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Het NOVA-toernooi
De inschrijvingen beginnen op gang te komen. En
we kunnen er maximaal 200 hebben!
‘Grote namen’ die zich reeds aanmeldden:
Saad Belouadah Kampioen van Algerije
Harmaen Jonkman IGM uit Beverwijk
Nikola Mitkov IGM uit Macedonië
Vladimir Georgiev IGM uit Macedonië
Alex. Berelovich IGM; hij zoekt nog steeds een

Nederlandse schaakclub
Sergey Kasparov(!)IM uit Wit-Rusland
Viesturs Meijers IM of al benoemd tot IGM uit

Letland
Inna Yanow.-Gaponenko WGM; zij stal vorig jaar de

show

Megawedstrijd HWP – Bloemendaal
Zondag 1 juni trotseerden ruim 60 schaakfanaten
de hitte en schoven aan op de Grote Markt, onder
het toeziend oog van “Lautje”, voor het duel HWP-
Bloemendaal. Er werd gestreden op 30 borden. En
hoewel bijna het complete eerste aanwezig was ging
de strijd met ontluisterende cijfers verloren voor
HWP. Na tweemaal 30 partijen (er werd met wit en
zwart tegen dezelfde tegenstander gespeeld) werd
een eindstand van 48-12 opgetekend. Slechts Pe-
ter Beerens en Ben Kal wisten hun tweestrijd met
1½ - ½  te winnen. Max Merbis, Dennis van der
Meijden, Bas Kamps, Stephan Blaas, Frank Bever-
dam en gastspeler Arnout Voorderhaak  pakten nog
een punt, maar daarmee was de koek wel groten-
deels op.
Hulde bij deze voor organisator Paul Tuijp die,
ondanks een lekke band van de aanhanger, het ma-
teriaal ter plaatse bracht, en voor Speciaalzaak Rutte
en Slijterij Damen, die de hapjes en het bier ver-
zorgden.

De Interne
De 37 ronden zitten erop. De nieuwe HWP club-
kampioen heet Harry Lips. Om zijn superioriteit dit
seizoen nog eens te onderstrepen klopte hij de laatste
ronde in een spectaculair duel regerend clubkam-
pioen Rene in ‘t Veld. Harry heeft beloofd deze partij
voor de Ruif uitgebreid te analyseren.
De top 5 seizoen 2002-2003 ziet er als volgt uit:

1. Harry Lips 3143
2. Max Merbis 2775
3. Peter Beerens 2553
4. Adrie Pancras 2401
5. Rene in ‘t Veld 2328

Twee mannen die dit seizoen goed gepresteerd heb-
ben,  speelden in de voorlaatste ronde een specta-
culair duel.

Wit: David Joziasse   Zwart:  Cees Visser
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Le3
Pc6 7.Pge2 a6 8.Dd2 Tb8 9.Lh6 b5 10.h4 bc4
11.Lxg7 Kxg7 12.h5 e5 13.hg6 fg6 14.Dh6+ Kg8

15.Pf4, een uiterst speculatief offer.
15... ef4 16.Lc4+ Tf7, zwart ziet hier spoken. Na
Kh8 komt wit moeilijk verder, e5 faalt op De7 en ook
na 0-0-0 haalt De7 het venijn uit de witte aanval. Nu
echter maakt wit het fraai af.
17.0-0-0 Pa5, na d5 wordt het nog moeilijk voor wit.
18.Lxf7+ Kxf7 19.e5 Pe8 20.Df4+ Kg8 21.Txh7
Kxh7 22.Df7 Kh6 23.Th1+ Kg5 24.Pe4 mat

SnelschaakKampioenschap HWP 2003
De nieuwe HWP snelschaakkampioen heet Frans
Arp. Op dinsdag 3 juni liet hij met een bijna maximale
score van 9,5 uit 10 zijn naaste belagers ruim achter
zich. De eerste vijf:

Pnt. TPR
1. Frans Arp 9,5 2275
2. Harry Lips 8 2070
3. Max Merbis 7 1927
4. Peter Beerens 7 1868
5. David Joziasse 6,5 1841

Rating prijzen waren er voor:
David Joziasse
Daan in ‘t Veld

Rens Zuiderveld
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Het Probleem
De sleutelzet van het probleem uit de vorige nieuws-
brief was Dh3 schaak. De witte koning kan niet
nemen omdat anders met behulp van de twee paar-
den mat wordt gegeven. Als de koning wijkt grijpt de
loper op g7 beslissend in.

