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Competities
In de interne competitie gaat René in ’t Veld nog steeds
aan de leiding, op de voet gevolg door Jeroen Schuil.
Twee anderen die nog een kans maken op het kampioen-
schap zijn titelverdediger Max Merbis en Rene Duchêne.

In de bekercompetitie gaat de finale dit jaar tussen Harry
Lips en Jeroen Schuil. Jeroen zat vorig jaar ook in de
finale, toen verloor hij van Frans Arp.

In de externe competitie kan het eerste niet meer degra-
deren noch promoveren. In de laatste ronde kan iedereen
aan zijn eigen rating werken.
Het tweede is nog niet veilig, ook omdat er wellicht meer
dan twee zullen moeten degraderen uit de eerste klasse.
Een zege in de laatste ronde (4 april) zou echter voldoende
moeten zijn. Helaas, het heeft niet zo mogen zijn. Het
tweede verloor in een spannende wedstrijd met 4½-3½
van en in de Vennep.
Het derde heeft na een onverwachte nederlaag in de
voorlaatste ronde de koppositie verloren. Ze kunnen nog
promoveren, maar dan zal de huidige koploper, Chess
Society Zandvoort, moeten verliezen in de laatste ronde
en die kans lijkt niet groot.
Het vierde heeft na een desastreus verlopen seizoen toch
nog een kleine kans op overleving in de derde klasse. Zij
zullen dan in ieder geval op 13 april met forse cijfers
moeten winnen, terwijl de dag daarvoor Aris de Heer zal
moeten verliezen van Krommenie 2. Dit laatste lijkt vrij
aannemelijk, aangezien Krommenie 2 nog promotie-
kansen heeft.
In de vierde klasse hebben zowel het vijfde als het zesde
het kampioenschap nog in eigen hand. Beide teams spe-
len hun laatste ronde op vrijdag 29 april. Dat wordt hopelijk
een mooie dag voor HWP.
Het zevende staat voorlaatste met twee punten.

De laatste ronde van het Kennemer Open wordt op
zaterdag 16 april gespeeld in het Kennemer Lyceum in
Overveen. Hier speelt tegelijkertijd HWP 1 haar laatste
wedstrijd tegen Caissa  Amsterdam. In groep 1 (2000-)
gaan er 3 spelers met 6 punten (na 8 ronden) aan de
leiding, dat wordt nog spannend. Er doen 5 HWPers mee
in deze groep. Dit vijftal wordt aangevoerd door Michiel

De Jeugd
Over de afgelopen periode is er heel wat te melden wat
betreft de jeugd. Als eerste het Noord-Hollands kampioen-
schap voor E-viertallen. Zeven HWP’ers namen hier onder
de vlag van de SHS aan deel. In het derde team streden
Dirk, Roel, Wum en Jurriaan een verwoede strijd voor
een plek bij de eerste zeven.. Dat zou namelijk deelname
aan het NK betekenen. Helaas zat dat er dit jaar nog niet
in. Met twaalf punten eindigde dit team uiteindelijk op een
gedeelde elfde plaats. In het zesde team speelden Pjotr,
Laurens en Elise aangevuld met twee kinderen van het
Spaarne. Dit jeugdige team had het erg moeilijk, maar
gelukkig wist wel iedereen een partijtje te winnen. Genoeg
om de laatste plaats te ontlopen was het helaas niet. Maar
ook voor dit team geldt dat het volgend jaar ongetwijfeld
beter zal gaan.
Verder werd op dinsdag 15 maart het examen Stap 1
afgenomen door de examinator van de Noord-Hollandse
bond Rob Frederiks. Voor 18 kinderen was het een uur
lang zwoegen op 22 toch wel lastige opgaven (ik bemerkte
dat ook lang niet alle senioren weten dat een pion bij
promotie niet mag blijven staan). Maar gelukkig slaagde
iedereen er in om tenminste 16 vragen goed te beant-
woorden, zodat iedereen met een mooi diploma naar huis
kon. Voor Roel en Laurens was er zelfs nog een extraatje,
omdat zij alle vragen goed hadden en dus een 10
scoorden. Volgend jaar op voor Stap 2!!

