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Inleveren kopij volgend Pomar
Nieuws: 2 maart 2010

Voorwoord
Hallo allemaal!
Voor u ligt het eerste ‘echte’ nummer van Pomar Nieuws in dit seizoen, het openingsnummer
met de stukken voor de ALV niet meegerekend.
We zijn al weer enige maanden bezig, zowel in de interne als in de externe competitie. In de
interne competitie zijn er nog enkele ronden te spelen en dan weten wie de winterkampioenen
zijn in beide groepen. Extern doet Pomar 1 het uitstekend, Pomar 3 zeer behoorlijk en Pomar 2
nog niet echt geweldig: u leest er meer over in dit Pomar Nieuws.
Wat kunt u in dit Pomar Nieuws zoal verwachten:
• nieuws over de interne en externe competitie
• twee partijen uit de interne competitie
• diverse partijfragmenten uit de interne en externe competitie
• nieuws uit binnen- en buitenland.
Voor het laatste nieuws verwijs ik uiteraard naar onze website: http://www.pomar.nl.

Veel leesplezier!

Han Nicolaas
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Tussenstanden interne en externe competitie
De interne (winter)competitie zit er bijna op: 13 ronden hebben we inmiddels gespeeld en
vanavond (12 januari) spelen we de eerste ronde van de rapid-bekercompetitie. Er volgen nog
drie ronden, dus er is nog van alles mogelijk, maar de kampioenskandidaten in beide groepen
dienen zich duidelijk aan.
Het winterkampioenschap in de A-groep lijkt een prooi te worden voor Thierry Bieger. Hij gaat
aan kop met 52 punten en heeft daarmee een voorsprong van vijf punten op Gerbrand
Beekman. Perry van der Meer volgt met 44 punten op een derde plaats, maar ook Chris
Gerritsen (42 punten), Han Terpstra en Frits Berendse jr (beiden 41) zijn zeker nog in de race
voor het eremetaal. Onderaan de ranglijst hebben de twee promovendi, Aad van Sas en Jan
Falandt, het lastig terwijl ook Leo Blaas en Galia Ferschtman in de ‘gevarenzone’ zitten.
In de B-groep is de strijd om het kampioenschap iets meer open. Peter de Man, aan de leiding
met 50 punten, heeft de beste papieren, maar Frans van der Elst heeft slechts drie punten
achterstand. Wil Kauffman, Vincent Steemers, Hans Jongsma en Jos Bergers zullen zeer
waarschijnlijk gaan strijden om de derde plaats. Onze vier (!) nieuwe leden in de B-groep, Frank
van der Meer, Harry Hijman, Jan Zonneveld en Loek Beekman, doen het zeker niet slecht en
staan allen in de middenmoot.
Groep A – stand onderaan

Groep A – stand aan kop
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naam
Thierry Bieger
Gerbrand Beekman
Perry van der Meer
Chris Gerritsen
Han Terpstra
Frits Berendse jr.

Punten
52
47
44
42
41
41

Nr
15.
16.
17.
18.

Groep B – stand aan kop
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naam
Peter de Man
Frans van der Elst
Wil Kauffman
Vincent Steemers
Hans Jongsma
Jos Bergers

Punten
50
47
42
41
41
41
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Naam
Punten
Galia Ferschtman
32
Aad van Sas
31
Leo Blaas
28
Jan Falandt
27

