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HWP Nieuwsbrief
 8 februari 2005  nr.3.4

Er is weer veel gebeurd op (regionaal) schaakgebied sinds
het verschijnen van onze laatste Nieuwsbrief. Deze
Nieuwsbrief begint echter met een droevige mededeling.
Er is onvoldoende animo binnen de club, om de Ruif op
regelmatige basis te laten verschijnen. En hoewel het het
Bestuur aan het hart gaat, is besloten de reanimeer-
pogingen te staken en zal er na afloop van het seizoen
een Jaarboek (voorlopig de werktitel) verschijnen. De
inhoud en vormgeving zullen u niet teleurstellen. Het
Bestuur is achter de schermen aan het werk om daarvoor
te zorgen. Onze dank gaat uit naar alle redactieleden en
schrijvers die zich hebben ingezet voor onze voederbak
met HWP-lectuur.

Laat onze verslaggeving beginnen met het ‘viervoudig
schaakspektakel’ op 11 december in het Kennemer
Sportcenter. Niet alleen vindt daar het Noord-Hollands
kampioenschap snelschaken voor clubteams plaats, maar
geeft Friso Nijboer een simultaan en regelen Ad Hendriks
en Rob Oosting (beiden Bloemendaal) een internetwedstrijd
met Yge Visser, ook bekend als ‘Mortalfear’. De schaak-
clinics kunnen zich helaas niet verheugen op veel belang-
stelling.
Ons eigen HWP manifesteert zich goed bij het snel-
schaken; van de 30 deelnemende teams eindigen we als
4e. Winnaar wordt ASG uit Alkmaar.
Nijboer haalt met 42½ uit 44 vreselijk uit, maar lees de
bijdrage van Herman van Lienden. Dan zal blijken dat
onze man dichtbij een kleine sensatie is. Hij beschrijft
zijn avonturen, en soms die van anderen, op vermakelijke
wijze.

Bijna remise tegen Nijboer.
Op zaterdag 11 december loop ik de Kennemer Sporthal
binnen. Op de plek waar vroeger de paarden van kolenboer
Sminia in de wei stonden en later de eerste versie van
deze hal werd gebouwd, staan nu tientallen schaakborden
opgesteld en spelen 112 clubspelers om het Noord-
Hollands kampioenschap snelschaken. Even verderop
heeft IGM Friso Nijboer zojuist een vluggertje gespeeld
tegen badminton coryfee Rob Ridder. Vervolgens is hij
gestart met een inloopsimultaan, waarbij in de loop van
de dag 44 tegenstanders aanschuiven.
Nijboer wint 42 partijen, speelt er 1 remise en verliest
slechts van Antonio Adamidis. Ik schuif aan en speel de
volgende bizarre partij tegen ‘de Fries’.
1.e4 c5  2.Pf3 Pc6  3.d4 cxd4 4.Pxd4 e5  5.Pb5 d6 6.c4
a6  Op dat moment komt onze voorzitter Paul Tuijp langs.
“Hé, de Kalashnikov”, roept hij opgewekt en meldt mij dat
ik versneld de zet e5 heb gespeeld, waardoor ik van de
Sveshnikov variant van het Siciliaans ben afgeweken. Ik
ben verrast. Ik wist niet dat ik dit in me had.
Genoeglijk slurpend aan een bakje koffie vervolgt Paul
zijn weg. Even later komt Nijboer weer langs. Ik maak
melding van het door Paul genoemde Russische geschut

en Nijboer bevestigt het. “Dat klopt. Nadat John van der
Wiel dat boek over de Sveshnikov variant heeft geschreven
hebben sommigen dit gespeeld. Het is niet veel minder”
en Nijboer vervolgt zijn vernietigende weg. “Niet véél
minder, maar wel minder”, denk ik er het mijne van.
Naast mij wordt de blik van Bert Krab steeds bewolkter.
Hij heeft een interessante partij op het bord gekregen,
maar komt allengs gedrukter te staan. Vanaf de andere
kant van het carré word ik toegewuifd door Frits Welling.
“Die heeft zeker normaal geopend”, denk ik enigszins
jaloers.

