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Nieuws: 13 november 2007

Voorwoord

Hallo allemaal!
Het openingsnummer van Pomar Nieuws voor dit nieuwe seizoen ligt voor u. We gaan het
vijfde seizoen in in De Schilp; laten we er met z’n allen een mooi en gezellig jaar van maken!
De eerste ‘serieuze’ partijen van het seizoen zijn inmiddels gespeeld. Tijdens de massakamp
op 20 september bij RHC / Arena werden op diverse borden weer briljante dingen bedacht,
waarvan sommige achteraf toch niet zo briljant bleken te zijn... Evenals vorig jaar verliep het
sportief gezien niet al te best voor Pomar (we werden laatste), maar de organisatie was in
goede handen bij RHC en het belangrijkste: het was zeer gezellig!
Vandaag (2 oktober) beginnen we met de interne competitie. Pomar 1 speelt vanavond al
direct de eerste externe wedstrijd, thuis tegen WSC 4. Pomar 2 begint op 4 oktober uit tegen
Haeghe Ooievaar 2 terwijl Pomar 3 op 6 november start met een uitwedstrijd tegen de jeugd
van DSC 9. Een volledig programma van de externe competitie vindt u elders in dit nummer.
Verreweg het grootste deel van dit Pomar Nieuws is ingeruimd voor verslagen met
betrekking tot de aanstaande Algemene Ledenvergadering op 9 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 hierboven genoemde massakamp.
Voor het laatste nieuws verwijs ik uiteraard weer naar onze website: http://www.pomar.nl.
Veel leesplezier!
(en vergeet u niet dit PomarNieuws volgende week mee te nemen voor de ALV!)

Han Nicolaas
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Agenda Algemene Ledenvergadering Pomar 9 oktober 2007
Datum
Plaats
Aanvang
Voorzitter
Notulist

: 9 oktober 2007
: De Schilp
: 20.00 uur
: Leo Blaas
: Jos Bergers
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Notulen ALV 10 oktober 2006 (blz. 5)
5. Jaarverslag Secretaris (blz. 8)
6. Jaarverslag Penningmeester (blz. 9)
7. Verslag Kascommissie
8. Verkiezing Kascommissie
9. Begroting 2007-2008 (blz. 10)
10. Jaarverslagen Wedstrijdleider (blz. 13)
11. Prijsuitreiking seizoen 2006-2007
12. Verkiezing Bestuursleden
13. Competitie 2007-2008 (interne – externe, blz. 19)
14. Pomar Toernooi 2007
15. Ledenwerving en ledenbehoud
16. HSB- en KNSB-zaken (blz. 36)
17. Rondvraag
18. Afsluiting

Ad 8: De kascommissie bestond uit de leden:
John Woestenenk
Govert Slagboom
Markus Lohrer (was reserve, wordt lid)
Vanuit de vergadering moet een nieuw reservelid gekozen worden.
Ad 12:
Han Nicolaas treedt volgens rooster af en stelt zich herkiesbaar.
Jos Bergers treedt volgens rooster af en stelt zich herkiesbaar.
Het bestuur is nog op zoek om de vacature Jeugdleider in te vullen.
Aangezien Leo Blaas op de vorige ALV heeft aangegeven te stoppen met het
voorzitterschap, is de functie van voorzitter op dit moment vacant. U kunt uw eventuele
belangstelling uiteraard nog kenbaar maken, dit kan ook nog op de ALV zelf.
Bestuursschema
Naam
Bestuursfunctie 2010 2009 2008 2007
vacant
Voorzitter
Frits Berendse Wedstrijdleider
X
Perry vd Meer Penningmeester
X
Han Nicolaas Redacteur
X
X
Wil Kauffman Algemene zaken
X
Jos Bergers
Secretaris
X
X

4

Notulen Algemene Ledenvergadering Pomar 10 oktober 2006
(agendapunt 4 ALV)
1. Opening
Om vijf over acht heet Leo iedereen welkom op de Algemene Leden Vergadering.
Er volgt een minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van Hans van Lith.
2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen te doen.
4. Notulen ALV 4 oktober 2005
De notulen van het afgelopen jaar worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

5. Jaarverslag Secretaris
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag van de secretaris.

6. Jaarverslag Penningmeester
Perry geeft een toelichting op het jaarverslag.
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen.
7. Verslag Kascommissie
De heren Slagboom en Woestenenk hebben alle financiële stukken gecontroleerd en
verlenen het bestuur decharge voor het gevoerde beheer.
8. Verkiezing Kascommissie
Reservelid Govert Slagboom treed toe tot de kascommissie.
Markus Lohrer treedt als reservelid toe tot de kascommissie.
De kascommissie bestaat uit de volgende leden:
Hr. John Woestenenk
Hr. Govert Slagboom
Reservelid: Hr. Markus Lohrer
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9. Begroting 2006-2007
De begroting is gebaseerd op 38 leden waardoor een contributieverhoging nodig is van €
2.00 per lid.
Er zal geen huurverhoging van de speelzaal plaatsvinden.
10. Jaarverslag Wedstrijdleider
Vanuit de vergadering wordt geopperd om voordat de vakantie begint de eindstand bekend
te maken. Verder zijn er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag van de
wedstrijdleider.
11. Prijsuitreiking seizoen 2005-2006
De eindstanden van de interne zomercompetitie zijn als volgt:
Groep A

Groep B

1. Hr. W. van Markenstein
2. Hr. Th. Bieger
3. Hr. P. van der Meer

1. Hr. W.Kauffman
2. Hr. C. Wind
3. Hr. G. Gastaldi

Bij de externe competitie worden de topscores per team beloond met een prijs. Hier volgt
een overzicht van de topscores per team:
Pomar 3: Hr. G. Gastaldi
Pomar 2: Hr. T. van Rijswijk
Pomar 1: Hr. F. Ferschtman
Het snelschaaktoernooi werd gewonnen door Thierry Bieger die de snelschaak-wisselbeker
krijgt uitgereikt.
12. Verkiezing Bestuursleden
De heren Leo Blaas en Wil Kauffman treden volgens rooster af. Alleen Wil Kauffman stelt
zich weer herkiesbaar voor een nieuwe periode. Leo Blaas blijft nog een jaar voorzitter in
verband met zijn werkzaamheden. In Pomar Nieuws zal een profielschets van de
voorzittersfunctie verschijnen.
De functie van Jeugdleider is vacant en het bestuur staat open voor suggesties en vragen
vanuit de vergadering.

13. Competitie 2006 – 2007 (interne – externe)
Komend seizoen speelt Pomar met 3 teams in de HSB competitie.
De uitnodigingen worden twee weken van tevoren verstuurd.
Omdat externe wedstrijden om 19.45 uur (senioren) en om 19.30 uur (junioren) beginnen,
wordt erop aangedrongen om vooral op tijd aanwezig te zijn.
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14. 60 jaar Pomar
Voor het feest worden nog 6 vrijwilligers gezocht.
Tijdens het feest worden een loterij en een kleine vrijmarkt gehouden.
De datum is vastgesteld op 25 november 2006.
15. Ledenwerving en ledenbehoud
Zoals bijna elk jaar worden ook dit jaar weer folders huis aan huis verspreid.
Vanuit de vergadering wordt er gediscussieerd over het opzetten van een bekercompetitie.
De wedstrijdleider zal dit voorstel terugkoppelen naar de leden.
16. Pomartoernooi 2006
Met het 60-jarig jubileum van Pomar wordt het traditionele Pomartoernooi een jaar uitgesteld.
Vanuit het bestuur wordt een oproep gedaan om leden te vragen voor de organisatie van het
Pomartoernooi. Eén lid wil informatie ontvangen over de organisatie maar belooft niks.
17. HSB/KNSB
Op de najaarsvergadering van de HSB is een voorstel gedaan om op zaterdagmiddag een
competitie te starten voor viertallen.
Er heeft een fusie plaatsgevonden tussen de verenigingen Haagsche Toren en Vogelwijk
(SHTV).
Een verslag van de najaarsvergadering wordt in Pomar Nieuws gepubliceerd.
De hoofdsponsor van de KNSB is gestopt.
18. Rondvraag
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering.
19. Afsluiting
Om 21.35 sluit Leo Blaas de Algemene Leden Vergadering.

_________________________________________
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Jaarverslag secretaris 2006-2007
(agendapunt 5 ALV)
Dit is het jaarverslag over het seizoen 2006-2007.
Evenals de afgelopen jaren zijn er in september 2006 weer 5000 folders verspreid, met dank
aan Perry en de familie Berendse. Daarnaast werd maandelijks het wel en wee van de
vereniging verzonden naar het SOR, de Rijswijker, Groot Rijswijk en radio West.
Op 25 november 2006 werd ons 60-jarig jubileum gevierd met een groots toernooi. Veel
dank hiervoor aan de feestcommissie-leden Han Nicolaas en Frans van der Elst.
Maar ik kijk ook met gemengde gevoelens terug op ons 60-jarig jubileumjaar waarin ons
koninklijk onderscheiden lid Chris van Zijderveld ons ontvallen is.
Het bestuur heeft het afgelopen seizoen drie keer vergaderd, en bestaat uit de volgende
gekozen leden:
Leo Blaas
:Voorzitter
Frits Berendse Jr.: Wedstrijdleider
Jos Bergers
: Secretaris
Perry vd Meer
: Penningmeester
Han Nicolaas
: Redacteur Pomar Nieuws
Wil Kauffman
: Algemeen bestuurslid
Naast de bestuursvergaderingen is een afvaardiging van het bestuur ook present geweest bij
de HSB-vergaderingen. Een verslag hiervan heeft u gedurende het seizoen in ons eigen
Pomar Nieuws kunnen vinden.
Secretaris
Jos Bergers
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Financieel Jaarverslag seizoen 2006/2007
(agendapunt 6 ALV)
Resultaat
Het boekjaar 2006/2007 is door de vereniging afgesloten met een tekort van € 267,17.
Vanwege het resultaat is er geen toevoeging gedaan aan de jubileumreserve. Een belangrijke
reden voor het negatieve resultaat is een eenmalige uitgave voor een rouwkrans voor Chris van
Zijderveld. Wanneer deze eenmalige uitgave buiten beschouwing wordt gelaten bedraagt het
resultaat € 132,17 negatief.
Inkomsten
De inkomsten van de schaakvereniging waren lager dan begroot. De oorzaak hiervan waren
een de lagere contributie-inkomsten en de lagere ontvangen rente.
Uitgaven
De uitgaven van de schaakvereniging waren hoger dan begroot. Naast de eenmalige uitgave
aan de rouwkrans wordt deze stijging veroorzaakt door € 83,92 hogere kosten voor prijzen.
Deze kosten worden grotendeels veroorzaakt door het kampioenschap van Pomar 2 en het
organiseren van een bekercompetitie. Daarnaast waren de kosten voor het Pomarnieuws hoger
dan begroot. De belangrijkste positieve afwijkingen in de uitgaven zijn de lagere kosten van de
HSB-afdracht als gevolg van het lagere ledenaantal en het vervallen van de toevoeging aan de
jubileumreserve in verband met het resultaat.
Toelichting reserves
De algemene reserve
De algemene reserve is gedaald. Het resultaat over het seizoen 2006/2007 van € 267,17 is in
mindering is gebracht.
De materiaalreserve
In het seizoen 2006/2007 is de materiaalreserve niet gewijzigd.
De toernooireserve
In het seizoen 2006/2007 is de toernooireserve niet gewijzigd.
Jubileumreserve
Aan de jubileumreserve zijn onttrekkingen gedaan in verband met het 60-jarig jubileum.
Door het positieve resultaat op donaties, de lotenverkoop en de boekenverkoop is van de
beschikbare € 700 slechts € 276,25 uitgegeven. Het resterende saldo van € 446,00 blijft voor
volgende jubilea in reserve.
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Toelichting begroting seizoen 2007/2008
(agendapunt 9 ALV)
In de begroting is uitgegaan dat de komende ledenwerfactie enkele nieuwe leden gaat
opleveren. De begroting voor het seizoen 2007/2008 is gebaseerd op 38 seniorleden. Hierbij is
uitgegaan van een gelijkblijvende contributie.
Toelichting begroting
Contributies
De contributies zijn als volgt begroot:
36 senioren x € 84,00
1 senior dubbellid € 54,00
1 senior erelid x € 0,00
Totaal

