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Interne
De nieuwe HWP clubkampioen is bekend!! In zijn laatste
jaar als HWP’er is Jeroen Schuil erin geslaagd de titel in
de wacht te slepen. Enigszins verrassend was dit wel,
want Jeroen speelt tenslotte niet in het eerste. Desalniet-
temin is het kampioenschap verdiend en zeer zeker ge-
gund. Want in de jaren dat Jeroen lid is geweest van
HWP heeft hij als extern wedstrijdleider, trainingscoör-
dinator en trainer zeer veel betekend voor de club.
Onderstaand een partij van de nieuwe kampioen met
commentaar van Jeroen zelf.

Ardjan Langedijk-Jeroen Schuil (5 april 2005)
Op deze partij ben ik best trots aangezien het de enige
nederlaag is van Ardjan, een op papier toch betere scha-
ker dan ik. Bovendien geeft het ook een beetje het beeld
van het hele jaar weer; het lijkt alsof ik meer krijg dan ik
verdien:
1.e4 e5 2.f4 Pc6 3.Pf3 f5 4.Pc3 fxe4 5.Pxe5 Pf6 6.d3
Lb4 7.dxe4 Pxe5 hier is 7…De7 sterker..
8.fxe5 Pxe4 9.Dg4 ik had alleen gerekend met 9.Dd4.
Het is eng maar lijkt te kunnen na 9…Lxc3+ 10.bxc3 d5
11.exd6 0-0!
9…d5 10.Dxg7 Tf8 11.Le2 Dh4+ 12.g3 Dh3 13.a3 Dg2
deze manoeuvre had wit niet zien aankomen en hij ging
nu 3 kwartier nadenken over:
14.Lh5+ Kd8 15.Lg5+ Pxg5 16.O-O-O Pe6 17.Pxd5?

na 17.Dxh7 is het allemaal nog niet zo gemakkelijk
17... Pxg7 18.Pxb4+ wit zag dat het geplande 18.Pe3+
faalt op 18…Ld2+ met zwaar materiaalverlies; de
gespeelde zet is natuurlijk ook erg en na
18…Ke7 gaf wit het, met nog een paar seconden op de
klok, op (0-1)

De eerste vijf na de voorlaatste ronde:
1. Jeroen Schuil 2763
2. Rene in ’t Veld 2577
3. Max Merbis 2522
4. Rene Duchene 2326
5. Adrie Pancras 2209

Beker
Ook de bekerfinale wist Jeroen te bereiken. Zijn tegen-
stander daarin was Harry Lips. Harry was erop gebrand
een – naar eigen zeggen – dramatisch seizoen toch nog
enigszins op te luisteren. En dat lukte. In een miniatuurtje
werd Jeroen van het bord geblazen.

Zie hier de partij met commentaar van de winnaar zelf.

Wit: Jeroen Schuil  Zwart: Harry Lips
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3
Pe4 7.Dc2 c5 Jeroen en ik hadden deze boeiende vari-
ant al eerder op het bord gehad.In die partijen koos ik
een plan met ..Pc6 en ...e5.Ik vermoedde dat hij zich
hierop had voorbereid dus had ik een heel andere, maar
even scherpe voortzetting bekeken
8.dxc5 Pc6 9.Pf3 De andere hoofdvariant is 9.cxd5 exd5
10.b4 Lf5 11.Pf3 d4 en zwart heeft compensatie voor de
pion, zoals bleek in Kramnik-Anand Dortmund 1999
9...Da5+ 10.Pd2 Pd4 11.Dd3 of 11.Dd1 Pxc5! 12.b4
Da4 13.¦a2 Dxd1+ 14.Kxd1 Pa4 met goed spel voor zwart
11...e5 12.b4 Da4 13.Pxe4? De juiste voortzetting is hier
13.Ta2 Lf5 14.cxd5 Pxc5 15.Dc3 Pcb3 16.Pxb3 Dxb3
17.Dxb3 Pxb3 18.Ld2 Le4 met gelijk spel
13...dxe4 14.Dxe4? Dit verliest geforceerd. De beste
poging voor wit is nog 14.Dd1 Pc2+ 15.Kd2 e3+ 16.Kc3
Lf5 17.Lxe3 Td8 18.Ld2 en nu kan zwart in het voordeel
komen met 18...Txd2 19.Kxd2 Dd7+ 20.Kc1 Pxa1)
14...Pc2+

