Pomar Nieuws nr. 2

januari 2008

POMAR NIEUW S

Pomar Nieuws is het officiële orgaan van
schaakvereniging Pomar, 60e jaargang nr. 2
Pomar is een schaakvereniging te Rijswijk,
opgericht dd 15 december 1946.
Lidmaatschapskosten per jaar:
€ 84,00 voor senioren, € 56,00 voor junioren en
€ 42,00 voor aspiranten. Contributie bij voorkeur
per jaar op 1 oktober. Inning uitsluitend via
girorekening 3943294 ten name van
Schaakvereniging Pomar te Rijswijk.
Homepage: http://www.pomar.nl

Voorzitter

VACANT

Wedstrijdsecretaris

Berendse, F.N.
Dorpskade 76
2291 HS WATERINGEN
(0174) 29.77.71 (huis)
(070) 316.06.25 (werk)
Frits.Berendse@hetnet.nl

Secretaris

Bergers, J.
Rigolettostraat 163
2555 VP DEN HAAG
sport.fanaat@casema.nl

Inhoud
Voorwoord.............................................

3

Varia………………………………………

4

Rapid-bekercompetitie…..……………

7

Kascontrolecommissie

9

Tussenstanden interne en externe....... 10
Pomartoernooi 2007……………........... 11
Pomar 1 - WSC 4 2½ - 5½…………… 13
Pomar 3 - DSC 9 5 - 3 ……………….. 14
Pomar 2 - RSC/BP 2 4½ - 3½ ..…….

15

WSC 5 - Pomar 2 3 - 5……………….. 16
Penningmeester /
waarnemend voorzitter

Van der Meer, P.J.A.
A. Sacharowstraat 11
2552 HK DEN HAAG
(070) 368.16.96
perry.vd.meer@zonnet.nl

Pomar 1 - RSC/BP 3 7 - 1……………. 17
Pomar 3 - Botwinnik 5 2 - 6…………

18

Spektakel uit de externe competitie!…. 19
Jeugdleider

VACANT

Crazyhouse: leuk of pure onzin?……… 23
Redacteur

Nicolaas, H.
Roerdompstraat 5
2496 NB DEN HAAG
(015) 361.48.54 (huis)
(070) 337.51.95 (werk)
h.nicolaas@wanadoo.nl (huis)
hncs@cbs.nl (werk)

Nederland 19e op EK landenteams…… 32
Gata Kamsky wint World Cup 2007….. 41
Banja Luka - 1979 en 2007……………. 42
En dan nog even dit……………………. 43

Algemeen bestuurslid

Clublokaal

Kauffman, W.F.N.
Tamboerijnlaan 159
2287 TG RIJSWIJK
(070) 394.46.19
wil.kauffman@quicknet.nl
Sportcentrum De Schilp
Schaapweg 4, RIJSWIJK
(070) 336.47.00

Op de valreep........................................ 44

Inleveren kopij volgend Pomar
Nieuws: 11 maart 2008

Voorwoord

Hallo allemaal!

Het tweede nummer van Pomar Nieuws dit seizoen, wat later dan in voorgaande jaren, maar beter
laat dan nooit!
Ik hoop dat u allen goede Kerstdagen heeft gehad en vol enthousiasme het nieuwe jaar bent
ingegaan om ook dit jaar weer mooie dingen op het schaakbord te laten zien.
We zijn inmiddels al weer een paar maanden bezig met de interne competitie en in beide groepen is
het behoorlijk spannend en is er volop sprake van strijd.
In de externe competitie hebben de drie Pomarteams tot nu toe wisselende resultaten behaald.
Pomar 1, vorig seizoen gedegradeerd uit de 1e klasse, doet het redelijk in de 2e klasse. De eerste
twee wedstrijden gingen beide verloren, maar gelukkig werden de twee volgende wedstrijden met
ruime cijfers gewonnen. Pomar 1 staat nu op de derde plaats, heeft geen kampioenskansen meer
en zou alleen in theorie nog kunnen degraderen. Nog twee ronden te gaan!
Pomar 2 doet het na de promotie van vorig seizoen naar de 2e klasse helemaal niet slecht. Na twee
nederlagen volgden twee verdienstelijke overwinningen. Vorige week volgde helaas een nederlaag
tegen de koploper maar Pomar 2 staat met vier matchpunten nog steeds (ruim) boven de
degradatiestreep.
Pomar 3 heeft het nog niet makkelijk in de 3e klasse en staat na één gewonnen wedstrijd en drie
nederlagen op een vijfde plaats. De nummers 6 en 7 van de ranglijst moeten nog bestreden worden
dus er nog alle kans op behoud in deze klasse.
De 42e editie van het Pomartoernooi werd op 22 december 2007 gehouden en dat verliep zeer
goed. Elders in dit nummer vindt u een verslag en enkele foto’s van deze geslaagde dag!
In dit Pomar Nieuws vindt u o.a.:
• nieuws over de interne competitie
• veel verslagen uit de externe competitie
• twee partijen uit de externe competitie
• de (nieuwe) opzet van de rapid-bekercompetitie
• een verslag van het Pomartoernooi
• Crazyhouse: heeft dit nog iets met schaken te maken?
• nieuws uit binnen- en buitenland.
Voor het laatste nieuws verwijs ik uiteraard naar onze website: http://www.pomar.nl.
Vanaf deze plek iedereen nogmaals een heel gelukkig en vooral gezond nieuwjaar en de beste
wensen voor 2008!!

Veel leesplezier!
Han
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Varia
Hartelijk welkom!
We zijn al weer een paar maanden aan de gang in het nieuwe seizoen, maar ik wilde graag de
heren Bob Maas en Leonard Tamis alsnog van harte welkom heten bij hun terugkeer naar de
‘roots’, Pomar dus. Ik wens hen veel spelplezier.
Daarnaast wil ik de nieuwe leden, Han Terpstra, John ten Hoope, Arie Waertes en Vincent
Steemers van harte verwelkomen. Han, John en Arie zijn in de Haagse schaakwereld geen
onbekenden en hebben eerder onder andere gespeeld voor L.S.C., Haagse Toren en D.D.
Gezien de voormalige rating van Han heb ik hem direct opgesteld in ons eerste team. Arie zal
eerst geopereerd moeten worden, maar na zijn operatie verwacht ik dat hij ook met veel plezier
onze avonden zal bezoeken.
De heer Jack Barkey heeft helaas afscheid moeten nemen als oudste lid van Pomar. Misschien
dat hij nog eens de clubavond zal bezoeken maar dat zal niet zijn om aan de competitie deel te
nemen.
Peter Wernink heeft zijn gezicht weer laten zien en ik hoop dat de dinsdagavond voor hem ook
weer veel schaakplezier zal geven. Flip Bal heeft zich door zijn ziekte nog niet kunnen melden in
het nieuwe seizoen en ik wens hem veel sterkte en beterschap.
Onze site begint zijn vruchten af te werpen en ik heb het gevoel dat onze site ook garant staat
voor ledenbehoud en -toename. Door alle mutaties / aanmeldingen zitten wij al weer op 39 leden
en ik verwacht na onze folderactie zeker nog wat reacties of aanmeldingen.

S.I.O.- toernooi
Op zaterdag 10 november nam ondergetekende deel aan het altijd gezellige SIO-toernooi te
’s-Gravenzande. Met bijna 80 deelnemers was de zaal goed gevuld en het toernooi betekent
altijd weer een weerzien met oude (schaak)bekenden. Ik was ingedeeld in groep 6 (van de 9) en
iedereen speelde zeven partijen. De spelers werden op rating ingedeeld waarbij rekening wordt
gehouden met resultaten van eerdere jaren. De speelkracht in onze groep scheelde niet veel en
de winnaar, Jan van der Ende, scoorde 5½ uit 7. De nummers twee en drie scoorden anderhalf
punt minder en de nummer acht had nog altijd twee punten. Zelf werd ik voorlaatste met 2½ uit
8, en dit was redelijk teleurstellend. Meer zat er echter niet in, en ik denk dat het speeltempo mij
niet echt ligt. Snelschaken vind ik toch leuker.

Den Hoorn 70 jaar
Op uitnodiging van onze schaakvrienden uit Den Hoorn nam een drietal spelers van Pomar deel
aan de simultaanwedstrijd tegen P. Gaemers (rating 1876) van S.G. Rijswijk. De simultaan werd
op maandagavond 26 november gespeeld in een zaaltje van de Hoornbloem te Den Hoorn. De
heer Gaemers trof 24 deelnemers achter de borden waaronder clubspelers van Den Hoorn, een
wethouder van Midden Delfland, gasten en liefhebbers. Al na een half uur werd het eerste punt
genoteerd voor de heer Gaemers na een fraaie combinatie tegen de fotograaf van de
jubilerende vereniging; om niet direct te vertrekken speelde deze nog een partij. Jos Bergers en
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ondergetekende verloren hun partij terwijl Han Nicolaas knap wist te winnen. In het begin heeft
de simultaannemer voldoende tijd om een antwoord te bedenken, maar de simultaangever komt
daarna steeds sneller langs en dan moet er wel een zet worden gedaan. De heer Gaemers
speelde twee remises, verloor er vier en wist er 18 te winnen. De jubilerende vereniging kon
trots een originele folder tonen van ruim 70 jaar terug waarop mensen werden gevraagd om
een schaakvereniging in Den Hoorn op te richten. Een zoon van één van de oud-oprichters kon
dit achterhalen en was als gast uitgenodigd. De ontvangst met koffie en gebak was uitstekend
en de jubileumcommissie wordt alsnog bedankt voor hun uitnodiging. Het was een geslaagde
avond.

HSB-Beker
Op dinsdagavond 27 november speelde Pomar thuis voor de beker tegen Bobby Fischer /
Wassenaar. Het was inmiddels de tweede ronde omdat wij de eerste ronde vrij waren geloot. Ik
was hier niet helemaal van doordrongen, omdat ik dacht dat wij ons niet voor de beker hadden
opgegeven, en de animo voor deze wedstrijden is over het algemeen niet zo groot. Of dit komt
door de nederlagen tegen gerenommeerde verenigingen weet ik niet, maar de kans dat je als
tweedeklasser tegen een hoofdklasser moet spelen is natuurlijk aanwezig. Omdat er nogal wat
parkeerproblemen waren door de vriendschappelijke wedstrijd van Haaglandia tegen Den Haag
en de aanwezigheid van de Sint in de Schilp werd er even na achten gestart met de wedstrijden.
Door de late aanwezigheid werd bij gelijk eindigen voor loting gekozen omdat snelschaakpartijen
na afloop tot in de kleine uurtjes zou kunnen gaan duren.
Nol Kooij speelde aan bord 3 en kon een ver oprukkende pion niet stoppen. Na promotie van
deze vrijpion was verlies niet te vermijden en begonnen wij met een achterstand.
Gerbrand Beekman (bord 4) trok de stand weer recht door via stukwinst en het snoepen van een
paar pionnen de partij te beslissen in zijn voordeel via mat of groot overwicht.
Felix Ferschtman (bord 2) en zijn tegenstander sloegen geen pionnen en stukken en even voor
half tien stond alles nog op het bord. Zijn tegenstander had ervaring met zulke partijen en
speelde onlangs tegen Grischuk, waarbij ook alles op het bord bleef staan. In de eindfase
combineerde onze man beter en via een spannend slot werd het volle punt gepakt.
Wouter van Markenstein had aan bord 1 een gelijkwaardig spel maar moest in het eindspel het
onderspit delven, zodat de einduitslag 2 tegen 2 werd. Door loting verviel de uitslag van het
eerste bord en kunnen wij ons opmaken voor de volgende confrontatie. Met een klein beetje
revanchegevoelens in mijn achterhoofd stuur ik onze mannen op vrijdagavond 25 januari naar
Pijnacker om daar voor de beker tegen Scheve Toren (promotieklasser) te spelen. Vorig seizoen
verloor Pomar 1 daar voor de competitie nogal ongelukkig met 5-3.
Heren, veel succes, uitnodiging volgt!
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Pomartoernooi
Op zaterdag 22 december werd alweer het 42e Pomar toernooi georganiseerd en ik kan als
speler en bezoeker aangeven dat dit wederom een succes was. Persoonlijk wil ik Ruud Vissers,
Han Nicolaas en Bob Maas bedanken voor hun inzet om het toernooi te behouden voor onze
vereniging. Dit viertallentoernooi heeft toch een bepaalde naam binnen onze regio en het is altijd
een weerzien met oude schaakbekenden. De vereniging Schaakcombinatie Haagse Toren
Vogelwijk (SHTV) nam met zes teams deel aan het toernooi, Pomar met drie teams, HSV en
Haeghe Ooievaar met twee teams en daarnaast waren er nog veel individuele aanmeldingen.
De Pomar-teams konden in hun groepen helaas geen potten breken, maar ja, deelnemen is net
zo leuk. Ook hier geldt voor mij dat ik te weinig punten scoorde, en dat dit tempo mij niet ligt.
Deelnemen is toch altijd weer anders dan organiseren, en ik was blij dat ik nu wel aan schaken
toekwam. Ik wil daarnaast de mensen achter de schermen, zoals Leo Blaas en Frits Berendse
senior, bedanken voor hun inzet om het toernooi gladjes te laten verlopen. Tevens een bedankje
aan Louis Wulffers van Haeghe Ooievaar die samen met Ruud de wedstrijdleiding op zich nam,
en aan onze dames van de catering voor hun medewerking en de heerlijke erwtensoep.

