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De Interne
Een, door zijn compromisloze spel, opvallende nieuw-
komer dit jaar in de interne is Ben de Jong. Extern speelt
hij nog zijn potjes voor het Aalsmeerse AAS, maar op de
dinsdagavond in de “Soos” doet hij ook in HWP kringen
danig van zich spreken. Zie hier hoe hij koploper Max
Merbis beentje licht. Het commentaar is van Ben zelf.

Wit: Ben de Jong   Zwart: Max Merbis
1. e4 c5 2. d4 exd4 3. Pf3 Pc6 4. Lc4 Pf6 5. 0-0 Pxe4 6.
Te1 d5 7. Lxd5 Dxd5 8. Pc3 Da5 9. Pxe4 Le6 10. Peg5
0-0-0 11. Pxe6 fxe6 12. Txe6 Ld6 13. De2 h6 14. Ld2
Dh5 15. h3 Tot zover is alles nog bekend. Op www. chess-
base.de is deze stelling ruim voorhanden. 15. .. The8 16.
Tae1 Txe6 17. Dxe6 Kb8 18. Dc4 a6  Pion d4 is natuurlijk
vergiftigd. Afblijven dus. 19. a4 Df5 20. Kf1 Beter is b4
20. .. Pe5? De beslissende fout. 20. .. Le7 gaat verder
met ongeveer gelijke stelling.

21. Pxe5 Lxe5 22. Dc5 Tf8 Even uitkijken voor f2 mat.
23. Te2 Ld6 Een alternatief was nog Lf4 met 24.Te8 Txe8
25. Dxf5 Lxd2 26. g3 met een gewonnen eindspel voor
wit. Nu is de strijd korter met 24. Te8 met damewinst
zonder compensatie voor zwart 1-0

Peter Beerens steekt in goede vorm; zowel extern als
intern laat hij weinig steken vallen. Hij heeft inmiddels de
koppositie van Max Merbis overgenomen, maar het blijft
buitengewoon spannend aan de kop van de ranglijst.
Pl. Speler KNSB CLUB TPR KZR
1. P. Beerens 1937 1963 2016 2185
2. M. Merbis 1971 2012 2013 2139
3. J. Schuil 1939 1847 2019 2072
4. R. in 't Veld 2129 1978 1979 1916
5. B. de Jong 1852 1852 1881 1823

De Externe
Het Eerste nam zaterdag 6 maart revanche voor de 7–1
nederlaag van vorig jaar tegen De Uil. Door een 5–3
overwinning gingen de twee matchpunten mee in de tas
naar Haarlem. Dit ondanks het ontbreken van kopman
Rene in ’t Veld. De honneurs aan bord 1 werden echter
voorbeeldig waargenomen door de man in vorm Peter
Beerens.

Wit: Peter Beerens (1937)  Zwart: Ad Reijneveld
1.d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. g3 d6 5. Lg2 O-O 6.
Pf3 Pc6 7. O-O a6 8. b3 Tb8 9. a4 e5?! 10. dxe5 Pg4?!
Wits vorige zet was slap en Zwart probeert te profiteren,
maar dit is te optimistisch.
11. Lg5! Dd7 12. Pd5 (12. Lf6 Pxf6 13. exf6 Lxf6 14.
Pd5 Lg7 += )
12... dxe5 13. h3 f6 14. Lc1 Ph6 15. La3 Te8 16. e4 Df7
Ontwikkelt snel Lc8, maar blokkeert wel Ph6, daarom was
Pf7 wellicht beter. Wit moet nu snel profiteren door een
aktie op de Damevleugel.
17. b4 Le6 18. Tc1 Tbd8 19. b5 Pd4 20. Pxd4 exd4 21.
Dxd4!

Dit stukoffer is sterk. Pas eerder succes deze week met
een Paardoffer op d5 tegen Harry Lips durfde ik wel.
Bovendien, als Wit niets doet komt Zwart los: 21. Dd3 f5
22. f4 c6 23. bxc6 bxc6 24. Pb4  oo
21... c6 22. bxc6 bxc6 23. Db6 cxd5 Sterker dan cxd5.
Het openen van de witte diagonaal is belangrijker dan het
openen van de c-lijn.
24. exd5 Lc8 25. d6 f5? Zwart dacht tijd te hebben voor
f5-f4-Pf5, waarna hij goed staat. Leter was meteen Pf5
waarna ik gezien de stand in de wedstrijd remise genomen
zou hebben: (25... Pf5 26. Lc6 Ld7 27. Ld5 (27. Dxa6?!
Pd4!) 27... Le6 28. Lc6 Ld7 =)
26. Tfe1! Txe1+ 27. Txe1 Te8 28. Te7! De pointe....Een
heerlijke zet om te doen. Je ziet je tegenstander balen
als de Toren op e7 landt. Pa Txe8 ontstaat een remise-
achtig eindspel, maar nu is het meteen uit, en hij wist
het. 28... Txe7 (28... Df8 29. Ld5+ Kh8 30. Txg7! Dxg7
31. Lb2 +-) 29. dxe7 De8 30. Lc6 1-0