In de externe competitie hebben Pomar 1 en Pomar 3 vier wedstrijden gespeeld, Pomar 2 is
ingedeeld in een poule met zeven teams en is nog slechts drie keer in actie geweest.
Pomar 1 is, na degradatie vorig seizoen naar de 2e klasse, vastbesloten direct terug te keren
naar de 1e klasse. De eerste stappen daartoe zijn reeds gezet, want Pomar 1 won allevier de
wedstrijden: 5 – 3 tegen Haeghe Ooievaar 3 en Botwinnik 5, 5½ – 2½ tegen Scheve Toren 2 en
een monsterzege van 7½ – ½ tegen DD 6. Samen met DCSV 1, dat ook vier keer won en
evenveel bordpunten heeft, gaat ons eerste team aan de leiding. Op 16 februari volgt de
onderlinge confrontatie en die zal beslissend zijn voor het kampioenschap in de 2e klasse A.
Pomar 2 eindigde vorig seizoen in de middenmoot in de 2e klasse en zal het dit jaar proberen
toch weer iets beter te doen. Dat is nog niet echt gelukt, helaas. De eerste wedstrijd tegen het
sterke BF / Wassenaar 1 ging wat ongelukkig verloren met 4½ – 3½, waarna een 5 – 3
nederlaag volgde tegen HSV 2. In de derde wedstrijd tegen DD 5 werd de stijgende lijn
voortgezet en pakte het tweede team het eerste matchpunt. Daarmee staat Pomar 2 voorlopig
onderaan en zal het nog wel enkele matchpunten moeten verzamelen om behoud in de 2e
klasse veilig te stellen. Het team van WSC 3, de komende tegenstander van Pomar 2 op
9 februari, gaat aan kop met drie gewonnen wedstrijden.
Pomar 3 speelt in de derde klasse (één derde klasse slechts dit seizoen!) die uit negen teams
bestaat. De eerste twee wedstrijden werden keurig gewonnen: tegen de studenten van Paris 1
werd het 6 – 2 en Botwinnik 6 werd met 4½ – 3½ verslagen. Daarna volgde twee keer een
5 – 3 nederlaag, tegen Promotie 6 en koploper WSC 5. Zeker in die laatste wedstrijd had er
meer ingezeten. Met vier matchpunten staat ons derde team stevig in de middenmoot.
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Zomaar een partij
Onderstaande partij werd gespeeld op dinsdag 13 januari 2009 tijdens de externe wedstrijd
tussen Pomar 1 en Rijswijk 2 (goed, een jaar geleden inmiddels maar zeker de moeite waard
om te laten zien). Rijswijk stond op dat moment bovenaan met drie overwinningen, Pomar had
één keer gewonnen en twee keer verloren. Een belangrijke wedstrijd dus.
Chris Gerritsen, debutant in ons eerste team, speelde aan bord 8 een leuke partij tegen Wim
Joustra. Hij was, bij een 4-3 voorsprong voor Rijswijk, als laatste bezig. Zijn partij was dus
beslissend voor één matchpunt of geen matchpunten. Chris heeft zijn partij laten analyseren
door Fritz en daaruit blijkt, aldus Chris “dat niet alleen mijn tegenstander, maar ook ik fors wat
steken laat vallen. De opening was niet geheel volgens het boekje. Daarin gaat de zwarte dame
op de 6e zet naar a5 om Pc3 te pennen”.
De waardering van Fritz is als volgt:
+- fors voordeel voor wit
-+ fors voordeel voor zwart
+= enig voordeel voor wit
-= enig voordeel voor zwart
= gelijke stand.
Damegambiet Geweigerd: Cambridge Springs Variant
1. d4 d5
2. c4 e6
3. Pc3 c6
4. Pf3 Pd7
5. Lg5 Pgf6
6. e3 Ld6 (6... Da5 7. Db3 +=) dekking van Pf6 met Le7 is veiliger, terwijl Da5 de standaardzet is
in deze variant
7. Ld3 +- O-O
8. O-O Te8 (met denk ik de bedoeling e5 te spelen met gelijke stand)
9. e4!? (een alternatief is 9. Lh4 dxc4 10. Lxc4 Dc7 +=)
9. .. dxe4 (beter 9... dxc4 10. e5 cxd3 11. exd6 +=) (e5 kan niet omdat dan d5 valt)
10. Pxe4 +- (en nu staat wit duidelijk actiever)
10. ... Le7 (2x spelen met hetzelfde stuk in de opening levert tempowinst op voor wit)
11. Pxf6+ Lxf6
12. Lxf6 Dxf6 (ik weet niet of de Dame hier goed staat Pf6x lijkt mij beter, ook al houdt wit druk,
omdat zwart e5 niet gemakkelijk kan doorzetten)
13. Te1 b6
14. Le4 {Wit dreigt met materiaalwinst: Le4xc6}
14 ... Lb7 (dekt c6)
15. b4 (beter 15. Dc2 g6 +=)
15... Dd8 (beter 15... e5 16. Dc2 g6 17. Tad1 +=)
16. Pe5 Pxe5
17. dxe5 Dc8 (beter 17... De7 18. Db3 +=)
18. Dh5 (Koningsaanval)
18. .. h6 (18 .. g6 is duidelijk slechter vanwege Dh6 en daarna Te3 en Th3, waarna h7 valt en de
zwarte koning op de tocht staat)
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19. Te3 {Zwart's positie is in het nauw} (nog beter alternatief 19. c5 +-)
19. .. c5 = {Zwart dreigt met materiaalwinst: c5xb4}
20. Lc2!? (na ruil van de Lopers staat de aanval op de Koning stil)
20. .. Kf8 (beter 20... cxb4 21. Tg3 Dc5 22. Te1 +=) De zw Koning probeert uit de aanval weg te
komen, maar dat lukt niet)
21. b5 {Zwart's positie is in het nauw} (21. Dg4 +=2 Dc7 22.Tae1 +-)
21... Ke7 ?? {Er waren betere middelen om de druk vast te houden.} (21... Td8 -= {Is de enige
kans op redding.})

(Stelling na 21. … Ke7??)

