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De Interne
Met nog twee ronden voor de boeg nadert de interne zijn
ontknoping. Na het onderlinge duel met Peter Beerens in
zijn voordeel beslist te hebben lijken de beste kansen op
de titel nu voor Max Merbis. Jeroen Schuil, die een
knappe derde plek bezet lijkt uitgeschakeld.

Pl. Speler KNSB CLUB TPR KZR
1. M. Merbis 1971 2012 2006 2640
2. P. Beerens 1937 1963 1970 2581
3. J. Schuil 1939 1847 1969 2510
4. C. Visser 1777 1792 1880 2384
5. R. in 't Veld 2129 1978 1975 2368

De Beker
De bekerfinale wordt op 18 mei gespeeld en gaat tussen

Jeroen Schuil en Frans Arp.

De Externe
De successen van vorig jaar konden dit jaar geen vervolg
worden gegeven. Op het tweede en derde na beleefden
alle externe teams een moeilijk seizoen. Het eerste wist
zich ternauwernood te handhaven, het vierde en vijfde
degradeerden, het zevende eindigde laatste en het zesde
kon bij lange na de kampioensaspiraties niet waarmaken.
Kortom dit moet volgend jaar beter!

Het Eerste handhaafde zich met de hakken over de sloot,
op ‘t nippertje en kantje boord in de 3e klasse KNSB. Na
in de voorlaatste ronde met 5½ - 2½  te hebben verloren
van mede degradatie-kandidaat Haeghe Ooievaar moest
in de laatste ronde eigenlijk gewonnen worden – en liefst
met grote cijfers – van rivaal Het Spaarne. Uiteindelijk
werd het een teleurstellend 4–4 gelijkspel. Maar daar de
concurrentie echter verloor wist HWP zich nog net op de
veilige achtste plek te nestelen. Peter Beerens met 5 uit
8 en Max Merbis met 5 uit 9 (toevallig ook de twee spelers
die strijden om de interne titel) presteerden het best.

Het Tweede speelde de laatste wedstrijd tegen Santpoort,
dat de punten wel goed kon gebruiken, om des keizers
baard. Hoewel niemand achter het bord plaats neemt om
te verliezen bleek de scherpte verdwenen. Een 3½  - 4½
nederlaag was het gevolg. Hiermee eindigde het tweede
op een vierde plek met 7 punten uit even zoveel wedstrijden.
De meest in het oog springende spelers dit seizoen waren
Bart Stam met 5 uit 7 (TPR 2040) en Willem Mook met 4
uit 5 en een TPR van 1973.

Het Derde won, hoewel er ook niets meer op het spel
stond, wel zijn laatste wedstrijd. Bakkum werd met 3 – 5
geklopt. Het derde legde met deze zege beslag op de
derde plaats en is met dit resultaat het best presterende
HWP team. Uit zeven wedstrijden werden 9 punten

behaald. Veel van de bordpunten werden binnengehaald
door Dick van Oversteeg (6 uit 7), David Joziasse ( 5 uit
6) en Koos Stolk, die weliswaar ‘maar’ vier partijen
speelde, maar wel de volle 100% scoorde.
In de vorige Nieuwsbrief werd al bericht dat voor Het
vierde het doek gevallen was. Dat was niet helemaal juist
want er bestond nog een minimale theoretische kans op
handhaving. Helaas, helaas de kans was zo klein dat zelfs
een 5 – 3 overwinning op het Spaarne de laatste ronde
niet meer mocht helpen. Met drie punten eindigde het
vierde als zevende en dit team zal het volgend seizoen
een klasse lager moeten proberen. Dat zal waarschijnlijk
niet gelden voor Herman Leijte. Hij won al zijn zes partijen
en scoorde daarmee een TPR van 2380.Onderstaand zijn
laatste partij tegen Spaarne veteraan Nico Huijboom.

Wit: Nico Huijboom  Zwart: Herman Leyte
1.e4  c6  2.d4 d5  3.e5 c5  4.Pf3 cxd4  5.Dxd4 Pc6
6.Lb5 a6  7.Lxc6+  bxc6  8.O-O  e6  9.c3  Pe7 10.Lg5
Dc7 11.Te1 h6 12.Lf4 Pf5 13.Dd2 g5  14.g4 Pg7 15.Lg3
Lb7 16.a4 Le7 17.Pa3 h5  18.Pxg5 hxg4 19.Pc2 Ph5
20.b4  Pxg3 21.hxg3  0-1

Ook kommer en kwel voor wat betreft Het vijfde. Een
ruime 6 - 2 nederlaag tegen De Wijker Toren bezorgde
het vijde een laatste plek in klasse 3D en daarmee moet
ook dit team zijn heil volgend seizoen een klasse lager
zoeken. Topscorer voor vijf was Frits Welling. Hij scoorde
3½ uit 5, met een TPR van 1797. De eerlijkheid gebiedt
wel te zeggen dat daarbij een reglemetair toegekend punt
zat.

