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Interne
De ongenaakbare koploper Harry Lips liet in de afgelopen
periode toch een steekje vallen. In het Morra gambiet
tegen Paul Tuijp nam hij met zwart geen genoegen met
remise in een stelling die daar wel om vroeg. En zoals zo
vaak; wie het onderste uit de kan wil…  Zie hieronder hoe
Paul het deksel op Harry’s neus deed belanden.

Paul Tuijp – Harry Lips 1 april 2003, ronde 29
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Pxc3 Pc6 5.Pf3 d6 6.Lc4
Pf6 (is toch niet goed volgens mijn boekje!)
7.0-0 e6 8.De2 Le7 9.Td1 e5 10.h3 0-0 11.Le3 a6 12.a4
Le6 13.Lxe6 fxe6 14.Pg5 Dd7 15.Dc4 Pd8 16.Lb6 Tc8
17.Db3 h6 18.Lxd8 hxg5 19.Lb6 g4 20.hxg4 Pxg4
21.Td3 Ld8 22.f3 Lxb6 23.Dxb6 Tc6 24.Db3 Pf6 25.T1d1
Pe8 26.T1d2 Tf6 27.Dd1 Dc7 28.g4 b5 29.axb5 axb5
30.Kg2

Hier heeft Harry een betere voortzetting met 30…Db6.
Hij staat dan nog steeds een fractie beter. En anders na
37…Dxd2 of zo.Hij kan daar eeuwig schaak houden. Maar
hij probeert nog iets...
30...b4(?) 31.Pb5 Df7 32.Pxd6 Pxd6 33.Txd6 Txd6
34.Txd6 Th6 35.Tb6 Df4 36.Dg1 Dd2+ 37.Kg3 Dxb2(?)
38.g5 Tg6(??) 39.Tb8+ Kf7 40.Da7#

Veel gevolgen voor de stand had deze nederlaag echter
niet, want ook de nummers 2 en 3, Max Merbis en Peter
Beerens verloren van respectievelijk Cees Visser en
Jeroen Schuil.
Stand per 8 april:

1. Harry Lips 2634
2. Max Merbis 2245
3. Peter Beerens 2079
4. Rene in ‘t Veld 2029
5. Frans Arp 1950

Beker
Op 1 en 8 april werden de kwartfinales afgewerkt.

Frans Arp 1–0 Rene in ‘t Veld
Bart Stam 0–1 Harry Tönis

Max Merbis 1–0 Daan in ‘t Veld
Adrie Pancras 1–0 Nazeer Ziyadah

Vooral Bart Stam zal met weinig plezier op deze kwartfinale
terugkijken. Onder het nuttigen van een bord nasi bereidde
hij even snel een variant voor. Tja.. en dan wil het wel
eens voorkomen dat je de zetten verwisselt.

Harry Tönis - Bart Stam
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 e5 6.Pb5
d6 7.Lg5 a6 8.Pa3 b5 9.Pd5 Le7 10.Pxe7 Pxe7 11.c4??
Pxe4 12.Lxe7 Da5 13.Ke2 Kxe7 14. Dd5 f5 15.Td1 Db6
16.Dxa8

16… Dxf2 17.Kd3 Pc5 18.Kc3 b4 19.Kxb4 Dxb2 20.Ka5
Dxa3 21.Kb6 Db4 22.Ka7 Ld7 23.Dxh8 het mat wordt
Harry gegund...  23… Db7#

Externe
Het eerste speelde ietwat teleurstellend gelijk tegen rivaal
Het Spaarne. Max Merbis tegen jeugdtalent Michel Sijp-
kens en Harry Tönis tegen nestor Rob Mol zorgden voor
de twee overwinningen. Topscorer Rene in ‘t Veld met
5½ uit 7 moest in remise berusten tegen Cathy van der
Meije. Het puntverlies was nog pijnlijker omdat koploper
LSG een verrassende nederlaag leed. Met een achter-
stand van 2 punten op de nummer één en één punt op de
nummer twee is het eerste kansloos voor het kampioen-
schap. Dit omdat de nummers één en twee LSG en De
Wijker Toren elkaar de laatstse ronde treffen.
Het tweede won zijn laatste wedstrijd met nipte cijfers,
4½-3½, tegen het toch niet al te sterke tweede van Heem-
stede. Door deze overwinning kwam het tweede op 11
matchpunten en werd daarmee wel de beste nummer twee
van de vier tweede klassen. Er is daarom nog hoop om
via de achterdeur alsnog te promoveren. Topscorer van
het tweede werd Jeroen Schuil met 6 uit 6 en een TPR
van 2404
Het derde behaalde in zijn laatste wedstrijd de grootste
seizoensoverwinning. Castricum 3 werd met 6½-1½
verpletterd. Het derde eindigde uiteindelijk – hoe kan het
ook anders – als derde en kan terug kijken op een ge-
slaagd seizoen. Topscorer werd Cees Visser met 5½ uit
7 en een TPR van 1981
Het vierde is kampioen!!  De Haarlemse Jopen werden
in de laatste wedstrijd met 4½-3½ verslagen. Hierdoor
behaalde het team uit 7 wedstrijden de maximale score
van 14 punten. Proficiat! Topscorers van het vierde zij
geworden Nazeer Ziyadah en Herman Leijte, beiden met
5 uit 7 en een TPR van resp. 1787 en 1723.
Teamleider Peter Zoetemeijer kon zijn geluk niet op...