Rapid-bekercompetitie
Op dinsdagavond 16 oktober 2007 is alsnog de finale gespeeld van de rapid-bekercompetitie die
in mei 2007 van start ging. De finale ging tussen Rob de Jong en Frits Berendse jr waarbij Rob
duidelijk beter in vorm was dan ondergetekende. In de eerste partij ging het al snel fout met een
blunder van ondergetekende waardoor Rob al snel de winst van de eerste partij en de finale
won. De tweede partij deed Rob het nog eens over door mij voor de tweede keer ‘op te rollen’.
De terechte winnaar van het eerste jaar is dus Rob de Jong, en een fraaie beker ging met hem
mee naar huis.
Voor het nieuwe seizoen is het programma iets aangepast aan de hand van de opmerkingen
vanuit de Algemene Ledenvergadering van 9 oktober 2007. Meer informatie over het tweede
seizoen van de rapid-bekercompetitie vindt u op blz. 7 en 8. De eerste ronde wordt in ieder
geval op 15 januari (vanavond dus!) gespeeld, de tweede ronde staat voorlopig gepland voor
dinsdag 18 maart. Ik hoop dat iedereen wil deelnemen.
Namens het bestuur wil ik tevens iedereen een gelukkig Nieuwjaar wensen en wederom veel
schaakplezier.

Frits Berendse jr
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Rapid-bekercompetitie Pomar 2008
In januari 2008 wordt de eerste ronde gespeeld van een bekercompetitie voor alle leden die zich
bij de wedstrijdleider hebben opgegeven. Het gaat om een knock-out systeem. De winnaar over
twee partijen (met wit en zwart) gaat door naar de volgende ronde.
Enkele bijzonderheden:
Eerste ronde:
dinsdag 15 januari 2008
Per avond:
twee partijen, zowel met wit als zwart
Speeltijd:
een uur voor de hele partij
Handicap:
de spelers worden ingedeeld in zes groepen (op sterkte)
en krijgen per groep een tijdhandicap. Het verschil in tijd wordt evenredig
verdeeld over de werkelijke speeltijd.
-

Groep 1: handicap 25 minuten
Groep 2: handicap 20 minuten
Groep 3: handicap 15 minuten
Groep 4: handicap 10 minuten
Groep 5: handicap 5 minuten
Groep 6: geen handicap

Beperking:
- In de eerste ronde loten de spelers van groep 1 tot en met 3 tegen elkaar.
- Dit geldt ook voor de spelers uit groepen 4 tot en met 6
- Het verschil in handicap is bepalend voor de tijdsduur.
- Verschil tussen spelers uit groep 1 en 2: 5 minuten: speeltijd 27 tegen 33
- Verschil tussen spelers uit groep 1 en 3: 10 minuten: speeltijd 25 tegen 35
- Verschil tussen spelers uit groep 4 en 5: 5 minuten: speeltijd 27 tegen 33
- Verschil tussen spelers uit groep 4 en 6: 10 minuten: speeltijd 25 tegen 35
Indeling:
De wedstrijdleider bepaalt de indeling via loting.
Gelijk eindigen:
Bij een gelijke stand na twee partijen gaat de laagst geklasseerde speler door naar
de volgende ronde. Komen beide spelers uit dezelfde groep dan wordt de partij
beslist via een snelschaakpartij (5 minuten per persoon per partij).
Kleur wordt bepaald door de wedstrijdleider.
1e ronde: alle leden (38)
Tussenronde: om 16 deelnemers over te houden
2de ronde:
16 deelnemers
3de ronde:
8 deelnemers, kwartfinale
4de ronde:
4 deelnemers, halve finale
5de ronde:
2 deelnemers, finale
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Deelnemers per groep:

Groep 1
Gerbrand Beekman
Perry van der Meer
Thierry Bieger
Kees Vink
Felix Ferschtman
Nol Kooij
Wouter van Markenstein

Groep 2
Han Nicolaas
Han Terpstra
Leo Blaas
Ruud Vissers
Frits Berendse junior
Rob de Jong

Groep 3
Piet Berghuis
Galia Ferschtman
Hans Mudde
John Woestenenk
Frans van der Elst
Wil Kauffman

Groep 4
Frits Berendse senior
Aad van Sas
Tim van Rijswijk
Jos Bergers
Christian Wind
Vincent Steemers
Hans Jacobs

Groep 5
Leonard Tamis
Peter de Man
Giuseppe Gastaldi
Govert Slagboom
Markus Lohrer
Hans Jongsma

Groep 6
Jan Falandt
Paul van Daalen
Bob Maas
John ten Hoope
Wim Lut
Peter Wernink

Frits Berendse jr
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Kascontrolecommissie
Zoals toegezegd op de afgelopen Algemene Ledenvergadering van 9 oktober 2007 volgt hier de
verklaring van de kascontrolecommissie.
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Tussenstanden in de interne en externe competitie
De interne competitie is bijzonder spannend tot nu toe en dat geldt eigenlijk voor beide groepen.
De stand aan kop is als volgt, bijgewerkt tot en met de 12e ronde van 8 januari:
Stand groep A
1
2
3
4
5

Thierry Bieger
Gerbrand Beekman
Perry van der Meer
Kees Vink
Wouter van Markenstein

Stand groep B
44
43
43
42
40

1
2
3
4
5

Aad van Sas
Frits Berendse sr
Jos Bergers
Vincent Steemers
Tim van Rijswijk

45
44
41
40
39

In de externe competitie boeken de drie Pomar-teams wisselende resultaten. Van de dertien
wedstrijden die de drie teams tot nu toe speelden, werden er vijf gewonnen en acht verloren.

Pomar 1
Na de degradatie van vorig seizoen naar de 2e klasse zou Pomar 1 er alles aan doen om weer terug
te keren naar de 1e klasse. Na een verrassende openingsnederlaag tegen WSC 4 (5½ - 2½) en een
verpletterende nederlaag tegen het (veel te) sterkte team van HSV 1 (7-1: onbegrijpelijk dat dit team
vorig jaar gedegradeerd is!) werd de derde wedstrijd dan toch gewonnen. Tegen een niet al te sterk
RSC/Belgisch Park 3 werd met 7-1 een forse winst geboekt. Gisterenavond, 14 januari, werd ook de
vierde wedstrijd, uit tegen DSC 7, met ruime cijfers gewonnen: het werd 6½ - 1½. Dat leverde
voorlopig een derde plaats op voor Pomar 1, niet genoeg voor het kampioenschap maar goed
genoeg voor behoud in de 2e klasse. Er volgen nog wedstrijden tegen Rijswijk 4 en Schaakhuis 3
en daarin zullen zeker nog wel een aantal matchpunten gehaald kunnen worden.

Pomar 2
Na het kampioenschap vorig seizoen van het tweede team was behoud in de 2e klasse de
voornaamste doelstelling, al is een tweede kampioenschap op rij natuurlijk nooit weg! Dat laatste
zal er niet inzitten, maar behoud in de 2e klasse lijkt zeer zeker mogelijk. Na forse nederlagen tegen
Haeghe Ooievaar 2 en SHTV 5 (beide keren werd het 6-2), werd in de derde ronde na een
hartverscheurend duel met 4½ - 3½ gewonnen van RSC/Belgisch Park 2. Ook in de vierde wedstrijd
pakte Pomar twee matchpunten na een 5-3 zege op WSC 5 in ’s-Gravenzande. Vorige week werd
tegen de ongeslagen koploper Promotie 5 helaas met 6-2 verloren. Pomar 2 staat nu zesde met vier
matchpunten, en krijgt Lierse 1 en BF/Wassenaar 2 nog tegen zich.

Pomar 3
Pomar 3 doet het iets minder dan waarschijnlijk verwacht, of in ieder geval gehoopt mocht worden
in de 3e klasse. Na een fraaie derde plaats vorig seizoen was dit seizoen stilletje op iets meer
gehoopt. Dat lijkt er tot nu toe niet in te zitten. Na een 5-3 overwinning tegen de jeugd van DSC 9
volgde een ongelukkige 4½-3½ nederlaag tegen Promotie 7, gevolgd door een vrij kansloze 6-2
nederlaag tegen het sterke Botwinnik 5. Vorige week werd tegen koploper Lierse 2 de derde
nederlaag op rij geïncasseerd (8-0...). Pomar 3 staat nu op de vijfde plaats en zal in de resterende
twee wedstrijden tegen SHTV 6 en Haeghe Ooievaar 4 nog wat punten moeten pakken voor
behoud in deze klasse.
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Pomartoernooi 2007
Op zaterdag 22 december werd in het sportcomplex De Schilp het 42e Pomar rapidschaak- toernooi
gehouden. Voor de twaalfde keer werd er in de vorm van een rapid-kampioenschap voor teams
gespeeld. Dit jaar hadden zich 18 teams aangemeld met elk vier spelers, waaronder zes teams
van SHTV! Er werden vijf ronden gespeeld met een bedenktijd van 20 minuten per persoon per
partij. Voor de spelers van de eerste drie teams per groep waren er prijzen in natura.
Na de 40e editie in 2005, die voor het laatst door Frits Berendse jr en Perry van der Meer werd
georganiseerd en het jubileumtoernooi in 2006 ter ere van het 60-jarig bestaan van Pomar, leek het
er even op dat dit gezellige toernooi geruisloos van de HSB-kalender zou verdwijnen. Gelukkig
bleek Ruud Vissers bereid het toernooi te organiseren, en met hulp van Han Nicolaas en Bob Maas
kon er ook dit jaar weer een uiterst gezellig toernooi plaatsvinden.
De organisatie was niet ontevreden over het aantal deelnemers. Met 18 teams van elk vier
spelers werd het toernooi door 72 schakers bezocht, en dat was behoorlijk wat meer dan het
dieptepunt in 2005 (55 deelnemers). Misschien kunnen we deze opgaande lijn volgend jaar
doortrekken!
Er werd dit jaar strijd geleverd in drie groepen van elk zes teams die op gemiddelde rating
werden ingedeeld. Naast 16 teams van diverse clubs uit de regio deden er ook twee individuele
teams mee.
Na een rustige start in groep 1 van SHTV 1, een gelijkspel tegen RSC-Belgisch Park, volgden
de overwinningen elkaar op. Naarmate het toernooi duurde, speelde SHTV 1 steeds beter. De
laatste twee wedstrijden werden zelfs met 4-0 gewonnen! Met 9 matchpunten en 16 bordpunten
werden zij de terechte winnaar. Chess Hooligans werd 2e met 7 mp en 13,5 bp (wegens het
provoceren en bewust hinderen van hun tegenstanders worden zij volgend jaar niet meer
toegelaten tot het toernooi), 3e RSC-Belg.Park met 6 mp en 10,5 bp, 4e SHTV 2 met 4 mp en
6,5 bp, 5e Pomar 1 met 3 mp en 7,5 bp en 6e Haeghe Ooievaar 1 met 1 mp en 6 bp.
Opgemerkt moet worden dat Bastiaans Dessing (SHTV 1), Mike Hoogland (SHTV 1) en Gerard
Milort (bord 1 voor RSC-Belgisch Park!) 5 uit 5 gescoord hebben.
Ook in de tweede groep was het SHTV die alles in handen had. SHTV 3 behaalde de eerste
plaats met 7 mp en 11,5 bp, 2e werd SHTV 2 met 6 mp en 12,5 bp, 3e HSV 1 met 6 mp en 10
bp, 4e SHTV 4 met 5 mp en 10 bp, 5e SHTV 5 met 4 mp en 9 bp en 6e Pomar 2 met 2 mp en 7
bp. Topscoorders in deze groep waren Hugo v.d. Laan (SHTV 3) en Geurt-Jan v.d. Meiden
(SHTV 6), beiden met 4 uit 5.
In de derde groep waren het de Individuelen 1 die de boventoon voerden. Met 9 matchpunten en
15 bordpunten waren ze voor de andere teams te sterk. Den Hoorn werd 2e met 6 mp en 12 bp
(1 overwinning en vier gelijke spelen!), 3e HSV 2 met 5 mp en 10,5 bp, 4e Pomar 3 ook met 5 mp
maar met 7,5 bp, 5e Haeghe Ooievaar 2 met 3 mp en 9 bp, 6e Individuelen 2 met 2 mp en 6 bp.
Topscoorders van deze groep werden Jan Zonneveld (Den Hoorn) met 5 uit 5 en Frits
Varenkamp (Botwinnik) met 4,5 uit 5.
Al met al kunnen we stellen dat dit toernooi wederom zeer geslaagd is te noemen. Over het
algemeen ging het er zeer ontspannen maar wel spannend aan toe en vielen de prijzen voor
36 deelnemers aardig in de smaak.
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Het Pomartoernooi heeft nog steeds bestaansrecht. Dat blijkt niet alleen uit het aantal
deelnemers, maar ook uit de enthousiaste en positieve reacties die de organisatie mocht
ontvangen. Ook de locatie, onze eigen speelzaal in sporthal De Schilp, zorgt voor een goede
sfeer. De catering, uitstekend verzorgd door Daphne en haar dochter, was bovendien in goede
handen.
Alle uitslagen en individuele scores zijn te vinden op de website, www.pomar.nl.
Dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen om dit toernooi tot een succes te maken.
Tot ziens bij de 43e editie in 2008!

