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HWP Nieuwsbrief
 7 december 2004   nr.3.3

Interne
Na elf ronden intern weer een vertrouwd gezicht aan kop
van de ranglijst: Rene in ’t Veld. Hij kon nog niet al te veel
partijen spelen voor de interne, maar in de vijf die hij wel
speelde liet hij slechts een halfje liggen. Verrassende
tweede is momenteel Luuk van de Broek. Met zijn originele
stijl drijft hij menig tegenstander tot wanhoop. Zo ook Bas
Kamps, toch nog altijd vijfde in de tussenstand. Zie
onderstaande partij.

Wit: Luuk van de Broek  Zwart: Bas Kamps
1. d4 g6 2. e4 Lg7 3. c3 d6 4. Lg5 Pf6 5. Pd2 h6 6. Lh4
c5 7. Lc4 cxd4 8. cxd4 Pc6 9. Pe2 Db6 10. O-O Pxd4
11. Pxd4 Dxd4 12. Da4+ Pd7 13. Lxf7+

13. … Kxf7 14. Db3+ Kf8 15. Pf3 Dxb2 16. De6 Pf6 17.
Dc4 Pg4 18. Tab1 Pe5 19. Lxe7+ Ke8 20. Pxe5 Dxe5
21. Lh4 Dc5 22. Dd3 Le5 23. Tfc1 Dd4 24. Db5+ Kf7
25. Tc7+ Kg8 26. De8#

De top 5:
1. Rene in ’t Veld 968
2. Luuk van de Broek 956
3. Harry Lips 888
4. David Joziasse 833
5. Bas Kamps 820

Externe
Het Eerste kent pieken en dalen. Ronde vier was weer
OK. KTV uit Enkhuizen werd met 6 – 2 onder de voet
gelopen. Helaas, helaas was het de ronde daarvoor weer
kommer en kwel. Tegen de geflatteerde koploper Utrecht-
3 werd een knullige  4½ - 3½ nederlaag geleden. Hierdoor
staat de teller na vier wedstrijden op even zoveel punten,
en bedraagt de achterstand op Utrecht – dat 4x met het
kleinst mogelijke verschil won – dus ook vier punten.
Topscorer is nog steeds Rene Duchene met 3½  uit 4,
maar ook Sander Helsloot score toont met een 100% (3
uit 3) aan dat weer terecht een beroep op hem is gedaan.

Het Tweede ging flitsend van start met twee over-
winningen, maar kon dit in de twee daarop volgende
ronden geen vervolg geven. Thuis werd met 3 – 5 van
Krommenie verloren en in ronde vier werden in de topper
tegen de naamgenoot uit Zaandijk de punten gedeeld.
Met 5 punten uit 4 is echter nog alles open in de eerste
klasse B. De achterstand op de koploper, het andere Witte
Paard, is slechts een punt, maar  ook het degradatiespook
ligt nog op de loer. Want in een klasse waar iedereen van
iedereen kan winnen zijn waarschijnlijk 7 punten nodig
om de dans te ontspringen. Vermeldenswaard tenslotte is
dat zowel Adrie Pancras (4 uit 4) als David Joziasse (3
uit 3) hun 100% score handhaven.

Het Derde draait netjes bovenin mee in de tweede klasse.
Van het sterke Chess Society, met oud HWP’ers Fred
van de Klashorst en Dennis van der Meijden in de
gelederen, werd weliswaar met ruime cijfers, 5½ - 2½,
verloren, maar in de derde ronde werd de winnende draad
weer opgepakt. De reserves van Heemstede, op papier
toch een sterk team, werden nipt met 3½ - 4½ geklopt.
Opvallende rol hierbij was weggelegd voor good old Paul
Pancras. Hij klopte de sterke Heemstedenaar Kikuchi.
Topscorer voor drie is hij echter niet. Dat is Marius
Jaspers. Hij scoorde uit drie partijen even zoveel punten.
Ook Andre Hendriks (2 uit 2) en Paul Tuijp (2 uit 3)
presteren naar behoren.