22. Dg4 (beter 22. Tg3 {Maakt de winst nog eenvoudiger.} Th8 23. Td1 Dc7 +-)
22... g5 (22... a6 23.bxa6 Txa6 24. Dxg7 +-) Daarmee wordt h6 aanvalsdoelwit
23. Th3 (beter 23. Dh5 !? Dc7 24. Dxh6 Tad8 25. Dxg5+ Kd7 26. Td1+ Kc8 +-)
23... Dc7
24. f4 (beter 24. Te1 !? Tad8 25. Txh6 Kd7 +-)
24... Tg8 (had ik overzien Te1 op zet 24 is waarschijnlijk beter)
25. Txh6 gxf4
26. Dh4+ Ke8 (ook 26 .. Kf8 biedt geen redding, omdat na 27 Df4x, Tg2 28 Kf1, Tg8 29 Tad1 wit
verder kan aanvallen)
27. Th8 Txh8
28. Dxh8+ Ke7
29. Df6+ Ke8
30. Dxf4 Td8 (30... f5 31. Td1 Td8 32. Kf2 +-)
31. Td1 (31. Tf1 De7 32. Dh6 Td7 +-)
31. .. Txd1+ (31... f5 !? 32. Kf2 Dg7 +-)
32. Lxd1 Dd7
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33. Le2 a6
34. a4 axb5
35. axb5 Dd8 (beter 35... La8 36. Lh5)
36. De3 (beter 36. h4 {Levert nog groter voordeel op.})
36... Da8 +37. Lf1 {Kf2 Da1 +- kan ook; niet 37 .. Lg2x vanwege 38 Dg3}
37. .. Da1
38. h4 Dd1 (Interessant alternatief 38... f5 39. exf6 {wit rukt op.} Dxf6 +-)
39. Dd3? {Geeft voordeel weg} (beter 39. g3 Dc2 )
39... Dg4 (39... De1 40. Dd6 De3+ 41. Kh2 Df4+ 42. Kg1 De3+ 43. Kh1 Dh3+ 44. Kg1 De3+ =)
40. Dd6 {Wit dreigt met materiaalwinst: Dd6xb6} (toch is beter 40. g3 +-)
40... Le4? {Hierna keren de kansen.} (beter 40... De4 += {Is nog net speelbaar.})
41. Db8+ beter (41. Dxb6 Dxh4 42. Dxc5 f5 )
41... Ke7
42. Dxb6 Dg3 (Ook 42... Dxh4 43. Dxc5+ Ke8 is onvoldoende )
43. Dxc5+ Ke8
44. Df2 (beter 44. Dd4 += {Hiermee zou wit definitief uit de problemen zijn.} Dxh4 45. c5 f5 46.
exf6 De1 )
44... Dg4 (44... Dxe5 {Dit kan de uitslag niet meer beïnvloeden.} 45. c5 )
45. Df6 (45. c5 +=! {Leidt nog sneller tot winst.} Dd1 46. c6 )
45... Kf8? {Het was al moeilijk,maar de gelegenheid tot D-ruil laat wit zich niet ontgaan} beter Lf5
46. Dg5 Dd4+ 47. Kh2 Dxe5+ 48. Dg3 Dd4 )
46. Dd8+ Kg7
47. Dg5+ Dxg5
48. hxg5 {en nu nog wat techniek met ca. 10 minuten op de klok en de tegenstander minder}

(Stelling na 48. hxg5)
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48. .. Kg6
49. Le2 {doel de diagonaal f3-a8 pakken en de zw L af te ruilen of te verdrijven; de verbonden
vrijpionnen zijn voldoende voor de winst)
49. .. Kxg5
50. Lf3 {eerst 1 van beide pionnen c4 of b5 opschuiven is natuurlijk ook goed, maar dit is meer
gericht op promotie pion}
50. .. Ld3 {aanval brengt weliswaar 1 pion op maar b-pion loopt door}
51. b6 Lxc4
52. b7 Ld5
53. Lxd5 exd5
54. b8=D {de partij is gedaan, maar zwart wil ondanks minder tijd wit het nog laten bewijzen)
54. ... Kf5
55. Dd6 Ke4
56. Kf2 d4 (56... Kd3 {Verandert niets meer.} 57. Dxd5+ Kc3 58. e6 fxe6 59. Dxe6 Kd3 60. Dd5+
Kc3 61. Ke3 Kc2 62. Dd4 Kc1 63. Db4 Kc2 64. Ke2 Kc1 65. Kd3 Kd1 66. Dd2#)
57. Ke2 d3+
58. Dxd3+ Kxe5 (58... Kf4 {Ook dit kan de treurige afloop niet beïnvloeden.} 59. Dd5 Kf5 60. e6+
Kf6 61. exf7 Ke7 62. Ke3 Kf8 63. Df5 Ke7 64. f8=D#)
59. Df3 (59. Kf3 Ke6 60. Ke4 Kf6 61. Dd6+ Kg5 62. Dd5+ Kg4 63. De5 f5+ 64. Ke3 Kh5 65. Dg7
Kh4 66. Kf4 Kh5 67. Dg5#)
59... Ke6
60. Dc6+ Kf5
61. Kf3 Kg5 (61... Ke5 {Is niet de reddende zet.} 62. Dd7 f5 63. Ke3 f4+ 64. Kf3 Kf6 65. Kxf4
Kg6 66.De7 Kh6 67. Kf5 Kh5 68. Dg5#)
62. Dd5+ Kh4 (62... Kg6 {Dit lost niets op.} 63.Kf4 f5 64. Dxf5+ Kh6 65. Dg5+ Kh7 66. Ke5 Kh8
67. Kf6 Kh7 68. Dg7#)
63. Kf4 (63. g3+ Kh3 64. Dh5#)
63... f6
64. De6 (64. g3+ Kh3 65. Dh1#)
64... f5 (64... Kh5 {brengt geen verlichting.} 65. Df7+ Kh6 66. g4 f5 67. g5#)
65. Dh6# 1-0
Daarmee werd het 4 – 4 en pakte Pomar 1 een belangrijk matchpunt.
Chris Gerritsen
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En nog maar een partij!
Op 10 februari 2009 speelden Tim van Rijswijk en Jan Falandt een aardige partij in de interne
competitie.
In de doorschuifvariant van het Frans offerde Jan op de 12e zet zijn loper en kreeg daar sterk
spel voor terug. Uiteindelijk won hij ook de partij.
Wit: Tim van Rijswijk
Zwart: Jan Falandt
1. e4 - e6
2. d4 - d5
3. e5 - c5
4. c3 - Pc6
5. Pf3 - Db6 (laatste zet uit het openingenboek)
6. b3 - cxd4
7. cxd4 - a6 (7... Lb4+ 8. Ld2 Pxd4 9. Lb5+ Pxb5 10. Lxb4 a5)
8. a3 - Pge7
9. Lb2 - Pf5 (Verhoogt de druk op d4)
10. Dd3 - Ld7
11. b4 - Tc8
12. Le2 - Lxb4+! (de pointe, zie diagram)

