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Inleveren kopij volgend Pomar
Nieuws: 27 maart 2007

Voorwoord

Hallo allemaal!

Het derde nummer van Pomar Nieuws dit seizoen. Wat eerder dan gebruikelijk en
ook in een ander formaat. Het is een soort ‘tussennummer’, niet al te dik, waarin ik
o.a. uw mening wil vragen over dit formaat. Wat vindt u prettiger: het grotere
A4-formaat of dit boekje dat nu voor u ligt? Zegt u het maar, ik hoor graag uw
mening!
Er zal dit seizoen in ieder geval nog één nummer verschijnen, maar waarschijnlijk
zullen het er twee worden, één rond eind maart/begin april en één in juni.
De eindstanden van de interne (winter)competitie zijn bekend. Felix Ferschtman en
Nol Kooij zijn de kampioenen in respectievelijk de A- en de B-groep. Vanaf deze plek
alvast / alsnog gefeliciteerd beiden! Een uitgebreid verslag volgt in een later nummer
van het Pomar Nieuws.
In de externe competitie hebben de drie Pomarteams tot nu toe wisselende
resultaten behaald.
Pomar 1, vorig seizoen tweede in de 1e klasse, heeft het dit seizoen bepaald niet
makkelijk. De vier wedstrijden die tot nu toe werden gespeeld gingen allevier verloren
en dat betekent een laatste plaats in de 1e klasse B. Van de resterende drie
wedstrijden zullen er in ieder geval twee gewonnen moeten worden om degradatie te
ontlopen, maar dan nog zijn we afhankelijk wat de andere teams doen. Twee van
deze drie teams staan vlak boven ons, dus wellicht hebben we nog een kans.
Pomar 2 doet het na de degradatie van vorig seizoen goed in de 3e klasse A. Van de
vijf gespeelde wedstrijden werden er vier gewonnen en één gelijk gespeeld (tegen
koploper Schaakhuis 3). Pomar 2 staat nu tweede op één bordpunt achterstand.
Pomar 3 doet het goed in de 3e klasse B en staat na drie gewonnen wedstrijden en
twee nederlagen (o.a. tegen koploper Promotie 7) op een derde plaats.

In dit Pomar Nieuws vindt u nieuws over de interne competitie, drie verslagen uit de
externe competitie, een tweetal partijen, en nieuws uit binnen- en buitenland.
Voor het laatste nieuws verwijs ik uiteraard naar onze website: www.pomar.nl.

Veel leesplezier!

Han
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Eindstanden interne competitie / tussenstand externe competitie
Het wintergedeelte van de interne competitie zit erop! De kampioenen, promovendi
en degradanten zijn bekend. Tot en met de laatste ronde was het in beide groepen
bijzonder spannend en in de B-groep werd zelfs pas in de laatste partij van de laatste
speelavond op 13 februari beslist over de derde en laatste speler die zou
promoveren! De eindstand aan kop in beide groepen is als volgt:
Eindstand groep A
1
2
3
4
5

Felix Ferschtman
Wouter van Markenstein
Thierry Bieger
Perry van der Meer
Kees Vink