7.P5c3 Pf6  8.Ld3 Ld7  9.0-0  Le7  10.Pa3 0-0  11.Pc2
Pa7 met de bedoeling b5 te spelen. Natuurlijk ziet Nijboer
dat en speelt
12.a4 Pc6 terug naar het natuurlijke veld, zoals Euwe
ooit mooi zei.
13.Le3 Op dit moment verschijnt Peter Beerens achter
mijn bord en begint met zorgelijke blik mijn stelling van
commentaar te voorzien. Hij noemt een groot aantal
velden, waarop mijn stukken invloed zouden moeten
uitoefenen, maar dat in de praktijk niet doen. “Dan had je
spel gehad” spreekt hij me moed in en met pretoogjes
verwijdert hij zich van mijn bord. Ik besluit nu alle schroom
van mij af te werpen en speel
13 ... Pg4  14.Ld2 Lg5! Jezelf een uitroepteken geven in
een partij tegen een grootmeester is altijd een hachelijke
onderneming. Ik doe het dan ook alleen omdat Nijboer
zegt: “goeie zet”. Kijk, dat zijn nog eens dingen die een
mens graag hoort.
15.Pd5 LxLd2 16.DxLd2 Dh4  17.h3 Ph6 18.f4! Als ik
niks doe speelt Nijboer f5 en zit ik met een waardeloze
loper, staat mijn dame op een eiland en volgt vermoedelijk
nog veel meer narigheid die ik niet onderken. Intussen
lijken de rondjes die Nijboer loopt steeds sneller te gaan.
Ik vraag een time-out aan, krijg een kopje koffie
aangeboden van Paul Pancras en wanneer Nijboer weer
langs komt speel ik
18...f5! en weer knikt Nijboer goedkeurend. Wel speelt
hij
19.Pb6 om zo mijn sterke loper onschadelijk te maken. Ik
heb geen keuze en speel het armoedige
19 ...Td8. Nijboer neemt de felicitaties van Bert Krab in
ontvangst, legt zijn beide handen op tafel en denkt wel 30
seconden na. “Nou vooruit” zegt hij en speelt
20.c5, met de bedoeling om met Lc4 een schaakje te
geven en de mooie diagonaal a2-g8 in bezit te krijgen.
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Ook onderken ik het grapje om t.z.t. mijn toren op d7 te
grazen te nemen na het schaakje op c4. Ik speel:
20...Le6 21.exf5 Pxf5 22.LxPf5 LxLf5 23.Pe3 dxc5 (door
Nijboer gewoon over het hoofd gezien, maar ik geef het
je te doen, een uurtje of 4 allerlei borden afrennen).
24. Df2  DxDf2. Er af die handel, wat er niet staat kan ik
niet over het hoofd zien. Ik bied met een pion meer remise
aan, maar daar wil Nijboer niets van weten. “Er zit nog
teveel spel in en je staat beter”, is zijn commentaar. Ik
had het kunnen weten. Die man schaakt niet om de
puntjes, die man schaakt omdat hij van het spel houdt. Tal
en Morozevitz, dat zullen zijn helden zijn, maar niet de
saaie remiseschuivers.
25.TxDf2 exf4 26.Txf4 Lg6  27.TxTf8 KxTf8 28.Tc1 Td3
29.Ped5 Le4 30.Txc5 Td2 31.Pc3 Lxg2 32.Tf5+ Ke7
(denk bij het wegzetten aan allerlei gemene vorkjes en
matbeelden met T.en P. op f8).
33.Tg5 Lxh3 34.Txg7 Kd8 35. Txh7 (“We staan weer
gelijk”, zegt Nijboer met een vilein lachje.)
35...Lg2  36.Th8 Kc7  37. Pa8+ Kd7 38.Th2! en hier
geef ik teleurgesteld op.

Voor mijn doen goed gespeeld, zelfs een pion voor
gekomen, maar in het eindspel tekort gekomen tegen de
betere speler. Ik ga een stuk verliezen en heb geen zin
om nog 15 zetten door te knoeien.
Nijboer is verbaasd. “Veel te vroeg opgegeven” zegt hij
en geeft binnen een paar seconden een remise
variant......Txb2 39. TxLg2 TxTg2 40.KxTg2 b5. Wit mag
nu kiezen. Of hij ruilt de pion op b5, of schuift hem door,
waarna Pxa5 volgt. En vervolgens staat er een eindspel
met twee paarden tegen één paard op het bord dat niet
door wit is te winnen. Hier krijgt een paard de hik van.
Als troostprijs krijg ik een boekje van Nijboer. Ik vraag
hem er een opdracht in te schrijven en dat doet hij. Er
staat:

“Te veel ontzag. Remise was binnen handbereik.
Friso Nijboer“.

Een dag later lees ik het hele verhaal in geuren en kleuren
in het Haarlems Dagblad. Waar een verliespartij al niet
toe kan leiden...