Stelling na 12. Lxb4+!
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13. axb4 - Pxb4
14. Dd2 - Pc2+
15. Kf1 - Dxb2
16. Da5 (Ld3 is hier beter) - Pxa1
17. Pbd2 - Tc1+
0-1
Han Nicolaas (met dank aan Jan Falandt)

________________________________________________________________

Jong en oud: Anish Giri (15 jaar en de huidige kampioen van Nederland) en
Jan Timman (58 jaar inmiddels, ex-kampioen van Nederland en nog veel meer…)
analyseren hun partij tijdens het Open NK in Dieren in juni 2009. Het werd remise.
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Diverse partijfragmenten van Pomarleden
Hieronder volgen een aantal partijfragmenten uit de vorige en de huidige interne en externe
competitie. Enkele daarvan hebben reeds op de website gestaan, maar het leek me wel aardig
om een en ander eens bij elkaar te zetten in een soort van ‘partijfragmentengalerie’ van
Pomarianen. Er zitten (haast onvermijdelijk zou ik zeggen) diverse partijen van uw redacteur bij,
maar gelukkig zijn er steeds meer andere Pomarleden die hun geschaak aan het papier willen
en durven toevertrouwen.
Wit: Piet Berghuis
Zwart: Han Nicolaas
Stelling na 26. ... - Te2?
Uitslag: 1-0

Wit: Han Nicolaas
Zwart: Peter de Man
Stelling na 14. …- f5
Uitslag: 1-0

Het ziet er op het oog leuk uit wat zwart
doet. Speelt wit bijvoorbeeld 27. Lg8, dan
volgt 27. ... - Ph3+; 28. Kg2 - Txf2+!;
29. Kxh3 - Df5+; 30. g4 - Df3+; 31. Kh4 Txh2+; 32. Kg5 - h6+; 33. Kg6 - De4 mat.
Piet speelde echter het even simpele als
doeltreffende 27. Kf1! en even later speelde
hij nogmaals de beste zet waarna Han de
partij verloor.

Han sloeg met 15. Lxf5 de pion eraf. De
stelling vraagt eigenlijk om een dergelijk
offer en het is niet makkelijk te zien hoe
zwart zich moet verdedigen. De partij ging
verder met 15. ... exf5; 16. Dxf5 - Tf8;
17. De6+ - Kh8 en 18. Txh7 mat.
Met 16. ... Pf6 had Peter zich wat taaier
kunnen verdedigen maar ook dan heeft wit
een gevaarlijke aanval

.
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Wit: Han Nicolaas
Zwart: Ruud Vissers
Stelling na 9. h4?!
Uitslag: ½-½

Wit: Han Nicolaas
Zwart: Nol Kooij
Stelling na 39. … - Ta1
Uitslag: 0-1

De aanname van het loperoffer met 9. ...
hxg5 ziet er gevaarlijk uit maar misschien
kan het allemaal net. Er volgt dan 10. hxg5 Pe4 (de enige zet: de diagonaal van loper
en dame moet geblokkeerd worden anders
gaat zwart mat); 11. Pxe4 - dxe4; 12. Lxe4 f5; 13. gxf6 e.p. - Pxf6 of Lxf6 en wit heeft
twee pionnen voor het stuk en een
gevaarlijke aanval.
De zwarte koning lijkt echter via f7 weg te
kunnen komen. Beetje onduidelijk allemaal
en Ruud koos voor 'zekerheid' en speelde
9. ... Pg4. Na een levendige partij werd het
uiteindelijk remise in een stelling waarin Han
een pion meer had maar 'iets' minder tijd...

In de diagramstelling speelde Han 40. h7?
maar had met 40. Txc5 alvast een paard
mee kunnen pikken. Na bijvoorbeeld
40. ... Txa3 volgt 41. Tb5 en wit haalt de
b-pion op. Speelt zwart 40. b1D dan volgt
41. Pxb1 - Txb1 en 42. Txa5 met gewonnen
eindspel voor wit.
Ook na de tekstzet was het eindspel nog
steeds gewonnen voor Han, maar in
tijdnood wist hij de weg naar de winst niet
wist te vinden. Beide spelers haalden nu
een dame en Nol wist met zijn koning te
ontsnappen uit het schaak van de witte
dame en toren en pakte alsnog het volle
punt. Een leuke partij, met een verrassend
slot!
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Wit: Han Nicolaas
Zwart: Wil Kauffman
Stelling na 35. Tcc7
Uitslag: 1-0

Wit: Hans Mudde
Zwart: Chris Gerritsen
Stelling na 23. … - De6!
Uitslag: 0-1

Han heeft beide torens op de zevende rij
gezet en dreigt mat waardoor Wil één van
de torens moest ruilen. In de diagramstelling
dreigt namelijk 36. Tf7 en het mat met
37. Tf6 is niet meer te voorkomen. Speelt
zwart 35. ... Tf8, dan volgt 36. Tg7+ - Kh6;
37. Th7+ - Kg6; 38. Tbg7 mat.
De enige zet lijkt dus 35. ... Tdd8 (wat Wil
ook speelde), waarna Han met 36. Tf7 Tdf8; 37. Txf8 - Txf8 de torens ruilde. Even
later wist Han met een 'kleine combinatie'
ook de andere toren te ruilen waarna het
resterende pionneneindspel gewonnen was.

