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De Interne
De interne is gevorderd tot ronde 15. En zolangzamerhand komen
de gevestigde namen langzaam boven drijven. Herbstmeister is
Rene in ‘t Veld. Hij laat de verrassende Bert Krab achter zich.Dit
ondanks twee knappe overwinningen van Bert in de laatste
ronden. Zo won hij in ronde 13 een leuke partij tegen jeugdtalent
Tim Roosink.

Bert Krab - Tim Roosink
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 e5 5. Nb5 a6 6. Nd6+
Bxd6 7. Qxd6 Qf6 8.Qd1 Qg6 9. Nc3 d5 10. Nxd5 Qxe4+ 11.
Be3 Nd4 12. Nc7+ Ke7 Tot zover is alles nog bekend. Ook wits
volgende zet is wel eens gespeeld, maar Dd3 is gebruikelijker.
13. Nxa8 Nxc2+ 14. Kd2 Nxa1 15. Bd3 Qd5. Hier gaat Tim in de
fout. Met Dd5 laat hij het paard op a8 met tempowinst weer in het
spel komen. Aangewezen was Db4. Bert maakt het hierna
hardhandig af.

16. Nb6 Qa5+ 17. Ke2 Be6 18. Qxa1 f5 19. Qc1 Qxa2 20. Qc7+
Kf6 21. Qd8+ Kf7 22. Rc1 h6 23. Rc7+ Kg6 24. Qe8+ Kh7 25.
Qf8 Qxb2+ 26. Rc2 Qb3 27.Bxf5+ g6 28. Rc7+ en zwart houdt
het voor gezien.

De tussenstand: 1. Rene in ‘t Veld 1286
2. Bert Krab 1203
3. Max Merbis 1118
4. Bart Stam 1118
5. Ben de Jong 1081

De Beker
De beker is gevorderd tot de kwartfinale. De volgende acht spelers
wisten zich hiervoor te plaatsen. Louis Bongenaar, Max Merbis,
Rene in ’t Veld, Frans Arp, Tim Roosink, Dennis van der Meijden,
Luuk van de Broek en Jeroen Schuil.

De Externe
De zinsnede uit de vorige nieuwsbrief is nog steeds van
toepassing... Alle externe teams beleven moeilijke tijden!

Het Eerste verloor de afgelopen periode twee maal en weet nu
enkel nog het team van “Haeghe Ooievaar”  onder zich op de
ranglijst. In ronde drie werd in en tegen Voorschoten een
ongelukkige 4½ - 3½ nederlaag geleden. In ronde vier was het
tweede van RSR de Ivoren Toren veel te sterk. De 2–6 einduitslag
sprak boekdelen. De volgende wedstrijd is tegen koploper Philidor
Leiden, op 31 januari. Hoewel niet bij voorbaat uitgegaan moet
worden van een nederlaag zullen de punten toch gehaald moeten
worden tegen Leithen en de al eerder genoemde “Haeghe Ooie-
vaar”. Nog wel een speciale vermelding voor Peter Beerens. Met

2 ½ uit 3 toont hij aan dat het vaderschap niet direct tot een
neerwaartse prestatiecurve hoeft te leiden.
Het Tweede is na een tweede nederlaag -thuis werd met 3½ -
4½ van de De Wijker Toren 2 verloren- zo goed als kansloos
voor de titel. Dit ondanks dat in ronde vier een knappe zege tegen
koploper Aalsmeer werd behaald. Ook hier stond na  3½ zware
strijd de eindstand 3½ - 4½ op het bord. Met 4 punten uit even
zoveel wedstrijden is het tweede nog niet veilig. Maar met nog
wedstrijden tegen De Uil, De Vennep en Santpoort voor de boeg
mag het veiligstellen van het eerste klasseschap geen probleem
zijn. Topscorer in twee is Bart Stam. Aan bord 1 scoorde hij 3 uit
4, goed voor een TPR van 2090.
Tussen de bedrijven door werd het tweede ook nog uitgeschakeld
voor de NHSB-beker. Tegen Heemstede werd een kansloze 3-1
nederlaag geleden.
Ook Het derde kon de afgelopen periode twee punten op het
conto bijschrijven. Tegen het vierde van De Lange Rochade werd
met 2½ - 5½ gewonnen. Deze zege werd echter weer gevolgd
door een 3 – 5 nederlaag tegen Excelsior. Met 3 matchpunten is
het derde zeker nog niet veilig. Een overwinning tegen mede-
degradatiekandidaat Krommenie is zeker noodzakelijk. Wel een
heel opvallende speler in het derde: Dick van Oversteeg. Hij
won al zijn vier partijen. Tevreden was hij vooral over zijn slotzet
in zijn partij tegen Excelsior speler Frans Koopman. Met beide
spelers in tijdnood stond de volgende stelling op het bord:

De zwarte koning is op weg naar c1. Met Pd3!! verhindert wit dit
en kunnen de stukken direct in het doosje!