Eindstand groep B
67
64
60
59
57

1
2
3
4
5

Nol Kooij
John Woestenenk
Hans Jongsma
Jan Falandt
Ruud Vissers

72
61 (score: 68%)
61 (score: 63%)
59
57

Uit de A-groep degraderen Peter de Man, Giuseppe Gastaldi en Frans van der Elst.
Hun plaatsen worden ingenomen door Nol Kooij, John Woestenenk en Hans
Jongsma die het de overige spelers in de A-groep niet makkelijk zullen maken.
In de externe competitie boeken de drie Pomar-teams wisselende resultaten.
Pomar 1
De goede scores van vorig seizoen (tweede achter Schaakhuis 2) hebben tot nu toe
nog geen vervolg gekregen voor Pomar 1. De eerste wedstrijd tegen het sterke team
van Promotie 4 ging enigszins ongelukkig verloren met 4½ – 3½. Daarna volgde een
misschien wel onverwachte nederlaag tegen het gepromoveerde Scheve Toren 2
(5 – 3). Ook de derde wedstrijd ging helaas verloren. Van Rijswijk 2, vorig seizoen
nog met 4½ - 3½ verslagen, werd nu met 6 – 2 verloren, maar deze uitslag had
minder erg kunnen uitpakken als hier en daar niet hele en halve punten weggegeven
waren. Ook de vierde wedstrijd tegen HSV 1 ging verloren (5 – 3) en dat betekent
een laatste plaats voor Pomar 1. Er volgen nog drie wedstrijden. Tegen RHC/Arena 1
en Schaakcombinatie HTV 3 moeten punten gehaald worden, tegen het sterke
DSC 5 zal dat moeilijker worden.
Pomar 2
Het tweede team doet het goed in de 3e klasse A, en dat mocht ook eigenlijk wel
verwacht worden na de degradatie van vorig seizoen. Tegen DD 6 werd met 4½ –
3½ gewonnen waarna een 4 – 4 gelijkspel volgde tegen koploper Schaakhuis 3.
Daarna volgden overwinningen op Haeghe Ooievaar 3 (4½ – 3½), Schaakcombinatie
HTV 6 (5 – 3) en Promotie 8 (5½ – 2½), zodat Pomar 2 nu tweede staat met één
bordpunt minder dan Schaakhuis 3. Nog twee wedstrijden te gaan, met in de laatste
ronde de wedstrijd tegen de huidige nummer 3, Rijswijk 5.
Pomar 3
Pomar 3 doet het goed in de 3e klasse B. Na een nederlaag in de eerste ronde tegen
het sterke Promotie 7 volgden overwinningen op de jeugd van WSC 6 (6 – 2 ) en
Haeghe Ooievaar 4 (5½ – 2½). Na een vrij forse 6 – 2 nederlaag tegen RSC /
Belgisch Park 3 volgde een knap herstel via winst op HSV 3 (5½ – 2½). Pomar 3
staat nu op een derde plaats achter Promotie 7 en RSC / Belgisch Park 3.
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Pomar 2 – Schaakcombinatie HTV 6

5 – 3

Op dinsdagavond 9 januari speelde ons 2e team tegen Schaakcombinatie Haagse
Toren/ Vogelwijk 6 en gezien de koppositie op de ranglijst moest ons tweede deze
wedstrijd proberen te winnen om het gat met Schaakhuis 3 niet groter te laten
worden. Schaakhuis won echter haar vierde wedstrijd ook met 5-3 en blijft een
half bordpunt meer hebben. Kaper op de kust is Rijswijk 5 dat echter nog twee
wedstrijden te goed heeft tegen nummer laatst WSC 7 en nummer 7 Haeghe
Ooievaar 3. Als beide wedstrijden worden gewonnen nemen zij de koppositie over
van Schaakhuis en Pomar. In de laatste drie ronden moeten zij echter nog wel
strijden tegen de nummers 2, 3 en 4 (DD 6). De spanning is dus om te snijden.
Schaakcombinatie HTV 6 kwam maar met 7 spelers en vier van hen kwamen ook
nog eens 20 minuten te laat. Omdat de teamleider ook nog niet aanwezig was
kon door de overige drie nog niet gelijk gespeeld worden. Daarnaast miste de
teamleider de KNSB-nummers van zijn schakers zodat dit een dag later gemaild
moest worden.
Leo Blaas startte met een reglementaire overwinning doordat zijn tegenstander
niet op kwam dagen. Tim van Rijswijk verloor echter al snel zijn dame en de partij.
Hij had het correct berekend maar de dame werd toch op het verkeerde veld
gezet en hij moest deze dus inleveren (1-1).
Ruud Vissers, bord 5, kwam een stuk achter te staan tegen een pion en verloor in
het eindspel nog een stuk door de zogenoemde vork. Jan Falandt (bord 7)
maakte zijn externe debuut voor Pomar. Jan raakte echter een stuk achter na een
verkeerde zettenreeks. Dat een verkeerde zet niet genoeg is bleek een zet later
toen hij pardoes zijn dame inleverde zonder compensatie. Nog beduusd van het
stuk achter verloor hij de partij door deze blunder. Zijn tegenstandster nam wel de
tijd om de dame te slaan, want zij voorzag een truc maar kon deze niet vinden
omdat die er niet was (1 tegen 3 achter!!).
Peter de Man, bord 4 en extern goed in vorm evenals Hans Mudde en Frans van
der Elst, speelde weer een prima partij. Hij kwam een pion voor, promoveerde
met een van zijn pionnen zodat zijn tegenstander een stuk moest geven, maar
maakte het niet direct af. Met zijn paard rekte hij de partij en zijn tegenstander gaf
in het eindspel ook nog eens een toren en de partij weg.
Nol Kooij, bord 1, maakte ook zijn debuut voor Pomar en deed dit met verve. Nol
kwam een pion voor te staan en na afruil van de grote stukken werd de enige weg
naar winst bereikt (3 tegen 3).
Frans van der Elst, bord 2, en zijn tegenstander maakten er een gelijkopgaande
strijd van, en in het eindspel met ieder een paard en vier pionnen was de vrijpion
van Frans niet meer te stoppen. Met een alles-of-niets-poging van zijn
tegenstander werd afgerekend en was winst voor Frans een feit.
Hans Mudde, bord 6, speelde weer een gedegen partij en kwam in het eindspel
een toren voor tegen een drietal pionnen. Door zijn goede spel en de goede
positie van zijn koning werd de partij verrassend eenvoudig gewonnen. Door de
3