De witte dame is nu overbelast want zij
moet beide torens blijven dekken: de loper
op d6 dreigt dus verloren te gaan. Hans
speelde nu 24. g4 waar Th4! het stuk had
gered. Er volgde nog:
24. ... - fxg4; 25.fxg4 - Pf4; 26. Pxf4 - exf4;
27. Te4 - Dxg4+; 28. Kh1 - Df3+; 29. Kg1 Ld4+! en wit geeft op want mat door Tg8 is
niet meer te voorkomen.
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Wit: Han Nicolaas
Zwart: Leo Blaas
Stelling na 25. g3
Uitslag: 1-0

Wit: Jan Falandt
Zwart: Aad van Sas
Stelling na 31. Ta7
Uitslag: 1-0

Leo speelde hier 25. …- Pxb4 wat een
tweede pion wint. Hij had wit echter met
25. …- Pe5! flink in de problemen kunnen
brengen. Na 26. De6 komt het zwarte paard
op f3 binnen met schaak en zwart wint
minstens de kwaliteit en heeft zelfs
matdreigingen. Waarschijnlijk moet wit dan
ook 26. Dxb7 spelen waarna zwart met
26. .. - Txb7; 27. dxe5 - dxe5; 28. Lxe5 de
dame voor twee lopers heeft wat uiteindelijk
toch wel gewonnen zou moeten zijn.
Helaas voor Leo speelde hij het vervolg
minder sterk dan het eerste deel van de
partij, gaf een stuk weg en kon daarna nog
slechts hopen op remise. Het eindspel met
een loper voor twee pionnen was inderdaad
niet eenvoudig te winnen maar door op het
juiste moment de loper te geven voor twee
centrumpionnen kon Han alsnog, met enig
fortuin, het volle punt binnenslepen.

Aad kan hier het paard dekken met 31. … Td8, maar dat zou een wat passieve stand
opleveren en misschien is 32. Pe5 dan wel
een sterk antwoord van wit. Aad speelde
echter
31. .. - Tc8?! met de bedoeling de vrijpion
op de c-lijn te ondersteunen. Het kost echter
wel een vol stuk en het gevaar van de
vrijpion wist Jan te neutraliseren door zijn
paard op c2 te zetten ondersteund door de
loper op d3. Daar was geen doorkomen
meer aan voor Aad die uiteindelijk in verlies
moest berusten. Een leuke pot, met risico
gespeeld door Aad en netjes afgerond door
Jan.
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Wit: Wouter van Markenstein
Zwart: Han Nicolaas
Stelling na 23. … - Pxd5
Uitslag: 1-0

Wit: Han Nicolaas
Zwart: Felix Ferschtman
Stelling na 29. … - Ta7
Uitslag: 0-1

Felix heeft zojuist 29. ... - Ta7 gespeeld om
de matdreiging op g7 te pareren.
Han sloeg nu met de toren de pion op a6,
wat er op zich voor de hand liggend uitziet.
Zwart kan uiteraard de toren niet pakken
wegens mat op g7, maar na 30. ... Tb7;
31. cxb5 - Lxh5; 32. Th1 - Txb5; 33. Txh5 Tb1+ liet Han toe dat Felix op de
damevleugel kon binnendringen met toren
en dame. En daarna werd het heel lastig.
Waarschijnlijk had Han de damevleugel
dicht moeten houden en moeten proberen
op de koningsvleugel vorderingen te maken.
Zoals het in de partij ging wikkelde Felix af
naar een eindspel met drie pionnen meer
dat Han in tijdnood niet wist te houden. Na
54 zetten viel de vlag van Han (Felix was
inmiddels ook aardig in tijdnood geraakt!) en
kon hij wederom een briljante nederlaag
toevoegen aan zijn collectie.

Deze partij werd gespeeld op dinsdag 16
juni 2009, de 17e en laatste ronde van de
interne zomercompetitie. Wouter van
Markenstein had aan remise genoeg om
kampioen te worden. Thierry Bieger kon
alleen nog kampioen worden als hij zelf zou
winnen van Felix Ferschtman en als Wouter
zou verliezen.
Wouter had hier met 24. gxh6! zijn dame
kunnen laten slaan, want na 24. ... - Pxf4
volgt 25. Txg7+ - Kh8; 26. Th7+ - Kg8;
27. Tg7+ met eeuwig schaak waarmee
Wouter kampioen zou zijn geworden.
Wouter speelde dit echter niet en ging voor
de winst met 24. Df3. In het vervolg verloor
Han een stuk tegen een pion en ging in
verloren stelling door z'n vlag. Een leuke
partij met als resultaat dat Wouter kampioen
werd van de A-groep.

16

Wit: Peter de Man
Zwart: Hans Jacobs
Stelling na 46. f5+
Uitslag: 1-0

Wit: Galia Ferschtman
Zwart: Han Nicolaas
Stelling na 25. Db4
Uitslag: 0-1

Hans speelde hier 46. ... - Kg5? maar had
met de koning naar h7 moeten gaan. Dan is
hij nog net op tijd om na 47. e6 - fxe6;
48. fxe6 - Kg8; 49. Kd5 - Kf8 de witte pion
tegen te houden.
In de partij volgde nu 47. h4+! (f4+ was ook
goed geweest, het idee is in ieder geval de
zwarte koning weg te lokken) - Kxh4;
48. e6 - fxe6; 49. fxe6 en zwart is te laat.

