Voorwoord

Hallo allemaal!

Het tweede nummer van Pomar Nieuws dit seizoen, nog juist voor de Kerst!
We zijn inmiddels al weer een paar maanden bezig met de interne competitie en in beide
groepen is het behoorlijk spannend en is er volop sprake van strijd.
In de externe competitie hebben de drie Pomarteams tot nu toe redelijke resultaten behaald.
Pomar 1, nog steeds in de 1e klasse, gaat een poging doen te promoveren naar de
promotieklasse. Na twee gewonnen wedstrijden en een gelijkspel staat het eerste team op
een tweede plaats in de 1e klasse A.
Pomar 2 heeft het lastig in de 2e klasse B: er werd drie keer verloren, maar geen nood, er
zijn nog vier wedstrijden te gaan.
Pomar 3 doet het goed in de 3e klasse B en staat na twee gewonnen wedstrijden en één
nederlaag op een derde plaats.
Het jaarlijkse Pomartoernooi op 17 december (voor de tweede keer in De Schilp) verliep zeer
goed en ik denk dat ik namens alle deelnemers spreek als ik zeg dat het een zeer geslaagde
dag was!
In dit Pomar Nieuws vind je nieuws over de interne competitie, veel verslagen uit de externe
competitie, een aantal partijen, een verslag van het Pomartoernooi, een verslag van de
massakamp van 15 september en nieuws uit binnen- en buitenland.
Volgende week (27 december) is onze laatste schaakavond van het jaar. De kans is groot
dat er nog wat oliebollen worden gegeten, maar er zal ongetwijfeld ook worden geschaakt.
Voor het laatste nieuws verwijs ik uiteraard naar onze website: http://www.pomar.nl.
De eerste speelavond van het nieuwe jaar is op 10 januari 2006 (3 januari is er dus géén
schaken, de zaal is dan bezet!).
Vanaf deze plek iedereen alvast een heel gelukkig en vooral gezond nieuwjaar en de beste
wensen voor 2006!!

Veel leesplezier!

Han
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Tussenstanden in de interne en externe competitie
De interne competitie is bijzonder spannend tot nu toe en dat geldt voor beide groepen. De
stand aan kop is als volgt, bijgewerkt tot en met 13 december:
Stand groep A
1
2
3
4
5
6

Felix Ferschtman
Thierry Bieger
Wouter van Markenstein
Chris van Zijderveld
Gerbrand Beekman
Galia Ferschtman

Stand groep B
43
41
41
36
35
35

1
2
3
4
5
6

Peter de Man
Hans Mudde
John Woestenenk
Richard Acosta
Giuseppe Gastaldi
Piet Berghuis

43
43
37
36
35
35

In de externe competitie boeken de drie Pomar-teams redelijke resultaten. Alledrie de teams
hebben nu drie wedstrijden gespeeld en van deze negen wedstrijden werden er vier
gewonnen, één gelijk gespeeld en vier verloren.

Pomar 1
Na een verrassende overwinning op het sterke Rijswijk 1 (4½-3½), volgde een 5-3 winst op
de jeugd van Botwinnik 3. De derde wedstrijd tegen het sterke DSC 5 werd een spannend 44 gelijkspel. Pomar 1 staat nu 2e met evenveel matchpunten als Schaakhuis 2, maar iets
minder bordpunten. Er volgen nog vier wedstrijden. Tegen DD 4 en WSC 3 kunnen nog wel
punten gehaald worden, tegen het sterke Schaakhuis 2 en Haeghe Ooievaar 1 (vorig jaar
nog in de promotieklasse) zal dat moeilijker worden. Hoewel, in deze klasse lijkt iedereen
van iedereen te kunnen winnen!

Pomar 2
Het tweede team heeft het niet makkelijk in de 2e klasse A, en dat was wel een beetje te
verwachten na de ‘promotie’ van vorig seizoen. De eerste twee wedstrijden werden met 7-1
verloren van respectievelijk Haagse Toren 3 en Promotie 5. Ook de derde wedstrijd ging
helaas verloren, maar de 5-3 nederlaag tegen RHC/Arena 2 zag er in ieder geval op papier
wat vriendelijker uit. Ook hier nog vier wedstrijden te gaan, waarin twee andere kandidaten
voor degradatie, Voorburg 1 en Vogelwijk 2, nog bestreden moeten worden.

Pomar 3
Pomar 3 doet het goed in de 3e klasse B. Na een nederlaag in de eerste ronde tegen Rijswijk
5 volgden overwinningen op DSC 9 en DD 6. Pomar 3 staat nu op de derde plaats achter
Schaakhuis 3 en de jeugd van BF / Wassenaar 3. Schaakhuis heeft echter een wedstrijd
meer gespeeld. Op 7 maart 2006 is de topper tegen Schaakhuis 3 en als Pomar 3 deze
wedstrijd weet te winnen lijkt promotie zeker mogelijk!

