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Nieuws: 23 september 2008

Voorwoord

Hallo allemaal!

Het vierde en laatste nummer van Pomar Nieuws dit seizoen! Het seizoen zit er weer op, de interne
competitie beleeft vanavond haar laatste ronde en de kampioenen, en degradanten, zullen vandaag
bekend zijn. De finale van de rapid-bekercompetitie tussen Wouter van Markenstein en Chris
Gerritsen houdt u nog tegoed. Waarschijnlijk zullen we daar het nieuwe seizoen mee openen.
In dit Pomar Nieuws vindt u o.a.:
• nieuws over de interne competitie
• twee mooie partijen uit de interne competitie
• een verslag van het HSB-snelschaakkampioenschap voor teams
• nieuws uit binnen- en buitenland.
Het vijfde seizoen in De Schilp is voorbij en ook dit is weer een geslaagd jaar geweest denk ik.
We mochten een aantal nieuwe leden verwelkomen, maar gezien het naderende vertrek van
John Woestenenk en Leonard Tamis moeten we blijven werken aan ledenwerving en
ledenbehoud.
Daarnaast bereikte ons begin mei het droevige bericht van het overlijden van Flip Bal. Hoewel
we wisten dat Flip ernstig ziek was, leek het de laatse tijd toch weer redelijk met hem te gaan.
Zijn overlijden op 3 mei kwam voor velen van ons dan ook behoorlijk onverwacht.
Ik hoop dat we volgend seizoen weer op redelijk volle sterkte en met veel enthousiasme kunnen
beginnen aan de nieuwe competitie!

Noteert u alvast in de agenda’s!
De laatste speelavond is op 15 juli (vanavond dus).
De vakantie is van 22 juli tot en met 26 augustus.
De eerste speelavond in het nieuwe seizoen is dinsdag 2 september.

Voor het laatste nieuws verwijs ik uiteraard naar onze website: http://www.pomar.nl.
Veel leesplezier, en iedereen alvast een prettige vakantie!

Han Nicolaas
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Flip Bal overleden
Op dinsdag 6 mei hoorden we op de clubavond het droevige bericht dat Flip Bal drie dagen
daarvóór was overleden. Flip was al langere tijd ziek, maar het leek erop dat het de laatste tijd
weer de goede kant opging.
Half maart was hij nog op de club en speelde hij weer een partijtje mee. Dat bleek zijn laatste
partij te zijn, die hij overigens winnend afsloot. Die andere strijd, tegen zijn ziekte, bleek niet te
winnen. Op zaterdag 3 mei is Flip overleden, 68 jaar oud.
Onder grote belangstelling heeft op vrijdag 9 mei de crematie plaatsgevonden, waarbij het
bestuur en enkele leden van Pomar aanwezig waren.
Vanaf deze plaats nogmaals onze oprechte deelneming aan zijn vrouw Gemma, familie en alle
anderen die hem dierbaar waren.
Namens het bestuur van Pomar,
Han Nicolaas
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Standen in de interne competitie
De interne competitie kent vanavond de laatste ronde. Bij het ingaan van deze 17e en laatste ronde
was de stand in beide groepen als volgt. Gerbrand is al kampioen, in groep B is nog alles mogelijk!
Stand groep A

Stand groep B

Gerbrand Beekman
Wouter van Markenstein
Kees Vink
Felix Ferschtman
Thierry Bieger
Nol Kooij

64
58
57
53
52
51

Chris Gerritsen
Frans van der Elst
Vincent Steemers
Peter de Man
Giuseppe Gastaldi
Hans Jongsma

53
52
52
51
50
49

Degradatiekandidaten groep A
Hans Jacobs
Rob de Jong
Piet Berghuis
Frits Berendse sr.
Wil Kauffman

