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Voorwoord

Hallo allemaal!

Het openingsnummer van Pomar Nieuws voor dit nieuwe seizoen ligt voor u. We gaan het zesde
seizoen beleven in De Schilp; laten we er met z’n allen een mooi en gezellig jaar van maken!
De eerste ‘serieuze’ partijen van het seizoen zijn inmiddels gespeeld. Tijdens de massakamp op
16 september in ons eigen ‘home’ werden weer prachtige partijen gespeeld; ook minder
prachtige, maar de stemming was er niet minder door! Een zeer gezellige avond waarvan de
organisatie bij onze Frits uiteraard in goede handen was en die sportief gezien behoorlijk goed
verliep voor Pomar. Met een sterk team werden we tweede, juist achter Haeghe Ooievaar.
Vandaag (30 september) beginnen we met de interne competitie. Deze week start ook de
externe competitie van de HSB. Pomar 1 (toch nog in de 1e klasse!) begint daarin op 2 oktober
met een uitwedstrijd tegen SHTV 2 en Pomar 2 begint op 7 oktober thuis tegen Botwinnik 5. Het
programma voor Pomar 3 is op het moment van schrijven van dit PomarNieuws nog niet
bekend, maar wordt uiteraard zo snel mogelijk bekend gemaakt. Een volledig programma van
de externe competitie voor alle teams, speelzalen e.d. zal in het volgende PomarNieuws
verschijnen, maar zult u al eerder op de website van Pomar aantreffen.
Dit PomarNieuws is volledig ingeruimd voor verslagen met betrekking tot de aanstaande
Algemene Ledenvergadering op 14 oktober (komt allen!). Als ‘extraatje’ vindt u ook de
spelregels voor de interne en externe competitie en een bijgewerkte ledenlijst.

Voor het laatste nieuws verwijs ik uiteraard weer naar onze website: http://www.pomar.nl.
Veel leesplezier!
(en vergeet u niet dit PomarNieuws mee te nemen voor de ALV op 14 oktober!)

Han Nicolaas
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Agenda Algemene Ledenvergadering Pomar 14 oktober 2008
Datum
Plaats
Aanvang
Voorzitter
Notulist

: 14 oktober 2008
: De Schilp
: 20.00 uur
: Perry v/d Meer
: Jos Bergers
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Notulen ALV 9 oktober 2007 (blz. 5)
5. Jaarverslag Secretaris (blz. 8)
6. Jaarverslag Penningmeester (blz. 9)
7. Verslag Kascommissie
8. Verkiezing Kascommissie
9. Begroting 2008-2009 (blz. 10)
10. Jaarverslagen Wedstrijdleider (blz. 13)
11. Prijsuitreiking seizoen 2007-2008
12. Verkiezing Bestuursleden
13. Competitie 2008-2009 (interne – externe, blz. 19) + voorstel interne (blz. 21)
14. Instructieschaak
15. Ledenwerving en ledenbehoud (blz. 25)
16. Pomartoernooi 2008
17. Rondvraag
18. Afsluiting

Ad 8: De kascommissie bestond uit de leden:
Govert Slagboom
Markus Lohrer
Gerbrand Beekman (was reserve, wordt lid)
Vanuit de vergadering moet een nieuw reservelid gekozen worden.
Ad 12:
Frits Berendse treedt volgens rooster af en stelt zich herkiesbaar.
Perry v/d Meer treedt volgens rooster af en stelt zich herkiesbaar.
Het bestuur is nog op zoek om de vacatures van Voorzitter en Jeugdleider in te vullen.

Bestuursschema
Naam
Bestuursfunctie 2011 2010 2009 2008
VACANT
Voorzitter
X
Frits Berendse Wedstrijdleider
X
X
Perry vd Meer Penningmeester
X
X
Han Nicolaas Redacteur
X
Wil Kauffman Algemene zaken
X
Jos Bergers
Secretaris
X
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Notulen Algemene Ledenvergadering Pomar 9 oktober 2007
(agendapunt 4 ALV)
1: Opening
Om tien over acht heet Leo iedereen welkom op de Algemene Leden Vergadering. Er volgt een
minuut stilte om de overledenen te herdenken.

2: Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

3:Mededelingen
Leo meld dat Perry helaas verstek moet laten gaan. Ook van de kascommissie is niemand
aanwezig waarop Leo de vergadering voorstelt om het bestuur decharge te verlenen.
Vanuit de vergadering word hier positief op gereageerd.

4:Notulen ALV 10 oktober 2006
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
Het verslag wordt in het volgend PomarNieuws gepubliceerd.

8:Verkiezing Kascommissie
Reservelid M. Lohrer treedt toe tot de kascommissie en G. Beekman treedt toe als reservelid.
De kascommissie bestaat uit de volgende leden:
Hr. G.Slagboom
Hr. M.Lohrer
Reservelid: Hr. G.Beekman
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9:Begroting 2007-2008
De begroting voor het komende seizoen wordt goedgekeurd.

10:Jaarverslag Wedstrijdleider
Geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag van de wedstrijdleider.
De finale om de beker is vastgesteld op 16 oktober 2007.

