen jeugdleider vinden en bovendien is de jeugd moeilijk vast te houden.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd of er een mogelijkheid is om les te geven aan
en
door leden. Het bestuur zal dit nader onderzoeken.
John Woestenenk bedankt het bestuur namens alle leden.
17 Afsluiting:
De voorzitter, Leo Blaas, sluit de vergadering om 21.30.
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Jaarverslag secretaris 2004-2005
(agendapunt 5)
Het tweede seizoen in de Schilp is prima verlopen voor onze schaakvereniging Pomar.
De feiten betreffende de interne en externe competitie en de komst en het vertrek van
diverse leden vindt u in het verslag van de wedstrijdleider.
Het bestuur heeft drie keer vergaderd plus dat een afvaardiging twee HSBvergaderingen
heeft bijgewoond, waarvan de verslagen te lezen waren in het Pomar Nieuws.
Na iedere interne competitieronde is de uitslag en de stand te volgen op de website
dankzij onze competitie leider Frits Berendse en de beheerder van de website Han
Nicolaas.
De website is steeds onderhevig aan vernieuwingen. Sinds kort is het Pomar Nieuws
ook
op de website aanwezig.
Ons bestuur bestond het afgelopen verenigingsjaar uit de volgende gekozen leden:
Leo Blaas

Voorzitter

Jos Bergers

Secretaris/ledenadministratie

Perry van der Meer

Penningmeester

Han Nicolaas

Redacteur Pomar-Nieuws

Frits Berendse jr

Wedstrijdleider

Wil Kauffman

Algemeen bestuurslid

Jos Bergers
Secretaris Pomar
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Financieel Jaarverslag seizoen 2004/2005
(agendapunt 6)
Resultaat
Het boekjaar 2004/2005 is door de vereniging afgesloten met een tekort van € 39,81.
Vanwege het resultaat is er geen toevoeging gedaan aan de jubileumreserve. Zowel de
inkomsten als uitgaven van de vereniging zijn lager dan begroot. De belangrijkste reden
voor het negatieve resultaat is het dalende ledenaantal. Hierdoor ontvangt de vereniging
minder dekking voor de vaste kosten zoals de huur.
Inkomsten
De inkomsten van de schaakvereniging waren iets lager dan begroot. De oorzaak
hiervan waren een de lagere contributie-inkomsten en de lagere ontvangen rente. De
resultaat van het Pomartoernooi en de massakamp bedroeg -/- € 57,26.
Uitgaven
Ook de uitgaven van de schaakvereniging waren lager dan begroot. De belangrijkste
afwijkingen in de uitgaven zijn de lagere kosten van het Pomarnieuws, het vervallen van
de toevoeging aan de jubileumreserve in verband met het resultaat en de post
propaganda. Omdat er geen folderactie heeft plaatsgevonden zijn er geen kosten
opgenomen terwijl deze wel waren begroot. Er zijn al wel folders gedrukt maar omdat
deze in de komende ledenwerfactie worden gebruikt vallen deze kosten in het volgende
boekjaar.
Beleid
De kosten voor de aankoop van materiaal voor de het maken van de bladen, om indien
nodig voor extra borden te gebruiken, zijn in mindering gebracht op de materiaalreserve.
Toelichting reserves
De algemene reserve
De algemene reserve is gedaald aangezien het resultaat over het seizoen 2004/2005
van € 39,81 in mindering is gebracht.
De materiaalreserve
In het seizoen 2004/2005 is een bedrag van € 149,75 aan de materiaalreserve
onttrokken voor de aanschaf van materiaal voor bladen om indien nodig voor extra
borden te gebruiken.
De toernooireserve
De toernooireserve is gedaald aangezien het toernooiresultaat over het seizoen
2004/2005 van € 57,26 in mindering is gebracht.
Jubileumreserve
Aan de jubileumreserve is geen toevoeging gedaan in verband met het resultaat over het
seizoen 2004/2005.
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Toelichting begroting seizoen 2005/2006
(agendapunt 9)
In de begroting is uitgegaan dat de komende ledenwerfactie enkele nieuwe leden gaat
opleveren. De begroting voor het seizoen 2005/2006 is gebaseerd op 39 seniorleden en
1 aspirantlid. Hierbij is uitgegaan van een stijging van de contributie met € 2,00. Dit wordt
grotendeels veroorzaakt doordat vorig jaar al zoveel als mogelijk op de overige kosten is
bespaard. De nieuwe contributiebedragen worden daarmee € 82,00 voor de senioren
(dubbellid € 52,00), € 56,00 voor de aspiranten en € 41,00 voor de jeugd.
Toelichting begroting
Contributies
De contributies zijn als volgt begroot:
37 senioren x € 82,00
1 senior dubbellid € 52,00
1 senior erelid x € 0,00
1 aspiranten x € 56,00
Totaal

3.034,00
52,00
0,00
56,00
-------------3.142,00

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 € 1.350,00 (45 weken).
Afdracht HSB
De KNSB contributie is dit jaar niet gestegen, in de begroting is uitgegaan van een
stijging van de HSB afdracht van 1%.
37 senioren x 38,46 (was 38,08)
1 senior dubbellid € 0,00
1 senior erelid x 38,46 (was 38,08)
1 aspiranten x 28,83 (was 28,54)
Totaal

1.423,02
0,00
38,46
28,83
-------------1.490,31 (begroot € 1.490,00)

Rijswijk, oktober 2005
P.J.A. van der Meer
(penningmeester)
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Balans
2004/2005
Vorderingen

NTO contributies
Voortuitbet. Propaganda
Voortuitbet. Huur

Euro

2003/2004

2004/2005

Euro

0,00
15,00
0,00

20,00
0,00
60,00

15,00

80,00

Vermogen

Algemene reserve
Materiaal reserve
Toernooi reserve
Jubileum reserve

Geldmiddelen
Giro
Giro Plus
Giro Ster

Totaal

Euro

2003/2004
Euro

1.481,89
902,86
1.092,74
722,25

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

4.199,74

4.446,56

0,00
0,00
40,00
0,00

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

Schulden
92,89
600,00
3.531,85

607,18
300,00
3.496,88

Contributies
Clubblad
Prijzen
Huur

4.224,74

4.404,06

40,00

37,50

4.239,74

4.484,06

4.239,74

4.484,06
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Verlies en winst
Resultaat

Begroting

2004/2005
Ontvangsten

2004/2005

Begroting
2005/2006

Euro

Euro

Euro

Contibuties
Rente
Donaties
Subsidie
Pomartoernooi

2.870,00
39,05
50,00
0,00
(57,26)

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

3.142,00
53,00
0,00
0,00
PM

totaal

2.901,79

3.110,00

3.195,00

1.350,00
1.466,06
0,00
0,00
146,75
0,00
0,00
0,00
22,76
13,29

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

1.350,00
1.490,00
10,00
60,00
130,00
n.v.t.
20,00
100,00
23,50
11,50

PM
PM
77,00

PM
PM
77,00

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

0,00
(57,26)
0,00
2.941,60

Winst / verlies
Overige resultaten
Materiaal reserve
Toernooi reserve
Jubileum reserve

(39,81)

(149,75)
0,00
0,00

3.110,00

3.195,00

0,00

0,00

Kosten materiaal voor opbergkast
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Jaarverslagen Wedstrijdleider
(agendapunt 10)

Verslag interne competitie september 2004 – juni 2005
Het seizoen 2004-2005 sloten wij af met 39 deelnemers voor de interne competitie.
Het vertrek van Anton Madian werd opgevangen door het weer intern spelen van
Harry van der Stap en de terugkomst van Giuseppe Gastaldi.
Tijdens de zomercompetitie kwam echter de afmelding van Hans Olaf Veldhuyzen die
voor Prometheus/NSV gaat spelen. Hans Olaf speelt voor meer verenigingen maar
kon gezien de reistijd naar Pomar niet anders besluiten dan voor Prometheus/NSV te
kiezen. Wij zullen hem missen.
Dat gezondheid een belangrijk goed is blijkt steeds nadrukkelijker op onze vereniging.
Wij zijn aan het vergrijzen en het ledenaantal loopt gestaag terug.
Inmiddels heb ik een verhuisbericht ontvangen van Jan Gulay, die is verhuisd naar
verzorgingshuis Vredenburch. Zijn gezondheid speelde hem de afgelopen jaren
regelmatig parten, maar elke keer kwam Jan weer terug. Het ziet er nu naar uit dat zijn
laatste beetje weerstand is gebroken en Jan vreest niet te kunnen komen schaken.
Jos Appelman, altijd aanwezig tijdens mijn periode als wedstrijdleider, moest ook
tijdens de zomercompetitie verzaken in verband met gezondheidsproblemen en
gezien het karakter van zijn ziekte verwacht ik hem niet binnenkort terug. Altijd een
lach, en bereid om een gewonnen partij remise te geven! Wij zullen hem node missen,
en ik hoop dat de gevreesde ziekte overwonnen kan worden.
Peter Wernink speelde maar een enkel partijtje, maar ik hoop voor hem dat hij
binnenkort weer stralend achter het bord mag plaatsnemen. Ook Bob Maas moest in
verband met persoonlijke omstandigheden regelmatig verzaken, maar hem verwacht
ik zeker terug.
Betrokkenheid
Dat wij als verenigingsleden betrokken zijn met onze leden en dat dit verder gaat dan
een avondje schaak is duidelijk. Gezelligheid en sociaal gedrag zijn belangrijk binnen
onze vereniging. Voor vele is het een uitlaatklep om naast een avondje schaak ook
gezellig met elkaar om te gaan.
Eind juli werden wij als vereniging getroffen door de verdwijning en het overlijden van
de jongste dochter van Harry van der Stap, Anneke. Precies een jaar geleden
overleed zijn vrouw, en nu een jaar later werd Anneke op brute wijze het leven
ontnomen. Wij wensen Harry, Harry jr en Marieke veel sterkte in deze donkere dagen.
PR
Afgelopen seizoen zijn er geen folders verspreid maar dankzij Perry en zijn zus is er
een professionele
folder ontworpen die in de maand augustus verspreid zal gaan worden. Daarnaast zijn
er plannen om lessen te gaan geven aan volwassenen. Binnen het bestuur zal nog
worden gesproken over de invulling hiervan, maar een belangrijke schakel is de inzet
van Chris van Zijderveld. Een oude traditie herleeft want wij zijn eind jaren negentig al
bezig geweest met schaaklessen voor volwassenen en dat werd toen nog gedragen
door de zoon van Leo, Lennard. Een van deze deelnemers, Antoon Hommes, is nog
steeds lid van onze vereniging.
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Jeugd
Wij zullen binnen de vereniging kader moeten krijgen om weer een bloeiende jeugdtak
op te zetten. Dit houdt oa in, contacten met scholen, deelname en begeleiding op
Grand Prix toernooien en les geven.
EINDSTANDEN FEBRUARI 2005.
GROEP A
1. Perry van der Meer
2. Gerbrand Beekman
3. Wouter van Markenstein