Han staat een pion voor en heeft een sterke
vrijpion op e3, maar belangrijker is dat de
witte stukken niet goed samenwerken. De
toren op a1 doet (nog) niet mee, de loper
staat wat ongelukkig op d1 en de dame is
gebonden aan de dekking van de toren op
e1.
Van dat laatste maakte Han gebruik met zijn
volgende zet. In de diagramstelling speelde
hij 25. ... - Te4! Wit kan de toren niet nemen
op straffe van Dxe1 mat en dus is 26. Da5
de enige zet. Daarna volgde 26. ...- b6 en
de dame heeft geen velden meer om de
toren op e1 te dekken. Galia gaf dan ook op.
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Wit: Paul van Daalen (Pomar 3)
Zwart: M. van Luitgaarden (Voorburg 1)
Stelling na 33. … - Txg2
Uitslag: 0-1

Wit: R. de Vries (Promotie 6)
Zwart: Markus Lohrer (Pomar 3)
Stelling na 29. … - Pxd5!
Uitslag: 0-1

Paul heeft de kwaliteit voor een pion, maar
zijn tegenstander heeft beide torens op de
zevende rij neergezet en dat is altijd lastig.
Het ziet er dreigend uit, maar Paul had hier
met 34. Td2 torenruil kunnen afdwingen. De
winst is dan nog niet zo simpel, maar het
had in ieder geval de druk op de witte
stelling verlicht en goede kansen geboden.
Helaas zag Paul het niet, hij speelde
34. Ld2 en na een foutje verloor hij zijn
paard en de partij. Pomar 3 won de
wedstrijd overigens met 4½ - 3½.

Markus had eerder in de partij een toren
geofferd voor een loper en een pion.
Daarmee kon hij met zijn andere toren de
witte stelling binnendringen. Met zijn laatste
zet pakte Markus met zijn paard een pion op
d5. De tegenstander nam dit paardoffer niet
aan. Terecht, want na 30. exd5 - Dxd5+;
31. c4 - bxc4+; 32. Dxc4 - Tb2! verliest wit
de dame voor een toren en heeft zwart een
gewonnen stelling. In de partij duurde het
iets langer. Wit speelde 30. c4 en na
30. ... - Pb6 gaat ook de pion op c4 nog
verloren. Vijf zetten later gaf wit het op; er
dreigde groot materiaal verloren te gaan.
Een fraaie overwinning van Markus!
Helaas was het niet genoeg, Pomar 3
verloor deze wedstrijd met 5 – 3.
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Wit: Kees Vink
Zwart: Han Nicolaas
Stelling na 23. b3
Uitslag: 1-0

Wit: Frank van der Meer
Zwart: Peter de Man
Stelling na 20. … - Le6
Uitslag: ½-½

Kees heeft zojuist 23. b3 gespeeld om een
eventueel 23. … - Lc4 te voorkomen. Wit
dreigt nu min of meer de c-lijn volledig te
bezetten met 24. Tc1 waarna zwart niet veel
tegenspel meer heeft. Han maakte voor de
zekerheid vast een gaatje met 23. … - g6,
maar later ontdekte Kees dat 23. … - Lc4
nog steeds mogelijk is: de toren op c7 staat
immers in! Het enige veld voor de toren is
dan b7 en na 24. … - Dc6; 25. Te7 – Dd6;
26. Tb7 – Dc6 zou remise door zetherhaling
kunnen ontstaan. Wit kan echter na 23. … Lc4 ook de kwaliteit weer teruggeven met
24. Txc4. Na 24. … - dxc4; 25. Dxc4
ontstaat dan een remise-achtig eindspel.
In de partij bleef Kees een kwaliteit voor en
wist het eindspel uiteindelijk te winnen.

Peter heeft zojuist zijn loper naar e6
gespeeld en daarmee is de zwarte pion op
h6, die eerst ook nog door de dame werd
verdedigd, nog maar één keer gedekt. Je
kijkt hier al gauw naar zetten als 21. Txh6,
want na 21. … - gxh6; 22. Dxh6 heeft wit
een zeer sterke aanval. Er dreigt 23. Lh7+
en na 23. … Kh8 volgt 24. Lg6+ - Kg8; 25.
Dh7+ - Kf8; 26. Txf7+! – Lxf7 en 27. Dxf7
mat. Zwart kan niet met 22. .. – Te7 of De7
de pion op f7 dekken, want dan volgt
23. Dh7+ - Kf8 en 24. Dh8 mat. Het ziet er
dus vrij kansrijk uit en misschien is het direct
winnend (als zwart de toren slaat).
Frank speelde echter een andere, minstens
even spectaculaire torenzet, namelijk
21. Tf6. Na 21. … - gxf6; 22. Dxh6 is mat op
h8 onontkoombaar. Zwart mag dus de toren
niet slaan en speelde 21. Kf8. Nu kan de
koning altijd via e7 naar de damevleugel
ontsnappen. Na een zet of zeven ontstond
een eindspel met aan beide kanten een
dame, toren en zes pionnen dat remise
werd gegeven.