HSB-beker
In de eerste ronde waren wij in onze sterkste opstelling helaas niet opgewassen tegen het
viertal van Schaakhuis. Het werd een 3½-½ nederlaag: alleen Thierry wist een half punt te
bemachtigen. Dan maar volgend seizoen die beker pakken!
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Najaarsvergadering HSB op 14 september 2005
Op woensdagavond 14 september vond de Algemene Vergadering van de HSB plaats in het
clublokaal van Botwinnik, Bridgehome Zoetermeer. Het ontbreken van een geluidsinstallatie
of het niet gebruiken daarvan zorgt voor misverstanden en onduidelijkheid. Ik hoop dat dit
probleem de volgende keer niet aanwezig is. Door de redelijk grote bezetting, circa 50 tot 60
deelnemers, is een goede geluidsinstallatie aan te raden.
1. Opening.
De voorzitter, de heer Koert ter Veen, opent de vergadering en heet in het speciaal de
ereleden van de HSB welkom.
2. Vaststelling van de agenda.
Als extra agendapunten worden opgenomen punt 19. Beleid HSB 2006-2010 en punt
20. opzegging c.q. royement Corbulo.
3. Mededelingen en binnengekomen stukken.
De voorzitter stelt de vergadering voor stil te staan bij het overlijden van een viertal
leden.
- Er zijn 6 berichten van verhindering
- Regina Pacis heeft het lidmaatschap beëindigd per 1 oktober
- Jan Timman Collectief is gefuseerd met DSC
- Aantal leden van de HSB stokt bij 29
- Er is een aangepaste versie van het financieel verslag voor de leden
- Er zijn kandidaatstellingen ontvangen van Promotie en WSC voor
diverse commissies
- John Pouwels, Botwinnik, trekt zich terug uit Commissie van Beroep
4. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering van 20 april 2005.
De heer Vink, DD, vindt het jammer dat het schaken op zaterdag geen steun kan
vinden bij de andere leden en meldt dat het jeugdteam zal worden teruggetrokken.
De gezamenlijke ronde in de eerste klas gaat ten koste van thuiswedstrijden.
5. Wijziging van het huishoudelijk reglement.
Artikel 6.2 zal opnieuw worden besproken en men komt terug met een correcte
omschrijving.
6. HSB jaarverslag 2004-2005.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk ziet het boekwerk er prima uit en is er voldoende
informatie over jeugd, de externe competitie en diverse andere informatie.
In het overzicht van aantal leden worden dubbelleden meegeteld in het overzicht, en
dit komt overeen met de opmerking van de Kascommissie die het voorwoord in het
financieel verslag niet kon rijmen met totaaloverzicht leden.
Per 30 juni zijn er nog geen leden opgegeven van Interculturele Schaakvereniging
Delft (ISD), de opvolger van Tijdnood.
Het HSB snelschaaktoernooi voor viertallen, dat altijd in april/mei werd gespeeld, is
verschoven naar zondag 13 november; wederom als locatie Wassenaar.
7. Verslag Kascontrolecommissie en decharge van het Bestuur.
De Kascontrolecommissie geeft geen decharge voor de eerste jaarstukken en pleit
voor een tweede controle om de aangepaste cijfers te kunnen controleren. Er is geen
tijd geweest om het erratum te controleren en zodoende wordt dit besproken op de
extra vergadering in november.
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8. Benoeming Bestuur.
Het bestuur wordt met algemene stemmen, zonder tegenkandidaten, herkozen.
9. Benoeming commissies.
Commissie van Beroep: de heren de Bas, Wulffers, Tan en van der Ende.
Kascontrolecommissie wordt benoemd in de vergadering van november.
10. Benoeming KNSB bondsraadleden.
De heer Jan Nienhuis volgt de heer Happel op.
11. Mededelingen KNSB.
De nieuwe secretaris van de KNSB stelt zich voor en is verheugd de Vergadering mee
te kunnen delen dat er een nieuwe voorzitter in de persoon van de heer J. Rozenboom
is benoemd.
- Schaakacademie maakt een doorstart naar breedtesport
- Er is een gat in de begroting van 2006 van 160 000 euro. Dit moet
worden opgevangen door te snijden in de kosten zoals het
schaakmagazine en servicepunten
- Organisatiestructuur wordt eind oktober besproken
- Voorstel de Moderne Schaakbond zal worden besproken
- Contributie-differentiatie zal binnenkort worden besproken op een
thema-avond
- De leden zien te weinig terug van afdracht KNSB
12. Mededelingen Servicepunt West.
Servicepunt West houdt zich bezig met ondersteuning verenigingen op het gebied van
structuur, cursussen, subsidies, opleiden trainers, meisjesclinic en organiseren
themadagen zoals kaderwerving.
Binnenkort worden er op aanvraag cursussen georganiseerd.
- kadercursus, trainers, jeugd en arbiters
- schaaktrainer A
- wedstrijdleiders
- schaaktrainer B, in Utrecht
13. Nieuwe HSB website
De voorzitter bedankt een aantal mensen waaronder Bart Germeys voor hun
werkzaamheden op het gebied van de nieuwe website. Teamleiders kunnen de
uitslagen direct via de website invullen. Een verzoek om de nieuwsbrieven ook op de
clubs te laten lezen.
14. Wijziging van het competitiereglement.
Worden goedgekeurd
15. Competitie 2005-2006
Een verzoek van Erik van der Maarel: wanneer treedt de competitieleider op bij teams
die regelmatig met te weinig mensen verschijnen?
16. Wedstrijden en activiteiten.
a. zondag 13 november Snelschaken voor HSB-teams te Wassenaar
b. zaterdag 12 november SIO toernooi
c. Haags Weekend toernooi 18 en 19 november
d. zondag 11 december NK-snelschaken voor teams (Vogelwijk)
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e. zaterdag 17 december Pomar-toernooi
17. Jeugd 2005-2006.
Ten behoeve van de leden wordt een boekje met het volledige programma uitgereikt.
18. Vaststelling volgende vergadering.
- extra jaarvergadering met o.a. verslag kascontrolecommissie op
woensdag 23 november
- Voorjaarsvergadering op woensdag 19 april 2006.
19. Rondvraag
- Royement Corbulo per 1 oktober. De HSB is coulant geweest met
Corbulo. De club is een jaar lang vrijgesteld van contributieafdracht,
maar Corbulo heeft zijn leden nog niet allemaal aangemeld. Het
verweerschrift van Corbulo zal ook worden besproken op de
vergadering in november
- DD, schaken op zaterdag voor HSB teams. Gera zal een onderzoek
houden onder de verenigingen en dit terugkoppelen.
- Leden moeten op tijd worden aangemeld en niet op het laatste moment
- Ron Bleker (DD) is benoemd tot internationaal arbiter
- Hoe staat de KNSB tegen de verkiezing van een nieuwe Fide-voorzitter
- Boetes ontbreken in mededelingenblad, via de kascontrolecommissie
kan dit gecontroleerd worden.
Samen met Louis Wulffers heb ik voor de tweede keer de boeken en bescheiden
gecontroleerd. Na wat aanpassingen onzerzijds om in ieder geval de bijlagen
kloppend te maken met de balans, hebben wij alsnog decharge gegeven aan het
bestuur van de HSB.
Frits Berendse jr
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Massakamp 2005
Op donderdag 15 september 2005 organiseerde Haeghe Ooievaar al weer de negentiende
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.
Doordat RHC/Arena dit seizoen niets van zich liet horen werd een vierde team samengesteld
uit spelers van Haeghe Ooievaar en Botwinnik onder de naam HO/Botwinnik. Daarnaast
leende Pomar twee leden van Haeghe Ooievaar om tot een twaalftal te komen. Volgend jaar
wil Botwinnik dit toernooi organiseren ter gelegenheid van hun jubileum. Ook Pomar jubileert
volgend jaar (60) maar geeft de eer graag aan Botwinnik. Wij zullen misschien wel moeten
kijken naar een opvolger voor RHC/Arena, maar er zijn voldoende verenigingen die graag
meedoen met het massakamp-toernooi.
Met minder overmacht dan vorig jaar werd Botwinnik kampioen door alle drie de partijen te
winnen. Haeghe Ooievaar werd tweede vóór Pomar en het gelegenheidsteam. Wij hadden
het traditioneel moeilijk omdat wij maar twee spelers hadden uit onze eerste team. Door een
vertraging van een half uur (het opvullen van de open plekken) werden de wedstrijden
gespeeld met een tempo van 20 minuten per persoon per partij.
Uitslagen
Haeghe Ooievaar
Botwinnik
HO/Botwinnik
Botwinnik
Haeghe Ooievaar
Pomar