Wit: Y.Kikuchi (1870)  Zwart: Paul Pancras (1677)
1. d4 Pf6 2. Lg5 g6 3. Dc1 h6 4. Lh4 c5 5. Lxf6 exf6 6.
d5 Da5+ 7. Pc3 d6 8. De3+ Le7 9. O-O-O f5 10. h4 Pd7
11. f4 Pf6 12. a3 Pg4 13. Df3 b5 14. e3 a6 15. g3 Tb8
16. Pb1 Lf6 17. e4 fxe4 18. Dxe4+ Kd8 19. Ph3 Te8 20.
Dd3 Te3 Niet slecht maar het gaat sneller met 20... Pe3
21. Td2  (21. b4 cxb4 22. axb4 Dxb4 23. Da3 Dxa3+ 24.
Pxa3 Pxd1 25. Kxd1 Lg4+ 26. Kd2) 21... Pc4 22. Te2
De1+ 23. Txe1 Txe1+ 24. Dd1 Lxb2#
21. Dd2 b4 22. Ld3 Db6 Mist het fraaie 22... Lxb2+ 23.
Kxb2 bxa3+ 24. Ka2 Tb2+ 25. Ka1 Txb1+ 26. Kxb1 Db6+.
23. a4 b3 24. c4 Tb7 25. h5 Tbe7 26. hxg6 fxg6 27.
Pc3 Da5 28. The1 Lxc3 29. bxc3 Dxa4 30. Txe3 Da1+
31. Lb1 Txe3
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Kommer en kwel wat betreft Het vierde. De 7 – 1 nederlaag
uit de eerste ronde werd gevolgd door een 4½ - 3½ verlies
tegen V.V.V en een 3 – 5 nederlaag tegen het vierde van
“Lange Rokade”. Dus is het niet verwonderlijk dat de
mannen van vier onderaan bungelen. Gelukkig zijn er vier
teams met maar twee punten in de derde klasse C, dus
de situatie is nog niet hopeloos. De enigen, die nog
enigszins op de been blijven zijn Richard Copier en
Stephan Blaas. Zij scoorden 1½ uit 2. Nogmaals: Mannen
kom op, het vierde moet zich handhaven !!

Het Vijfde lijkt de hooggespannen verwachtingen te gaan
waarmaken. Na drie ronden staat de teller op 6 match-
punten en 19½ bordpunt. In ronde twee moest De Vennep
eraan geloven met 5-3 en in de derde ronde was het
vierde van De Uil geen partij. Het werd 7 – 1. Hoewel met
zo’n aantal bordpunten iedereen wel een goede score
heeft zijn er twee spelers die eruit springen. Hans
Kranendonk en Gerard Brookhuis hebben beiden 3 uit
3. Ook Antonio Adamidis heeft nog een 100% score,
maar hij speelde een wedstrijd minder.
Hier een partij van een van de topscorers:

Stefan Koek  -  Hans Kranendonk
1. d4 e6 2. f4 d5 3. Pf3 c5 4. e3 Pc6 5. c3 Pf6 6. Ld3 g6
7. O-O Lg7 8. Ld2 O-O 9. Le1 Db6 10. Dc2 c4 11. Le2
Pg4 12. Lf2 Pe7 13. h3 Pxf2 14. Txf2 Pf5 15. e4 dxe4
16. Pe5 Pd6 17. Pxc4 Pxc4 18. Lxc4 f5 19. Te2 Kh8
20. Kf1 Ld7 21. Pd2 Dc6 22. Lb3 Dd6 23. g3 g5 24.
Pc4 Dc7 25. Pe5 Lxe5 26. dxe5 a5 27. a4 gxf4 28. gxf4
Tg8 29. Tg2 Db6 30. Td1 Txg2 31. Kxg2 Tg8+ 32. Kh2
De3

33. Dd2 Dg3+ 34. Kh1 Dxh3+ 35. Dh2 Df3+ 36. Dg2
Dxg2#   0-1

Ook Het Zesde draait buitengewoon goed mee. Moest in
de eerste wedstrijd nog berust worden in een gelijkspel.
De twee daarop volgende wedstrijden werden beiden
gewonnen. Met nipt verschil 3½ - 4½ van Bloemendaal 9
en met ruime cijfers 5½ - 2½ van Bloemendaal 8. Dat
laatste team was een directe concurrent en net als het
vijfde gaat ook het zesde, zij het gedeeld, aan de leiding.
Geen 100% scores meer in het zesde. Wel eervolle
vermeldingen voor Wilhelm den Ruygh  2½ uit 3, Vincent
Steemers, Serge Hol en Huub Elzerman met 2 uit 3 en
Henk van de Lugt met 1½ uit 2.

