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de Interne
De eerste vijf ronden van de interne competitie zitten er
al weer op. Opvallend is de massale deelname; geregeld
moet zelfs de kleine zaal worden ingezet om alle partijen
te kunnen herbergen. De meeste spelers van HWP1
geven acte-de-présence, en ook sterke ‘dubbelleden’ als
Frans Arp, Rob Mulder en Ardjan Langedijk laten zich
geregeld zien. Het moment voor een zeer voorlopige
tussenbalans. De prestaties van Frank Beverdam waren
het meest opvallend. Net als vorig jaar kende hij een
droomstart, en stond na vier ronden op kop met een
score van 100% ! Hoewel het aantal gespeelde
wedstrijden nogal uiteenloopt lijkt het erop of ook andere
favorieten al naar voren schuiven in het veld. Zo staan
René Duchène en René in ‘t Veld comfortabel op een
vierde en zevende plaats. De strijd om de voorlopige kop
van de ranglijst werd in ronde 5 echter gestreden tussen
Max Merbis en Frank Beverdam. Het was in eerste
instantie een theoretisch duel, waarbij de beide com-
battanten elkaar eens flink aan de tand voelden v.w.b.
hun kennis van een mode-variant van de Meraner. Frank
nam een omstreden pionoffer aan, en zoals dat gaat
kreeg Max ter compensatie het initiatief. Nadat zwart te
ongeduldig naar tegenspel zocht was het uiteindelijk de
witspeler die de partij won, en de koppositie in de in-
terne overnam.

Max Merbis - Frank Beverdam
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Pc3 Pf6 4. e3 e6 5. Pf3 Pbd7 6.
Dc2 Ld6 7. g4!?  Slaan op g4 geeft wit aardige aanvals-
kansen. Zwart neemt op c4 om d5 vrij te maken voor
Pf6.
7… dxc4 8. Lxc4 e5 9. Ld2  Ook bekend is  9. g5 Pd5
en dan 10. Pe4, 10. Ld2 of 10. Lxd5.
9… exd4 10. Pxd4 Pe5 11. Pexg4 12. h3 Zwart heeft
de pion, wit de halfopen g-lijn.
12… Pe5 13. 0-0-0 Pd5 Met deze zet en de 15e probeert
zwart snel kansen te creëren langs de c-lijn, maar brengt
daarmee de witte loper naar het ideale veld c3. Waarom
niet koelbloedig 13… 0-0 spelen, en het wit dan maar
laten bewijzen?
14. Pxd5 cxd5 15. Lc3 Ld7 16. Thg1

16…Pg6 Zwart durft de rokade niet aan, gezien de
gevaarlijk loper op c3. Toch was 16… 0-0 misschien
mogelijk, maar dan moet de loper wel hard worden
aangepakt: 16… 0-0 17. Pf5 Lxf5 18. Dxf5 Tc8 19. Kb1
Txc3!? 20. bxc3 Db6+ en zwart leeft nog, bijvoorbeeld
21. Ka1 Da5 22. Tc1 Pg6 23. Tgd1 Le5. Een soortgelijke
variant had misschien ook kunnen volgen op 15…0-0.
17. Pf5 Lxf5 18. Dxf5 0-0 19. Txd5 De7 20. Tgd1 Tfd8
21. Kb1 Lc7? Een fout in een reeds lastige stelling. 22.
Td7 Txd7 23. Txd7  1-0

Stand ná ronde 6:
1. Rene Duchene
2. Stephan Blaas
3. Max Merbis
4. Rene in ’t Veld
5. Hans Spanjersberg

de Externe
Het Eerste staat dit seizoen na twee ronden op drie
punten. Een verdienstelijk gelijkspel tegen VAS-2 werd
gevolgd door een overwinning uit tegen BSG-2. Tegen
VAS scoorden René Duchène, Harry Lips en Peter
Beerens het volle punt; tegen BSG waren dat Tim
Roosink, Pieter-Jan Morssink, René in ’t Veld en Max
Merbis, terwijl invaller Frank Beverdam soepel remise
maakte tegen de sterke Tom de Gijsel.  René iV. verkeert
naar eigen zeggen in topvorm. Gedurende het eerste
dozijn zetten van zijn partij verkeerde hij op bekend terrein,
daar waar zijn tegenstander diep moest nadenken. Het
zo verkregen tijdsvoordeel hielp later mee om een miniem
eindspelvoordeeltje in winst om te zetten.

Rene in ‘t Veld (2061) - C. Kooijman (1957)
1. d4 Pf6 2. Pc3 d5 3. Lg5 e6 4. e4 dxe4 5. Pxe4 Le7
6. Lxf6 Lxf6 7. Pf3 O-O 8. Ld3 Lxd4 9. Peg5 g6
Misschien dat de zwarte koning veiliger staat na 9…f5,
bijvoorbeeld 10. Pxh7 Lxf2+ 11. Kxf2 Kxh7 12. Te1 Pc6.
10. Pxh7 Lxf2+ 11. Kxf2 Kxh7 12. h4 Kg8 13. h5