-

Eindstand
1. Botwinnik
2. Haeghe Ooievaar
3. Pomar
4. HO/Botwinnik

25 bordpunten
23½ bordpunten
15 bordpunten
8½ bordpunten

Pomar
8
HO/Botwinnik
10½
Pomar
5
Haeghe Ooievaar
6½
HO/Botwinnik
10
Botwinnik
4

-

4
1½
7
5½
2
8

Botwinnik wist alle drie de wedstrijden te winnen maar de 6½ - 5½ tegen Haeghe Ooievaar
was minder overtuigend dan de uitslag van de vorige keer. Tegen onze grote
schaakvrienden Haeghe Ooievaar en Botwinnik werden wij beide keren naar een grote
nederlaag gespeeld. Twee keer 8-4.
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 nodigde Botwinnik
de teams al uit voor het twintigste toernooi.
Ik wil alle verenigingen en de contactpersonen hartelijk danken voor hun medewerking.
De heren Luyendijk, van Eijk en Croes van Haeghe Ooievaar en de heren Mulders en Jacob
van Botwinnik scoorden allen 3 uit 3. De heren Berendse sr (Pomar), Pouwels, Buchly,
Middelkoop, Rijsdijk en van Dorp (allen Botwinnik) scoorden 2 ½ uit 3.
Hieronder volgen nog de individuele scores.
Individuele sore
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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

Haeghe Ooievaar
Naam
Thijssen
Van der Bos
Crefcoeur
De Liefde
Van der Meer
Bons
Van Veen
Tuk
Van der Berg
Luyendijk
Van Eijk
Croes
Totaal

Pom
1
½
½
0
1
1
1
0
0
1
1
1
8

Botwinnik
Naam
Pouwels
Buchly
Smaal
Van Beekum
Mulders
Jacob
Middelkoop
Rijsdijk
Van Dorp
Hoetmer
Rens
Van Asperen

HO/Bo
1
1
½
1
1
1
1
1
1
½
½
1

HO
1
½
0
½
1
1
½
1
1
0
0
0

Pom
½
1
1
½
1
1
1
½
½
½
0
½

Totaal

10½

6½
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HO/Bo
1
1
½ Brits
0
1
1
½
1
1
1
1
1
10

Botw
0
½
1
½
0
0
½
0
0
1
1
1
5½

Pomar
Naam
Van Markenstein
Nicolaas
Berendse jr
Van Zijderveld
Van der Elst
De Man
Bergers
Bal
Berendse sr
Hommes
Kop
Middeldorp

HO/Botwinnik
Naam
Michielen
Van der Vlugt
De Leeuw
Warmenhoven
Verkerk
Nierop
Middeldorp
Hartmann
Van Duivenbode
Modderman
Caspers
De Ras
Van der Ley
Remmerswaal

HO
0
½
½
1
0
0
0
1
1
0
0
0
4

Botw
½
0
0
½
0
0
0
½
½
½
1
½
4

Botw
0
0
½
0
0
0
0
0
0
½
½
0

Pom
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
5

1½

Frits Berendse jr
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HO/Bo
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
7

HO
0
0
½
1
0
0
0
0
0
0
0
½
2

Historie massakampen
Op initiatief van de heer van Zijderveld is Pomar in haar 40ste 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 te vinden. ’T Centrum was
verhinderd in 1996 en RHC/Arena was verhinderd in 2005. 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
18-09-2003
14-09-2004
15-09-2005

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
Haeghe Ooievaar
Pomar
Haeghe Ooievaar

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
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
Haeghe Ooievaar
Haeghe Ooievaar

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 98 99 00
S.H.G.P.
4 4 2 - - - - - - - - - - Botwinnik
3 2 3 2 4 2 4 3 4 2 3 2 2 4
Pomar
2 1 4 1 3 3 2 2 3 4 2 1 1 2
Haeghe
1 3 1 4 1 4 3 1 2 1 4 4 4 1
Ooievaar*
R.H.C./Arena - - - 3 2 1 1 4 1 3 1 3 2 3

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

01
2
3
4

02
4
2
3

03
2
1
4

04
4
1
3

05
4
2
3

10
56
20
51

1

1

3

2

1

32

*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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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
Pomar
Pomar
HO/Botwinnik

Pomar 3

–

Rijswijk 5

½ - 7½

Op 27 september speelde Pomar 3 de eerste externe wedstrijd, thuis tegen Rijswijk 5.
Frits Berendse sr. viel in voor Marcus Lohrer. Na z’n tijd-achterstand te hebben ingelopen,
bleek de tegenstander te sterk: 0-1.
Flip Bal speelde tegen een vrouwelijke tegenstander. Als een echte gentleman feliciteerde hij
z’n tegenstandster: 0-2.
Bob Maas kreeg geen kans z'n eigen spel te spelen: 0-3.
John Woestenenk was met z'n gedachten al bij z'n trouwen, waardoor hij niet zag dat hij de
dame voor een toren kon winnen. Helaas: 0-4.
Paul van Daalen speelde een prima partij. Z'n tegenstander bood diverse keren remise aan,
waarschijnlijk gezien zijn tijd (Paul nog 53 minuten, zijn tegenstander 9). Paul nam het
remise-aanbod uiteindelijk aan, maar stond toen waarschijnlijk iets beter (hij vond het
zielig...). Paul: volgende keer gewoon doorspelen, ook voor het team. Tussenstand: ½ - 4½..
Hans Jacobs speelde een rustige en gelijkopgaande partij tot.....het einde, en verloor.
Anton Hommes kwam al snel op achterstand, maar voor het team vocht hij door. Pas na 2½
uur gaf hij zich gewonnen: ½ - 6½.
Ook Guiseppe Gastaldi speelde een gelijkopgaande partij, ook qua verbruikte tijd. Na 33
zetten hadden beiden nog 35 minuten. Maar helaas, ook hij moets het hoofd buigen zodat de
eindstand ½ - 7½ werd.
Dat we hebben verloren, hebben we aan het 1e team te danken. Dat heeft vorige week van
Rijswijk 2 gewonnen, zodat ze nu hun revance hebben!
Toch was het een gezellige avond (had nog gezelliger kunnen zijn): op naar de volgende
wedstrijd!
Uw wedstrijdleider
Wil Kauffman
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Haagse Toren 3 – Pomar 2