GROEP B
1. Jack Barkey
2. Tim van Rijswijk
3. Aad van Sas

Degradatieplaatsen:
17. Piet Berghuis
18. Wil Kauffman
19. Markus Lohrer
EINDSTANDEN JUNI 2005
GROEP A
1. Gerbrand Beekman
2. Thierry Bieger
3. Wouter van Markenstein

GROEP B
1. Wil Kauffman
2. Markus Lohrer
3. Frans van der Elst

Degradatieplaatsen:
17. Peter de Man
18. Albert Huzen
19. Christian Wind
De standen staan wekelijks op onze homepage die Han bijhoudt en ik wil hem
bedanken en complimenteren met de nieuwe lay-out.
Het winterkampioenschap werd verrassend een prooi voor Perry van der Meer die via
een hoger gemiddelde (77% tegen 75%) won voor Gerbrand Beekman. Wouter van
Markenstein volgde op een punt en Thierry Bieger werd knap vierde op twee punten.
Er waren tevens fraaie klasseringen voor Christian Wind en Albert Huzen die zich
knap staande hielden tussen het schaakgeweld van groep A.
Leo Blaas, de verrassende winnaar van vorig jaar moest nu genoegen nemen met een
14de klassering. Piet Berghuis, Wil Kauffman en Markus Lohrer moesten gaan strijden
in de B-groep, maar dat was van korte duur want Wil en Markus promoveren nu weer
naar A.
De kampioen van groep B, Jack Barkey, en ook Tim van Rijswijk en Aad van Sas
wisten te promoveren maar hebben zich keurig gehandhaafd in A
Het zomerkampioenschap werd een prooi voor Gerbrand Beekman met 11
overwinningen en 4 remises. Thierry Bieger eindigde knap als tweede met 9 punten
minder en Wouter van Markenstein voor Perry van der Meer werd derde. Onderin was
het spannender want Peter scoorde net zoveel punten als Aad van Sas en Chris van
Zijderveld. Zijn gemiddelde was echter lager. Frits jr speelde te weinig maar ook slecht
waardoor zijn gemiddelde niet boven 25% kwam.
De strijd bovenin B was spannend. Frans verloor in de laatste ronden twee keer van
lager geklasseerde tegenstanders maar zijn concurrenten voor de derde plaats
morsten ook punten.
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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 0703160625)

VERSLAG EXTERNE COMPETITIE 2004-2005
Een uitgebreid verslag met persoonlijke resultaten staat ook in Pomar nieuws nummer
4 van juni 2005.
POMAR 1:
Een goede start met een overwinning en twee nederlagen met dezelfde score
(4½ - 3½) . Daarna een ruime overwinning tegen DSC 6 met 7-1. Daarna drie
nederlagen. Dankzij de overwinningen tegen de twee degradanten is handhaving in de
eerste klasse bereikt.
POMAR 2:
Het tweede team won 5 vijf wedstrijden en verloor alleen van Promotie 8 met 6-2.
Deze wedstrijd was echter wel beslissend voor het kampioenschap. Op een half puntje
werd directe promotie gemist maar als beste tweede in de derde klasse mag het toch
promoveren naar de tweede klasse en heeft men weer aansluiting bij het eerste.
Opvallend was de goede overwinning tegen Velo/Regina Pacis met 6-2.
POMAR 3:
Pomar 3 speelde in de vierde klasse en won vier keer, speelde een keer gelijk en
verloor van de latere en sterke kampioen Schaakhuis 3. Doordat zij ook de beste
nummer twee in de vierde klasse werden verwacht ik dat zij ook promoveren naar de
derde klasse.
TOPSCOORDERS
Pomar 1:
Perry van der Meer (bord 2), Felix Ferschtman (bord 3) en Rob de Jong
(bord 8) met 4½ uit 7. Perry wint de bokaal
Pomar 2:
Han Nicolaas (bord 1) en Peter de Man (bord 7) met 4½ uit 6, bokaal
voor Han.
Pomar 3:
Paul van Daalen aan bord 8 met 5 uit 5 (100%)
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 voor het afgesproken tijdstip zodat uw teamleider of wedstrijdleider niet ongerust
hoeft te zijn.

H.S.B. BEKER
In de eerste ronde verloren wij met de sterkste opstelling met 3-1 tegen een sterk
RSC/Belgisch Park. Ook in de externe competitie kwamen wij het volledige team
tegen en bleven wij wederom aan de verkeerde kant van de score. In deze competitie
werden zij derde en wij zesde zodat het geen schande was om van hen te verliezen.
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EXTERNE COMPETITIE 2005-2006
Het nieuwe seizoen gaan wij ook weer met drie teams spelen, met dit verschil dat
Pomar 1 in de eerste klasse blijft spelen, het tweede in de tweede klasse en het derde
in de derde klasse.
De teamopstellingen zullen danig worden gewijzigd, omdat er door alle mutaties nog
geen duidelijk en definitief beeld is van de liefhebbers voor de externe.
Door het bestuur is besloten geen teamleiders mee te sturen naar uitwedstrijden, en
dat de honneurs worden waargenomen door een teamcaptain. Voor thuiswedstrijden
rouleert de functie van wedstrijdleider. De teamleiders van vorig jaar zullen per
toerbeurt wedstrijdleider zijn, maar er wordt nog gezocht naar leden die af en toe deze
functie (onder begeleiding) willen opvullen. Door het ontbreken van de teamleiders bij
uitwedstrijden, worden de spelers gevraagd een verslag te maken van hun partij
(achterzijde uitnodiging?). Deze verslagen worden door de teamcaptain verzameld, en
aan de hand van deze verslagen wordt een verslag voor het Pomarnieuws gemaakt.

INTERNE COMPETITIE 2005-2006
Het nieuwe seizoen gaan wij beginnen met 33 deelnemers. Voorlopig start groep A
met 18 deelnemers en groep B met 15 deelnemers..
Indeling
Groep A
1 Gerbrand Beekman
2 Thierry Bieger
3 Wouter van Markenstein
4 Perry van der Meer
5 Felix Ferschtman
6 Kees Vink
7 Han Nicolaas
8 Rob de Jong
9 Jack Barkey
10 Galia Ferschtman
11 Tim van Rijswijk
12 Frits Berendse jr
13 Leo Blaas
14 Aad van Sas
15 Chris van Zijderveld
16 Wil Kauffman
17 Markus Lohrer
18 Frans van der Elst

Groep B
Peter de Man
Christian Wind
Giuseppe Gastaldi
Piet Berghuis
Jos Bergers
Frits Berendse sr
Antoon Hommes
John Woestenenk
Hans Jacobs
Paul van Daalen
Hans Jongsma
Flip Bal
Bob Maas
Govert Slagboom
Peter Wernink

Voor alle duidelijkheid doe ik u hieronder de puntenwaardering toekomen.
Winst
5 punten
Remise
3 punten
Verlies
1 punt
Afwezig met kennisgevig
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
14

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 verdiend 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 cursus volgen
(eens in de twee weken), lang op vakantie gaan of andere verplichtingen hebben op
de clubavond. Bij het “belonen” met een punt houdt dat in dat degradatie bijna niet te
ontlopen is en 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 2005-2006
POMAR 1 KLASSE 1A
1. W. van Markenstein
2. P.J.A. van der Meer
3. Thierry Bieger
4. G. Beekman
5. Felix Ferschtman
6. R.H. de Jong
7. Mevr. G. Ferschtman
8. H. Nicolaas

BONDSNUMMER
5975838
6170527
7842626
7363488
7189212
7705874
7632097
8085715#

POMAR 2 KLASSE 2A
1. L.J. Blaas
2. J.A. Barkey
3. C.J. van Zijderveld
4. F.A. van der Elst
5. P. de Man
6. C. Wind
7. T. van Rijswijk
8. P. Berghuis

BONDSNUMMER
7182890
6107035
6170747#
7215780
6189139
7811155
5956280
8037832

POMAR 3 KLASSE 3B
1. M.T.A. Lohrer
2. J. Woestenenk
3. H. Jacobs
4. J. Bergers
5. B. Maas
6. G. Gastaldi
7. A.A. Hommes
8. P.E.A. van Daalen

BONDSNUMMER
7472850
6916976
7182967#
7182901
7645781
8255654
7963923
8092425

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

BONDSNUMMER
5976014
6114625
6204935
6204759
8241431
7364687
7779046
8080831
7260616
8019242
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Alle leden die niet met name worden genoemd voor een der teams (reserves) mogen,
nadat zij voor de eerste maal in enig team hebben gespeeld, in dezelfde competitie nog
slechts uitkomen in hetzelfde, het naast hogere en naast lagere team. Voor een niet
aangemelde (reserve) speler geldt dat het meer dan tweemaal uitkomen voor het hogere
team het daarna uitkomen voor een lager team uitsluit.
De aangemelde speler mag nooit meer dan drie keer invallen en een hoger team.
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).

