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Voorwoord

Hallo allemaal!

Voor u ligt het eerste ‘echte’ nummer van Pomar Nieuws in dit nieuwe seizoen, het vorige
nummer met de stukken voor de ALV van 14 oktober niet meegerekend.
De eerste ronden in de interne competitie zijn gespeeld, en inmiddels hebben alledrie de teams
ook de eerste wedstrijden gespeeld in de externe competitie van de HSB.
Pomar 1 boekte op 11 november in de tweede wedstrijd een fraaie overwinning op het sterke
team van RHC/Arena 1: het werd 5 – 3. De eerste wedstrijd ging met 4½ – 3½ verloren tegen
SHTV 2, één van de grote kanshebbers op de titel in deze klasse. De jeugd van Botwinnik was
vervolgens in de derde wedstrijd met 5 – 3 te sterk voor ons vlaggenschip.
Pomar 2 startte goed met een 4½ – 3½ overwinning op Botwinnik 5. De tweede wedstrijd, tegen
het sterke Prometheus 1, leverde een fraai 4 – 4 gelijkspel op. De derde wedstrijd, thuis tegen
Haeghe Ooievaar 3 dat twee wedstrijden met 4½ – 3½ had gewonnen, leverde een enigszins
geflatteerde maar wel forse 6½ – 1½ nederlaag op.
Pomar 3 begon wat ongelukkig met een 6½ – 1½ nederlaag tegen Lierse 3. Vervolgens werd in
de uitgestelde wedstrijd tegen de studenten van Paris 1 in een ‘levendige ambiance’ met 5 – 3
de tweede nederlaag geleden, zodat ons derde team nog wel even aan de bak moet in de rest
van het seizoen.
Wat kunt u zoal in dit Pomar Nieuws verwachten:
• een verslag van de traditionele massakamp die op 16 september in ons eigen ‘home’ werd
gehouden
• een verslag van het Westlands Druivenschaaktoernooi
• een aantal verslagen uit de externe competitie
• een partij uit de externe competitie
• de opstelling van de Pomarteams in de HSB-competitie en de speelzalen
• het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 oktober
• een verslag van de Olympiade in Dresden.
Voor het laatste nieuws verwijs ik u uiteraard weer naar onze website (http://www.pomar.nl),
die met hulp van Ed Langelaan een complete metamorfose heeft ondergaan. Ik hoop dat u er
tevreden over bent, op- en aanmerkingen blijven uiteraard welkom!

Veel leesplezier!

Han Nicolaas

3

De HSB-competitie is al enige tijd aan de gang, maar voor de volledigheid volgt hier toch nog de
indeling van de drie Pomarteams en de speelzalen die door Pomar bezocht gaan worden.
Ook dit seizoen spelen we met drie teams mee in de HSB-competitie. De indeling is als volgt:

OPSTELLING TEAMS HSB-COMPETITIE 2008-2009
POMAR 1 KLASSE 1A
1. W. (Wouter) van Markenstein
2. P.J.A. (Perry) van der Meer
3. F. (Felix) Ferschtman
4. N. (Nol) Kooij
5. C. (Kees) Vink
6. J.T. (Han) Terpstra
7. G. (Gerbrand) Beekman
8. Ch. (Chris) Gerritsen

BONDSNR
5975838
6170527 #
7189212
8256501
7260616
8031353
7363488
7819768

POMAR 2 KLASSE 2A
1. J.J.M. (Han) Nicolaas
2. F.N. (Frits) Berendse jr.
3. R. (Ruud) Vissers
4. L.J. (Leo) Blaas
5. F.A. (Frans) van der Elst
6. H. (Hans) Mudde
7. P. (Peter) de Man
8. V. (Vincent) Steemers

BONDSNR
8085715 #
6204759
6770973
7182890
7215780
8286388
6189139
7584896

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

BONDSNR
5956280
7182967 #
7182901
8037832
7472850
8255654
7645781
8092425

# Teamcaptains
RESERVESPELERS
F.J. (Frits) Berendse sr.
J.H.C. (Jan) Falandt
Mevr. G. (Galia) Ferschtman
S.H. (Hans) Jongsma
W.F.N. (Wil) Kauffman
W.H. (Wim) Lut
A.A. (Aad) van Sas
G. (Govert) Slagboom
Ch. (Christian) Wind

BONDSNR
6204935
7847510
7632097
8241431
7364687
8343522
7779046
8080831
7811155
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NIET EXTERN
Th. (Thierry) Bieger

BONDSNR
7842626 (WSC)

Alle leden die niet met name worden genoemd voor een der teams (reserves) mogen, nadat zij
voor de eerste maal in enig team hebben gespeeld, in dezelfde competitie nog slechts uitkomen in
hetzelfde, het naast hogere en naast lagere team. Voor een niet aangemelde (reserve) speler geldt
dat het meer dan tweemaal uitkomen voor het hogere team het daarna uitkomen voor een lager
team uitsluit.
De aangemelde speler mag bij meer dan twee keer invallen in een hoger team niet meer uitkomen
voor het lagere team.
POMAR speelt geen partijen vooruit.
Wanneer u speelt in de externe competitie bent u onderdeel van een team. Volg daarom het advies
van uw teamcaptain, die de situatie van de andere teamspelers kent.
Voor de analyse dient u elders in de zaal plaats te nemen.
Aanvang wedstrijden: 19.45 uur (jeugdteam: 19.30 uur)
U helpt uw teamleider als u een kwartier voor aanvang aanwezig bent.
Speeltijd extern: 1 uur en drie kwartier voor de hele partij (jeugdteam: 1½ uur).

___________________________________________________________________

e

Anand opent met 1. e4 in de 11 en laatste partij in zijn WK-match tegen Kramnik.
De partij werd remise en Anand behield daarmee de wereldtitel.
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SPEELZALEN
Adressen van verenigingen die door een der teams in dit seizoen bezocht dienen te worden.
Twee weken voor de te spelen wedstrijden krijgt u een uitnodiging van Frits Berendse jr.
Botwinik

Speelzaal: Bridgehome Party /
Vergadercentrum
Burg. Vernède Sportpark 1a, Zoetermeer
Trein: station Zoetermeer-Oost

donderdag
079 – 3160066

DD

Speelzaal: Nationaal Schaakgebouw
Van Speijkstraat 1, Den Haag
Tram 17, halte Van Speijkstraat

dinsdag
070 – 3643023

DSC

Speelzaal: duWO denksportcentrum
Zusterlaan 110-268, Delft
Bus 61, 63, 64 en 129 Halte ‘De Veste’
Parkeren t.o. Sebastiaansbrug

maandag
06 – 25588713

Paris

Speelzaal: Sociëteit Phoenix
Phoenixstraat 30, Delft
Tram 1 (halte Binnenwatersloot of halte
Prinsenstraat) of trein, station Delft

dinsdag
015 – 2150025

Prometheus

Speelzaal: duWO denksportcentrum
Zusterlaan 110-268, Delft
Bus 61, 63, 64 en 129 Halte ‘De Veste’
Parkeren t.o. Sebastiaansbrug

donderdag
06 – 53163307

Promotie

Speelzaal: Sporthal Olympus
Voorweg 107 A, Zoetermeer (wijk 16)
Randstadrail: vanaf Den Haag CS lijn 3 of 4
richting Zoetermeer (halte Voorweg Laag)

dinsdag
079 – 3419596

RHC / Arena

Speelzaal: Woonzorgcentrum Ametisthorst
Ametisthorst 9, Den Haag
Tram 6

donderdag
070 – 3814831

Rijswijk

Speelzaal: “Het Oude Raadhuis”
Laan Hofrust 4, Rijswijk
Tram 1, 10, 15, bus 23 (halte Herenstraat)

dinsdag
070 – 3902402

Schaakcombinatie HTV

Speelzaal: Bosbeskapel
Bosbesstraat 5, Den Haag
Bus 13 en 23, tram 2

donderdag
070 – 3689796

W.S.C.

Speelzaal: De Kandelaar
Dijkweg 19, Naaldwijk
Bus Connexxion, halte Verdilaan

maandag
0174 – 625751
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Massakamp 2008
Op dinsdagavond 16 september 2008 werd alweer de 22ste editie van het massakamp toernooi
georganiseerd door Pomar. Door een misverstandje van de wedstrijdleider (ik dus) was de
uitnodiging laat verzonden maar waren alle vier de verenigingen weer aanwezig. Pomar (20
man), Haeghe Ooievaar (16 man), Botwinnik (9 man) en RHC/Arena (2 mannen en 3 vrouwen)
zorgden voor veel wedstrijdplezier en de wedstrijdleider zorgde ervoor dat alle teams uit 12
deelnemers bestonden.
De verenigingen brachten zelf een opstelling achter de borden en drie deelnemers van Haeghe
Ooievaar vulden de borden van Botwinnik aan. RHC/Arena werd gecomplementeerd door 7
leden van Pomar. Het krachtsverschil was in sommige wedstrijden erg groot, en dit werd
grotendeels veroorzaakt door het inzetten van de reserves aan de laagste borden. Pomar wilde
zelf weer eens een goed figuur slaan en stelde haar sterkste team (allemaal spelers uit de A
groep) op terwijl de spelers uit de B groep meespeelden met RHC/Arena.
1e ronde Pomar
Botwinnik
2e ronde RHC/Arena
Haeghe Ooievaar
3e ronde Haeghe Ooievaar
Pomar
Plaats
1
2
3
4

-

Vereniging
1e
Haeghe Ooievaar 6
Pomar
9½
Botwinnik
6
RHC/Arena
2½

RHC/Arena
9½ Haeghe Ooievaar
6
Botwinnik
4½ Pomar
6½ RHC/Arena
11½ Botwinnik
8½ -