Tenslotte de interne competitie. Hier is het nog steeds
Max, die de dienst uit maakt. 19 partijen gespeeld en 19
overwinningen. De titel van eerste HWP jeugdkampioen
kan hem nauwelijks meer ontgaan. Wum en Lidwien
handhaven zich nog steeds goed in de kopgroep.
Opvallende steiger deze periode is Anco. Door een aantal
goede overwinningen is hij gestegen naar de vierde plaats.
Roel staat vijfde en heeft nog steeds veel succes met
allerlei varianten van het herdersmat...
De eerste 10:

1. Max 563 6. Dirk 329
2. Wum 397 7. Pjotr 298
3. Lidwien 348 8. Laurens 280
4. Anco 344 9. Floris 263
5. Roel 335 10. Jelle 251

Smissaert en Frank Beverdam, beiden met 4 punten.
Herman Leyte en Boudewijn Eysvogel (3½) en Louis
Bongenaar (3) volgen.
In groep 2 (1700-) heeft Frits Bakkes nog kans op het
kampioenschap. Dan zal hij in de laatste ronde wel moeten
winnen van de huidige koploper. Zet hem op, Frits! Nog 9
andere HWPers spelen mee in deze groep en sommige
doen het erg goed. Hans Kranendonk (5½), Frits Well-
ing (5), Richard Copier (5), Willem de Ruig (4½), Sylvain
de Ruijter (4½), Sander Tromp (4), Gerard Brookhuis
(4), Carel Kuip (3), David Simonse (3).
Volgend jaar wordt het Kennemer Open weer geor-
ganiseerd. Voor de HWPers die dit toernooi nog niet
kennen: een grote aanrader! Voor meer informatie kan je
terecht bij Gerard Brookhuis of de prima website http://
home.planet.nl/~schol256/open/ .
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50 jarig jubileum Paul Pancras
Paul Pancras dacht op 29 maart jongstleden dat het een
gewone clubavond zou worden, lekker rustig een potje
schaken, zoals hij dat al vijftig jaar lang doet.
Nietsvermoedend liep hij rond op de Sociëteit, enigszins
verbaasd dat de indeling nog niet op het prikbord hing.
Pas toen de voorzitter op het podium ging staan en het
woord tot allen richtte kreeg Paul door dat men het wellicht
toch niet vergeten was.

Natuurlijk waren we het niet vergeten. Al vijftig jaar onafge-
broken lid van HWP (en dus van de KNSB), dat konden
we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.  Paul Tuyp
hield een toespraak waarin hij de belangrijkste wapenfeiten
van ons erelid nog eens op een rijtje zette (deze indruk-
wekkende waslijst hebben we hieronder nog eens
opgeschreven). Nadat de voorzitter, namens HWP, Paul
enkele presentjes had overhandigd kwam Koos Stolk op
het podium om Paul, namens de KNSB, een 50-jarig
gouden jubileumspeldje op te spelden. Waarlijk een mooi
moment! Gefeliciteerd Paul en dat we nog vele jaren met
en tegen je mogen schaken.

Het schaakleven van Paul Pancras (een kleine greep):
50 jaar lid van HWP en van de KNSB (1955 – heden).

• Daarvoor een aantal jaar lid van Caïssa Hoorn
33 jaar bestuurslid van HWP (1967 – 1999)

• ’67-’73: Algemene Zaken
• ’73-’93: Wedstrijdleider Extern
• ’73-’99: Wedstrijdleider Intern

44 jaar teamleider (1960 – 2004)
• Vrijwel alle teams

6 keer clubkampioen
• ’62, ’68, ’79, ’80, ’81 en ’82

24 jaar onafgebroken uitkomend voor het eerste van HWP
• 1956 – 1980

Hoogste Klasse: promotieklasse
• sinds 1980 uitkomend voor het 2de / 3 de team

34 jaar lid van de organisatie van HWP schaaktoernooien
• HWP 4-kamp (1968 – 1989)
• AKN / NOVA (1993 – 2004)

Paul heeft zelf twee recente partijen uitgezocht die hij
publicatiewaardig vond. Wederom hebben we Fritz om
zijn mening gevraagd. Beide partijen zijn van het jaarlijkse
toernooi bij De Uil, de eerste uit 2001 en de tweede uit
2002. In de eerste partij straft Paul een fout van z’n tegen-
stander mooi af. Het is daarnaast ook een mooie illustratie
van de aloude schaakwijsheid: “als je een goede zet ziet,
zoek dan naar een betere”.