Het vierde beleeft een moeilijk seizoen in de tweede klasse. In
de derde en vierde ronde werden zware nederlagen geleden. 6-
2 tegen zowel Castricum als Chess Society. Op de ranglijst staat
alleen Heemstede er nog slechter voor. Helaas degraderen er
twee teams. Maar mogelijk kan met een beetje meer geluk het
vege lijf alsnog gered worden. Lichtpuntje bij vier is Herman Leijte.
In de interne presteert hij slecht, maar extern heeft hij nog een
100% score: 3 uit 3. Ook Gerko Vos scoort met 2½ uit 3 goed.
Nog een laatste opmerking over het vierde: waar blijven de
wedstrijdverslagen op de website?
Ook Het vijfde heeft het zwaar. Na twee gelijke spelen werd in
ronde 3 tegen Aalsmeer-2 een ongelukkige 5-3 nederlaag
geleden. Gelukkig zijn er in de 3e klasse D meerdere zwakke
broeders, waardoor handhaving zeker nog tot de mogelijkheden
behoort. Kanttekening daarbij is wel dat het vijfde de twee sterkste
teams nog moet krijgen. De enige, die meer dan 50% scoort in
vijf is Frits Welling. Hij pakte 1½ uit 2 plus een reglementaire
overwinning tegen “Joop” Mantjes.
Het zesde. Dit nieuwe team staat na drie ronden helaas onder-
aan. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat werd aangetreden
tegen de nummers 1 t/m 3 op de ranglijst. Dat uit deze
confrontaties toch nog één matchpunt werd gepeurd geeft hoop.
Temeer er nog twee teams op slechts één punt staan. Het knappe
4-4 gelijkspel werd in de derde ronde behaald tegen “Het paard
van Ree”. Topscorer van het zesde is Rob Mol. Hij scoorde 2½
uit 3 partijen. Ook Gerard Brookhuis scoort met 2 punten goed.



Het Probleem
De oplossing van het probleem uit Nieuwsbrief 2.3.:
1.De8!! 2. Lxe8 Txe8  3. Kd1 Le2  4. Ke1 Lg4  5. Kf1
(met De7 kan wit het mat nog 1 zet rekken)
5 ...Lh3  6. Kg1 Te1#

Het nieuwe probleem is iets eenvoudiger.

Wit geeft mat in vier.

HWP’ers op pad
Weinig nieuws van het toernooi-front ditmaal. Enkel de immer
actieven Frans Arp en Boudewijn Eijsvogel deden van zich
spreken. Beide streden mee in het Hillegom Open. Een
zevenrondig toernooi dat wordt gehouden op zeven
achtereenvolgende vrijdagen. Frans Arp legde in de A-groep
beslag op een keurige gedeelde vierde plek. Met 4½ uit 7 en een
een TPR van 2056 –exact gelijk aan zijn rating– voldeed hij aan
de verwachtingen. Nog beter verging het Boudewijn. Met 6 uit 7
en een TPR van 1931 schreef hij met overmacht de B-groep op
zijn naam. Proficiat !
Ook een toernooi gespeeld? Geef het resultaat even door aan:

Frank Beverdam:  frank@beverdam.demon.nl. Agenda
Het HWP-programma voor de komende weken:

9 – 25 januari Corus Toernooi Wijk aan Zee
29 januari De Wijker Toren-6 – HWP-6
30 januari Chess Society Zandvoort – HWP-7
31 januari HWP-1 – Philidor Leiden

5e ronde Kennemer open
3 februari HWP-2 – De Vennep

Training 1700- door Jeroen Schuil
10 februari Krommenie-2 – HWP-3
10 februari HWP-4 – Heemstede-2
16 februari Heemstede-3 – HWP-5
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SHS Activiteiten
Het Kennemer open is gevorderd tot ronde 4. In de A-
groep doet Dennis van der Meijden van zich spreken.
Met 3½ uit 4 deelt hij met drie anderen de gedeelde eerste
plaats. In ronde drie speelde Dennis een prachtige partij
tegen Marco Anink.