3.024,00
54,00
0,00
-----------3.078,00

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 licht gestegen.
36 senioren x 39,04 (was 38,46)
1 senior dubbellid € 0,00
1 senior erelid x 39,04 (was 38,46)
Totaal

1.405,44
0,00
39,04
-----------1.444,48 (begroot € 1.440,00)

Rijswijk, oktober 2007
P.J.A. van der Meer
(penningmeester)
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Balans
2006/2007

2005/2006

2006/2007

Vorderingen

Euro

Euro

NTO contributies
Voortuitbet. Propaganda
Voortuitbet. Huur

0,00
0,00
0,00

206,00
0,00
0,00

0,00

206,00

Algemene reserve
Materiaal reserve
Toernooi reserve
Jubileum reserve

Geldmiddelen
Giro
Giro Plus
Giro Ster

Totaal

Vermogen

2005/2006

Euro

Euro

1.198,27
902,86
800,00
446,00

1.465,44
902,86
800,00
722,25

3.347,13

3.890,55

0,00
40,39
184,22
0,00

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

Schulden
549,08
0,49
3.022,17

734,55
0,00
3.000,00

Contributies
Clubblad
Prijzen
Huur

3.571,74

3.734,55

224,61

50,00

3.571,74

3.940,55

3.571,74

3.940,55
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Verlies en winst
Resultaat
2006/2007
Ontvangsten

Euro

Begroting
2006/2007

Begroting
2007/2008

Euro

Euro

Contibuties
Rente
Donaties
Subsidie
Pomartoernooi

2.811,00
22,66
66,00
0,00
0,00

3.048,00
50,00
0,00
0,00
PM

3.078,00
42,00
0,00
0,00
PM

totaal

2.899,66

3.098,00

3.120,00

1.350,00
1.309,96
0,00
148,83
188,92
0,00
0,00
0,00
34,12
135,00

1.350,00
1.410,00
10,00
100,00
105,00
n.v.t.
20,00
70,00
21,50
11,50

1.350,00
1.440,00
0,00
130,00
110,00
n.v.t.
0,00
70,00
20,00
0,00

0,00
0,00
0,00

PM
PM
73,00

PM
PM
74,00

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

3.166,83
W inst / verlies

(267,17)

Overige resultaten
Materiaal reserve
Toernooi reserve
Jubileum reserve
Algemene reserve

0,00
0,00
(276,25)
0,00
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3.098,00

3.120,00

0,00

0,00

Jaarverslagen wedstrijdleider
(agendapunt 10 ALV)
Verslagen interne competitie september 2006 – juni 2007
Voor het verslag van de Interne Wintercompetitie verwijs ik u naar Pomar Nieuws nr. 4,
april 2007, daarnaast vindt u in dit Pomar Nieuws een uitgebreid verslag van de Interne
Zomercompetitie.
Eindstanden februari 2007, winterkampioenschap
Groep A

Groep B

1. Felix Ferschtman
2. Wouter van Markenstein
3. Thierry Bieger

1. Nol Kooij
2. John Woestenenk
3. Hans Jongsma

Degradatieplaatsen:
16. Peter de Man
17. Giuseppe Gastaldi
18. Frans van der Elst
Eindstanden juni 2007, zomerkampioenschap
Groep A

Groep B

1. Nol Kooij
2. Thierry Bieger
3. Gerbrand Beekman

1, Frans van der Elst
2. Ruud Vissers
3. Piet Berghuis

Degradatieplaatsen:
16. Aad van Sas
17. Christian Wind
18. Hans Jongsma

Eindstand snelschaakkampioenschap
Voor een verslag hiervan verwijs ik u naar Pomar nieuws nr. 4, april 2007.
1. Thierry Bieger
2. Frits Berendse jr
3. Nol Kooij
Rapid-bekercompetitie
Voor een verslag hiervan verwijs ik u naar een uitgebreid verslag in dit nummer.
Geplaatst voor de finale, Rob de Jong en Frits Berendse jr.
Massakamp
Ook afgelopen jaar heeft Pomar deelgenomen aan de Massakamp tegen Botwinnik, RHC/Arena
en Haeghe Ooievaar. Winnaar werd Haeghe Ooievaar en wij werden wederom laatste :-(
Den Hoorn
Tevens hebben wij als vereniging weer twee vriendschappelijke wedstrijden gespeeld tegen Den
Hoorn. De uitwedstrijd werd door ons gewonnen met 6½ tegen 2½. De thuiswedstrijd werd nipt
verloren met 2½ tegen 3½.
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De standen staan wekelijks op onze homepage die Han perfect bijhoudt en ik wil hem bedanken
en hem complimenteren met de lay-out.
Afwezigheid met kennisgeving bleef binnen de perken, maar uw wedstrijdleider zou het op prijs
stellen dat uw afmeldingen eerder worden doorgegeven dan de dinsdag waarop gespeeld moet
worden.
Afmelden kan op de clubavond, via e-mail of telefonisch. (0174-297771 of 070-3160625)

Verslag zomercompetitie 2006-2007
Groep A
Het zomerkampioenschap werd verrassend gewonnen door de Winterkampioen in groep B,
Nol Kooij. Nol wist op percentage Thierry Bieger nipt voor te blijven, en als derde eindigde
Gerbrand Beekman op vier punten achterstand. Voor de rest de vertrouwde gezichten bovenin
maar ik wil zeker Wil Kauffman feliciteren met zijn achtste positie tussen al dit schaakgeweld.
Door te weinig interne partijen te spelen waren er minder fraaie klasseringen voor Perry van der
Meer, Han Nicolaas en Rob de Jong. Hans Mudde eiste een keurige elfde plek op met 55%,
maar ook hij speelde te weinig intern. Als percentage beslissend zou zijn geweest voor de
eindstand was hij gedeeld vijfde geweest met Perry. Het verschil tussen de nummers 6 tot en
met 13 gaat maar om vier punten, dus één gewonnen wedstrijd.
Aad van Sas verloor de beslissende partij van John Woestenenk, Christian Wind en Hans
Jongsma zullen het in de B moeten gaan proberen. Heren, veel sterkte ☺
Nol, nogmaals gefeliciteerd met dit fraaie resultaat en als debutant bij onze vereniging heb jij je
van de goede kant laten zien. Ik hoop dat dit zich voorzet in de externe.
Pl
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Naam
Punt PC W R V
Nol Kooij
67 83 9 2 1
Thierry Bieger
67 80 10 4 1
Gerbrand Beekman
63 73 8 3 2
Wouter van Markenstein 60 68 7 5 2
Kees Vink
55 54 5 5 4
Felix Ferschtman
52 54 4 6 3
Galia Ferschtman
52 54 5 4 4
Wil Kauffman
52 50 5 3 5
Perry van der Meer
50 55 5 2 4
Leo Blaas
50 46 5 3 6
Hans Mudde
49 55 5 1 4
Frits Berendse jr
49 41 2 5 4
Han Nicolaas
48 41 3 3 5
Rob de Jong
45 50 4 1 4
John Woestenenk
43 35 3 3 7
Aad van Sas
39 27 2 3 8
Christian Wind
34 25 2 2 8
Hans Jongsma
29 10 1 1 13
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Opmerking
Wederom maar één verliespartij

Zelfde score en PC als Felix
Op percentage vijfde met Hans M.