In ronde 7 kwam mede degradatiekandidaat Leithen op
bezoek…De sleutelwedstrijd werd door ons eerste nipt
verloren. Doordat de andere degradatie-kandidaten in
de poule wel punten pakten, wordt de positie van het
eerste er niet vrolijker op. In de wedstrijd zelf bleek dat
Leithen een gelijkwaardige tegenstander is. Dan heb je
dus een beetje geluk nodig om zo’n wedstrijd te winnen,
en dat ontbeerden we deze keer. Eigenlijk gingen de

Roken bij HWP
Het artikel van Theo Elstgeest leverde redelijk wat reacties,
op zowel schriftelijk als mondeling. De strekking van deze
reacties was duidelijk: “een algeheel rookverbod in de
speelzaal”. In de algemene ledenvergadering (er wordt
vooralsnog geen vervroegde ALV uitgeschreven) zal het
rookbeleid ter sprake komen. Het bestuur zal dan met
een aantal voorstellen komen, welke in stemming zullen
worden gebracht.



meeste partijen gelijk op naar een voorspelbare uitslag,
maar individuele triomfjes en tragiekjes waren, zoals
gerbuikelijk,  ook deze keer te noteren. Lees het verslag
van Jeroen Schuil op de HWP-website; uitgebreide partij-
analyses kunnen verwacht worden in de eerstvolgende
Ruif!

Waar het Eerste gemiddeld zo’n 100 ELO punten minder
had dan de hoofdmacht van “De Uil” kon Het Tweede
bogen op een ratingoverwicht van gemiddeld 70 punten
tegen de reserve “Uilen”. Helaas bleek dit niet genoeg
voor een overwinning. Bij vier bordpunten bleef de teller
steken. Met dit gelijke spel heeft het tweede zich wel
gehandhaafd. De kans op promotie is echter verkeken.
De winstpartijen in Hillegom kwamen op naam van Bart
Stam, Adrie Pancras en Dennis van der Meijden.

Het derde kende de weelde om twee dagen lang
lijstaanvoerder van de 2e klasse C te zijn. Dit kwam door
een keurige 5½-2½ overwinning op Vredeburg. Maar toen
alle teams zes wedstrijden hadden gespeeld resteerde
een vijfde plaats; dat is ruim voldoende voor handhaving
en dat was de doelstelling dit jaar. Paul Pancras, David
Joziasse, Koos Stolk, Bas Kamps en Luuk van de Broek
brachten met overwinningen 5 bordpunten op het
scorebord. Nazzer Ziyadah zorgde voor het laatste halfje.
Opmerkelijk wel was de eerste nederlaag van Dick van
Oversteeg.

Voor Het vierde is het doek gevallen. In ronde zes bleek
het vierde van Bloemendaal met 5-3 te sterk. Zeges van
Herman Leijte (100% met 5 uit 5!) en Louis Bongenaar
en remises van Stephan Blaas en Gerko Vos konden
hier helaas niets aan veranderen. Nog een kritische kant-
tekening bij het vierde: dit is het enige team, waarvan
geen verslag op de website te vinden is.

Een lach en een traan voor Het vijfde. In de vijfde ronde
werd eindelijk de eerste overwinning geboekt.  Slachtoffer
was het derde team van Heemstede. Overwinningen van
Antonio Adamidis, Frits Welling, Willem de Ruig, Vincent
Steemers, Herman van Lienden plus de traditionele
remise van Rens Zuiderveld zorgden voor een 5½-2½
eindstand. In ronde 6 was het echter weer over met de
pret. Koploper Hoofddorp kwam, zag en overwon. De 6½-
1½ uitslag spreekt voor zich. De mannen van vijf zullen in
de laatste ronde alles uit de kast moeten halen om
degradatie te voorkomen.

Het zesde staat na een teleurstellende nederlaag van
3½-4½ weer met beide benen op de grond. Topscorer
Rob Mol leed zijn eerste nederlaag. Zeges van Sander
Tromp, Ton Schurink en Sylvain de Ruyter waren niet
voldoende om de nederlaag af te wenden.