_________________________________________
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Programma 2005-2006
DAG/DATUM KL THUISCLUB
Wo 14 sep05
Do 15 sep05

UITCLUB

UITSLAG

Wedstrijd- EXTRA
leider
INFO

Zoetermeer

Di 20 sep05
Di 27 sep05
Di 27 sep05
Do 29 sep05

Najaarsvergadering HSB te
Massakamp bij
Haeghe
Ooievaar
1a Rijswijk 2
Pomar 1
Start interne
Winter
3b Pomar 3
Rijswijk 5
2a Haagse Toren 3
Pomar 2

Di 4 okt05
Ma 24 okt05
Di 25 okt05
Di 25 okt05

Jaarvergadering
3b D.S.C. 9
1a Pomar 1
2a Pomar 2

Aanvang
Pomar 3
Botwinnik 3
Promotie 5

20.15

Zo 13 nov05
Di 29 nov05

HSB-snelschaken
3b D.D. 6

Wassenaar
Pomar 3

Do 1 dec05
Ma 5 dec05
Zo 11 dec05
Za 17 dec05
Di 20 dec05

2a R.H.C. Arena 2
1a D.S.C. 5
NK-snelschaken
40ste Pomar rapid
3b Pomar 3

Pomar 2
Pomar 1
Vogelwijk
Toernooi
W.S.C. 7

Di 10 jan06
Di 17 jan06
Di 24 jan06
Do 26 jan06
Di 31 jan06

2a Pomar 2
1a Pomar 1
Laatste ronde
3b H. Ooievaar 4
Snelschaken

Perry
Vogelwijk 2
Chris
W.S.C. 3
Interne
Competitie
Pomar 3
Kampioenschap

Di 7 feb06
Ma 13 feb06
Di 14 feb06
Di 14 feb06
Di 28 feb06

1a
2a
3b
2a

Start interne
Schaakhuis 2
Voorburg 1
Pomar 3
Pomar 2

Zomer
Pomar 1
Pomar 2
RSC-BP 3
H. Ooievaar 2

Di 7 mrt06
Di 7 mrt06
Do 30 mrt06
Vr 31 mrt06

1a
3b
3b
2a

Pomar 1
Schaakhuis 3
Corbulo 1
Scheve Toren 2

H. Ooievaar 1
Pomar 3
Pomar 3
Pomar 2

Ma 10 apr06
Di 11 apr06

1a D.D. 4
3b Pomar 3

gewijzigd
Competitie
Wil

Frits
Frits

19.30 uur
19.30 uur
wijzigen

wijzigen
Voor

Viertallen
Han

Competitie

Pomar 1
BF-Wassenaar 3

Han
Frits
Chris
vervalt

Wil

19.30 uur

AANVANGSTIJD VAN DE WEDSTRIJDEN IS 19.45 UUR
Het programma zal hier en daar nog gewijzigd worden in verband met twee
thuiswedstrijden op 25 oktober, een uitwedstrijd op 5 december en het royement van
Corbulo (zie kolom ‘extra info’).
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Stuur eens een kaartje:
Piet van den Eeden

Gerard van der Kooy

Sonnenburghlaan 4
Kamer 138
2275 AR Voorburg

Verpleeghuis Bieslandhof
afdeling 2-oost
Beukenlaan 2
2612 VC Delft

W.J.F. Hertoghs

Jan Gulay

Sir W. Churchilllaan 441
2287 AD Rijswijk
070-3944058

Vredenburchplantsoen 1
2285 SK Rijswijk
070-3938072

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
ma
ma
do

20
26
26
06

sep
sep
sep
okt

Rijswijk 2
DSC 5
WSC 3
Botwinnik 3

-

Pomar 1
Haeghe Ooievaar 1 Schaakhuis 2
DD 4
-

ma
di
di
do

24
25
25
27

okt
okt
okt
okt

Schaakhuis 2
DD 4
Pomar 1
Haeghe Ooievaar 1

-

Rijswijk 2
DSC 5
Botwinnik 3
WSC 3

ma
di
ma
ma

21
22
28
05

nov
nov
nov
dec

Schaakhuis 2
Rijswijk 2
WSC 3
DSC 5

-

Haeghe Ooievaar 1 Botwinnik 3
DD 4
Pomar 1
-

do
di
di
do

12
17
17
19

jan
jan
jan
jan

Haeghe Ooievaar 1 - Rijswijk 2
DD 4
- Schaakhuis 2
Pomar 1
- WSC 3
Botwinnik 3
- DSC 5

-

di
ma
ma
do

31
13
13
16

jan
feb
feb
feb

Rijswijk 2
WSC 3
Schaakhuis 2
Haeghe Ooievaar 1

-

DSC 5
Botwinnik 3
Pomar 1
DD 4

-

ma
di
do
di

27
07
09
21

feb
mrt
mrt
mrt

DSC 5
Pomar 1
Botwinnik 3
DD 4

-

WSC 3
Haeghe Ooievaar 1 Schaakhuis 2
Rijswijk 2
-

ma
ma
ma
ma

10
10
10
10

apr
apr
apr
apr

WSC 3
Schaakhuis 2
Haeghe Ooievaar 1 DD 4
-

Rijswijk 2
DSC 5
Botwinnik 3
Pomar 1

-

-

Let op:
• Alle teams spelen op maandag 10 april een gezamenlijke laatste ronde
(gastheer = ??);
•

Botwinnik 3 is een jeugdteam! Dat betekent dus om 19.30 uur beginnen met een
speeltempo van 1½ uur per persoon voor de hele partij;
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Tweede klasse A
di
do
vr
do

27
29
30
06

sep
sep
sep
okt

Voorburg 1
- De Vogelwijk 2
De Haagse Toren 3 - Pomar 2
De Scheve Toren 2 - Promotie 5
RHC-Arena 2
- Haeghe Ooievaar 2

-

do
do
do
di

20
20
20
25

okt
okt
okt
okt

De Vogelwijk 2
- De Scheve Toren 2 Haeghe Ooievaar 2 - Voorburg 1
De Haagse Toren 3 - RHC-Arena 2
Pomar 2
- Promotie 5
-

di
do
vr
di

29
01
02
06

nov
dec
dec
dec

Promotie 5
RHC-Arena 2
De Scheve Toren 2 Voorburg 1
-

di
do
do
do

10
19
19
19

jan
jan
jan
jan

Pomar 2
- De Vogelwijk 2
Haeghe Ooievaar 2 - Promotie 5
De Haagse Toren 3 - De Scheve Toren 2 RHC-Arena 2
- Voorburg 1
-

di
vr
di
di

07
10
14
14

feb
feb
feb
feb

Promotie 5
- De Haagse Toren 3 De Scheve Toren 2 - RHC-Arena 2
De Vogelwijk 2
- Haeghe Ooievaar 2 Voorburg 1
- Pomar 2
-

di
di
do
do

28
28
02
02

feb
feb
mrt
mrt

Voorburg 1
Pomar 2
De Haagse Toren 3 RHC-Arena 2
-

De Scheve Toren 2 Haeghe Ooievaar 2 De Vogelwijk 2
Promotie 5
-

di
di
vr
do

28
28
31
06

mrt
mrt
mrt
apr

Promotie 5
De Vogelwijk 2
De Scheve Toren 2 Haeghe Ooievaar 2 -

Voorburg 1
RHC-Arena 2
Pomar 2
De Haagse Toren 3

De Vogelwijk 2
Pomar 2
Haeghe Ooievaar 2 De Haagse Toren 3 -
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-

Derde klasse B
di
ma
di
do
ma

27
03
04
06
10

sep
okt
okt
okt
okt

Pomar 3
- Rijswijk 5
RSC-Belgisch Park 3 - WSC 7
Schaakhuis 3
- DD 6
Corbulo 1
- Haeghe Ooievaar 4
B.F./Wassenaar 3
- DSC 9

ma
ma
di
di
ma

24
24
25
25
31

okt
okt
okt
okt
okt

WSC 7
DSC 9
Rijswijk 5
DD 6
B.F./Wassenaar 3

-

Haeghe Ooievaar 4
Pomar 3
Schaakhuis 3
RSC-Belgisch Park 3 Corbulo 1
-

di
ma
do
ma
di

15
21
24
28
29

nov
nov
nov
nov
nov

Rijswijk 5
DSC 9
Haeghe Ooievaar 4
WSC 7
DD 6

-

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

ma
di
do
ma
di

12
13
15
19
20

dec
dec
dec
dec
dec

DSC 9
Schaakhuis 3
Corbulo 1
B.F./Wassenaar 3
Pomar 3

-

Rijswijk 5
Haeghe Ooievaar 4
RSC-Belgisch Park 3 DD 6
WSC 7
-

di
di
ma
di
do

17
17
23
24
26

jan
jan
jan
jan
jan

Rijswijk 5
DD 6
WSC 7
RSC-Belgisch Park 3 Haeghe Ooievaar 4
-

Corbulo 1
DSC 9
B.F./Wassenaar 3
Schaakhuis 3
Pomar 3

ma
ma
di
di
do

13
13
14
14
16

feb
feb
feb
feb
feb

B.F./Wassenaar 3
DSC 9
Rijswijk 5
Pomar 3
Corbulo 1

Haeghe Ooievaar 4
WSC 7
DD 6
RSC-Belgisch Park 3 Schaakhuis 3
-

di
do
ma
ma
di

28
02
06
06
07

feb
mrt
mrt
mrt
mrt

DD 6
Haeghe Ooievaar 4
WSC 7
RSC-Belgisch Park 3 Schaakhuis 3
-

Corbulo 1
DSC 9
Rijswijk 5
B.F./Wassenaar 3
Pomar 3

di
ma
di
do
ma

21
27
28
30
20

mrt
mrt
mrt
mrt
mrt

DD 6
DSC 9
Rijswijk 5
Corbulo 1
B.F./Wassenaar 3

WSC 7
RSC-Belgisch Park 3 Haeghe Ooievaar 4
Pomar 3
Schaakhuis 3
-

do
ma
ma
di
di

06
10
10
11
11

apr
apr
apr
apr
apr

Haeghe Ooievaar 4
- DD 6
WSC 7
- Corbulo 1
RSC-Belgisch Park 3 - Rijswijk 5
Schaakhuis 3
- DSC 9
Pomar 3
- B.F./Wassenaar 3