Marco Anink (1917) - Dennis van der Meijden (1815)
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Nc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7.
f4 Bg7 8. Bb5+ Nbd7 9. a4 O-O 10. Nf3 a6 11. Be2 Re8 12.
Nd2 Qa5 13. Nc4 Qc7 14. Qd3 Rb8 15. a5 b5 16. axb6 Nxb6
17. e5 Bf5 18. Qd1 Nxc4 19. Bxc4 dxe5 20. O-O e4 21. Rxa6
Ng4 22. Nb5 Rxb5 23. Bxb5 Bd4+ 24. Kh1 Qe7 25. h3 Qh4
Zwart kan zich permitteren om zijn toren in te laten staan, want
na Dg3 is het ondekbaar mat.

26. Qb3 Nf2+ 27. Kh2 Ng4+ 28. Kh1 Nf2+ 29. Kh2 e3 30. Be2
Qxf4+ In tijdnood verzuimt zwart hier om met Lxh3 de genadeslag
toe te dienen. Wit is echter al dermate van slag dat hij zijn kans
op tegenspel niet pakt.
31. g3 Qe5 32. Ra3 Bxh3 33. Bxe3 Bxf1 34. Bxf1 Qh5+ 35.
Kg2 Bxe3 36. Qxe3 Rxe3 37. Rxe3 Ng4 38. Re8+ Kg7 39.
Bc4 Qh2+ 40. Kf3 h5 41. d6 Qf2+ 0-1

De overige HWP’ers in de A-groep moeten het doen met een
bescheidener klassering. Paul Tuijp, Boudewijn Eijsvogel en Tim
Roosink houden zich op in de middenmoot met een 50% score.
Paul Pancras, Richard Copier en Herman Leijte leveren een
achterhoede gevecht met slechts 1 punt.
De B-groep wordt aangevoerd door Klaas Been met de maximale
score van 4 uit 4. Van de HWP’ers blijft Louis Bongenaar nog

Ook het zevende bezet de laatste plek en ook dit team heeft de
nummers 1 t/m 3 reeds gehad. Echter waar het zesde nog een
puntje kon meepakken staat het zevende nog steeds op de
hatelijke nul. Maar met nog vier wedstrijden in het verschiet gaat
hier zeker verandering in komen. De laatste wedstrijd ging met
1½ - 6½  verloren tegen Aalsmeer-3  Nieuwkomer Sven Sinnema
en Harry Wassink scoren met 1 uit 2 nog relatief het best. Ook
voor het zevende geldt: waar blijven de stukjes voor de website??

enigszins in het spoor. Met 3 uit 4 behoort hij tot een groep van 6
achtervolgers. Frits Welling en Frits Bakkes hebben 2½ uit 4.
John Post, Hans Kranendonk en Gerard Brookhuis 2 uit 4. Willem
de Ruig, Sylvain de Ruiter, David Simonse en Peter Zoetemeijer
1½ uit 4 en good old Carel Kuip wist tot nu toe een punt bij te
schrijven.

Zaterdag 27 december werd voor de vierde maal het oud tegen
nieuw toernooi georganiseerd. Ruim 60 deelnemers onder wie
veel jeugdig talent hadden zich hier voor aangemeld. Toch was
het uiteindelijk niet de jeugd die zegevierde. Want na elf ronden
rapid – er werden 5 voorronden gespeeld, waarna het veld werd
opgesplitst in een A- en B-groep - ging de zege naar Hoofddorper
Rob Lathouwers, die voor Heemstede in de promotieklasse
uitkomt. In de A-groep behaalde hij 5 ½ punt uit 6 partijen. Tweede
werd Lennart Dek en de derde plek was voor Max Merbis. De B-
groep werd een prooi voor “Uil”  Cock Ippel. Hij behaalde een
100% score van 6 uit 6. Dankzij sponsor “Chess” ging uiteindelijk
iedereen naar huis met een prijs. Want voor elke deelnemer was
er een 1/5 staatslot.