2½
6
7½
5½
½
3½

2e 3e
Bordpunten Matchpunten
6½ 11½
24
5
5½ 8½
23½
4
7½ 3½
17
3
4½
½
7½
0

Door de ruime overwinning in de laatste ronde stelde Haeghe Ooievaar de eerste plaats veilig
en bleven zij Pomar een ½ bordpunt voor. Ook haalden zij 1 matchpunt meer dus kan ik wel
leven met de tweede plek. De prijsuitreiking werd verzorgd door uw wedstrijdleider en voor elk
team was er een fraai aandenken. Er bestaat nog steeds veel behoefte aan zo’n massakamp
maar ik heb toch wel het gevoel dat er steeds iets minder deelnemers aan deelnemen. Enerzijds
door de organisatie van de PK wedstrijden, anderzijds door de afwijkende speelavond. Ik ben
benieuwd wie volgend jaar het toernooi wil organiseren?
Pomar
G. Beekman
T. Bieger
W. van Markenstein
N. Kooij
K. Vink
P. van der Meer
H. Terpstra
H. Mudde
H. Nicolaas
C. Gerritsen
W. Kauffman
P. de Man
Totaal

RHC
0
1
1
1
1
1
1
½
1
0
1
1
9½

H.O.
1
1
0
0
½
½
½
0
0
1
1
0
5½

Botw.
½
1
0
½
½
1
1
1
1
1
1
0
8½

RHC/Arena
Van Orsouw
Dries
Lindhout
G. vd Meijden
J. vd Meijden
F. vd Elst (Pomar)
J. Bergers (Pomar)
M. Lohrer (Pomar)
H. Jongsma (Pomar)
G. Slagboom (Pomar)
F. Berendse Sr (Pomar)
B. Maas (Pomar)
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Pom
1
0
0
0
0
0
0
½
0
1
0
0
2½

Botw.
1
1
0
0
0
½
½
0
1
0
½
0
4½

H.O.
0
0
0
0
0
½
0
0
0
0
0
0
½

Botwinnik
P. Heek
F. Michielen
A. Middelkoop
B. Ameling
G. Arp
F. Middelkoop
A. Modderman
P. Soeterbroek
H. van Asperen
H. Brits (HO)
A. Middeldorp (HO)
R. van Duivenbode (HO)
Totaal

H.O.
1
½
0
½
½
0
0
½
½
1
1
½
6

RHC
0
0
1
1
1
½
½
1
0
1
½
1
7½

Pom
½
0
1
½
½
0
0
0
0
0
0
1
3½

Haeghe Ooievaar
T. Thijssen
M. van Veen
J. vd Meer
A. de Leeuw
J. de Liefde
M. van Apeldoorn
A. van Eijk
E. v/d Leij
R. Bes
P. Verkerk
K. Suijker
K. Croes

Botw
0
½
1
½
½
1
1
½
½
0
0
½
6

Pom
0
0
1
1
½
½
½
1
1
0
1
0
6½

RHC
1
1
1
1
1
½
1
1
1
1
1
1
11½

De heren Thierry Bieger, Wil Kauffman (beide Pomar) en Jan van der Meer (Haeghe Ooievaar)
scoorden 3 uit 3 terwijl de heren Perry van der Meer, Han Terpstra (beide Pomar), R. van
Duivenbode, A. de Leeuw, A. van Eijk, E. vd Leij en R. Bes (allen Haeghe Ooievaar) 2 ½ uit 3
scoorden. Ook ongeslagen bleven de heren Kees Vink (Pomar), B. Ameling, G. Arp (beide
Botwinnik), J. de Liefde en M. van Apeldoorn (beide Haeghe Ooievaar) met 2 uit 3.
Iedereen een fijn en plezierig nieuw seizoen,

Frits Berendse jr.

De historie van deze massakamp:
datum

organisator

1e plaats

2e plaats

3e plaats

4e plaats

16-09-2008

Pomar

Haeghe Ooievaar

Pomar

Botwinnik

RHC-Arena

20-09-2007

RHC-Arena

Botwinnik

Haeghe Ooievaar

RHC-Arena

Pomar

14-09-2006

Botwinnik

Haeghe Ooievaar

Botwinnik 2

Botwinnik 1

Pomar

15-09-2005

Haeghe Ooiev.

Botwinnik

Haeghe Ooiev.

Pomar

Combinatie-team

14-09-2004

Pomar

Botwinnik

Haeghe Ooiev.

RHC-Arena

Pomar

18-09-2003

Haeghe Ooiev.

Haeghe Ooiev.

RHC-Arena

Botwinnik

Pomar

12-09-2002

RHC-Arena

Botwinnik

Haeghe Ooiev.

Pomar

RHC-Arena

13-09-2001

Botwinnik

SchaakHaeghe

Pomar

Botwinnik

RHC

11-09-2000

Pomar

Botwinnik

RHC

Pomar

SchaakHaeghe

16-09-1999

RHC

`t Centrum

RHC

Botwinnik

Pomar

17-09-1998

`t Centrum

`t Centrum

RHC

Botwinnik

Pomar

25-09-1997

Botwinnik

`t Centrum

Botwinnik

Pomar

RHC

23-09-1996

Pomar

Pomar

RHC

Botwinnik

Pomar 2

14-09-1995

Botwinnik

Botwinnik

Pomar

`t Centrum

RHC

25-08-1994

RHC

RHC

Botwinnik

Pomar

`t Centrum

02-09-1993

`t Centrum

Botwinnik

`t Centrum

Pomar

RHC
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17-09-1992

Botwinnik

`t Centrum

Pomar

Botwinnik

RHC

16-09-1991

Pomar

Botwinnik

Pomar

RHC

`t Centrum

31-08-1989

`t Centrum

`t Centrum

RHC

Botwinnik

Pomar

08-09-1988

Botwinnik

Pomar

Botwinnik

SHGP

`t Centrum

19-05-1987

SHGP

SHGP

`t Centrum

Botwinnik

Pomar

23-06-1986

Pomar

SHGP

Botwinnik

Pomar

`t Centrum

Historie massakampen
Op initiatief van de heer van Zijderveld is Pomar in haar 40ste jubileumjaar gestart met de
organisatie van een massakamp tussen de verenigingen Pomar, Botwinnik, ’t Centrum en
S.H.G.P. Pomar had al wat ervaring opgedaan in onderlinge matches in 1985 tegen S.H.G.P. en
het Centrum.
Na de derde massakamp hield S.H.G.P. het voor gezien maar de animo bij de andere
verenigingen was groot genoeg om een nieuwe deelnemer te vinden. ’t Centrum was verhinderd
in 1996 en RHC/Arena was verhinderd in 2005 en 2006. Tot op heden won Haeghe Ooievaar
(voorheen SchaakHaeghe en ’t Centrum) negen keer de bokaal en Botwinnik veroverde hem
acht keer. S.H.G.P. en Pomar vierden de overwinning twee keer, R.H.C. won één keer. Botwinnik
wint ook de totaalscore en is nog nooit op de laatste plaats geëindigd, maar voelt nu wel de hete
adem van Haeghe Ooievaar in hun nek. De bordpunten geven de doorslag bij de eindranglijst. Bij
gelijk eindigen beslist het aantal matchpunten.
In cijfers: (resp. 4-3-2-1 punten voor de nummers 1-2-3-4)
Team
S.H.G.P.
Botwinnik
Pomar
Haeghe Ooievaar*
R.H.C./Arena

86
4
3
2
1
-

87
4
2
1
3
-

88
2
3
4
1
-

89
2
1
4
3

91
4
3
1
2

92
2
3
4
1

93
4
2
3
1

94
3
2
1
4

95
4
3
2
1

96
2
4
1
3

97
3
2
4
1

98
2
1
4
3

99
2
1
4
2

00
4
2
1
3

01
2
3
4
1

02
4
2
3
1

03
2
1
4
3

04
4
1
3
2

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

Fris Berendse jr.
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05
4
2
3
1

06
2
1
4
3

07
4
1
3
2

08
2
3
4
1

tot
10
64
45
62
38

Den Hoorn – Pomar (2 keer) + historie
Door besognes met mijn computer op gebied van ontvangen en verzenden mail is er een en
ander blijven liggen en ben ik u nog de resultaten verschuldigd van onze vriendschappelijke
partijen tegen Den Hoorn. Ik had ook nog wat verslagen van externe partijen liggen maar door
oplettendheid van onze redacteur heeft hij hier zelf fraaie verslagen van gemaakt.
Op 18 maart 2008 werd Pomar uitgenodigd bij Den Hoorn om de eerste wedstrijd te spelen.
Door een communicatiefoutje speelden wij maar met 7 man.
Bord
1
2
3
4
5
6
7
Totaal

Den Hoorn
Vuuren A. van
Praagman N.
Butterman G.
Zonneveld J.
Berkelaar A.
Nederpel A.L.
Snoo G. de

Pomar
Uitslag
Gerbrand Beekman
0-1
Han Nicolaas
½-½
Frits Berendse jr
½-½
Wil Kauffman
0-1
Frans van der Elst
1-0
Frits Berendse sr.
½-½
Hans Jongsma
0-1
2½ - 4½

Wil Kauffman (intern niet op dreef) speelde een fraaie partij in een eindspel met twee pionnen
meer en paard tegen loper. Dit was voldoende voor de winst zodat wij een voorsprong
opbouwden. Frits Berendse sr. en zijn tegenstander kwamen in goed overleg remise overeen.
De stand was redelijk gelijkopgaand maar onze man had wel een pluspion.
Hans Jongsma, toch nog even tijd op maandag, won zijn partij nadat hij de kwaliteit had
gewonnen. In een scherpe variant wist onze man te winnen. Frans van der Elst speelde een
leuke partij maar liet zich verrassen door de open g-lijn. In het eindspel verloor onze man zijn
dame tegen toren en loper en was het een kwestie van tijd voordat onze man kon opgeven.
Frits jr. speelde tegen Gert Butterman een gelijkwaardige partij, had wel het initiatief maar kon
niet doorslaan naar winst. Na afruil van bijna alle stukken werd wijselijk voor remise gekozen.
Han Nicolaas aan bord 2 speelde samen met zijn tegenstander ook een gelijkwaardig spel en
traditioneel gebruikt Han veel meer tijd dan zijn tegenstander. In dit geval was het tijdverschil
echter minimaal zodat ook hier voor remise werd gekozen.
Gerbrand Beekman won een knappe partij door een fraaie aanval van dame en loper op g7,
zodat er toch knap werd gewonnen met 4½ tegen 2½.
Op 25 maart speelden wij de thuiswedstrijd tegen Den Hoorn. Met een behoorlijk gewijzigd team
wisten wij onze gasten toch op een gelijk spel te houden.
Bord
1
2
3
4
5
6
7
8
Totaal