Paul Pancras – T. Michels
De Uil schaaktoernooi, Groep L, 27-12-2001
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Dc2 0–0 5.a3 Lxc3+
6.bxc3 c5 7.e4 d5 8.e5 Pe4 9.Ld3 f5 10.cxd5 exd5
11.Pf3 Da5 12.Ld2 Pc6 13.c4 Pxd2 14.Dxd2 Dxd2+
15.Kxd2 Le6 16.Pg5 Pxd4 17.Pxe6 Pxe6 18.cxd5 Pf4
19.Lc4 b5 20.g3 Pg6 21.Lxb5 Pxe5 22.f4 Pf3+ 23.Kd3
Pd4 24.Tab1 Tfb8 25.Kc4 Pc2 26.Kxc5 Pxa3 27.Lc6
Pxb1 28.Lxa8 Pd2 29.Lc6 Pe4+ 30.Kd4 Kf8 31.Ta1 Tb2
32.Txa7 Txh2 33.Ke5

33...Pxg3?? [de beslissende fout, ¹33...Te2 was nodig
34.Kxf5 Pxg3+ 35.Kg4 Pe4²]
34.Ta8+ Kf7 35.Le8+ Kf8 36.Lb5+ [Wit staat sowieso
gewonnen, maar Paul mist hier mat in drie: 36.Lg6+! Ke7
37.d6+ Kd7 38.Le8#]
36...Kf7+- 37.d6 Th1 [37...Kg6 is ook niet goed, maar
houdt het wellicht langer vol: 38.d7 Td2 39.Ta6+ Kh5+-]
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38.Le8+ Kf8 39.Lc6+ [Uiteraard is het over en uit, maar
toch jammer dat Paul een mat in één over het hoofd ziet:
39.Lg6#] 1–0

J.W. Kamps – Paul Pancras
De Uil schaaktoernooi, Groep A, 08-11-2002
1.e4 e5 2.Lb5 Pc6 3.f4 a6 4.La4 b5 5.Lb3 Pd4 6.Lxf7+
Kxf7 7.Dh5+ g6 8.Dxe5 Pxc2+ 9.Kd1 Pxa1 10.Dd5+
Ke8 11.Dxa8 Lg7 12.Pf3 Pe7 13.e5 c6 14.b4 Pd5 15.Lb2
Dc7 16.Lxa1 [het maakt al niet meer uit: 16.Ld4 Pb6
17.Lxb6 Dxb6 18.Dxc8+ Ke7 19.Dxh8 Lxh8 20.d4–+]
16...Pb6 0-1

Schaakfietstocht HWP Haarlem
Na de zeer geslaagde schaakfietstocht van vorig jaar,
heeft de organisatie besloten om ook dit jaar weer een
fietstocht te organiseren. Ook dit keer staat de schaak-
fiets-tocht weer in het teken in een combinatie van natuur
en schaken. Maar de te volgen paden en wegen (en
voor een enkeling sloten) zullen andere zijn dan die van
afgelopen jaar.

De geplande datum voor het schaakfiets-spektakel is in
ieder geval: Zondag 12 juni 2005. Reserveer deze da-
tum alvast in jullie agenda!

Terug naar Uitgeest  Verslag van Paul Tuijp
Al enkele jaren neem ik deel aan het 4-kampentoernooi
van schaakclub Lasker in Uitgeest. Doorgaans doet er
nog een aantal HWP-ers mee, maar met name door het
Kennemer Open, waren zij verhinderd. Het is een beschei-
den toernooi, bedoeld voor de modale club- en enthou-
siaste huisschaker. Dat blijkt ook uit mijn plaatsing in groep
2 met mijn toch niet bijzondere rating.

Zoals wel vaker begon ik vrijdagavond moeizaam. Ik werd
verrast door een kwaliteitsoffer van mijn tegenstander,
ging zetherhaling uit de weg en werd vervolgend keihard
uitgeteld. Ik moet het ook echter hebben van de ochtend-
partijen. Als mijn tegenstander nog half slaapt ben ik al op
mijn hoede. Zo ook nu, notabene de op papier sterkste
tegenstander in de groep werd binnen 20 zetjes opge-
bracht.
Henk Grondsma – Paul Tuijp, groep 2, Lasker 4-kampen)

Stelling na 13…, Tf8-e8

Omdat ik de vorige avond had verloren was ik gebrand
op een overwinning. Ik besloot daarom al snel tot een
pionoffer, maar mijn tegenstander weigerde categorisch
het kleinood op enig moment aan te nemen, zonder zijn
stelling te verbeteren. Ik sta nu gewonnen, maar het slot
is vermakelijk.
14.Ke1-f2 e4-e3 Het is al uit. Als de pion doorloopt gaat
het ten koste van een loper. Nu volgt een matpatroon, dat
zo uit het stappenplan lijkt te komen.
15.Lc1xe3 Te8xe3 16.Kf2xe3 Hij had de partij nog kunnen
rekken…
16… Dd7-d4+ 17.Ke3-d2 Dd4-f4 mat.