38
37
37
31
24

__________________________________________________________________

Magnus Carlsen met zwart in zijn partij tegen Sergey Karjakin tijdens het
toernooi in Foros, Oekraïne dat door Carlsen werd gewonnen
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Twee partijen uit de interne competitie
In de interne competitie stond dinsdag 13 mei de partij tegen Felix Ferschtman op het
programma. Felix speelt meestal open partijen met vele tactische mogelijkheden. Ik besloot hem
te accommoderen door een gambiet te spelen. Ik was enigszins bekend met de theorie, maar ik
had deze variant tot nog toe alleen gespeeld in vluggertjes en niet in een lange partij. Hieronder
de analyse van de partij. Voor degenen die alleen de echte partij willen volgen en niet de
gegeven varianten, kunnen de dikgedrukte notatie hanteren.
Thierry Bieger – Felix Ferschtman, D45 Queen’s Gambit Declined Semi-Slav, 1. d4 d5 2.
c4 e6 3. Pf3 Pf6 4. Pc3 c6 5. e3 Ld6 6. Dc2 Pbd7 Tot zover is het een rustige Semi-Slav, maar
nu besloot ik tot actie over te gaan. 7. g4 Dit staat volgens mij bekend als het Shirov-Shabalovgambiet van het Semi-Slavisch. Begin jaren ’90 hadden zowel Shirov als Shabalov met wit veel
succes in deze variant en hebben bijgedragen aan de ontwikkeling ervan. 7. …Pxg4 Felix gaat
in op het gambiet. Andere varianten zijn bijvoorbeeld 7. … bxc4 8. Lxc4 e5 etc. of 7. …h6 8. Tg1
e5 9. cxd5 cxd5 10. Ld2 e4 etc. 8. Tg1 Pxh29. Pxh2Lxh2 10. Txg7
Hoe nu deze stelling te beoordelen? Wit staat een
pion achter. Beide koningen staan niet echt lekker,
maar de witte koning staat iets veiliger en kan
makkelijker rokeren. Zwarts stukken kunnen er
minder snel uit. Er is compensatie voor de pion. 10. ...
Dh4. Gebruikelijker is hier 10. ... Df6. Wit kan dan
slaan op h7, maar zwart lijkt er dan wel redelijk uit te
komen. Er is een partij tussen Shirov en Piket uit
1995, Monaco blind, waar Piket een mooie
overwinning scoorde met zwart. 11. e4 Meteen de
stelling openen. De Dame staat toch een beetje
ongemakkelijk op h4. 11. ... Lf5 Beter is het
terugtrekken van de loper naar d6. De dame kan dan
eventueel naar h1, mocht ze worden aangevallen. De
loperruil is op zich wel te begrijpen, want mijn loper
lijkt toch sterk te gaan worden. 12. exd5 Kf8 Meteen
met de e-pion terugnemen kan niet wegens 12 ...
exd5 13. De2+ Kf8 14. Tg4 en er blijft een stuk
hangen.
13. Tg2 Naar g1 kon ook, ik kon tijdens de partij niet beslissen wat beter was. Ik heb tijdens de
partij echter lang zitten kijken naar een torenoffer. 13. Txf7 Kxf7 14. dxe6+ Kg7 15. Lxf4 Dxf4 16.
Pe2 Df3 17. exd7. Dit is de beste variant voor zwart na het offer. Ik had het tijdens de partij niet
gezien en zwart staat een stuk beter, misschien wel gewonnen. Ik had zelf de volgende variant
berekend 13. Txf7 Kxf7 14. dxe6+ Kxe6 15. De4+ Kf7 16. Dxf4 (16. Lxf4?? Te8!!) Dxf4 17. Lxf4
en deze stelling zag ik niet helemaal zitten voor wit. Het is minder slecht dan de vorige variant,
want de zwarte koning staat wat op de tocht. Het is in ieder geval beter voor zwart. Ik verkoos
het offer niet te spelen. 13. exd5 cxd5 14. ... Pf6 14... Lxc1 15. Txc1 Dxd4 16. dxc6(16. Td1
De5+ 17. Le2 c5 18. d6 Pf6 etc) Pe5 17. Lb5 Pxf6 etc.
15. Pe2 Lxc1
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16. Dc5+ 16. dxc6 Lxb2( 16... Lh6 17. cxb7 Lxb7
18. Dc5+ Ke8 19. Db5+ Pd7 20. Dxb7 Tb8 21. Dxa7
Txb2 22. Da3 beter voor wit) 17. Dxb2 bxc6 18.
Db4+ Ke8 19. Dd6 Pd7 met gelijke kansen 16...
Ke8 17. dxc6 Ld2+ 18. Kd1 18.Kxd2?? Pe4+ 18...
Le6 18...De4 19. Kxd2 Dc6 20. De5+ Kd8 21. Tg7
Te8 22. Da5+ b3 23. Dg5 19. cxb7 Tb8 20. Db5+
20. Dc6 Kd8 21. Dc7 is beter dan de zet die ik
gespeeld heb. 20...Pd7 21. Kxd2 De4 Goede zet
22. Tc1 Ik speelde deze zet vrij snel, omdat ik dacht
dat Txb7 niet zou kunnen. Het is daarom beter de
volgende variant te spelen 22. Da5 Txb7 23. b3Pf6
24. Tc1 h6 25. Tg3 Dd5 26. Dxd5 Pxd5 27. Lg2 en
beter voor wit: gezonde pion voor. Zwart heeft wel
een vrije h-pion maar die is niet makkelijk uit te
buiten. 22... Txb7! 23. Tc8+ slechte zet, beter is 23.
f3
Stelling na 15… Lxc1

A). 23... Txb5 24. fxe4 Txb2+ 25. Ke3 Pb6 26. d5 Lh3 27. Tg5 Lc8 28. Pc3 Ke7 29. e5 met
Gelijke kansen, misschien iets beter voor wit.
B).23...Dxf3 ( 24. Tc8+ Kd7 25. Dg5+ f6 26. Dg7+
B1). 26… Lf7 27. Dxh8 Dxf1 28. Tg7 Txb2+ 29. Kc3 Tc2+! (29... Txe2 30. Txf7+ Kd6
31. Txd7 Kxd7 32. Dd8+ Ke6 33. d5+ Kf5 34. Dd7+ Kf4 35. Tc4+ Kg3 36. Dg7 Kf2 37.
Tf4+ en gewonnen voor wit) 30. Kxc2 Dxe2+ 31. Kc1 De3+ 32. Kb1 De1+ 33. Kb2 Dd2+
eeuwig schaak)
B2). 26... Kd6 27. Dxh8 Dxf1 28. Th2 Txb2+ 29. Tc2 Txc2+ 30. Kxc2 Lxa2 en het is erg
onduidelijk.