Pomar
Han Nicolaas
Hans Mudde
Frans van der Elst
Peter de Man
Govert Slagboom
Jan Falandt
Rachid Amarouche Saidi
Leonard Tamis

Den Hoorn
Uitslag
N. Praagman
0-1
Gert Butterman
1-0
J. Zonneveld
0-1
Arjan Berkelaar
0-1
Jan Koop
0-1
Aad Nederpel
1-0
T. Rust
1-0
J. vd Maarel
1-0
4–4
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Leonard Tamis wist zijn partij al snel te winnen en om 21.15 uur werd het eerste punt genoteerd.
Jan Falandt was de tweede die won na een fraaie combinatie. Rachid was de derde man van
ons die won nadat hij met zijn torens achter de stelling van zijn tegenstander kon komen. Na
damewinst won hij ook eenvoudig de partij. De koek was toen wel op want het duurde toch vrij
lang voordat wij het vierde punt konden binnenslepen.
Govert Slagboom speelde in de eindfase met twee pionnen minder en moest opgeven nadat de
vrijpionnen op de g- en h-lijn rustig konden promoveren. Han Nicolaas was de volgende die
verloor. De zet h6 kostte hem de dame en de partij. Ook Peter de Man knokte in de eindstrijd
met twee pionnen minder en moest lijdzaam toezien dat ook hij aan het kortste eind zou trekken
zodat de totaalstand weer gelijk werd getrokken. Frans van der Elst speelde een gelijkopgaande
strijd, maar moest in het eindspel op een bord vol pionnen de kwaliteit inleveren om mat te
voorkomen. Het kwaliteitsverlies was niet voldoende om tegenspel te bieden en ook Frans
verloor zijn partij. Hans Mudde trok de stand weer gelijk. Hans kwam in de eindstrijd een stuk
achter maar na een fraaie combinatie en een fraai offer kreeg onze man een dubbele dame en
dit was voldoende voor winst.
De einduitslag werd zodoende 4 tegen 4, en als goed gastheer is dit natuurlijk een goede uitslag
voor beide partijen.

Historie wedstrijden Den Hoorn tegen Pomar
Datum
15 mei 2000
22 mei 2000
26 februari 2001
2 april 2001
18 februari 2002
4 maart 2002
24 maart 2003
14 april 2003
23 februari 2004
16 maart 2004
7 februari 2005
22 februari 2005
20 februari 2006
14 maart 2006
5 maart 2007
20 maart 2007
17 maart 2008
25 maart 2008

Vereniging
Den Hoorn
Pomar
Den Hoorn
Pomar
Den Hoorn
Pomar
Den Hoorn
Pomar
Den Hoorn
Pomar
Den Hoorn
Pomar
Den Hoorn
Pomar
Den Hoorn
Pomar
Den Hoorn
Pomar

Vereniging
Pomar
Den Hoorn
Pomar
Den Hoorn
Pomar
Den Hoorn
Pomar
Den Hoorn
Pomar
Den Hoorn
Pomar
Den Hoorn
Pomar
Den Hoorn
Pomar
Den Hoorn
Pomar
Den Hoorn

Voor
8
6
2½
7½
2½
6
3½
4½
4
5½
5½
5
2
2½
2½
2½
2½
4

Tegen Aantal
2
10
4
10
7½
10
2½
10
7½
10
4
10
4½
8
5½
10
6
10
5½
11
1½
7
4
9
4
6
3½
6
6½
9
3½
6
4½
7
4
8

Pomar: 11 x winst, 2 x gelijk en 5 x verlies, bordpunten 87½ van de 157.

Frits Berendse jr.
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60e Westlands Druivenschaaktoernooi
Traditioneel wordt het schaakseizoen binnen de Haagse regio geopend met het
Druivenschaaktoernooi. Dit toernooi wordt over drie avonden gespeeld in groepen van 4.
Elke avond speelt men één partij van 1 uur en 3 kwartier. Dit jaar zat ik voor het eerst in de
commissie die het toernooi organiseert. Echter door het uitvallen van een aantal deelnemers
ben ik ook gevraagd zelf te spelen. Normaal gesproken spelen commissieleden niet zelf in het
toernooi, maar omdat ik nog nooit had meegedaan vond men dat ik toch maar moest spelen.
Hierdoor kon Pomar wel een team samenstellen dat mee kon doen om de prijzen.
Ik speelde zelf in groep 4, Wouter van Markenstein speelde in groep 7, Felix Ferschtman
speelde in groep 8 en Wim Lut speelde in groep 31. Helaas konden wij geen teamprijs
opstrijken. Ikzelf eindigde met 2 uit 3 op een tweede plaats. Wouter en Felix eindigde 3e en 4e
met allebei een ½ uit 3 en Wim Lut eindigde 4e met 1 uit 3. Nou gaat het Druivenschaaktoernooi
ook nooit echt om de prijzen. Het is meer een gezelligheidstoernooi om warm te draaien voor
het nieuwe seizoen en bij te praten met andere schakers uit de regio. Uiteraard waren er dit jaar
ook weer de traditionele Westlandse druiven op de dinsdagavond. Daarnaast was er speciaal dit
jaar in verband met het jubileum een speciale pen gemaakt voor elke deelnemer.
Groep 1 werd dit jaar gewonnen door Timon van Dijk van de Westlandes Schaakcombinatie. Hij
eindigde gelijk met John van Baarle op 2½ uit 3, maar won op basis van loting. Dit is ook
speciaal voor het Druivenschaaktoernooi. Bij een gelijke stand wordt er geloot. Er gelden geen
onderlinge resultaten. Als commissielid, maar ook als deelnemer kan ik zeggen dat het een
goedverlopen en gezellig toernooi was. Ik denk dat ik hiermee ook spreek voor de overige
deelnemers van Pomar. Volgend jaar hopen wij dus meerdere Pomarleden te zien bij het
Druivenschaaktoernooi.
Zet de data alvast in uw agenda: In 2009, vrijdag 28 augustus, dinsdag 1 september en vrijdag
4 september.
Voor meer informatie, zie de website: http://home.kabelfoon.nl/~trompet/druivenschaak/

Thierry Bieger
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S.H.T.V. 2

– Pomar 1

4½ – 3½

Op donderdagavond 2 oktober speelde het naar de eerste klasse gepromoveerde Pomar 1 haar
eerste wedstrijd tegen het naar de eerste klasse gedegradeerde Schaakcombinatie Haagse
Toren Vogelwijk 2. In verband met een versterkte promotie van een promotieklas-team naar de
landelijke bond geldt er een extra promotieregeling voor de eerste en tweede klasse. In eerste
instantie werd Pomar 1 in de 2e klasse ingedeeld maar na een bezwaarschrift promoveerde
Pomar 1 toch naar de 1e klasse. Vorig seizoen klasseerden zij zich als tweede achter HSV 1 en
de verschillen met de andere nummers 2 (Botwinnik 4 en RSC/Belgisch park 2) in de 2e klasse
zorgden ervoor dat Pomar naast Botwinnik 4 een extra promotieplaats kreeg.
Het programma werd erg laat bekend gemaakt zodat Pomar in haar eerste wedstrijd met drie
invallers moest aantreden. Ondanks het grote krachtsverschil (gemiddeld een ratingverschil
van 100 punten) en de invalbeurt van wat supersubs werd er tot de laatste zet gestreden voor
de punten.
Han Terpstra en Karel Stolte maakten er een foutenfestijn van maar deelden de fouten
gebroederlijk zodat aan het eind van het liedje remise werd genoteerd. Ik heb in ieder geval
niets van de partij begrepen en kwam elke keer voor verrassingen te staan. In eerste instantie
werd op remise afgestevend na afruil van de stukken, maar toen een van de torens van Han te
actief werd midden op het bord werd de andere toren in beslag genomen zodat onze man een
volle toren tegen twee pionnen achter kwam te staan. In ruil kreeg onze man een cadeau van
Karel waarna wijselijk voor remise werd gekozen. Tegelijkertijd werd de partij van Kees Vink en
O. van Leeuwen ook beëindigd en ook hier was remise het resultaat. Deze remise, na een
gelijkopgaande strijd, was begrijpelijk (1-1).
Hans Mudde en zijn elfjarige tegenstander (schaakt al vanaf zijn vierde) maakten er een mooie
partij van waarin Hans duidelijk het initiatief had. Via een aanval van al zijn stukken op de
koningsvleugel van zijn tegenstander werd deze in de eindstrijd overlopen en scoorde Hans het
volle punt. Gerbrand Beekman en Andre Wagner speelden gelijk op met als kanttekening dat
Gerbrand meer tijd gebruikte. In het eindspel was hier ook remise het resultaat.
Han Nicolaas en Ton Bodaan speelden een degelijke partij waar Ton in het eindspel een pion en
het volle punt veroverde (2½ - 2½ ).
Wouter van Markenstein trof het niet met zijn tegenstander die een rating van ruim 200 punten
meer had. De partij ging gelijk op maar in de eindfase deed onze man twee onnauwkeurige
zetten achter elkaar waardoor het punt ingeleverd moest worden.
Frits jr. speelde een fraaie partij tegen Theo Bovenlander en ook hier was er ruim 200 punten
ratingverschil. Frits had zich echter opgeladen om extern een goed resultaat neer te zetten,
maakte het gecompliceerd en zag zijn tegenstander veel meer tijd gebruiken. Intern wil ik nog
wel eens meevluggeren met mijn tegenstander maar nu nam ik de tijd en af en toe wat afstand
van het bord en de partij. De partij kunt u op blz. 18 naspelen.
Perry van der Meer en zijn tegenstander Rik Pronk ruilden in vlot tempo alle stukken en beide
spelers hielden 7 pionnen over. Perry had nog een ‘slechte’ loper en Rik een paard. In het
eindspel, beiden in tijdnood, wist Rik de weg naar winst te vinden en eindigde de strijd in een
4½ - 3½ nederlaag. Heren, succes in de volgende ronde.