Een ander geslaagd evenement is het Rapidkampioen-
schap van HWP. Onder het genot van oliebollen en appel-
flappen wordt in pooltjes van 4 het kaf van het koren
gescheiden. De favorieten Harry Lips en René Duchêne
bereiken uiteindelijk de finale, waarbij de laatste zich de
sterkste toont. Naast René valt zo ongeveer nog de halve
club in de prijzen, want er is weer flink uitgepakt. Ook

ontbreekt de traditionele Champagne niet. Het Bestuur
beraadt zich nog op verbeteringen, maar volgend jaar
moet René zijn titel wel verdedigen.

Rapidkampioen seizoen 2004/2005: René Duchêne

De Interne
Sinds het verschijnen van de vorige Nieuwsbrief heeft
René in ‘t Veld zich gehandhaafd als ‘Keizer’. Ondanks
een nederlaag tegen naamgenoot Duchêne in de laatst
gespeelde ronde.
De nummers twee en drie zijn gewijzigd. De nieuwe kroon-
pretendenten zijn Jeroen Schuil en de eerder genoemde
René Duchêne. Met Max Merbis en een prima presteren-
de Frank Beverdam op het vinkentouw, belooft het nog
spannend te worden.

Voor zijn verliespartij kroop René in ’t Veld al door het
oog van de naald. Speel de partij van hem tegen Frank
Beverdam na en let ook op het Engelse computer-
commentaar...

Frank Beverdam - Rene in t Veld
C34: King’s Gambit Accepted: 3 Nf3: 3...Nf6 and 3...d6
1.e4 e5 2.f4 [2.Pf3!?= might be a viable alternative]
2...exf4 3.Pf3 d6 Secures e5 [3...g5 4.h3]
4.d4 g5 5.h4 g4 6.Pg1 Le7 [6...f5 7.Lxf4 fxe4 8.Pc3]
7.Lxf4= Lxh4+ 8.g3 Lf6 9.Pc3 Pc6 10.Pge2 Pge7
[10...h5 11.Dd2=]
11.Dd2 Pg6 [11...h5 12.0–0–0]
12.Le3 Pce7 13.0–0–0 Ld7 [13...h5 14.Lg5 Lxg5 15.Dxg5]
14.Pf4 Pxf4 15.gxf4 [15.Lxf4 Pg6 16.e5 dxe5 17.dxe5
Le7±]
15...Lg7 [15...h5!?= must definitely be considered]
16.f5 h5 17.Lc4 [17.Lg5 f6 18.Lf4 Db8±]
17...d5 [17...Lf6 18.Lg5 Pg8 19.Lxf6 Dxf6 20.Pd5]
18.Lxd5 Lxf5 19.Lxf7+ Kxf7 20.exf5 Pd5 [20...Dd7!?
21.Tdf1 Pxf5±]
21.Lg5+- Lf6 22.Lxf6 [22.Pe4 Lxg5 23.Pxg5+ Kg8±]
22...Pxf6 23.De2 Dd6 24.Dc4+ Kg7 25.Pb5 [25.d5 a6
26.The1 Tae8]
25...Df4+ 26.Kb1 c6 27.Dc5 The8 28.Tdf1 [Worse is
28.Pxa7 Db8 29.Pxc6 bxc6 30.Dxc6 Tc8]
28...Dg3 29.Pd6 Te7 30.Pc4 Tae8 31.Pe5 h4 [31...De3
32.Dd6 c5 33.c3]
32.Tfg1 [32.a3!? h3 33.Db4±]
32...Df2 33.Tf1?? gives the opponent counterplay [33.Pd3
saving the game 33...De3 34.Dd6=]
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33...Txe5–+ 34.Dxe5 [34.Txf2?? mating in 2 34...Te1+
35.Txe1 Txe1#]
34...Dxf1+ [34...Txe5?! 35.Txf2 Te4 36.Kc1µ]
35.Txf1 Txe5 36.dxe5 g3 37.Kc1? [37.exf6+ Kxf6 38.b4µ]
37...g2 38.Tg1 h3 39.Kd2 Pg4 40.Ke2 Pxe5 [40...h2
makes it even easier for black 41.Txg2 h1D 42.Txg4+
Kf7 43.Tb4µ]
41.Ke3 [41.Kf2 doesn’t get the bull off the ice 41...Pg4+
42.Kg3 h2 43.Kxg2 hxg1T+ 44.Kxg1 Kf6 µ]
41...Kf6 42.Kf4 [42.Kf2 there is nothing else anyway
42...Pg4+ 43.Kf3µ]
42...h2 43.Td1 g1D 44.Td6+ Kf7 [44...Kf7 45.Td2 Dg4+
46.Kxe5 Dg3+ 47.Ke4 h1D+ 48.Tg2 Dhh4#]  0–1