Het Zevende moet zijn eerste matchpunten nog halen.
Na de “broedermoord” door het vijfde is het nog niet goed
gekomen met de discipelen van Fons Jonkers. Ook het
tweede van Excelsior, zij het nipt, en het zevende van
Bloemendaal bleken te sterk. Het zou toch leuk zijn als
het zevende wat puntjes kon afsnoepen van de
concurrenten van het vijfde, want aan de top is het met
drie ploegen met de maximale score erg spannend.
Ondank de drie nederlagen kent het zevende nog wel
een topscorer met meer dan 50%. Harry Wassink
behaalde 2 uit 3.

Beker
Dinsdag 30 november werden er voor de 1/8 finale in de
beker 6 partijen gespeeld. Grootste verrassing was de
overwinning van Ben de Jong op Rene Duchene. Ook de
overwinning van Stephan Blaas op David Joziasse kan
worden geplaatst in de categorie “onverwacht” . Naast
deze twee plaatsten zich verder nog voor de kwartfinale:
Rene in ’t Veld, Piet Avis, Paul Pancras en Willem Mook.
De partijen Sander Tromp – Jeroen Schuil en Herman
Leyte – Harry Lips staan nog op het program.

Kennemer Open
Weinig HWP vuurwerk in de A-groep van het Kennemer
open. Herman Leyte won de onderlinge strijd tegen Frank
Beverdam en is nu met 2½ uit 4 de beste HWP’er. De
overige drie HWP’ers, Louis Bongenaar, Boudewijn Eijs-
vogel en Frank Beverdam bungelen ergens onderaan de
ranglijst.
In de B-groep doet Richard Copier het goed. Weliswaar
verloor hij in de derde ronde van de onberekenbare Frank
Sala, maar in ronde vier herstelde hij zich met een
overwinning op jeugdtalent Yashin van Kesteren. Met 3
uit 4 heeft Richard maar een halfje achterstand op de vijf
koplopers.
Met 2½ uit 4 doen ook Gerard Brookhuis (3 bye’s, maar
dat komt natuurlijk omdat Gerard mede verantwoordelijk
is voor de organisatie), Frits Bakkes, Hans Kranendonk
en Frits Welling nog mee voor de ereplaatsen. Sander
Tromp heeft 50%, Willem de Ruig 1½ uit 4 en Carel
Kuip en Sylvain de Ruyter 1 uit 4 en David Simonse
tenslotte moet het nog doen met een halfje.

2000+
Ook dit seizoen wordt er voor de sterke clubschakers en
jeugdtalenten uit de regio Kennemerland weer een 2000+
toernooi georganiseerd. Voor HWP doen mee: Rene in ’t
Veld, Harry Lips, Max Merbis en Tim Roosink. Na twee
van de zeven ronden gaan Peter de Roode van Santpoort
en Djurre den Heeten van “De Wijker Toren” aan de leiding
met twee punten. Rene won in ronde 1 van Frans Arp,
maar moest daarna in een spectaculair Koningsgambiet
zijn meerdere erkennen in koploper den Heeten. Harry
verloor van Hugo Gorissen en maakte remise tegen Aad
de Bruijn, ook Max verloor van den Heeten en remiseerde
met Frans Arp .Tim Roosink tenslotte moest twee keer in
het stof bijten: tegen Michiel Sijpkens en Xander
Schouwerwou.
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Agenda
za.11 dec: Snelschaakkampioenschap NHSB voor club

teams. Locatie: Kennemer Sportcenter.
Aanmelden via SchakeninNH@quicknet.nl

ma.13 dec. Assendelft – HWP 4
za.18 dec. HWP 1 – ASC

5e ronde Kennemer Open
za.28 dec: RapidKampioenschap HWP

Aanvang 20:15 uur. 15 min. pppp; 6 potjes
ma.3 jan. Excelsior 3 – HWP 6
di.4 jan. HWP 7 – Purmerend 8

do.6 jan. Het Spaarne 4 – HWP 5
za.8 jan. De Eenhoorn 2 – HWP 1

6e ronde Kennemer Open
ma.10 jan. De Uil 2 – HWP 3

di.11 jan. HWP 2 – Aalsmeer 1
14 tm 30 jan. Corus Toernooi

za.22 jan: Het regionaal kampioenschap voor C (t/m
14) en D (t/m 12) jeugd. Dit wordt gehouden
bij schaakvereniging Het Oosten in het
Schoter Regthuis  aan de Vergierdeweg.
De besten plaatsen zich hier voor het Noord-
Hollands kampioenschap.