Op percentage tiende
Na de dubbele thriller tegen Aad

Groep B
In groep B werd tot de allerlaatste ronde gestreden voor de punten en aan het eind valt in
positieve zin de derde plaats van Piet Berghuis op. Naast de kampioen, Frans van der Elst en
runner-up Ruud Vissers, zal Piet zich in de A-groep moeten laten gelden. Doordat Giuseppe te
weinig partijen speelde kon hij niet aanhaken met de top 3. Niet één verliespartij (van de 10) is
echter indrukwekkend genoeg.
In de laatste ronde waren er nog vijf kandidaten in de weer voor de plaatsen 2 en 3. Verder valt
de hoge klassering van Paul van Daalen op, die bijna het niveau van zijn externe resultaten
benadert. Doordat Jack Barkey, om gezondheidsredenen, en Peter Wernink geen partijen
hebben gespeeld in deze ronde staan zij niet in de eindklassering. Rachid Amarouche Saïdi en
Jasper Vos hebben maar korte tijd deel uit gemaakt van onze vereniging en speelden te weinig.
Na zijn vakantie hebben wij Rachid niet meer gezien en Jasper heeft ondanks veel
enthousiasme af moeten haken in verband met tijdsdruk.
In verband met zijn verhuizing van Antoon Hommes naar Noord-Holland heeft hij helaas af
moeten haken. In zijn plaats kwamen Jasper Vos en Wim Lut. Jasper heeft inmiddels weer
afgehaakt. Beide heren kwamen naar aanleiding van de informatie van onze website en dat
wordt toch steeds een belangrijker medium om leden aan te trekken en/of te behouden.
Een beetje mond tot mond reclame bij buren, vrienden, kennissen en of familie blijft echter de
grootste vorm van promotie voor onze club.
Nieuweling Wim Lut, uit Poeldijk, gaat zich zeker nog waarmaken nu hij warm gedraaid is. Veel
succes, Wim.
Pl
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Naam
Punt Pc W
Frans van der Elst
60 64 5
Ruud Vissers
56 70 6
Piet Berghuis
56 57 3
Frits Berendse sr
54 61 7
Paul van Daalen
54 58 6
Jan Falandt
53 57 5
Giuseppe Gastaldi
52 70 4
Peter de Man
52 54 4
Govert Slagboom
50 50 4
Tim van Rijswijk
48 56 4
Jos Bergers
48 46 4
Markus Lohrer
41 36 4
Rachid Amarouche Saidi 40 40 3
Hans Jacobs
40 38 2
Flip Bal
39 25 2
Wim Lut
36 25 2
Jasper Vos
35 25 1

R
8
2
11
3
2
6
6
6
5
2
5
2
2
2
3
1
0

V
1
2
1
4
4
3
0
3
4
3
5
8
5
4
9
7
3
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Opmerking
Gefeliciteerd, wel veel remises?
Op percentage nummer 1 met Giuseppe
De echte remisekoning, 11??
Genoeg om niet te promoveren
Nogmaals, verrassend en erg goed
Op percentage 1ste; als enige geen verliespartij
Iets te laag voor jou, Peter?

Wel erg weinig partijen?

Verslag rapid-bekercompetitie Pomar 2007
In mei 2007 is de aanvang gemaakt met een bekercompetitie voor alle leden die zich bij de
wedstrijdleider hadden opgegeven. Het ging om een knock-out systeem. De winnaar over twee
partijen (met wit en zwart) ging door naar de volgende ronde.
De spelers werden ingedeeld in vijf groepen (op sterkte) en kregen per groep een
tijdhandicap. Het verschil in tijd werd evenredig verdeeld over de werkelijke speeltijd.
De wedstrijdleider deelde de groepen in conform de einduitslag van ons snelschaaktoernooi,
gecombineerd met de stand van de interne competitie
Per groep was van tevoren een tijdhandicap bepaald:
Groep 1: handicap 20 minuten
Groep 2: handicap 15 minuten
Groep 3: handicap 10 minuten
Groep 4: handicap 5 minuten
Groep 5: geen handicap
Op een totale tijdsduur van een uur per partij betekende dit in het ongunstigste geval 20 minuten
voordeel voor de laagst geklasseerde (groep 5 tegen groep 1: 40 tegen 20 minuten). Bij spelers
uit dezelfde groep werd geen handicap toegepast, en kregen beide spelers 30 minuten.
Extra handicap was het feit dat bij een gelijke stand na twee partijen de speler uit de laagste
groep winnaar werd. In het geval van spelers uit dezelfde groep werd de beslissing geforceerd
door snelschaakpartijen. Nadat alle uitslagen bekend waren volgde de loting door de
wedstrijdleider en een “aangewezen” vrijwilliger
Uitslag eerste ronde
Naam
Groep Naam
Groep Uitslag Geplaatst
Thierry Bieger
1
Wil Kauffman
3
1-1
Wil
Kees Vink
2
Han Nicolaas
2
½ - 1½ Han
Wouter van Markenstein
1
Frits Berendse sr
4
2-0
Wouter
Jos Bergers
5
Hans Jongsma
4
1-1
Jos
Markus Lohrer
5
Aad van Sas
4
0-2
Aad
Leo Blaas
3
Hans Mudde
3
0-2
Hans
Nol Kooij
1
Wim Lut
5
2-0
Nol
Rob de Jong
3
Frans van der Elst
3
1-1 nv* Rob
Felix Ferschtman
2
Piet Berghuis
4
1½ - ½ Felix
Peter de Man
4
John Woestenenk
4
0-2
John
Ruud Vissers
2
Bye
Ruud
Perry van der Meer
2
Bye
Perry
Paul van Daalen
5
Bye
Paul
Gerbrand Beekman
1
Bye
Gerbrand
Flip Bal
5
Bye
Flip
Frits Berendse jr
1
Bye
Frits jr
* nv: na verlenging.
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Uitslag tweede ronde:
Naam
Groep
Rob de Jong
3
Jos Bergers
5
Paul van Daalen
5
Felix Ferschtman
2
Flip Bal
5
Perry van der Meer
2
Hans Mudde
3
John Woestenenk
4

Naam
Groep Uitslag
Ruud Vissers
2
2-0
Han Nicolaas
2
½ -1½
Frits Berendse jr
1
0-2
Wouter van Markenstein
1
1-1
Gerbrand Beekman
1
0-2
Aad van Sas
4
1-1
Nol Kooij
1
0-2
Wil Kauffman
3
2-0

Uitslag derde ronde
Naam
Groep
John Woestenenk
4
Felix Ferschtman
2
Nol Kooij
1
Han Nicolaas
2

Naam
Frits Berendse jr
Gerbrand Beekman
Aad van Sas
Rob de Jong

Halve finale
Naam
Nol Kooij
Felix Ferschtman

Groep Naam
1
Frits Berendse jr
2
Rob de Jong

Geplaatst
Rob
Han
Frits jr
Felix
Gerbrand
Aad
Nol
John

Groep Uitslag Geplaatst
1
0-2
Frits jr
1
1-1
Felix
4
1½ - ½ Nol
3
½ - 1½ Rob

Groep Uitslag Geplaatst
1
0-2
Frits jr
3
1-1
Rob

De finale zal dus gespeeld worden door Rob en Frits jr en een datum hiervoor wordt nog
gezocht. In beide partijen zal Rob een voordeel van 10 minuten hebben ten opzichte van Frits jr.
(speeltijd 35 tegen 25 minuten).
Uit het overzicht blijkt dat er zeven gelijke spelen werden genoteerd en dat zes van deze zeven
partijen werden beslist in het voordeel van de lager geklasseerde. De zevende partij werd beslist
door twee snelschaakpartijen.
Op de jaarvergadering zal er nog een beroep worden gedaan op onze leden om deze competitie
te evalueren, en wij staan open voor aandachtspunten en alternatieven.
Dit kan zijn op het gebied van indeling, een vrije ronde voor de geplaatste spelers uit groep 1 of
2, of zelfs om bij gelijke stand altijd een beslissing te forceren door snelschaakpartijen.
Omdat in een aantal gevallen de eerste wedstrijd al beslissend was voor het eindresultaat en de
plaatsing, is het misschien mogelijk het aantal partijen uit te breiden tot drie op een avond,
waardoor de tweede partij niet voor “spek en bonen” wordt gespeeld.
Ik hoor het graag van u.
Frits Berendse jr.
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Verslag externe competitie 2006-2007
Een verslag met persoonlijke resultaten en alle standen staat ook in Pomar nieuws nummer 5
van juli 2007.
Pomar 1
Pomar 1 wist de goede vorm van een jaar terug niet om te zetten in dezelfde dadendrang als
vorig seizoen. Vorig jaar speelde zij zelfs mee voor het kampioenschap, en dit jaar hadden zij
het bijzonder moeilijk in de eerste klasse. Dat het vaak om een bordpunt gaat bewijst zich weer
eens. Een 4½ - 3½ overwinning kan op een bord omslaan naar een 4½ - 3½ verlies. Wij
begonnen met 3½ punt tegen Promotie, 3 punten tegen Scheve Toren, 2 punten tegen
Rijswijk 2, 3 punten tegen HSV 1, 1½ punt tegen DSC 5, 3 ½ punt tegen RHC/Arena 1 en pas in
de laatste ronde een zwaar bevochten gelijkspel tegen Schaakcombinatie Haagse Toren /
Vogelwijk. Degradatie was een feit met een schamel punt.
Dat wij niet direct van een kampioenschap in de tweede klasse kunnen uitgaan blijkt uit het feit
dat H.S.V. 1 als tweede degradant ook in onze poule is geplaatst.
Pomar 2
Na de degradatie van vorig seizoen moest ons tweede vol aan de bak om het verloren terrein
weer goed te maken. In de derde klasse hebben zij dit boven verwachting waargemaakt. Zij
begonnen stroef met 4½ - 3½ tegen D.D.6, 4 – 4 tegen Schaakhuis 3 en 4½ - 3½ tegen Haeghe
oievaar 3. Daarna raakten zij op tempo met achtereenvolgens 5 – 3 , 5½ - 2½ , 7 – 1 en 6 – 2
overwinningen tegen respectievelijk HTV 6, Promotie 8, WSC 7 en Rijswijk 5. Een fraaie eerste
plek was het resultaat nadat concurrent Schaakhuis 3 in de laatste ronde verloor van DD 6.
Bloemen voor de jongens en chapeau!
Pomar 3
Pomar 3 behaalde een knappe derde plek na wederom vier overwinningen, een gelijk spel en
twee nederlagen. Er waren alleen nederlagen tegen de nummers 1 en 2, RSC/Belgisch Park 3
en Promotie 7. Een gelijkspel tegen naaste concurrent DSC 8 voor de derde plaats en
overwinningen tegen Haeghe Ooievaar 3, Lierse SV 3, W.S.C. 6 en H.S.V. 3. Volgend seizoen
gewoon een extra wedstrijd meer winnen en dan kan je tot het eind meespelen voor het
kampioenschap.
Topscorers
Pomar 1:
Cees Vink met 64%, 4½ uit 7
Rob de Jong scoorde relatief beter met 67%, 2 uit 3, maar speelde te weinig partijen
Peter de Man en Hans Mudde met 93%, 6½ uit 7.
Pomar 2:
Omdat Peter geplaatst was aan een hoger bord is de beker voor Peter
Pomar 3:
Antoon Hommes met 83%, 5 uit 6, maar door zijn vertrek naar Noord-Holland
gaat de beker naar Piet Berghuis met 79% en 5½ uit 7
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.
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Competitie 2007-2008 (interne en externe)
(agendapunt 13 ALV)
Interne competitie 2007-2008
Het nieuwe seizoen gaan wij beginnen met 36 deelnemers. Voorlopig starten beide groepen met
18 deelnemers.
Door het vertrek van Antoon Hommes, Rachid Amarouche Saïdi, Jasper Vos, het stoppen van
Jack Barkey en de langdurige afwezigheid van Peter Wernink (blijft wel lid) dreigden wij dik
onder het begrote aantal leden te komen. In september hebben wij echter aanmeldingen
ontvangen van Bob Maas en Leonard Tamis (welkom terug) en Han Terpstra. Heren, veel
succes en plezier.
De aanvang van de interne wedstrijden is 20.00 uur en de speeltijd voor beide spelers een uur
en drie kwartier.
Indeling
Groep A
1 Nol Kooij
2 Thierry Bieger
3 Gerbrand Beekman
4 Wouter van Markenstein
5 Kees Vink
6 Felix Ferschtman
7 Galia Ferschtman
8 Wil Kauffman
9 Perry van der Meer
10 Leo Blaas
11 Hans Mudde
12 Frits Berendse jr
13 Han Nicolaas
14 Rob de Jong
15 John Woestenenk
16 Frans van der Elst
17 Ruud Vissers
18 Piet Berghuis