Ook in de verschillende ratinggroepen blijft het, hoe kan
het anders, ongemeen spannend. De respectievelijke
koplopers en virtuele prijswinnaars zijn:

Yorick Tromp (<1400)
Serge Hol (<1520)
Piet Avis (<1600)

Frank Beverdam (<1690)
David Joziasse (<1845)

Tenslotte is het vermeldenswaard dat we ons dit lopende
seizoen weer mogen verheugen in de aanwas van enkele
nieuwe leden, soms oude bekenden. Ron Bakker, Wim
Kikkert, Hilmar vd. Veen en Tal Tekofsky lopen alweer
een tijdje mee. Fred Kraan en Nanne Gaikhorst zijn van
recenter datum en van de laatste aanwinst weet ik op het
moment van schrijven de voornaam niet eens: R. vd. Horst
(niet te verwarren met Onno). Van harte welkom en hopelijk
bevalt het verblijf bij HWP!

De Externe
Het Eerste doet het zo ongeveer naar verwachting.
‘Himmelhoch jauchzend, zum Toden betrübt’ is min of
meer het adagium. Winst en verlies wisselen elkaar telkens
af. De laatste twee wedstrijden betekenen verlies tegen
ASC uit Alphen a/d Rijn, maar de laatste wedstrijd tegen
De Eenhoorn II wordt gelukkig weer gewonnen (100%
tegen de andere Noord-Hollandse clubs...) Toch waart
het degradatiespook nog rond, want ‘we’ staan slechts 2
punten boven de rode streep.
In de KNSB beker wint ons viertal knap van buurman/-
vrouw het Spaarne met 2½-1½. Tegen het zeer sterke De
Eenhoorn I wordt uit met 3-1 verloren. René Duchêne
deed weer van zich spreken door Peter Doggers (Elo
2234)

Het Tweede is na een sterk begin hard op weg de kelder
op te zoeken van de 1e klasse B. Na een nieuwe nederlaag
tegen Aalsmeer en met nog 2 sterke tegenstanders voor
de boeg is klassebehoud zo zeker nog niet. Slechts één
punt scheidt de mannen van een degradatieplaats.
Ook een delegatie van ons Tweede team speelde voor de
beker. De Hoornezen van Caïssa kwamen naar onze Soos
en keken hun ogen uit, maar hielden daarbij de schade
beperkt tot 2-2. Een heel punt voor Jeroen Schuil en
remises bij Ben de Jong en David Joziasse waren niet
genoeg. Een gunstiger score voor de Caïssianen op de
hoge borden betekende uitschakeling voor HWP.

De revelatie van dit seizoen is tot nu toe Het Derde. Er
werd één nederlaag geleden tegen het sterke Chess So-
ciety Zandvoort, maar daarna rijgen de overwinningen
zich aaneen. Door misstappen van de Zandvoorters staan
we zelfs een punt los van onze naast belagers. Met nog 2
wedstrijden te gaan hebben we alles in eigen hand.
De laatste wedstrijd was tegen het tweede team van De
Uil. Met enig kunst- en vliegwerk werd met 5-3 gewonnen.
Eén van de punten werd binnengehaald door Marius Jas-
pers, nu topscorer met 4 uit 4. De aardigste partij was
wellicht van Koos Stolk.

Koos Stolk – Jan van den Bergh (De Uil II)

Met het fraaie 23. Pg3-f5 brengt Koos de beslissende
klap toe. Er volgde nog:  23. De2 24. Pd6+ Kf8 25. Thh1
Pe7 26. Pxf7 Dxe4+ 27. Ka1 Pd5 28. Pxh8 a5 29. The1
Dc2 30. Td2 Dc4 31. Pxg6+ hxg6 32. Dxg6

Het Vierde heeft op papier zo’n aardig team. Er lukt echter
bijna niets dit seizoen. Afgelopen dinsdag 1 februari werd
de laatste strohalm gegrepen, door 4-4 te spelen tegen
Aris de Heer. Met nog 2 wedstrijden voor de boeg en
slechts 1 matchpunt moet er nog wel 2x gewonnen worden.