11:Prijsuitreiking seizoen 2006-2007
Pomar 2 is het afgelopen seizoen kampioen geworden.
De eindstanden van de interne zomercompetitie zijn als volgt:
Groep A:

Groep B:

1.Hr. N.Kooij
2.Hr. Th. Bieger
3.Hr. G.Beekman.

1.Hr. F. van der Elst
2.Hr. R.Vissers
3.Hr. P.Berghuis

Bij de externe competitie worden de topscores per team beloond met een prijs.
Hier volgt een overzicht van de topscorers per team:
Pomar 3: Hr. P.Berghuis
Pomar 2: Hr. P. de Man
Pomar 1: Hr. C.Vink
Het snelschaaktoernooi werd gewonnen door Thierry Bieger die de snelschaak-wisselbeker
krijgt uitgereikt.
12:Verkiezing Bestuursleden
Leo Blaas treedt terug als voorzitter vanwege drukke werkzaamheden en overhandigt de
voorzittershamer aan de vice-voorzitter Perry vd Meer.
De heren Han Nicolaas en Jos Bergers. treden volgens rooster af en stellen zich weer
herkiesbaar voor een nieuwe periode. Beide heren worden zonder tegenkandidaten herkozen.

13:Competitie 2007– 2008 (interne – externe)
De wedstrijdleider verwijst naar diverse pagina’s uit het PomarNieuws Extra, zoals een verslag
over de komende interne competitie op blz. 19 en een verslag van de komende externe
competitie op blz. 20. Op blz 23 staat vervolgens het hele jaarprogramma vermeld.
Vanuit de vergadering komen diverse ideeën om drie groepen in de interne competitie te
vormen, maar daar is het aantal leden nog niet groot genoeg voor. Er zijn minimaal 42 leden
nodig om eventueel drie groepen van 14 spelers te kunnen vormen.
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De interne competitie start met 36 leden, onderverdeeld in twee groepen van 18.
Komend seizoen speelt Pomar met 3 teams in de HSB-competitie.
14:Pomar Toernooi 2007
Ruud Vissers zal het komende Pomar Toernooi organiseren met assistentie van Bob Maas.
De datum is voorlopig vast gesteld op de derde zaterdag van december.
Ook dit jaar worden er weer vrijwilligers gezocht.

15:Ledenwerving en Ledenbehoud
Zoals bijna elk jaar willen we ook dit jaar weer folders huis aan huis verspreiden.
Diverse leden melden zich aan om deze folders te verspreiden.
De heer Lut oppert dat de heer Terpstra misschien jeugdleider van Pomar wil worden.
De heer Tamis stelt voor om de contributie te verlagen om meer leden aan te trekken,
maar de drempel is al laag genoeg omdat de eerste drie maanden gratis zijn.

16:HSB/KNSB
Op de najaarsvergadering van de HSB is een bijna totaal nieuw bestuur aangetreden.
Verder geen belangrijke ontwikkelingen.

17:Rondvraag
De heer Bob Maas geeft Han Nicolaas een pluim vanwege het prima uitziende PomarNieuws.
De heer Peter Wernink bedankt Leo Blaas voor zijn inzet als voorzitter van de club.
19:Afsluiting
Om 21.05 sluit Perry vd Meer de Algemene Leden Vergadering.

Jos Bergers
Secretaris
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Jaarverslag secretaris 2007-2008
(agendapunt 5 ALV)
Dit is het jaarverslag over het seizoen 2007-2008.
Het wel en wee van de vereniging is incidenteel verzonden naar het SOR, de Rijswijker, Groot
Rijswijk en Radio West.
In april is er een bestuursvergadering geweest waarin Han Terpstra zijn idee over
instructieschaak uiteen heeft gezet. Inmiddels worden deze lessen eens in de twee weken op
vrijdagavond met succes gegeven.
Het bestuur heeft het afgelopen seizoen twee keer vergaderd, en bestaat uit de volgende
gekozen leden:
Frits Berendse Jr.: Wedstrijdleider
Jos Bergers
: Secretaris
Perry vd Meer
: Penningmeester / waarnemend voorziter
Han Nicolaas
: Redacteur Pomar
Wil Kauffman
: Algemeen bestuurslid