Groep B
Aad van Sas
Christian Wind
Hans Jongsma
Frits Berendse sr
Paul van Daalen
Jan Falandt
Giuseppe Gastaldi
Peter de Man
Govert Slagboom
Tim van Rijswijk
Jos Bergers
Markus Lohrer
Hans Jacobs
Flip Bal
Wim Lut
Bob Maas
Leonard Tamis
Han Terpstra

Voor alle duidelijkheid volgt hieronder nog eens de puntenwaardering:
Winst
5 punten
Remise
3 punten
Verlies
1 punt
Afwezig met kennisgeving 2 punten
Extern spelen op clubavond 3 punten
Wedstrijdleider
4 punten
Geen Tegenstander
4 punten
Invaller in hoger team
4 punten
Afwezig zonder kennisgeving 0 punten
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Het spelen in een team (extern) wordt “beloond” met drie punten. Enerzijds om de motivatie om
extern te spelen te belonen, anderzijds om de interne stand niet te beïnvloeden. De extra
gemotiveerde teamspeler die naast zijn eigen team ook invalt in een hoger team verdient zelfs
vier 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.

Externe competitie 2007-2008
Het nieuwe seizoen gaan wij spelen met 3 teams, met deze verschillen:
Pomar 1 en Pomar 2 gaan strijden in de tweede klasse en Pomar 3 in de derde klasse.
De teamopstellingen zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Schroom niet uw
wedstrijdleider te informeren over uw voorkeur en uw wensen op het gebied van de externe.
Omdat wij 35 speelgerechtigde leden hebben en er maar 24 voor teams worden ingedeeld kan
het wel zijn dat uw wedstrijdleider een beroep op u doet voor een inval- of reservebeurt.
Door het bestuur is besloten geen teamleiders mee te sturen naar uitwedstrijden, en dat de
honneurs worden waargenomen door een teamcaptain. Voor thuiswedstrijden rouleert de
functie van wedstrijdleider. De teamleiders van vorig jaar zullen per toerbeurt wedstrijdleider zijn,
maar er wordt nog gezocht naar leden die af en toe deze functie (onder begeleiding) willen
opvullen. Door het ontbreken van de teamleiders bij uitwedstrijden, worden de spelers gevraagd
een verslag te maken van hun partij (achterzijde uitnodiging?). Deze verslagen worden door de
teamcaptain verzameld, en aan de hand van deze verslagen wordt een verslag voor het Pomar
Nieuws gemaakt.

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 2007-2008
POMAR 1 KLASSE 2B
1. W. (Wouter) van Markenstein
2. P.J.A. (Perry) van der Meer
3. F. (Felix) Ferschtman
4. N. (Nol) Kooij
5. C. (Kees) Vink
6. R.H. (Rob) de Jong
7. G. (Gerbrand) Beekman
8. J.T. (Han) Terpstra

BONDSNR
5975838
6170527 #
7189212
8256501
7260616
7705874
7363488
8031353

POMAR 2 KLASSE 2A
1. J.J.M. (Han) Nicolaas
2. F.A. (Frans) van der Elst
3. H. (Hans) Mudde
4. P. (Peter) de Man
5. L.J. (Leo) Blaas
6. R. (Ruud) Vissers
7. C. (Christian) Wind
8. J. (John) Woestenenk

BONDSNR
8085715 #
7215780
8286388
6189139
7182890
6770973
7811155
6916976

POMAR 3 KLASSE 3B
1. T. (Tim) van Rijswijk
2. H. (Hans) Jacobs
3. J. (Jos) Bergers
4. P. (Piet) Berghuis
5. G. (Giuseppe) Gastaldi
6. L.A. (Leonard) Tamis
7. B. (Bob) Maas
8. P.E.A. (Paul) van Daalen

BONDSNR
5956280
7182967 #
7182901
8037832
8255654
7714894
7645781
8092425

# Teamcaptains
RESERVESPELERS
Ph. (Flip) Bal
F.N. (Frits) Berendse jr
F.J. (Frits) Berendse sr
J. (Jan) Falandt
Mevr. G. (Galia) Ferschtman
S.H. (Hans) Jongsma
W.F.N. (Wil) Kauffman
M.T.A. (Markus) Lohrer
A.A. (Aad) van Sas
G. (Govert) Slagboom
P. (Peter) Wernink

BONDSNR
6114625
6204759
6204935
7847510
7632097
8241431
7364687
7472850
7779046
8080831
8019242
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NIET EXTERN
Th. (Thierry) Bieger

BONDSNR
7842626 (WSC)

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 bij meer dan twee keer invallen in een hoger team niet meer uitkomen
voor het lagere 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).

________________________________________________________

Morozevich feliciteert Anand met diens overwinning in hun cruciale
partij uit de 11e ronde van het WK in Mexico City
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Programma 2007-2008
DAG/DATUM KL THUISCLUB
wo 19 sep07
do 20 sep07
di 2 okt07
di 2 okt07
do 4 okt07

UITCLUB

Najaarsvergadering HSB te
Massakamp bij
RHC/Arena te
Start interne
winter
2b Pomar 1
2a Haeghe Ooievaar 2

di 9 okt07

Jaarvergadering

UITSLAG

Wedstrijdleider EXTRA INFO

Voorburg
Den Haag
competitie
Frits

WSC 4
Pomar 2
Aanvang

20.00 uur!

di 30 okt07

2a Pomar 2

SHTV 5

Perry

ma 5 nov07
di 6 nov07
di 27 nov07
di 27 nov07

2b
3a
2a
3a

Pomar 1
DSC 9
RSC / Belgisch Park 2
Pomar 3

Han
Frits

ma 3 dec07
di 11 dec07
di 11 dec07

2a WSC 5
2b Pomar 1
3a Pomar 3

HSV 1
Pomar 3
Pomar 2
Promotie 7

di 25 dec07

Geen schaken!!

di 1 jan08

Geen schaken!!

ma 7 jan08
di 8 jan08
ma 14 jan08
di 15 jan08

3a Lierse 2
2a Pomar 2
2b DSC 7
e

1 ronde

Pomar 2
RSC / Belgisch Park 3
Botwinnik 5

Frits
Han

Pomar 3
Promotie 5
Pomar 1
Rapid-beker

Perry

competitie

ma 4 feb08
di 5 feb08
di 12 feb08

2a BF / Wassenaar 2
3a Pomar 3
2b Pomar 1

di 19 feb08

Laatste ronde

winter

competitie

di 26 feb08

Snelschaak

kampioenschap

Pomar

di 4 mrt08

Start interne

zomer

competitie

di 4 mrt08
di 11 mrt08
do 13 mrt08

2b Rijswijk 4
2a Pomar 2
3a Haeghe Ooievaar 4

di 18 mrt08

2e ronde

di 15 apr08
di 24 jun08

Pomar 2
SHTV 6
Schaakhuis 3

Leo
Frits

Pomar 1
Lierse 1
Pomar 3

Frits

Rapid-beker

competitie

3 ronde

Rapid-beker

competitie

Laatste ronde

zomer

competitie

e
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Jeugdteam!

Aanvangstijd van de externe wedstrijden is 19.45 uur (19.30 uur indien tegen een
jeugdteam wordt gespeeld), de interne begint om 20.00 uur!!

Stuur eens een kaartje:
Piet van den Eeden
Sonnenburghlaan 4
Kamer 138
2275 AR Voorburg

Gerard van der Kooy
Bieslandhof
afdeling 2-oost
Beukenlaan 2
2612 VC Delft

W.J.F. Hertoghs
S.W. Churchillaan 441
2287 AD Rijswijk
070-3944058

_________________________________________

Carl Schlechter, de man die in 1910 bijna de
wereldtitel van Emanuel Lasker overnam

24

Programma HSB-competitie in de klassen waarin Pomarteams spelen:
Tweede klasse B
1e ronde
ma 01 okt RSC-Belgisch Park 3 - Rijswijk 4
di 02 okt Pomar 1
- WSC 4
ma 15 okt DSC 7
- Schaakhuis 3
HSV 1 is vrij
2e ronde
ma 29 okt WSC 4
di 30 okt Rijswijk 4
ma 05 nov HSV 1
Schaakhuis 3 is vrij

- RSC-Belgisch Park 3
- DSC 7
- Pomar 1

3e ronde
ma 19 nov RSC-Belgisch Park 3 – HSV 1
ma 19 nov DSC 7
- WSC 4
di 20 nov Schaakhuis 3
- Rijswijk 4
Pomar 1 is vrij
4e ronde
ma 10 dec WSC 4
di 11 dec Pomar 1
ma 17 dec HSV 1
Rijswijk 4 is vrij

- Schaakhuis 3
- RSC-Belgisch Park 3
- DSC 7

5e ronde
di 08 jan Rijswijk 4
ma 14 jan DSC 7
di 22 jan Schaakhuis 3
RSC-Belgisch Park 3 is vrij

- WSC 4
- Pomar 1
- HSV 1

6e ronde
ma 04 feb RSC-Belgisch Park 3 - DSC 7
ma 11 feb HSV 1
- Rijswijk 4
di 12 feb Pomar 1
- Schaakhuis 3
WSC 4 is vrij
7e ronde
di 11 mrt Schaakhuis 3
ma 10 mrt WSC 4
di 04 mrt Rijswijk 4
DSC 7 is vrij