Het Vijfde is onze andere hoop in bange dagen. Met één
verliespunt staan de mannen onder aanvoering van Hans
Kranendonk op bordpunten eerste. Hans en Sander
Tromp scoren prima met 3½ uit 4, maar Robert-Jan
Moorman en Antonio Adamidis doen het ook niet gek
met 3 uit 3! De eerstvolgende wedstrijd is tegen Excelsior
2. Zij hebben evenveel matchpunten en delen de eerste
plaats. Een heuse topper!
Het Zesde ligt ook op koers. Evenals bij het Vijfde is Het
Spaarne een grote concurrent, maar hier zijn het zelfs
twee teams: Spaarne 3 en 5 maken het ons Zesde moeilijk.
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Ook hier is de eerstvolgende match van cruciaal belang.
Op donderdag 24 februari ontvangt het Vijfde team van
het Spaarne onze jongens. Wie hier topscorer wordt is
ongewis, want het halve team scoort hier 2½ uit 4.

Het Zevende bijt lekker van zich af. De eerste twee
matchpunten zijn tegen Purmerend in de wacht gesleept
en teamcaptain Fons Jonkers heeft nog meer moois
beloofd. Dat moois zou bijvoorbeeld 22 februari van pas
komen, als het Zevende de naaste concurrent van het
Vijfde, het Spaarne 4, ontvangt. Grote man bij het zevende
is Harry Wassink. Met 3 uit 4 is hij hard op weg topscorer
te worden.

Speciale vermelding verdienen Carel Kuip (hij pendelt al
jaren heen en weer en heeft van alle HWP-ers waarschijn-
lijk het vaakst een eerste prijs in de wacht gesleept), Frank
Beverdam, Frans Arp en Max Merbis. Zij wonnen allen
ongedeeld hun groep, waarbij laatstgenoemde zelfs 100%
scoorde.
Na een oproep om toch vooral iets moois uit eigen stal te
tonen, heeft een aantal Witte Paarden de staldeuren
opengegooid. Zie hier wat voor fraais het oplevert.

Michiel Spaans – René in ’t Veld

Na zich bediend te hebben van een zijvariant van een
Marshall-attack, kan René toeslaan. De voorzet is op maat,
maar in de afwerking gaat het mis, een polletje?
20...Txe3! 21.fxe3 Dh3+?? [21...Dh1+ sluit de koning
wel op: 22. Ke2 Dg2+ 23. Ke1 Lxg3# of 22.Kf2 Dxd1–+]
22.Ke1+- [en nu zag ik de koning opeens ontsnappen,
wat in mijn vooruitberekening door een vlaag van
schaakblindheid niet voorzien was, en dan te bedenken
dat ik nog 20 minuten over had]
22...h5 [22...Dxg3+ 23.Kd2+-]
23.Kd2 en na nog een aantal zetten kon zwart het
opgeven.. 1–0

Max Merbis – S. Paternotte

Met enigszins speculatief spel (red.) heeft Max een aan-
trekkelijke stelling bereikt. Zie hier hoe hij toeslaat.
31.Pxg7 (meteen vernietiging voordat Ta7 als verdediger
wordt ingeschakeld)
31...Da7+ 32.Kh1 Dxg7 33.Tg1 Pg4 34.fxg4  Lf7 35.Pf5
Dg5 36.Pxh6+ Kg7  1-0
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Corus 2005
Geen aandacht voor andere toernooien dit keer. Alle ogen
zijn gericht op Corus. Wat was het weer mooi.
In totaal heb ik 29 deelnemende HWP-ers geteld bij het
Corustoernooi. Hieronder het totaaloverzicht.

Klasse Plaats Punten
Journalisten(6-ronden)
Cees Visser 10 3
Huub Elzerman 19 1½

Weekend 4 kamp
René in ‘t Veld 1B 4 ½
Max Merbis 3D 1 3
Frans Arp 3L 1 2
Jeroen Schuil 4A 2 1½
Herman Leijte 4B 4 0
Paul Tuijp 4J 3 1½
Ben de Jong 4L 1/4 1½
Tim Roosink 4P 2 1½
Patrick van de Oord 5F 2 2
Frank Beverdam 5N 1 2½
Gerard Brookhuis 6M 2 2
Hans Kranendonk 6V 1/2 2½
Fons Jonkers 7F 1/2 2
Sylvain de Ruijter 7H 2 1½
Theo Elstgeest 9M 1/2 2½

Dag 4 kamp
Frans Arp 3C 4 ½
Paul Pancras 6H 2 2
Frits Welling 6D 3 1½
Vincent Steemers 7A 2 1½
Willem de Ruig 7N 2 1½
Truus van Morgese 9E 3 1