Naast de bestuursvergaderingen is een afvaardiging van het bestuur ook present geweest bij de
HSB-vergaderingen.
Secretaris
Jos Bergers
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Financieel Jaarverslag seizoen 2007/2008
(agendapunt 6 ALV)
Resultaat
Het boekjaar 2007/2008 is door de vereniging afgesloten met een tekort van € 16,97. Dit resultaat
wordt positief beïnvloed door het resultaat van het Pomartoernooi 2007. Wanneer deze bate buiten
beschouwing wordt gelaten bedraagt het resultaat € 185,49 negatief.
Inkomsten
De inkomsten van de schaakvereniging waren hoger dan begroot. De oorzaken hiervan waren het
resultaat van het Pomartoernooi en de bijdragen voor het instructieschaak.
Uitgaven
De uitgaven van de schaakvereniging waren eveneens hoger dan begroot. Naast de kosten voor
het instructieschaak wordt deze stijging veroorzaakt door een € 49,34 hogere kosten voor prijzen.
De belangrijkste positieve afwijkingen in de uitgaven zijn de lagere kosten van het Pomarnieuws en
de propagandakosten.
Toelichting reserves
De algemene reserve
De algemene reserve is gedaald. Het resultaat over het seizoen 2007/2008 van € 16,97 is in
mindering is gebracht.
De materiaalreserve
In het seizoen 2007/2008 is de materiaalreserve niet gewijzigd.
De toernooireserve
In het seizoen 2007/2008 is de toernooireserve niet gewijzigd.
Jubileumreserve
Aan de jubileumreserve is een bedrag van € 2 per lid toegevoegd. De totale toevoeging is € 68.
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Toelichting begroting seizoen 2008/2009
(agendapunt 9 ALV)
In de begroting is uitgegaan van een gelijkblijvend ledenaantal. De begroting voor het seizoen
2008/2009 is gebaseerd op 38 seniorleden. Hierbij is uitgegaan van een met € 2 stijgende
contributie.
Toelichting begroting
Contributies
De contributies zijn als volgt begroot:
36 senioren x € 86,00
1 senior dubbellid € 56,00
1 senior erelid x € 0,00
Totaal

3.096,00
56,00
0,00
-------------3.152,00

Zaalhuur
Met de Schilp is een contract afgesloten op basis van een bedrag van € 30,00 per avond. Op
jaarbasis komt dit exclusief zomerstop en feestdagen neer op € 1.350,00 (45 weken).
Afdracht HSB / KNSB
De HSB / KNSB contributie is licht gestegen.
36 senioren x 39,68 (was 39,04)
1 senior dubbellid € 0,00
1 senior erelid x 39,68 (was 39,04)
Totaal

1.428,48
0,00
39,68
-------------1.468,16 (begroot € 1.470,00)

Rijswijk, oktober 2008
P.J.A. van der Meer
(penningmeester)
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Balans
2007/2008
Vorderingen

NTO contributies / instructie
NTO pomartoernooi
Voortuitbet. Huur

2006/2007

Euro

Euro

Vermogen

156,00
168,52
0,00

0,00
0,00
0,00

Algemene reserve
Materiaal reserve
Toernooi reserve
Jubileum reserve

324,52

0,00

Geldmiddelen
Giro
Giro Plus
Giro Ster

Totaal

2007/2008

2006/2007

Euro

Euro

1.181,30
902,86
800,00
514,00

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

3.398,16

3.347,13

117,00
0,00
50,00
0,00

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

Schulden
217,98
0,49
3.022,17

549,08
0,49
3.022,17

3.240,64

3.571,74

167,00

224,61

3.565,16

3.571,74

3.565,16

3.571,74
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Contributies
Clubblad
Prijzen
Huur

Verlies en winst
Resultaat
2007/2008
Ontvangsten

Begroting
2007/2008

Euro

Begroting
2008/2009

Euro

Euro

Contibuties
Rente
Donaties
Instructieschaak
Pomartoernooi

2.994,00
0,00
66,00
96,00
168,52

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

3.152,00
0,00
0,00
0,00
PM

totaal

3.324,52

3.120,00

3.152,00

1.350,00
1.451,60
0,00
118,50
159,34
0,00
120,00
0,00
27,00
47,05

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

1.350,00
1.470,00
0,00
130,00
110,00
n.v.t.
0,00
70,00
22,00
0,00

0,00
0,00
68,00

PM
PM
74,00

PM
PM
74,00

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

3.341,49
Winst / verlies
Overige resultaten
Materiaal reserve
Toernooi reserve
Jubileum reserve
Algemene reserve

3.120,00

3.152,00

0,00

0,00

(16,97)

0,00
0,00
0,00
0,00
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Jaarverslagen wedstrijdleider
(agendapunt 10 ALV)
Verslagen interne competitie september 2007 – juli 2008
Voor het verslag van de Interne Wintercompetitie verwijs ik u naar Pomar nieuws nr. 3,
april 2008, en daarnaast vindt u in dit Pomar nieuws een uitgebreid verslag van de Interne
Zomercompetitie 2008.
Eindstanden februari 2008, winterkampioenschap.
Groep A
Groep B
1. Gerbrand Beekman
1. Aad van Sas
2. Kees Vink
2. Frits Berendse Sr.
3. Thierry Bieger
3. Hans Jacobs
Degradatieplaatsen:
18. John Woestenenk
19. Frans van der Elst
Eindstanden juli 2008, zomerkampioenschap
Groep A
Groep B
1. Gerbrand Beekman
1, Frans van der Elst
2. Kees Vink
2. Peter de Man
3. Wouter van Markenstein
3. Chris Gerritsen
Degradatieplaatsen:
19. Frits Berendse Sr.
20. Wil Kauffman
Eindstand Snelschaakkampioenschap
Voor een verslag hiervan verwijs ik u naar Pomar nieuws nr. 3, april 2008.
1. Han Terpstra
2. Frits Berendse Jr.
3. Thierry Bieger
Rapid-bekercompetitie
Onderstaand een overzicht vanaf de 2de ronde van de rapid-competitie.
e