Frits Berendse jr.
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Zomaar een partij
Onderstaande partij werd gespeeld op donderdag 2 oktober tussen ondergetekende en Theo
Bovenlander van Schaakcombinatie Haagse Toren Vogelwijk Ondanks de winst in deze partij
werd de eindscore een 4 ½ - 3 ½ nederlaag voor Pomar 1 (zie het verslag op blz. 17).
Zet
1
2
3
4
5
6
7
8

Frits
Berendse
d4
c4
Pc3
e3
Pf3
b3
Lb2
Le2

Theo
Bovenlander
Pf6
g6
d5
Lg7
0–0
c5
Pc6
cxd4

9
10

exd4
bxc4

dxc4
Lg4

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

d5
Pd2
Tc1
Da4
La3
0–0
Lxc5
Pb3
Pd4
Pxe4
Pg3
Tfd1
dxe6 e.p.
Lf3
Db3
Td3
Tcd1
c5
cxb6
T1d2
De6

Pa5
Lf5
Tc8
b6
Pb7
Pc5
Txc5
Tc7
Pe4
Lxd4
Lc8
e5
fxe6
Lb7
Dh4
Tcf7
e5
Kg7
axb6
Lc5
Lxf3

32
33
34
35
36
37
38
39

Dxe5 +
Tx f3
Da1
gxf3
Dd1
Td5
Kg2
Ph5 +

Kh6
Te7
Txf3
Df4
g5
Tf7
Kg7

Opmerking

Bij nemen op c5 verwachte ik complicaties en wordt Pc3 zwak,
evenals Lb2
Door de pionnen op c en d lijn krijg ik meer bewegingsvrijheid en
het paard op c6 heeft niet veel velden bij doorschuiven

Uit de penning van de loper op G7 en versteviging c pion

Nemen op a7 mag niet ivm Ta8
Nemen op a7 kan niet ivm Ta5
Deze zet had ik niet zien aankomen en verraste mij

Met dreiging op e6 pion na doorschuiven c pion

Hier had ik toren e2 willen spelen maar zag op tijd loper a6, De3
was al redelijk beslissend, ook al door de tijdnood van Theo
Ik zou toch Txf3 hebben gespeeld

Ter verdediging van de toren en pion f3
Met dreiging kwaliteitwinst door Pf5 met schaak
Beslissende fout en ook beslist door de klok in mijn voordeel

Frits Berendse jr.
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Pomar 2 – Botwinnik 5

4½ – 3½

Pomar 2 startte op 7 oktober met een thuiswedstrijd tegen Botwinnik 5, dat vorig seizoen was
gepromoveerd naar de 2e klasse. Het werd een ware thriller die letterlijk pas in de laatste
seconden van de avond werd beslist!
Ruud Vissers had na ongeveer 40 minuten met zwart aan bord 3 het eerste halve punt binnen
gebracht dankzij eeuwig schaak.
Peter de Man zette Pomar op voorsprong nadat zijn tegenstander een dame cadeau deed (nooit
doen).
Hans Mudde, bezig aan een ijzersterk seizoen, noteerde met een fraaie partij zijn derde
achtereenvolgende overwinning (1 x intern, 1 x voor Pomar 1 en nu voor Pomar 2) en zette
daarmee Pomar op een 2½ - ½ voorsprong.
Ondanks vliegende tijdnood van zijn tegenstander verloor Leo Blaas zijn partij. Ik heb er eerlijk
gezegd niets van gezien (2½ - 1½).
Zelf speelde ik aan bord 1 een aardige partij waarin mijn tegenstander een standaardzet over
het hoofd zag die hem een stuk voor een pion kostte. Na afruil van dame, torens en twee lichte
stukken bleef er een eindspel over waarin ik een loper had voor een pion. Totaal gewonnen zou
je denken. Dat was het ook, maar ik koos het verkeerde plan (lees: deed één verkeerde zet) en
daarmee wist ik zelfs de partij nog te verliezen. Ik ben niet vaak ziek van een nederlaag maar
deze kwam hard aan... Ik moet wel eerlijk zeggen dat mijn tegenstander het eindspel gewoon
goed speelde; niks op aan te merken, ik heb het geheel aan mezelf te wijten. Dat betekende wel
een 2½ - 2½ gelijke stand met nog drie partijen te gaan.
Frits Berendse jr. zette zijn goede spel gelukkig voort en wist aan het tweede bord een fraaie
overwinning te scoren: 3½ - 2½.
Op dat moment waren Frans van der Elst en Vincent Steemers nog bezig. Frans speelde bijna
de hele avond met een stuk minder maar maakte het zijn tegenstander zo lastig mogelijk.
Uiteindelijk viel toch het doek toen de witte dame en loper op jacht gingen naar de koning:
3½-3½ en Vincent nog bezig op bord 8. Wat een partij was dat! Vincent stond een toren voor
maar de stelling was knap lastig en onze man had nog maar enkele minuten op de klok. De
tegenstander van Vincent had nog zo'n 20 minuten over maar wist geen plan te bedenken. De
tijd kroop voorbij, en op een gegeven moment had de man van Botwinnik zelfs minder tijd dan
Vincent: hij wist gewoon niet wat hij moest spelen, hij had geen plan. Tergend langzaam kropen
de laatste seconden voorbij totdat uiteindelijk de vlag van de Botwinnik-speler als eerste viel.
Wat een ontknoping: een 4½ - 3½ overwinning! Dat belooft nog wat voor de komende
wedstrijden!
De eerstvolgende externe wedstrijd voor Pomar 2 is op donderdag 6 november, uit tegen
Prometheus 1, waarschijnlijk de favoriet in deze klasse.

Han Nicolaas
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Pomar 3 – Lierse 3

1½ – 6½

Op dinsdagavond 21 oktober 2008 trad ons derde keurkorps op tegen de matadoren van Lierse
3. Vooraf was ik hoopvol gestemd over een goed resultaat maar naarmate de avond vorderde,
werd ik steeds minder enthousiast. Vorig seizoen eindigde Pomar 3 als laatste in haar klasse
maar omdat de derde klasse nogal wat gaten vertoont, in de 3e klasse A zes teams en in de 3e
klasse B zeven teams, zijn er geen degradatieplaatsen.
Bob Maas was als eerste klaar en moest helaas verlies noteren. Zijn koning werd in het centrum
gedwongen door zijn jeugdige tegenstander en Bob liet zich midden op het bord mat zetten.
Overschatting? Of hebben wij de vader van deze jeugdspeler (Marco Lamping) te goed opgeleid
toen wij nog de beschikking hadden over een jeugdtak op de Franciscusschool?
Markus Lohrer was de volgende die zijn partij moest opgeven. Ondanks de eerste fout van
Markus kreeg onze man wel degelijk tegenspel en gingen de kansen nogal heen en weer. De
klok werkte ook in het voordeel van Markus en het eindspel werd bereikt met vrijpion en loper
tegen toren. In het eindspel ging het alsnog fout voor onze man (0-2).
Govert Slagboom, als reservespeler op bord 8, speelde dus tegen de vader van de jeugdspeler,
en beide spelers hielden de partij keurig op remise. Door secuur verdedigen van Govert werd
het initiatief van zijn tegenstander gebroken en was remise de enige en juiste uitkomst.
Wil Kauffman speelde als reserve op bord 4 maar heeft nog niet die ‘bloed’vorm van enige
maanden terug. In zijn partij was onze man nogal opportunistisch om zijn toren op f4 te zetten.
Omdat deze niet gedekt werd was een tussenschaak voldoende om een stuk en de partij te
winnen. Ondanks deze ½ - 3½ achterstand was er geen vuiltje aan de lucht want ik zag drie
duidelijke winstpartijen en een partij die op remise afstevende. In het laatste uur kreeg de
wedstrijdleider het zwaar toen twee van de drie mogelijke winstpartijen werden verloren en ook
de remisepartij slecht voor ons afliep.
Tim van Rijswijk, bord 1, haalde wel de volle winst na bijna de hele partij een pluspion te hebben
gehad. Zijn pluspionnen konden onbedreigd promoveren zodat zijn tegenstander de handdoek
moest gooien.
Hans Jacobs, de teamcaptain aan bord 2, speelde ijzersterk en behaalde in het middenspel een
voordeel van een stuk en een pion. Hans ging echter veel meer tijd gebruiken en deed ook een
paar keer achter elkaar de verkeerde voortzetting waardoor een duidelijk gewonnen partij werd
verloren. Ik heb Hans nog even geadviseerd om af en toe eens bij zijn bord weg te lopen om
afstand te nemen. Hij gebruikte voor de 1e foute zet bijna een half uur bedenktijd terwijl het
vervolg, de eerste twee zetten hierna, in vlot tempo werden gespeeld. Hij had onbedreigd de
dames kunnen afruilen om het eindspel met een loper meer in te gaan (1½ - 4½).
Giuseppe Gastaldi, bord 6, speelde weer eens een degelijke partij, maar in de eindfase werd de
bedrieger bedrogen. Met zijn dame werd schaak gegeven op de open h-lijn maar doordat zijn
tegenstander de toren er nog tussen kon plaatsen verloor onze man zijn dame in verband met
de penning op dame en koning.
Jos Bergers, bord 3, speelde ook een goede partij en ook hier zag ik duidelijke winstkansen. Alle
stukken van Jos stonden goed en werden gebruikt voor de beslissende aanval maar ook hier
trokken wij aan het kortste eind. De aanval sloeg niet door en onze man verloor een stuk en de
partij nadat hij ook nog eens door de klok ging.
Jongens, kijk niet naar het resultaat, maar naar de fraaie opbouw van jullie partijen: er heeft
duidelijk meer in gezeten. Ik wil jullie dan ook adviseren om een gewonnen eindspel tot het eind
uit te spelen om in ieder geval ervaring op te doen.
Volgende wedstrijd meer succes tegen de studenten van Paris 1 uit Delft.
Frits Berendse jr.
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Prometheus 1 – Pomar 2