-

-
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-

-

-

-

Let op:
• B.F. / Wassenaar 3 en DSC 9 zijn jeugdteams! Dat betekent dus om 19.30 uur
beginnen met een speeltempo van 1½ uur per persoon voor de hele partij;
•

In bovenstaand programma is het royement van de vereniging Corbulo nog niet
verwerkt. Door dit royement bestaat de 3e klasse B uit 9 teams, zodat er elke ronde
één team vrij is. Pomar 3 speelt dus acht wedstrijden.
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SPEELZALEN
Adressen van verenigingen die door een der teams in dit seizoen bezocht dienen te
worden. Twee weken voor de te spelen wedstrijden volgt er een uitnodiging via uw
teamleider.
Corbulo

Speelzaal: Woon- en Zorgcomplex
Mariënpark
Mariënpark 1, Leidschendam
Tram 6

donderdag
070-3209271

D.D.

Speelzaal: Nationaal Schaakgebouw
Van Speijkstraat 1, Den Haag
Tram 17

dinsdag
070-3643023

D.S.C.

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

maandag
06-25588713

Haagse Toren

Speelzaal: Bosbeskapel
Bosbesstraat 5, Den Haag
Tram 3, bus 13 en 23

donderdag
070-3689796

Haeghe Ooievaar

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

donderdag
070-3532970

RHC / Arena

Speelzaal: Verzorgingstehuis
“Ametisthorst”
Ametisthorst 9, Den Haag
Tram 6

donderdag
070-3814831

Rijswijk

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

dinsdag
070-3902402

Schaakhuis

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

maandag/dinsdag
070-3468510

Scheve Toren

Speelzaal: Sporthal “Het Baken”
Het Baken 2, Pijnacker
Trein (Stationsstraat - Emmastraat)

vrijdag
015-3693124

Voorburg

Speelzaal: Wijkcentrum Essensteijn
Elzendreef 10, Voorburg
Tram 2, halte Elzendreef

dinsdag
070-3864295
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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
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AMK
EXT (alleen op dinsdag)
GTI
GTI
GTI

Het niet opkomen is vervelend voor de wedstrijdleider en uw tegenstander, dus meld
je altijd van te voren af. Het liefste voor het weekend, maar op de dinsdag via de zaak
kan ook.
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 FIDEreglement 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 2005
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
1536
1759
1589
1647
1334
1628
1665
1619

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.
Gastaldi G.
Hommes A.A.
Jacobs H.
Jong R.H. de
Jongsma S.H.
Kauffman W.F.N.

8092425
7215780
7182912
7632097
8255654
7963923
7182967
7705874
8241431
7364687

1757
1597
1745
1655
*****
1387
1475
1649
*****
1531

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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
Slagboom G.
Vink C.

7472850
7645781
6189139
5975838
6170527
8085715
5956280
7779046
8080831
7260616

1335
1402
1554
1781
1812
1683
1474
1497
1528
1647

31
32
33
34

Wernink P.
Wind C.
Woestenenk J.
Zijderveld C J van

8019242
7811155
6916976
6170747

*****
1489
1519
1563
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Druiventoernooi 2005
Het Westlandse Druiventoernooi is m.i. het gezelligste schaaktoernooi van onze regio.
Het klassieke toernooi wordt gespeeld op drie avonden en wordt nog altijd volgens de
ouderwetse groepsindeling gespeeld. Dat wil dus zeggen dat er ergens in de
organisatie iemand bepaalt bij welke spelers je wordt ingedeeld. Doordat bijna alle
schakers tegenwoordig een rating hebben is het natuurlijk een stuk makkelijker en
eerlijker dan vroeger. Aan het einde van het toernooi mogen de nummers één en twee
een prijsje van de tafel pakken. Nu zeggen die ratinggetallen ook niet alles. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit de eindstand van de groep waarin ik speelde. De man met de laagste
rating werd duidelijk eerste en de man met de hoogste rating eindigde als als laatste.
Het toernooi verliep voor mij dit jaar niet zo goed. Vooral mijn eerste partij was niet om
aan te zien. In de tweede partij ging het een stuk beter en had ik gemakkelijk remise
kunnen houden (eeuwig schaak) maar ik wilde meer en kreeg de bekende deksel op
de neus. Mijn derde partij was er één waar ik bijzonder tevreden over was. Die liep als
een zonnetje en daarmede werd het toernooi voor mij toch nog een beetje gered.
Wit: Chris van Zijderveld
Zwart: Dick Valk (Lierse)
1. e4
c5
Ik vind het altijd prettig wanneer er een Siciliaan op het bord komt.
2. Pf3
Pc6
3. d4
cxd4
4. Pxd4
d6
5. Pc3
Pf6
6. Le2
g6
7. Le3
Lg7
8. f4
een zet die ik graag speel.
....
0–0
9. 0 – 0
Pg4
10. Lxg4
Lxg4
11. Dd2
Ld7
12. Pce2
mijn schaakcomputer was het hier niet mee eens maar ik blijf er
zelf achter staan. Het paste in het plan wat toen al voor ogen stond. Een aanval op de
h-lijn en een paard op e6.
Tc8
13. c3
Pa5
14. b3
a6? een zet waar ik niets van snapte.
15. Tac1
Tc7
16. f5
Pc6
17. Tf3
een zet waar ik lang over heb nagedacht en aarzelend deed,
maar zoals gezegd het plan zat al in het hoofd.
.....
Dc8
18. Lh6
Pxd4
19. Pxd4
Lc6
20. Lxg7
Kxg7
21. Th3!
en het is uit.
....
h5
22. Dg5
Kh7 (zie diagram)
23. Pe6!
een zet waar ik al heel lang op zat te loeren.
.....
Lxe4
24. Txh5
zwart geeft het op. Soms is schaken zo simpel.
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Stand na 22 zetten

Chris van Zijderveld
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Rijswijk 2 – Pomar 1

