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De Interne
Dinsdag 9 september gaat de interne weer van start.
Gaat Harry Lips zijn titel prolongeren of gaan met
name Rene in ‘t Veld, Max Merbis, Peter Beerens
of misschien Sander Helsloot hem het vuur na aan
de schenen leggen? Of gaat misschien één van de
jeugdspelers voor een verrassing zorgen. Daan in ‘t
Veld gaat weliswaar intern bij Bloemendaal spelen,
maar de jeudtalenten van Het Oosten – Tim Roosink,
Jimmy Dos Santos en Wouter Roggeveen – komen
intern bij HWP spelen. Dit betekent wel een ander
speeltempo indien tegen één van deze drie gespeeld
wordt. Namelijk 30 zetten in een uur en een kwartier
p.p. om de partij te beëindigen.

De Externe
Ook de externe staat weer voor de deur. Gezien het
aantal mensen dat vorig jaar niet vast in een team
kon worden ingedeeld heeft de plaatsingscommissie
het aangedurfd om dit jaar zeven teams in te
schrijven. Dit betekent dat de spoeling qua reserves
dun is. Dus noteer de speeldata in de agenda en
houdt daar rekening mee voor wat betreft andere af-
spraken.
In al zijn wijsheid is de plaatsingscommissie (Harry
Lips, Jeroen Schuil, Willem de Ruig en Frank
Beverdam) tot de volgende teamindeling gekomen:

De Beker
De traditionele opzet van de bekercompetitie wordt
weer in ere hersteld. Dat betekent dat Willem de
Ruig aan het begin van de avond weer de loting
gaat verzorgen. Geen geplaatste spelers meer dus.
23 september is de eerste ronde. Wie dan aanwezig
is speelt mee...

HWP-1                    KNSB 3C HWP-2                    NHSB 1B
Rene in 't Veld Adrie Pancras
Harry Lips Bart Stam
Sander Helsloot Hendrik Jan Gabriëls
Max Merbis Paul Tuijp
Pieter Jan Morssink Frank Beverdam
Peter Beerens Dennis van de Meijden
Harry Tönis Cees Visser
Jeroen Schuil Willem Mook
Teamleiders: Jeroen Schuil /
                    Joost Jansen Teamleider: Frank Beverdam

HWP-3                    NHSB 2C HWP-4                    NHSB 2D
Kir Teo Peter Zoetemeijer
Paul Pancras Herman Leijte
Nazeer Ziyadah Chris Rensink
Marius Jaspers Patrick van der Oord
Dick van Oversteeg Stephan Blaas
Luuk van de Broek Bert Krab
Bas Kamps Antonio Adamidis
David Joziasse Gerko Vos
(Frank Homburg) Louis Bongenaar

Hans Jansen
Teamleider: ??? Teamleider: Peter Zoetemeijer

HWP-5                   NHSB 3D HWP-6                    NHSB 4F
Willem de Ruig Sylvain de Ruiter
Frits Welling Onno Horst
Jan Willem Spanjer Henk van de Lugt
Theo Elstgeest Sander Tromp
Vincent Meesters Ton Schurink
Hans Kranendonk Gerard Brookhuis
Rens Zuiderveld Rob Mol
Herman van Lienden Jaap Rotte
(Edward Geerts) Rubik Aroetunjan
Teamleider: Paul Tuijp Teamleider: ???

HWP-7                    NHSB ??
Carel Kuip
Cees Dommershuijzen
Truus van Mogese
David Simons
Ruben Acohen
Kees van de Klundert
Harry Wassink
Hans van de Lande
Miel Blok
Teamleider: Fons Jonkers
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Mededelingen
Het bestuur van HWP en de redactie van de Ruif
streven er ook dit seizoen weer naar om een paar
mooie Ruif-en het licht te laten zien. Natuurlijk zijn
jullie (partij)analyses, beschouwingen, meningen,
(sterke)verhalen, verslagen, ideeen, op- en aanmer-
kingen, plaatjes, opgaven, puzzles en alles wat ook
maar enigszins met de 64 velden te maken heeft,
daarvoor noodzakelijk.
Dus HWP-ers: klim eens in de pen en mail het eind-
product naar Ton Schurink!!

t.schurink@bp.vnu.com

Kijk in de agenda voor de datum waarop de eerste
1700plus en de 1700min trainingen plaats vinden.
De precieze tijdstippen en duur vande de trainingen
worden nog nader bekend gemaakt. In ieder geval
belooft het een uitgelezen mogelijkheid te worden
om de schaaktalenten weer wat aan te scherpen!