4 – 4

Met Jos Bergers en Wil Kauffman als invallers voor Frans van der Elst en ondergetekende (die
later op de avond wel kwam kijken) begaf Pomar 2 zich op donderdagavond 6 november naar
Delft om het op te nemen tegen Prometheus 1. Beide teams hadden hun eerste wedstrijd
gewonnen en dit zou wel eens een zeer belangrijk duel om het kampioenschap kunnen worden.
Beetje vroeg om dat op de tweede speeldag te zeggen, maar gezien de sterkte van beide teams
en het team van DSC 7 lijkt het erop dat de kampioen uit dit drietal zal komen.
Evenals de eerste wedstrijd was ook dit een zeer spannend duel waarin het tot op het laatste
moment onzeker bleef wie er met hoeveel punten vandoor zou gaan.
Toen ik rond 9 uur het speellokaal van Prometheus binnenkwam, stond Frits Berendse jr. op
bord 1 al zo goed als gewonnen. Met wit had hij een sterke aanval en Frits kon na iets meer dan
1½ uur weer een overwinning op zijn lijst bijschrijven tegen een behoorlijk sterke tegenstander.
Een lekker begin van deze wedstrijd!
Wil Kauffman, invaller aan bord 4, kwam in een toreneindspel twee pionnen achter maar wist er
daarvan één vrij snel terug te winnen. Aangezien alle toreneindspelen remise zijn (…), eindigde
ook deze partij in een puntendeling: de man van Prometheus hield een randpion over en Wil wist
zijn toren en koning zodanig neer te zetten dat er geen doorkomen aan was: ½ - 1½.
Peter de Man kwam in een eindspel terecht met aan beide kanten twee lichte stukken en een
handvol pionnen. Peter had echter een pion minder en dat was voldoende voor zijn
tegenstander om de partij te winnen en de stand weer in evenwicht te brengen: 1½ - 1½.
Ruud Vissers kwam aan bord 3 in een complexe stelling terecht. Hij had twee pionnen méér,
maar die maakten wel deel uit van een triple-pion. Zijn tegenstander won één pion terug en bood
met nog 12 minuten op de klok remise aan. Ruud maakte een rondje langs de borden, schatte
de overige partijen zo goed mogelijk in en accepteerde na een half uur nadenken het remiseaanbod. Dat betekende 2 - 2 met nog vier partijen te gaan die er als geheel goed uitzagen: Leo
Blaas stond namelijk totaal gewonnen, Vincent Steemers stond iets minder totaal gewonnen en
Hans Mudde stond gewoon gewonnen. Alleen Jos Bergers stond lastig, maar een 5 - 3
overwinning hing in de lucht.
Bij Leo ging er echter helaas iets mis. In gewonnen stand gaf hij opeens een toren weg en tegen
René Torenstra was dat dus wel over en uit: 3 - 2 achter in plaats van 3 - 2 vóór, en 4 - 4 leek nu
opeens de meest plausibele uitslag van deze avond.
De twee borden die gewonnen stonden, brachten inderdaad het volle punt binnen. Vincent
maakte het zich met een kwaliteit meer nog wel even lastig door een belangrijke pion weg te
geven, maar nadat hij de kwaliteit had teruggegeven resteerde een totaal gewonnen
pionneneindspel: een fraaie overwinning van Vincent!
Ook Hans Mudde, bord 6, wist het eindspel van paard + 6 pionnen tegen paard + 5 pionnen in
winst om te zetten waardoor de stand 4 - 3 in ons voordeel werd.
Aan Jos Bergers nu de ondankbare taak om als invaller aan bord 4 een half punt te halen tegen
Bart Germeys, niet de minste speler van het Prometheus-team. Jos weerde zich dapper, kwam
een kwaliteit achter maar had nog kansen op remise, zeker ook gezien de tijdnood van beide
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spelers. Bart hield echter het hoofd koel en wist het belangrijke punt voor zijn team te scoren
waarmee de 4 - 4 een feit was.
Vooraf had ik voor deze uitslag getekend, maar gezien het spelverloop van de avond
overheerste toch een beetje de teleurstelling van een gemiste winst. Maar ja, nog vijf
wedstrijden te gaan!
De volgende wedstrijd is op 2 december, thuis tegen koploper Haeghe Ooievaar 3 dat beide
wedstrijden met 4½ - 3½ wist te winnen. Ik hoop dan zelf weer mee te kunnen spelen.

De individuele uitslagen van deze avond:
(Pomar had wit aan de oneven borden)
Bord
1
2
3
4
5
6
7
8

Prometheus 1
H. van Huizen
R. Torenstra
G. v/d Heide
B. Germeys
J. v/d Kolk
B. Zwemstra
M. Neuteboom
H. Hendriks

Pomar 2
Frits Berendse jr.
Leo Blaas
Ruud Vissers
Jos Bergers (inv.)
Wil Kauffman (inv.)
Hans Mudde
Peter de Man
Vincent Steemers

Totaal

Uitslag
0-1
1-0
½-½
1-0
½-½
0-1
1-0
0-1
4-4

Han Nicolaas
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Pomar 2

– Haeghe Ooievaar 3

1½ – 6½

Pomar 2 trad op dinsdagavond 2 december aan tegen Haeghe Ooievaar 3. Dit team, zojuist
gepromoveerd naar de 2e klasse, doet het verrassend goed. Twee keer werd gewonnen met
4½ - 3½ en dat leverde voorlopig de eerste plaats op in de 2e klasse A. Na de 4 - 4 tegen het
sterke Prometheus 1 ging Pomar 2 vol goede moed deze wedstrijd in. De avond verliep echter
iets anders dan we ons hadden voorgesteld...
Ruud Vissers was aan bord 4 de eerste die een nul moest incasseren. Ik heb niet gezien hoe dit
gegaan is, dat kan Ruud beter zelf uitleggen denk ik.
Vincent Steemers, bezig aan een goed intern én extern seizoen, bracht daarna het eerste halve
punt binnen door op bord 8 remise overeen te komen in een eindspel met aan beide kanten
twee lichte stukken en een handvol pionnen: ½ - 1½.
Hans Mudde gaf na de opening een belangrijke pion op g2 weg, vocht zich echter sterk terug en
bereikte een remise-achtig eindspel. Hans stond op het punt dame te halen terwijl zijn
tegenstander remise in handen had door eeuwig schaak. De man van Haeghe Ooievaar wilde
echter meer en ging het eindspel in met twee torens en een loper tegen een dame en een toren
voor Hans. De koning van Hans stond echter niet helemaal lekker en nadat Hans de verkeerde
kant opging met de koning was mat onvermijdelijk: ½ - 2½.
Frits Berendse jr. stond volgens mij 'gewoon' een stuk voor en dus totaal gewonnen, maar ik
moet hier iets over het hoofd hebben gezien want enkele zetten later stond zijn tegenstander
een kwaliteit voor. Het eindspel van dame tegen toren en loper was zeker niet eenvoudig maar
de man van Haeghe Ooievaar wist dit toch te winnen: ½ - 3½ en het begon er enigszins
bedenkelijk uit te zien voor ons team.
Han Nicolaas bracht vervolgens de spanning een beetje terug door een aardige overwinning met
zwart aan bord 1. Zijn tegenstander offerde een stuk voor een pion en een zeer gevaarlijk
uitziende aanval richting de koning van Han die nog in het midden van het bord stond. Met
enkele nauwkeurige zetten wist Han echter de dreigingen af te wenden, de dames te ruilen en
het eindspel in te gaan met twee pionnen meer wat voldoende was voor de winst: 1½ - 3½.
Frans van der Elst liep, zoals hij zelf opmerkte, de hele partij achter de feiten aan. Hij kwam niet
lekker in z'n spel, verloor twee pionnen en belandde in een kansloos eindspel. De tijdnood van
Frans maakte het er niet makkelijker op en inderdaad was de partij niet te houden, waarmee de
twee matchpunten voor onze gasten waren: 1½ - 4½.
Peter de Man speelde de hele avond een gelijkopgaande partij, won in het verre middenspel een
pion en stond toen heel erg lekker. Waarschijnlijk zelfs gewonnen, maar in lichte tijdnood wist
Peter de juiste voortzetting niet te vinden. In plaats daarvan gaf hij z'n dame weg wat een abrupt
einde betekende van deze partij: 1½ - 5½.
Op dat moment kon de nederlaag die Leo Blaas vervolgens leed er ook nog wel bij. Met twee
pionnen achter vocht hij zich knap terug en remise leek binnen handbereik. In het woud van
mogelijkheden verdwaalde Leo echter en hij koos de verkeerde voortzetting die de tegenstander
een winnend toreneindspel in handen gaf.
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Dat betekende een gevoelige 6½ - 1½ nederlaag tegen een team waarvan ik dacht dat we er
van zouden kunnen winnen. Het lijkt erop dat de twee eerdere overwinningen van Haeghe
Ooievaar geen toevalstreffers zijn geweest en dat dit team sterker is dan menigeen bij aanvang
van de competitie had verwacht.
Al met al lijkt het kampioenschap met drie punten achterstand op de koploper opeens wel erg
ver weg. Maar er kan uiteraard nog van alles gebeuren, er zijn nog vier wedstrijden te gaan!
De volgende wedstrijd is op donderdag 8 januari 2009, uit tegen RHC/Arena 2.

De individuele uitslagen van deze avond:
(Pomar had zwart aan de oneven borden)

Bord
1
2
3
4
5
6
7
8

POMAR 2
Han Nicolaas
Frits Berendse jr.
Leo Blaas
Ruud Vissers
Frans van der Elst
Hans Mudde
Peter de Man
Vincent Steemers

Haeghe Ooievaar 3
M. van Apeldoorn
D. Nierop
R. Warmenhoven
R. Bes
F. Boersma
G. van den Berg
J. Hendriks
M. Bruna

Totaal

Uitslag
1-0
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
½-½
1½ - 6½

Han Nicolaas
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Verslag Algemene Ledenvergadering 14 oktober 2008
1: Opening:
Om tien over acht heet Perry iedereen welkom op de Algemene Ledenvergadering. Er volgt een
minuut stilte om de overledenen te herdenken.