Stelling na 22… Txb7

23... Ke7 24. Dg5+ Pf6 25. Tc2 Slechte zet, beter
is(25. f3 Txb2+ 26. Ke1 Tb1 27. Tc1 Dc2 28. Txb1
Dxb1+ 29. Kf2 Dxa2 30. Dc5+ Kd8 31. De5 Ke7 en
zetherhaling) of (25. Dc5+ Kd7 26. Txh8 Txb2+ 27.
Ke1 Tb1+ en eeuwig schaak.) of zelfs (25.Txh8
Txb2+ 26. Ke1 Tb1+ 27. Kd2 eeuwig schaak). 25...
Lf5 Goede zet, totaal niet gezien tijdens de partij.
26. De3 Dxe3 27. fxe3 Lxc2 28. Kxc2 Zwart heeft
een kwaliteit meer tegenover een pion en staat
objectief beter. Het is echter niet gemakkelijk. Zeker
niet als de witte stukken in het spel komen. Ik zag
nog wel kansen voor mezelf. De manier waarop ik
het speelde was echter niet best. Een belangrijk
voordeel voor mij was dat ik een kwartier
voorsprong had op de klok en Felix al een beetje in
tijdnood was. Mijn ervaring uit het afgelopen
Prometheus kampioenschap leert dat dat van
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ongelooflijk groot belang is. 28... Thb8 29. b3 Tc7+
29. Kb2 gewoon naar d3 is logischer en beter. Ik
dacht het gevaarlijk was omdat de torens binnen
komen, maar dat gebeurt nu ook. 30... Pd5 31. Tg3
Tbc8 32. e4 Tc2+ 33. Ka3 Pf6 34. e5 Pe4 35. Td3
Pc3 36. Pf4?? (zie diagram links)
Gewoon ruilen is nodig, maar ik zag dat Felix dan
alles zou kunnen afruilen tot een eindspel van loper
tegen toren met een pion meer voor wit, wat
volgens mij eenvoudig gewonnen is voor zwart.
36... Td8 Tijdnood moet het probleem geweest zijn,
want zowel Felix als ik miste mat in 2. Het is
misschien niet makkelijk te zien. (36... Txa2 37. Kb4
a5#) 37. d5 Tc1? Dit is toch wel de blunder, want
zo worden de witte stukken erg gevaarlijk en het
voordeel dat zwart had met de kwaliteit is nagenoeg
verdwenen. Beter is 37... Pb1+ 38. Ka4 Txa2 en
eenvoudig gewonnen voor zwart 38. Lh3 Pe4 39.
d6+ Ke8 40. Lf5 Pg5 41. Pd5 h6 42. Te3
Dit valt een beetje in de categorie “zetjes doen” en hopen op een blunder van de tegenstander in
tijdnood. Ik zag hier dat ik niet zoveel meer te vrezen had en dat ik weinig echt grote blunders
kon maken, terwijl Felix in tijdnood toch nog wel goede zetten moest blijven doen om te blijven
staan. Zwart staat waarschijnlijk wel iets beter. 42... Tc5 Meteen fout 43. Pf6+ Kf8 44. Pd7+
Txd7 45. Lxd7 Pe6 46. Lxe6 Niet slim om af te ruilen naar een toreneindspel ook al is het met
een pion meer. Toreneindspelen zijn moeilijk te winnen, terwijl in deze open stelling een loper
beter is dan een paard. Of dit toreindspel objectief gewonnen is voor wit of remise laat ik liever
aan iemand anders over, maar in tijdnood begingen we beide blunders en gelukkig voor mij
beging Felix de laatste. 46... fxe6 47. Kb4 Td5 48. Kc4 Ke8 49. b4 h5 50. a4 Kd7 51. a5 h4 52.
Th3 Txe5 53. Txh4 Kxd6 54. Th7 Kc6 55. Txa7 Te4+ 56. Kc3 Kb5 57. Tb7+ Ka4 Hierna is het
afgelopen. 58. a6 Th4 59. a7 Th8 60. Tb8 Opgegeven 1-0

Thierry Bieger
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Op 1 juli speelden Hans Jacobs en Han Nicolaas een aardige partij in de 15e ronde van de
interne competitie. Han probeert een aanval tegen de witte koningsstelling op te bouwen, maar
weet het juiste plan niet te vinden. Hans neemt goed over, gaat zelf tot de aanval over en weet
de partij te winnen.
De ‘normale’ tekst is van mezelf (Han Nicolaas), de dikgedrukte tekst is van Han Terpstra die
deze partij gebruikte voor zijn instructieles en de partij nauwkeurig(er) heeft geanalyseerd.
Wit: Hans Jacobs
Zwart: Han Nicolaas
15e ronde interne competitie, 1 juli 2008

1
2
3
4
5

Wit
e4
Lc4
Pf3
h3
d3

Zwart
c5
Pc6
d6
Pf6
e6

6
7
8
9
10

a3
Pc3
0-0
Ld2
La2

Le7
a6
0-0
b5
Tb8

11

Dc1

Lb7

12

Pg5

Pd4

13

Dd1

h6

14

Pf3

Pxf3

15

Dxf3

d5!