___________________________________________________________________

Pomartoernooi, 22 december 2007
Pomar 2 in actie tegen HSV 1

Namens de organisatie
Ruud Vissers en Han Nicolaas
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Pomar 1 – WSC 4

2½ –

5½

Op dinsdagavond 2 oktober maakte Pomar 1 een valse start door haar eerste wedstrijd
verrassend te verliezen. Opvallend, want Pomar heeft met HSV 1 de hoogste rating in de
tweede klasse en na de degradatie van vorig seizoen was het voorgaande jaren gebruikelijk dat
Pomar direct weer terugkeerde naar de eerste klasse. W.S.C. 4, met mental coach Jan Dekker,
was duidelijk beter voorbereid en ik heb eigenlijk vanaf het begin geen goede kansen gezien
voor winstpartijen aan onze kant. De partijen die voor ons licht voordeel hadden, werden
verloren waardoor er toch een ‘ruime’ nederlaag werd genoteerd.
Nol Kooij speelde aan bord 4 remise in een gelijkopgaande partij met zelfde aantal stukken en
lopers van dezelfde kleur. Een remisevoorstel werd eerst nog afgewezen maar het uiteindelijke
resultaat werd toch remise. Wouter van Markenstein, aan bord 1, speelde in een onduidelijke
stelling met een dubbelpion en een pion die moeilijk te verdedigen was de tweede remise. Het
was nog vroeg in de avond maar op dat moment was het al de derde keer dat remise werd
voorgesteld.
Han Terpstra, aan bord 8, speelde een fraaie partij met diverse leuke en mooie combinaties.
Han won eerst een kwaliteit tegen twee pionnen, moest een randpion teruggeven, moest de
kwaliteit weer inleveren en kwam in het eindspel met twee pionnen achter toch de weg naar
remise tegen met eeuwig schaak. De derde remise op rij en ik zag goede kansen bij Kees Vink,
Gerbrand Beekman en Galia Ferschtman. Galia had de hele partij het initiatief maar liet zich in
het eindspel overbluffen. Zij verloor een stuk en direct daarna de partij.
Felix Ferschtman was de volgende die verloor na vanaf de opening al een pion achter te staan.
Felix kwam nooit echt in zijn partij en moest alle zeilen bijzetten om niet over de koningsvleugel
overrompeld te worden. Na afruil van de dames bleek er een tekort van drie pionnen ten
opzichte van zijn tegenstander en dit betekende het tweede verlies op rij. Han Nicolaas, invaller
aan bord 2, had de ondankbare taak Perry van der Meer te vervangen, maar sneed zich in de
vingers door een vergiftigde pion te nemen op d4. Deze à tempo gespeelde zet kostte hem een
stuk en de partij (1½ - 4½).
Gerbrand Beekman, aan bord 7, speelde een degelijke partij, won al snel een pion en bouwde
dit voordeel uit tot twee pionnen. Dat dit teveel van het goede was bleek uit de opgave van zijn
tegenstander. Kees Vink kreeg ook een pion voordeel maar kon dit niet uitbouwen. In het
eindspel met loper/paard tegen twee paarden was zijn tegenstander attenter en sneller met zijn
koning dan Kees. Het eindspel van vijf tegen vier pionnen was ook vrij moeilijk, en de stukken
van zijn tegenstander waren beter ontwikkeld. In het eindspel zaten ook nogal wat risico’s met
stukoffers maar aan het eind van de partij was zijn tegenstander de gelukkige.
Een teleurstellend resultaat voor ons eerste en ik hoop dat zij de kracht en mogelijkheid hebben
om dit ongedaan te maken. Het zal nog moeilijk worden omdat er een oneven aantal teams in
deze klasse zitten waardoor er een wedstrijd minder gespeeld zal moeten worden. Ik wens hun
veel sterkte in de volgende uitwedstrijd tegen HSV 1. Dit team degradeerde vorig seizoen als
voorlaatste in onze poule en wij hebben wel wat recht te zetten!
Succes,

Frits Berendse jr
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Pomar 3 – DSC 9

5 – 3

Pomar 3 behaalde vorig seizoen een keurige derde plaats en misschien zat er dit seizoen nog
wel meer in. Het vertrek van Antoon Hommes, vorig seizoen topscorer met 5 uit 6, viel echter
zwaar maar met Bob Maas en Leonard Tamis, terug van weggeweest, zou het team toch een
aardig partijtje mee moeten kunnen spelen in de derde klasse.
Doordat Pomar 3 de eerste ronde vrij was (altijd jammer een oneven aantal clubs in een klasse)
speelde ons derde team pas op dinsdag 6 november de eerste externe wedstrijd, thuis tegen de
jeugd van DSC 9.
Bob Maas vierde zijn rentree voor Pomar met een vlotte overwinning aan het zevende bord. Na
iets minder dan een uur was de buit binnen en stond Pomar met 1 – 0 voor.
Piet Berghuis belandde in een eindspel met loper en paard tegen twee lopers voor zijn
tegenstander met aan beide kanten nog zeven pionnen. Dit werd nog wel even ‘doorgeschoven’,
maar remise was hier toch wel de juiste uitslag.
Ook Leonard Tamis maakte een goede comeback voor Pomar. Aan het zesde bord speelde hij
een sterke partij, won een stuk voor één pion en plantte beide torens op de zevende rij. Dat viel
niet meer te verdedigen voor zijn tegenstandster en Leonard kon een vol punt laten aantekenen
en voor een 2½ – ½ voorsprong zorgen.
Tim van Rijswijk, zwart aan bord 1, won een volle toren en daarmee de partij. Jan Falandt en
ondergetekende dachten dat de tegenstander van Tim zich op een gegeven moment met het
spectaculaire Lxb5+ nog had kunnen redden, maar ook dan was het volgens Tim totaal uit: kijk,
dat is duidelijke taal!
Giuseppe Gastaldi speelde remise aan bord 5 in een stelling waarin hij misschien iets beter
stond. Volgens Giuseppe was het echter gewoon remise en daar houden we het dan maar op.
Dat bracht de stand op 4 – 1 en één matchpunt was in ieder geval binnen. Op twee van de
resterende drie borden stonden we minder (Hans Jacobs op bord 2 en Jos Bergers op het derde
bord), Paul van Daalen stond totaal gewonnen aan het achtste bord.
Paul won inderdaad, zijn tegenstandster stond eerst een volle toren achter en speelde het
eindspel van dame+drie pionnen tegen paard+pion wel erg lang door. Daarmee was het 5 – 1
voor Pomar geworden en konden Hans en Jos ‘met een gerust hart’ verliezen.
Dat deden ze uiteraard niet zonder slag of stoot. Integendeel: het werden twee lange partijen
waarin Hans een lastige stelling goed verdedigde maar in lichte tijdnood toch het onderspit
moest delven (5 – 2) terwijl Jos met een kwaliteit achter lang doorspeelde om er eventueel
remise uit te slepen. Dat lukte net niet, alhoewel Thierry Bieger achteraf aantoonde dat het
allemaal niet zo eenvoudig was als het leek en Jos zeker nog kansen had gehad.
Maar goed, de winst was met 5 – 3 binnen en het was weer een enerverende avond geweest!
Een goed begin van de externe competitie mannen!

Han Nicolaas
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Pomar 2 – RSC / Belgisch Park 2

4½ – 3½

Op dinsdagavond 27 november speelde het tweede team de thuiswedstrijd tegen het sterker
geachte RSC/Belgisch Park 2. Na twee eerdere grotere nederlagen (2 maal 6-2) tegen Haeghe
Ooievaar 2 en Schaakcombinatie Haagse Toren Vogelwijk 5 werden nu de degens gekruist met
RSC/Belgisch Park 2 en vooraf had ik niet op een gunstig resultaat willen wedden. Het werd een
memorabele schaakavond want naast het tweede speelde Pomar ook voor de HSB-beker tegen
Bobby Fisher/Wassenaar (2-2, Pomar door na loting, zie blz. 5) en bezocht het derde Promotie 7
(een minimale 4½ - 3½ nederlaag).
John Woestenenk (bord 8) begon met een fraaie overwinning waarbij tijdens het spel allevier de
paarden midden op het bord stonden. Na een verkeerd offer van zijn tegenstander sloeg de
aanval niet door en kon John rustig het eindspel in zijn voordeel besluiten. De partij kunt u
naspelen op blz. 19.
Leo Blaas (bord 5) en zijn tegenstander schoven een partij naar een remise. Een eerder voorstel
(om 21.00 uur) werd afgewezen maar na een tegenvoorstel werd in deze partij alsnog voor
remise gekozen: 1½ - ½.
Galia Ferschtman (bord 7) werd op het laatste moment aan het team toegevoegd daar Christian
Wind nog ziek was. Galia begon met een half uur minder tijd en haar partij tegen Kees Vink uit
de interne werd als remise genoteerd. Dit kunststukje herhaalde zij voor de externe door ook
deze partij remise te spelen in een gelijkwaardig eindspel.
Ruud Vissers (bord 6) was de volgende die zijn partij knap wist te winnen. Na winst van de
kwaliteit en het veroveren van twee pionnen moest hij wel op blijven letten om eeuwig schaak te
voorkomen maar na de loper weer in het spel te betrekken was het eindspel al snel door onze
man gewonnen (3 tegen 1).
Hans Mudde (bord 3) speelde een moeilijke partij en moest in de opening al een pion prijs
geven. Na het terugslaan met het paard op d5 werd de partij verloren via stukverlies of
matdreiging.
Frans van der Elst speelde aan bord 2 ook een moeizame partij en kreeg te maken met twee
dubbelpionnen. Het paard van zijn tegenstander was voor hem te beweeglijk en opgave was
een kwestie van tijd (3-3).
Peter de Man (bord 4) speelde een fraaie partij en had de hele partij het initiatief. Echt voordeel
kon onze man er niet uithalen waarbij door de teamleider (Han) werd voorgesteld om remise te
accepteren. Han stond duidelijk beter en met de remise van Peter zou winst een feit zijn. Peter
en zijn tegenstander kwamen remise overeen waarbij opviel dat Peters tegenstander dus niet
het advies van zijn teamleider volgde. In het eindspel zou de speler die voor winst wilde gaan
het deksel op zijn neus krijgen. Met deze remise was de tussenstand nu 3½ tegen 3½.
Han Nicolaas (aan bord 1) gebruikte samen met zijn tegenstander de volle tijd en wist over de
koningsvleugel door te breken met een beslissende aanval. Na pionvoordeel was ook de open
h-lijn een uitnodiging om binnen te vallen en Han maakte hier optimaal gebruik van. Na de fraaie
slotzet (19. … - Th4!) gaf zijn tegenstander het op. Deze partij vindt u op blz. 21.
Verrassend was dus de fraaie overwinning tegen het sterker geachte RSC/Belgisch Park 2 en
door dit resultaat en de daaropvolgende fraaie winst in de uitwedstrijd tegen WSC 5 komen wij
boven de degradatiestreep te staan en bezitten wij vier punten meer dan WSC 5 en twee punten
meer dan het tweede van RSC/Belgisch Park. Een verslag van de wedstrijd tegen WSC 5 (met
drie invallers) zal door Han worden gemaakt (zie blz. 16).
Heren, veel succes in de volgende ronde tegen Promotie 5, en zorg voor een verrassing!!
Frits Berendse jr
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WSC 5 – Pomar 2