2: Ingekomen stukken:
Geen ingekomen stukken.

3: Mededelingen:
Geen mededelingen.
4: Notulen ALV 09 oktober 2007:
Geen op- of aanmerkingen zodat deze definitief worden vastgesteld.

5: Jaarverslag Secretaris:
Geen op- of aanmerkingen.

6: Jaarverslag Penningmeester:
De aanwezigen keuren het jaarverslag goed.

7: Verslag Kascommissie:
Op 23 september 2008 zijn de boeken gecontroleerd. De kascommissie adviseert het bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering reageert hier positief op.
8: Verkiezing Kascommissie:
Het kascommissielid G.Slagboom treedt af.
Reservelid G. Beekman treedt toe tot de kascommissie en Ch.Gerritsen treedt toe als reservelid
tot de kascommissie.
De kascommissie bestaat nu uit de volgende leden:
Hr. M.Lohrer
Hr. G.Beekman
Reservelid: Hr. Ch. Gerritsen
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9: Begroting 2008-2009:
De begroting is gebaseerd op een contributieverhoging van € 2.00.
De nieuwe folders zijn besteld.
Ondanks het verloop is de verenging redelijk stabiel.

10: Jaarverslag Wedstrijdleider:
Geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag van de wedstrijdleider.
De finale van de rapidbeker-competitie is vastgesteld op eind oktober 2008 en zal gaan tussen
de heren Ch. Gerritsen en W. van Markenstein.

11: Prijsuitreiking seizoen 2007-2008:
De wedstrijdleider verontschuldigt zich dat het door diverse omstandigheden niet gelukt is om de
wisselbeker in orde te hebben. Dit zal hij alsnog doen in het lopende seizoen.
De eindstanden van de interne competitie zijn als volgt:
Groep A:
1.Hr. G.Beekman
2.Hr. K.Vink
3.Hr. W. van Markenstein

Groep B:
1.Hr. F. van der Elst
2.Hr. P de Man
3.Hr. Chr. Gerritsen

Bij de externe competitie worden de topscorers per team beloond met een prijs. Dit zijn:
Pomar 3: Hr. L.Tamis
Pomar 2: Hr. R. Vissers
Pomar 1: Hr. N.Kooij en Hr. G.Beekman.
Het snelschaaktoernooi werd gewonnen door de Hr. H.Terpstra die de snelschaak-wisselbeker
krijgt uitgereikt.

12: Verkiezing Bestuursleden:
De heren F.Berendse jr. en P. v/d Meer treden volgens rooster af en stellen zich weer
herkiesbaar voor een nieuwe periode. Beide heren worden zonder tegenkandidaten herkozen.

13: Competitie 2008– 2009 (interne – externe)
De Hr. H.Terpstra geeft uitleg over zijn voorstel om het keizersysteem in te voeren.
Na een levendige discussie tussen de aanwezige leden wordt het voorstel niet aangenomen.
Het voorstel van de Hr. F. v/d Elst om vier groepen te maken in plaats van twee is niet haalbaar
gezien het te geringe aantal leden van Pomar.
Vanuit de vergadering komt een voorstel om leden die een aantal keren zonder kennisgeving
niet komen opdagen punten in mindering te geven.
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Het bestuur zal zich hierop beraden.
Komend seizoen speelt Pomar met drie teams in de HSB-competitie: Pomar 1 speelt 1e klasse,
Pomar 2 speelt 2e klasse en Pomar 3 in de 3e klasse.

14: Instructieschaak:
De Hr. H.Terpstra word bedankt voor het genomen initiatief. Vanuit de vergadering wordt zeer
positief gereageerd op de lessen nstructieschaak. Waarop de vraag wordt gesteld of de Hr.
H.Terpstra door wil gaan met instructieschaak. De Hr. H.Terpstra reageert hier positief op: hij
doet het met volle tevredenheid.
De kosten zijn fifty-fifty: de helft voor de vereniging en de helft voor de cursisten.
15: Ledenwerving en Ledenbehoud:
Nadat de nieuwe folders zijn binnengekomen hebben de volgende vrijwilligers
aangemeld om deze te gaan verspreiden:
Hr. H.Mudde
Hr. G.Slagboom
Hr. G.Beekman.
De Hr. H. Nicolaas heeft samen met de Hr. E. Langelaan (die de website host) een nieuwe
opzet voor de website ontwikkeld. Hij gaat proberen om de site bij zoekmachines als Google e.d.
goed ‘vindbaar’ te maken.
De Hr. H. Mudde stelt voor om een commissie in te stellen om de communicatie naar buiten toe
bevorderen. Vanuit het bestuur wordt hier al aan gewerkt, elk initiatief is uiteraard welkom.

16: Pomar Toernooi 2008:
De Hr. R.Vissers promoot met veel enthousiasme het komende Pomartoernooi van 2008.
De datum voor dit toernooi is vastgesteld op zaterdag 20 december 2008. Ook dit jaar worden er
weer vrijwilligers gezocht om mee te helpen.
17: Rondvraag:
De Hr. H. Terpstra vraagt zich af of de A.L.V. niet vóór de start van de competitie plaats kan
vinden. Dit geeft helaas problemen met de vakantieperiode en het beschikbaar komen van de
benodigde stukken.
Het HSB-veteranenkampioenschap zal ook in 2009 door Pomar worden georganiseerd. De start
is waarschijnlijk de tweede helft van januari, op de vrijdagavond.
18: Afsluiting:
Om 21.40 sluit Hr. P v/d Meer de Algemene Ledenvergadering.
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Pomartoernooi 2008
Op zaterdag 20 december werd in het sportcomplex De Schilp het 43e Pomar rapid-schaaktoernooi
gehouden. Voor de 13e keer werd er in de vorm van een rapid-kampioenschap voor teams
gespeeld. Dit jaar hadden zich 24 teams aangemeld met elk vier spelers, zes teams meer dan vorig
jaar! De organisatie moest zelfs drie teams van SHTV teleurstellen die zich op het laatste moment
wilden inschrijven. Met 96 man was de zaal vol, er moesten zelfs stoelen vanuit het zwembad
worden geleend om alle spelers te ‘huisvesten’! 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.
Evenals vorig jaar bleek Ruud Vissers bereid ook dit jaar het toernooi te organiseren, en met hulp
van Leo Blaas en Han Nicolaas kon er ook dit jaar weer een uiterst gezellig toernooi plaatsvinden.
De organisatie was uitermate tevreden over het aantal deelnemers. Met 24 teams van elk vier
spelers werd het toernooi door 96 schakers bezocht, 24 meer dan vorig jaar. Daarmee lijkt het
maximum wel bereikt: willen we meer mensen toelaten, dan moeten we tafels en stoelen gaan
huren.
Er werd dit jaar strijd geleverd in vier groepen van elk zes teams die op gemiddelde rating
werden ingedeeld. Naast 21 teams van diverse clubs uit de regio deden er ook drie individuele
teams met huisschakers mee.
Het team met de hoogste rating (8207) was Promotie met Henk Albers aan bord 1, gevolgd door
WSC met een teamrating van 7980 en Marco's Idee met een gezamenlijke rating van 7961.
Menigeen ging ervan uit dat Promotie het toernooi zou winnen, maar dat pakte toch iets anders
uit. Het team Marco's Idee had duidelijk andere plannen, want zowel Promotie als WSC wisten
zij te verslaan met 2½ – 1½. Zij wonnen het toernooi zonder enig puntverlies! Tweede werd
Promotie en derde Jong Leithen.
Topscorer in de A-groep werd Martin Glimmerveen van het team Marco's Idee met 5 uit 5!
In groep B eindigden de teams HSV 1 (teamrating 6873) en RS2H (rating 7110) beide met acht
matchpunten bovenaan. Helaas voor HSV had RS2H vier bordpunten meer zodat zij de eerste
plaats pkaten. Haeghe Ooievaar 1 werd hier derde maar leverde wel de topscorer in deze groep
in de persoon van Jan v.d. Meer die 5 uit 5 scoorde.
In groep C was het Redelijk jong Leithen met een teamrating van 6050 die de eerste plaats
opeiste en alle andere teams die een hogere team rating hadden (op Pomar 3 na), achter zich
liet. HSV 2 behaalde evenveel matchpunten behaald, namelijk 7, maar had 1 bordpunt minder!
Topscorer in deze groep werd een huisschaker, namelijk Vincent Nicolaas (inderdaad: de zoon
van uw redacteur) met 4½ uit 5.
In groep D was het al snel duidelijk dat Rijswijk in deze groep de lakens uitdeelde. met 10
matchpunten en 15 1/2 bordpunten waren ze duidelijk te sterk voor de overige teams. Op
nummer twee eindigde Haeghe Ooievaar 2 met 5 matchpunten en 11 bordpunten, gevold door
HSV 3 met 5 matchpunten en 10 bordpunten.
In deze groep zijn Ton Paalvast van Den Hoorn en Freek de Kok van Rijswijk de topscoorders
met 5 uit 5.
De volledige einfstanden én een paar fraaie foto’s vindt u op de pomarsite www.pomar.nl
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Al met al kunnen we stellen dat dit toernooi wederom zeer geslaagd is te noemen. Het ging er
zeer ontspannen maar wel spannend aan toe en de prijzen voor diverse deelnemers vielen
aardig in de smaak.
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 Rien, 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 44e editie in 2009!
___________________________________________________________________

Pomartoernooi, 20 december 2008
(overzicht van de goed gevulde speelzaal)