16
17
18

exd5
De2
Dd1

exd5
Te8
Ld6

Opmerkingen

Ofwel zwart doet Tb8 ofwel Lb7 maar beide maakt
Tb8 onnodig, temeer daar zwart niets met de
damevleugelpionnen doet.
Een nuttige zet: het paard dekt veld e6 voor het geval
wit met 13. Lxe6 - fxe6; 14. Pxe6 en 15. Pxf8 twee
pionnen en een toren voor loper en paard zou willen
ruilen. Bovendien dreigt nu 13. ... b4 en het witte paard
op c3 kan niet weg vanwege Pe2+ (zie diagram 1 op
blz. 12)
Onnodig en verzwakkend: 13... d5! 14. ed5: Pd5:
15. Pd5: Lg5:! en zwart staat uitstekend.
Ik wilde met deze afruil de witte dame in de diagonaal
van mijn loper op b7 brengen en daar op de een of
ander manier voordeel uit halen
Een aardige zet, al zeg ik het zelf. De zwarte lopers
worden sterk en na 16. e5 komt 16. ... d4; 17. Pe4 –
Pxe4; 18. dxe4 en wit heeft een dubbelpion op de e-lijn

17.Dd1 was natuurlijk beter
Ik had hier 18... Ph7 gespeeld met de bedoeling Lf6
en de aanval richten op de damevleugel, waar je
pionnen al klaar staan voor de aanval. Ook een
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offer op h6 is dan zinloos: 18... Ph7 19. Dc1 Lf6 20
Lxh6?? gxh6 21 Dxg6 Lg7!
19
20

Pe2
Te1

Dc7
Te7

21

c4

dxc4?

22
23

dxc4
f3

Dc6
g5?!

24
25

cxb5
Lc3

axb5
Ph5

26

Lb1!

26

...

Dc7?!

Misschien is 20. .. Dc6 beter.
Of 20...d4! Maar ik vind Te7 wel thematisch, eerlijk
gezegd
21. ... d4 lijkt (veel) beter. Het legt de witte pion op d3
vast die daardoor wat zwak wordt, de witte loper kan
niet naar c3 en de witte dame komt veel minder sterk
in het spel dan in de partij
Nee, niet 21... d4 vanwege 22.cb5: ab5: b4! en je
eigen pionnen worden zwak! De gespeelde zet was
goed! Je ziet hier echter wél aan hoe mooi de
zwarte loper op f6 had gestaan!
Een zet met vergaande gevolgen. Er dreigt min of
meer 24. ... g4, maar de zwarte koningsstelling wordt
wel verzwakt en dat blijkt later een (te) groot nadeel.
Misschien is deze zet wel het keerpunt in de partij:
kiest zwart hier het verkeerde plan? (zie diagram 2 op
blz. 12)
Ja, dit is de eerste echte grote fout en je kan er
rustig ?? achter zetten :-) Beter is 23. …Tbe8.
Dit lijkt aardig, maar 25. … Te3!? ziet er spectaculair
uit!
Na 26. Lxf6 – Txf3; 27. gxf3 – Dxf3; 28. Pf4 (de enige
zet om het mat op g2 te dekken) – Dh1+; 29. Kf2 –
Dh2+; 30. Ke3 – Dxf4+; 31. Kd3 – Dxf6 heeft zwart
twee pionnen voor de kwaliteit, een ijzersterk
loperpaar en staat de witte koning niet echt veilig!
De reactie van wit is overigens uitstekend!
Hier is op Te3 een simpele reaktie: 26... Te3 27.
Pg3!! en de toren staat in: Op 27... Te1: komt Le1:
en P op g3 is gedekt. Niets aan de hand!
Een sterke zet! Wit gaat zelf ook op de aanval spelen
via de b1-h7 diagonaal
Ik zag uiteraard wel dat wit nu zelf een batterij met
dame en loper kan vormen op de b1-h7 diagonaal,
maar dat was op dit moment al niet meer te
verhinderen. Als zwart 26. ... c4 speelt gaat de witte
dame naar c2 in plaats van d3 en de batterij lijkt dan
net zo sterk als in de partij
Het was wel te verhinderen. Na 26... c4! 27 Dc2
Dc5+ 28 Kf1 (op 28 Ld4? volgt een schitterend mat
dat ik niet zag, maar Fritz wel... 28. …Dd4:+ !! 29.
Kf1 Pg3+ 30 Pxg3 Txe1+ 31 Kxe1 Lxg3+ 32. Kf1
Dd3! 33. Dh7+ Kf8 34 Dxh6+ Ke8 35. Dh8+ Ke7 en
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27

Dd3

Lh2+

28

Kf1

Le4?