7 – 1

Sorry, maar dit is een vervelend verslag! Wanneer u uw dag niet wil verpesten: sla het over!
Ga door naar de volgende bladzijde of ga iets anders doen. Voor hen die toch de moed
hebben zal ik proberen het verhaal zo voorzichtig mogelijk te brengen en dus beginnen met
het weinige goede nieuws.
Leo en Frans moesten het opnemen tegen twee jonge spelers en zij wisten hun partij remise
te houden. Leo moest daarvoor alle zeilen bijzetten maar Frans pakte het gedeelde punt met
gemak en heeft mogelijk kans gehad er nog iets meer van te maken. Zo, dat was het goede
nieuws. Wie nu nog verder durft te lezen moet door een poel van ellende. Sterkte...
Vorig seizoen speelde ik mijn externe partijtjes nog voor Haagse Toren. Mijn tegenstander
vond het dan ook grappig dat hij het tegen mij moest opnemen. Misschien dat ik het
onbewust toch iets te licht opvatte en was mijn opening toch wat al te optimistisch. Ik verloor
al snel een belangrijke centrumpion en ik wist dit verlies niet te compenseren. Mijn
tegenstander bleef heel geconcentreerd en liet zich niet verrassen en langzaam maar zeker
kwam ik terecht in een verloren eindspel.
Aad was de eerste die een nul aan de broek kreeg. Geen schande want zijn tegenstander
heeft ruim 200 punten meer op de ratinglijst dan Aad.
Al snel volgde Piet het slechte voorbeeld. Hij probeerde met de dame de verdediging van zijn
tegenstander te ontregelen maar vergat zijn eigen stukken te ontwikkelen. Deze
vergeetachtigheid kwam hem duur te staan.
Tim verloor ergens een kwaliteit en ook hij kon al snel de beginstelling weer op het bord
zetten.
Jack trof een tegenstander die in korte tijd zijn pionnen naar voren schoof en veel ruimte
kreeg voor zijn stukken. Dat voordeel werd Jack noodlottig.
Ook Peter trof een tegenstander die ver boven hem op de ratinglijst staat maar onze man
bood knap tegenstand en hij leek zelfs kansen te hebben op een goed resultaat maar zover
mocht het helaas niet komen. Wie heeft meegeteld komt uit op zes nullen.
Voor wie denkt dat ik dit verslag met plezier heb geschreven moet ik uit de droom helpen. Ik
deed slechts mijn plicht en ik hoop van harte dat ik met meer plezier het verslag van de
volgende wedstrijden mag schrijven.
Op dinsdag 25 oktober komt die kans wanneer we het thuis tegen Promotie 5 moeten
opnemen.
Chris van Zijderveld
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DSC 9

–

Pomar 3

3½ – 4½

Na het forse verlies in de eerste wedstrijd tegen Rijswijk 5 (½ - 7½) moest Pomar 3 op
24 oktober proberen iets goed te maken. Dat zou dan moeten gebeuren tegen de jeugd van
DSC 9 uit Delft. Als niet geheel neutrale toeschouwer besloot ik een kijkje te gaan nemen bij
onze jongens en een kort verslag van deze wedstrijd te schrijven.
Bob was aan het 5e bord als eerste klaar. In een stelling waarin niets aan de hand was (voor
beide spelers niet trouwens), besloot Bob een paard weg te geven. Het beest werd dankbaar
aangenomen door zijn tegenstander, waarna er niet veel later weinig anders overbleef dan
opgeven: 1-0.
Giuseppe speelde aan bord 6 een op het oog vrij makkelijke partij, waarin hij eerst een stuk
en later nog een kwaliteit en een volle toren won. Als sluitstuk smaakte hij het genoegen zijn
tegenstander fraai mat te zetten: 1-1.
Antoon wist op bord 7 vrijwel een volle dame te winnen en ondanks hevig verzet van zijn
tegenstander was dit toch echt wel genoeg voor de winst: 1-2.
Wil (reserve aan bord 1 voor Marcus) speelde naar mijn mening de leukste partij van de
avond. Na het gebruikelijke 1. b4 kwam Wil al snel twee pionnen vóór. Daarna gaf Wil een
loper weg en werd het pas echt interessant! Er ontstond een zeer leuk middenspel waarin
beide spelers kansen hadden en goed moesten uitkijken. Na een briljante zet van Wil volgde
even later een iets mindere zet: zijn tegenstander kon mat in één geven. Fraai gespeeld,
maar helaas verloren: 2-2.
De partij van Paul aan bord 3 ging gelijk op. Paul wist een pion te winnen, maar kwam niet
veel later toch remise overeen in een stelling die volgens mij nog wel ietsje beter stond voor
onze man. Maar er was weer een half punt binnen: 2½-2½.
Flip speelde een zeer sterke partij aan bord 8. Na pionwinst wist Flip ook nog een stuk te
winnen dankzij een dubbele aanval van loper op toren en paard van de tegenstander. Flip
speelde dit koel uit: 2½-3½.
Ook John speelde een goede partij aan bord 2. Aanvankelijk ging de partij behoorlijk gelijk
op, maar na kwaliteitswinst en een fraaie aanval wist John het volle punt binnen te slepen,
waarmee de overwinning veilig was gesteld: 2½-4½.
Alleen Jos (bord 4) was op dat moment nog bezig. In een lastige stelling, waarin Jos
bovendien minder tijd had, moest onze man uiteindelijk opgeven. Voor de overwinning in
deze taaie wedstrijd had dat gelukkig geen gevolgen meer. Een fraaie 4½-3½ overwinning
en een goede comeback na het verlies tegen Rijswijk! Uitstekend gedaan mannen, op naar
de volgende winst!
Han Nicolaas
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Pomar 1

- Botwinnik 3

5

-

3

Na de verrassende overwinning tegen Rijswijk in de eerste ronde met 4½ tegen 3½ stond
voor dinsdag 25 oktober de tweede wedstrijd op het programma. Botwinnik 3, al twee jaar
achtereen gepromoveerd bestond uit goede jeugdspelers waarbij de spelers aan de eerste
vier borden duidelijk veel kwaliteit hadden. De beslissende punten werd zodoende behaald
aan de laatste vier borden.
Doordat er tegelijkertijd een wedstrijd van het tweede werd gespeeld was er voor de
wedstrijdleider helaas te weinig gelegenheid om achter de borden te lopen en deed hij dit
van afstand waardoor enige finesses werden gemist.
Perry van der Meer speelde zijn eerste externe wedstrijd van dit seizoen, nadat Frits jr hem
had vervangen in de wedstrijd tegen Rijswijk. Perry zat in een dip en noteerde als eerste een
verliespartij nadat hij een zogenaamde stap 2 fout had gemaakt. Wouter speelde aan bord 1
een gelijkwaardige partij met een hele jonge tegenstander en kon het ternauwernood remise
houden. Wouter was zelfs opgelucht dat het uiteindelijk remise werd.
Thierry Bieger is in vorm en wist in het middenspel een stuk te winnen tegen twee pionnen.
Ondanks het materiele voordeel kon onze man toch geen vol punt noteren en moest hij
vechten voor remise. Felix Ferschtman trok de stand weer gelijk door zijn partij te winnen.
Door tijdnood gedreven maakte zijn tegenstander een fout in een lange combinatie waardoor
Felix het volle punt kon noteren.
Kees Vink, als invaller, speelde een fraaie partij tegen een jeugdige tegenstandster. Haar
koningin ging op rooftocht uit en nadat Kees de lijn via een pion had geblokkeerd kwam onze
man met een dubbele toren op de zevende lijn. Deze torens, ondersteund door de dame
wisten een mat te forceren. Rob de Jong offerde kwaliteit tegen 2 pionnen en via zijn sterke
loperpaar werd het voordeel uitgebouwd naar stukwinst en zelfs een tweede stuk waarna zijn
tegenstander gedecideerd op moest geven (4-2) .
Gerbrand Beekman was vrijgevig met zijn pionnen en doordat zijn aanval niet doorsloeg
kreeg hij geen vat op de partij. Na het verlies van zijn paard werd hij naar een nederlaag
geleid. Han Nicolaas gebruikte aan bord 8 weer veel tijd, maar wist door pionwinst op b6
materiaal voor te komen. Han en zijn tegenstander kwamen beide in tijdnood waardoor de
wedstrijdleider de zetten ging bijhouden. Met nog een paar seconden op de klok werd hier
ook een vol punt gehaald en wonnen wij met 5-3.
Door beide overwinningen leidt Pomar 1 in de eerste klasse A, maar heeft het nog een lange
weg te gaan voordat het eindresultaat bekend is. De overwinning in de eerste wedstrijd
tegen Rijswijk, gemiddeld 100 ratingpunten hoger, was verrassend, maar wel verdiend. De
volgende wedstrijd wordt gespeeld op maandag 12 december tegen DSC 5 uit Delft. Een van
de wedstrijden wordt vooruit gespeeld op maandag 5 december.
Heren, en dame, succes in de volgende ronde.
Frits Berendse jr