3½

-

4½

Op dinsdagavond 20 september mocht Pomar 1 het externe seizoen openen met een
uitwedstrijd tegen Rijswijk 2. Vorig seizoen werd Rijswijk 3 met 4½ - 3½ verslagen,
dus dat betekende dat we een spannende en misschien ook lastige wedstrijd
tegemoet konden zien. Spannend werd het zeker, tot op het laatste moment!
Het 1e team is qua samenstelling op één plek gewijzigd ten opzichte van vorig
seizoen. Aangezien Kees Vink heeft aangegeven in ieder geval in uitwedstrijden liever
niet te willen spelen, neemt ondergetekende zijn plaats in. Vanavond kwamen daar
nog twee wijzigingen bij doordat Perry met vakantie was en Galia verhinderd. Zij
werden vervangen door Frits en Jack.
Frits had mij tot teamcaptain gebombardeerd en dan wordt toch min of meer van je
verwacht dat je een verslag(je) schrijft. Ik zal het kort houden, want ik heb lang niet
alles goed kunnen zien (hoewel ik zelf wel vrij snel klaar was..).
Wouter kreeg aan bord 1 dezelfde tegenstander als vorig seizoen tegen Rijswijk 3. Die
partij verloor hij toen in goede stelling op tijd. Dat wilde Wouter uiteraard niet nog een
keer laten gebeuren en hij maakte dan ook vrij snel remise: het eerste halve punt was
binnen.
Zelf had ik me toen al aan bord 8 in behoorlijke problemen gebracht door een
onnauwkeurigheid in de opening. Dat kostte me een kwaliteit en twee pionnen wat
voor mijn tegenstander wel genoeg was om de partij vrij simpel te winnen. Een slecht
debuut in het eerste team dus en een 1½ - ½ achterstand.
Jack (ingevallen voor Galia aan bord 7) speelde een goede partij waarin hij zelfs het
beste van het spel leek te hebben. Na grootscheepse afruil resteerde een eindspel dat
beiden weinig kansen meer bood: remise en een mooie prestatie van Jack.
Toen ik vervolgens bij Gerbrand (bord 4) ging kijken zag ik daar weer zo’n typische
‘Gerbrand’-stelling. Een stuk achter (niet dat hem dit altijd overkomt hoor...), maar
forse compensatie dankzij actief stukkenspel en twee vrijpionnen. Gerbrand gooide er
nog een kwaliteit tegenaan en stond toen een toren achter, maar had wel twee
levensgevaarlijke vrijpionnen. Daar moest zijn tegenstander de toren voor teruggeven,
maar Gerbrand’s koning stond inmiddels dermate actief dat deze alle pionnen kon
veroveren. Een fraaie overwinning voor Gerbrand die zich daarmee tevens een aardig
verjaardagscadeau bezorgde (hij werd op deze dag 65, nog van harte gefeliciteerd
Gerbrand!). Dat betekende een 2-2 tussenstand met nog vier spannende partijen te
gaan.
Frits (reserve aan bord 2) stond al vroeg in de partij een stuk achter. Zijn tegenstander
wist echter weinig te doen met dit extra stuk en na veel gemanoeuvreer en nauwkeurig
spel van Frits wist hij dit remise te houden: een zwaar bevochten half punt!
De partij van Felix aan bord 5 heb ik niet echt goed gevolgd. Het was een lastige
stelling met over en weer kansen (dacht ik). Felix kon echter ineens sterk
binnendringen met dame en toren en toen was het vrij snel gedaan. Met nog 40
seconden op de klok wist Felix het volle punt binnen te halen.
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Rob speelde aan bord 6 een fraaie partij met dreigingen van beide kanten. De klok
ging echter ook meespelen en op een gegeven moment wist hij het niet meer te
houden: 3½ - 3½.
Thierry was toen nog als laastte bezig aan bord 3. Er was inmiddels een toreneindspel
op het bord gekomen met aan beide kanten nog één pion. De pion van Thierry was
iets verder opgerukt dan die van zijn tegenstander, maar de winst was verre van
eenvoudig, als die er al was. Op een gegeven moment kon Thierry zijn vrijpion
opschuiven naar de 7e rij, maar zijn tegenstander had dan zeer waarschijnlijk zijn toren
geofferd voor de pion waarna zijn eigen vrijpion in combinatie met zijn actieve koning
genoeg zou zijn voor de remise (dachten we tijdens de partij). Thierry speelde echter
het ijzersterke Tc8!! Hierdoor werd de koning van zijn tegenstander afgesneden van
zijn eigen pion. De consequentie was wel dat beide spelers nu promoveerden zodat er
een fraai spel ontstond met aan beide kanten een dame en een toren. Thierry had
echter als eerste dame gehaald en met nauwkeurig spel wist hij de koning aan de rand
van het bord mat te zetten. Een fraaie winstpartij van Thierry die tevens een 4½ - 3½
overwinning voor het team betekende!
Een goede start dus voor Pomar 1. Als we hier en daar nog wat punten bij elkaar
sprokkelen (DD 4, DSC 5, misschien ook Botwinnik 3), dan kan dit team zich zeker
handhaven in de 1e klasse.
Han Nicolaas
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Naiditsch wint Dortmund 2005
Arkadi Naiditsch uit Duitsland, de op papier ‘zwakste’ deelnemer, heeft het
internationale toernooi van Dortmund gewonnen, dat van 8 tot en met 17 juli werd
gehouden. Daarmee werd de 19-jarige Duitser de jongste winnaar ooit in Dortmund en
tevens de eerste Duitser die dit toernooi op zijn naam bracht. Deelnemers waren
Topalov (2e op de wereldranglijst), Leko (4e), Kramnik (6e), Svidler (7e), Bacrot (9e),
Adams (13e), Sutovsky (28e), Heine Nielsen (38e), Van Wely (48e), en Naiditsch (105e).
Een sterk en interessant toernooi met een aantal spelers die voor het eerst in
Dortmund meededen: Bacrot, Van Wely, Sutovsky en Heine Nielsen hadden hier nog
nooit gespeeld.
Van begin af aan stonden Naiditsch en Van Wely, de twee laagst geklasseerden, op
de bovenste plaatsten. Van Wely moest helaas in de 8e ronde afhaken na een
nederlaag tegen de nummer 2 van de wereld, Topalov. Met een score van 5 uit 9
eindigde hij wel op een fraaie gedeelde tweede plaats. Daarmee kon hij de prestatie
van Jeroen Piket helaas niet evenaren. Piket behaalde zijn fraaiste prestatie in het
toernooi van Dortmund 1994, dat hij met een punt voorsprong wist te winnen vóór o.a.
Adams, Korchnoi, Karpov, Timman, Dreev, Yusupov en een 14-jarige Leko!
De scoretabel was als volgt:
Topalov
Leko
Kramnik
Svidler
Bacrot
Adams
Sutovsky
H. Nielsen
Van Wely
Naiditsch

Top
X
0
1
½
½
1
½
½
0
0

Lek
1
X
½
1
½
½
½
0
0
1

Kra
0
½
X
½
1
½
1
0
½
½

Svid
½
0
½
X
½
½
½
½
½
½

Bac
½
½
0
½
X
0
0
1
1
½

Ada
0
½
½
½
1
X
½
0
1
½

Sut
½
½
0
½
1
½
X
½
1
1

Niel
½
1
1
½
0
1
½
X
½
1

Wel
1
1
½
½
0
0
0
½
X
½

Naid
1
0
½
½
½
½
0
0
½
X

Totaal
5
4
4½
5
5
4½
3½
3
5
5½

Svidler bleef als enige ongeslagen: één overwinning en acht remises waren goed voor
een gedeelde 2e plaats. Topalov startte slecht met 1½ uit 4, maar haalde nog goed op,
mede dankzij een overwinning in 106 zetten (!) op Leko in de laatste ronde. Leko viel
daarmee terug naar de 8e plaats en daar zal hij niet echt tevreden mee zijn geweest.
Datzelfde gold voor wereldkampioen Kramnik, die met 4½ uit 9 net 50% scoorde: je
zou van een wereldkampioen toch wel iets meer mogen verwachten. Ook in dit
toernooi bleek weer dat Kramnik met zwart kwetsbaar is, ook tegen spelers die niet tot
de absolute wereldtop behoren. Zo verloor hij in dit toernooi met zwart van Sutovsky
en Bacrot (nummer 9 van de wereld, oké, maar toch). In het afgelopen toernooi in
Sofia scoorde hij met zwart 1 uit 5 en in Wijk aan Zee 2004 was zijn score met zwart
(2 uit 7) ook niet echt geweldig. Dan kan je met wit wel aardig wat punten halen, maar
daar schiet je dan weinig mee op.
Adams zal met zijn 50%-score heel wat meer tevreden zijn geweest dan Kramnik. In
een kort vóór dit toernooi gespeelde match tegen supercomputer Hydra kreeg de
Engelsman werkelijk alle hoeken van het schaakbord te zien: met de onwaarschijnlijk
score van 5½ - ½ werd hij weggevaagd. Hij was dus gebrand op een goed resultaat en
dat is hem in dit sterke gezelschap redelijk gelukt.
Han Nicolaas
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Plaats
2-5
8
6-7
2-5
2-5
6-7
9
10
2-5
1