za.5 feb: NHSB pupillendag voor E-jeugd (8 t/m 10
jaar) en jonger. Hier wordt gestreden om
het Noord-Hollands kampioenschap en
kunnen de beste E-tjes en F-jes zich
plaatsen voor het Nederlands
kampioenschap. Strijdtoneel is buurthuis De
Pelikaan in Krommenie. Zeer aan te raden
voor alle jeugdspelers !

za/zo.12/13 feb: Persoonlijk kampioenschap voor A/B/C
en D-jeugd. Alleen indien geplaatst via voor-
ronden.

zo.6 mrt: NHSB kampioenschap voor E-teams. HWP
wil hier eigenlijk met twee teams aan
meedoen. Dus zet vast in je agenda deze
datum! De locatie is nog niet bekend, maar
het zal ergens in de regio Alkmaar zijn.

za/zo.02/03 apr: NHSB-kampioenschap voor D-teams.
Ook hier geldt dat het leuk zou zijn als we
een HWP team konden inschrijven. Dit
toernooi wordt eveneens gehouden in
Krommenie.

Jeugd
Dinsdag 16 november hebben alle (op Max na, want hij
heeft zijn stap 1 diploma al) kinderen een proefexamen
stap 1 gemaakt. Hoewel sommige kinderen een hele goede
scoren haalden, Roel had zelfs alle vragen goed, gaan
we 21 december nogmaals zo’n examen doen, zodat we
zeker weten dat ook iedereen het echte stap 1 examen
gaat halen.
Zondag 28 november speelden een aantal kinderen van
de HWP-jeugd hun eerste toernooi: Het Petrus ter Plegt
toernooi. Het werd een uiterst succesvolle dag!
Jurriaan, Max, Roel en Wum speelden als team mee bij
de jongste jeugd. Zij werden heel erg knap derde. Vooral
Max was erg op dreef hij haalde 7½ punt uit 9 partijen.
Maar ook de anderen zorgden voor de nodige punten.
Roel haalde 6 punten, Jurriaan 5 en Wum 4. Goed dus
voor een mooie beker. Een uitstekend resultaat voor een
eerste toernooi.
Bij de oudste jeugd (t/m groep 8) waren Anco en Floris
samen met drie jongens van schaakclub Heemstede
ingedeeld in een team. Vooral Anco deed het heel erg
goed. Hij verloor geen enkele keer en haalde 5 1/2 punt
uit zeven partijen. Floris had wat meer tijd nodig om te
wennen aan een echt toernooi, maar aan het eind ging
het steeds beter. En door zijn overwinning in de laatste
ronde werd ook de Heemstede/HWP combinatie uit-
eindelijk derde.
De interne competitie is inmiddels gevorderd tot ronde
11. En hoewel iedereen heel erg zijn best doet tegen
Max is het nog niemand gelukt hem ook maar een half
puntje af te snoepen. Hij staat dus nog steeds dik boven-
aan. Maar ook Wum en Lidwien doen het erg goed. Zij
staan tweede en derde. Een extra pluim voor de aller-
jongste. Elise: ze is pas zes, wordt tweede kerstdag zeven,
en heeft haar laatste vier partijen allemaal gewonnen met
heel goed spel.
De stand na 11 ronden:

1. Max Rensink 299
2. Wum  van den Akker 259
3. Lidwien Groeneveld 222
4. Dirk Groeneveld 180
5. Jelle Glass 163

Rapid Kampioenschap HWP op dinsdag 28
december
Het bestuur heeft besloten om na jaren weer het Rapid
kampioenschap van HWP te houden.
Het idee is dat te doen op onze traditionele oudejaars
avond met oliebollen en appelflappen. De deelnemers
zullen worden verdeeld in twee groepen te weten:
Groep A: de 32 hoogst geplaatste spelers op de ranglijst
Groep B: de overige HWP’ers
-- De ranglijst van 21 december 2004 is bepalend voor
de volgorde.
-- Hoe de indeling eruit zal zien hoort een ieder die avond.
-- Iedereen speelt minimaal 6 wedstrijden.
-- De bedenktijd is 15 minuten p.p.p.p.
Prijsuitreiking door de voorzitter aan de kampioenen van
de groepen vindt plaats om +/- 24.00 uur
BELANGRIJK: Uiterlijk om 20.10 uur aanmelden!!!