- RSC-Belgisch Park 3
- HSV 1
- Pomar 1
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Tweede klasse A
1e
ma
do
ma
do

ronde
01 okt
04 okt
08 okt
11 okt

B.F. /Wassenaar 2
Haeghe Ooievaar 2
Lierse 1
Schaakcombinatie HTV 5

-

WSC 5
Pomar 2
RSC-Belgisch Park 2
Promotie 5

2e
di
di
ma
ma

ronde
30 okt
30 okt
05 nov
05 nov

Pomar 2
Promotie 5
RSC-Belgisch Park 2
WSC 5

-

Schaakcombinatie HTV 5
B.F. /Wassenaar 2
Haeghe Ooievaar 2
Lierse 1

3e
do
ma
di
do

ronde
22 nov
26 nov
27 nov
29 nov

Haeghe Ooievaar 2
Lierse 1
Pomar 2
Schaakcombinatie HTV 5

-

WSC 5
Promotie 5
RSC-Belgisch Park 2
B.F. /Wassenaar 2

4e
ma
ma
di
ma

ronde
03 dec
10 dec
11 dec
17 dec

WSC 5
B.F. /Wassenaar 2
Promotie 5
RSC-Belgisch Park 2

-

Pomar 2
Lierse 1
Haeghe Ooievaar 2
Schaakcombinatie HTV 5

5e
di
ma
do
do

ronde
08 jan
14 jan
17 jan
31 jan

Pomar 2
RSC-Belgisch Park 2
Schaakcombinatie HTV 5 Haeghe Ooievaar 2
-

Promotie 5
WSC 5
Lierse 1
B.F. /Wassenaar 2

6e
ma
ma
ma
di

ronde
04 feb
11 feb
11 feb
12 feb

B.F. /Wassenaar 2
WSC 5
Lierse 1
Promotie 5

-

Pomar 2
Schaakcombinatie HTV 5
Haeghe Ooievaar 2
RSC-Belgisch Park 2

7e
ma
ma
di
do

ronde
03 mrt
03 mrt
11 mrt
13 mrt

RSC-Belgisch Park 2
WSC 5
Pomar 2
Haeghe Ooievaar 2

-

B.F. /Wassenaar 2
Promotie 5
Lierse 1
Schaakcombinatie HTV 5
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Derde klasse A
1e ronde
do 04 okt Botwinnik 5
ma 15 okt DSC 9
di 16 okt Promotie 7
Pomar 3 is vrij

- Lierse 2
- Haeghe Ooievaar 4
- Schaakcombinatie HTV 6

2e ronde
di 06 nov Pomar 3
- DSC 9
do 08 nov Schaakcombinatie HTV 6 – Botwinnik 5
do 08 nov Haeghe Ooievaar 4
- Promotie 7
Lierse 2 is vrij
3e ronde
ma 19 nov Lierse 2
do 22 nov Botwinnik 5
di 27 nov Promotie 7
DSC 9 is vrij

- Schaakcombinatie HTV 6
– Haeghe Ooievaar 4
- Pomar 3

4e ronde
ma 10 dec DSC 9
di 11 dec Haeghe Ooievaar 4
di 11 dec Pomar 3
Schaakcombinatie HTV 6 is vrij

- Promotie 7
– Lierse 2
- Botwinnik 5

5e ronde
ma 07 jan Lierse 2
- Pomar 3
do 10 jan Botwinnik 5
– DSC 9
do 10 jan Schaakcombinatie HTV 6 – Haeghe Ooievaar 4
Promotie 7 is vrij
6e ronde
di 29 jan Promotie 7
ma 04 feb DSC 9
di 05 feb Pomar 3
Haeghe Ooievaar 4 is vrij
7e ronde
ma 03 mrt
do 06 mrt
do 13 mrt
Botwinnik

- Botwinnik 5
– Lierse 2
- Schaakcombinatie HTV 6

Lierse 2
- Promotie 7
Schaakcombinatie HTV 6 – DSC 9
Haeghe Ooievaar 4
– Pomar 3
5 is vrij

Let op:
DSC 9 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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SPEELZALEN
Adressen van verenigingen die door een der teams in dit seizoen bezocht dienen te worden.
Twee weken voor de te spelen wedstrijden volgt er een uitnodiging via uw teamleider.

B.F. / Wassenaar

Speelzaal: Deijlercentrum
Hofcampweg 3, Wassenaar
Bus 43 (Stadhoudersplein) of
Bus 90 (Oldebarneveltweg)

maandag
070-5113871

D.S.C.

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

maandag
06-25588713

Haeghe Ooievaar

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

donderdag
070-3532970

H.S.V.

Speelzaal: Wijkgebouw De Brink
Escamplaan 55, Den Haag
Tram 6, bus 26, 122, 123, 126, 136 en 139

maandag
070-3259563

Lierse

Speelzaal: ’t Centrum
Hoofdstraat 100, De Lier
Bus 128

maandag
0174-512632

Promotie

Speelzaal: Sporthal Olympus
Voorweg 107 A, Zoetermeer (wijk 16)
Sprinter: halte Voorweg

dinsdag
079-3419596

Rijswijk

Speelzaal: “Het Oude Raadhuis”
Laan Hofrust 4, Rijswijk
Tram 1 en 15, bus 23 (halte Herenstraat)

dinsdag
070-4151805

W.S.C.

Speelzaal: Gebouw De Kiem
Kon. Julianaweg 91, ’s-Gravenzande
Bus 123 (halte “De Brug”)

maandag
0174-413780
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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:
Gebruik klok:

1.45 uur per persoon per partij. Aanvang 20 uur, zodat partij uiterlijk
23.30 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
5 punten
Remise
3 punten
Verlies
1 punt
Afwezig met kennisgeving
2 punten
AMK
Extern voor eigen team
3 punten
EXT (alleen op dinsdag)
Invaller (voor ander team)
4 punten
GTI
Teamleider
4 punten
GTI
Geen tegenstander
4 punten
GTI
NO
0 punten
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.
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De interne wintercompetitie loopt vanaf 2 oktober tot begin februari 2008. Daarna wordt gestart
met de zomercompetitie die in de tweede helft van juni zal eindigen.

SPELREGELS EXTERNE COMPETITIE
artikel 23.1
Hij, die overeenkomstig artikel 22 als speler van een team is aangemeld, mag in het desbetreffende
wedstrijdseizoen niet uitkomen voor een lager team.
artikel 23.2
Hij, die niet overeenkomstig artikel 22 als speler van een team is aangemeld (reserve) mag, nadat
hij voor de eerste maal in enig team heeft gespeeld, in dezelfde competitie nog slechts uitkomen in
hetzelfde, het naasthogere en het naastlagere team.
artikel 23.3
Een aangemelde speler mag nooit meer dan drie keer in een hoger team invallen.
Voor een niet-aangemelde speler (reserve) geldt dat het meer dan tweemaal uitkomen voor een
hoger team het daarna uitkomen voor een lager team uitsluit.
artikel 25
Gespeeld wordt volgens de algemeen geldende regels voor het schaakspel zoals omschreven in
het FIDE-reglement (laatste Nederlandse vertaling).
artikel 26
De ontvangende vereniging dient er voor te zorgen dat een exemplaar van het FIDE-reglement
en van het HSB-competitiereglement in de speelzaal aanwezig zijn.
artikel 27
1. Als wedstrijdleider treedt overeenkomstig het FIDE-reglement op degene die als
zodanig door het bestuur van de ontvangende vereniging wordt aangewezen. Hij
dient ter zake kundig te zijn. Zijn naam wordt aan het begin van de wedstrijd aan de
spelers bekend gemaakt.
2. De wedstrijdleider is niet gerechtigd deel te nemen aan de wedstrijd, behalve bij een
vereniging die met één team aan de competitie deelneemt.
3. Wanneer een teamleider het met een beslissing van de wedstrijdleider niet eens is,
kan hij daartegen bezwaar maken bij de competitieleider.
4. Een bezwaar als bedoeld in lid 3 moet tot uitdrukking worden gebracht bij
ondertekening van het wedstrijdformulier door vermelding van "onder bezwaar" en
moet binnen zeven dagen na de wedstrijd schriftelijk worden toegelicht bij de
competitieleider. Gelijktijdig moet een afschrift van de toelichting aan de tegenpartij
worden gezonden.
5. De tegenpartij heeft gedurende zeven dagen na ontvangst van het in lid 4 bedoelde
schrijven gelegenheid desgewenst harerzijds een schriftelijke uiteenzetting aan de
competitieleider te verstrekken, eveneens onder toezending van een afschrift
daarvan aan de andere belanghebbende partij.
6. De competitieleider neemt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de in lid 5
genoemde termijn een beslissing, welke hij schriftelijk ter kennis van de belanghebbenden brengt. Indien hij alvorens te beslissen nog nadere toelichting behoeft, kan
hij die schriftelijk bij een of beide partijen inwinnen.
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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.
artikel 29
1. Het spelen met de klok is verplicht
2. De speeltijd voor elk der spelers bedraagt 1:45 uur. Voor wedstrijden waaraan jeugdteams
deelnemen geldt een speeltijd van 1:30 uur voor elk der spelers.
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 2007
NR

NAAM

BONDSNR

RATING

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Bal Ph. (Flip)
Beekman G. (Gerbrand)
Berendse sr F.J. (Frits)
Berendse jr F.N. (Frits)
Bergers J. (Jos)
Berghuis P. (Piet)
Bieger Th. (Thierry)
Blaas L.J. (Leo)
Daalen P.E.A. van (Paul)
Elst F.A. van der (Frans)

6114625
7363488
6204935
6204759
7182901
8037832
7842626
7182890
8092425
7215780

1468
1736
1585
1644
1330
1603
1817
1562
1647
1614

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Falandt J. (Jan)
Ferschtman F. (Felix)
Ferschtman G. mevr. (Galia)
Gastaldi G. (Giuseppe)
Jacobs H. (Hans)
Jong R.H. de (Rob)
Jongsma S.H. (Hans)
Kauffman W.F.N. (Wil)
Kooij N. (Nol)
Lohrer M.T.A. (Markus)

7847510
7182912
7632097
8255654
7182967
7705874
8241431
7364687
8256501
7472850

1478
1768
1627
1517
1454
1712
****
1516
1634
1384

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lut W.H. (Wim)
Maas B. (Bob)
Man P. de (Peter)
Markenstein W. van (Wouter)
Meer P.J.A. van der (Perry)
Mudde H. (Hans)
Nicolaas J.J.M. (Han)
Rijswijk T. van (Tim)
Sas A.A. van (Aad)
Slagboom G. (Govert)

nnb
7645781
6189139
5975838
6170527
8286388
8085715
5956280
7779046
8080831

****
1354
1581
1766
1813
1712
1646
1441
1472
1420

31
32
33
34
35
36
37

Tamis L.A. (Leonard)
Terpstra J.T. (Han)
Vink C. (Kees)
Vissers R. (Ruud)
Wernink P. (Peter)
Wind C. (Christian)
Woestenenk J. (John)