Het zevende boekte in ronde 5 zijn eerste overwinning.
Het derde team van Het Oosten werd met 5-3 verslagen.
Volgens officieuze telling van Jeroen Schuil was het voor
de 50e maal dat Fons Jonkers optrad als teamleider. Een
fles drank en een overwinning dus om dat te vieren. De
einduitslag kwam op het bord door overwinningen van

Edward Geerts. Kees Dommershuijzen,  David Simonse,
Harry Wassink en Jaap Rotte. Helaas kon in ronde zes
aan dit succes geen vervolg worden gegeven. Tegen
Bloemendaal werd met 5 ½ - 2 ½ verloren. Ook de vierde
overwinning van Kees Dommershuijzen kon hier niets
aan veranderen.

HWP’ers op pad.
Drie HWP’ers slechts op het 64e Daniel Noteboom
toernooi. Onder hen de echte toernooitijgers Frans Arp
en Boudewijn Eijsvogel. De eerste presteerde bijzonder
goed in de A-groep. Na 5 ronden had Frans 3½ punt
behaald. Dit bracht hem in de laatste ronde tegenover IM
Edwin van Haastert. Ondanks kranig verweer was de nul
uiteindelijk niet meer te vermijden. Maar 3 ½ uit 6 in zo’n
sterk veld is natuurlijk een knappe score.
In de B-groep deed Boudewijn van zich spreken. Hoewel
hij nooit aan de topborden zat bleef hij de kop steeds in
het vizier houden. Uiteindelijk finishte hij op 4½ uit 6 met
een TPR van 1991. Onderstaande partij komt uit ronde 4
met commentaar van Boudewijn zelf.

Wit: Boudewijn Eijsvogel   Zwart:  M. Holwijn  (1937)
1.e4 e5 2. Pf3 Pf6 3. Pxe5 d6 4. Pf3 Pxe4 5. d4 d5 6.
Ld3 Le7 7. O-O Lf5 8. Te1 Pc6 9. c3 Lg6 10. Dc2 Pf6
11. Lg5 O-O 12. Pbd2 Te8 13. Te2 Pg4 14. Lxe7 Txe7
15. Txe7 Pxe7 16. h3 Pf6 17. Pe5 Lxd3 18. Dxd3 Pg6
19. Pdf3 Dd6 20. Te1 Te8 21. Db5 Db6

22. Dxb6  (22. Dxe8+!? Ik had dit wel gezien, maar ik
zag het niet duidelijk meer. Het was nl wel de 3e partij op
zaterdag. 22... Pxe8 23. Pd7 De6 (23.. Dd6 24. Txe8+
Pf8 25. Txf8+ Dxf8 26. Pxf8 Kxf8 +-) 24. Txe6 fxe6 25.
Pc5 +/-)
22... axb6 23. Kf1 Ta8 24. Pxg6 hxg6 25. a3 Kf8 26.
Pg5 c5 27. Ke2 Tc8 28. Kd3 Tc6 29. Te2 Ph5 30. g3
c4+ 31. Kc2 Td6 32. a4 b5 33. axb5 Tb6 34. b3 cxb3+
35. Kxb3 Txb5+ 36. Kc2 Pf6 37. Kd3 Tb1 38. Kc2 Tb5

In Memoriam
Donderdag 11 maart overleed na een kort
ziekbed oud HWP-lid Jan Schotman. Hij
is jarenlang een trouw lid geweest van HWP,
totdat enkele jaren geleden zijn gezondheid
hem in de steek begon te laten, waardoor
hij niet meer een lekker potje kon schaken.
Dat vond ie erg jammer. Jan Schotman is
81 jaar geworden.



Het Probleem
De oplossing van het probleem uit nieuwsbrief 2.4  De
sleutelzet is 1…f3!!. Na 2. Pxc3 volgt 2… Le3  3. Kh1
Lh3. en wit moet Dg1 spelen om mat te voorkomen, waarna
zwart het paard op c3 neemt en een stuk voorkomt.

Het nieuwe probleem komt uit een partij van de redacteur
van deze Nieuwsbrief. Spelend met zwart kon hij het mat
in vier niet vinden. Nu is het vinden van mat in een partij
een stuk lastiger dan vanaf een blaadje, waarop staat
zwart geeft mat in vier. Maar toch !

SHS Activiteiten
In de zesde ronde van het Kennemer open deden vooral
de HWP’ers in de B-groep van zich spreken. Louis
Bongenaar en Frits Welling wonnen beiden hun partij
tegen resp. Yorick en Remco ter Hagen. Beiden hebben
nu 4½ uit 6 en bezetten een gedeelde tweede plek op
slechts een halfje van leider Mark Grondsma. Op de wat
lagere borden in deze groep was er tweemaal spraken
van een “broedermoord”. Hans Kranendonk velde club-
genoot Sylvain de Ruyter en John Post deed hetzelfde
met Peter Zoetemeijer.
In de A-groep verspeelde Dennis van der Meijden zijn
hoge klassering. Niet doordat hij verloor, maar doordat
hij vanwege een invalbeurt in het eerste (met een
overwinning) een bye moest opnemen. Met 4½ uit 6 staat
hij nu een vol punt achter op leider Han Jansen. Tim
Roosink en Boudewijn Eijsvogel zoeken met 3½ punt
nog aansluiting bij de subtop.
Voor de uitslagen van de zevende ronde, afgelopen zater-
dag verspeeld, en de gevolgen daarvan voor de stand,
zijn op de website van de SHS opgenomen.