Het zesde droomde voor aanvang van het seizoen van
een kampioenschap, maar moest zich uiteindelijk tevreden
stellen met een vierde plaats met een 50% score (drie
overwinningen, drie nederlagen en een gelijkspel). De
laatste ronde werd er nog wel een eclatante 2 – 6 zege
geboekt op Het Spaarne. Met een TPR van 1763 waren
Rob Mol (5½ uit 7) en Sylvain de Ruyter (5 uit 7) de best
presterende spelers.

Het zevende, volgens teamleider Fons Jonkers gezegend
met ruim 250 jaar schaakervaring, eindigde desondanks
op de laatste plaats. Ook de jonkies van de SHS bleken
de laatste seizoenswedstrijd te sterk. 3 - 5 was het
eindresultaat. Hoewel er slechts éénmaal werd gewonnen
bleef iedereen enthousiast, zo ook Fons, die er nog een



HWP’ers op pad.
Recentelijk, tegenwoordig tweemaal per jaar, werd Het
Witte Zwaan toernooi gespeeld. Net als de bij vorige editie
ging de winst naar Amsterdammer Rob Witt. Organisator
Frans Arp eindigde als vierde in de A-groep en Willem
Mook werd zesde. De B-groep werd een prooi voor Michiel
Smissaert van Het Spaarne. Hij bleef de HWP’ers Frans
v/d Eijnde en Peter Zoetemeijer nipt voor. De overige
HWP’ers, Willem de Ruig, Hans Kranendonk en Onno
Horst eindigden respectievelijk als vijfde, achtste en
tiende.

Is er eigenlijk een toernooi in Nederland waar Frans Arp
niet speelt ?? In ieder geval was hij wel weer present in
Almelo bij het Cogas toernooi. In de sterk bezette
hoofdgroep behaalde hij met een een 50% score een
verdienstelijke 17e plek. Winnaar werd, de in Haarlem
ook niet geheel onbekende, grootmeester Daniel Fridman.
Onderstaande partij komt uit het Cogas. Zie hoe Frans
vanuit een onduidelijke stelling zijn tegenstander zodanig
onder druk zet dat hij uiteindelijk bezwijkt.

Frans Arp - NN
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Lf5 5.Pg3 Lg6 6.Pf3
Pd7 7.h4 h6 8.h5 Lh7 9.Ld3 Lxd3 10.Dxd3 e6 11.Lf4
Da5+ 12.Ld2 Dc7 13.O-O-O Pgf6 14.Pe4 O-O-O 15.g3
Pxe4 16.Dxe4 Ld6 17.c4 Pf6 18.Dc2 c5 19.Da4 b6
20.dxc5 Lxc5 21.Lf4 Db7 22.Pe5 Txd1+ 23.Txd1 Td8
24.Txd8+ Kxd8 25.Pc6+ Ke8 26.Pxa7+ Kf8 27.Pc6
Pxh5 28.Le5 f6 29.b4 Lxf2 30.Ld6+ Kg8 31.b5

31. ... Pxg3 32.Da6 Dd7 33.Da8+ Kh7 de beslissende
blunder, na Kf7 kan zwart nog spelen
34.Pe7 Pe2+ 35.Kb1 h5 36.Dg8+ 1-0

Na Cogas was het Veteranen kampioenschap van
Amsterdam het volgende toernooi, waar Frans acte de

presence gaf. En hoe. Met de onwaarschijnlijke score
van 7 uit 7 eiste hij de titel voor zich op. Alleen jammer
voor hem dat plaatsing voor het NK er niet in zat, omdat
hij niet uitkomt voor de Amsterdamse bond.

Op zaterdag 8 mei toog het bijna voltallige HWP bestuur
– alleen Jeroen Schuil ontbrak vanwege prive beslom-
meringen – naar Castricum om daar deel te nemen aan
het plaatselijke rapid-kampioenschap. Door de afwezig-
heid van Jeroen was Rene in ’t Veld de enige die de
HWP “ kleuren”  in de A-groep mocht verdedigen. En hij
deed dat met verve. Een derde plaats, achter Harmen
Jonkman en Daan Zult, met 5 uit 7 was zijn deel.
Hoogtepunt was het matzetten van zijn Hongaarse
opponent met dame tegen kale koning met nog 5
seconden op de klok.
In groep B leek Frank Beverdam met een 4½ uit 5 score
regelrecht op de hoofdprijs af te stevenen. Een
Amsterdams jeugdtalent gooide echter roet in het eten in
ronde zes. Een miserabele partij in de laatste ronde
betekende uiteindelijk slechts een zesde plaats. Paul Tuyp
kon zich niet in de strijd om de prijzen mengen. Hij moest
genoegen nemen met een plek in de middenmoot.
Om degenen die twijfelen over de speelbaarheid van het
Koningsgambiet de volgende vermakelijke partij.