winst van Hans, Frans en Peter hebben zij alledrie extern al 3½ uit 4 gescoord.
De overwinning met 5-3 was een feit en Pomar 2 blijft in het spoor van
Schaakhuis 3 en Rijswijk 5. De eerstvolgende wedstrijd is tegen Promotie 8 uit op
13 februari, gevolgd door een thuiswedstrijd tegen WSC 7 en de wedstrijd tegen
concurrent Rijswijk 5 in de laatste ronde.
Heren, veel succes en sterkte in de volgende wedstrijden.

Frits Berendse jr

_________________________________________________________

Het Theatro Ocampo in het Mexicaanse Morelia, waar
het eerste gedeelte van Linares 2007 wordt gespeeld
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Pomar 1 – HSV 1

3 – 5

Ons vlaggenteam speelde op 16 januari de vierde wedstrijd tegen het sterke HSV
1. Achteraf bleek dat HSV op de borden 5 tot en met 8 invallers had opgesteld.
Het was een echte degradatiewedstrijd omdat in de 1e klasse de nummers 7 en 8
degraderen. HSV stond op dat moment op 1 matchpunt en Pomar had nog geen
matchpunten.
Frits Berendse jr, bord 8, speelde met zijn tegenstander een gelijkopgaande strijd.
Daar in vlot tempo de grote stukken werden afgeruild kon voor negen uur al met
het eindspel worden begonnen. Na een remisevoorstel van mijn tegenstander had
ik niet lang bedenktijd nodig om deze remise te accepteren. Gezien mijn huidige
vorm was dit het hoogst haalbare.
Felix Ferschtman, bord 3, kwam niet onder de druk van zijn tegenstander
vandaan, verloor al snel een pion en een tweede pion en in het eindspel een vol
stuk. De enige compensatie was het tijdvoordeel. Dit was echter niet voldoende
en Felix moest helaas opgeven.
Gerbrand Beekman, bord 4, speelde een gelijkopgaande partij en na een eerste
voorstel afgewezen te hebben werd even later toch remise genomen. Gezien de
stelling op het bord was dit reëel (2-1 achter).
Kees Vink, bord 7, speelde een goede en gedegen partij. Na anderhalf uur was er
nog niets van het bord, terwijl zijn naaste buurman toen al klaar was. Kees kwam
een stuk voor tegen twee pionnen, won een pion terug en in het eindspel kon
onze man de partij winnen, zodat de stand weer gelijk werd getrokken.
Perry van der Meer, bord 2, kwam stevig onder druk te staan en kwam niet tot zijn
eigen spel. Een opgerukte pion kon met moeite worden gestopt maar voorkwam
dat onze man tegenspel kon bieden. Na verlies van een tweede pion werd onze
man naar een nederlaag gespeeld.
Rob de Jong, bord 5, trok echter de stand weer gelijk. Rob stond de hele partij
beter, stond een pion voor maar achter in tijd. Om een beslissing te forceren gaf
hij kwaliteit om zijn twee vrijpionnen vrij baan te geven. Met nog 24 seconden op
de klok kon onze man mat geven (3-3).
Han Nicolaas, bord 6, gebruikte voor zijn partij te veel tijd. In het middenspel
stond hij (veel) beter maar hij kon de winnende voortgang niet vinden. Met een
gelijk eindspel met voor beide spelers twee torens en vier pionnen zag onze man
zijn achterstand groeien. Na verlies van twee pionnen kon onze man wel
tegenspel geven met zijn torens op de zevende rij maar ontbrak de tijd om dit
doordacht te doen.
Wouter van Markenstein, bord 1, speelde een fraaie partij en in een dubieuze
stelling wist onze man op voordeel van een pion te komen. Daartegenover stond
zijn koning niet erg gunstig op het bord en moest hij regelmatig vluchten naar
betere velden. Wouter had veel compensatie in tijd maar kon toch niet voorkomen
dat in het eindspel juist Wouter door de klok ging.
5