3 – 5

Pomar 2 ging op maandag 3 december naar het verre 's-Gravenzande voor een uitwedstrijd
tegen WSC 5. Zes dagen na de winst op RSC/Belgisch Park 2 (zie hiervoor) verkeerden we
uiteraard nog in een overwinningsroes (...) en dat zouden we dan moeten waarmaken tegen
WSC dat de drie voorgaande wedstrijden had verloren. Van onderschatting mocht echter geen
sprake zijn, want WSC had één keer met 5 – 3 en één keer met 4½ – 3½ verloren. Bovendien
waren de spelers van WSC aan de eerste drie borden in ieder geval qua ELO minstens
gelijkwaardig, zo niet sterker dan de spelers van Pomar.
Hans Mudde, Peter de Man en Christian Wind waren om uiteenlopende redenen helaas
verhinderd, zodat we begonnen met drie invallers: Wil Kauffman, Frits Berendse jr en Tim
van Rijswijk. Leo Blaas opende de score met een vlotte remise aan bord 5: zijn vierde
achtereenvolgende puntendeling!
Wil trof een sterke speler aan bord 3 en kreeg ondanks zijn geliefde b4-opening geen vat op het
spel van zijn tegenstander. De dreigingen regen zich aaneen en na stukverlies moest Wil de
strijd staken.
Ruud Vissers trok de stand weer gelijk aan het zesde bord met een verdiende overwinning,
Frans van der Elst nam remise aan op bord 2 in een stelling waarin hij misschien een heel klein
voordeeltje had en ook John Woestenenk deelde het punt aan bord 8: 2½ – 2½ dus op dat
moment met nog drie borden te gaan waarvan er twee duidelijk beter stonden (Frits en Tim) en
één iets beter (Han Nicolaas).
Frits kon met zijn dame de witte stelling binnendringen, won een pion waarna het toreneindspel
gewonnen was: een fraaie overwinning van Frits! Ook Tim had een uitstekende invalbeurt met
winst aan bord 7 met wit. Dat betekende dat de 4½ bordpunten en de twee matchpunten binnen
waren.
Vrijwel direct na de overwinning van Tim bood de tegenstander van Han aan bord 1 remise aan.
Han had de hele partij wel lekker gestaan en stond op het moment van het remise-aanbod een
loper tegen een pion vóór. Hij hoefde echter niet lang na te denken om het aanbod aan te
nemen: de matchpunten waren immers al binnen! En nu maar hopen dat we niet degraderen
omdat we een half bordpunt tekort komen...
Al met al een goede wedstrijd en een verdiende overwinning. Pomar 2 heeft nu vier
matchpunten en staat behoorlijk veilig in de middenmoot. Nog drie wedstrijden te gaan in
deze klasse, waarvan de volgende op dinsdag 8 januari tegen koploper Promotie 5 (deze
werd met 6-2 verloren en is al verwerkt in onderstaande stand; verslag volgt later).
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8

Naam
Wedstrijden Matchpunten Bordpunten
Promotie 5
5
10
25
Lierse 1
4
5
20
Haeghe Ooievaar 2
4
4
18
Schaakcombinatie HTV 5
4
4
16½
R.S.C./Belgisch Park 2
4
4
15
Pomar 2
5
4
15½
Bobby Fisher/Wassenaar 2
4
3
15½
W.S.C. 5
4
0
10½

Han Nicolaas
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Pomar 1 – RSC / Belgisch Park 3

7 – 1

Pomar 1 speelde op dinsdag 11 december alweer haar derde wedstrijd en nu moesten de
degens worden gekruist met R.S.C./ Belgisch Park 3. Na twee eerdere nederlagen tegen WSC 4
(5½ tegen 2½ ) en H.S.V. 1 (7 tegen 1) was de tijd rijp voor een succesje. Zeker de nederlaag
tegen WSC 4 was verrassend te noemen maar ook de kansloze nederlaag tegen HSV was een
domper. R.S.C./Belgisch Park 3 (als promovendus uit de derde klasse) zal het zeker moeilijk
krijgen in deze klasse maar het gelijke spel tegen Rijswijk 4 in de eerste ronde was mijns inziens
ook een verrassing te noemen.
Nol Kooij, bord 4, speelde een fraaie en vlotte partij. Via veel dreiging wist onze man via een
aftrekzet een stuk en de partij te winnen. Opvallend waren de fraaie loperlijnen die Nol op zijn
bord kreeg.
Gerbrand Beekman, bord 7, speelde zijn traditionele opening, kwam een pion achter te staan
maar had wel het initiatief. Via een inval op f2 werd de partij in zijn voordeel beslist. Door zijn
spel was zijn tegenstander niet toegekomen aan de rokade en beduusd moest hij de partij
gewonnen geven.
Felix Ferschtman, bord 3, speelde een gelijkwaardig spelletje met zijn tegenstander en kwam
ook al snel een pion achter te staan. In een voor Felix redelijk vroeg tijdstip werd terecht voor
een remise gekozen.
Rob de Jong, bord 6, liet zich weer eens zien op de clubavond en had daar geen spijt van. Na
het afronden van zijn studie Spaans komt hij weer aan het schaken toe en eigenlijk stond hij
vanaf het begin al op winst: eerst een stuk voorsprong tegenover een pion, daarna nog twee
pionnen voordeel en vervolgens weer een stuk. Het was een kwestie van tijd voor opgave van
zijn tegenstander en Rob zorgde voor een 3½ - ½ voorsprong.
Ook Kees Vink, bord 5, stond vanaf het begin goed, kwam een pion voor te staan, won een stuk,
maar liet zijn tegenstander terugkomen in de partij. In een riskante stelling bewees Kees toch
zijn klasse door zijn tegenstander op d2 mat te zetten.
Wouter van Markenstein, bord 1, speelde een gelijkwaardige partij maar nadat onze man een
stuk verloor en zijn tegenstander op de hoogte werd gebracht van de tussenstand bood hij onze
man remise aan, terwijl hij een stuk voordeel had. Wouter accepteerde dit buitenkansje (5-1).
Perry van der Meer, bord 2, wist de partij in zijn voordeel te beslissen via een stukoffer en
vervolgens kwaliteitwinst. In een bijna hopeloze stelling werd opgegeven.
Han Terpstra, aan bord 8, speelde een gelijkwaardige partij en beide spelers gingen het
eindspel in met dame, toren en 6 pionnen. Onze man beheerste dit eindspel beter dan zijn
tegenstander en kon ook een vol punt noteren. Eindstand werd zodoende 7 – 1 in ons voordeel
en met nog wedstrijden te gaan tegen de nummers 3, 4 en 5 uit onze klasse moeten wij voor
een eindspurt gaan zorgen. HSV 1 wordt waarschijnlijk kampioen doordat WSC 4 de wedstrijd
tegen Schaakhuis 3 verloor met 6-2.
Op maandag 14 januari speelde Pomar 1 uit tegen DSC 7 en won met 6½ – 1½. Verslag volgt.
Plaats
1
2
3
4
5
6
7

Team
Wedstrijden Matchpunten Bordpunten
W.S.C. 4
5
8
23
H.S.V. 1
3
6
19
Pomar 1
4
4
17
D.S.C. 7
5
4
16½
Rijswijk 4
4
3
15
Schaakhuis 3
3
2
11
R.S.C./Belgisch Park 3
4
1
10½

Frits Berendse jr
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Pomar 3 – Botwinnik 5

2 – 6

Na de 4½ – 3½ nederlaag tegen koploper Promotie 7 trad Pomar 3 op dinsdag 11 december
aan in een thuiswedstrijd tegen die andere club uit Zoetermeer: Botwinnik 5 was de
tegenstander deze avond en zeker geen team om te onderschatten.
Leonard Tamis trof aan bord 6 een sterke tegenstander en zag zich in no-time matgezet worden.
Piet Berghuis bood remise aan in een stelling waarin hij weliswaar een pion voor stond maar
waarin weinig meer te beleven viel.
Bob Maas had aan bord 7 een lastige avond, kwam gedrukt te staan met de koning in het
midden van het bord en kon slechts ten koste van flink wat materiaal de boel een beetje bij
elkaar houden. Een nederlaag, helaas, en een 2½ – ½ achterstand op dat moment. De overige
vijf borden zagen er als geheel niet al te rooskleurig uit, dus ik hield rekening met een nederlaag.
Maar je weet het natuurlijk nooit, de bal is rond, en het blijft een spel waarin ook de
tegenstander een foutje kan maken. Die tegenstander was deze avond echter niet al te vrijgevig,
want ook Giuseppe Gastaldi (lopereindspel waarin de witte koning de stelling van onze man
binnen kon dringen) en Jos Bergers (stuk achter in een vrij hopeloze stelling) moesten een
nederlaag incasseren.
Markus Lohrer (invaller voor Hans Jacobs op bord 2) speelde een goede partij en sleepte er een
verdiende remise uit: 5 –1 achter met Tim van Rijswijk en Paul van Daalen nog volop bezig.
Tim speelde een sterke partij aan het eerste bord en wist de enige overwinning voor Pomar op
het scorebord te brengen.
Paul was al vroeg in de wedstrijd een stuk kwijtgeraakt voor twee pionnen, maar hij vocht sterk
terug en er was absoluut geen sprake van een bliksemoverwinning voor zijn tegenstander.
Integendeel: deze partij duurde het langst van de hele avond! Pas na heftige strijd moest Paul
opgeven zodat de bezoekers uit Zoetermeer met een 6 – 2 overwinning naar huis terug gingen.
Jammer heren, maar met nog drie wedstrijden te gaan is er nog van alles mogelijk.
(Op maandag 7 januari volgde de uitwedstrijd tegen koploper Lierse 2. Deze werd met maar
liefst 8-0 verloren, zodat de overige twee wedstrijden nog wel wat punten moeten opleveren).

Plaats
1
2
3
4
5
6
7

Team
Wedstrijden Matchpunten Bordpunten
Lierse 2
4
8
24½
Botwinnik 5
5
8
27
Promotie 7
4
6
18
D.S.C. 9
4
3
14
Pomar 3
4
2
10½
Haeghe Ooievaar 4
5
2
16
SHTV 6
4
1
10

Han Nicolaas
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Spektakel uit de externe competitie!
Op 27 november 2007 speelde Pomar 2 thuis tegen RSC / Belgisch Park 2. Voor een verslag
zie blz. 15. Op bord 8 speelde John Woestenenk een zeer leuke partij.
Wit: John Woestenenk (Pomar 2)
Zwart: Herman Lucas (RSC / Belgisch Park 2)
1.
2.
3.
4.
5.

e4
Pc3
Lc4
Pf3
0-0

-

d6
g6
Lg7
e6
Pe7

6.
7.
8.
9.
10.