Het Probleem
De sleutelzet van het probleem uit de vorige nieuwsbrief
was Dd6 schaak. Na Pe7 neemt wit de loper op g5 en
na Le7 slaat wit met de toren op e7. Zwart kan niet
terugnemen wegens Df6!!
Het nieuwe probleem is wederom niet eenvoudig. Hoe
redt zwart zich hier?

HWP’ers op pad
Ondanks de warme zomer werd er toch nog volop
geschaakt. Zo acteerde een van de meest actieve
haarlemse schakers Frans Arp in het Nederlands
senioren kampioenschap (50+). Hij werd daar zesde.
Kampioen werd de bij HWP niet geheel onbekende
Ad van de Berg (dit jaar in 17 zetten door Rene in ‘t
Veld  van het bord gezet voor de externe) voor Rob
Hartoch.

Een heel contingent haarlemse jeugdspelers reisde
begin augustus af naar Vlissingen. Voor de hoofdprijs
kwamen ze uiteraard niet in aanmerking – het
toernooi werd gewonnen door de Rus Kazimdhanov
– maar er werden wel een aantal zeer goede pres-
taties neergezet. Zo behaalde Hugo Gorissen met
een score van 5,5 uit 9 een TPR van 2210.
Ook Daan in ‘t Veld scoorde een alleszins respec-
tabele TPR van 1979, hoewel hij de pech had door
een ongunstige indeling steeds met zwart te moeten
aantreden tegen de sterke spelers. Ook de drie
spelers van het Oosten, die bij HWP intern gaan
spelen, scoorden met een TPR van in de 1700 naar
behoren.

Zaterdag 16 augustus werd in strandtent nummer 9
de achtste editie van het Jan Berkhout strandschaak-
toernooi gehouden. In de hoofdgroep acteerde Rene
in ‘t Veld. Met een 50% score (2,5 uit 5) deed hij
aardig mee, maar het was te weinig om de wissel-
trofee te pakken. Deze ging naar Dennis van de Beld
uit Purmerend. Ook in de andere groepen speelden
een aantal HWP’ers. Max Merbis won met 4 uit 4
groep 4, Daan in ‘t Veld pakte met 4,5 uit 5 de zege
in groep 5, Frank Beverdam werd met 2,5 uit 4
tweede in groep 6 en Willem de Ruig werd in groep
12 derde met 2,5 uit 5.

Vrijdag 29 augustus werd wederom het snelschaak-
kampioenschap van Haarlem gehouden. Na 3 voor-
rondes in poules van vier werden de 52 deelnemers
vervolgens ingedeeld in 5 groepen. Tot ver na midder-
nacht werd er tenslotte gestreden om de prijzen.
Winnaar in de hoofdgroep werd uiteindelijk Bloemen-
daler Rob Duijn. De HWP’ers René in ‘t Veld, Max
Merbis, Peter Beerens en de verrassende Paul Tuijp
deden weliswaar niet mee om de hoofdprijs maar
sprokkelden wel een verdienstelijk aantal punten bij
elkaar in groep 1. Opvallend was dat geen van de
Haarlemse jeugdspelers zich plaatsten voor de
hoofdgroep. Lennart Dek won wel de B-groep, waarin
ook Frans Arp en Frank Beverdam acteerden. De
overige HWP’ ers Paul Pancras, Peter Zoetemeijer,
Herman Leijte, Patrick van der Oord, Willem de Ruig
en Rens Zuiderveld moesten genoegen nemen met

een plek in de groepen 3 t/m 5. En aangezien de com-
puter het liet afweten die avond ontbreken helaas de
gedetailleerde klasseringen....

Ook ergens een toernooi gespeeld? Geef het resul-
taat even door aan Frank Beverdam.

 frank@beverdam.demon.nl.

Agenda
Het HWP-programma voor de komende 2 maanden:
27 september DD-2 – HWP-1

Eerste ronde 2000-/- Haarlems kam-
pioenschap.
Aanmelden bij Frits Welling of via
www.stichtingshs.org. Speellocatie is
het Kennemer Lyceum in Overveen.
Reeds meer dan 40 schakers hebben
zich aangemeld!

30 september HWP-2 – Het Oosten-1
6 oktober Eerste ronde 2000 +/+
7 oktober HWP-3 – De Vennep-2
9 oktober SV Wijker Toren-3 – HWP-4

14 oktober Training 1700-/-
23 oktober Haarlemse Jopen – HWP-5
24 oktober Training 1700+/+
25 oktober Wereldrecordpoging gelijktijdig

simultaan. Friso Nijboer zal in de Ken-
nemer sporthal met 320 schakers de
strijd aangaan, daarmee proberend
het wereldrecord van de zweed Ulf
Andersson te verbeteren. Aanmelden
bij Frits Welling of via de stichting

28 oktober HWP-6 – Excelsior-2
HWP-7 – De Vennep-3