Namens de organisatie
Ruud Vissers en Han Nicolaas
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Armenië wint (weer) goud op de Olympiade in Dresden
Van 12 tot en met 25 november werd in Turijn de tweejaarlijkse Schaak Olympiade gespeeld.
De Olympiade is het grootste en misschien ook wel belangrijkste teamtoernooi in de
schaakwereld. Dit jaar deden maar liefst 152 landen mee, toch weer vier meer dan twee jaar
geleden in Turijn.
Nederland leek zowel bij de mannen als bij de vrouwen niet de sterkst mogelijke teams
afgevaardigd te hebben. Bij de mannen ontbraken Ivan Sokolov, Sergei Tiviakov, Friso
Nijboer en Erik van den Doel, bij de vrouwen deden Thea Lanchava en Bianca Mühren niet
mee. Toch was Nederland met de grootmeesters Loek van Wely, Jan Smeets, Erwin l’Ami,
Daniel Stellwagen en Jan Werle (slechts één reservespeler per team en dat was nieuw deze
Olympiade) met een zeer behoorlijk team naar Dresden afgereisd. Op grond van rating waren
de heren als 20e geplaatst. Het Nederlandse vrouwenteam bestond uit meervoudig
Nederlands Kampioen Zhao Qin Peng, Petra Schuurman, Marlies Bensdorp, Arlette van
Weersel en Lisa Schut. Zij waren als 17e geplaatst.
Armenië verdedigde de gouden medaille die twee jaar geleden in Turijn werd behaald. Het
team, met Aronian, Akopian, Sargissian, Petrosian (geen familie!) en Minasian maar zonder
de dit jaar overleden Asrian, bleek een hechte eenheid en wist favorieten als Rusland en
Oekraïne achter zich te houden. Dat is misschien wel het probleem met Rusland: individueel
fantastische spelers, maar geen eenheid, geen team. De Russen waren ook deze keer weer
als eerste geplaatst en hadden met Morozevich, Kramnik, Svidler, Grischuk en Jakovenko
een nóg sterker team dan twee jaar geleden afgevaardigd. Met een gemiddelde ELO-rating
van 2756 (!!) waren ze huizenhoog favoriet en vastbesloten de ‘schande’ van twee jaar
geleden (een zesde plaats) uit te wissen.
Oekraïne was als tweede geplaatst en trad aan met Ivanchuk, Karjakin, Eljanov, Efimenko en
Volokitin. Een ijzersterk team dus, ondanks de afwezigheid van Ponomariov maar die heeft
volgens mij nog nooit een Olympiade gespeeld. China, schaaknatie in opmars, kwam met
Wang Yue (inmiddels op een 11e plaats op de wereldranglijst!), Bu, Ni Hua en Wang Hao: dik
2700 ELO gemiddeld! Ze waren als derde geplaatst, achter Rusland en Oekraïne, maar vóór
Azerbaidzjan (met o.a. Radjabov, Mamedyarov en Gashimov) en Hongarije, dat kon
beschikken over Leko én Judith Polgar. Bulgarije was vertegenwoordigd met Topalov,
Cheparinov, Georgiev en Delchev: niet slecht, de Bulgaren waren als zesde geplaatst.
India moest het doen zonder wereldkampioen Anand, maar had met o.a. Harikrishna,
Sasikiran en Sandipan toch een aardig team naar Dresden gestuurd.
Amerika kwam met kopman Kamsky, Nakamura en Onischuk, Israël moest het doen zonder
vaste krachten Sutovsky en Smirin, maar kon wel beschikken over Gelfand en Avrukh,
Engeland stuurde Adams, Short, Howell en Jones, Carlsen en Agdestein speelden aan de
topborden voor Noorwegen, Shirov en Vallejo Pons speelden voor Spanje, Cuba kwam met
o.a. Dominguez Perez, Bruzon en oudgediende Nogueiras (bijna 50 inmiddels!), Zwitserland
kon wederom een beroep doen op de onvermoeibare en inmiddels 77-jarige Korchnoi (die
man sterft achter het bord, dat kan bijna niet anders!), Frankrijk had met kopman VachierLagrave, Bacrot en Fressinet zeker kansen op een goede klassering, de 55-jarige Beliavsky
verdedigde het topbord voor Slovenië en Kasimdzhanov voerde Oezbekistan aan. Kortom,
vrijwel de gehele wereldtop was aanwezig bij dit schitterende spektakel!
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Hieronder volgen enkele hoogtepunten van deze Olympiade.
In de derde ronde begon voor Nederland het ‘echte werk’. Na overwinningen op Bangladesh
en Venezuela was nu Azerbaidzjan de tegenstander met aan de topborden Radjabov en
Mamedyarov. Van Wely kreeg een stuk voor drie pionnen tegen Radjabov, wat hij later
uitbouwde tot een toren tegen drie pionnen. De andere drie partijen stonden op dat moment
materieel gezien allemaal gelijk. Van Wely wist zijn voordeel in winst om te zetten, een fraaie
prestatie van onze kopman! Smeets speelde een knappe remise tegen Mamedyarov, l’Ami
deelde het punt met Gashimov terwijl Werle het helaas niet redde tegen Huseynov: 2-2 tegen
het als vierde geplaatste Azerbaidzjan, niet slecht!

Van Wely boekte in de derde ronde een fraaie overwinning op
wereldtopper Radjabov van Azerbaidzjan

Het als derde geplaatste China verloor deze ronde verrassend met 2½ - 1½ van Noorwegen
en Hongarije verpletterde het toch niet misselijke Tsjechië met maar liefst 3½ - ½.

In de vierde ronde won Nederland maar net van de Faröer Eilanden. Het werd 2½ - 1½
ondanks een nederlaag van Van Wely aan bord 1!
De topper tussen Oekraïne en Armenië eindigde onbeslist: alle partijen eindigden in remise.
Rusland versloeg India met 2½ - 1½.
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India – Rusland in de 4e ronde met aan de topborden Sasikiran – Kramnik
en Harikrishna – Svidler: Rusland won met 2½ - 1½

De vijfde ronde: Nederland – Armenië. Op de vorige Olympiade in Turijn leverde deze
wedstrijd een 3 – 1 nederlaag op met aan bord 1 een verschrikkelijke nederlaag voor Sokolov
met wit tegen Aronian. Revanche? In ieder geval wel voor de bord 1-speler al was dat dan
niet Sokolov, maar van Wely. Hij speelde een degelijke remise met zwart tegen Aronian, een
mooie prestatie. Jan Smeets boekte een nuttige remise tegen Akopian, terwijl l’Ami het punt
deelde met Tigran Petrosian. Helaas verloor Stellwagen van Sargissian zodat de wedstrijd
met 2½ - 1½ verloren ging: het eerste verlies voor Nederland.

Rusland speelde 2-2 tegen de verrassende koploper Duitsland 1 (Duitsland was met drie
teams vertegenwoordigd), Azerbaidzjan versloeg de Noren met 3-1 en Oekraïne was met
2½ - 1½ te sterk voor Hongarije dankzij een overwinning in 128 zetten (!) van Ivanchuk op
Leko.
Na vijf ronden gaan zes teams aan de leiding met negen matchpunten: Duitsland 1, Rusland,
Armenië, Azerbaidzjan, Engeland en Oekraïne. De Armenen hebben de meeste bordpunten,
maar er werd dit keer een andere methode gehanteerd om bij gelijk aantal matchpunten de
volgorde te bepalen.

28

Aronian lijkt het in z’n eentje wel op te willen nemen tegen Van Wely
en Smeets in de wedstrijd Armenië - Nederland

De zesde ronde: Nederland won met 3-1 van Moldavië, de Russen wonnen met dezelfde
cijfers van Engeland en de topper tussen Azerbaidzjan en Armenië werd door de Armeniërs
met 2½ - 1½ gewonnen. Oekraïne – Duitsland 1 eindigde in 2-2. Rusland en Armenië gaan
nu aan kop met 11 matchpunten.
Dat werd dus Rusland – Armenië in de zevende ronde met aan bord 1 de topper tussen
Kramnik en Aronian. Een snelle remise was hier het resultaat. Ook Svidler – Akopian en
Jakovenko – Petrosian werden remise maar Sargissian werd de held van de dag door
Grischuk te verslaan. Armenië wint met 2½ - 1½ van Rusland en is hard op weg de titel van
twee jaar geleden te prolongeren!
Nederland verloor deze ronde met 2½ - 1½ van het toch niet al te sterke Vietnam. Achteraf
gezien bleken de Vietnamezen veel sterker dan vooraf was ingeschat. Als 37e geplaatst
werden ze uiteindelijk 9e (!), vóór landen als Engeland, Georgië en Nederland!
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Aronian vertelt de burgemeester van Dresden welke
openingszet ze moet doen in zijn partij tegen Kramnik

De achtste ronde: Armenië maakte gehakt van Frankrijk, het werd 3½ - ½. Israël versloeg
Duitsland 1 met 2½ - 1½ (Gelfand was matchwinnaar met een zege op Naiditsch), Rusland
versloeg de VS met 2½ - 1½ en Nederland versloeg Filippijnen met ruime cijfers.
Armenië aan kop met 15 matchpunten, gevolgd door Israël met 14 punten. Rusland en
Oekraïne hebben 13 punten, Nederland staat in de subtop met 11 punten.

De topper in de negende ronde was ongetwijfeld de wedstrijd tussen Rusland en Oekraïne
met aan bord 1 de ontmoeting tussen Kramnik en Ivanchuk. In een eindspel met aan beide
kanten een dame en drie pionnen vonden de heren remise wel een mooie uitslag. De Russen
verloren uiteindelijk met 2½ - 1½: een behoorlijke verrassing mag je wel zeggen!
De andere topper, tussen de nummers 1 en 2 van de ranglijst Armenië en Israël, werd een
ware thriller. Aronian verloor aan bord 1 van Gelfland en ook Petrosian redde het niet tegen
Rodshtein. Akopian speelde een zware partij tegen Roiz en Sargissian had het niet makkelijk
tegen Avrukh. Op een gegeven moment leek het zelfs 4-0 voor Israël te worden, maar zover
lieten de Armeniërs het toch niet komen. Sargissian speelde het eindspel met aan beide
kanten twee torens en een loper perfect uit en wist een belangrijk punt te scoren. Akopian
kwam niet verder dan remise en dat betekende de eerste nederlaag voor Armenië en de
eerste plaats voor Israël met 16 punten. Armenië en Oekraïne volgen met 15 punten.