2 RONDE RAPID BEKER COMPETITIE 2008 dd 18 maart 2008.
Naam
Groep Minuten Naam
Groep

Minuten

Uitslag

Thierry Bieger
Jos Bergers
Frans van der Elst
Markus Lohrer
Kees Vink
Giuseppe Gastaldi

38
35
38
22
40
27

2–0
½ - 1½
0–2
½ - 1½
1–1
1–1

1
4
3
5
1
5

22
25
22
38
20
33

Hans Jacobs
Bob Maas
Jan Falandt
Han Terpstra
Chris Gerritsen
Tim van Rijswijk
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4
6
6
2
5
4

Geplaatst
kwartfinale
Thierry Bieger
Jan Falandt
Han Terpstra
Chris Gerritsen
Galia Ferschtman
Wouter van
Markenstein

John Woestenenk

3

30*

Wouter van
Markenstein
Frits Berendse sr.
Paul van Daalen

1

30*

4
6

35
43

Flip Bal

6

30*

Tussenronde 1 april
Bob Maas
Han Terpstra

6
2

43
22

John ten Hoope

6

43

Galia
Ferschtman
Nol Kooij

3

30*

0–2

Han Nicolaas

1

30*

2–0

Perry van der Meer

Han Nicolaas
Perry van der
Meer
J. ten Hoope

2
1

25
17

0–2
0–2

6

30*

½ - 1½

Thierry Bieger
Giuseppe
Gastaldi
Wouter van
Markenstein

1
5

17
38

0–2
2–0

1

17

½ - 1½

Kwartfinale 15 april
Jan Falandt
Thierry Bieger

6
1

33
25

Perry van der Meer

1

27

Han Terpstra

2

33

Halve Finale 27 mei
Thierry Bieger
Wouter van
Markenstein

1
1

20
27

Chris Gerritsen
Galia
Ferschtman
Han Nicolaas

5
3

27
35

0–2
2–0

2

33

1–1

Wouter van
Markenstein

1

27

0–2

Chris Gerritsen
Han Nicolaas

5
2

40
33

1–1
1½ - ½

Geplaatst halve
finale
Chris Gerritsen
Thierry Bieger
Wouter van
Markenstein
Han Nicolaas

Geplaatst Finale
Chris Gerritsen
Wouter van
Markenstein

Geplaatst voor de finale, Chris Gerritsen en Wouter van Markenstein.
Deze wedstrijd wordt in oktober 2008 gespeeld.
Massakamp
Ook afgelopen jaar heeft Pomar deelgenomen aan de Massakamp tegen Botwinnik, RHC/Arena
en Haeghe Ooievaar. Wij organiseerden dit op 16 september 2008 en achter Haeghe Ooievaar
behaalden wij een knappe tweede plaats. ☺
Den Hoorn
Tevens hebben wij als vereniging weer twee vriendschappelijke wedstrijden gespeeld tegen Den
Hoorn. De uitwedstrijd werd door ons gewonnen met 4 ½ tegen 2 ½. De thuiswedstrijd werd nipt
gelijk gespeeld met 4 tegen 4. (Een verslag van onze ontmoetingen zal alsnog worden
geplaatst)
Senioren Veteranen Kampioenschap HSB
Op initiatief van Ruud Vissers organiseerde Pomar dit jaar het kampioenschap voor 50+ en 60+
jarigen in het clublokaal van Pomar. Een verslag hiervan vindt u Pomar nieuws 3, april 2008.
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Pomar Toernooi 2007
Zaterdag 22 december 2007 werd het 42ste Pomar rapid-schaaktoernooi voor viertallen
gehouden. Ik wil Ruud Vissers en Han Nicolaas nogmaals bedanken voor hun inzet om dit
toernooi levendig te houden. Een verslag hiervan vindt u in Pomar nieuws 2, januari 2008.

De standen staan wekelijks op onze homepage die Han perfect bijhoudt en ik wil hem nogmaals
bedanken en hem complimenteren met de lay-out.
Afwezigheid met kennisgeving bleef binnen de perken, maar uw wedstrijdleider zou het op prijs
stellen dat uw afmeldingen eerder worden doorgegeven dan de dinsdag waarop gespeeld moet
worden.
Afmelden kan op de clubavond, via e-mail of telefonisch. (0174-297771 of 070-3160625)

Verslag zomercompetitie 2007-2008
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
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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.
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.
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Verslag externe competitie 2007-2008
Een verslag met persoonlijke resultaten en alle standen staat ook in Pomar nieuws nummer 3
van april 2008.
Pomar 1
Na de degradatie van het vorige seizoen zou er aan worden getrokken om eerherstel en
promotie naar de 1e klasse te bewerkstelligen. De eerste twee wedstrijden werden echter
verrassend verloren maar daarna volgde vier overwinningen op rij. Via een verstevigde promotie
regeling hebben wij toch recht verworven om als 2e te promoveren naar de eerste klasse.

Pomar 2
Speelde als promovendus een sterk seizoen en klasseerde zich als vijfde met drie
overwinningen, één gelijkspel en drie nederlagen. Na de promotie van vorig seizoen een
resultaat om trots op te zijn.