Agenda
Donderdag 17 april: 8e ronde 2000+ toernooi. Er wordt

gespeeld bij Het Spaarne
Zaterdag 26 april: Het Spaarne RapidToernooi.

Inschrijven p.beers@chello.nl of
BertBergshoeff@compuserve.com
of telefonisch:
023-5355918 / 06-41739670

Zaterdag 10 mei: Laatste ronde KNSB competitie
De Uil-1 – HWP

Woensdag 14 mei: Laatste ronde 2000+ toernooi.
Locatie is ditmaal diensten-
centrum Binnensteeds op de
Nieuwe Groenmarkt.

Zaterdag 17 mei: Het open RPIS rapid toernooi in
Castricum. Aanmelden via
bkrjhn@zonnet.nl.

Donderdag 29 mei: Het 23e Louis Blok toernooi.
Aanmelden bij:
Ruud Schiltmeijer (023-5717272)
Edward Geerts (023-5717978). of
via ruudzandvoort@zonnet.nl.

27, 28 en 29 juni: Het tweede Nova College
Toernooi. Gespeeld wordt in de
nieuwe locatie aan de Zijlweg.
Uiteraard worden er veel HWP’ers
verwacht!!

Ook het vijfde is kampioen!! Mannen van het vijfde
gefeliciteerd! De laatste wedstrijd leverde een eclatante
2-6 overwinning op tegen De Uil. Het vierde scoorde
hiermee 11 punten uit 6 wedstrijden en bleef daarmee de
naaste belagers ruim voor. Rens Zuiderveld was de grote
man bij het vijfde met ‘n score van 5 uit 6 en een TPR van
1784.
Het zesde scoorde eveneens een 6-2 overwinning op
De Uil en eindigde daarmee op een keurige derde plek.
Topscorer hier werd Kees Dommershuijzen met 4 uit 6
en een TPR van 1577.

HWP’ers op pad
In de weekeinden van 22/23 maart en 29/30 maart werd
het persoonlijk kampioenschap van de NHSB verspeeld.
Drie HWP’ers gaven acte de présence. De resultaten na
6 ronden:

Groep Score TPR
Fred van de Klashorst A 3½ 2024
Boudewijn Eijsvogel B 3 1628
Stephan Blaas B 2 1474

Op 5 april organiseerde Heemstede zijn traditionele rapid-
toernooi. In de A-groep behaalde Frans Arp een gedeelde
tweede plek. De B-groep werd op weerstandspunten
gewonnen door Boudewijn Eijsvogel.
Ook ergens een toernooi gespeeld? Geef het resultaat
even door aan: (frank@beverdam.demon.nl)

Mededelingen
Megaschaakwedstrijd: HWP – Bloemendaal
Zondag 1 juni 2003 speelt HWP een megawedstrijd, ook
wel massakamp genoemd, tegen Bloemendaal. De locatie
is de Botermarkt in hartje Haarlem, als we tenminste defi-
nitief een vergunning krijgen van de Gemeente voor die
locatie, maar dat mag geen probleem zijn.
Deelname is gratis en de beide clubs zorgen voor een
versnapering en een drankje. Aanvang 13.00 uur, maar
wie wil meehelpen met het opbouwen van de wedstrijd-
arena is een uurtje eerder van harte welkom.
We mikken op een wedstrijd van 50 tegen 50, maar het
wordt altijd een gezellige belevenis! Je wordt zo veel als
mogelijk ingedeeld tegen een tegenstander van gelijke
sterkte en we spelen een iets versneld tempo: 1 uur en
een kwartier voor de hele partij.
Wie meer wil weten of zich alvast wil aanmelden kan bij
ondergetekende of een ander bestuurslid  terecht. Ik hoop
op een mooie opkomst!
Paul Tuijp:  023 – 527 83 03   p.atuijp@freeler.nl

Het Probleem
Het probleem uit de vorige nieuwsbrief: als je er niet uit-
kwam, wees gerust. Ook een redelijk sterke ChessEngine
zag het niet direct. Waarschijnlijk lag de oplossing voorbij
zijn horizon. Het is namelijk mat in 13! Toch ligt de eerste
zet voor de hand. Wit speelt 1.Dh6. Na 1...Kxh6 2.hg6
kan zwart niet terug naar g7 wegens mat. Maar hoe verder
na 2...Kg5. Nu, wit offert gewoon nog een toren met
3.Th5. Het gaat dan verder met 3...Kxh5 4.f4 Df3 5.Lxf3
Pxf3 6.Th1 Ph4 7.Pf6 Kh5 8.Txh4 Kg7 9.Pe8 Txe8
10.Txh7 Kf8 11.Txf7#

Het nieuwe probleem is minder complex:

Wit speelt en wint