7714894
8031353
7260616
6770973
8019242
7811155
6916976

****
****
1694
1732
****
1467
1517

xxxx: rating nog onbekend.
nnb : bondsnummer nog onbekend.
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Massakamp 2007
Op donderdag 20 september 2007 organiseerde RHC / Arena al weer de 21e massakamp tussen
de verenigingen Haeghe Ooievaar, Botwinnik, RHC / Arena en Pomar. Sinds 1986 wordt deze
massakamp jaarlijks gespeeld, alleen in 1990 werd een jaartje overgeslagen.
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. waarna de naam SchaakHaeghe werd
aangenomen. In 2001 fuseerde deze vereniging met Ooievaar en werd de nieuwe naam Haeghe
Ooievaar aangenomen. In 2002 fuseerden ook RHC en Arena tot RHC / Arena en zodoende zijn
dus spelers van 8 (oud)verenigingen betrokken bij deze wedstrijden.
Na twee jaar afwezig te zijn geweest deed RHC / Arena dit jaar gelukkig weer mee en was zelfs
bereid de organisatie op zich te nemen: een positieve ontwikkeling, want een aantal mensen had
misschien het idee gekregen dat de club weinig of geen bestaansrecht meer had. Ten onrechte,
zo bleek vanavond!
Wij waren dit jaar met slechts zes spelers vertegenwoordigd: het hadden er zeven kunnen zijn als
Frits jr. niet ziek was geworden. Gelukkig had Botwinnik zoveel spelers meegenomen dat zij ons
team konden aanvullen tot 14 man. Dat leverde vier teams van 14 spelers op die drie ronden
speelden met een bedenktijd van 30, en later op de avond 25 minuten per persoon per partij.
De strijd om de eerste plaats was zeer spannend. Bij het ingaan van de laatste ronde stond
Botwinnik 3½ bordpunten voor op Haeghe Ooievaar en de twee teams zouden elkaar in de
laatste wedstrijd ontmoeten. Dankzij een 8-6 overwinning greep Botwinnik de eerste plaats.
Ook de strijd om de derde en vierde plaats leverde behoorlijk wat spanning op. Pomar en RHC,
beide twee keer verloren, speelden in de laatste ronde tegen elkaar en lange tijd hing een
overwinning voor ons team in de lucht. RHC kwam echter sterk terug en sleepte er een zwaar
bevochten 7½-6½ overwinning uit. Daarmee verwezen zij ons naar de laatste plaats, een plek die
voor ons onderdehand een vertrouwde aanblik geeft… Maar wellicht kunnen we dat volgend jaar
rechtzetten als wij de organisatie op ons nemen en dan zeker wat meer spelers op de been
kunnen brengen dan de zes die er vanavond waren!
Uitslagen
Ronde 1
Botwinnik – Pomar
Haeghe Ooievaar – RHC/Arena

11 – 3
8 –6

Ronde 2
Botwinnik – RHC/Arena
Haeghe Ooievaar – Pomar

10 – 4
9½ – 4½

Ronde 3
Botwinnik – Haeghe Ooievaar
Pomar – RHC/Arena

8–6
6½ – 7½
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Eindstand 21e editie massakamp
1. Botwinnik
2. Haeghe Ooievaar
3. RHC/Arena
4. Pomar

Bordpt.
29
23½
17½
14

Matchpt.
6
4
2
0

Al met al was het een geslaagd toernooi en ik hoop dat Pomar volgend jaar, als wij het toernooi
organiseren, een sterke bezetting kent om nu eens hoge ogen te gooien bij de prijsuitreiking. De
laatste overwinning van Pomar dateert alweer van 1996, met Pomar als organisator…
De individuele scores van alle teams heb ik niet goed kunnen bijhouden, wel heb ik de scores
van de zes Pomarspelers.
Bord Naam
1
2
3
4
5
6

Botwinnik Haeghe Ooievaar

Thierry Bieger
Wouter van Markenstein
Nol Kooij
Kees Vink
Han Nicolaas
Peter de Man

½
0
0
0
0
0

RHC/Arena

½
1
0
½
1
0

1
1
1
1
1
0

Totaal
2
2
1
1½
2
0

De historie van deze massakamp:
datum

organisator

1e plaats

2e plaats

3e plaats

4e plaats

20-09-2007

RHC-Arena

Botwinnik

Haeghe Ooievaar

RHC-Arena

Pomar

14-09-2006

Botwinnik

Haeghe Ooievaar

Botwinnik 2

Botwinnik 1

Pomar

15-09-2005

Haeghe Ooiev.

Botwinnik

Haeghe Ooiev.

Pomar

Combinatie-team

14-09-2004

Pomar

Botwinnik

Haeghe Ooiev.

RHC-Arena

Pomar

18-09-2003

Haeghe Ooiev.

Haeghe Ooiev.

RHC-Arena

Botwinnik

Pomar

12-09-2002

RHC-Arena

Botwinnik

Haeghe Ooiev.

Pomar

RHC-Arena

13-09-2001

Botwinnik

SchaakHaeghe

Pomar

Botwinnik

RHC

11-09-2000

Pomar

Botwinnik

RHC

Pomar

SchaakHaeghe

16-09-1999

RHC

`t Centrum

RHC

Botwinnik

Pomar

17-09-1998

`t Centrum

`t Centrum

RHC

Botwinnik

Pomar

25-09-1997

Botwinnik

`t Centrum

Botwinnik

Pomar

RHC

23-09-1996

Pomar

Pomar

RHC

Botwinnik

Pomar 2

14-09-1995

Botwinnik

Botwinnik

Pomar

`t Centrum

RHC

25-08-1994

RHC

RHC

Botwinnik

Pomar

`t Centrum

02-09-1993

`t Centrum

Botwinnik

`t Centrum

Pomar

RHC

17-09-1992

Botwinnik

`t Centrum

Pomar

Botwinnik

RHC

16-09-1991

Pomar

Botwinnik

Pomar

RHC

`t Centrum

31-08-1989

`t Centrum

`t Centrum

RHC

Botwinnik

Pomar

08-09-1988

Botwinnik

Pomar

Botwinnik

SHGP

`t Centrum

19-05-1987

SHGP

SHGP

`t Centrum

Botwinnik

Pomar

23-06-1986

Pomar

SHGP

Botwinnik

Pomar

`t Centrum

34

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 wonnen SchaakHaeghe (voormalig
’t Centrum) en Botwinnik acht keer de bokaal. S.H.G.P. en Pomar vierden de overwinning twee
keer, R.H.C. won één keer. 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.
In cijfers: (resp. 4-3-2-1 punten voor de nummers 1-2-3-4)
Team
S.H.G.P.
Botwinnik
Pomar
Haeghe Ooievaar*
R.H.C./Arena

86
4
3
2
1
-

87
4
2
1
3
-

88
2
3
4
1
-

89
2
1
4
3

91
4
3
1
2

92
2
3
4
1

93
4
2
3
1

94
3
2
1
4

95
4
3
2
1

96
2
4
1
3

97
3
2
4
1

98
2
1
4
3

99
2
1
4
2

00
4
2
1
3

01
2
3
4
1

02
4
2
3
1

03
2
1
4
3

04
4
1
3
2

*Haeghe Ooievaar vanaf 2002 (Fusie Ooievaar en SchaakHaeghe)
Seizoen 2000 en 2001: SchaakHaeghe (Fusie ’t Centrum, L.S.C. en S.H.G.P.)
Seizoen 2005 en 2006: RHC / Arena verhinderd

(beker voor de 4e plaats van Pomar tijdens massakamp 2007)

Han Nicolaas
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05
4
2
3
1

06
3
2
4
1

07
4
1
3
2

tot
10
63
43
58
35

HSB- en KNSB-zaken
(agendapunt 16 ALV)
Hieronder volgt een verslag van de Algemene vergadering van de HSB van 9 mei 2007
Voor deze vergadering werd gebruik gemaakt van het speellokaal van SIO, in de Kiem aan de
Koningin Julianaweg 91 te ‘s-Gravenzande.
1. Opening
In verband met ziekenhuisopname van Koert ter Veen (voorzitter) is het HSB-bestuur alleen
vertegenwoordigd door de heren Barbier (secretaris), Nienhuis (penningmeester) en van
Beekum (competitieleider. De heer Bob Barbier zit de vergadering voor en namens de
vergadering wenst men de voorzitter, Koert ter Veen, beterschap en veel sterkte.
2. Vaststelling van de agenda
Punt 14: wijziging HSB-competitie- en bekercompetitiereglement komt te vervallen en wordt op
de volgende vergadering besproken als het voorstel tot wijziging is ingediend.
3. Mededelingen en binnengekomen stukken
De vergadering staat een minuut stil ter nagedachtenis van negen overleden leden. Vooral het
overlijden van Chris van Zijderveld en Bas Dekker van Schaakmat is voor de leden, de
verenigingen en de HSB, ingrijpend.
- Het HSB bekertoernooi zal worden benoemd als Chris van Zijderveld
bekertoernooi
- Afmelding KNSB bestuur
- Afmelding vertegenwoordiger Servicepunt West
- Afmeldingen verenigingen DSC, Haeghe Ooievaar, Pionnetjes, RHC-Arena,
Schaakhuis, Scheve Toren en Velo.
- Afmeldingen bondsraadsleden de heren van der Meer en Hylkema
4. Mededelingen KNSB
De heer Nienhuis is bij de vergadering van het voorzittersoverleg KNSB op 18 april geweest.
De KNSB zoekt in verband met vacatures oplossingen voor het aantrekken van een voorzitter,
een penningmeester en een administrateur. Er zou een profielschets worden gemaakt van de
functies penningmeester en voorzitter maar dit is nog niet gerealiseerd. Uit het verslag van de
Bondsraad:
- Nieuwe directeur bondsbureau, de heer M van der Werf, is geïntroduceerd
- Kandidaat PR & Communicatie, de heer J. Schinkelshoek, zal in juni worden
voorgedragen
- Penningmeester, de heer Both treedt in juni af, maar behartigd de lopende zaken tot
september. Suggesties opvolging gaarne voor 1 mei.
- Op het Bondsbureau komt de functie van financieel administrateur vacant
- Op 9 juni komt statutair een eind aan de bestuurstermijn van de voorzitter. Er zijn nog
twee kandidaten van de drie. Een selectiecommissie zal een voorstel doen aan het
bestuur
- De RSB biedt een onderhandse lening aan van 40.000 euro, zonder hypothecaire
zekerheid en tegen lage rente. De KNSB aanvaardt dit in dank
- Met betrekking tot de huisvesting worden een aantal opties in de komende
bestuursvergadering van 9 juni besproken.
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-