19

Wit: Han Nicolaas
Zwart: Jan Falandt
Stelling na 44. … - Kd8
Uitslag: ½-½

Wit: Perry van der Meer
Zwart: Thierry Bieger
Stelling na 23. … - Pd7
Uitslag: ½-½

In redelijke tijdnood speelde Han hier
45. Ld3, wat de pion op b7 weggeeft (wat
Jan overigens op zijn beurt weer niet zag).
Veel sterker is echter 45. La5+! want na
45. … - Ke8; 46. Lc7 wint wit de kwaliteit.
De winst is dan nog niet zo snel binnen
maar het biedt wit goede kansen. In de partij
gingen de torens van het bord, de pion op
b7 viel en de partij werd remise.

De slotstelling van 2009 tijdens de
clubavond op 29 december! Thierry heeft
zojuist 23. … - Pd7 gespeeld en lijkt
daarmee alles te dekken. Perry heeft een
lekkere stelling en dacht hier vrij lang na hoe
hij zijn positie kon verbeteren. Hij zag geen
beslissend voordeel en beide heren
besloten tot remise.
Terecht? Zit er meer in voor wit?

Han Nicolaas
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Magnus Carlsen nummer 1 van de wereld
Op de officiële wereldranglijst van de FIDE van 1 januari 2010 staat de 19-jarige Noor Magnus
Carlsen op nummer 1. Daarmee is Carlsen de jongste speler ooit die de wereldranglijst
aanvoert. Carlsen werd geboren op 30 november 1990 en was dus 19 jaar en een maand toen
hij op 1 januari 2010 de toppositie overnam van de Bulgaar Topalov.
Garry Kasparov was 16 jaar toen hij in januari 1980 wereldkampioen bij de jeugd tot 20 jaar
werd. Een jaar later stond hij 3e op de wereldranglijst, achter Anatoli Karpov en Viktor Korchnoi.
In september 1982 voerde hij voor de eerste keer de ranglijst aan: hij was toen 19 jaar en 5
maanden oud.
Volgens Jeff Sonas van www.chessmetrics.com (leuke site overigens!) stond Bobby Fischer
op z’n 17e ongeveer op de 10e plaats op de wereldranglijst die hij ‘pas’ op z’n 21e (in 1964)
aanvoerde.
Het is duidelijk dat de schaakwereld met Magnus Carlsen een enorm supertalent rijk is!
De top 20 van de wereld per 1 januari 2010 ziet er als volgt uit:

Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Naam
Carlsen, Magnus
Topalov, Veselin
Anand, Viswanathan
Kramnik, Vladimir
Aronian, Levon
Gelfand, Boris
Gashimov, Vugar
Ivanchuk, Vassily
Wang, Yue
Svidler, Peter
Mamedyarov, Shakhriyar
Leko, Peter
Ponomariov, Ruslan
Eljanov, Pavel
Grischuk, Alexander
Radjabov, Teimour
Morozevich, Alexander
Vachier-Lagrave, Maxime
Jakovenko, Dmitry
Shirov, Alexei

Land Rating
NOR 2810
BUL 2805
IND 2790
RUS 2788
ARM 2781
ISR 2761
AZE 2759
UKR 2749
CHN 2749
RUS 2744
AZE 2741
HUN 2739
UKR 2737
UKR 2736
RUS 2736
AZE 2733
RUS 2732
FRA 2730
RUS 2730
ESP 2723

Han Nicolaas
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Karpov – Timman, Mar del Plata 1982
In november 1982 werd in het Argentijnse Mar del Plata een zeer sterk toernooi gespeeld.
Deelnemers waren o.a. de toenmalige wereldkampioen Anatoly Karpov, Jan Timman (die in die
tijd 2e op de wereldranglijst stond achter Karpov), Lev Polugajevski, Bent Larsen, Yasser
Seirawan, Lajos Portisch en Ulf Andersson. Karpov en Timman speelden in dit toernooi een
prachtige partij waarin na een Siciliaanse opening (Keres-aanval) na 36 zetten de volgende
stelling was bereikt.
Wit: Anatoly Karpov
Zwart: Jan Timman
Mar del Plata 1982