10 kamp
Boudewijn Eysvogel 4B 10 2½
Koos Stolk 4E 6 4½
Frits Bakkes (9 kamp) 5A 7 2½
Louis Bongenaar 6A 4 4½
Willem de Ruig (9 kamp) 7A 5 3½
Edward Geerts 7B 4 5½
Stephan Blaas (9 kamp) 7C 7 3½
Onno Horst 8C 7 3½
Carel Kuip (9 kamp) 9A 1 5½
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Frits heeft een bewogen vierkamp achter de rug; een
overduidelijke potremise gaat hij uit de weg en weet hij
vervolgens te verliezen. Een partij met meer dan goede
kansen laat hij misschien weer wat slapjes remise lopen.
In de laatste ronde kijkt hij niet naar een pionnetje meer
of minder. Het gaat tenslotte om mat

Frits Welling – C. Fris

26.Pxg6+ Kg8 27.Pxe7+ Kh8 Dat scheelt wel even. Na
27…,Kf8 moet Frits nog heel wat bewijzen. 28. De1   1-0

Ook bij Vincent komt het ook aan op het laatste partijtje.
Niet gelukkig in de afwerking moet hij de laatste winnen
om niet onderaan te eindigen. Hij slaagt in zijn missie.

Vincent Steemers – J. Koopman

18.Pa4 Na positioneel het nodige voordeel te hebben
behaald, staat Vincent tactisch ook zijn mannetje.
18…De6 Het is niet anders, 18…,Dd6 faalt op 19.Lf4 en
na 19.Txc7 liet Vincent zijn tegenstander nog wat aanmod-
deren, maar het punt was binnen.

Jeugd
Zeventien competitieronden zijn er nu gespeeld en nog
steeds is er niemand die Max Rensink ook maar een
half puntje heeft kunnen afsnoepen. Het is dus logisch
dat Max met grote voorsprong de ranglijst aanvoert. Toch
heeft het een paar keer niet veel gescheeld.
Floris was dicht bij een verrassing en in de laatste ronde
leek Pjotr recht op de overwinning af te gaan totdat een
ver opgerukte pion van Max hem alsnog de das omdeed.
Met Pjotr Tabachnikoff hebben we meteen een opvallende
nieuwkomer genoemd. Hij is pas zes jaar is net verhuisd
uit Amsterdam en schaakt als de beste en vooral heel erg
snel. Hij heeft al een tweetal goede overwinningen behaald,
onder andere op de nummer drie van de ranglijst, Wum
van den Akker. Wum is hierdoor op de ranglijst gepas-
seerd door Lidwien Groeneveld. Zij speelt niet alleen goed
hockey, maar staat ook met het schaken haar “mannetje”.
Ook het broertje van Lidwien, Dirk doet het goed, hij staat
vijfde, maar de kenners voorspellen nog een grote schaak
toekomst voor hem.
Vlak voor Dirk. op plaats vier staat Roel Faber. In de
kerstvakantie heeft hij heel stap 2 doorgenomen  en het
resultaat is een plek in de top 5.
De eerste 10 van de ranglijst:

1. Max 455 6. Laurens 240
2. Lidwien 311 7. Floris 232
3. Wum 308 8. Anco 224
4. Roel 270 9. Jurriaan 218
5. Dirk 268 10. Ruurd 196

Agenda
12/13 feb: Persoonlijk kampioenschap voor A/B/C en

D-jeugd. Alleen indien geplaatst via voor-
ronden.

za. 19 feb: Utile Dulci Tulpentoernooi
Roelofarendsveen
071-3313774 óf janenellyborst@wanadoo.nl

za. 19 feb: Open Snelschaakkampioenschap van de
Zaanstreek in Wormer.
075-6423775 óf  hoek@ratiopharm.nl.

di. 22-feb: H.W.P. 7  -  Spaarne 4
do. 24-feb: Spaarne 5  -  H.W.P. 6
vr. 25-feb: Aalsmeer 3  -  H.W.P. 5

za. 26-feb: H.W.P. 1  -  De Raadsheer
do. 03-mrt: Heerhugowaard  -  H.W.P. 2
zo. 06 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.

di. 08-mrt: H.W.P. 3  -  Spaarne 2
di. 15-mrt: Oppositie 2  -  H.W.P.. 4
18/19 mrt: 53e Lasker toernooi in Uitgeest.

Aanmelden:
0251-314796  óf  janjovka@hotmail.com.

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.