Pomar 2

– Promotie 5

1

-

12

7

Het tweede team, na de promotie van het vorige seizoen, trof het niet in haar eerste
wedstrijden. Na het verlies in de eerste ronde tegen de Haagse Toren 3 met 7-1 (lees het
verslag van Chris van Zijderveld), werd op 25 oktober weer deze uitslag genoteerd en kan ik
eigenlijk volstaan met de conclusie van Chris, “het is het net niet”.
Ondanks de complimenten van onze tegenstanders over de tegenstand in het middenspel
werd in het eindspel de een na de ander opgerold. Ook hier miste ik wat finesses doordat er
tegelijkertijd twee teams moesten spelen.
Chris van Zijderveld, verloor een stuk na het loslaten van de dekking op de e-pion. Hij werd
gedecideerd naar een nederlaag gespeeld.
Frans van der Elst werd in het eindspel overrompeld door een stevige aanval over de
koningsvleugel en kon als tweede een nul noteren.
Piet Berghuis verloor kwaliteit en kon daar geen pionnen voor terug winnen. Na de afruil van
de grote stukken werd ook Piet naar een nederlaag gespeeld.
Tim van Rijswijk wist een stuk te winnen na een foutje van zijn tegenstander. Dat een stuk
voor niet beslissend is bleek weer eens. Tim manoeuvreerde zijn stukken vast en moest
lijdzaam zien hoe zijn tegenstander wel elke keer een goede zet kon vinden. Door de
inactiviteit van zijn stukken werd ook Tim naar een nederlaag gespeeld (4-0, en ik zag de bui
al hangen).
Christian Wind speelde een goede partij maar bracht zich zelf in de problemen nadat zijn
paard werd gepend. Stukverlies in het eindspel tegen een tweetal pionnen was zijn deel.
Ondanks de achterstand bleef Christian vechten, en koos zijn tegenstander voor een
behoudende strijdwijze in plaats van met zijn pionnen door te lopen. Na afruil van het stuk
tegen de twee pionnen van Christian was promotie niet meer te stoppen.
Leo Blaas, aan bord 1, ging lange tijd gelijk op met zijn tegenstander maar in de eindfase
werd onze man van het bord gespeeld en was er geen kruid gewassen tegen de inval van
zijn tegenstander.
Jack Barkey ging ook lange tijd gelijk op met zijn tegenstander maar gebruikte door zijn
gesloten en gedrongen stelling veel tijd. Hier werd als enige op de klok verloren.
Peter de Man speelde tegen Hamicar Knops, die al jaren lang met zijn team Chaturanga deel
neemt aan ons Pomar-toernooi. Peter speelde een fraaie partij, won kwaliteit, en twee
pluspionnen maar bleef veel tijd gebruiken. Zijn tegenstander gebruikte meer tijd en gaf even
voor de tijdcontrole op zodat wederom de eer was gered.
De eer redden is leuk, maar liever zie ik een wedstrijd waarin wij ook kansen creëren. Na
twee nederlagen met 7-1 vrees ik het ergste en moet het team in retraite om punten te
pakken. Neem een voorbeeld aan Pomar 3 dat ook haar eerste wedstrijd had verloren met
7½ tegen ½, maar in de tweede ronde wist te winnen van DSC 9 met 4½ - 3½. Volgens mij
een van de eerste keren dat een team van ons in een uitwedstrijd tegen DSC wint.
Jongens, de volgende keer ook attent zijn in het eindspel en dan volgen de punten vanzelf.
Veel sterkte in de volgende wedstrijd tegen RHC/Arena 2 op donderdag 1 december.
Frits Berendse jr
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RHC / Arena 2

–

Pomar 2

5 – 3

Den Haag, donderdag 1 december 2005. RHC-Arena is een vreemd clubje. De leden die
spelen voor de interne competitie hebben volop ruimte maar voor de wedstrijden van de
HSB-competitie worden de spelers dicht tegen elkaar geschoven aan de rand van een
podium. Gelukkig hebben wij Wil Kauffman in ons midden en die wist nog een beetje ruimte
te scheppen voor de spelers. Het was vooral ook door toedoen van ons team dat de
wedstrijd redelijk op tijd begon. Want toen wij binnenkwamen bleek er niets te zijn geregeld
en dus gingen wij zelf maar aan de slag. De einduitslag en het scoreverloop doen
vermoeden dat het een spannend avondje was. Het werd echter al vrij snel duidelijk dat wij
opnieuw zonder punten naar huis moesten.
Zelf bewaar ik helaas mijn slechte partijen voor de HSB-competitie. In een Siciliaan die ik
totaal verkeerd aanpakte zag ik de centrumpionnen sterk oprukken en kwam ik al snel in de
problemen. Een blunder maakte een definitief einde aan de partij.
Jack Barkey trok de stand, tot mijn verbazing, kort daarna gelijk. Jack zelf was redelijk
tevreden over het verloop maar ik had toch echt gezien dat zijn tegenstander binnen een
paar zetten mat kon geven. Gelukkig zag hij het niet (of heb ik het verkeerd gezien?).
Frans van der Elst speelde remise en daar was niets op af te dingen.
Leo Blaas was verantwoordelijk voor een nieuwe achterstand. Hij moest de hele avond hard
werken om materiaalverlies te voorkomen. Dat lukte hem lange tijd hetgeen ik erg knap
vond, maar toen de paarden van de tegenstander zijn stelling binnenkwamen vond hij geen
oplossing meer en moest hij met tegenzin het verlies toegeven.
Peter de Man speelde een prima partij en kwam met een plusremise goed uit de partij.
In de partij van Wil Kauffman kwam een merkwaardige stand op het bord. Bijna alle pionnen
schoven in elkaar. Wil moest zoeken naar een leeg veld om er een stuk te kunnen plaatsen
en zijn koning stond bijna moederziel alleen. Hij kreeg een vrijpion op de zesde rij en met de
dreiging van deze pion won hij uiteindelijk de partij op bijna komische wijze. Door deze winst
kwamen de teams op gelijke hoogte (3 – 3).
Alle ogen gingen nu naar de partijen van Piet Berghuis en Tim van Rijswijk maar de stand op
de borden zag er voor onze mensen zorgelijk uit. Tim belandde in een eindspel met twee
pionnen minder en kon niet anders dan hopen op een fout van zijn tegenstander. Die kwam
echter niet en dus moest het van Piet komen. Onze laatste hoop stond echter onder zware
druk en had beduidend minder tijd dan zijn tegenstander. Even leek het erop dat Piet een
kans kreeg maar de deur werd op tijd gesloten en de partij eindigde met een alles-of-niets
zet van Piet. Leuk geprobeerd maar het werd niets. Opnieuw dus verlies voor het team in
een competitie waarin het überhaupt al moeilijk zal zijn punten te pakken, maar we blijven
het proberen.
Chris van Zijderveld