29
30

fxe4
Df3

c4
Pf4

31
32

Pxf4
Lc2

Lxf4

wit moet de dame geven om mat te voorkomen)
28 ... f5 29. Dxf5 Dxf5 30 Ld5 Txe2! 31 Te2 Pxg3+
32 Ke1 Pxf5 en zwart heeft de kleine kwaliteit meer.
Als wit in de onderstreepte variant op de 29e zet
niet Kf1 speelt, maar de dame slaat:
29. Pxd4 Txe1+ 30 Kf2 Lg3 mat!
27... f5 kost je wat pionnen, maar je kan nog wat
spelen....
Om de diagonaal b1-h7 te blokkeren en de f-lijn te
openen, maar het kost wel een vol stuk en de partij is
hierna in feite gewoon over en uit!
Een andere mogelijkheid was hier 28. ... Kf8, maar dit
ziet er na 29. Dh7 ook niet al te lekker uit. Zwart heeft
echter het fraaie 28. ... Te6!
Na 29. Dh7+ - Kf8 staat de pion op h6 gedekt en na
30. Dh8+ is er ruimte voor de koning op e7. Dit was
waarschijnlijk de beste kans voor zwart!
Na 28...f5 29 Df5: Db6 ga je nog steeds niet mat
(mijn analyse) en op je verderop voorgestelde 28...
Te6 verlies je een stuk door 28...Te6 29 Dh7 Kf8
30 Lf5! Tbe8 ( de toren mag de 6e rij niet verlaten )
31 Lg4! Le5 (waarom niet … Pf6!) 32 Lxh5
(analyse Fritz )

Zwart geeft met een stuk minder op

1-0

Han Nicolaas

(met dank aan Hans Jacobs en Han Terpstra)
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Diagram 1: stelling na 12. … Pd4

Diagram 2: stelling na 23. … g5?!

12

Snelschaakkampioenschap HSB voor clubteams
Op zaterdag 5 juli 2008 organiseerde Bobby Fischer / Wassenaar het HSB snelschaakkampioenschap voor clubteams. Meestal vindt dit kampioenschap ergens in het voorjaar plaats,
maar dit jaar was daar in dit gedeelte van het seizoen kennelijk geen plaats meer voor en werd
het pas begin juli.
De speellocatie, het Rijnlands Lyceum in Wassenaar, was een prettige speelgelegenheid. Ruim
van opzet, goed bereikbaar en met zeer schappelijke prijzen voor koffie, thee, broodjes e.d.
Er werd gespeeld in één groep met in totaal 17 teams: de organiserende vereniging
BF/Wassenaar was met vier teams vertegenwoordigd, DSC uit Delft en SHTV stuurden beide
drie teams, Promotie en RSC/Belgisch Park waren met twee teams aanwezig terwijl Alteveer,
Haeghe Ooievaar en Pomar elk één team afvaardigden. Geen teams dus van DD, Rijswijk,
Botwinnik en WSC, maar de topteams van BF/Wassenaar en DSC zorgden toch voor een sterke
bezetting.
Van begin af aan zou de strijd om het kampioenschap een aangelegenheid worden tussen de
eerste teams van BF/Wassenaar en DSC. Het onderlinge duel werd remise en aangezien
BF/Wassenaar al hun overige wedstrijden won en DSC nog één keer gelijk speelde, werd
BF/Wassenaar de terechte kampioen. Het team, met Dennis Ruijgrok en Mark Irwin aan de
topborden, scoorde 38½ bordpunten van de in totaal 44 te behalen punten. Mark Irwin werd
topscorer door aan het 2e bord alle 11 partijen te winnen! Het jeugdige supertalent Anish Giri uit
Delft scoorde een half puntje minder aan het eerste bord van DSC 1. Deze 13-jarige jongen is
afkomstig uit Rusland en is daar al eens jeugdkampioen geweest. Vorig seizoen speelde hij drie
partijen aan het 1e bord voor DSC 1 die hij alledrie won. Volgend seizoen gaat hij DSC verlaten:
hij zal in de Meesterklasse gaan spelen voor HMC Calder uit Den Bosch.
Pomar, met Gerbrand Beekman, Hans Mudde, Han Nicolaas, Frans van der Elst en Markus
Lohrer, speelde een niet al te best toernooi. Wij kwamen natuurlijk vooral voor de gezelligheid
maar wisten hier en daar toch een incidenteel succesje te boeken. Zo begon Markus ijzersterk
met 5 uit 6 en het ene halve punt dat hij uit de resterende partijen scoorde doet aan zijn goede
spel niets af. Gerbrand speelde aan bord 1 een aantal goede partijen maar had zo nu en dan
last van de klok. Ditzelfde geldt eigenlijk ook voor Hans: goed opgezette partijen, maar die tijd!
Ook Frans begon heel goed met 3 uit 4, viel daarna iets terug maar boekte in de laatste ronde
nog wel een mooie overwinning op de 3e bordspeler van Promotie 2. Han speelde een aantal
leuke partijen en versloeg o.a. de clubkampioen van RSC/Belgisch Park.
Pomar speelde dus met een reservespeler hetgeen Gerbrand de gelegenheid gaf om
tussendoor even naar het (proef)afzwemmen van zijn kleindochter te kijken. Bovendien maakte
de organisatie dankbaar gebruik van de reserve van Pomar door deze in te zetten bij SHTV3
aangezien dit team een speler tekort kwam. En daar was SHTV3 natuurlijk ook zeer blij mee!
Uiteindelijk werd Pomar 3e (van onderen, maar dat zijn details). Het was een gezellig en goed
georganiseerd toernooi en dat is toch het belangrijkste. Volgend jaar waarschijnlijk weer in
Wassenaar, maar dan wellicht in maart of april.
Han Nicolaas
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Magnus Carlsen wint Aerosvit 2008 in Oekraïne
Van 8 tot en met 19 juni werd in Foros in Oekraïne een sterk internationaal toernooi
gehouden. Ook dit toernooi lijkt een jaarlijkse traditie te worden: het was de derde editie sinds
Rublevsky in 2006 won en Ivanchuk er vorig jaar met de eerste prijs vandoor ging.
Dit jaar was Magnus Carlsen echter ongenaakbaar. In sublieme stijl, en met af en toe een
beetje gelkuk dat de winnaar van een toernooi nodig heeft, won hij dit toernooi met de fraaie
score van 8 uit 11. Daarmee bleef hij Ivanchuk een vol punt voor.
Als de FIDE dit toernooi had meegenomen in de berekeningen voor de wereldranglijst per
1 juli 2008 (wat ze helaas niet heeft gedaan), dan zou Carlsen de tweede plaats innemen met
een ELO van 2791, slechts zeven punten verwijderd van de huidige wereldkampioen Anand.
Zeventien jaar en dan 2e van de wereld! Wanneer stopt zijn opmars? Het is nog maar 4½ jaar
geleden dat hij de C-groep (!) van Corus in Wijk aan Zee won met de prachtige score van
10½ uit 13. In deze 4½ jaar heeft hij ruim 200 ELO-punten gewonnen!
Garry Kasparov was in januari 1980 (hij was toen nog geen 17) wereldkampioen bij de jeugd
tot 20 jaar geworden. Op z’n 17e stond hij 3e op de wereldranglijst, achter Anatoli Karpov en
Viktor Korchnoi. In januari 1982 stond hij 2e van de wereld en in september van datzelfde jaar
(hij was toen dus 19 jaar) voerde hij de ranglijst aan. Kan Carlsen, die in november 18 wordt,
dit record breken?
Volgens Jeff Sonas van www.chessmetrics.com stond Bobby Fischer op z’n 17e ongeveer op
de 10e plaats op de wereldranglijst die hij ‘pas’ op z’n 21e aanvoerde. Het is duidelijk dat de
schaakwereld met Magnus Carlsen een enorm supertalent rijk is!
Eindstand Foros, Oekraïne