Pomar 3
Kon helaas het niveau van vorig seizoen niet handhaven en vergaarde in 6 wedstrijden 3
matchpunten. Zij eindigden daardoor op de zevende en laatste plaats in de derde klasse. Het is
mij nog onduidelijk of dit ook degradatie inhoudt.
Topscorers
Pomar 1:
Nol Kooij en Gerbrand Beekman met 83% (5 uit 6).
Rob de Jong scoorde relatief beter met 100%, 2 uit 2, maar speelde te weinig partijen.
Pomar 2:
Ruud Vissers met 64% (4 ½ uit 7).
De invallers scoorden ook hoog in dit team met 61% (5½ uit 9).
Pomar 3:

Leonard Tamis met 63% (2½ uit 4).

Wat mij als wedstrijdleider nog steeds bevreemdt, is dat de bezoekende verenigingen op tijd
aanwezig zijn maar dat er bij ons nog wel eens een lege plek valt te bewonderen.
Ik wil u dan ook vragen om vooral bij externe partijen op tijd te verschijnen.
Liefst voor het afgesproken tijdstip zodat uw teamleider of
wedstrijdleider niet ongerust hoeft te zijn.

Frits Berendse jr.
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Competitie 2008-2009 (interne en externe)
(agendapunt 13 ALV)
Interne competitie 2008-2009
Het nieuwe seizoen gaan wij beginnen met 34 deelnemers. Voorlopig start groep A met
20 deelnemers en groep B met 14 deelnemers. Dit houdt in dat na de wintercompetitie een
verstevigde degradatie plaatsvindt. Uit groep A degraderen de laatste vier en uit groep B
promoveren de eerste twee. Voor de zomercompetitie gaat waarschijnlijk hetzelfde gelden om
de groepen weer even groot te maken.
Door het overlijden van Flip Bal en het vertrek van John Woestenenk, Leonard Tamis, Rachid
Amarouche Saidi, John ten Hoope, Peter Wernink en Rob de Jong dreigen wij onder het begrote
aantal leden te komen. Per januari 2009 zal ook Christian Wind ons gaan verlaten.
De aanvang voor de wedstrijden is 20.00 uur en speeltijd voor beide spelers een uur en drie
kwartier.
Indeling
Groep A
1 Gerbrand Beekman
2 Kees Vink
3 Wouter van Markenstein
4 Nol Kooij
5 Felix Ferschtman
6 Thierry Bieger
7 Perry van der Meer
8 Frits Berendse jr.
9 Han Terpstra
10 Aad van Sas
11 Galia Ferschtman
12 Hans Mudde
13 Leo Blaas
14 Han Nicolaas
15 Ruud Vissers
16 Piet Berghuis
17 Hans Jacobs
18 Frans van der Elst
19 Peter de Man
20 Chris Gerritsen

Groep B
Frits Berendse sr.
Wil Kauffman
Christian Wind
Vincent Steemers
Jos Bergers
Giuseppe Gastaldi
Jan Falandt
Hans Jongsma
Tim van Rijswijk
Bob Maas
Govert Slagboom
Markus Lohrer
Paul van Daalen
Wim Lut

Voor alle duidelijkheid volgt hieronder nog eens de puntenwaardering.
Winst
5 punten
Remise
3 punten
Verlies
1 punt
Afwezig met kennisgeving
2 punten
Extern spelen op clubavond 3 punten
Wedstrijdleider
4 punten
Geen Tegenstander
4 punten
Invaller in hoger team
4 punten
Afwezig zonder kennisgeving 0 punten
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Het spelen in een team (extern) wordt “beloond” met drie punten. Enerzijds om de motivatie om
extern te spelen te belonen, anderzijds om de Interne stand niet te beïnvloeden. De extra
gemotiveerde teamspeler die naast zijn eigen team ook invalt in een hoger team verdiend zelfs
vier punten. Over het algemeen probeer ik altijd eerst een reservespeler te vragen voordat ik
invallers vraag.
Afwezig met kennisgeving wordt “beloond” met twee punten. Ik ben hier ooit mee begonnen om
de wegblijvende spelers te motiveren zich af te melden, zodat uw wedstrijdleider en de
eventuele tegenstander niet worden verrast door een niet komend lid. Daarnaast zijn er leden
die in ploegendienst werken of cursus volgen (eens in de twee weken), lang op vakantie gaan of
andere verplichtingen hebben op de clubavond. Bij het “belonen” met een punt houdt dat in dat
degradatie bijna niet te ontlopen is en zodoende is toen gekozen voor twee punten.
Gezien de 17 speelavonden die wij uittrekken voor de competitie geeft de beloning met twee
punten een goede stand weer in de competitieladder. Daarnaast geldt dat spelers die te weinig
intern hebben gespeeld over het algemeen niet voor de promotie of degradatieplaatsen in
aanmerking komen.
Frits Berendse jr.