Mijn weekend weer geslaagd na zo’n winstpartij, ondanks
dat ik de laatste ronde pas na lang zwoegen een halfje
kon bijschrijven. Op onderling resultaat kon ik nog een
tweede prijs ophalen ook!
Misschien volgend jaar meer clubgenoten naar Uitgeest?

HWPJaarboek
Zoals in de vorige Nieuwsbrief al is aangekondigd, ligt
het in de bedoeling om aan het eind van het seizoen een
HWP-jaarboek uit  te brengen. Met daarin opgenomen
‘alle’ cijfers, rangen, standen, promoties, degradaties,
winnaars, verliezers, remiseschuivers, interne verslagen,
externe verslagen, toernooi verslagen, beker verslagen
en andere wetenswaardigheden. In ieder geval een zeer
hoog terugblik-gehalte!
Foto’s (digitale) van de externe teams en andere
evenmenten zijn alvast welkom!! Denken jullie ook alvast
aan nog te schrijven kopij voor dit Jaarboek?! Want ook
voor een jaarboek geldt: geen Kopij, geen Jaarboek...
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Agenda
12/13 feb: Persoonlijk kampioenschap voor A/B/C en

D-jeugd.
Alleen indien geplaatst via voorronden.

Vr. 8 apr: Training 1700+
Wo 13 apr: Het Paard van Ree – HWP 4
Za 16 apr: HWP 1 – Caissa 2

Laatste ronde Kennemer Open
Di 19 apr: HWP Beker finale

Do 21 apr: 6e ronde 2000+
Di 26 apr: HWP 7 – De Uil 4
Vr 29 apr: Santpoort 3 – HWP 6

Purmerend 8 – HWP 5
Do 5 mei: Medi-Ma jeugdtoernooi te Purmerend.

Aanmelden via Blees.chess@quicknet.nl

Za 7 mei: 25e Louis Blok rapid toernooi te Zandvoort.
Aanmelden bij Ruud Schiltmeijer
Tel: 023-5717272 of
ruudzandvoort@hetnet.nl.

Za 14 mei: Jeugd Grand-Prix toernooi in Hoorn.
Aanmelden via Ton van Dijk
tel: 0229-234407 of
jeugdzaken@caissa-hoorn.nl.

Za 21 mei: Rapid toernooi in Castricum (met deelname
van het voltallige HWP bestuur).
Aanmelden via bkrjhn@zonnet.nl.

Prachtig!
Nog een nagekomen juweeltje van Frits Bakkes; “de
partij van zijn leven...”

F. Bakkes  -  NN      Corus2005      5e ronde  25-01-05
1.d4 g6 2.e4 Lg7 3.Pc3 d6 4.Pf3 Lg4 5.Le2 Pf6 6.Le3
Pc6 7.Dd2 Lxf3 8.Lxf3 O-O 9.O-O-O Pa5 de tegen-
stander vond dit een goede zet...
10.b3 Pd7 11.h4 c5 12.h5 cxd4 13.Lxd4 Pe5 loperruil
brengt geen verlichting...
14.hxg6 fxg6 ...hxg6 is ook niets...
15.Le2 Pac6 16.Le3 Da5 17.Th3 Pd3+ 18.Lxd3 Lxc3

19.Lc4+ e6 Kg7 20.Dxc3+ gevolgd door Lh6+
20.Lxe6+ Kg7 idem...
21.Dxd6 Tad8 22.Txh7+ Kxh7 23.Th1+ Kg7 24.Lh6+
Kf6 25.Ld7+ 1-0  En de tegenspander zei: "prachtig
gespeeld" en ik herhaal het graag!

Een berichtje uit Spanje
Frans Arp zit momenteel in Spanje en speelt daar ook
schaak. Hier volgt een kort verslag van Frans zelf en een
partijtje van hem uit de Spaanse competitie (met summier
commentaar van Frans en Fritz).