DSC 5

–

Pomar 1

4 – 4
14

Op maandag 12 december speelde Pomar 1 de derde externe wedstrijd, uit bij DSC 5 in
Delft. Aanvankelijk stond deze wedstrijd voor maandag 5 december op het programma, maar
aangezien een hoop mensen dan andere activiteiten hebben, werd de wedstrijd een week
verplaatst. Frits (reserve voor Kees aan bord 6) had de donderdag daarvóór zijn partij vooruit
gespeeld omdat hij maandag niet kon. Het was een goede partij, aldus Frits, waarin hij tegen
het eind na enkele kleine foutjes een nederlaag moest incasseren.
We begonnen deze 12e december dus met een 1-0 achterstand tegen een vrij sterk DSCteam. Het zou wel eens een lastige avond kunnen worden.
Het begon in ieder geval vrij chaotisch. In het gezellige clubgebouw van DSC was het
behoorlijk druk. Er vond een HSB-bekerwedstrijd plaats tussen twee viertallen van DSC en
Vogelwijk (3½-½ voor DSC), er was nog een andere externe wedstrijd, hier en daar liep wat
jeugd rond en dan was er uiteraard de gewone interne competitie van DSC. Een volle bak
dus: lekker druk, maar ook zeer gezellig!
Nadat de diverse wedstrijdleiders alle spelers achter de juiste borden hadden gezet,
begonnen we met ongeveer 10 minuten vertraging aan onze derde wedstrijd.
Zelf was ik aan bord 8 als eerste klaar nadat mijn tegenstander niets anders wist te
verzinnen dan de zetten te herhalen. Ikzelf zag ook niets zinvollers zodat na 1½ uur het
eerste halve punt kon worden genoteerd. Na een korte analyse met mijn tegenstander
(afwijken van de zetherhaling had voor beide spelers riskant kunnen uitpakken) kon ik het
slagveld aan de overige borden eens rustig bekijken.
Thierry nam aan het derde bord een remise-aanbod van zijn tegenstander aan. Zeer
verstandig, want alhoewel zijn tegenstander nog slechts één minuut had voor de rest van de
partij, was de positie van Thierry denk ik verloren. Dat betekende een 2-1 achterstand.
Felix (bord 5) kwam, zag en overwon: hij lijkt dit seizoen niet te stuiten, zowel in de interne
als in de externe competitie waarin hij nu 3 uit 3 heeft gescoord! Na kwaliteitswinst was de
overwinning een ‘makkie’: 2-2.
Wouter (bord 1) verdedigde zich lange tijd zeer knap in een lastig eindspel van (zwakke)
loper tegen (sterk) paard en een aantal pionnen. Het bleek uiteindelijk niet te houden, mede
ook door de tijdnood waarin Wouter inmiddels terecht was gekomen: 3-2.
De overige drie borden boden echter nog alle hoop op een overwinning: Rob stond totaal
gewonnen, Gerbrand stond ‘zo goed als gewonnen’ en bij Perry leek remise een voor de
hand liggende uitslag.
Perry speelde aan bord 2 inderdaad remise na diverse keren een aantal zetten herhaald te
hebben.
Gerbrand (bord 4) wist het eindspel net niet te winnen. Misschien was het ook wel helemaal
niet gewonnen, en was onze kijk op de stelling vanaf de zijlijn iets te optimistisch geweest.
Daarmee werd het 4-3 voor DSC met alleen de partij van Rob aan bord 7 nog te gaan.
Rob had op dat moment na fraai spel een totaal gewonnen eindspel op het bord gekregen.
Zijn tegenstander probeerde nog van alles en hoopte misschien ook wel op de lichte tijdnood
van onze man. Maar Rob wikkelde rustig af naar de winst waardoor de eindstand op 4-4
werd bepaald.
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Een leuke wedstrijd, met een aantal mooie en spannende partijen. Pomar 1 staat nu tweede
in de 1e klasse A, achter Schaakhuis 2. Beide ploegen hebben vijf matchpunten uit drie
wedstrijden, maar Schaakhuis heeft meer bordpunten (15½ om 13½).
Als we niet uitkijken, promoveren we nog...
Han Nicolaas
____________________________________________

De finalisten van de FIDE World Cup 2005: Ponomariov (links) en Aronian.
Aronian won deze finale met 3-1
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Cursus schaken voor volwassenen
De vereniging Pomar staat bekend als een “gezelligheidsvereniging”. Daar is niets op tegen
maar er moet wel gewaakt worden dat het aantal leden niet verder daalt. Pomar heeft geen
jeugdafdeling en dat gemis wordt zwaar gevoeld maar helaas heeft het bestuur nog niemand
gevonden die deze zware taak op zich wil nemen. Om toch de daling van het aantal leden
tegen te gaan moeten er andere wegen worden gezocht. Toen ik in Schaakmagazine las dat
de KNSB een cursus “schaken voor volwassenen” had ontwikkeld kreeg ik direct het idee dat
hier een kans lag voor onze vereniging. Alvorens met het idee naar het bestuur te stappen
volgde ik in Delft een cursusavond voor schaakleraren en deze cursus sterkte mij om het
plan door te zetten. Ik nam contact op met Leo Blaas en hij reageerde enthousiast en
organiseerde een bijeenkomst met het bestuur waar het plan besproken zou worden. Ook
hier werd het plan enthousiast ontvangen. Bij deze bijeenkomst was ook de heer Henk
Happel (verenigingsconsulent van de KNSB) aanwezig. Mede door een toegezegde subsidie
kregen wij wat financiële armslag. Dat was nodig omdat er niet alleen een zaal moest
worden gehuurd maar vooral om de cursus onder de aandacht te brengen. Besloten werd dit
door middel van folders te doen. Natuurlijk werden ook de regionale bladen geïnformeerd.
Toch was het een sprong in het diepen. Hoeveel reacties zouden er komen? Vooral
penningmeester Perry was daarin geïnteresseerd. De subsidie zou namelijk alleen worden
verstrekt bij voldoende belangstelling. De vereniging Schaakmat had ook een cursus
georganiseerd en deze zou een paar weken eerder beginnen dan bij ons. Toen ik vernam
dat deze wegens onvoldoende belangstelling niet doorging was dat voor mij een
teleurstelling en ik werd bang dat het ook bij ons zou mislukken. Toen langzaam maar zeker
de eerste cursisten zich hadden aangemeld kreeg ik weer hoop. Met tien cursisten ging op
vrijdag 7 oktober de cursus van start. Al spoedig bleek dat het verschil in kennis van het spel
groot was en er werd besloten in twee groepen van vijf personen verder te gaan. Ik nam de
mensen voor mijn rekening die nauwelijks iets van het spel weten en Leo en Perry namen
afwisselend de andere groep onder hun hoede. Op vrijdag 11 november werd de cursus
afgesloten en de cursisten werden uitgenodigd om op dinsdag 15 november een clubavond
van de vereniging kennis te komen maken met de vereniging. Acht van tien cursisten (plus
een echtgenoot van een van de cursisten) gaven aan deze uitnodiging gehoor. Het werd een
gezellige avond waarbij de cursisten lieten zien hun mannetje te staan en enkele leden van
de vereniging zelfs het onderspit moesten delven. De conclusie mag zijn dat de cursus
geslaagd mag worden genoemd en als voorbeeld mag worden gezien voor alle andere
verenigingen van de Haagse Schaakbond. Tot slot wil ik een ieder hartelijk bedanken voor
hun enthousiaste medewerking. In het bijzonder Leo Blaas, Perry van der Meer, Aad van
Sas, Wil Kauffman, Peter Wernink, Wouter van Markenstein, Frits Berendse en Han
Nicolaas.
De cursus krijgt zeker een vervolg en hopelijk met hetzelfde succes.
Chris van Zijderveld
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Een leuke partij uit de interne competitie
Als ik een partij win heb ik daarvoor een beetje schaakkennis nodig en een flink portie geluk.
Neem nu mijn partij in de interne competitie tegen Perry van der Meer. Een tegenstander
waar ik veel respect voor heb en die ik enigszins vrees. Perry is een jongen die graag op de
aanval speelt en niet bang is af en toe enig risico te nemen. Het werd, zoals verwacht, geen
saai potje en over en weer werden er fouten gemaakt.
Wit: Perry van der Meer
Zwart: Chris van Zijderveld
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