De onzichtbare pion
(om vast in de stemming te komen...)
In het paleis van Sinterklaas was het een grote drukte. Nog een paar dagen en dan
zou men vertrekken naar Nederland voor de jaarlijkse viering van de verjaardag van
de Sint. De Zwarte Pieten moesten hard werken en er heerste een zenuwachtige
spanning om alles op tijd ingepakt te krijgen. Sint zelf zat in zijn werkkamer achter zijn
bureau het grote boek bij te werken. Dat was secuur werk en er mocht geen fout
gemaakt worden. Na enige tijd sloot hij vermoeid het boek en nam zich voor morgen
weer verder te gaan. Hij keek op zijn antieke klok en zag dat het nog te vroeg was
voor het avondeten en hij besloot naar de magazijnen te gaan om te kijken of het
inpakwerk vorderde. Hij werd altijd een beetje opgewonden wanneer hij de drukte in
de magazijnen zag en hij verheugde zich dan over de blije gezichten van de kinderen
wanneer zij de cadeautjes in ontvangst namen.
Sinterklaas zijn is een mooi vak, dacht hij dan vaak.
Bij zijn binnenkomst in de grote hal werd hij door zijn Pieten luid begroet.
Dag Sinterklaas, riepen zij in koor.
Sint knikte hen minzaam toe en wuifde met zijn rechterhand.
Hij liep rustig tussen zijn harde werkers en zag een der Pieten met een stapel dozen
lopen.
Wat zit er in die dozen Piet, vroeg hij.
Schaakspellen Sinterklaas, was het antwoord.
Sint knikte tevreden, mooi spel Piet. Speel jij zelf schaak?
Af en toe speel ik wel eens in de kantine een spelletje met een van de andere Pieten,
antwoordde hij.
En U, vroeg Piet, speelt U zelf schaak.
Jazeker, antwoordde Sint Nicolaas, het komt er de laatste tijd niet veel van maar
vroeger speelde ik regelmatig. Ik heb zelfs nog een keer het Bisschoppentoernooi
gewonnen, zei hij niet zonder enige trots.
Weet je wat Piet kom vanavond na het eten bij mij op de kamer en dan spelen wij een
paar spelletjes bij een kop warme chocolade en een stukje banket of speculaas net
wat je wil. Dat lijkt mij gezellig.
Dat klinkt goed Sint, sprak Piet, ik zal er zijn.
Precies om acht uur werd er bij Sint op de deur geklopt.
Kom binnen Piet en maak het je gemakkelijk. Ik heb het bord en de stukken al klaar
gezet.
Piet nam plaats achter het bord. Hij was wel een beetje onder de indruk. Het overkomt
je immers niet dagelijks dat je wordt gevraagd in de kamer van Sint Nicolaas. Hij
hoopte maar dat hij een beetje tegenspel kon bieden aan de goed heiligman. Hij zich
nog wel voorbereid en nog even het boekje “lekker schaken” doorgenomen maar of
dat genoeg was om het op te nemen tegen een man die eens het Bischoppentoernooi
op zijn naam had geschreven daaraan twijfelde hij toch.
Nou zullen dan maar beginnen, zei Sint, terwijl hij ging zitten tegenover zijn knecht.
Met welke kleur wil je spelen, vroeg hij.
Geef mij maar zwart, antwoordde Piet.
Dat is prima, zei de Sint, een prettige partij.
Even later waren beide spelers verdiept in het spel. De partij ging gelijk op. De
speelsterkte van Sint viel wel mee dacht Piet, ik kan hem tenminste aardig partij
geven. Alleen die pion op f5 staat me een beetje behoorlijk in de weg. Hij verhindert de
opbouw van mijn aanval.
Plotseling stond de Sint en excuseerde zich omdat hij even naar het toilet moest.
Enigszins afwezig knikte Piet dat hij het had begrepen.
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Zijn gedachten waren bij het probleem van die pion op f5. Hoe krijg ik dat ding van het
bord zat hij te denken. Opeens kwam hij op een kwaadaardige gedachte: als ik die
pion nu eens gewoon van het bord afpakte. Zou de Sint het zien? Hij luisterde nog
even of hij de voetstappen van de Sint hoorde. Nee, hij was nog niet op de terugtocht.
Fluks pakte hij de pion van het bord en zette hem tussen de andere geslagen stukken.
Even later kwam de heilige baas weer terug.
En, vroeg hij terwijl hij terugliep naar zijn stoel, weet je al wat je speelt?
Ja Sint, antwoordde Piet en hij voelde zich rood worden maar dat kon Sint natuurlijk
niet zien, ik zet mijn toren op g6.
Dat lijkt mij niet zo’n goede zet vriend want dan kan hem slaan met mijn pion op f5, zei
Sint toen weer ging zitten.
Hij staarde naar het bord. Hé, wat is dat nu ik meende toch dat ik een pion op f5 had
staan, mompelde hij, nu ja ik zal mij wel hebben vergist. Ik word al een dagje ouder
moet je maar bedenken.
Piet durfde hem niet aan te kijken en voelde zich een schoft.
De partij ging verder. Piet stond nu duidelijk beter.
Dat zag de Sint ook. Er moest iets gebeuren want om nu zomaar te verliezen van je
knecht ging hem toch wat te ver. Je bent dan wel heilig maar niet gek.
Wat zou je denken van een lekker kopje warme chocolade, vroeg Sint, met een lekker
stukje banket Piet? vroeg hij.
Dat lijkt mij wel wat Sint Nicoalaas.
Mooi als jij dat dan even wil klaarmaken dan denk ik nog even na over mijn volgende
zet.
Goed Sint, zei Piet. Hij was blij dat hij even weg kon want hij had behoorlijk last van
een schuldig gevoel.
Nauwelijks was Piet naar de keuken of Sint pakte een zwarte pion op van b6 en zette
die naast het bord.
Even later kwam Piet weer terug. Hij droeg een dienblad met twee koppen warme
chocolade en twee flinke stukken banketstaaf.
Lekker, zei Sint en hij pakte een kopje van het dienblad en een stuk banket.
Piet keek naar het bord.
Hé, wat is dat nu, zei Piet, ik had zoeven toch een pion op b6 staan.
Je vergist je Piet, bromde Sint die zich behoorlijk betrapt voelde. Ik zie hem in elk
geval niet staan. Misschien is hij onzichtbaar geworden, lachte hij een beetje gemaakt.
Dat zal het zijn Sint. Hij is er wel maar alleen zien we hem niet omdat hij onzichtbaar is
geworden maar ik kan dus wel degelijk de toren op a5 slaan.
Sint wist niet wat hij daarop moest zeggen. Betrapt worden op oneerlijk spel is tot daar
aan toe maar om nu te liegen dat er echt geen pion op b6 stond ging hem toch te ver.
Piet voelde zich echter ook niet op zijn gemak.
Sint, zei hij en hij voelde zich weer rood worden, die pion van u op f5 die staat er ook
nog, bekende hij, die is echter ook onzichtbaar geworden.
Zie je wel, zei Sint, ik dacht al zoiets maar dan kan ik jouw toren op g6 alsnog slaan.
Ja Sint, antwoordde Piet, dat kan.
Beiden voelde zich beschaamd en besloten de partij op remise te houden en er verder
met niemand over te spreken.
Chris van Zijderveld
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Erwin l’Ami Nederlands nieuwste grootmeester
Erwin l’Ami heeft in het onlangs gehouden Amsterdam International Tournament
(16 tot en met 24 juli) zijn derde en laatste grootmeesternorm behaald. Achter winnaar
Pavel Eljanov uit Oekraïne (7 uit 9) werd hij met 6½ punt gedeeld tweede. Dit resultaat
kwam iets te laat om op het afgelopen FIDE-congres in Dresden (augustus) tot
grootmeester te worden benoemd: de 20-jarige l’Ami zal dus nog even moeten
wachten voor hij zich officieel grootmeester (Nederlands 18e!) mag noemen. L’Ami zal
overigens niet de jongste Nederlandse grootmeester worden. Dat is Daniël Stellwagen
die in oktober 2004 op 17-jarige leeftijd tot grootmeester werd benoemd. Ook Jan
Smeets was iets jonger dan l’Ami toen hij in juli 2004 officieel grootmeester werd.
____________________________________________

Nederland de nieuwe Europees kampioen voor landenteams!
Nederland is in Göteborg Europees kampioen geworden! In deze Zweedse stad vond
van 30 juli tot en met 7 augustus het tweejaarlijkse Europees kampioenschap voor
landenteams (viertallen) plaats. Nederland (verrassend winnaar in 2001 en 13e in
2003) had met Van Wely, Sokolov, Tivikaov, Timman en Van den Doel een sterk team
afgevaardigd en draaide vanaf het begin af aan mee in de kopgroep. Maar een eerste
plaats had denk ik niemand verwacht en is werkelijk een fantastische prestatie. Alle
sterke landen waren aanwezig (dit in tegenstelling tot 2001 toen o.a. Rusland,
Armenië en Hongarije er niet bij waren) en de tegenstand die Nederland tijdens het
toernooi kreeg was indrukwekkend: zelf als zesde geplaatst kreeg Nederland alle
hoger geplaatste landen te bestrijden (Rusland, Israël, Oekraïne, Armenië en
Frankrijk) + Azerbaidzjan, Polen, Macedonië en Griekenland. Nederland won zes keer
en speelde drie keer gelijk, een schitterende prestatie. De tweede plaats was voor
Israël, dat lange tijd bovenaan had gestaan. Frankrijk werd derde.
Bij dit Europees kampioenschap waren allereerst de matchpunten bepalend voor de
ranglijst, en niet de bordpunten, zoals bij eerdere Europese kampioenschappen en
Olympiades. Het is dus zaak ‘gewoon’ elke wedstrijd met 2½-1½ te winnen: dan kom
je een heel eind...
Hieronder een verslag van dit spannende kampioenschap.
Nederland begon de eerste ronde met een degelijke 3-1 overwinning op Macedonië:
winst voor Sokolov en Timman en remises van Tiviakov en Van den Doel.
Uit deze wedstrijd een aardige opgave uit het slot van de partij tussen Ivan Sokolov
(wit) en Vladimir Georgiev. In onderstaande stand speelde wit een zet waardoor zwart
het meteen opgaf.
Oplossing onderaan blz. 46 (eerst zelf proberen, niet meteen kijken...).
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In de tweede ronde volgde de confrontatie met het als 3e geplaatste Oekraïne dat in
Ivanchuk, Karjakin en Eljanov drie toppers in huis had. Dat duel leverde een fraaie 2½1½ overwinning op dankzij drie remises (Van Wely tegen Ivanchuk, Tiviakov tegen
Karjakin en Sokolov tegen Eljanov) en een overwinning van Timman aan het 4e bord
tegen Kuzubov.
In de derde ronde weer een ijzersterke tegenstander: het als 2e geplaatste Israël met
toppers als Gelfand, Sutovsky, Smirin en Avrukh. Timman maakte snel remise tegen
Erenburg (reserve voor Avrukh), Van Wely deed hetzelfde tegen Gelfand in een
eindspel waarin hij drie (vrij)pionnen had voor een kwaliteit, Sokolov kwam remise
overeen met Sutovsky in een vierpaardeneindspel met aan beide kanten nog drie
pionnen en Tiviakov deelde het punt met Smirin. Vier remises dus en dat betekende
dat Nederland na drie ronden 5 matchpunten en 7½ bordpunten had.
In de vierde ronde was het sterke Armenië de tegenstander met o.a. Akopian, Aronian
(speler van ZZICT) en de oude rot Vaganian. Sokolov deelde vrij snel het punt met
ploeggenoot Aronian, Tiviakov en Vaganian hielden elkaar ook in evenwicht en Van
den Doel (invaller voor Timman) speelde remise tegen Anastasian. De strijd vond
plaats aan bord 1: Van Wely met wit tegen Akopian. Dit werd een zeer fraaie
overwinning voor Van Wely, door Rini Kuijf op de KNSB-site bestempeld als “de beste
partij die ik ooit van hem heb gezien”. De winst van Van Wely betekende een knappe
2½-1½ overwinning op het als vierde geplaatste Armenië. Hieronder het slot van deze
partij.
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Stelling na 36. Ld4
(Commentaar van Rini Kuijf op de KNSB-site: “pion meer, superieure loper en aanval
tegen de zwart koning. Zelden zal Akopian zo zijn weggespeeld”. Er volgde nog:
36...b4 37.Kd3 Ke7 38.Ta6 Kf7 39.Kc4 Tc7+ 40.Tc6 Tb7 41.g6+ hxg6 42.hxg6+
Ke8
43.d6 Kd8 44.Ta6 en Akopian gaf op 1-0
In de vijfde ronde wachtte het team van Frankrijk, met toppers als Bacrot en Lautier
als vijfde geplaatst en na vier ronden ongeslagen koploper. Van Wely speelde tegen
Bacrot, die hij ook in Dortmund al was tegengekomen. Toen won Van Wely, nu werd
het remise in een partij waarin Van Wely weliswaar een pion achter kwam maar
actiever spel had. Ook Timman kwam een pion achter tegen Bauer, maar ook hij had
actief stukkenspel en sleepte er remise uit. Tiviakov kwam een pion voor tegen
Fressinet, maar dat bleek niet genoeg voor de winst en ook hier werd het remise.
Sokolov tenslotte won in het verre middenspel een pion tegen Lautier en had
bovendien twee actieve torens en paarden. Het werd een lang gevecht, dat uiteindelijk
in remise eindigde.
Zo werd het 2-2 tegen een sterk Frans team. Dat betekende dat Nederland na vijf
ronden nog steeds geen partij had verloren!
In de zesde ronde moest Nederland het opnemen tegen Rusland, kampioen in 2003
en ook nu weer als eerste geplaatst. Met Svidler, Dreev, Bareev en Motylev en
Timofeev hadden de Russen een aardig team afgevaardigd, dat echter zijn draai nog
niet echt gevonden had dit toernooi. Met drie overwinningen, een gelijkspel tegen
Azerbaidzjan en een nederlaag tegen Frankrijk stonden ze na vijf ronden op de 6e
plaats, 2 plaatsen onder Nederland.
Van Wely speelde aan bord 1 tegen Svidler en na een taai gevecht werd dit remise,
evenals hun partij in Dortmund trouwens. Tiviakov trof Dreev en kreeg een dame voor
toren, paard en pion. Dit was voldoende voor Tiviakov die dit feilloos naar de winst
voerde. Timman nam het met zwart op tegen Motylev. Beide spelers kregen een
vrijpion, Timman moest daar zijn loper voor offeren maar had schitterend gezien dat
zijn vrijpion daarna niet meer te houden was: een fraaie overwinning van Timman!
Van den Doel tenslotte speelde tegen Bareev, waarin hij eerste beter stond maar in
een toreneindspel met een pion minder in remise moest berusten. Een 3-1
overwinning op Rusland! Het lijkt me dat dit een unieke prestatie is: volgens mij heeft
een Nederlands team nog nooit van Rusland gewonnen op een EK voor landenteams
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of een Olympiade! Na zes ronden heeft Nederland 10 matchpunten en 15 bordpunten,
goed voor een 2e plaats achter het verrassend sterke Israël dat Frankrijk met 3-1
versloeg. De score van Van Wely tot nu toe is overigens bijzonder goed. Aan het
eerste bord scoorde hij 3 uit 5 tegen spelers met een gemiddelde ELO van 2730 (!). Of
zoals Rini Kuijf het op de KNSB-site uitdrukte: “Loek van Wely zit aan bord 1 de tegels
uit de vloer te schaken in Göteborg.” Weer een uitdrukking geleerd!
Uit deze wedstrijd drie fragmenten. Allereerst de slotstelling uit de partij tussen Svidler
(wit) en Van Wely aan bord 1. In onderstaande stelling werd remise overeengekomen.