Pg5
d3
Df3
Dh3
Lb3

-

0-0
Pbc6
Pe5
h5
P7c6

11.
12.

Le3
Ld2

-

12.
13.
14.

…
e x d5
P x d5

-

Pg4
e x d5
P x f2 (dit ziet er gewaagd uit, zwart wint wel een pion maar de f-lijn
komt nu prachtig open voor wit, zie diagram 1 op blz. 20)

15.
16.

Df3
c3

-

Pg4
(je kijkt hier al gauw naar zoiets als 16. P x f7, maar
16. … - De8 lijkt afdoende)

16.
17.

…..
De2

-

Pce5
P x h2

18.
19.
20.

K x h2
Kh1
Pe7 +

-

Pg4 +
c6
(wit start de vernietigende aanval, zie diagram 2)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

…..
P x f7 +
T x f7
Lf4
L x e5 +
P x g6 +!
D x h5 +

-

Kh8
T x f7
Dd6
(dreigt 23. … - Dh2 mat)
Le5
P x e5
P x g6
zwart geeft het op

d5
(direct slaan op d5 kan volgens mij geen kwaad)

(lijkt op een wat ondoordachte actie,
17. .. – Te8 is misschien beter).

Han Nicolaas
(met dank aan John Woestenenk)
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Diagram 1: stelling na 14. .. – P x f2

Diagram 2: stelling na 20. Pe7+

20

In dezelfde wedstrijd (Pomar 2 - RSC / Belgisch Park 2) speelde ondergetekende een leuke partij
aan bord 1. Bij een stand van 3½ - 3½ was deze partij nog als laatste aan de gang en was dus
beslissend voor winst, gelijkspel of verlies.
Wit: Floris de Leeuwe (RSC / Belgisch Park 2)
Zwart: Han Nicolaas (Pomar 2)
1.
2.
3.
4.
5.

d4
Pc3
e4
f3
P x f3

-

Pf6
d5
d x e4
e x f3
Lg4 (wit heeft een pion geofferd voor een snelle ontwikkeling van zijn
stukken en zwart moet niet al te passief spelen)

6.
7.
8.
9.
10.

h3
D x f3
Ld3
Le3
0-0

-

L x f3
c6
e6
Pbd7
Le7

11.

g4?!

11.
12.
13.

….
Pe4
c4

-

h6
Dc7! (als zwart lang kan rocheren staat hij goed)
(13. Lf4 is misschien beter, zwart speelt dan
13. … e5 gevolgd door 14. … Ld6)

13.
14.
15.

….
Pc3
Lf2

-

0-0-0
g5
h5 (na de lange rokade van zwart kan hij nu langs de g- en h-lijn
een aanval proberen op te zetten)

16.

Lg3

-

Ld6 (ik heb hier even zitten kijken naar 16. … - h x g4?!, maar na
17. L x c7 – g x f3; 18. L x d8 – K x d8; 19. T x f3 is er niet veel
meer aan de hand voor wit)

17.
18.

Pe2
h x g4

-

19.

P x g3

-

h x g4
L x g3 (18. … - Th3 was ook een mogelijkheid, maar wit speelt dan
19. L x d6 – T x f3; 20. L x c7 – T x f1+ ; 21. Tx f1 – K x c7 en
zwart staat slechts één pion voor. De tekstzet wint geforceerd
nog een pion)
Th4! (zie diagram 2)

(in combinatie met de korte rokade zeer riskant, maar ook
zwart moet oppassen, zie diagram 1 op blz. 22)

Wit gaf het op

Han Nicolaas
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Diagram 1: stelling na 11. g4?!

Diagram 2: slotstelling na 19. … - Th4!
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Crazyhouse: leuk of pure onzin?
Onlangs speelde ik op internet een paar potjes schaak. Doe ik wel meer, je moet wat in je
spaarzame vrije tijd! Het waren echter voor een groot deel geen gewone schaakpartijen, maar
een aparte variant, het zogenoemde crazyhouse. Dit lijkt op doorgeefschaak (waarbij je met
twee spelers tegen twee andere spelers speelt en je de geslagen stukken van je medespeler
mag inzetten in je eigen partij), alleen bij crazyhouse speel je gewoon alleen! Elke pion en elk
stuk dat je slaat mag je daarna zelf weer inzetten: alles wat je slaat krijg je er als het ware bij.
Dit heeft weinig meer met normaal schaken te maken; om eerlijk te zijn, eigenlijk helemaal
niks…Maar het is behoorlijk verslavend, tenminste dat ervaar ik zelf zo. Ik ben er pas een
maand of drie mee bezig en op internet speel ik eigenlijk al niks anders meer.
Er is één belangrijke regel die volgens mij afwijkt van het officiële doorgeefschaak: pionnen en
stukken mogen worden ingezet met schaak! Dat is wel even wennen, want je moet namelijk
vreselijk oppassen en goed kijken welke stukken je tegenstander kan inzetten. Ik ben al diverse
keren in één zet gewoon matgezet, omdat mijn tegenstander een stuk met schaak (en mat)
inzette.
Dat betekent tevens dat paarden in crazyhouse zeer belangrijk, en gevaarlijk zijn: je kunt er niks
tussen zetten als die beesten schaak geven, erg lastig!
Wat is de tactiek, als die er überhaupt al is? Ik weet het nog niet: moet je aanvallen of juist
verdedigen? Aanval is de beste verdediging, zegt men, maar in crazyhouse is de verdediging
toch wel erg belangrijk, ben ik inmiddels achter…
Volgens mij is het, veel meer nog dan in het gewone schaken, belangrijk zo snel mogelijk te
rokeren en de pionnen die voor je koning staan proberen te behouden. Wordt je koningsstelling
namelijk te ’open’, dan kan de tegenstander veel makkelijker een stuk met schaak inzetten en
een gevaarlijke aanval opbouwen. Je ziet op internet dan ook regelmatig dat de witspeler in
crazyhouse pion f7 onder vuur neemt met loper en/of paard. Als zwart nog niet heeft gerokeerd,
offert wit vaak zelfs de loper voor de pion op f7 omdat daardoor de koningsstelling van zwart
geopend wordt. Het verlies van de loper zou daar dan tegenop moeten wegen. Maar
ongetwijfeld zijn hier verdedigende tactieken voor die ik echter nog niet ken. Want zoals gezegd,
ik ben er nog lang niet uit, en volgens mij moet je dit gewoon heel veel doen voordat je er een
beetje feeling voor krijgt.
Ter illustratie vier partijen, dan kunt u zelf kijken waar het eigenlijk over gaat.
Overigens is het naspelen van crazyhouse wat lastig. Aangezien je geslagen stukken weer zelf
mag inzetten, kan het voorkomen dat je op een gegeven moment drie of vier paarden hebt. Of
drie torens, twee dames, tien pionnen: noemt u maar op. U moet dus bij het naspelen eigenlijk
altijd twee complete schaakspellen bij de hand hebben! Ideaal voor op de club dus zou ik
zeggen!
De notatie is identiek aan die in het gewone schaakspel, met uitzondering van pionnen en
stukken die worden ingezet. Hierbij wordt namelijk het @-teken bijgevoegd. Speelt wit of zwart
bijvoorbeeld zijn loper die op het bord staat naar g4, dan noteren we zoals gebruikelijk: Lg4.
Wordt echter een loper ‘van buiten het bord’ ingezet op g4, dan wordt het: L@g4. Bij het inzetten
van een pion wordt in de notatie een ‘p’ bijgevoegd. Zet wit of zwart bijvoorbeeld een pion in op
f5, dan noteren we: p@f5. Voor een paard gebruiken we de hoofdletter P.

23

Dan nu waar het eigenlijk om gaat: de partijen. Ik speelde ze afgelopen maanden op internet, via
FICS (Free Internet Chess Server). Het waren allevier snelschaak-partijen, met vijf minuten per
persoon per partij. In de eerste partij ging het heel snel heel erg mis.
Wit: Harmy
Zwart: Han
1.
2.
3.
4.
5.
6.

e4 - e5
Pf3 - Pc6
Lc4 - d6
d3 - Pf6
Pc3 - Lg4
Lxf7+ - Kxf7 (wit heeft, geheel volgens ‘de’ tactiek, zijn loper geofferd voor de pion op f7, de
zwarte koning raakt nu in een fraai matnet. Merk op dat wit een pion heeft
geslagen en deze dus weer kan inzetten, terwijl zwart een loper heeft geslagen
die hij kan inzetten)

7. Pg5+ - Ke8
8. p@f7+ (wit zet de pion die hij op de 6e zet heeft geslagen, in op f7 (met schaak) en heeft
nu negen pionnen! (zie diagram 1).

Diagram 1: stelling na 8. p@f7+
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8. … - Kd7
9. Dxg4+! - Pxg4
10. L@e6+ (wit zet de zojuist geslagen loper in op e6, weer met schaak)
10. … - Ke7
11. Pd5 mat! (een fraai mat, zie diagram 2)

Diagram 2: slotstelling na 11. Pd5#

In elf zetten matgezet, zo snel kan het dus gaan!

In de tweede partij werd ik weer matgezet: iets minder snel, maar toch! De tactiek van mijn
tegenstander is hier om door afruil van een paar stukken mijn pionnenstelling te verslechteren
waardoor hij een sterke aanval tegen mijn koning kan beginnen. Na deze partij was één ding me
wel duidelijk geworden: de koning moet voldoende beschermd zijn, anders kan het in no-time
afgelopen zijn!

Wit: Instantpoison
Zwart: Han
1.
2.
3.
4.

e4 - e5
Lc4 - Pf6
Pf3 - Pc6
Pg5 - d5
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5.
6.
7.
8.
9.

exd5 - Pxd5
Df3 - Dxg5
Lxd5 - Df6
Dxf6 - gxf6 (de eerste verzwakking van de zwarte pionnenstelling)
Lxc6+ - bxc6 (en nog één, zie diagram 1)

Diagram 1: stelling na 9. … - bxc6

Waarschijnlijk staat zwart hier al verloren! De zwarte stelling zit vol met gaten, terwijl die van wit
nog keurig intact is. Wit heeft wel een ontwikkelingsachterstand maar dat speelt bij crazyhouse
een veel minder belangrijke rol dan bij gewoon schaak. Merk overigens op dat beide spelers een
dame, paard en pion kunnen inzetten.
10.
11.
12.
13.
14.

d3 - Lg7?
p@h6 (wit zet een pion in op h6) - Lf8
P@g7+ (wit zet een paard in op g7 met schaak) - Lxg7
hxg7 - Tg8
L@f8! - (een sterke zet, want aangezien wit nog een dame kan inzetten dreigt er ineens mat
in één als wit zijn dame op e7 inzet. Dit had ik totaal overzien en ik speelde vrij snel
de volgende grafzet, zie diagram 2)
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Diagram 2: stelling na 14. L@f8!

14. … - P@e6?? (D@e6 was beter geweest)
15. D@e7 mat!

Dat ging lekker! In de derde partij had ik wit en zat ik eindelijk eens aan de goede kant van het
bord…
Wit: Han
Zwart: Ronsto
1.
2.
3.
4.
5.

e4 - Pc6
Pf3 - e6
Le2 - Lc5
d4 - Lb6
O-O - Pf6

6. Pc3 - O-O
7. Lg5 (uitlokken van een verzwakking van de koningsstelling) - h6
8. Lxf6 - Dxf6
9. e5 - Df4
10. P@h3 (ik zet het zojuist geslagen paard in op h3 en begin de jacht op de zwarte dame,
zie diagram 1)
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Diagram 1: stelling na 10. P@h3
10. … - Df5
11. Ld3 - Dh5
12. Pf4 - Dg4
13. Pce2? - Pxd4
14. Pfxd4 - Lxd4
15. Pxd4 - Dxf4 (dat heeft me dus een stuk gekost, niet echt slim gespeeld…)
16. P@f3 - P@h3+ (zwart zet een paard in op h3, met schaak)
17. Kh1 (ik sla het paard niet, anders wordt mijn koningsstelling veel te open)
17. … - p@g4
18. L@g3! (de dame is dan toch gevangen, zie diagram 2)
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Diagram 2: stelling na 18. L@g3!