e4
d4
exd5
c4
Lxc4
Pf3
0-0
Pbd2
Pb3
Ld2
a3
De2
Tac1
Tfe1

c6
d5
cxd5
dxc4
e6
Le7
Pf6
0–0
Pc6
b6
Lb7
Dc7
Tad8
Db8

Tot zover hebben beide spelers hun stukken keurig geactiveerd maar bij Perry rijpte al even
het plan om in dit keurige partijtje de beuk er in te gooien.
15

Lxe6 ?!

Voor mij kwam deze zet totaal onverwacht en dat is dan even schrikken. Perry had daar al
het vermoeden van en bood mij een kop koffie aan.
15
16
17

......
Dxe6+
Pg5

fxe6
Kh8
.......

Ik had hier met Ld6 kunnen reageren. Aan Pf7+ kan ik niets doen maar dan is in elk geval de
loper gered. Ik zag echter iets anders. De dame binnen mijn verdediging beviel mij niets en ik
wilde Perry dwingen tot een afruil.
17
18
19
20
21

......
Txc6
Pf7+
Dxf7
Dxd5

Dd6
Lxc6
Txf7
Dd5
Lxd5

En zwart staat een stuk voor. Weliswaar twee pionnen achter maar dat moet geen probleem
zijn.
22
23

Txe7
Lc3

Lxb3
a5
18

24
25

f3
Te5

Pd5
h6?

Die zet slaat nergens op. Veel beter zou natuurlijk Kg8 zijn.
26
27

Kf2
Te5?

Tc8

Dat is natuurlijk slecht want na Pxc3 valt de loper direct de toren aan en is de winst
zeker....(normaal gesproken).
27
28
29

......
Txb6
Ke2

Pxc3
Pd1+
a4

Wat moet Perry nu doen? Hij kan een stuk terugwinnen maar hij verliest dan wel zijn laatste
stuk en ik houd een toren over.
30
31
32

Txb3
Kxd1
d5

axb3
Tc2
Txb2

Zonder nadenken gespeeld en ik schrok mij een ongeluk na de volgende zet van wit.
33

d6

Daar gaat de winst dacht ik. Hoe red ik mij hieruit? Plotseling zag ik het licht met de volgende
combinatie.
33
34
35

......
Kd2
d7

Tb1+
b2
Td1+

en wit gaf het op.

Stand na de 33e zet van wit
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In de partij tegen Thierry Bieger (zwart) kwam de volgende stelling op het bord:

Na de zet Pe4 – g5 gaf Thierry de partij op. Terecht?
Chris van Zijderveld
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Topalov (FIDE-)wereldkampioen
De schaakwereld, of liever gezegd de FIDE, heeft een nieuwe wereldkampioen, Veselin
Topalov uit Bulgarije! Van 27 september tot 15 oktober vond namelijk in het Argentijnse San
Luis het officiële FIDE-wereldkampioenschap plaats. Er werd een dubbelrondige achtkamp
gespeeld met de volgende spelers: Anand, Topalov, Leko, Adams, Morozevich, Polgar,
Svidler en de regerend wereldkampioen van de FIDE Kasimdzhanov. Grote afwezige was
(naast Kasparov, maar die is inmiddels gestopt met het actieve schaakleven) Vladimir
Kramnik, die ‘andere’ wereldkampioen in het klassieke schaak. Hij heeft al aangegeven een
match te willen spelen tegen Topalov, maar de FIDE heeft al laten weten dat daar geen
sprake van kan zijn... Kortom: een uitgelezen mogelijkheid om eindelijk de impasse in de
schaakwereld te doorbreken wordt door de FIDE niet benut. Integendeel: ook ná dit
wereldkampioenschap is van hereniging in de schaakwereld voorlopig geen sprake. Want
hoe zat het ook allemaal weer precies in elkaar?
Volgens de oorspronkelijk plannen van de FIDE zou de vorige wereldkampioen,
Kasimdzhanov, een tweekamp spelen tegen Kasparov. De winnaar daarvan zou dan een
match spelen tegen Kramnik (de winnaar van de match Kramnik – Leko), waarna de breuk in
schaakwereld voorbij zou moeten zijn. Kasparov beëindigde echter in maart 2005, direct na
het toernooi in Linares, zijn actieve schaakcarrière. De FIDE hád op dat moment kunnen
zeggen: Kasparov trekt zich terug uit het schaakleven, speelt dus geen match tegen
Kasimdzhanov, dan speelt Kasimdzhanov automatisch tegen Kramnik om de ‘algehele’
wereldtitel. Hoe je ook over een dergelijke match zou denken, er zou aan alle ellende in de
schaakwereld een einde zijn gekomen en kunnen worden begonnen met een schone lei.
Voor dit scenario heeft de FIDE echter niet gekozen. Wél voor een toernooi waarvan de
winnaar niet tegen Kramnik mag uitkomen. De FIDE houdt op deze manier eigenlijk zelf de
verdeeldheid binnen de schaakwereld in stand, en er lijkt weinig reden om aan te nemen dat
met de huidige FIDE-president Ilyumzhinov aan deze verdeeldheid snel een einde komt.
Maar goed, Topalov werd dus wereldkampioen en hij deed dat op meer dan overtuigende
wijze! De acht deelnemers speelden twee keer tegen elkaar en in de eerste turnus was
Topalov werkelijk ongenaakbaar. Met de waanzinnige score van 6½ uit 7 sloot hij de eerste
helft van het toernooi af. Alleen Anand wist hem een half punt afhandig te maken.
In de tweede helft van het toernooi deed Topalov het rustiger aan en kon hij het zich
veroorloven al zijn zeven partijen remise te maken. Dat waren echter bepaald geen
salonremises, maar vaak taaie partijen waarin hij vrijwel altijd voor de winst ging. Dat is denk
ik het grote verschil tussen Topalov en de rest van de huidige wereldtop. Waar de meeste
topgrootmeesters nog wel eens tevreden zijn met een vlotte remise, speelt Topalov altijd
voor de winst, zowel met wit als met zwart.
Dat betekende dat de Bulgaar met de fantastische score van 10 uit 14 winnaar werd van dit
loodzware toernooi. Hij bleef ook als enige ongeslagen en zal op de eerstkomende FIDEwereldranglijst een rating van iets boven de 2800 hebben. Daarmee is hij de derde speler
ooit die deze grens doorbreekt: Kasparov en Kramnik gingen hem voor.
Svidler en Anand werden gedeeld 2e en 3e met 8½ uit 14 (1½ punt achter Topalov!), terwijl
Morozevich met een score van 50% beslag legde op de 4e plaats. Die vierde plek was van
belang omdat de bovenste vier van dit toernooi zich automatisch hebben geplaatst voor het
volgende WK-toernooi dat in 2007 zal worden gehouden.
Leko stelde met 6½ uit 14 toch wel behoorlijk teleur en dat kan zeker ook gezegd worden
van Adams die met 5½ uit 14 samen met Kasimdzhanov op de gedeelde 6e en 7e plaats
eindigde. Adams was de enige die geen enkele partij wist te winnen! Judith Polgar, tenslotte,
had het zwaar tussen al dit geweld. Ze werd met 4½ uit 14 laatste.
Han Nicolaas
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De scoretabel

