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De Interne
De interne is alweer gevorderd tot ronde 4. De verrassende
koploper na 4 ronden is Willem Mook, die al zijn drie
partijen tot winst voerde. Blijkbaar verkeert hij in uitstekende
vorm, want ook in de beker- en in de externe- scoort hij
lustig op los. Van de gevestigde orde is alleen Rene in ’t
Veld terug te vinden bij de eerste 5. Hij staat tweede.
Onze interne wedstrijdleider Willem de Ruig bezet een
verrassende derde plek. Twee nieuwelingen, Ben & Bert,
maken nu al duidelijk dat ze hun huid duur zullen verkopen.
Regerend clubkampioen Harry Lips is pas terug te vinden
op plaats 31.  De stand:

1. Willem Mook
2. Rene in ’t Veld
3. Willem de Ruig
4. Ben de Jong
5. Bert Krab

De Externe
Het Eerste moest voor zijn eerste wedstrijd zwaar
gehavend afreizen naar Den Haag waar het sterke DD-2
wachtte. Liefst 3 basisspelers waren afwezig. Dennis van
der Meijden, Paul Tuijp en Paul Pancras waren de ver-
dienstelijke vervangers, waarbij vooral Dennis zich onder-
scheidde met een knappe overwinning. Uiteindelijk werd
een zwaar bevochten 4-4 einduitslag genoteerd. Harry
Lips, die het seizoen dramatisch begonnen is vijzelde
het zelfvertrouwen enigszins op met een goede over-
winning. Zie hier het resultaat van een stukje huisvlijt.
1.d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. Dc2 d5 5. a3 Lxc3+ 6.
Dxc3 Pe4 7. Dc2 Pc6 8. e3 e5 9. cxd5 Dxd5 10. Lc4
Da5+ 11. b4 Pxb4 12. Dxe4 Pc2+ 13. Ke2 De1+ 14.
Kf3 Pxa1

Na 14 zetten staat deze niet alledaagse stelling op het
bord. Toch is deze stelling ook in de grootmeesterpraktijk
bekend. Onder andere Jan Timman had dit een aantal
keren op het bord. Voor de hand ligt nu Dxe5, maar alle
bekende partijen gaan verder met de tekstzet. In zijn voor-
bereiding beoordeelde Harry deze stelling als gunstig
voor zwart. En niet ten onrechte gezien het vervolg.

15. Lb2 O-O 16. Kg3 h6 17. h3 Dd2 18. Db1 Dc2 19.
Da2 b5 20. Ld5 c6 21. Lxa1 Dg6+ 22. Kh2 cxd5 23.
Dxd5 Tb8 24. Dxe5 Lb7 25. Pf3 Tfe8 26. Df4 Tbc8 27.
Ph4 Dg5 28. Dxg5 hxg5 29. Pf5 Tc2 30. Kg3 Ta2 31.
d5 Lxd5 32. Td1 Lb3 33. Tc1 f6 34. Ld4 Lc4 35. Lxa7
Txa3 36. Lc5 Ta4 37. Td1 Te5 38. Td8+ Kh7 0-1

Het Tweede begon tegen de “angstgegner” van de af-
gelopen jaren, Het Oosten. Hoewel Het Oosten door het
vertrek van Lennart Dek en Pieter Roggeveen een flinke
aderlating had ondergaan kon van onderschatting geen
spraken zijn. Want met 5 jeugdtalenten in de gelederen
kunnen er rare dingen gebeuren. Uiteindelijk viel het
allemaal mee voor HWP. Vlotte overwinnigen van Willem
Mook en Dennis van der Meiden zette HWP op het goede
spoor. Het eindresultaat, 6-2, mag er zijn en er wordt al
een beetje gedacht aan promotie. Kopman Bart Stam
vocht een theoretisch duel uit met Jasper Zilverberg:

1.e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6.
Lg5 e6 7. f4 Le7 8. Df3 Dc7 9. O-O-O Pbd7 10. g4 b5
11. Lxf6 Pxf6 12. g5 Pd7 13. f5 Pc5 14. f6 gxf6 15.
gxf6 Lf8 16. Tg1 Ld7 17. Tg7 Lxg7 18. fxg7 Tg8 19. e5
O-O-O 20. exd6 Db6 21. Pe4 Pxe4 22. Dxe4 Db7 23.
De5 Dd5 24. Dg3 Kb8

De Beker
Dinsdag 23 september is de eerste bekerronde gespeeld.
Grootste verrassing was de uitschakeling van clubkam-
pioen Harry Lips door Willem Mook. Ook tweede team-
speler Paul Tuijp liet zich verrassen. Na een remise werd
hij in het vluggertje uitgeteld door Chris Rensink. De
tweede ronde met nog 32 spelers in de strijd wordt gespeeld
op 21 oktober!
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Mededelingen
Zaterdag 27 september werd de eerste ronde van de
Kennemer Open, een toernooi voor spelers met een ra-
ting van minder dan 2000, gehouden. Waar werd gere-
kend op zo’n 20 deelnemers en gehoopt op 50 betraden
die zaterdag ruim 70 spelers de arena in het Kennemer
Lyceum. Onder die 70 een groot aantal HWP’ers. Er wordt
gestreden in twee groepen. Na één ronde is er uiteraard
nog weinig tekening in de strijd. De hoogst “gerate” deel-
nemers wonnen bijna allen hun partij. In de volgende
nieuwsbrief meer.
Op zaterdag 25 oktober zal Friso Nijboer een poging doen
het Wereldrecord gelijktijdig simultaan te verbeteren. Hij
zal in de Kennemer sporthal met 320 schakers de strijd
aangaan. Het huidige record staat met 309 op naam van
de zweed Ulf Andersson. De organisatie kan nog heel
veel deelnemers gebruiken. Dus meld je aan en probeer
zoveel mogelijk vrienden, kennissen of familieleden te
strikken om ook aan te schuiven. Het belooft een geweldig
festijn te worden met veel media-aandacht. Aanmelden
bij Frits Welling of via www.stichtingshs.org