18. … - gxf3
19. Lxf4 - fxg2+
20. Kxg2 - Pxf4+
21. Kf3 - L@h5+
22. p@g4 - L@g2+ (zwart heeft nu drie witte lopers en het oogt vrij gevaarlijk voor wit, maar
zwart raakt hier een beetje de weg kwijt)
23. Kxf4 - P@h3+
24. Kg3 - p@f4+?
25. Kxg2 - f3+?
26. Kxh3 - Lxg4+
27. Kg3 - h5
28. D@h7 mat

In de vierde en laatste partij die ik u zal laten zien, begon ik er echt lol in te krijgen. Niet alleen
omdat het partijverloop daar aanleiding toe gaf, maar zeker ook omdat ik het spel zelf echt
steeds leuker begon te vinden. Je moet voortdurend kijken wat de tegenstander nog aan
materiaal in kan zetten en voortdurend op je hoede zijn. En met vijf minuten voor een partij kan
het dan wel eens mis gaan…
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Wit: Elfeshurikn
Zwart: Han
1.
2.
3.
4.
5.

e4 - e6
Pf3 - Pc6
Lb5 - Le7
Lxc6 - bxc6
Pe5 - Pf6

6. d3 - O-O
7. Lg5 - L@d4!
8. c3 - Lxe5
9. Lxf6 - L5xf6
10. d4 - La6! (verhindert de rokade van wit en maakt veld d3 beschikbaar voor een stuk,
zie diagram 1)

Diagram 1: stelling na 10. … - La6!

11.
12.
13.
14.
15.

e5 - P@d3+
Kd2 - Lg5+
P@e3 - Lxe3+
fxe3 - P@e4+
Kc2 - Pef2

16. Dg1 - Pxh1
17. Pd2?! - Phf2
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18.
19.
20.
21.
22.

c4 - Lg5
L@f4 - Lxf4
exf4 - Tb8
b3 - L@b2!
Tb1 - T@c3 mat

Tja, zult u zich afvragen: wat is hier nou leuk aan? In 11 zetten matgezet worden door een
paard, of in 15 zetten verliezen door mat in één via een dame die van buiten het bord wordt
ingezet? Heeft dit nog iets met schaken te maken? Weinig of niks, dat geef ik onmiddellijk toe.
Maar het is gewoon wel eens leuk om iets heel anders te spelen. En je wordt getraind om nóg
beter op te letten wat de tegenstander kan doen. Want het is wel leuk om een dame te winnen,
maar als je daarna wordt matgezet door een loper die je tegenstander inzet dan heb je nét niet
ver genoeg gekeken!
Misschien heb ik u toch een beetje warm kunnen maken voor deze verrassende variant van het
schaken, misschien iets voor een clubavond?
Han Nicolaas

____________________________________________________________

Pomartoernooi, 22 december 2007
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Nederland 19e op Europees Kampioenschap voor landenteams
Nederland is op een 19e plaats geëindigd tijdens het Europees Kampioenschap voor
landenteams (viertallen), dat van 27 oktober tot en met 8 november in het Griekse Heraklion
plaatsvond. Nederland (winnaar in 2001 en 2005) kon de titel niet prolongeren, maar dat zullen
ook weinig mensen verwacht hebben. Het was een uitzonderlijk sterk bezet kampioenschap
waarin vrijwel alle toppers in actie kwamen. Nederland had met Sokolov, Tiviakov, Stellwagen,
Van den Doel en l’Ami weliswaar een sterk team afgevaardigd, maar was op grond van ELOrating ‘slechts’ als negende geplaatst. Huizenhoog favoriet, maar dat zijn ze eigenlijk altijd,
waren de Russen met een waanzinning sterk team: Svidler, Morozevich, Grischuk. Alekseev en
Jakovenko zouden in staat moeten zijn de titel te pakken.
Verder vinden we aan de topborden o.a. Ivanchuk en Karjakin voor Oekraïne, Mamedyarov en
Radjabov voor Azerbaidzjan, Aronian en Akopian voor Armenië, Shirov voor Spanje, Carlsen
voor Noorwegen, Topalov en Cheparinov voor Bulgarije, Sutovsky en Smirin voor Israël, Adams
voor Engeland en Navara voor Tsjechië.
Wat het schaken betreft is het maar goed dat de voormalige Sovjet-Unie uit elkaar is gevallen.
Je moet er toch niet aan denken om tegen een team met Ivanchuk, Morozevich, Mamedyarov
en Radjabov te moeten spelen; met Aronian en Svidler als reserves...
Evenals twee jaar gelden waren ook nu de matchpunten bepalend voor de ranglijst, en niet de
bordpunten, zoals vroeger vaak het geval was. Het is dus zaak ‘gewoon’ elke wedstrijd met
2½-1½ te winnen: dan kom je een heel eind...
Hieronder een verslag van dit spannende kampioenschap.

Rusland – Zweden in de eerste ronde

Nederland begon de eerste ronde met een degelijke 3-1 overwinning op Italië: winst voor
Stellwagen en l’Ami met zwart, remise voor Tiviakov en Van den Doel met wit.
Rusland versloeg in deze ronde Zweden met 3½-½, Azerbaidzjan walste met 4-0 over Turkije
heen, Armenië versloeg Roemenië met 3-1 en Oekraïne hoefde voor een 4-0 overwinning op
Bosnië-Herzegovina geen zet te doen aangezien de Bosniërs niet op kwamen dagen.
Opvallendste uitslag was waarschijnlijk de 3½-½ overwinning van Montenegro op het (op papier
althans) veel sterkere Polen.
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In de tweede ronde volgde de confrontatie met Kroatië, een niet al te sterke maar natuurlijk niet
te onderschatten tegenstander. Het werd een fraaie 3½-½ overwinning. Alleen Stellwagen
moest een remise toestaan, Tiviakov, Van den Doel en l’Ami scoorden een vol punt. Een mooie
start dus voor Nederland en met 6½ bordpunten na twee ronden zou er in de derde ronde
waarschijnlijk een sterkere tegenstander volgen.
De topper in deze tweede ronde was ongetwijfeld de wedstrijd tussen Rusland en Armenië met
aan het topbord de strijd tussen Svidler en Aronian. Dat eindigde in een niet al te spectaculaire
remise. Morozevich zorgde aan bord 2 voor een overwinning op Akopian. Alekseev en
Jakovenko speelden remise en dat betekende dus een kleine 2½-1½ overwinning voor de
Russen; met dank aan Morozevich. Ook bij de vrouwen stond Rusland – Armenië op het
programma en ook hier won Rusland met 2½-1½.
Een andere fraaie wedstrijd was die tussen Oekraïne en Spanje met de toppers Karjakin en
Shirov aan bord 1 (Ivanchuk arriveerde pas later in Griekenland aangezien hij net een rapidmatch tegen Leko (winnend) had afgesloten). Karjakin won maar de rest van zijn team kon dat
voorbeeld niet volgen: Spanje sleepte er een verrassende 2-2 uit. Ook bij Bulgarije tegen
Azerbaidzjan een topwedstrijd aan bord 1: Topalov – Mamedyarov. Dat werd remise maar
dankzij winst van Gashimov won Azerbaidzjan met 2½-1½. Slovenië won met maar liefst 3-1
van het sterker geachte Frankrijk, Tsjechië versloeg Engeland, Servië was met 3-1 te sterk voor
Duitsland en Polen lijkt totaal van slag: als 10e geplaatst verloor het met 3-1 van IJsland.
Na twee ronden gaat Slovenië aan de leiding met vier matchpunten en zeven bordpunten,
gevolgd door Nederland en Azerbaidzjan met 6½ bordpunten.

Karjakin en Ivanchuk aan de topborden
voor Oekraïne

In de derde ronde toch weer een niet al te sterke tegenstander: Servië, waarmee Nederland in
ieder geval voorlopig Azerbaidzjan en Rusland ontliep. Maar ja, op een gegeven moment kom je
die teams toch een keer tegen, zeker als je het goed blijft doen. Nederland speelde weer een
degelijke wedstrijd en dankzij overwinningen van Tiviakov en Stellwagen en een remise van Van
den Doel werd een 2½-1½ overwinning in de wacht gesleept. Erwin l’Ami moest zijn eerste
nederlaag incasseren.
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De toppers in deze ronde waren de wedstrijden Rusland – Tsjechië en Israël – Oekraïne.
Rusland boekte een nuttige 2½-1½ zege op de Tsjechen dankzij een overwinning aan bord 1
van Svidler op Navara. Israël en Oekraïne (nu mét Ivanchuk aan bord 1) hielden elkaar in
evenwicht, terwijl Azerbaidzjan dankzij topper Mamedyarov een benauwde 2½-1½ overwinning
boekte op Denemarken.
Na drie ronden gaat Slovenië aan de leiding met 6 matchpunten en 9½ bordpunten, gevolgd
door Nederland en Azerbaidzjan met een half bordpunt minder. Rusland staat vierde met 8½
bordpunten.
In de vierde ronde volgde voor Nederland de eerste krachtmeting: Azerbaidzjan was de
tegenstander! ‘Gelukkig’ voor Nederland deed Mamedyarov in deze wedstrijd niet mee, de reden
is mij niet duidelijk. Dat betekende Radjabov aan bord 1 tegen Tiviakov en dat werd een
supersnelle remise na 14 zetten. Stellwagen stond in een eindspel met gelijke lopers een pion
achter, Van den Doel stond een pion voor, l’Ami stond gelijk. Stellwagen wist het lopereindspel
remise te houden en ook l’Ami deelde het punt. Van den Doel wist het echter niet te redden en
liep tegen zijn eerste nederlaag op. Het eerste verlies dus voor Nederland, maar nog vijf ronden
te gaan.

Nederland – Azerbaidzjan met op de voorgrond
Stellwagen tegen Gashimov

Verder stond Rusland – Slovenië op het programma, en ook Hongarije – Israël zou een aardige
wedstrijd kunnen worden. Rusland speelde een ijzersterke pot en dankzij overwinningen van
(alweer) Morozevich en Jakovenko werd koploper Slovenië een 3-1 nederlaag toegebracht.
Hongarije en Israël hielden elkaar in evenwicht, Oekraïne versloeg Macedonië met 2½-1½ en
Armenië, de Olympisch kampioen van 2006, kwam tegen Denemarken verrassend genoeg niet
verder dan vier remises. Rusland en Azerbaidzjan nu aan de leiding met 11½ bordpunten,
gevolgd door Bulgarije met 11 en Nederland op een gedeelde vierde plaats met 10½.
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De vijfde ronde: Nederland – Israël. Boris Gelfand was er niet bij dit EK en dat is toch wel een
gemis voor de Israëli’s. Met Sutovsky, Smirin, Avrukh en Roiz hebben ze nog altijd een sterk
team, maar met Gelfand aan bord 1 hadden ze ongetwijfeld een nog beter resultaat kunnen
behalen. Voor Nederland speelde Sokolov zijn eerste partij tijdens dit EK en hij begon uitstekend
met een overwinning op Avrukh. De rest van het team kon dit goede voorbeeld helaas niet
volgen: l’Ami speelde keurig remise tegen de sterke Smirin, maar Tiviakov en Stellwagen
verloren hun partijen van respectievelijk Sutovsky en Roiz. Jammer, op het vorige EK werd nog
met 2-2 gelijk gespeeld tegen de Israëli’s, toen met Gelfand. De tweede nederlaag betekende
een kleine terugval op de ranglijst. Na vijf ronden bezette Nederland de 13e plaats met zes
matchpunten en 12 bordpunten. Aangezien de matchpunten doorslaggevend waren en
Nederland nu al vier punten achter de Russen lag, leek prolongatie van de titel na deze ronde
een brug te ver… Maar je weet het nooit natuurlijk!
Rusland – Azerbaidzjan was dé wedstrijd in deze ronde, althans op papier. Rusland was qua
ELO-rating iets sterker, maar de verschillen waren klein. Het werd echter allesbehalve een
spannende strijd, want de Russen verpulverden hun tegenstanders met maar liefst 3½ - ½!
Aan bord 1 won Svidler met zwart van Mamedyarov, Morozevich wist aan bord 2 Karjakin te
verslaan en bracht zijn score zo op een indrukwekkende 4½ uit 5, Grischuk speelde remise
tegen Gashimov en Alekseev pakte een vol punt tegen Guseinov. Een geweldige klapper van de
Russen die nu alleen aan kop gaan met 10 matchpunten en 15 bordpunten en een behoorlijke
tegenvaller voor de mannen uit Azerbaidzjan die terugvielen van een gedeelde eerste plaats
naar een vierde plek.