Topalov – Anand uit de 2e ronde: remise na 97 zetten, de enige remise die Topalov
afstond in de eerste helft van het toernooi

De vierde plaats was voor Alexander Morozevich
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Peter Svidler, een fraaie 2e plaats

Anand verslaat Leko met zwart in de 12e ronde
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Topalov met zijn trofee

En nog één...
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Aronian wint FIDE World Cup 2005
De FIDE World Cup 2005 in het Russische Khanty-Mansiysk (een dorp ergens in Siberië) is
gewonnen door Levon Aronian uit Armenië. In de finale versloeg hij de ex-FIDE
wereldkampioen Ruslan Ponomariov uit Oekraïne. De eerste tien van dit toernooi plaatsten
zich automatisch voor de volgende WK-cyclus die ergens in 2006 zal beginnen. Deze tien
zullen worden aangevuld met Kasimdzhanov (de vorige wereldkampioen) en de vijf
hooggeplaatsten op de FIDE-wereldranglijst. Deze 16 spelers spelen in 2006 een soort van
Kandidatentoernooi waarin de beste vier samen met de vier hoogst geëindigden in het
afgelopen WK-toernooi in San Luis (Topalov, Anand, Svidler en Morozevich) in 2007 weer
een klassiek WK-toernooi zullen spelen. Topalov zal dus in 2007 zijn wereldtitel moeten
verdedigen in een toernooi met zeven andere toppers! Althans, dat is de huidige stand van
zaken. De FIDE zal ongetwijfeld nog wel met andere plannen komen...
De eindstand was als volgt:
1. Levon Aronian (Armenië)
2. Ruslan Ponomariov (Oekraïne)
3. Etienne Bacrot (Frankrijk)
4. Alexander Grischuk (Rusland)
5. Evgeny Bareev (Rusland)
6. Boris Gelfand (Israël)
7. Sergei Rublevsky (Rusland)
8. Mikhail Gurevich (België)
9. Gata Kamsky (USA)
10. Magnus Carlsen (Noorwegen)
11. Vladimir Malakhov (Rusland)
12. Francisco Vallejo Pons (Spanje)
13. Alexey Dreev (Rusland)
14. Loek van Wely (Nederland)
15. Joel Lautier (Frankrijk)
16. Konstantin Sakaev (Rusland)
Met zijn 10e plaats wist het Noorse supertalent Magnus Carlsen zich nog juist te plaatsen
voor de volgende WK-cyclus in 2006. Daarmee is Carlsen de jongste speler uit de
schaakgeschiedenis die zich verzekerd heeft van een plaats in het Kandidatentoernooi.
Bobby Fischer, de vorige recordhouder, was 15 jaar en 6 maanden toen hij zich in 1958 in
het Interzonale toernooi in Portoroz kwalificeerde voor het Kandidatentoernooi dat een jaar
later in de Joegoslavische steden Bled, Zagreb en Belgrado werd gehouden. Fischer redde
het toen niet. Hij werd vijfde met 12½ uit 28 achter de ongenaakbare Tal (20 punten), van
wie hij al zijn vier partijen verloor!
Carlsen vierde op 30 november zijn 15e verjaardag en is dus een half jaar jonger dan
Fischer. Volgend jaar mag hij proberen de prestatie van Fischer te verbeteren!
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Op de valreep…
*********************************************************************************************************
Het NK-snelschaken voor clubteams, dat op 11 december in Den Haag werd gehouden, is
gewonnen door het team van Utrecht. Het team, bestaande uit Joost Michielsen, Alexander
van Beek, Joost Berkvens en Martin Dambacher, wist drie teams uit de Meesterklasse vóór
te blijven.
*********************************************************************************************************
*********************************************************************************************************
Shakhriyar Mamedyarov uit Azerbaidzjan is de nieuwe wereldkampioen bij de jeugd
geworden. Met 10½ uit 13 bleef hij de Hongaar Ferenc Berkes een punt voor. De
Nederlanders deden het uitstekend tijdens dit toernooi. Jan Smeets en Daniel Stellwagen
eindigden met 8½ uit 13 op de plaatsen 5-10, terwijl Erwin l’Ami daar een half puntje bij
achter bleef.
*********************************************************************************************************
*********************************************************************************************************
Van 11 tot en met 27 januari 2006 wordt in Wijk aan Zee het jaarlijkse Hoogovenstoernooi
gespeeld, dat sinds een paar jaar Corus Chess Tournament heet. De bezetting is dit jaar
weer ijzersterk. Van de wereldtop ontbreken eigenlijk alleen Kasparov (maar die is al bijna
een jaar gestopt), Svidler en Polgar. Uit de top-10 doen Anand, Topalov, Leko, Ivanchuk,
Kramnik, Bacrot en Aronian mee. De overige deelnemers uit het buitenland zijn Adams,
Gelfand, Kamsky en Karjakin, winnaar in de B-groep van vorig jaar. Voor Nederland zullen
Sokolov, Tiviakov en Van Wely de strijd aangaan met de wereldtop. Meer nieuws is te vinden
op de officiële site www.coruschess.com.
*********************************************************************************************************
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