Slotstelling na 57. ... Lf6
Er had nog kunnen volgen: 58. c7 Kd7 59. Kf5. Zwart speelt dan 59...Lxh4! en nadat
wit alle pionnen heeft veroverd en zwart de c-pion, blijft wit met de verkeerde randpion
over (het promotieveld van de witte a-pion heeft niet de kleur van de witte loper en dat
is dan niet te winnen) ½-½
Het tweede fragment komt uit de partij tussen tussen Tiviakov en Dreev. Tiviakov (met
wit) heeft zojuist 47. Dh6!! gespeeld waarna onderstaande stelling ontstond.

Stelling na 47. Dh6!!
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Is-ie mooi of niet?! Er dreigt 48. h8D mat, dus het antwoord van zwart is gedwongen.
47...Te2+ 48.Kf1 Lxh6 49.h8D+ en wit neemt op de volgende zet uiteraard op e2 1-0

Tenslotte de laatste zetten uit de partij tussen Motylev (wit) en Timman.
Timman heeft zojuist 38. ... La5! gespeeld waarna onderstaande stelling op het bord
kwam.

Stelling na 38. ... La5!
Prachtig gespeeld door Timman. Zwart geeft zijn loper voor de d-pion en heeft
uitstekend gezien dat zijn eigen a-pion nooit meer te stoppen is. De witte pion op e5
staat zijn eigen loper vreselijk in de weg! Er volgde nog:
39.d8D+ Lxd8 40.Dxd8+ Kh7 41.Da5 Db3 42.Lf2 Dd5+ 43.Kh3 Df3+ 0-1
Azerbaidzjan (als 7e geplaatst) was de tegenstander in de zevende ronde. Timman
kwam al na 16 zetten remise overeen met Gashimov. Van Wely en Radjabov hielden
het aan bord 1 zeven zetten langer uit in een stelling waarin Van Wely volgens mij het
initiatief had. Maar wie ben ik, de heren besloten in ieder geval tot remise. Van den
Doel kreeg met wit tegen Guseinov een toren en een pion voor twee stukken in een
partij waar ik weinig of niets van begreep. Even later stond het als volgt:
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Stelling na 20. ... Pc4
‘Normale’ schakers zouden hier 21.Lxc4 Dxc4 22.b4 Pe8 23.a5 of iets dergelijks
doen, maar topgrootmeesters zitten toch iets anders in elkaar. Van den Doel speelde
a tempo...
21. Dc2!!?? Hij offert gewoon nog een stuk!!
De partij ging als volgt verder:
21...Pxe3 22.Dxc8+ Lxc8 23.Tc1 Le6 24.b6 Lh6 25.b7 Kg7?! (25. ...Pd7 26. Lb5
hielp niet) 26.b8D Pxg2 27.Tc3 Pf4 28.Lc4 d5 29.exd5 Ld7 30.a5 Ph3+ 31.Kh1 Lf4
32.Db6 Le5
33.a6 (indien nu 33...Lxc3, dan 34. a7 Lg4!!? 35. a8D Lxf3 mat!) 33...Lf5 34.De3 Lf4
35.Dd4 1-0
Sokolov was toen nog volop aan de slag met Mamedyarov. Hij had in het verre
middenspel een pion gewonnen, maar moest uiteindelijk na 80 zetten toch toegeven
dat het eindspel niet te winnen was. Remise dus en een 2½-1½ overwinning. Na
zeven ronden en 28 partijen heeft Nederland nog steeds geen partij verloren. Met 12
matchpunten en 17½ bordpunten staan ze nu op de tweede plaats, 1½ bordpunt
achter Israël dat gelijk speelde tegen Polen. Er zijn nog twee ronden te gaan: zit er
misschien, evenals in 2001, weer een daverende verrassing in??
Een opvallende ronde trouwens, deze zevende ronde in Göteborg. Frankrijk won van
Armenië, Georgië versloeg Oekraïne, Roemenië verloor van Griekenland, Bulgarije
(weliswaar zonder Topalov) verloor van Estland en Rusland (totaal van slag uiteraard
na de 3-1 nederlaag tegen Nederland...) verloor van een niet al te sterk Hongaars
team (zonder Leko en Polgar). Na zeven ronden staan de Russen op een 19e plaats...
In de achtste ronde was het verrassende Griekenland de volgende tegenstander. Als
17e geplaatst, maar na zeven ronden op een vijfde plaats! Ze hadden vier keer
gewonnen, twee keer gelijk gespeeld en één keer verloren. Echte toppers hebben ze
niet, maar de vier Griekse grootmeesters vormen kennelijk een hecht team.
De Nederlanders hadden er kennelijk zin in tegen de Grieken, want er werd hier en
daar flink op los geofferd. Van Wely offerde tegen Kotronias een stuk voor twee
pionnen, kreeg er nog een pion bij maar moest toch uitkijken voor de Griekse
aanvalskansen. Die waren er inderdaad en Van Wely ging ergens vreselijk de mist in.
Hij verloor z’n dame voor een toren en gaf meteen op: de eerste verliespartij van
Nederland. Gelukkig won Tiviakov vrij gemakkelijk van Banikas in 28 zetten. Sokolov
speelde tegen Papaioannou, gaf een stuk voor drie pionnen en belandde in een
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eindspel waarin hijzelf vijf pionnen had en zijn tegenstander een loper en twee
pionnen. Dit bleek niet te winnen voor Sokolov en ook Van den Doel kon tegen
Mastrovasilis geen winst behalen. Een teleurstellend 2-2 gelijkspel dus tegen de
Grieken en daar had Nederland van tevoren ongetwijfeld meer van verwacht.
Wat betreft de overige uitslagen in deze achtste ronde had Nederland echter alle geluk
van de wereld. Koploper Israël verloor met 2½-1½ van Georgië en Frankrijk (derde
met één matchpunt minder dan Nederland) verloor met dezelfde cijfers van Polen. Dat
betekende dat Nederland met nog één ronde te gaan bovenaan stond!
De stand bij het ingaan van de laatste ronde was namelijk als volgt:
1. Nederland – 13 matchpunten, 19½ bordpunten
2. Israël – 12 matchpunten, 20½ bordpunten
3. Polen – 12 matchpunten, 20 bordpunten
4. Georgië – 12 matchpunten, 18 bordpunten
5. Griekenland – 11 matchpunten, 19 bordpunten
6. Tsjechië – 11 matchpunten, 18½ bordpunten
7. Servië en Montenegro – 11 matchpunten, 18½ bordpunten
8. Frankrijk – 11 matchpunten, 18 bordpunten
De loting voor de 9e en laatste ronde aan de topborden was als volgt:
Nederland – Polen
Israël – Tsjechië
Griekenland – Georgië
Servië en Montenegro – Frankrijk
Polen dus de tegenstander in de 9e en laatste ronde. Bij winst was Nederland altijd
Europees kampioen, een gelijkspel zou vrijwel zeker een tweede plaats betekenen.
Het werd een spannende wedstrijd...
Tiviakov speelde aan bord 3 tegen Wojtaszek en kwam al vrij snel in een eindspel met
aan beide kanten twee toren en twee stukken. De Pool had het loperpaar en dat zag
er wat sterker uit dan loper+paard van Tiviakov. Tiviakov wist echter één van de lopers
te ruilen en na 55 zetten werd de remise getekend. Timman (met wit) bestreed
Markowski aan het 4e bord en kwam in een eindspel terecht met een paard en twee
pionnen tegen paard en drie pionnen voor zijn tegenstander. Markowski maakte echter
een behoorlijke fout waardoor Timman het paard van zijn tegenstander wist in te
sluiten ten koste van een pion (zie diagram hieronder). Het eindspel van paard+pion
tegen drie pionnen was vervolgens toch remise.
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Stelling na 43. gxf4
Markowski maakte hier een flinke bok en speelde 43. ... Kd8? (na 43...Pc2+ 44.Kd3
Pa3 45.Kd4 Pb5+ 46.Kc4 kan zwart nog wat proberen).
Timman speelde 44. Kd2 en zwart kan zijn paard niet meer redden. Gelukkig voor de
Pool heeft wit daaran echter geen winstkansen meer. Het vervolg was:
44...Kc7 45.Kc3 Pa2+ 46.Kb2 Pb4 47.Kb3 Pd5 48.exd5 cxd5 49.Kc3 Kd6 50.Pb3
e6 51.Kd3 Ke7 52.Ke3 Kd7 53.Kf3 ½-½
Sokolov speelde met wit tegen Socko en won in het middenspel een kwaliteit. De Pool
had echter een gevaarlijke vrijpion. Sokolov wist deze vrijpion onschadelijk te maken
en daarna was de winst een kwestie van tijd (zie diagram hieronder). Nederland op
een 2-1 voorsprong en remise voor Van Wely zou nu genoeg zijn!