Externe competitie 2008-2009
Het nieuwe seizoen gaan wij spelen met 3 teams, met deze verschillen:
Pomar 1 in de eerste klasse, Pomar 2 in de tweede klasse en Pomar 3 (onder voorbehoud)
in de derde klasse.
De teamopstellingen zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Schroom niet uw
wedstrijdleider te informeren over uw voorkeur en uw wensen op het gebied van de externe.
Omdat wij 34 speelgerechtigde leden hebben en er maar 24 voor teams worden ingedeeld kan
het wel zijn dat uw wedstrijdleider een beroep op u doet voor een inval of reserve beurt.
Door het bestuur is besloten geen teamleiders mee te sturen naar uitwedstrijden, en dat de
honneurs worden waargenomen door een teamcaptain. Voor thuiswedstrijden rouleert de functie
van wedstrijdleider. De teamleiders van vorig jaar zullen per toerbeurt wedstrijdleider zijn, maar
er wordt nog gezocht naar leden die af en toe deze functie (onder begeleiding) willen opvullen.
Door het ontbreken van de teamleiders bij uitwedstrijden, worden de spelers gevraagd een
verslag te maken van hun partij (achterzijde uitnodiging?). Deze verslagen worden door de
teamcaptain verzameld, en aan de hand van deze verslagen wordt een verslag voor het Pomar
nieuws gemaakt.

Frits Berendse jr.
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Voorstel interne competitie
Er zijn diverse manieren om een interne competitie te spelen. Pomar heeft zo zijn eigen manier
waarbij winst 5 punten oplevert, remise 3 en verlies 1. Afwezigheid wordt ‘beloond’ met 2
punten. Diverse verenigingen, waaronder DD en Rijswijk, spelen volgens het zogenoemde
Keizersysteem. Ik heb het bestuur gevraagd of dit systeem ook bij Pomar ingevoerd zou kunnen
worden.
De hoofdlijnen van het systeem Keizer zijn:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Een speler krijgt meer punten naarmate hij een sterkere tegenstander verslaat. Dit in
tegenstellling tot het huidige systeem.
Er kan worden gekozen uit twee groepen (zoals nu het geval is ) of één grote groep.
Iedere speler krijgt een waardecijfer. De beste speler krijgt het hoogste waardecijfer, de
tweede één punt minder enz.
Wint men een partij, dan krijgt men het waardecijfer van de tegenstander bijgeschreven. Bij
verlies krijgt men 0 punten. Bij remise krijgen beide spelers de helft van het waardecijfer van
hun tegenstander.
Bij afwezigheid krijgt men 1/3 van het eigen waardecijfer.
De paring voor elke ronde geschiedt volgens de ranglijst. Nummer 1 speelt tegen nummer 2.
Als deze personen al tegen elkaar gespeeld hebben, speelt nummer 1 tegen nummer 3 enz.
Het is dus de bedoeling dat spelers die dicht bij elkaar staan op de ranglijst, tegen elkaar
uitkomen. Men speelt zoveel mogelijk even vaak met wit als met zwart.
Na elke ronde wordt een nieuwe ranglijst bepaald. De (eventuele nieuwe) koploper krijgt dan
het hoogste waardecijfer.
Bij een oneven aantal spelers heeft één speler vrij. Deze krijgt dan 2/3 van het eigen
waardecijfer als schadeloosstelling.
Speelt men een externe partij voor de vereniging, dan krijgt men hiervoor ook punten. Dit is
afhankelijk van het team en het bord waarop men speelt evenals van het resultaat van de
partij. Men kan ook eigen punten bepalen of partijen die extern zijn gespeeld juist niet
meenemen.

De complexiteit van het keizersysteem zit in de herberekening. Deze herbereking is een
nauwkeurigheids-correctie van de ranglijst die de wedstrijdleider een paar keer per seizoen
uitvoert met het computerprogramma voor het Keizersysteem.
Tijdens de ALV kan ik uiteraard een en ander nog toelichten en eventuele vragen
beantwoorden.
Han Terpstra
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Voor alle zekerheid en duidelijkheid volgen hieronder nog een keer de spelregels voor de interne
en de externe competitie.

Spelregels interne competitie:
Speeltempo:
Gebruik klok:

1.45 uur per persoon per partij. Aanvang 20 uur, zodat partij uiterlijk
23.30 uur klaar is.
een speler moet zijn klok indrukken met dezelfde hand als waarmee
hij zijn zet uitvoerde.