Voorstel LiSB over een kleinere bondsraad alsmede mogelijkheden voor reorganisatie en
structuurwijzingen binnen de KNSB zullen dan ook besproken worden

5. Mededelingen Servicepunt West
De heer Pouw heeft in aanvulling van de nieuwsbrief maart een aantal mededelingen;
- De Technische Commissie is nu compleet met de benoeming van Erik v.d. Marel
- Begeleiding jeugdspelers naar Nederlands Jeugdkampioenschap en verstrekking
subsidie aan Stichting Schaakopleidingen
- Clubs die schaaktrainingen voor eigen leden willen organiseren kunnen een
subsidie van 100 euro aanvragen
- Via de KNSB: cursus schaaktrainer A voor talentvolle jeugdspelers vanaf 16 jaar
- Najaar 2007: thema-avond samenwerking tussen schaakclubs
- Bij project SpeelZ wordt aan verenigingen gevraagd 1 of 2 scholen te adopteren
6. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 september 2006
Discussie blijft de kwartaalnota’s van de HSB die volgens Lierse ten onrechte zijn gewijzigd.
Op de nota’s stond bv derde kwartaal met verwijzing naar de cijfers van het tweede kwartaal en
is nu gewijzigd in nota tweede kwartaal zodat de penningmeesters met een overlapping zitten.
Het bondsbureau heeft ja gezegd tegen de redenering van de penningmeester maar in verband
met het ontbreken van de administrateur en het te actualiseren huishoudelijk reglement blijft
deze discussie staan. De penningmeester zal een en ander uitwerken en dit bespreken met de
heer van Dijk van Lierse.
7. HSB-bestuur en -organisatie
In het voorzittersoverleg van eind maart is hierover uitvoerig besproken. De heer P. de Vries
(wedstrijdleider) heeft zich tijdens het Veteranentoernooi teruggetrokken als bestuurslid.
Gera de Jong, Ton Vissers en DD hebben aangegeven bepaalde taken binnen de HSB op te
pakken. Van het eerdere (ambitieuze) plan Ledenwerving en -behoud wordt niets meer
vernomen.
8. Benoeming Bestuur
- De heer E. v.d. Marel wordt bij acclamatie verkozen tot bestuurslid
- De heer P. van Dijk wordt benoemd als lid jeugdcommissie
- In samenwerking met Johan Voorberg en Koert ter Veen zullen zij de taken van
de jeugdcommissie uitvoeren
- De heer Nobel wordt benoemd als bestuurslid PR en verenigingsondersteuning
mits punt 11 (discussie Zuid Hollands Schaakbond) voldoende onderdragen
wordt.
9. Goedkeuring begroting 2007 – 2008 en vaststelling boetebedragen
De heer Blaas meldt dat de balans niet in overeenstemming is met de geschatte realisatie. Zijn
suggestie wordt overgenomen.
De liquiditeit van de Bond baart ons nog steeds zorgen. Door alle tegenvallers (te duur pand dat
of gerenoveerd moet worden of afgebroken, het wegvallen van sponsors, het beperken van
subsidiegelden, de flop van de schaakacademie, en de vele wisselingen binnen Bestuur en
Bondsraad) blijft het vermoeden bestaan dat het tekort afgerekend zal gaan worden bij alle
leden. Ondanks eerdere toezeggingen dat contributieafdracht niet verhoogd zou worden, kan
het bijna niet dat het tekort op een andere manier zal worden weggewerkt.
Het bestuur van de HSB zal dit meenemen in een nota aan de bondsraad.
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10. Prijsuitreiking HSB competitie 2006-2007
- Prijs Chris van Zijderveld Bekercompetitie wordt uitgereikt aan Promotie
- Wisselbeker beste prestatie is gewonnen door Botwinnik 7 met 88,9% (32 punten
uit 36 wedstrijden) voor DSC 5, WSC 3, Botwinnik 3 en DSC 9. Het aantal
gespeelde wedstrijden tussen de diverse teams was nogal verschillend.
- De heer Vink (DD) wordt bedankt voor de organisatie van de viertallencompetitie
op de zaterdagmiddag. Deelname vier teams was erg matig. Wordt nog
geëvalueerd.
- Eind juni volgt voorlopige indeling Promotieklasse, 1ste en 2e klasse
- De bekers voor de jeugd worden uitgereikt door John Pouwels
- Door gecrashte computer Thomas van Beekum was hij niet altijd bereikbaar
11. Discussie Zuid-Hollandse Schaakbond
Het discussiestuk is eerder bekend gemaakt via de website. Het gaat over een te vormen ZuidHollandse Schaakbond (ZHSB) dat aanzet tot de dialoog tussen verschillende onderbonden. Het
stuk is opgesteld door de heer Nobel en zijn betoog gaat over het oprichten voor één
Nederlandse Denksport Bond, die als een gezamenlijke bond naar buiten wil treden.
- Pomar heeft bezwaren en twijfelt of je voor deze functies een echt daadkrachtig
bestuur kan vinden.
- Men vreest voor langere reisafstanden als er bv wordt samengegaan met RSB en
LSB
- Samenwerking op gebied jeugdopleiding wel voordelig
- Wel positief over samenwerking met andere bonden
- De functies van de bestuurders wordt relatief te zwaar
- Subsidieaanvraag is misschien makkelijker te realiseren bij een ZH bond.
- Voordelen worden niet overtuigend gevonden
- De gevolgen op breder terrein moeten nader worden onderzocht
- Jeugdleider wijst op belang schaalvergroting
12. Discussie KNSB in secties
Betreft een stuk van Ruurd Kunnen waarin hij overwegingen beschrijft op grond waarvan de
KNSB zich zou moeten beraden op een aparte sectie Rapid- en Blitz om het dalende aantal
leden te beperken. Het betreft de volgende elementen:
- Onderscheid (ook organisatorisch) tussen breedtesport, wedstrijdsport en
topsport
- Professionalisering organisatie
- Interesseren van nieuwe doelgroepen door aanboddifferentiatie
Een en ander zal besproken worden binnen de bondsraad, voordelen zijn nog niet echt in kaart
gebracht.
13. Wedstrijden en activiteiten
- PK in september op zeven verschillende dagen en of locaties
- Eerste twee ronden op rating, vervolgens op weerstand
- HSB voor clubteams wordt door BF/Wassenaar georganiseerd voor de zomer op
een zondag
- Uitbreiding rapid-cyclus via aansluiting andere verenigingen
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14. Wijziging HSB competitie en bekercompetitiereglement
Erik v.d. Marel wil graag voorstel over vaker invallen in hoger team met beperking spelen voor
het eigenlijke team. Thomas van Beekum werkt een voorstel uit om dit te bespreken op de
najaarsvergadering in september.
15. Vaststelling volgende vergaderdatum
De volgende vergadering wordt vastgesteld op woensdag 19 september 2007.
16. Wvttk en rondvraag
Promotie organiseert op 6 oktober 2007 een toernooi
17. Sluiting
Om even over 22.30 uur sluit de waarnemend voorzitter de vergadering

__________________________________________________________________________

Viswanathan Anand, de nieuwe wereldkampioen, tegen zijn voornaamste
concurrent in het WK 2007, Boris Gelfand uit Israël
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Anand de nieuwe wereldkampioen!
De schaakwereld heeft een nieuwe wereldkampioen, Viswanathan Anand uit India! De Indiër was
al eens eerder (FIDE-)wereldkampioen, van december 2000 tot januari 2002. Nu was hij de
sterkste in een dubbelrondige achtkamp die van 12 tot en met 29 september in de Mexicaanse
hoofdstad Mexico City werd gehouden. Ongeslagen en met 9 punten uit 14 partijen bleef Anand
zeven topspelers voor. Zijn grootste concurrent en de verrassing van dit toernooi was Boris
Gelfand uit Israël, met z’n 39 jaar de oudste deelnemer. Vanaf de vijfde ronde stond hij op de
tweede plaats die hij niet meer afstond. Hij eindigde uiteindelijk een punt achter Anand, samen met
Vladimir Kramnik, de onttroonde wereldkampioen. De Hongaar Peter Leko werd vierde met 7
punten. Peter Svidler uit Rusland wist in de laatste ronde zijn eerste en enige winstpartij te
produceren en daarmee pakte hij de vijfde plaats met 6½ punten. Alexander Morozevich was weer
een sieraard voor het toernooi en speelde enkele prachtige partijen waarvan zijn overwinning op
Kramnik waarschijnlijk de mooiste partij van het toernooi was. De Rus is echter dermate grillig dat
hij briljante overwinningen aflost met soms bizarre nederlagen. Met zes punten eindigde hij op een
gedeelde zesde plaats met Levon Aronian. De Armeense nummer 8 van de wereld stelde hevig
teleur en gaf de indruk behoorlijk uit vorm te zijn. Alexander Grischuk werd laatste met 5½ punten,
maar hij had een belangrijke invloed op de einduitslag. Als enige wist hij Gelfand te verslaan en in
de 13e ronde bracht hij Anand op de rand van de afgrond in de enige partij waarin de nieuwe
wereldkampioen aantoonbaar minder heeft gestaan.
Het was dus een ijzersterke achtkamp met maar liefst zes spelers uit de top-10 van de
wereldranglijst! De gemiddelde ELO-rating van de deelnemers was 2752 en daarmee kwam dit
toernooi op een gedeelde derde plaats iIn de ranglijst van de sterkste toernooien aller tijden, samen
met de toernooien in Linares van 1998 en 2000. Het legendarische toernooi in Las Palmas uit
1996, met Kasparov, Karpov, Kramnik, Anand, Ivanchuk en Topalov, blijft voorlopig onbedreigd op
kop met een gemiddelde ELO van 2756.
Anand is een soort ‘tussenkampioen’. Kramnik heeft nu namelijk, als verliezend wereldkampioen,
het recht Anand uit te dagen voor een match om de wereldtitel. Het is vrijwel zeker dat deze match
in het najaar van 2008 gaat plaatsvinden.
De scoretabel van Mexico City 2007

Han Nicolaas
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Rating van Pomarleden
Elk jaar rond augustus maakt de KNSB de nieuwe ELO-ratings van alle schakers bekend. De
wedstrijden in de externe competitie en toernooien zijn dan verwerkt en de balans kan worden
opgemaakt. Voor de wereldtop en de groep die daar net onder zit is het verschijnen van een
nieuwe ELO-lijst een belangrijke gebeurtenis. Elke twee maanden brengt de FIDE (de
wereldschaakbond) een nieuwe lijst uit en tien punten meer of minder kunnen het verschil
betekenen tussen een uitnodiging voor een supertoernooi of twee weken extra vakantie. Voor
ons eenvoudige clubschakers staat er, gelukkig, veel minder op het spel. De meesten van ons
spelen maximaal zeven externe wedstrijden per jaar en het ene jaar gaat dat nu eenmaal wat
beter dan het andere jaar. Zo verlies je wat punten, zo heb je ze een jaar later weer terug. Of
niet, maar wat maakt dat uit? Zelf heb ik nu drie jaar achter elkaar zo’n 15 punten per jaar
‘ingeleverd’, maar het doet me weinig, om eerlijk te zijn eigenlijk helemaal niets. Ik speel voor
m’n plezier, en natuurlijk is het leuk als je er wat punten bij krijgt, maar ik speel in de eerste
plaats voor de lol (ik spreek voor mezelf, maar ik denk ook voor vele andere Pomarleden).
Omdat mensen nu eenmaal graag weten hoe ze hebben gepresteerd, en waar ze staan in
verhouding met anderen, volgt hier de ratinglijst van de Pomarleden. Als er niets is ingevuld,
was de rating op dat moment niet bekend of heeft de desbetreffende speler geen externe
wedstrijden gespeeld.