Carlsen had een TPR (toernooiprestatierating) van 2877. U kunt dat zien door bij zijn ELO-rating
van 2765 het getal daarachter op te tellen. Dat betekent dus dat hij tijdens dit toernooi een
speelsterkte had van een speler met een ELO van 2877. Loek van Wely daarentegen speelde
met een sterkte van een speler met een ELO van 2618 (2677-59).
Han Nicolaas
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Zomerkampioenschap 2008
Ook voor het zomerkampioenschap had ik 41 deelnemers beschikbaar, maar door allerlei
oorzaken en omstandigheden kon niet iedereen tot het eind blijven schaken. Vooral in
groep B, met 21 deelnemers, kreeg ik veel afmeldingen en werd er in mei, juni en juli te weinig
geschaakt.
Door het overlijden van Flip Bal, de afmeldingen van Leonard Tamis (werkzaamheden) en John
Woestenenk (gezinsuitbreiding) en het niet spelen van Peter Wernink en Rachid Amarouche
Saidi eindigden wij dit seizoen op 36 leden. Daarnaast kreeg ik een afmelding van Christian
Wind per januari 2009 in verband met zijn vertrek naar Duitsland. Tevens zijn er nog wat
vraagtekens over het doorgaan van Bob Maas (verhuizing naar Voorburg).
John ten Hoope, Chris Gerritsen, Tim van Rijswijk en Paul van Daalen hebben vanaf mei niet
meer meegespeeld om gezondheidsredenen of vakantie. Dit geeft een behoorlijk scheef beeld in
de gespeelde partijen in de B-groep.
Zo positief als ik was voor aanvang van het seizoen door alle ledenmutaties en groei van de
vereniging, zo somber ben ik over de afsluiting waardoor wij weer dalen naar 36 leden. Het is te
hopen dat wij in de aanloop naar het nieuwe seizoen weer gestimuleerd worden door een
aanwas van nieuwe leden. Onze site blijft een grote invloed hebben maar ook werving via
folders en mond-tot-mond- reclame moet prioriteit hebben om het ledenaantal op te krikken. In
september zullen wij ook een aantal acties moeten ondernemen om ons weer op de kaart te
zetten als middelgrote vereniging.