Agenda
Di. 6 april: Training 1700- door Jeroen Schuil

Start HWP jeugdschaken
Do. 8 april: De Wijker Toren 4 – HWP 5
Vr. 9 april: Training 1700+

Za. 17 april: Haeghe Ooievaar – HWP 1
8e ronde Kennemer open

Di. 20 april: HWP 7 – SHS 1
Do. 22 april: Het Spaarne 4 – HWP 6
Za. 24 april: Het Spaarne rapid toernooi.

Aanmelden: p.beers@chello.nl of
BertBergshoeff@compuserve.com

Za.1, zo.2 & Persoonlijk kampioenschap van de
za.8 mei NHSB. Aanmelden via

gerard.vander.graaf@quicknet.nl
Za. 8 mei: Rapid toernooi Castricum. Aanmelden

via bkrjhn@zonnet.nl . Het voltallig
HWP-bestuur zal hier aanwezig zijn.

HUIZINGA  ADVOCATEN
Telefoon: 023 525 59 59
E-mail: Spanjer@huizinga-advocaten.nlLINKL
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W

The Gobal Law Group
E.E.I.G.

39. Kd3 Pd7 40. Ph7+ Kg8 41. Pg5 Pf8 42. Te8 Tb6 43.
Ph7 Kxh7 44. Txf8 f6 45. Td8 Tb5 46. h4 b6 47. Tc8
Tb2 48. f3 Tg2 Ik heb zijn toren weggelokt en kan nu
pion d5 opruimen en dat ziet er wel gunstig uit voor wit.
49. g4 f5 50. Td8 fxg4 51. fxg4 Tg3+ 52. Kd2 Txg4 53.
Txd5 Txh4 54. Tb5 Th5 55. d5 Ik ging lopen. Misschien
had ik nu PRECIES moeten uitrekenen of lopen nodig
was. (55. Txb6)
55... Tf5 56. c4 Tf6 57. Ke3 g5 58. Ke4 g4 (58... Tf4+
59. Ke5 Txc4 60. d6 Tc8 61. d7 Ta8 +-)
59. Ke5 g3 60. Tb1 g2 61. Tg1 Tf2 62. d6 Te2+ 63. Kd5
Kg8 64. d7 Kf7 65. Kd6 Td2+ 66. Kc7 b5 67. c5 1-0
Minder goed verging het Frank Beverdam in de B-groep.
Hij sprokkelde slechts 2½ punt bijeen. Meer hierover in
de komende “Ruif”.
Ook op het Windesheim toernooi in Zwolle was Frans
Arp weer present. Met een 50% score en een TPR van
ruim boven de 2100 presteerde hij weer bijzonder goed.
In de vorige Nieuwsbrief werd reeds bericht dat Paul
Pancras de finale van het Nederlands kampioenschap
bandstoten 5e klasse had bereikt. De finales zijn gespeeld
en Paul heeft een eervolle 3e behaald. Proficiat Paul!

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

Jeugdschaak
Vanaf dinsdag 6 april zal de gemiddelde leeftijd van de
“Soos”  bezoeker flink omlaag gaan. Vanaf die dag start
HWP namelijk met de jeugdopleiding. De periode t/m juni
geldt als introductieperiode, maar met ingang van het
komend seizoen gaat HWP een heuse jeugdafdeling
krijgen. Er zal training worden gegeven volgens het be-
kende stappenplan aan een groep van in eerste instantie
15-20 kinderen in de leeftijd van 6 – 12 jaar. De training
zal onder leiding staan van Peter Beerens, David
Joziasse, Ben de Jong, Chris Rensink en Frank
Beverdam. Sylvain de Ruyter zal de administratie voor
zijn rekening nemen. Indien je belangstelling hebt om ook
wat voor het jeugdschaken te doen, meld je dan aan bij
Frank Beverdam, Chris Rensink of Frits Welling.

De Beker
De loting voor de halve finales voor de beker is als volgt:

Frans Arp - Tim Roosink
Jeroen Schuil - Rene in ’t Veld

De wedstrijden gaan op 6 april gespeeld worden.