Engeland – Spanje uit de vijfde ronde met op de
voorgrond Adams (met wit) tegen Shirov

Oekraïne speelde weer gelijk, nu tegen Frankrijk. Ivanchuk verloor na een enorme blunder aan
het eerste bord van Bacrot, maar Karjakin redde een matchpunt door Tkachiev te verslaan.
Bulgarije (zonder Topalov in deze ronde) deelde de punten met de Tsjechen, terwijl Armenië
nog steeds niet echt in vorm lijkt: tegen het toch niet al te sterke Turkije werd een minimale
2½-1½ overwinning behaald.
35

In de zesde ronde moest Nederland het opnemen tegen Noorwegen: Carlsen had zijn mannen
naar een voor Noorwegen verdienstelijke 14e plaats geloodst en de Noren waren dus zeker
geen tegenstanders om te onderschatten.
Erwin l’Ami was aan bord 4 het eerste klaar: hij won van Hammer. Sokolov had twee ijzersterke
lopers voor een toren tegen K. Lie en hij wist dit fraai te winnen: 2 uit 2 voor Sokolov en 2-0
voor! De andere twee borden stonden echter moeilijk. Carlsen – Tiviakov aan bord 1 was een
aardige partij waarin de jonge Noor zijn twee torens op de achterste rij kreeg en Tiviakov niet
veel meer kon doen dan stug verdedigen. Dat ging een lange tijd goed, maar uiteindelijk moest
hij zijn meerdere erkennen in Carlsen: een fraaie overwinning van de 16-jarige Noor! Stellwagen
kwam een kwaliteit achter tegen E. Lie (typische Noorse namen…), won nog wel de kwaliteit
terug maar belandde in een dame-eindspel met twee (verbonden) pionnen minder. Gezien de
2-1 voorsprong in de wedstrijd speelde Stellwagen dit vrij lang door, maar verlies was toch
onvermijdelijk zodat het uiteindelijk 2-2 werd. Toch enigszins teleurstellend, zeker na de 2-0
voorsprong.

Carlsen – Tiviakov aan bord 1 in de wedstrijd
Nederland – Noorwegen uit de zesde ronde

Rusland – Israël was een belangrijke wedstrijd in deze zesde ronde. Alekseev speelde een
vlotte remise tegen Roiz. Morozevich kwam twee pionnen voor tegen Avrukh maar deze wist
met dame en paard een zetherhaling te forceren, ook hier remise dus. Jakovenko won van
Rodshtein en Svidler was toen nog aan bord 1 als laatste bezig met een lastig toreneindspel
tegen Sutovsky. Beiden hadden een toren en drie pionnen, waarvan één vrijpion. Svidler
speelde dit mooi uit en bezorgde Rusland een uiterst nuttige 3-1 overwinning.
Oekraïne won met 2½-1½ van Tsjechië, Armenië versloeg Hongarije met dezelfde cijfers, Polen
leek zich hersteld te hebben van de slechte start en verpulverde Engeland met 3½-½, Frankrijk
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versloeg Bulgarije dankzij een overwinning van Bauer aan het vierde bord en Slovenië zorgde
voor een stunt door Azerbaidzjan met 2½-1½ te verslaan. De Sloveen Borisek was de held van
de dag: hij versloeg aan het vierde bord Guseinov na 107 zetten. Dat betekende dat de
Slovenen de tweede plaats pakten met 10 matchpunten en 15½ bordpunten.
De Nederlandse vrouwen wonnen deze ronde met 3½-½ van het toch niet misselijke Servië en
klommen daardoor naar de zesde plaats. Aan bord 1 speelt Zhaoqin Peng de sterren van de
hemel: met 5½ uit 6 voert zij de ranglijst bij de vrouwen aan!
De zevende ronde: Nederland – Tsjechië met Tiviakov – Navara aan bord 1. Stellwagen kreeg
na twee nederlagen een dagje rust, Van den Doel nam zijn plaats in. L’Ami offerde een kwaliteit
voor een pion maar de compensatie was niet genoeg: het eindspel van toren tegen paard was
hopeloos verloren. Tiviakov kwam een pion achter tegen Navara, maar de ongelijke lopers
waren genoeg voor remise. Sokolov heeft er zin in en scoorde zijn derde achtereenvolgende
overwinning, dit keer ten koste van Laznicka. Van den Doel speelde remise en dat betekende
een 2-2 eindstand en in ieder geval weer een matchpunt.
De topper in deze ronde was Oekraïne – Azerbaidzjan, de nummers 2 en 3 van de
plaatsingslijst. Aan bord 1 het duel tussen Ivanchuk en Mamedyarov, de nummers 2 en 5 van de
wereld. Ivanchuk won een kwaliteit, maar de stukken van Mamedyarov werkten goed samen en
bovendien had hij twee verbonden vrijpionnen. Het vervolg was krankzinnig. Ivanchuk kreeg een
vrijpion op de h-lijn, offerde een toren om nóg een vrijpion te verkrijgen terwijl Mamedyarov op
het punt stond een dame te halen! Het torenoffer van Ivanchuk was zelfs voor deze geweldige
Oekraïner iets teveel van het goede; met een paar degelijke zetten wist Mamedyarov de partij
naar zich toe te trekken en een vol punt te scoren.
Op bord 2 het duel tussen de ‘jeugd’, Karjakin en Radjabov. Radjabov kreeg drie pionnen voor
de kwaliteit maar beide partijen zagen geen winstkansen: remise dus. Volokitin (Oekraïne)
speelde aan het derde bord remise tegen Gashimov en ook aan bord 4 werd het remise: de
eerste nederlaag voor Oekraïne!
De Russen moesten tegen de Fransen. Bacrot en Svidler hadden zo’n 35 minuten nodig om
remise overeen te komen, waarmee Svidler zijn score op 5 uit 6 bracht: Bacrot zal er wel
tevreden mee zijn geweest… Morozevich ging door met datgene waarmee hij al het hele
toernooi bezig was: punten scoren. Tegen Tkachiev wist hij een ogenschijnlijk onschuldige
stelling vrij simpel in winst om te zetten. ‘Moro’ heeft nu 6 uit 7 aan bord 2. Grischuk speelde aan
het derde bord remise tegen Fressinet en ook Jakovenko scoorde een half punt na een lastig
toreneindspel met een pion minder goed verdedigd te hebben tegen Vachier-Lagrave. De
zevende overwinning voor Rusland, met opnieuw dank aan Morozevich!
Armenië versloeg de nummer 2 Slovenië met 2½-1½ en dat betekende dat de Armeniërs, die
niet echt super in vorm lijken te zijn, nu wel ongedeeld tweede staan. De achterstand op
koploper Rusland bedraagt echter drie matchpunten dus er moeten wel hele rare dingen
gebeuren willen de Russen, met nog twee ronden te gaan, geen kampioen worden.
Socko versloeg Shirov in de wedstrijd Polen – Spanje die uiteindelijk in 2-2 eindigde en Israël
won met 3-1 van Noorwegen met o.a. een zwaarbevochten remise voor Carlsen aan bord 1
tegen Sutovsky.
De Nederlandse vrouwen wonnen met 2½-1½ van Slovenië en staan nu op een derde plaats
achter Polen en Rusland. In de volgende ronde komen de Russinnen langs! Peng won trouwens
weer en staat op 6½ uit 7.
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Nog twee ronden te gaan, Rusland bij de mannen aan kop met 14 matchpunten en 20½
bordpunten, Armenië tweede met 11 matchpunten en 17 bordpunten. Nederland staat nu op een
14e plaats met 8 matchpunten en 16 bordpunten.

Peng werd bij de Nederlandse vrouwen topscorer
met 6½ uit 9 aan bord 1

De achtste ronde: geen Rusland – Armenië want die hadden we in de tweede ronde al gehad. In
plaats daarvan stonden o.a. Rusland – Spanje en Armenië – Azerbaidzjan op het programma.
De Armeniërs moesten winnen om nog enigszins kans te maken op de titel. Bij winst van de
Russen op Spanje waren zij zeker van het kampioenschap, bij een gelijkspel konden ze alleen in
theorie nog achterhaald worden.
Grischuk en Alekseev speelden beiden een zeer vlotte remise, terwijl Morozevich aan bord 1
(Svidler had een dagje rust gekregen) Shirov te bestrijden kreeg. De Spaanse ex-Let offerde
een stuk voor twee pionnen, en ver in het middenspel wist hij dat om te buigen in een pion
voorsprong wat genoeg bleek voor een fraaie overwinning. De eerste nederlaag voor Moro.
Intussen had Jakovenko aan het vierde bord een vol punt voor de Russen laten noteren, zodat
Rusland het eerste gelijke spel moest toestaan. Aangezien Azerbaidzjan – Armenië ook gelijk
eindigde, waren de Russen met nog één ronde te gaan al Europees kampioen.
Nederland lootte de Zweden, en speelde viermaal remise. Niet echt overtuigend, maar elk
matchpunt is er één. Israël won een belangrijk duel van Slovenië en rukte op naar een gedeelde
tweede plaats met Armenië. Oekraïne en Polen deelden de punten en daarmee waren de
medaillekansen voor het als tweede geplaatste Oekraïne vrijwel verkeken.
Topscorer na acht ronden is Magnus Carlsen die voor Noorwegen aan het eerste bord 6½ uit 8
scoorde. Morozevich, Vallejo Pons en Sargissian volgen met 6 uit 8.
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De vrouwen moesten een forse stap terug doen na een duidelijke 3½-½ nederlaag tegen de als
eerste geplaatste Russinnen. Geen schande, ook het Russische vrouwenteam, met o.a.
Alexandra Kosteniuk, is zeer sterk en kan de titel nauwelijks meer ontgaan. Ondanks de
nederlaag van Peng tegen Kosteniuk voert zij nog steeds de topscorerslijst aan met 6½ uit 8.
Hongarije was de tegenstander in de 9e en laatste ronde. Voor Nederland stond er niets meer op
het spel: de medaillekansen waren al verkeken. Sokolov verloor zijn enige partij en Tiviakov,
Stellwagen en l’Ami speelden remise: een enigszins teleurstellende 2½-1½ nederlaag tot besluit
dus en daarmee duikelde het team naar een 19e plaats.
De Russen hadden het goud al binnen maar gingen er in hun laatste wedstrijd tegen de
Bulgaren toch nog eens goed voor zitten en wonnen met 2½-1½. In een rechtstreeks duel om
de tweede plaats pakte Armenië de zilveren medaille door Israël met 2½-1½ te verslaan.
Azerbaidzjan versloeg Frankrijk met 2½-1½ (matchwinnaar was Radjabov die Fressinet
versloeg) en Oekraïne was met dezelfde cijfers te sterk voor Engeland, ondanks een nederlaag
aan bord 1 van Ivanchuk tegen Adams. Slovenië en Spanje hielden elkaar op 2-2, terwijl Carlsen
voor Noorwegen zijn eerste nederlaag leed tegen de Serviër Ivanisevic.
De vrouwen verloren voor de tweede achtereenvolgende keer met 3½-½, dit keer van Hongarije.
Na de 7e ronde nog op een derde plek, in de eindstand gedeeld 14e: het kan raar lopen in zo’n
toernooi! De Russische en Oekraïense vrouwen hielden elkaar in evenwicht en daarmee pakte
Rusland ook bij de vrouwen het goud.