A-Groep
De A-groep was een prooi voor Gerbrand Beekman die dit huzarenstukje herhaalde en zich voor
een jaar winter- en zomerkampioen mag noemen. Met maar twee nederlagen (Felix Ferschtman
en Hans Mudde) tegenover 10 overwinningen en 3 remises scoorde hij ook het hoogste
percentage en is hij de terechte kampioen.
Kees Vink speelde zich in de laatste ronde naar een knappe tweede plaats vóór Wouter van
Markenstein. Ook zij verloren maar twee partijen maar zij hadden minder overwinningen en
minder partijen gespeeld. De enige speler zonder nederlaag was Perry van der Meer, maar hij
speelde in verband met drukke werkzaamheden te weinig partijen. Thierry verloor maar één
keer maar ook hij speelde te weinig partijen om roet in het eten te gooien. Ook Rob de Jong
speelde te weinig partijen (slechts 5) waardoor hij op een degradatieplaats zou eindigen. Zijn
percentage (50%) zou hem echter op de 10e of 11e plek doen uitkomen waardoor ik heb
besloten hem niet te laten degraderen. Wil Kauffman (erg slecht in vorm met 1 remise en 11
nederlagen) en Frits Berendse sr. degraderen hierdoor naar groep B.
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Eindstand A-groep
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Naam
Gerbrand Beekman
Kees Vink
Wouter van Markenstein
Nol Kooij
Felix Ferschtman
Thierry Bieger
Perry van der Meer
Frits Berendse Jr.
Han Terpstra
Aad van Sas
Galja Ferschtman
Hans Mudde
Leo Blaas
Han Nicolaas
Ruud Vissers
Piet Berghuis
Hans Jacobs
Rob de Jong
Frits Berendse Sr.
Wil Kauffman

Punten
65
62
61
56
56
55
52
51
51
49
48
46
46
45
40
40
40
39
32
28

Perc.
77
65
69
65
64
70
69
55
54
61
50
46
42
41
36
34
33
50
21
4

Wedstrijden
15
13
13
13
14
10
8
11
12
9
13
13
13
11
11
16
12
5
14
12

Winst
10
6
7
7
8
5
3
3
4
5
4
4
5
3
1
2
3
2
2
0

Remise
3
5
4
3
2
4
5
6
5
1
5
4
1
3
6
7
2
1
2
1

Verlies
2
2
2
3
4
1
0
2
3
3
4
5
7
5
4
7
7
2
10
11

B-Groep
Frans van der Elst en Peter de Man wisten in de laatste ronde te winnen waardoor Frans
kampioen van de B-groep werd en Peter knap tweede werd. Op percentage zou Peter pas op
een gedeelde 5de plaats komen. Samen met Chris Gerritsen mogen zij het volgende seizoen in
groep A gaan spelen. Chris had van alle spelers het hoogste percentage maar kon door
omstandigheden maar 7 partijen spelen waardoor hij in de slotavond werd gepasseerd door
Frans en Peter. De strijd was spannend te noemen en in de laatste ronde moesten er 5 spelers
spelen voor de promotieplaatsen. Door de (on)terechte nederlaag van Vincent Steemers tegen
Jos Bergers (tijdnood, en verkeerde voortzetting) bleef hij nu op de gedeelde vierde plaats
steken. Het overlijden van Flip Bal, één van onze markante leden, en de afmeldingen van
Leonard Tamis en John Woestenenk, zorgden ervoor dat zij weinig partijen konden spelen. Ook
Bob Maas, Rachid Amarouche Saidi en John ten Hoope hebben te weinig partijen gespeeld om
hoge(re) ogen te gooien in het eindklassement. Let vooral op het aantal gespeelde partijen.
Wim Lut had het moeilijk maar wist toch een aantal knappe remises af te dwingen. John ten
Hoope gaat het volgend seizoen vol goede moed weer meedoen. Wim Lut en Giuseppe Gastaldi
zijn de remisekoningen van de B-groep.
Door de vele afwezigen gebeurde het regelmatig dat men voor de tweede keer eenzelfde
tegenstander kreeg, maar ja, dat is altijd nog beter dan niet spelen. Vanaf 20 mei werden er
wekelijks nog maar vijf of nog minder partijen gespeeld in de B-groep.
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Eindstand B-groep
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Naam
Frans van der Elst
Peter de Man
Chris Gerritsen
Christian Wind
Vincent Steemers
Jos Bergers
Giuseppe Gastaldi
Jan Falandt
Hans Jongsma
Tim van Rijswijk
Bob Maas
Govert Slagboom
Markus Lohrer
John Woestenenk
Paul van Daalen
Leonard Tamis
Flip Bal
Rachid Amarouche Saidi
John ten Hoope
Wim Lut

Punten
57
56
55
53
53
53
52
50
50
46
44
42
42
41
41
38
36
36
36
33

Perc.
68
60
93
63
62
53
58
60
47
50
60
42
34
50
32
38
50
38
30
23

Wedstrijden
11
15
7
12
13
15
13
10
16
10
5
12
16
6
11
8
2
4
5
15

Winst
6
7
6
6
7
6
4
3
6
4
2
4
3
2
1
2
1
1
0
0

Remise
3
4
1
3
2
4
7
6
3
2
2
2
5
2
5
2
0
1
3
7

Verlies
3
4
0
3
4
5
2
1
7
4
1
6
8
2
5
4
1
2
2
8

Heren en dame, veel succes in het nieuwe seizoen.