Frank Beverdam (1817)  -  Frans Vreugdenhil (1954)
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 g5 4.d4 g4 5.Lxf4 gxf3 6.Dxf3
d5 7.Pc3 Lb4 8.O-O-O Lxc3 9.Dxc3 c6 10.exd5 cxd5
11.Lb5+ Pc6 12.Tde1+ Le6 13.Lxc6+ bxc6 14.Dxc6+
Kf8

15.Txe6 fxe6 16.Ld6+ Kf7 17.Tf1+ Kg6 18.Le5 Dg5+
19.Kb1 Pf6 20.Txf6+ Dxf6 21.Lxf6 Taf8 22.Dxe6 Txf6
23.Dg4+ Kf7 24.Dh5+ Kg7 25.a3 Td8 26.Dg5+ Kf7
27.De5 Td7 28.Dh5+ Kg7 29.Dg4+ 1-0

In groep C tenslotte was Willem de Ruig goed op dreef.
Ook hij deed lang mee voor de hoofdprijs. Een nederlaag
in de laatste rond deed hem uiteindelijk met 5 uit 7 op de
derde plaats belanden. Belangrijker dan die derde plek
was echter zijn overwinning in de prestige strijd tegen
Frits Welling. Frits was hierdoor kansloos voor de prijzen,
maar handhaafde zich wel hoog in de middenmoot.
Penningmeester Theo Elstgeest begon sterk met 2 uit 2,
maar kon in het restant slechts 1 punt aan zijn totaal
toevoegen. Al met al een leuk toernooi dat werd afgesloten
met een gezellig etentje in het “ Koffiehuis”.

jaartje als teamleider aan vastknoopt. Ook nog een pluim
van de redactie. Want nadat in een eerdere editie melding
was gemaakt van het feit dat er geen wedstrijdverslagen
van het zevende op de website te lezen waren, werd menig
HWP’er nu verrast met een uitgebreid verslaglegging,
inclusief partijen en diagrammen, van de laatste
wedstrijden. Tenslotte dient nog gelmeld te worden dat
Kees Dommershuijzen met 5 uit 7 (TPR 1552)  en Edward
Geerts met 3 uit 4 (TPR 1600) dit seizoen het beste
scoorden.



Het Probleem
Ten onrechte werd bij het probleem uit de vorige editie
vermeld dat het mat in vier was. Echter het is pas mat na
1… Te1 2.Kh2  Pg4!  3.Kg3 (hxg4 Dh4 mat) Lf2  4.Kf3
Te3  5.Kxg4 Dh4 6.Kf5 g6 mat.
Geen wonder dat redacteur dezes dit niet zag.

Het nieuwe probleem lijkt op het oog niet zo lastig. Maar
probeer het mat in 8 maar eens te vinden...

SHS Activiteiten
Jeugdschaak
Met twintig kinderen is dinsdag 6 april de jeugdafdeling
van HWP van start gegaan. Na 5 lesavonden louter
positieve reacties. Zowel van de kinderen, ouders, train-
ers, HWP’ers als het Societeit bestuur.
Volgend seizoen gaan we dan ook zeker door. Streven is
weer minimaal 20 kinderen, maar uitbreiding naar 30
moet mogelijk zijn. Daartoe zijn echter meer trainers /
begeleiders nodig. Dus meld je aan bij Frank Beverdam
of Chris Rensink.

Haarlem 2000+
Het Haarlem 2000+ beleefde op 12 mei zijn laatste ronde.
Het Persoonlijk Haarlems Kampioenschap werd opgeëist
door de Bloemdaler Jan Bakker met een niet mis te
verstane score van 6 uit 7. De HWPers Max Merbis en
Frans Arp deelden samen met de Santpoorter Peter de
Roode de tweede plaats; allen met een score can 5 uit 7.

Kennemer Open
Alle uitslagen, standen en dus de klasseringen van de
HWP’ers in de Kennemer open waren bij het ter perse
gaan van deze Nieuwsbrief nog niet bekend. Deze zullen
volgen in de laatste editie van dit seizoen. Wel bekend is
dat de A-groep een prooi is geworden voor Dennis van
der Meijden. Hij won ook zijn laatste partij en eindigde
met de respectabele score van 7½ uit 9 bovenaan. Uit
handen van mede organisator Bert Bergshoeff mocht hij
de wisselbeker in ontvangst nemen. Met ruim 80
deelnemers was dit Kennemer open een groot succes
en de plannen voor volgend jaar liggen dan ook al weer
klaar. Nog een speciaal dankwoord voor de organisatie
naast Bert bestaande uit Gerard Brookhuis, Pim Beers
(Het Spaarne) en Frank Sala (Het Oosten).

Agenda
di. 25 mei: Laatste ronde Interne

di. 1 juni: HWP  snelschaakkampioenschap.
di. 8 juni: Start Zomerschaak

zo. 13 juni: HWP Fietstocht
di. 15 juni: “Die Große Schwalbe Abend” in de Soos

onder het motto “We trappen er toch niet
weer in?“. Nederland–Duitsland om 20:45

2, 3 en 4 juli: Het derde Nova College Toernooi.
Aanmelden bij Frits Welling.