Het nieuwe probleem is niet eenvoudig. Wit speelt
en geeft mat in zeven
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HWP’ers op pad
Twee HWP’ers gaven acte de présence op het rapid
toernooi in Castricum. Omdat er in de hoofdgroep
een eerste prijs van 300 euro te verdienen viel, was
de bezetting sterk. Desondanks behaalde Frans Arp
na 7 ronden een keurige 50% score. Met een 100%
score ging het prijzengeld naar Erik van de Doel.
Frank Beverdam kwam in de B-groep niet verder
dan twee schamele punten.
Ook ergens een toernooi gespeeld? Geef het resul-
taat even door aan frank@beverdam.demon.nl.

2000+ Competitie 2003
Op woensdag 14 mei werd de laatste ronde van de
door de SHS georganiseerde 2000+ competitie
gespeeld. De eindoverwinning ging verrassend naar
de jeugdige Daan Jongsma, die coryfeen als Rob
Bertholee, Peter de Roode en Lex Jongsma achter
zich liet.
De HWP’ers konden geen potten breken in dit sterke
veld. Frans Arp was met een 12e plaats de best
geklasseerde. Rene in ‘t Veld werd zestiende en
Peter Beerens, Hugo Gorissen en Daan in’t Veld
moesten genoegen nemen met een achterhoede
klassering.
Beste jeugdspeler werd uiteindelijk Michiel Sijpkens,
die een vliegende start niet echt een vervolg kon
geven, maar uiteindelijk wel met een keurige 50%
score finishte.

Mededelingen
Het bestuur streeft ernaar om nog voor het Nova
toernooi een derde Ruif te laten verschijnen. HWP-
ers klim eens in de pen en mail het eindproduct naar
Ton Schurink!!

E-mail :  t.schurink@bp.vnu.com

De Externe
Hoewel de externe competitie er op zit toch nog enig
nieuws van het NHSB front. In de voorlopige klasse
indeling is HWP-2 als beste nummer twee ingedeeld
in de eerste klasse. Dit zou dus promotie betekenen.
Echter 100% zeker is deze indeling nog niet, daar er
ook nog een verzoek van de SHS ligt voor een
jeugdteam in de promotieklasse. Daar het bestuur
geen vertrouwen meer heeft in de samenstelling van
dit jeudgteam zal het verzoek niet meer gesteund
worden binnen de SHS. Meer nieuws volgt.

Agenda
Het HWP-programma voor zomermaanden:

10 juni BekerFinale;  vrij schaken
17 juni Spaanse avond door Paul Tuyp
24 juni vrij schaken
01 juli Franse avond door Jeroen Schuil

08, 15, 22 juli vrij schaken
29juli Italiaanse avond door Harry Lips

05 augustus vrij schaken & bestuursvergadering
12 augustus Rapid avond, geheel verzorgd door

Peter Zoetemeijer
19 augustus vrij schaken
26 augustus Algemene Leden Vergadering

02 september simultaan door Michiel Abeln
09 september eerste ronde seizoen 2003/2004

14 en 15 juni De Uil vierkampen. Aanmelden bij
Cock Ippel. Telefonisch:
0252-683321  /  06-22577267
of via e-mail deuil@planet.nl .

27,28, 29 juni Het 2e Nova College Toernooi.
Gespeeld wordt in de nieuwe loca-
tie aan de Zijlweg. Uiteraard wor-
den er veel HWPers verwacht!!

Beker
De finalisten zijn bekend. Max Merbis versloeg in
de eerste halve finale Adrie Pancras en in de andere
halve eindstrijd dolf cupfighter Harry Tönis het on-
derspit tegen Frans Arp. Dinsdag 10 juni staat de
eindstrijd gepland.