Van hier af moest ik het zelf verzinnen; in mijn huidige
vorm een lastige opgave, ook al had ik alle tijd en staat
zwart gewonnen
15.Kd2 Pxa1 16.Dxe5+ Le6 17.Dxa1 O-O-O+ 18.Kc3
Na 18.Ke3 Db3+ 19.Kf4 g5+ 20.Kxg5 Dxc4 kan zwart
uitkiezen hoe hij de verdwaalde koning mat zet
18...Dd1! 19.e3 Lf5! Nog directer was 19...Td2! 20.Db1
Txf2
20.Db2? Een blunder in verloren positie tot besluit. Het
enige is 20.b5 en hier was ik van plan te winnen met
20...Dc2+ Winnend zijn ook 20...Ld3 of 20...b6
21.Kb4 Td1 22.Dxg7 Thd8 20...Td3+ met mat. Toch
nog een prijs gewonnen in dit rampjaar!   0-1
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Externe
In het dit jaar nieuw te verschijnen jaarboek zal uitgebreid
worden ingegaan op het wel en wee van de externe teams.
Hier slechts een heel korte impressie. Het vijfde en zesde
kampioen, het tweede en vierde degraderen, het ze-
vende wint een wedstrijd, het eerste toch ietwat teleur-
stellend en het derde deed tot het laatst mee voor het
kampioenschap. Toch een partij uit de externe en wel
van het nieuwe HWP-gezicht Rene Duchene. Hij kwam
dit jaar het eerste versterken en scoorde 6½ punt uit 9
partijen. Naar eigen zeggen was zijn beste partij tegen
de sterke Zaankanter Chris de Saegher.

Wit: R. Duchene (2150)  Zwart: Chr. de Saegher (2165)
1.Pf3 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.d4 O-O 6.Le2
e5 7.d5 a5 8.Lg5 h6 9.Lh4 Pa6 10.Pd2 De8 11.O-O
Ph7 12.a3 Ld7 13.Kh1 a4 14.Pb5 h5 15.f3 Lh6 16.Dc2
Een nieuwtje volgens mijn (Adrie Pancras) database.
16.b4 werd enkele malen met succes gespeeld.
16...Le3 17.Tad1 f5 18.exf5 gxf5 19.Dxa4 Dg6 20.Lf2
Lxf2 21.Txf2 Pf6 22.Dc2 h4 23.f4 Tae8 24.Pc3 Pc5
25.fxe5 Txe5 26.Tdf1 Tfe8 27.b4 Pce4 28.Pdxe4 Pxe4
29.Pxe4 fxe4 30.Tf6 Dg5 31.Dc1 Dxc1 32.Txc1 Tf5
33.Txf5 Lxf5 34.Tf1 Te5 35.Tf4 Kg7 36.Txh4 e3 37.Kg1
Lg6 38.Tf4 Te8 39.a4 b6 40.Tf3 Lh5 41.Tg3+ Lg6 42.a5
bxa5 43.bxa5 Kf6 44.a6 Lf5 45.a7 Ta8 46.Txe3 Txa7
47.g4 Lb1 48.h4 Ta1 49.Kf2 Ta2 50.Kf3 Td2 51.Tb3
Lc2 52.Tb7 Ke5 53.Txc7 Le4+ 54.Ke3 1-0