Vallen vlag:
De vlag wordt beschouwd te zijn gevallen als de arbiter het feit waarneemt, of als een der
spelers dit terecht claimt. Als beide vlaggen zijn gevallen en het onmogelijk is vast te stellen
welke vlag het eerste viel, is de partij remise.
Als een speler zijn partij niet heeft voltooid in de toegewezen bedenktijd, dan is de partij voor
hem verloren. Als de stelling echter zodanig is dat de tegenstander hem nooit mat kan zetten,
door welke reeks reglementaire zetten dan ook (zelfs bij het slechts mogelijke tegenspel), dan is
de partij remise.
Omstanders mogen geen signalen geven aan beide spelers over de partij of de klok. Bij
tijdnoodfase mogen zij wel de wedstrijdleider informeren.
NOTEREN: Tijdens de partij is elke speler verplicht zijn eigen zetten en die van zijn
tegenstander te noteren, zet na zet, zo duidelijk en leesbaar mogelijk. Hij moet zijn vorige zet
noteren voordat hij een nieuwe zet doet. Het aanbieden van remise moet door beide spelers
worden genoteerd (= na de zet).
Als een speler minder dan 5 minuten over heeft op zijn klok, dan is hij niet verplicht de zetten te
noteren. Nadat een vlag is gevallen moet de speler zijn notatieformulier volledig bijwerken.
Als een speler minder dan 2 minuten op zijn klok over heeft, dan mag hij remise claimen voor
zijn vlag valt. Hij moet de klokken stilzetten en de arbiter waarschuwen.
(a) Als de arbiter ervan overtuigd is dat de tegenstander geen poging doet de partij op een
normale manier te winnen, of dat het niet mogelijk is om op een normale manier te winnen, dan
moet hij de partij remise verklaren. Anders moet hij zijn beslissing uitstellen.
(b) Als de arbiter de beslissing uitstelt, dan kan aan de tegenstander 2 minuten extra bedenktijd
worden toegewezen en gaat de partij verder in aanwezigheid van de arbiter.
(c) Als hij zijn beslissing heeft uitgesteld, dan kan de arbiter de partij alsnog remise verklaren,
zelfs na het vallen van de vlag.
Puntentelling interne competitie
Winst
5 punten
Remise
3 punten
Verlies
1 punt
Afwezig met kennisgeving
2 punten
AMK
Extern voor eigen team
3 punten
EXT (alleen op dinsdag)
Invaller (voor ander team)
4 punten
GTI
Teamleider
4 punten
GTI
Geen tegenstander
4 punten
GTI
NO
0 punten
Het niet opkomen is vervelend voor de wedstrijdleider en uw tegenstander, dus meld je altijd van
te voren af. Het liefste voor het weekend, maar op de dinsdag via de zaak kan ook.
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De interne wintercompetitie loopt vanaf 30 september tot begin februari 2008. Daarna wordt
gestart met de zomercompetitie die in de tweede helft van juni zal eindigen.

Spelregels externe competitie:
artikel 23.1
Hij, die overeenkomstig artikel 22 als speler van een team is aangemeld, mag in het desbetreffende
wedstrijdseizoen niet uitkomen voor een lager team.
artikel 23.2
Hij, die niet overeenkomstig artikel 22 als speler van een team is aangemeld (reserve) mag, nadat
hij voor de eerste maal in enig team heeft gespeeld, in dezelfde competitie nog slechts uitkomen in
hetzelfde, het naasthogere en het naastlagere team.
artikel 23.3
Een aangemelde speler mag nooit meer dan drie keer in een hoger team invallen.
Voor een niet-aangemelde speler (reserve) geldt dat het meer dan tweemaal uitkomen voor een
hoger team het daarna uitkomen voor een lager team uitsluit.
artikel 25
Gespeeld wordt volgens de algemeen geldende regels voor het schaakspel zoals omschreven in
het FIDE-reglement (laatste Nederlandse vertaling).
artikel 26
De ontvangende vereniging dient er voor te zorgen dat een exemplaar van het FIDE-reglement
en van het HSB-competitiereglement in de speelzaal aanwezig zijn.
artikel 27
1. Als wedstrijdleider treedt overeenkomstig het FIDE-reglement op degene die als
zodanig door het bestuur van de ontvangende vereniging wordt aangewezen. Hij
dient ter zake kundig te zijn. Zijn naam wordt aan het begin van de wedstrijd aan de
spelers bekend gemaakt.
2. De wedstrijdleider is niet gerechtigd deel te nemen aan de wedstrijd, behalve bij een
vereniging die met één team aan de competitie deelneemt.
3. Wanneer een teamleider het met een beslissing van de wedstrijdleider niet eens is,
kan hij daartegen bezwaar maken bij de competitieleider.
4. Een bezwaar als bedoeld in lid 3 moet tot uitdrukking worden gebracht bij
ondertekening van het wedstrijdformulier door vermelding van "onder bezwaar" en
moet binnen zeven dagen na de wedstrijd schriftelijk worden toegelicht bij de
competitieleider. Gelijktijdig moet een afschrift van de toelichting aan de tegenpartij
worden gezonden.
5. De tegenpartij heeft gedurende zeven dagen na ontvangst van het in lid 4 bedoelde
schrijven gelegenheid desgewenst harerzijds een schriftelijke uiteenzetting aan de
competitieleider te verstrekken, eveneens onder toezending van een afschrift
daarvan aan de andere belanghebbende partij.
6. De competitieleider neemt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de in lid 5
genoemde termijn een beslissing, welke hij schriftelijk ter kennis van de belanghebbenden brengt. Indien hij alvorens te beslissen nog nadere toelichting behoeft, kan
hij die schriftelijk bij een of beide partijen inwinnen.
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artikel 28
De spelers van het thuisspelende team hebben aan de oneven genummerde borden de zwarte
stukken en aan de even genummerde borden de witte stukken. In beslissingswedstrijden wordt
geloot om de kleur aan het eerste bord.
artikel 29
1. Het spelen met de klok is verplicht
2. De speeltijd voor elk der spelers bedraagt 1:45 uur. Voor wedstrijden waaraan jeugdteams
deelnemen geldt een speeltijd van 1:30 uur voor elk der spelers.
3. De speeltijd mag niet onderbroken worden, tenzij het FIDE-reglement anders
bepaalt.
artikel 31
Het aanvangsuur is 19.45 uur (voor wedstrijden waaraan tenminste één jeugdteam deelneemt
19.30 uur) of zoveel vroeger als tevoren in onderling overleg is overeengekomen.
artikel 37
Ieder team dient op de wedstrijdavond te beschikken over een teamleider. Een teamleider heeft
het recht de spelers van zijn team te adviseren een remiseaanbod te doen of aan te nemen, dan
wel een partij op te geven. Hij dient zich uitsluitend tot korte informatie te beperken, alleen op
basis van de omstandigheden die betrekking hebben op de wedstrijd. Hij mag een speler
adviseren "bied remise aan", of "geef de partij op". Als hem bv. door een speler wordt gevraagd
of hij remise mag aannemen, moet de teamleider antwoorden met "ja", "neen" of de beslissing
aan de speler zelf overlaten. De teamleider dient zich te onthouden van elke bemoeienis
gedurende de partij. Hij mag geen speler inlichtingen geven over de positie op het schaakbord.
Ofschoon er in een teamwedstrijd een zekere mate van loyaliteit t.o.v. het team is, die uitgaat
boven de eigen partij, is een schaakwedstrijd in principe een wedstrijd tussen twee spelers. Om
die reden moet een speler de uiteindelijke zeggenschap hebben over het verloop van zijn eigen
partij. Hoewel het advies van de teamleider voor de speler zwaar dient te wegen is de speler
absoluut niet verplicht de raad op te volgen. Evenzo kan de teamleider niet namens een speler
handelen over de partij zonder voorkennis en toestemming van deze speler.