Omdat ik met de Kerst de 2de prijs won van het snelschaak-
toernooi in Benidorm zocht de schaakclub van die stad
mij op en contracteerde me voor 25 euro per partij. De
competitie wordt hier in 2 maanden afgewerkt. Iedere
zaterdag een partij. Er zijn nogal wat afwijkingen met
Nederland. Ten eerste begint men pas om 16.30, maar
dan telkens een kwartier / 20 minuten te laat. De thuisclub
heeft aan bord 1 wit. De klok staat op 1½ uur met na
iedere zet 30 seconden erbij, totdat een speler de tijd
overschrijdt. Zelf zit ik aan het vijfde bord en stijf van de
zenuwen verloor ik de eerste partij. Het niveau schatte ik
aanvankelijk op de 3de klasse KNSB, maar mijn tegen-
standers van de 2de en 3de partij schaken naar mijn mening
op onderbondsniveau.
Bijgaand een kort partijtje uit de 3de ronde.

Hezzan – Frans Arp,
Alicante B – Benidorm A, Segundo divisie,    3e ronde
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pg5 d5 5.exd5 Pa5
6.Lb5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.Le2 h6 9.Pf3 e4 10.Pe5 Ld6
Tot zover volgen de heren een hoofdvariant van de Two
Knights Defence. Met  zijn volgende, wat mindere, zet
wijkt wit af.
11.Pc4 [11.d4!? of 11.f4]
11...Pxc4= 12.Lxc4 0–0 13.Le2 Pd5 14.d4 exd3 15.Dxd3
Pb4 16.Dd1 Te8 17.0–0 Lf5 18.Pa3 Dc7 19.g3 Tad8
20.Ld2 Lc5 21.c3 [21.Bc4!? en wit doet nog mee]
21...Pd3 22.Pc4

22...Lh3 23.Lxd3? Txd3 24.Te1 Txg3+ 0-1
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Schaakvakantie 2005,    Wijk aan Zee
Dierbaar HWP-schaakvolk in Sociëteit Vereeniging,
dit verhaal komt heden tot U via onze website op het
internet www. HWPhaarlem.org.  Mopperend foeterend
en brommend zal ook ik, voormalig Ruif schrijver, mij in
het onvermijdelijke moeten schikken, en op kousenvoeten
verder de weg op gaan naar de Digitale Era.
Van ons geacht clubbestuur had bladschrijver Kuip in de
loop van dit jaar, toen het duidelijk werd dat de Ruif niet
meer gereanimeerd kon worden, bij dit stilletjes ter ziele
gaan toch minstens gehoopt op een blijk van rouwbeklag.
Zoiets als:
Heden is van ons heengegaan in de bloei van haar
bestaan op 21 jarige leeftijd ons geliefd schaakblad de
Ruif. Verlaten door de redactie is zij ten onder gegaan.
Pogingen om via andere medewerkers de levensgeesten
alsnog weer op te wekken mochten niet meer baten;
dat zij moge voortleven op het WWW.  Amen.

Mijn eerste woedende impuls rond de sluipende teloor-
gang van de Ruif in de loop van het afgelopen jaar was
de belofte om na Toernooi Wijk aan Zee 2004 korte
schaakverhalen te gaan schrijven, per direct in te trekken.
En in plaats daarvan, voorafgaande aan het verslag van
Tienkamp 2005, een vlammende tirade te houden over
het schandaal van HWP, de gerenommeerde en grootste
club van Haarlem die haar externe publiciteitsorgaan zo
maar naar de bliksem liet gaan. Meer dan 80 leden en
toch geen opvolgers voor de redactieploeg van Stam en
Schuring... Lamlendigheid troef. Onbegrijpelijk!
Maar bij nader inzien en beraad (oa. met onze man van
de Interne: Willem de Ruig), heb ik mijn emoties rond al
deze nare ontwikkelingen kunnen bedwingen, en besloten
hier maar van af te zien.
Heeft uiteindelijk toch geen enkele zin. Verspilling van
energie. Tegen de onstuitbare digitale revolutie is het
moeilijk opboksen. Ik wacht daarom met spanning af, op

het plaatsvervangend alternatief voor de Ruif, onlangs
besproken door het HWP- bestuur: uitgave van een
jaarboek.
Maar een ding moet deze nu ex-schaakvoerbakvuller van
het eerste uur toch echt nog wel even kwijt aan de trouwe
lezers van ons voormalig spannende club periodiek. Terwijl
ene Kuip dit commentaar schrijft, zie ik pal tegenover mij
in de kast 10 zwart ingebonden boeken op een rij: Kuip’s
Ruif Archief 1983/2001. Een 11e deel is nog op komst
met de laatste nummers 2003/2004. Daarin staan
waarschijnlijk ongeveer zo rond de honderd kleine stukkies
(jazeker die schreef ik ook wel eens), maar meestal dus
grote verhalen van mijn hand over schakers lief en leed
snik...  Vindt U het daarom vreemd dat deze schaak-
journaal schrijver zich op dit ogenblik niet zo vrolijk en
gelukkig voelt, nu schaak-uitlaatklep Ruif gesloten is. Hier
zullen we het vorlopig maar bij laten...