Al met al, weer een heel ongelukkige nederlaag. Na de 4½ - 3½ nederlaag tegen
Promotie 4 en de 5-3 nederlaag tegen Scheve Toren 2 nu weer een 5-3
nederlaag. Het verschil is vaak het resultaat op één bord, want wij hadden in het
gunstigste geval al vier matchpunten kunnen hebben.
De eerstvolgende uitwedstrijd is tegen de koploper, DSC 5, maar ik vind dat wij
wel voor een verrassing moeten zorgen. De voorlaatste wedstrijd is tegen RHC
Arena 1 gevolgd door de laatste wedstrijd tegen HTV 3. RHC Arena heeft ook nog
geen punten bij elkaar gesprokkeld terwijl HTV 3 op 4 matchpunten en 14
bordpunten staat.
Heren, succes in de volgende ronde en een rondje van mij bij een overwinning
tegen DSC 5.

Frits Berendse jr

_________________________________________________________

Ivanchuk zit er relaxed bij in zijn partij tegen Leko in de eerste ronde
van Linares 2007: het werd een boeiende remise
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Pomar 3 – HSV 3

5½ – 2½

Op dinsdag 6 februari speelde Pomar 3 een thuiswedstrijd tegen HSV 3. Pomar
stond op de 5e plaats en HSV op de 3e, dus we moesten winnen om in de race te
blijven.
We kregen 1 winstpunt cadeau, daar de tegenstander van onze teamleider niet op
kwam dagen: 1-0 voor Hans Jacobs en Pomar dus.
Marcus Lohrer kwam wat later, stond heel snel een paard, toren en een pion voor
en maakte dit goed af: 2-0.
Paul van Daalen speelde zeer aanvallend en dwong z'n tegenstander zo in de
verdediging dat alleen opgeven nog overbleef: 3-0.
John Woestenenk (druk druk druk) begon 23 minuten later, maar om 20.45 was
de tijd weer gelijkgetrokken. Ook het spel ging gelijk op totdat z'n tegenstander
ook nog een loper had staan die door John over het hoofd werd gezien. Jammer,
3-1.
Piet Berghuis kon moeilijk al z'n stukken ontwikkelen, zodat hij remise aanbood,
wat door de tegenstander werd afgeslagen. Piet, hierdoor licht gekrenkt, liet zien
wie hij was en won alsnog: 4-1.
(Als je remise aanbiedt of aangeboden krijgt, overleg dan eerst even met uw
teamleider!!).
Jos Bergers kwam van begin af aan onder druk te staan, maar kon steeds de
matzet ontwijken, zodat hij remise aanbood. De tegenstander dacht er echter
meer uit te kunnen halen. Dat had hij mis gedacht, en toen bood hij zelf maar
remise aan: 4½ - 1½ en de overwinning was binnen!
Giuseppe Gastaldi kreeg geen kans om aan te vallen, moest zelfs alle zeilen
bijzetten om niet mat gezet te worden. Helaas ging hij door z’n vlag: 4½ - 2½.
(Als de laatste 5 minuten van je bedenktijd zijn ingegaan, mag iemand anders de
notatie overnemen, zodat je niet meer afgeleid wordt van het zelf moeten
noteren!!)
Antoon Hommes, ten slotte, kwam onder druk te staan. Zijn tegenstander bood
echter remise aan, wat na samenspraak met de wedstrijdleider (!) werd
afgeslagen. Antoon kreeg de overhand in een toreneindspel dat nog wel even
spannend werd maar goed werd afgemaakt door onze man: de vijfde overwinning
voor Antoon in de vijf externe wedstrijden die Antoon tot n toe dit seizoen speelde!
Daarmee kwam de eindstand op 5½ - 2½ voor Pomar. Al met al een zeer
succesvolle avond met volop spannende en leuke schaakpartijen en daar gaat het
toch om!.
Het hele team van harte gefeliciteerd en bedankt.