Kennemer Open
Het tweede Kennemer open zit er weer op. Ook deze
editie trok op de KNSB zaterdagen weer een volle zaal,
waarin in twee groepen werd gestreden om de prijzen. In
de A-groep valt er over de HWP’ers, die hebben deel-
genomen weinig goeds te melden. Beste geklasseerde
daar was Frank Beverdam, maar de 24e plek met 4 uit 9
gaf weinig reden tot voldoening. Herman Leijte en Boude-
wijn Eijsvogel scoorden 3½ punt en Louis Bongenaar
kwam tot drie punten. Scores goed voor een plek onder
in de middenmoot. Winnaar van de A-groep werd Bert
van Brussel. Zijn zeven punten waren genoeg voor een
ongedeelde eerste plaats.
Meer HWP succes in de B-groep. Frits Bakkes eindigde
met zeven punten op een gedeelde eerste plaats. Echter
op basis van weerstandspunten ging de beker naar Henk
Swier voor jeugd talent Hicham Boulhahfa. Hans Kranen-

donk werd met een half puntje minder keurig vierde. Ook
Richard Copier en Sylvain de Ruijter eindigden met 5½
uit 9 nog boven in de middenmoot. Frits Welling en
Sander Tromp boekten met 5 punten nog net een plus-
score. Gerard Brookhuis en Willem de Ruig scoorden
50%, waarbij moet worden vermeld dat Gerard slechts
vier ronden kon spelen vanwege organisatorische beslom-
meringen. David Simonse en Carel Kuip tenslotte leverden
een achterhoede gevecht. Zij sprokkelden beiden drie
punten bijeen.

2000+
Ook weinig HWP succes in de vierde editie van het 2000+
toernooi. Rene in’t Veld was met 4 uit 7 en een gedeelde
zesde stek de hoogst genoteerde HWP’er. Max Merbis
scoorde nog  3½ uit zeven, maar met een TPR lager dan
zijn rating zal ook de aftredend HWP-clubkampioen niet
echt tevreden zijn geweest. De overige HWP’ers Jeroen
Schuil, Harry Lips en Tim Roosink eindigden alle drie
onder in het veld. Overtuigend winnaar van het toernooi
werd de, voor de Wijker Toren uitkomende,  Haarlemmer
Djurre den Heeten. Hij hoefde slechts een half puntje af
te staan en toonde wederom aan dat het nuttigen van
veel bier geen negatieve invloed heeft op de schaak-
prestaties. Als tweede en derde eindigden respectievelijk
Mariska de Mie en Jan Bakker.

Zomerschaak
Het seizoen 2004/2005 wordt op 7 juni traditiegetrouw
afgesloten met het snelschaakkampioenschap van HWP
Haarlem. Wie wordt de opvolger van Frans Arp?
De 11 daaropvolgende weken draait het zomerprogram-
ma. Niet-leden zijn van harte welkom, waarbij aan leden
van andere schaakverenigingen een geringe bijdrage
wordt gevraagd in de onkosten.

Zomerprogramma HWP Haarlem 2005
14-Juni Vrije avond
21-Juni Siciliaans
28-Juni 1e Open HWP Haarlem

Random Chess Tournament
5-Juli Vrije avond

12-Juli Koningsgambiet
19-Juli Eindspelavond
26-Juli Vrije avond
2-Aug Snelschaak toernooi
9-Aug Rapid toernooi