HWP-ers, denken we nog aan de Ruif ?? Klim eens in de
pen en mail iets lezenswaardigs naar de RuifRedactie:
t.schurink@bp.vnu.com



Het Probleem
In het vorige probleem was een kleine fout geslopen. De
zwarte pion op h7 ontbrak. Dit maakte de oplossing iets
eenvoudiger. Wit geeft namelijk schaak via Tdg8. De
zwarte koning moet naar h1 (Kf1 Dxa6+) , waarna zwart
op h2 neemt gevolgd door Tg2. Met de pion op h7 gaat
dit uiteraard niet. Hoe redt zwart zich nu ??HWP’ers op pad

Allereerst een rectificatie op de vorige nieuwsbrief. Daarin
stond vermeld dat de hoofdgroep bij het Zandvoorter
strandtoernooi was gewonnen door Dennis van der Beld.
Secretaris en oud clubkampioen Rene in‘t Veld maakte
de redactie erop attent dat dit niet juist was. Rene zelf
werd namelijk winnaar weliswaar gedeeld met Dhr Broek-
man, maar zeker een rectificatie waard.

In het weekend van 19-21 september organiseerde het
Haagse DD haar traditionele weekend toernooi. De
Zandvoortse HWP’ers Boudewijn Eijsvogel en Dennis van
der Meijden waren aanwezig. Dennis scoorde 50% (3 uit
6) en zijn TPR van 1837 lag iets boven zijn rating. Boude-
wijn presteerde ietwat  teleurstellend. Met een score van
2,5 uit 6 en een TPR van 1600 leverde hij weer wat
ratingpunten in.

“Goed gespeeld, wacht effe dan krijg je een leuk boekie”.
Met deze woorden beëindigde Hans Böhm steevast zijn
partijen, die hij als simultaangever speelde ter gelegenheid
van het zoveeljarig bestaan van Teleac/NOB. Voor dit
mediafeest was ook HWP uitgenodigd. Met 6 HWP’ers
aangevuld met Pieter Roggeveen en Daan in ‘t Veld werd
afgereisd naar Hilversum om de strijd met Hans Böhm
aan te binden. Daar de eerste sessies werden gespeeld
met de klok (iedereen had een kwartier) liep Böhm tegen
nogal wat nederlagen op. Zo wonnen Daan, Pieter, Paul
Tuijp en Bert Krab hun potje. Na twee sessies werd dan
ook besloten de klokken op te ruimen. En zo kon het
gebeuren dat in de laatste sessie Rene in ‘t Veld, nadat
alle 9 medespelers waren uitgeteld, als enige nog tegen
Böhm zat te schaken. Na een boeiende partij werd
uiteindelijk tot remise besloten. Een aardig slot van een al
met al aardige middag.

Ook een toernooi gespeeld? Geef het resultaat even door
aan Frank Beverdam:  frank@beverdam.demon.nl.

Agenda
Het HWP-programma voor de komende weken:

14 oktober Training 1700-
17 oktober Training 1700+
21 oktober Bekerronde nr.2
23 oktober De Haarlemse Jopen – HWP 5
28 oktober HWP 6 – Excelsior 2

HWP 7 – De Vennep 3
1 november HWP 1 – Katwijk

Ronde 2 Kennemer open
3 november De Uil 3 – HWP 4
4 november Bloemendaal-3 – HWP 2
4 november HWP 3 – WSC de Pion
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Met zijn laatste zet laat Bart de volgende krachtzet toe:
25. Pxb5! Dxa2 26. De3 Da1+ 27. Kd2 Da5+ 28. b4
Dxb4+ 29. c3?? maar hier gaat wit afschuwelijk in de
fout. Winnend was Kc1 waarna zwart zijn dame moete
geven op b5; nu volgt:
29 …..Db2+ 30. Ke1 Lxb5 31. Td2 Da1+ 32. Td1 Da5
33. Lg2 Txg7 34. Lh1 Tdg8 35. Kf2 Da2+ 36. Td2 Da5
37. d7 Lxd7 38. Txd7 Df5+ 39. Ke1 Tg1+ 40. Ke2 Df1+
41. Kd2 Dd1#  0-1

Het vierde beet het spits af tegen De Vennep-2. Geen
onbekende want vorig jaar was dit team in de derde klasse
de grote concurrent van het vierde. Dankzij een versterkte
promotie mocht ook De Vennep zijn opwachting maken
in de tweede klasse. Het werd een spannende avond.
Met nog één partij te gaan keek HWP tegen een 4-3
achterstand aan. Op bord twee stond Herman Leijte
weliswaar een pion voor, maar beide spelers verkeerden
in tijdnood. Gelukkig voor HWP hield Herman het hoofd
koel en bracht de 4-4 op het scoreformulier. De andere
punten kwamen op naam van Gerko Vos en Louis
Bongenaar (winst) en Bert Krab en Stephan Blaas (beiden
remise).

Het derde team speelde afgelopen donderdag, 9 oktober,
in Beverwijk tegen het derde van de Wijkertoren. In een
rommelige wedstrijd kwamen onze mannen niet verder
dan een 4-4 gelijkspel.