Wil Kauffman

7

Een fraaie partij uit de interne competitie
Op 30 januari speelden Han Nicolaas en Hans Mudde een leuke partij. Wit heeft
een prettige stelling met wat meer ruimte voor zijn stukken, maar het is moeilijk
een winnende voortgang te vinden, als die er al is. Bovendien doet zwart op de
cruciale momenten telkens de beste (en enige!) zet. Uiteindelijk wordt deze
boeiende partij remise, waarmee maar weer eens bewezen is dat ook remises de
moeite waard kunnen zijn.
Wit: Han Nicolaas
Zwart: Hans Mudde
Interne competitie, 30 januari 2007

1. d4 – Pf6
2. c4 – g6
3. Pc3 – Lg7 (het Konings-Indisch schijnt tegenwoordig weer gespeeld te
kunnen worden, ik heb echter nooit begrepen waarom je het met
zwart niet zou kunnen spelen…)
4. Pf3 – d6
5. e3 – 0-0
6. Le2 – Pbd7
7. 0-0 – c6
8. e4 – e5
9. d5 – Pc5
10. Lg5 – Dc7
11.
12.
13.
14.
15.

Lxf6 – Lxf6
b4 – Pd7
Tac1 – Lg7
dxc6 – bxc6
b5!? (zie diagram 1)
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Diagram 1
Stelling na 15.b5!?

Deze zet heeft voor- en nadelen. Het nadeel is dat het zwarte paard weer terug
kan naar het sterke veld c5, vanwaar het moeilijk te verdrijven valt. Het voordeel
is dat wit zijn eigen paard op het sterke veld d5 krijgt en daar staat het wel erg
mooi. Wat zwaarder weegt valt moeilijk te zeggen, wit houdt wel een ‘lekkere
stelling’.
15. … – Pc5 (zwart speelt uiteraard geen 15. … – cxb5, want na 16. Pxb5 valt
de zwarte pion op d6)
16. bxc6 – Dxc6
17. Pd5 – Te8
18. Pd2 (een veelzijdige zet: wit dekt de pion op e4, maakt de weg vrij weg voor
zijn loper op e2, kan na enige voorbereiding Pb3 spelen om het paard
op c5 alsnog te verjagen en brengt eventueel f4 in de stelling waarna de
toren op f1 in het spel kan komen)
18. … – a5 (tegen een eventueel Pb4 gericht, maar heeft als nadeel dat veld b6
zwak wordt)
19. Tb1 (en daar maakt wit direct gebruik van!) – Ta6
20. Tb8 (de loper op c8 kan nu niet spelen wegens Pe7+, dus haalt zwart deze
dreiging uit de stelling)
20. … – Kf8!
21. Db1 – Lb7
22. Txe8+ – Kxe8
23. Db5! (zie diagram 2)
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Diagram 2
Stelling na 23.Db5!

Dreigt kwaliteitswinst met 24. Pc7+. Zwart mag nu niet de dames ruilen want na
23. … – Dxb5? volgt 24. cxb5 – Ta7; 25. b6, gevolgd door 26. Pc7+. Zwart heeft
volgens mij maar één zet die Hans ook speelt…
23. … – Kd8!
24. f3 (misschien is 24. Tb1 sterker, maar ik wilde eerst e4 dekken) – Dxb5
25. cxb5 – Ta8
26.
27.
28.
29.
30.