Stelling na 36. … - b4!
De contouren van een Siciliaan zijn nog zichtbaar. Wit heeft lang gerokeerd en probeert iets te
doen op de koningsvleugel (wat niet echt lukt), terwijl zwart kort rokeerde en aanvalt op de
damevleugel wat er dreigender uitziet.
Timman heeft zojuist 36. … - b4! gespeeld en na 37. axb4 – axb4; 38. c4 – b3; 39. Dg2 – Tb4;
40. Dh3 – Dxh3; 41. Txh3 – Pc5 won Timman de pion op e4 en was onderstaande stelling
bereikt.
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Stelling na 42. … - Pxe4
Het zwarte paard is oppermachtig aan de witte loper die al vanaf de 35e zet op f1 staat en daar
niet meer vandaan is gekomen. Timman won nog twee pionnen waarna Karpov het op de 51e
zet wel genoeg vond en opgaf.
Een fraaie overwinning van Timman die mede dankzij deze overwinning ook het toernooi won
met 1½ punt voorsprong op Portisch en twee punten voorsprong op Karpov, in die tijd een
formidabele prestatie.
De website www.chessbase.com (een aanrader overigens voor elke schaakliefhebber!) besprak
deze partij eind november 2009 en schreef er het volgende lovende stukje over Timman en
bovenstaande partij bij. Het is in het Engels, maar ik denk dat het voor zich spreekt.
”After Bobby Fischer and before Magnus Carlsen, the "Best in the West" was the Dutch
grandmaster Jan Timman. Twice a world championship finalist, Jan Timman was for many years
the most consistently successful player outside the USSR. Timman is also a fine author and
study composer, but it is his over the board play we'll examine in our show this week.
Timman played many games against former world champion Anatoly Karpov – including two title
matches – and while Karpov had (much) the better score overall, Timman got in his licks too,
beating Karpov no fewer than eleven times over the course of their rivalry. Their games were
generally very rich in content (with few short draws), and we will see just such a game in this
week's show. Played in Mar del Plata in 1982 – won by Timman, who was two points ahead of
Karpov! – Timman played a Scheveningen Sicilian, allowing the then-feared Keres Attack, and
gradually outplayed Karpov in a fine game. This was an exceptional performance on several
levels. First, beating Karpov was extraordinarily difficult in those days, especially with the black
pieces. Second, to do so in one of Karpov's favorite lines was even more impressive, and to do it
by outplaying one of the greatest positional players of all time (maybe even the greatest) is the
icing on the cake.”
Han Nicolaas
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Een schitterend slot!
In juni 2009 werd in Bazna, Roemenië een sterk internationaal toernooi gespeeld, waarin zes
spelers een dubbelrondig toernooi speelden. Deelnemers waren Ivanchuk, Shirov, Radjabov,
Gelfand, Kamsky en de plaatselijke held Nisipeanu. In de 7e ronde speelden Ivanchuk en Shirov
een schitterende partij waarin Shirov op een gegeven moment remise had kunnen claimen
vanwege drie keer dezelfde stelling en vervolgens in het eindspel (na ruim 6 uur spelen) de
draad kwijtraakte en alsnog verloor. Het slot van deze partij was prachtig en wil ik u niet
onthouden!
Wit: Vassily Ivanchuk
Zwart: Alexei Shirov
Ivanchuk heeft zojuist 84. h7 gespeeld waarmee onderstaande stelling werd bereikt.

Shirov gaf het op, want verlies is onvermijdelijk:
1. … - Kg7 (gedwongen); er volgt nu:
2. h8D+!! - Kxh8
3. Lh6 - Lc2 (of iets anders)
4. Lf8! - Ld3
5. Kg5 - Lc2
6. Kh6 - Ld3
7. Lg7 mat
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Het maakt niet uit wat zwart speelt na 3. Lh6. De witte koning komt altijd op h6 en de zwarte
koning kan nergens heen!
Mat met loper en paard terwijl de tegenstander nog een loper heeft; ongelooflijk!
Dat is wel een diagram waard.

Han Nicolaas
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Op de valreep…
*************************************************************************************************************
Magnus Carlsen wint in oktober 2009 in China het tweede Palm Spring Tournament, een
dubbelrondige zeskamp. Deelnemers waren Topalov (ELO 2813), Carlsen (2772), Leko (2762),
Radjabov (2757), Jakovenko (2742) en Wang (2736). Met een gemiddelde ELO-rating van 2764
was dit na Bilbao 2008 het sterkst bezette toernooi aller tijden.
Carlsen begon furieus met overwinningen op Leko en Topalov in de eerste twee ronden. Na vijf
ronden stond hij met 4½ uit 5 al twee punten los van de rest. Die koppositie gaf hij niet meer uit
handen en met 8 uit 10 werd hij afgetekend winnaar, maar liefst 2½ punt vóór Topalov.
Met zijn prestatie won Carlsen 29 ELO-punten en kwam hij op een rating van 2801. Carlsen is
daarmee de vijfde speler aller tijden die de magische grens van 2800 doorbreekt. Kasparov,
Kramnik, Anand en Topalov gingen hem voor.
************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************
November 2009: in Moskou wint Kramnik het Tal Memorial 2009, een ijzersterke tienkamp
met de volgende deelnemers: Carlsen (ELO 2801), Anand (2788), Aronian (2786), Kramnik
(2772), Gelfand (2758), Svidler (2754), Leko (2752),) Morozevich (2750), Ivanchuk (2739) en
Ponomariov (2739). Kramnik scoorde 6 uit 9, Ivanchuk en Carlsen werden gedeeld tweede
met een half punt achterstand. Morozevich speelde uiteraard weer alles of niets en dat werd
dit keer niets: met 3 uit 9 eindigde hij als laatste, 10 ELO-punten armer. Carlsen won met zijn
tweede plaats bijna 5 ELO-punten en mede dankzij deze prestatie staat hij op de
wereldranglijst per 1 januari 2010 op de eerste plaats! (zie ook blz. 21).
************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************
Lars Vistisen van DD werd in oktober 2009 kampioen van de HSB. Met 6 uit 7 bleef hij de
concurrentie een half punt voor en volgde hij Gert Legemaat van DSC op.
************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************
SV Pomar organiseert vanaf 19 februari op zeven vrijdagavonden het PK voor veteranen en
senioren (50- en 60-plussers). Deelname staat open voor iedereen die lid is van een vereniging
binnen de HSB en die geboren is in 1960 of eerder. Voor meer informatie zie
http://www.haagseschaakbond.nl/content/view/1419/1/.
************************************************************************************************************
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