Rest mij nog een opmerking: het gebeurt nog steeds dat er mensen niet op komen dagen
waardoor hun tegenstander niet kan spelen of het programma moet worden omgegooid. In
verband met problemen met mijn mail was ik niet altijd bereikbaar maar ik wil u toch vragen om
mij op mijn werk te bellen (070-3160625) als u op dinsdag alsnog besluit zich af te melden. Ik
ben van ’s-ochtends 8 uur tot ’s-avonds 6 uur op mijn werk en ga rechtstreeks door naar de club
zodat ik mijn voicemail-berichten niet kan afluisteren.

Frits Berendse jr.
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Op de valreep…
**************************************************************************************************************
Het Europees Kampioenschap in het Bulgaarse Plovdiv werd dit jaar een prooi voor Sergei
Tiviakov. Onze landgenoot speelde een uitstekend toernooi en streed van begin af aan mee voor
de eerte plaats. Met een fraaie zege in de laatste ronde op Emil Sutovsky wist hij de concurentie,
die allen remise speelde in de deze laatste ronde, een half punt voor te blijven.
**************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************
DSC uit Delft is winnaar geworden van de HSB-beker. In de finale werd Scheve Toren uit
Pijnacker met 3-1 verslagen.
**************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************
HSG uit Hilversum is voor de eerste keer in haar bestaan kampioen van Nederland
geworden in de Meesterklasse van de KNSB. Het team, met o.a. Magnus Carlsen (hij speelde
alleen de laatste ronde), Loek van Wely, Daniel Stellwagen, Jan Smeets, Erwin l’Ami, Friso
Nijboer en Yasser Seirawan, won alle wedstrijden en bleef Schrijvers Rotterdam vier
matchpunten voor. HSG won overigens ook de beker door in de finale na barrage van HMC
Calder uit Den Bosch te winnen.
**************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************
Van 8 tot en met 18 mei werd in Sofia een dubbelrondige zeskamp gespeeld tussen Ivanchuk,
Topalov, Aronian, Radjabov, Cheparinov en Bu. Ivanchuk startte overweldigend met 5 uit 5 zodat
hij het in de tweede helft wat rustiger aan kon doen. Hij scoorde hierin nog drie punten zodat hij
met 8 uit 10 dit toernooi won. De voorgaande drie edities waren alle door Topalov gewonnen, dit
keer eindigde de Bulgaar met 1½ punt achterstand op de tweede plaats.
**************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************
Van 8 tot en met 19 juni deed Loek van Wely mee aan een sterk bezet toernooi in Foros,
Oekraïne. Deelnemers waren o.a. Carlsen, Ivanchuk, Svidler, Shirov en Karjakin. Winnaar werd
Carlsen met de prachtige score van 8 uit 11 waarmee hij Ivanchuk een vol punt voor bleef. Van
Wely had het moeilijk dit toernooi en bezette de voorlaatste plaats met 4 punten. Zie verslag op
blz. 14.
**************************************************************************************************************
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**************************************************************************************************************
Van 28 juni tot en met 6 juli werd in Dortmund de traditionele Sparkassen Chess Meeting
gespeeld. Met Vladimir Kramnik (winnaar van vorig jaar en al acht keer eerste in dit toernooi!),
Vassily Ivanchuk, Peter Leko, Shakhriyar Mamedyarov, Arkadi Naiditsch, Ian Nepomniachtchi
(winnaar van het Aeroflot Open in Moskou), Jan Gustafsson en Loek van Wely was er weer een
interessant deelnemersveld bijeen gebracht. Het remise-percentage lag met 60% niet heel erg
hoog, maar dat kwam vooral omdat Van Wely 5 partijen verloor en met 1 uit 7 stijf laatste werd.
Kramnik was niet in vorm en eindigde met 3 punten op de voorlaatste plaats. Leko greep zijn
kans en won met 4½ uit 7, een half punt vóór Ivanchuk, Mamedyarov, Nepomniachtchi en
Gustafsson. Naiditsch scoorde met 3½ punten precies 50 procent.
**************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************
Van 14 oktober tot en met 2 november zal in het Duitse Bonn de match om het wereldkampioenschap plaatsvinden tussen regerend wereldkampioen Viswanathan Anand en uitdager Vladimir
Kramnik. Mocht u er een dagje heen willen: kaarten kosten 35 Euro per ronde. Er zijn ook VIPkaarten te koop à 280 Euro per ronde. Daar krijgt u dan wel een plek op de eerste rij voor in de
speelzaal, toegang tot de VIP-room, een speciale plek in de commentaarzaal en een officiële
WK-schaakset met bord en houten stukken voorzien van de handtekeningen van Anand en
Kramnik.
*************************************************************************************************************
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