In de tiende en voorlaatste ronde volgde de topper tussen Oekraïne en Israël met aan bord 1
Ivanchuk – Gelfand. Dit werd remise, Oekraïne won de wedstrijd met 2½ - 1½.
De Russen wonnen met 3½ - ½ van Slovenië, Armenië versloeg Servië met 3-1 en Nederland
won met 2½ - 1½ van de Polen en rukte daardoor op naar een gedeelde zesde plaats.
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De elfde en laatste ronde bracht aan de topborden de ontmoetingen tussen koploper Armenië
en China, Oekraïne tegen de VS, Rusland – Spanje en Nederland tegen Israël.
Petrosian werd matchwinnaar in de wedstrijd tussen Armenië en China door aan bord 4 te
winnen van de Chinees Li Chao. De kleur van de medaille voor Armenië was op dat moment
nog afhankelijk van de verrichtingen van Oekraïne dat in matchpunten gelijk stond met
Armenië. Bij winst op de VS zou Oekraïne eerste worden, bij een gelijkspel was men zeker
van een tweede plaats en zelfs een 3-1 nederlaag zou nog goed zijn voor brons. Maar het
werd een vreselijke dag voor Ivanchuk en zijn mannen…
Allereerst won Kamsky het topduel aan bord 1 tegen Ivanchuk, maar het werd nog veel erger.
Ook Eljanov en Efimenko verloren hun partijen, van resp. Onischuk en Shulman, en alleen
Karjakin wist aan het tweede bord een remise weg te slepen tegen Nakamura. Een 3½ - ½
nederlaag dus voor Oekraïne, een geweldige dreun waarmee in één klap een uitstekend
gespeelde Olympiade om zeep werd geholpen. Oekraïne werd namelijk vierde, achter
Armenië, Israël (dat Nederland met 2½ - 1½ versloeg) en de VS dat met deze monsterzege
alsnog de bronzen medaille pakte.
Ivanchuk was hier zo ziek van dat hij na afloop weigerde deel te nemen aan de dopingtest (!)
hetgeen wel eens vergaande gevolgen kan hebben. De FIDE zou namelijk kunnen besluiten
alle resultaten van Oekraïne te schrappen, waardoor niet de VS maar Hongarije derde zou
worden. Bovendien, en dat is eigenlijk veel dramatischer, hangt Ivanchuk een schorsing van
twee jaar boven het hoofd. Dat kun je de man niet aandoen; schaken is zijn leven! Binnen
drie maanden moet de FIDE hierover een besluit nemen, ik ben benieuwd wat ze doen!
De eindstand aan kop:

1. Armenië
2. Israël
3. VS
4. Oekraïne
5. Rusland
6. Azerbaidzjan
7. China
8. Hongarije
9. Vietnam
10. Spanje
11. Georgië
12. Nederland

Matchpunten
19
18
17
17
16
16
16
16
16
16
16
15

Weerstandspunten
400,5
377,5
362,0
348,5
375,0
359,5
357,5
341,5
340,0
337,5
321,0
343,0
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De resultaten van de Nederlanders per ronde:

Bangladesh
Venezuela
Azerbaidzjan
Farøer Eilanden
Armenië
Moldavië
Vietnam
Filippijnen
Kazachstan
Polen
Israël
Totaal

Van Wely
½
½
1
0
½
1
0
1
1
½
½
6½ uit 11

Smeets
1
½
½

Stellwagen
1

½
1
0
½
½
1
0

1
0
½
1
1
½
½
½

5½ uit 10

6 uit 9

L’Ami
1
1
½
1
½
½
½

Werle
1
0
½

1
1
½
½
6 uit 9

Totaal
3½
3
2
2½
1½
3
1½
3½
3
2½
1½

3½ uit 5 27½ uit 44

Van Wely (bord 1) speelde een goed toernooi en had zijn score nog meer glans kunnen geven
als hij in de vierde ronde ‘gewoon’ van de man uit de Farøer had gewonnen.
Smeets (bord 2) speelde een degelijk toernooi. Hij scoorde tegen Polen een belangrijk punt dat
Nederland de overwinning bezorgde.
Ook Stellwagen (bord 3) speelde een goede Olympiade en boekte vier overwinningen en slechts
één nederlaag (tegen Armenië).
L’Ami (bord 4) had na vier ronden de fraaie score van 3½ uit 4. Daarna speelde hij nog louter
remises maar daar zaten wel sterke landen als Armenië en Israël bij. Hij bleef ongeslagen.
Werle (reserve) boekte met 3½ uit 5 procentueel gezien het beste resultaat. Zijn enige
nederlaag in de wedstrijd tegen Azerbaidzjan was geen schande.

Het gouden team van Armenië met Petrosian, Akopian, Aronian,
Sargissian en reserve Minasian die slechts één partij speelde
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Schaakgrap
Hans Mudde stuurde me onlangs onderstaande schaakgrap.
Van: Gerben van Manen
Uit: schaakrubriek in de Leeuwarder Courant
Een echt geslaagde schaakmop hoor je niet vaak en als je er al eens eentje tegenkomt dan is
de pointe meestal nogal gezocht.
Maar laatst hoorde ik een grap die - vind ik - zo aardig is dat ik u die niet wil onthouden.
Twee schaakmeesters zijn vele jaren onafscheidelijke vrienden maar dan slaat het noodlot toe
en overlijdt totaal onverwacht één van hen. Hij wordt met het nodige ceremonieel begraven, zijn
vriend neemt heel verdrietig afscheid van de overledene en de weken daarna treurt hij om het
smartelijke verlies van zijn dierbare vriend, voelt hij zich triest en komt er niets uit zijn handen.
Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks. Op een avond als de schaakmeester thuis het bord en de
stukken toch maar weer eens tevoorschijn heeft gehaald hoort hij plotseling in de hoek van de
kamer een stem. Eerst denkt hij aan een hallucinatie of dat hij droomt, maar nee hoor, als hij
goed luistert hoort hij écht een stem die hem zachtjes toeroept: ‘mijn beste vriend, ik ben het,
ik ben het!’
Niet te geloven, hij hoort werkelijk de stem van zijn oude trouwe makker! “Ik ben in de hemel”,
hoort hij zijn oude vriend fluisteren. De schaakmeester, nieuwsgierig geworden, informeert hoe
het is, daar in de hemel. Waarop de overleden schaakmeester zegt: ‘ik heb goed nieuws én ik
heb slecht nieuws, wat wil je het eerst horen, het goede of het slechte!?’
‘Eerst het goede maar’ zegt onze schaakmeester.
En dan begint zijn overleden vriend met een schittering in de ogen te vertellen. Dat het
daarboven voor schakers alle dagen feest is, dat er over niets anders dan over schaken gepraat
wordt en dat er haast elke week wel een groot internationaal schaaktoernooi wordt gehouden
waar Euwe, Rubinstein, Aljechin, Botwinnik, Capablanca, Steinitz, Philidor, Lasker - en noem al
die andere helden van vroeger maar op - stuk voor stuk allemaal aanschuiven en schitterend
schaak spelen.
‘En vertel me nu maar’, zegt de schaakmeester, ‘wat het slechte nieuws is‘. ‘Het slechte
nieuws‘? zegt zijn vriend, ‘o ja, dat zou ik haast vergeten, je hebt zaterdag zwart tegen
Capablanca!’

33

Op de valreep…

*************************************************************************************************************
Van 14 tot en met 29 oktober vond in Bonn de match om het wereldkampioenschap plaats
tussen Viswanathan Anand en Vladimir Kramnik. Het was niet de match waar velen op hadden
gehoopt, in ieder geval niet qua spanning. Kramnik, algemeen beschouwd als de betere
matchspeler van de twee, had geen schijn van kans tegen Anand die halverwege de match een
riante 4½ – 1½ voorsprong had. Kramnik kwam in de 10e partij nog één keer terug met een
fraaie overwinning maar een remise in de 11e partij was voor Anand genoeg om zijn titel te
prolongeren. In 2000 (gewonnen match tegen Shirov) en 2007 (winnaar van het WK-toernooi in
Mexico City vóór o.a. Kramnik) was de Indiër ook al wereldkampioen. Anand speelt nu een
match tegen de winnaar van de match Topalov – Kamsky, als die er tenminste ooit komt…
*************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************
Michael Adams heeft het zesde Staunton Memorial, dat van 7 tot 18 augstus in Londen werd
gespeeld, op fraaie wijze gewonnen. Met 8 uit 11 bleef hij Loek van Wely een half punt voor.
Het was een soort Nederland – Engeland, waarin zes Nederlandse en zes Britse spelers tegen
elkaar speelden. De landenwedstrijd werd overtuigend gewonnen door Nederland dat in de
breedte toch een stuk sterker bleek: het werd 38½ – 27½.
*************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************
Dit jaar werd voor de derde keer het NH Chess Tournament gespeeld, waarin vijf ‘jonkies’
het opnemen tegen vijf ‘oude rotten’. In het fraaie Hotel Krasnapolsky in Amsterdam namen
Stellwagen, l’Ami, Yue, Caruana en Cheparinov het namens de jeugd op tegen Ljubojevic,
Korchnoi, Yusupov, Bareev, en Agdestein. De jonge garde won, evenals de voorgaande twee
edities: het werd 33½ - 16½. Bij de jongeren was de Chinees Wang Yue een klasse apart met
8½ uit 10. Hiermee verdiende hij een ticket voor het traditionele Amber-toernooi in 2009
(rapid- en blindschaak).
************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************
Gert Legemaat van DSC heeft op overtuigende wijze het Persoonlijk Kampioenschap van de
HSB gewonnen. Op zes doordeweekse avonden en een afsluitende zondagmiddag werden er
zeven ronden gespeeld bij diverse clubs. Gert wist al zijn zeven partijen te winnen en bleef
daarmee Mike Hoogland en Jan van den Bergh twee punten voor. Hij plaatste zich hiermee
tevens voor de voorronden van het Nederlands Kampioenschap. De winnaar van vorig jaar,
Henk Happel van DD, kende een moeilijk toernooi en eindigde met 50% in de middenmoot.
*************************************************************************************************************
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