Pb6 (en hier was 26. b6! waarschijnlijk beter) – Tb8
Pdc4 – Kc7
Td1 – Lf8
Pd5+ – Lxd5
exd5 – Txb5

31. Pxd6 – Tb2
32. Pb5+ (zie diagram 3)
In deze stand bood ik remise aan wat Hans vrij snel accepteerde. Na bijvoorbeeld
32. … – Kb6 volgt 33. Pc3 en wit heeft wel een sterke vrijpion maar het is de
vraag of dat voldoende is voor de winst. Een boeiende partij!
½-½
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Diagram 3
Slotstelling na 32.Pb5+

Han Nicolaas (met dank aan Hans Mudde)

_________________________________________________________

Topalov en Kramnik bij het begin van hun partij
e
in de 12 ronde van Corus 2007
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Aronian, Radjabov en Topalov winnen Corus 2007
Het jaarlijkse Corus Chess Tournament werd dit jaar een gezamenlijke prooi voor
Aronian, de jonge Radjabov en de onttroonde wereldkampioen Topalov. Alledrie
behaalden ze 8½ punten uit 13 partijen. Op grond van meer weerstandspunten
werd Aronian officieel tot winnaar uitgeroepen: zijn overwinning op Radjabov
bleek cruciaal voor de eindstand.
Het was een sterk bezet toernooi waarbij ook wereldkampioen Kramnik van de
partij was. Zijn partij in de 12e ronde tegen de door hem onttroonde
wereldkampioen Topalov genereerde een enorme media-aandacht. De zaal van
Dorpshuis De Moriaan is normaal gesproken al meer dan gevuld bij dit toernooi,
tijdens deze ronde was het werkelijk een gekkenhuis en barstte de zaal bijna uit
zijn voegen. De heren zelf hadden hier geen aandacht voor, en ook niet voor
elkaar trouwens. Ze zijn nog immer niet on speaking terms. Er werden geen
handen geschud voor het begin van de partij en ze keken elkaar zelfs geen
moment aan. Het werd overigens een boeiende remise.
De volgende partij tussen Topalov en Carlsen gaf een aardig staaltje huisvlijt van
de Bulgaar te zien. Met wit offert hij een kwaliteit voor actief spel, maar het nadeel
is dat zijn koning in het midden van het bord blijft staan en dat ziet er toch wel
gevaarlijk uit. Kan Carlsen daar gebruik van maken?
Wit: Veselin Topalov (Bulgarije)
Zwart: Magnus Carlsen (Noorwegen)
Corus Chess tournament 2007, 10e ronde
1.
2.
3.
4.
5.

d4 – Pf6
c4 – e6
Pf3 – d5
Pc3 – Lb4
cxd5 – exd5

6. Lg5 – O-O
7. e3 – c5
8. dxc5 – Pbd7
9. Tc1 – Da5
10. a3 – Lxc3+
11.
12.
13.
14.

Txc3?! (een kwaliteitsoffer) – Pe4
b4 – Pxc3
Da1 – Da4
Dxc3 (zie diagram 1)

Het lijkt ongelooflijk, maar ook dit is allemaal al een keer eerder gespeeld. Zwart
heeft de kwaliteit voor een pion, maar hoe moet hij zijn toren op a8, de loper en
het paard ontwikkelen? Aan de andere kant staat de witte koning niet echt veilig.
Commentaar van Gert Ligterink tijdens deze partij: “Als wit kan rocheren, staat hij
gewonnen”. Carlsen probeert nu via de a-lijn tot een soort van aanval te komen.

12

14. ... – a5 (dreigt met 15. ... – axb5 de a-lijn te openen)
15. b5 – Pxc5?! (Carlsen geeft een stuk om zijn ontwikkeling sneller te kunnen
voltooien en om de torens in het spel te krijgen waarmee hij
hoopt de witte koning in het midden vast te houden. De vraag is:
is zwart snel genoeg met zijn ‘aanval’ of kan wit op tijd de boel
verdedigen?)
16.
17.
18.
19.