Naam

rating
rating
verschil
augustus 2007 augustus 2006

Thierry Bieger
Perry van der Meer
Felix Ferschtman
Wouter van Markenstein
Gerbrand Beekman

1817
1813
1768
1766
1736

1714
1830
1770
1783
1769

+ 103
- 17
-2
- 17
- 33

Ruud Vissers
Rob de Jong
Hans Mudde
Kees Vink
Paul van Daalen

1732
1712
1712
1694
1647

1763
1694
1726
1651
1674

- 31
+ 18
- 14
+ 43
- 27

Han Nicolaas
Frits Berendse jr.
Nol Kooij
Galia Ferschtman
Frans van der Elst

1646
1644
1634
1627
1614

1665
1654

- 19
- 10

1623
1575

+4
+ 39

Piet Berghuis
Frits Berendse sr.
Peter de Man
Leo Blaas
Giuseppe Gastaldi

1603
1585
1581
1562
1517

1584
1593
1537
1570
1561

+ 19
-8
+ 44
-8
- 44
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Naam

rating
rating
verschil
augustus 2007 augustus 2006

John Woestenenk
Wil Kauffman
Jack Barkey
Jan Falandt
Aad van Sas

1517
1516
1497
1478
1472

1521
1524
1519

-4
-8
- 22

1475

-3

Flip Bal
Christian Wind
Hans Jacobs
Tim van Rijswijk
Govert Slagboom

1468
1467
1454
1441
1420

1478
1483
1485
1482
1503

- 10
- 16
- 31
- 41
- 83

Markus Lohrer
Jos Bergers
Hans Jongsma
Peter Wernink
Wim Lut

1384
1330

1326

+4

Ondanks de mitsen en maren toch een paar opmerkingen over deze lijst.
Thierry heeft een enorme sprong gemaakt en is nu zelfs qua rating nummer 1 van Pomar! Hij
heeft dankzij zijn goede resultaten in de HSB- én KNSB-competitie maar liefst 103 punten
gewonnen en staat nu op 1817.
De meeste spelers uit Pomar 1 hebben wat moeten inleveren. Dat viel te verwachten gezien de
resultaten in de HSB-competitie. Kees boekte echter forse winst door zijn score van 4½ uit 7 in
het eerste team en ook Rob wist wat punten te winnen.
Het (bescheiden) ratingverlies van Hans Mudde verbaast me eerlijk gezegd. Met een score van
6½ uit 7 in Pomar 2 had ik wel enige winst verwacht. Dat kan betekenen dat ófwel de
tegenstanders van Hans in de HSB-competitie een (erg) lage rating hadden (dat zou voor een
aantal zo kunnen zijn, maar niet voor allemaal denk ik), óf dat de rating van Hans in augustus
2006 wat te hoog is ingeschat: ik denk het laatste.
Ook Peter de Man scoorde 6½ uit 7 voor Pomar 2 en hij zag dit beloond met een winst van 44
punten.
Zoek uw naam in de tabel en maakt u zich niet al te veel (liever helemaal geen) zorgen als u
twintig, dertig of meer punten heeft verloren. Het zegt allemaal niet zo heel veel en bij grote
verschillen in een jaar is de rating vaak gebaseerd op slechts een paar externe wedstrijden.
Voor degenen die gewonnen hebben geldt natuurlijk wel: gefeliciteerd, want je mag er uiteraard
wel blij mee zijn!

Han Nicolaas
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Op de valreep…

*************************************************************************************************************
Dit jaar geen Amsterdam International Tournament, maar wel een soortgelijk toernooi in Leiden.
Erik van den Doel werd met de fraaie score van 8 uit 9 winnaar van het eerste Leiden Chess
Tournament en bleef o.a. Dimitri Reinderman en John van der Wiel voor.
*************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************
Erik van den Doel pakte tevens de titel in het Open NK 2007 in Dieren. Met 7 uit 9 eindigde hij
gelijk met Erwin l’Ami en de Indiër Deep Sengupta, maar op grond van weerstandspunten mocht
hij zich kampioen nomen. Van den Doel plaatste zich hierdoor, als beste Nederlander, voor het
Nederlands kampioenschap in 2008. L’Ami had zich hiervoor al geplaatst op grond van zijn
prestatie tijdens het afgelopen NK.
*************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************
Magnus Carlsen zegevierde in het jaarlijkse Schaakfestival te Biel dat van 21 juli t/m
3 augustus werd gehouden. In de barrage bleef hij de Amerikaan Alexander Onischuk de baas
*************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************
De 15-jarige Italiaan Fabiano Caruana werd in Vlissingen de verrassende winnaar van het sterk
bezette Hogeschool Zeeland toernooi. Met 7½ uit 9 behaalde hij evenveel punten als Sergei
Tiviakov, de Duitser Ralf Appel en Migchiel de Jong maar door meer weerstandspunten werd hij
tot winnaar uitgeroepen. De Pool Krasenkov, winnaar van vorig jaar, moest dit jaar genomen
nemen met een gedeelde vijfde plaats.
*************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************
Op 12 september vond in Mexico City de opening plaats van het FIDE-wereldkampioenschap.
In een dubbelrondig toernooi met acht ijzersterke spelers verdedigde Vladimir Kramnik hier zijn
wereldtitel. Dat lukte hem niet. De Indiër Vishy Anand, de nummer 1 van de wereldranglijst,
speelde een sterk en degelijk toernooi en greep ongeslagen de wereldtitel. Hij bleef, naast
Kramnik, ook de sterke Levon Aronian (die onlangs een rapidmatch van Kramnik won), de
grillige en onvoorspelbare Alexander Morozevich, de degelijke Peter Leko en Peter Svidler en
de ‘outsiders’ Alexander Grischuk en Boris Gelfand voor. Voor een verslag, zie blz. 40.
*************************************************************************************************************
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*************************************************************************************************************
Vassily Ivanchuk mag dan ‘al’ 38 jaar oud zijn, hij is nog steeds van absolute wereldklasse en
lijkt in de vorm van zijn leven. Afgelopen zomer won hij drie toernooien achter elkaar. Allereerst
was daar zijn overwinning in het sterke AeroSvit toernooi in Foros (Oekraïne) waar hij met 7½ uit
11 o.a. zijn landgenoot Karjakin, Svidler en Shirov voor bleef. Loek van Wely deed het hier lang
niet slecht en eindigde met 6 punten op een gedeelde derde plaats. Vervolgens pakte Ivanchuk
de zege in een zeer sterk bezet rapid-toernooi in Odessa. Hier liet hij o.a. Grischuk, Shirov,
Radjabov, Gelfand, Bacrot en de levende legenden Korchnoi en Tukmakov achter zich. In
Montreal maakte hij de hattrick compleet. Met 7 uit 9 bleef hij Nederlands kampioen Tiviakov
een vol punt voor en ook Harikrishna, Sutovsky en Kamsky liet hij achter zich. Opvallend was
hier de laatste plaats van Nigel Short die met 2 uit 9 afgetekend laatste werd en een van zijn
slechtste toernooien ooit speelde.
Ontzettend jammer dat Ivanchuk zich niet wist te plaatsen voor het WK in Mexico: samen met
Topalov (of Shirov) zou hij er een aardig tiental van hebben gemaakt!
*************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************
Michael Adams heeft het vijfde Staunton Memorial, dat van 7 tot 18 augstus in Londen werd
gespeeld, op fraaie wijze gewonnen. Met 8½ uit 11 bleef hij de Nederlanders Sokolov en Van
Wely een vol punt voor. Het was een soort Nederland – Engeland, waarin zes Nederlandse en
zes Britse spelers tegen elkaar speelden. De landenwedstrijd werd overtuigend gewonnen door
Nederland dat in de breedte toch een stuk sterker bleek: het werd 38 – 28.
*************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************
Dit jaar werd voor de tweede keer het NH Chess Tournament gespeeld, waarin vijf ‘jonkies’ het
opnemen tegen vijf ‘oude rotten’. In het fraaie Hotel Krasnapolsky in Amsterdam namen
Stellwagen, Smeets, Karjakin, Negi en Cheparinov het namnes de jeugd op tegen Ljubojevic,
Nikolic, Yusupov, Beliavsky en Khalifman. De jonge garde won, evenals vorig jaar overigens: het
werd 26½ - 23½. Bij de jongeren was Karjakin de beste speler en hiermee verdiende hij een
ticket voor het traditionele Amber-toernooi in 2008 (rapid- en blindschaak).
*************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************
Van 10 tot en met 29 september vond het Persoonlijk Kampioenschap van de HSB plaats.
Op zes doordeweekse avonden en één zaterdagmiddag werden er zeven ronden gespeeld bij
diverse clubs. De winnaar plaatste zich voor de voorronden van het Nederlands
Kampioenschap. DD was met een aantal sterke spelers vertegenwoordigd, waaronder Henk
Happel, Remko de Waard en Wim Vink. Promotie kwam met o.a. Willem Broekman en Jan van
den Bergh. Ons kersverse nieuwe lid Han Terpstra speelde twee ronden mee (en maakte twee
keer remise tegen sterke tegenstanders), maar moest zich daarna helaas wegens ziekte
terugtrekken. Winnaar werd Henk Happel met de fraaie score van 6½ uit 7, Jan van den Bergh
werd tweede met een punt achterstand.
*************************************************************************************************************
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