_________________________________________
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Ledenlijst Pomar per 1 oktober 2008
NR

NAAM

BONDSNR

RATING

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

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

7363488
6204935
6204759
7182901
8037832
7842626
7182890
8092425
7215780
7847510

1810
1585
1666
1322
1575
1881
1593
1588
1559
1478

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ferschtman F. (Felix)
Ferschtman G. mevr. (Galia)
Gastaldi G. (Giuseppe)
Gerritsen, Ch. (Chris)
Jacobs H. (Hans)
Jongsma S.H. (Hans)
Kauffman W.F.N. (Wil)
Kooij N. (Nol)
Lohrer M.T.A. (Markus)
Lut W.H. (Wim)

7182912
7632097
8255654
nnb
7182967
8241431
7364687
8256501
7472850
8343522

1743
1627
1375
****
1459
****
1511
1733
1386
****

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

7645781
6189139
5975838
6170527
8286388
8085715
5956280
7779046
8080831
7584896

1332
1546
1747
1814
1692
1693
1456
1518
1420
1608

31
32
33
34

Terpstra J.T. (Han)
Vink C. (Kees)
Vissers R. (Ruud)
Wind C. (Christian)

8031353
7260616
6770973
7811155

1720
1710
1704
1450

****: rating nog onbekend.
nnb : bondsnummer nog onbekend.
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Ledenwerving en ledenbehoud
Op de vorige pagina trof u de ledenlijst van Pomar aan per 1 oktober 2008. Daarop staan
inmiddels nog ‘maar’ 34 leden; dat is per saldo toch 7 minder dan een jaar geleden.
Het is bekend: het verenigingsleven heeft het moeilijk, en ook de HSB ontkomt niet aan een
dalend ledental. In vijf jaar tijd is het aantal leden van de HSB geslonken van bijna 1800 tot net
iets boven de 1300.
Het ledental van Pomar vertoont de laatste jaren een grillig verloop, maar misschien geldt dat
wel voor de meeste verenigingen binnen de HSB. Het ene jaar krijg je er een paar leden bij, het
volgende jaar raak je er weer een paar kwijt. Ledenbehoud lijkt dan ook minstens zo belangrijk
te worden als ledenwerving.
Ondanks een dalend ledental bij onze vereniging is Pomar nog altijd een middelgrote vereniging
die het hoofd in al die jaren boven water heeft weten te houden en is ontkomen aan fusies die
de laatste tijd zo talrijk zijn geweest binnen de HSB. Dat neemt niet weg dat er wel iets moet
gebeuren. Het bestuur wil u, als actief lid, dan ook vragen of u ideeën heeft om nieuwe leden te
werven en, zoals gezegd minstens zo belangrijk, bestaande leden te behouden voor onze club.
Daarnaast willen wij u ook vragen of u bereid bent dit jaar folders te lopen. Dit oeroude middel
om leden te werven werkt nog steeds, dat is de afgelopen jaren wel gebleken. En uiteraard zal
uw redacteur zijn uiterste best doen om de website zo ‘wervend’ mogelijk te laten zijn, want dit
medium is / wordt steeds belangrijker.
Alvast onze hartelijke dank!

Namens het bestuur,

Han Nicolaas
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