Dxc5 – Le6 (16. ... – Ld7 lijkt beter vanwege de dubbele aanval op pion b5)
Dc1! – Tfc8
Da1 – Dc2
Le2 – Dc1+

20.
21.
22.
23.

Dxc1 – Txc1+
Ld1 – Ta1
a4 – Tc8
Pd4! – Tc4? (23. ... – Tcc1 ziet er logischer uit, zwart houdt dan in ieder
geval wat druk op de witte koningsstelling)
24. O-O – f6
25. Lf4 – Lf7
26. h4 en Carlsen zag van verdere tegenstand af.
1-0

Diagram 1
Stelling na 14. Dxc3

Han Nicolaas
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Op de valreep…
*************************************************************************************************
Op zaterdag 6 januari organiseerde de HSB een jubileum-besturentoernooi voor
HSB-teams gevolgd door een receptie. In verband met het 80-jarig jubileum werden
de verenigingen uitgenodigd om met een team van bestuursleden deel te nemen aan
dit toernooi. Het werd gespeeld in de Kameleon, voormalige speelruimte van
schaakvereniging het Centrum. Door afwezigheid van Leo en Perry en de indeling
van Han Nicolaas in het communicatieteam van de HSB kwam ik mensen te kort
voor ons team. Samen met Wil Kauffman, Jos Bergers en Gerbrand Beekman
konden wij toch een team op de been brengen. Het niveau was voor ons duidelijk te
hoog en wij verloren allevier de wedstrijden met 3-1 of 3½-½ . Tijdens de receptie
hield voorzitter Koert ter Veen een speech met het oog op ledenwerving en -behoud.
Daarna nam de heer Vink van DD het woord en deze had ook presentjes (boek 125
jaar DD) voor het Bestuur en de Ereleden. Persoonlijk was ik blij dat de heren Ton
Vissers en Chris van Zijderveld ook acte de présence gaven tijdens dit festijn
*************************************************************************************************
*************************************************************************************************
Op zaterdag 13 januari werd het traditionele Westlands Snelschaak Kampioenschap
georganiseerd voor Westlandse deelnemers. Door de promotie van vorig jaar moest
ik in een gecombineerde groep 1 en 2 de degens kruisen met de beste Westlandse
snelschakers. Mijn vorm was duidelijk zoek en uit 11 partijen scoorde ik 1½ punt.
Door studieverplichtingen kon Thierry zijn eerste plaats in groep 2 van vorig jaar niet
verdedigen. Jan Willem de Jong werd overtuigend kampioen met 11 uit 11. Het
aantal deelnemers was circa 45, verdeeld over vier verschillende groepen
*************************************************************************************************
*************************************************************************************************
Van 12 tot en met 28 januari 2007 werd in Wijk aan Zee het jaarlijkse
Hoogovenstoernooi gespeeld, dat sinds een paar jaar Corus Chess Tournament
heet. De bezetting was dit jaar weer ijzersterk met Topalov, Anand, Kramnik,
Aronian, Radjabov, Svidler, Navara, Shirov, Ponomariov, Carlsen, Karjakin, Motylev,
Tiviakov en Van Wely. Topalov, Aronian en Radjabov eindigden alledrie met 8½ uit
13 bovenaan. Alle uitslagen en rondeverslagen staan op de officiële site
www.coruschess.com.
*************************************************************************************************
*************************************************************************************************
Van 16 februari tot en met 11 maart wordt het jaarlijkse Linares-toernooi gespeeld:
de eerste helft in het Mexicaanse Morelia en de tweede helft in het Spaanse Linares.
De bezetting is met Topalov, Anand, Ivanchuk, Leko, Aronian, Morozevich, Svidler en
Carlsen weer ijzersterk. Geen Spanjaard(en) dit jaar in dit toch traditionele Spaanse
toernooi! Er zijn inmiddels drie ronden gespeeld en Anand en Ivanchuk gaan aan kop
met 2 uit 3. Alle uitslagen en rondeverslagen staan op de officiële (Spaanstalige) site,
maar het nieuws op de Chessbase-site is Engelstalig en voor de meesten dus
waarschijnlijk iets makkelijker te volgen...
*************************************************************************************************
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