In een rechtstreeks duel om de tweede plaats pakte Armenië in de
laatste ronde het zilver tegen Israël. Op bord 1 Aronian – Sutovsky
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De eindstand aan kop:
Matchpunten
1. Rusland
17
2. Armenië
14
3. Azerbaidzjan
13
4. Polen
12
5. Oekraïne
12
6. Israël
12
7. Bulgarije
11
8. Slovenië
11
9. Frankrijk
11
10. Hongarije
11
19. Nederland

9

Bordpunten
25
21½
20½
21½
21
20½
22
20½
20
20
19½

Rusland wist de teleurstellende 14e plaats van 2005 dus op duidelijke wijze ongedaan te
maken. Acht overwinningen en één gelijkspel (tegen Spanje) waren ruim voldoende voor de
titel. Svidler (6 uit 7 aan bord 1) en Morozevich (6 uit 8 aan bord 2) waren de grote mannen
bij de Russen, maar ook Grischuk, Alekseev en Jakovenko deden het niet slecht.
Wat een team: gemiddelde ELO van 2730!
Ook op bordpunten zouden de Russen (natuurlijk) kampioen zijn geworden, maar de
Bulgaren hadden in dat geval het zilver gepakt.
Nederland kon de misschien hooggespannen verwachtingen niet waarmaken en eindigde op
een 19e plaats. Misschien werd kopman Van Wely toch wel gemist...
De uitslagen per ronde en per speler:

Italië
Kroatië
Servië
Azerbaidzjan
Israël
Noorwegen
Tsjechië
Zweden
Hongarije

Tiviakov
½
1
1
½
0
0
½
½
½

Sokolov
x
x
x
x
1
1
1
½
0

Totaal

4½ (uit 9)

3½ (uit 5)

Stellwagen
1
½
1
½
0
0
x
½
½
4 (uit 8)

v/d Doel
½
1
½
0
x
x
½
½
x
3 (uit 6)

Han Nicolaas
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l’Ami
1
1
0
½
½
1
0
x
½
4½ (uit 8)

Totaal
3
3½
2½
1½
1½
2
2
2
1½
19½ (uit 36)

Gata Kamsky wint de World Cup 2007
Op 24 november 2007 beginnen 128 spelers in het Russische Khanta-Mansiysk aan de World Cup
2007. In knock-out matches zal er uiteindelijk één winnaar overblijven die het recht krijgt een match
te spelen tegen ex-wereldkampioen Veselin Topalov. Topalov?? Die was toch in 2006 onttroond als
wereldkampioen in die geruchtmakende match tegen Kramnik in Elista?! Dat klopt, en in de
reglementen van die WK-match stond ook dat de verliezer (Topalov dus) niet mee mocht doen aan
het WK dat eerder dit jaar in Mexico werd gehouden en dat werd gewonnen door Anand. Topalov
viel dus overal buiten de boot en dat vond de FIDE, maar vooral Topalov zelf en zijn manager
Danailov, toch wel een beetje sneu. Deze ‘tussenmatch’ was dus weer een fraai staaltje van
manoeuvreerkunst van de FIDE om Topalov alsnog het wereldkampioenschap-circuit in te loodsen.
De Bulgaar krijgt op deze manier alsnog zijn kans in een match tegen de winnaar van deze World
Cup. De winnaar daarvan speelt in 2009 een match tegen de winnaar van Kramnik – Anand, de
WK-match die in oktober in Bonn wordt gespeeld. Als Kramnik van Anand wint en Topalov wint ook
zijn match, dan krijgen we in 2009 een herhaling van Elista 2006: Kramnik – Topalov! Maar zover is
het nog lang niet en we moeten eerst maar eens afwachten of alles nu loopt zoals de FIDE wil zodat
in 2009 echt aan alle onduidelijkheid een eind is gekomen en we kunnen beginnen met een nieuwe
WK-cyclus.
In deze World Cup 2007 werden alle favorieten één voor één uitgeschakeld door relatieve
outsiders. In de eerste ronde moest de als derde geplaatste Radjabov zijn meerdere erkennen in de
Pool Macieja. Mamedyarov, als tweede geplaatst, verslikte zich in de tweede ronde in Cheparinov,
de secondant van Topalov. De nummer 1 van de plaatsingslijst, de geniale maar grillige Ivanchuk,
werd in de derde ronde uit het toernooi gekegeld door de Roemeen Nisipeanu. Diezelfde Nisipeanu
had Ivanchuk in 1999 ook al eens dwars gezeten toen hij hem tijdens het WK in Las Vegas in de
vierde ronde na een barrage versloeg.
Aronian was daarmee in de vierde ronde de hoogst genoteerde met een ELO van 2742 maar hij
redde het niet tegen Jakovenko. Carlsen versloeg Adams in een prachtige strijd en won in de
kwartfinale van Cheparinov.
In de halve finale speelde Shirov tegen Karjakin en Carlsen tegen de verrassend sterk spelende
Amerikaan Kamsky. Kamsky had al achtereenvolgens Adly, Avrukh, Georgiev en Svidler verslagen
en was in de kwartfinale te sterk geweest voor Ponomariov. In de halve finale speelde Kamsky
opnieuw ijzersterk en won de tweede partij waarmee hij zich een plaats in de finale verwierf.
De andere finalist was Shirov die zich na barrage de meerdere toonde van Karjakin.
Kamsky – Shirov dus in de finale! Deze finale ging over vier partijen, waarin Kamsky met wit de
tweede partij won. Aangezien de andere drie partijen in remise eindigden, verwierf Kamsky het
recht op een match tegen Topalov: een behoorlijke verrassing!
Kamsky – Topalov dus en de winnaar daarvan speelt in 2009 een match tegen de winnaar van
Anand – Kramnik. Het worden weer spannende dagen in de schaakwereld!

Han Nicolaas
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Banja Luka – 1979 en 2007
Eind juli 2007 werd in de Bosnische stad Banja Luka een oud toernooi in ere hersteld. Na een
pauze van 20 jaar werd dit jaar voor de achtste keer een internationaal toernooi gehouden.
Onder de deelnemers bevonden zich o.a. Victor Korchnoi en Ulf Andersson. Korchnoi: 76 jaar
inmiddels, de man is onvermoeibaar, speelt altijd en overal en is een van de meest actieve
spelers in het hedendaagse schaak!
En hij kan het nog steeds, dat is duidelijk! Ongeslagen en met 6½ uit 9 won hij de achtste editie
van dit toernooi. Ulf Andersson, in zijn toptijd al vrijwel onverslaanbaar, vestigde een opmerkelijk
resultaat: hij speelde negen keer remise en zal zijn bijnaam ‘remisekoning’ op deze manier nooit
kwijtraken.
Bijna 30 jaar geleden, om precies te zijn in 1979, werd in Banja Luka ook een internationaal
toernooi gespeeld. De schaakbond van de toenmalige Sovjet-Unie zond de 16-jarige Garry
Kasparov naar dit toernooi, in de overtuiging, althans zo wil het verhaal, dat dit een
jeugdtoernooi was. Dat was het absoluut niet, integendeel: het was een zeer sterk bezet
toernooi met spelers als Jan Smejkal, Tigran Petrosian, Ulf Andersson (toen ook al!), Andras
Adorjan en Walter Browne. Voor Kasparov, 16 jaar en zonder officiële FIDE-rating, was het zijn
eerste optreden in een internationaal toernooi en hij zette hier de toon voor een schitterende
carrière. Ongeslagen met 11½ uit 15 bleef hij de Tsjech Jan Smejkal twee volle punten voor.
Andersson werd derde, ook toen zonder verliespartij.
Eindstand Banja Luka 1979

Han Nicolaas
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En dan nog even dit…
Citaat van voormalig wereldkampioen Michail Tal:
“There are two kinds of sacrifices: Correct ones and mine…”
The best move
Toen Charles Jaffe, een schaakmeester uit het Oosten, op 2 februari 1913 in New York
een partij had gewonnen tegen de ‘onoverwinnelijke’ Cubaan José Raoul Capablanca,
wereldkampioen van 1921-1927, speelde zich het volgende korte interview af tussen de
twee spelers en een reporter die ter plekke was. De reporter vroeg aan de Cubaan:
“How far do you see ahead?” Capa replied impressively, “About ten moves”. Then the
reporter went over to Jaffe: “How far do you see ahead?” Much to everyone’s
surprise, the reply was, “Only one move”. This didn’t make sense. “How could a
player who can see only one move ahead defeat another who can delve so deeply?”
Here Jaffe explained: “I see only one move ahead, but always the best move. That is
sufficient.”
Prachtig, als u dus gewoon altijd de beste zet doet kunt u het nog (heel) ver schoppen!

Pomartoernooi, 22 december 2007
Links SHTV 1, de winnaars, tegen het team van SHTV 2
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Op de valreep…
****************************************************************************************************************
Het jaarlijkse Essent schaaktoernooi in Hoogeveen werd een fraaie overwinning voor de exwereldkampioen bij de jeugd, Shakhryar Mamedyarov, momenteel nummer 7 op de wereldranglijst.
Hij scoorde 4½ uit 6 en bleef daarmee Loek van Wely een half punt voor. Ruslan Ponomariov
scoorde 3½ punten. Voor de huidige jeugd-wereldkampioen, Zaven Andriasian uit Armenië, werd
het toernooi een ware martelgang: hij produceerde zes nullen op rij.
****************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************
In de eerste helft van november 2007 werd ter nagedachtenis aan oud-wereldkampioen Michail
Tal een herdenkingstoernooi gehouden. Het toernooi kende een zeer sterke bezetting met o.a.
Kramnik, Ivanchuk, Leko, Shirov, Mamedyarov, Gelfand, Kamsky en Carlsen. Kramnik was
oppermachtig en bleef met 6½ uit 9 Shirov 1½ punt voor.
****************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************
Alexander Morozevich heeft na een prachtig toernooi het Russisch kampioenschap op zijn naam
geschreven, dat van 17 tot en met 30 december in Moskou werd gehouden. Met 8 uit 11 bleef hij de
nummer 2, Alexander Grischuk, een vol punt voor. Hoewel Kramnik niet meedeed, was de bezetting
met verder o.a. Svidler, Jakovenko, Dreev en Tomashenko behoorlijk sterk. Morozevich begon met
een nederlaag tegen een outsider, liet daar zes overwinningen op volgen en sloot af met een
nederlaag, twee remises en een overwinning in de slotronde. De geniale Rus is weer lekker bezig
en staat inmiddels vierde op de wereldranglijst, achter Kramnik, Anand en Topalov. Jammer dat hij
niet meedoet in Wijk aan Zee.
****************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************
Van 11 tot en met 27 januari 2008 wordt in Wijk aan Zee de 70e editie van het jaarlijkse Hoogovenstoernooi gespeeld, dat sinds een paar jaar Corus Chess Tournament heet. De bezetting is dit jaar
weer ijzersterk, de organisatie spreekt zelfs van het sterkste toernooi ooit. Uit de top-10 van de
wereld zijn wereldkampioen Anand, Kramnik, Topalov, Mamedyarov, Leko, Ivanchuk en Aronian
aanwezig. De overige deelnemers uit het buitenland zijn Gelfand, Radjabov, Carlsen, Adams,
Polgar en Eljanov (winnaar van de B-groep in 2007). Loek van Wely is de enige Nederlandse
deelnemer en met zijn ELO van 2681 is hij de laagst geklasseerde van alle 14 spelers!
Meer nieuws is te vinden op de officiële site www.coruschess.com.
****************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************
In het weekend van 4 t/m 6 januari 2008 werd in het Grotius College in Delft het eerste OGD
Prinsenstadtoernooi gespeeld met o.a. de grootmeesters Dimitri Reinderman, Erik van den
Doel en Shilong Li. Het toernooi was zeer geslaagd dankzij een goede organisatie, veel
deelnemers en een fraaie locatie. Van den Doel werd winnaar met 5½ uit 6.

*******************************************************************************************************

44