Stelling na 27. Te7
Socko ging hier verder met 27. .. Kg8? [na 27...Txa4 28.Lxc3 dxc3 29.Txf7 h5 kan
zwart nog vechten.] Sokolov vervolgde met
28.Txa7 Txa4 29.Txa4 Pxa4 30.Tc8+ Kh7 31.Tc6 Pc3 32.f3 Pd5 33.Kf2 Pf6
34.Td6 h5 35.Ke2 Lh8 36.Txd4 Pg4 37.Td7 Pe5 38.Tc7 Lf6 39.Lc3 Kg7 40.Ke3
Pd7 41.Lxf6+ Pxf6 (het paard blijkt in het vervolg machteloos tegen de toren, “het
beest staat gewoon in de weg”, aldus Rini Kuijf op de website) 42.Kd4 Pe8 43.Td7
Pf6 44.Tb7 Pg8 45.Ke5 Pf6 46.g3 Pg8 47.h3 Pf6 48.f4 Pg8 49.f5 g5 50.Tb6 Kh7
51.Tb8 Pe7 52.Kf6 1-0
Van Wely speelde aan bord 1 tegen Kempinski die in de vorige ronde Bacrot had
verslagen. Een niet te onderschatten tegenstander dus. Van Wely (zwart) leek in het
middenspel wat gedrukt te staan, maar wist toch greep op de stelling te krijgen dankzij
zijn sterke loperpaar. King Loek won een pion en had in het eindspel ook meer tijd dan
zijn tegenstander. Met een aardige eeuwig-schaak combinatie wist de Pool er echter
remise van te maken. Een 2½-1½ overwinning dus en Nederland Europees
kampioen!!
Reactie van Jan Timman (topscorer met 5 uit 7) direct na afloop: "We winnen van
Oekraïne, Armenië en Rusland. Bijna ongelooflijk. Belangrijk voor ons was dat de
wedstrijdpunten de doorslag gaven, denk ik." (Dat klopt: op bordpunten zou Israël
kampioen zijn geworden, Oekraïne 2e en Nederland 3e).
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De strijd tussen Israël en Tsjechië was toen nog in volle gang, maar voor de eerste
plaats dus niet meer van belang. Wel uiteraard voor de verdeling van de zilveren en
bronzen medailles, dus een korte blik op deze wedstrijd.
Toen Nederland met 2½-1½ had gewonnen, stond Israël met 1½-½ vóór. Avrukh had
gewonnen, Smirin had remise gespeeld. Gelfand kwam vervolgens aan bord 1 ook
niet verder dan remise tegen de sterke Navarra en alle ogen waren nu gericht op
Sutovsky aan bord 2. Bij winst of remise zou Israël tweede worden en dat had er alle
schijn van. Sutovsky had een pion méér in een betere stelling. Na 4½ uur spelen wist
hij dit te winnen en bezorgde Israël een 3-1 overwinning en de zilveren plak.
De strijd om het brons was zeer spannend. Frankrijk won met maar liefst 3½-½ van
Servië en Montenegro en dat was juist voldoende om de Grieken op
weerstandspunten voor te blijven. Frankrijk dus brons, de rest van de ranglijst zag er
aan de top zo uit:
De eindstand aan kop:

1. Nederland
2. Israël
3. Frankrijk
4. Griekenland
5. Oekraïne
6. Polen
7. Georgië
8. Duitsland
9. Azerbaidzjan
10. Tsjechië

Matchpunten
15
14
13
13
12
12
12
11
11
11

Bordpunten
22
23½
21½
21½
23½
21½
19½
20
19½
19½

Weerstandspunten
191½
179½
184
166½
162
177½
183½
178½
185½
179½

Rusland kon de verwachtingen niet waarmaken. De Europees kampioen van 2003
werd nu slechts 14e met 10 matchpunten en 20½ bordpunten...

De uitslagen per ronde en per speler:

Macedonië
Oekraïne
Israël
Armenië
Frankrijk
Rusland
Azerbaidzjan
Griekenland
Polen
Totaal

Van Wely
x
½
½
1
½
½
½
0
½
4 (uit 8)

Sokolov
1
½
½
½
½
X
½
½
1
5 (uit 8)

Tiviakov
½
½
½
½
½
1
x
1
½
5 (uit 8)

Han Nicolaas
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Timman
1
1
½
x
½
1
½
x
½
5 (uit 7)

v/d Doel
½
x
x
½
x
½
1
½
x
3 (uit 5)

Totaal
3
2½
2
2½
2
3
2½
2
2½
22 (uit 36)

Op de valreep…
**************************************************************************************************
Waar velen al voor vreesden blijkt inderdaad het geval: het gaat niet goed met de
Schaakacademie van de KNSB. Tot 17 juli zou een aantal mogelijke externe
financiers van de Schaakacademie de gelegenheid krijgen om met een uitgewerkt
voorstel te komen. Het bestuur van de KNSB heeft besloten, overeenkomstig het
advies van een begeleidingsgroep, dat het voorstel van de mogelijke investeerders
niet voldoet aan de door de KNSB gestelde voorwaarden.
Belangrijke overwegingen daarbij waren dat er geen zicht was op de terugbetaling van
de lening van de KNSB ter waarde van € 220.000,- maar de KNSB wel direct de
zeggenschap kwijt zou zijn over de programmatuur en het lesmateriaal én dat er
onafgedekte risico’s waren met betrekking tot het kunnen voldoen aan de
subsidievoorwaarden van het ministerie van VWS.
Aan de dienstverbanden van de directeur van de Schaakacademie en van de
webmaster is op 1 augustus een eind gekomen.
Het positieve nieuws is echter dat een Initiatiefgroep Schaakacademie is ingesteld
die zich ten doel stelt de Schaakacademie breed toegankelijk te maken en te
behouden als belangrijk instrument voor het bevorderen van de schaaksport. De leden
van de Initiatiefgroep zijn van oordeel dat het mogelijk moet zijn hun doelstelling te
realiseren met behulp van de inzet van vrijwilligers, van bijdragen van sponsors en van
de nog beschikbare subsidiegelden.
De Initiatiefgroep heeft het voornemen op de Bondsraadvergadering van 10
september a.s. haar plan te presenteren en hiervoor goedkeuring te vragen.
**************************************************************************************************
**************************************************************************************************
Pavel Eljanov uit Oekraïne wint in juli het tweede Amsterdam International
Tournament, vóór o.a. Akopian, Stellwagen, l’Ami, Timofeev, Cheparinov, Sokolov,
Timman en Nijboer, de winnaar van vorig jaar
**************************************************************************************************
**************************************************************************************************
Maxim Turov uit Rusland wint in augustus in Dieren het Open NK 2005. Met 7½ uit 9
blijft hij Friso Nijboer een half puntje voor. Nijboer plaatst zich hierdoor, als beste
Nederlander, voor het Nederlands kampioenschap in 2006
**************************************************************************************************
**************************************************************************************************
Friso Nijboer wint in augustus het sterk bezette Hogeschool Zeeland toernooi,
samen met Viorel Iordachescu, Daniel Stellwagen, Susanto Megaranto en Erwin l’Ami
(allen 7½ uit 9). Nijboer werd tot winnaar uitgeroepen omdat hij de meeste
weerstandspunten had
**************************************************************************************************
**************************************************************************************************
Loek van Wely is in september in Leeuwarden voor de zesde achtereenvolgende keer
kampioen van Nederland geworden. Hij bleef Daniel Stellwagen en Sergei Tiviakov
een half puntje voor
**************************************************************************************************
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**************************************************************************************************
Het FIDE-wereldkampioenschap lijkt dan toch door te gaan. Als er geen rare dingen
gebeurd zijn, is vandaag (27 september) in het Argentijnse San Luis een
dubbelrondige achtkamp begonnen tussen de volgende spelers: Anand, Topalov,
Leko, Adams, Morozevich, Polgar, Svidler en de huidige FIDE-wereldkampioen
Kasimdzhanov. Grote afwezige is Kramnik, die al wel heeft aangegeven een match te
willen spelen tegen de winnaar van dit toernooi. De FIDE heeft echter al laten weten
dat daar geen sprake van kan zijn. Kortom: ook ná deze match zal hereniging in de
schaakwereld nog ver te zoeken zijn...
**************************************************************************************************

Oplossing opgave blz. 36:
Sokolov speelde Df3! en zwart gaf meteen op: hij verliest minimaal een stuk.
Speelt zwart nl. ... Lxe4, dan volgt Dxf6 en het mat op g7 is ondekbaar. Doet zwart ...
Lxe5, dan speelt wit eerst Lxb7 en daarna dxe5.
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