In de aanloop naar het Wijk aan Zee toernooi 2004,
schreef ik naar aanleiding van een reeks gebeurtenissen
een veelbewogen vierdelig verhaal: In het teken van
afscheid. Tot mijn ergernis is dit stuk helaas niet meer in
de laatste nummers van de Ruif geplaatst, maar nog wel
fragmentarisch op de website van HWP gezet.
Voorafgaande aan het schaak hoogfeest Wijk aan Zee
dit jaar zijn er geen opzienbarende gebeurtenissen
voorgevallen, zodat er nu geen aanleiding aanwezig was
om dit keer een lange voorbeschouwing te schrijven.
De LOTR-euforie is begin 2005 wel zo goed als over zijn
hoogtepunt heen, zodat deze ouwe schaak “hobbit” zich
ook op dit punt zal proberen te beperken voor wat betreft
Midden Aardse referenties. Niets belet mij van start te
gaan met mijn wederwaardigheden in Wijk aan Zee...

Uiteraard speelde Karel Kuip afgelopen januari weer mee
in het Corus-toernooi.  En traditiegetrouw schreef hij
daar weer een uitgebreid verslag over. En ook nog steeds
in zijn geheel eigen onnavolgbare stijl. Het artikel zal heel
binnenkort op de HWP-website geplaatst worden (menu-
keus Literair). In deze NieuwsBrief plaatsen we alvast
zijn inleiding tot het verslag van zijn belevenissen.

Tienkamp Wijk aan Zee;  21 t/m 30 januari 2005.
En zo geschiedde het dat de schaakheren de Ruig en Kuip
op 21 januari vrijdags om 11 uur vroeg in de morgen, in
gezelschap van nog vele honderden gelukzaligen aan de
inschrijftafels in de Moriaan verschenen, om hun bewijs
van deelname te bevestigen. Na afhandeling van deze
vertrouwde plichtpleging werd ik tot mijn verbazing in
basisklas 9 van de tienkamp-school ondergebracht.
Eigenaardig! Aangezien deze mijnheer vorig jaar zich nog
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met gemak in 8 had weten te handhaven. Herziening van
de ratingcijfers in verband met de komst van een nieuwe
lichting deelnemers luidde de smoes van een lid van de
toernooi-organisatie. Protesteren? Nee laat maar zitten.
Wat maakt het verder ook uit. We zijn immers weer op
onze plaats van bestemming voor een tiental dagen:
Schaakdorp aan Zee. Lang leve de wintersportvakantie!
Opnieuw heerlijk kroeglopen naar de Zon.
Volgt dus nu zoals vanouds een nieuwe sfeerimpressie
uit Wijk aan Zee van de hand van Heer Kuip
Tienkampjournaal 2005. Jazeker, maar dan wel anders
dan gewoonlijk. Dit keer schakel ik van 21 januari meteen
over naar het einde van het feest op 30 januari. In de
gelagkamer van de Zon zit Kuip met een voldaan gevoel
achter het bord met de heer Breederveld (Eindhoven) de

slotpartij nog even globaal te analyseren.
Daarna onder het genot van een “koninklijk” biertje nog
even nababbelen over deze merkwaardige tienkamp, die
tegen de verwachting in zo succesvol voor mij is verlopen.
Voornoemde vitale schaakveteraan wenst mij geluk met
de ongedeelde eerste plek in groep 9A. Even later krijg ik
uit handen van wedstrijdleidster Schiermeijer de
bevestiging van mijn positieve resultaten bevochten
gedurende 8 partijen, en wandel vervolgens terug naar
de Grote Schaakhal de Moriaan. Allereerst voor de
zakelijke afhandeling van de prijsuitreiking.
Toen ik voor de eerste maal, in 1988 met voorsprong
bovenaan eindigde, mocht Kuip nog een Japanse
wandklok als prijs mee naar huis nemen. Nu is het een
nuchter envelopje met 50 euro erin.