16-Aug 4-tallen schaak
23-Aug Vrije avond

Op 30 augustus is de open avond van HWP Haarlem,
waarbij een ieder kan binnenlopen en er gezorgd wordt
voor een hapje en een drankje. In dezelfde week wordt
het BDO-toernooi gehouden, zodat men wellicht ook een
verdwaalde grootmeester kan aantreffen.
6 September wordt de Algemene LedenVergadering
gehouden.
De week daarna, op 13 september is er dan weer de
start van de nieuwe interne competitie.  Wie wordt de
opvolger van Jeroen Schuil?
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HWPJaarboek
Inmiddels zijn de eerste (externe) verslagen en terug-
blikken  bij de redactie binnengekomen. En het moet ge-
zegd: het ziet er allemaal veelbelovend uit... Om iedereen
in de gelegenheid te stellen ook nog een bijdrage (in) te
leveren, heeft de redactie besloten om de deadline voor
te plaatsen kopij op 12 juni te stellen. Dus misschien dat
er nog wat fotootjes van de SchaakFiets-tocht kunnen
worden opgenomen. Maar heb je daarnaast nog iets op
je lever, wil je je ei nog kwijt, moet je nog iets van het hart,
heb je nog iets (belangrijks) te melden of wil je je partij nu
eindelijk eens wereldkundig maken? Schroom niet en stuur
op die handel!! Via Willem de Ruig komt alles op z’n
pootjes terecht.

Jeugd
Ook de eerste HWP jeugdkampioen is bekend. En
eigenlijk was hij dat al een tijdje. Max Rensink was dit
jaar (bijna) onverslaanbaar. Alleen Anco Schavemaker
wist Max een puntje afhandig te maken. Voor de rest
alleen maar overwinningen. 25 stuks. Met nog een ronde
te gaan is vooral de strijd om de plaatsen 4 t/m 7 erg
spannend. Wum van den Akker lijkt zeker te zijn van
een tweede plek. Anco staat vast op drie. Maar dan volgen
op korte afstand van elkaar Lidwien, Dirk, Pjotr en Roel.
Met de keizerpunten erbij ziet het rijtje er dan zo uit:

1. Max Rensink 694
2. Wum van den Akker 517
3. Anco Schavemaker 484
4. Lidwien Groeneveld 419
5. Dirk Groeneveld 412
6. Pjotr Tabachnikoff 399
7. Roel Faber 387
8. Laurens Beljaards 382
9. Jelle Glas 312

10. Ruurd van de Nobelen 292

Agenda
Di. 7 jun: HWP snelschaakkampioenschap.
Vr. 10 en za. 11 jun: De Uil vierkampen in Hillegom.

Aanmelden  via:
Cock Ippel 0252-518698 / 06-22577267    óf
via InterNet www.home.planet.nl/~deuil

Zo. 12 jun: De tweede HWP-fietstocht. Het trio de Ruig,
Welling en Steemers heeft kosten noch
moeite gespaard om een attractieve route
uit te zetten. De heren Harry Lips en Marius
Jaspers zorgen voor een speciale bijdrage
en... miscchien nog wel het belangrijkste:
de organisatie garandeert mooi weer. Dus
HWPers, geef je stalen ros nog eens een
opknapbeurt en meld je om 10 uur bij de
Soos voor het startschot.

Vr. 8 t/m zo. 10 jul: Het NOVA college weekend toernooi.
Inmiddels heeft de Russische grootmeester,
Vladimir Epishin, die tijdens het meest
recente Russisch kampioenschap nog remi-
seerde met Kasparov, zijn deelname toege-
zegd. Ook de nationale topper en voormalig
toernooiwinnaar Erik van den Doel zal
spelen. Dit geldt zeer waarschijnlijk ook voor
een andere ex-winnaar Daniël Fridman. De
organisatie is ook nog op zoek naar slaap-
plaats voor enkele deelnemers. Dus als je
nog een slaapplaats over hebt meldt dat dan
even aan toernooidirecteur Frits Welling.

Za. 27 aug t/m zo 4 sep: Het eerste BDO International
Chess Tournament. HWP organiseert sa-
men met sponsor BDO en met ondersteu-
ning van de Gemeente Haarlem een inter-
nationaal challenger toernooi in de vorm van
twee tienkampen. De speellocatie is “De
Vishal” op de Grote Markt en om het evene-
ment heen zullen nog allerlei activiteiten
worden georganiseerd.

Di. 30 aug: HWP open avond
Di.   6 sep: Algemene LedenVergadering en start  van

de jeugd-competitie.
Di. 13 sep: Start interne competitie

Het parcours wordt bestudeerd en uitgezet...