13…g5(?) Na 13…Pd7 14. hxg6 Df6 15. gxf7+ krijgt wit
gevaarlijke aanvalskansen. Beter speelbaar lijkt 13…Pc6
14. hxg6 fxg6 15. Lxg6 Df6, of zelfs misschien 13…Df6
14.Dd2 Df6? René en Fritz geven hier eenstemmig: 14...
g4 15. Dh6 f5 16. Pg5 De7 17. Dg6+ Kh8 18. Dh6+
Kg8 met remise, of 17... Dg7 18. Tae1 Dxg6 19. hxg6
Tf6 20. Lc4 Nc6 met ongeveer gelijk spel. 15. Dxg5+
Dxg5 16. Pxg5± f6 17. Pf3 Pc6 18. Tad1 e5 19. Le4
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Le6 20. Ld5 (?) Beter geschikt om het voordeel vast te
houden zijn 20. Lxc6 bxc6 21.a3 of .. 20. g4
20... Lxd5 21. Txd5 Tad8 22. Thd1 Txd5 23. Txd5 Tf7
24. g4 Kg7 (24…Kh7) 25. Kg3 b6 26. c3 Kh6 27. Kh4
(?)  (27. Ph4) 27... Te7 (27… e4!? 28. Pe1 e3) 28. Pg1
e4 29. Tf5 Te6 30. Pe2 met een miniem voordeel nu
voor wit.
30…Pe7 31. Txf6+ Txf6 32. g5+ Kg7 33. gxf6+ Kxf6
34. Kg4 Pf5 35. Kf4 e3 36. b3 c5 37. c4 Pd4? 38. Pxd4
cxd4 39. Kf3! en wit wint op instructieve wijze het pionnen-
eindspel door op de dame-vleugel een tweede vrijpion te
creëren:   38... a5 40. a3 Kf5 41. b4 1-0

Pieter-Jan Morssink speelde een enerverende partij. In
een ingewikkelde stelling raakte de witspeler de draad
kwijt, en moest toen kiezen tussen stukverlies of
dameverlies. Hij besloot tot het laatste, waarna Pieter-
Jan snel tot winst kwam:

Bert Balke - Pieter-Jan Morssink
1. d4 e6 2. c4 Pf6 3. Pf3 d5 4. Pc3 Le7 5. Lg5 O-O 6.
e3 h6 7. Lxf6 Lxf6 8. Dc2 b6 9. O-O-O dxc4 10. Lxc4
La6 11. Lb3 Pd7 12. h4 c5 13. dxc5 13. Dc7 14. Pg5!

Dit offer oogt gevaarlijk maar gelukkig, anders dan bij
gewoon dammen, is het slaan niet verplicht. Op 14...
hxg5 15. hxg5 kan volgen 15…Tfc8 16. Dh7+ Kf8 17.
gxf6 Pxf6 18. Dh8+ Ke7 19. Dxg7 met voordeel voor wit.
In deze variant lijkt 15…g6 minder goed: 15... g6? 16.
Lxe6! fxe6 17. Dxg6+ Lg7 18. Dh7+ Kf7 19. g6+ met
winst.
14…Tfe8 15. cxb6 15. axb6 16. Pge4? Wit kan een
klein voordeeltje vasthouden met 16. La4 Tad8 17. Lxd7
Txd7 18. Dh7+ Kf8 19. Pge4.
16... Lxc3 17. Dxc3 Tec8 ? 17... Pc5 18. Pxc5 bxc5 =
(te veeleisend lijkt 18... Tec8 19. Pxa6 Db7 20. Pb4 Txc3+
21. bxc3 met voordeel voor wit

18. Pd6?? Een ernstige fout. Na 18. Dxc7 Txc7+ 19.
Pc3 houdt wit de betere stelling
18... Dd8 19. Pxc8 Txc8 20. Td4 Txc3+ 21. bxc3 De7
22. Lc2 g6 23. Kb2 Pe5 24. Thd1 Pc4+ 0-1

Het Tweede staat eveneens na twee wedstrijden op drie
punten, en in de klasse 2C op een (met niet minder dan
4 andere teams !) gedeelde eerste plaats. Een overwin-
ning tegen ZSC Saende 4 werd gevolgd door een toch
wat teleurstellend gelijkspel tegen concurrent WSC-De
Pion. Adrie Pancras is op weg om ook dit jaar weer
topscorer te worden en staat als enige op de volle 100%
na twee gespeelde wedstrijden.

Maar misschien moeten we voor promotie-kansen eerder
naar het Derde kijken. Na twee speelronden staat HWP-
3 gedeeld eerste in de klasse 2D, met de maximale score
van 4 punten. Er werd overtuigend gewonnen van
Heemstede-2 en Hoofddorp-1. Na twee partijen staan
zowel Marius Jaspers, Cees Visser als Bas Kamps nog
op 100% !

Voor de beide derde-klasse teams wordt stiekem gehoopt
op promotie. Het Vierde met The Tromp Brothers kwam
naar eigen zeggen terecht in een zware poule, maar ja,
de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.
In de eerste ronde werd gelijk gespeeld tegen het sterke
Krommenie-2. Een leerzame situatie deed zich voor in
heftige tijdnood aan het bord van Bert Krab. Bert ging
door zijn vlag, maar had op listige wijze het materiaal
inmiddels zo weten uit te dunnen dat zijn tegenspeler
enkel nog een kale koning overhad. Geen matpotentiëel
meer, en dan zijn de FIDE-regels onverbiddelijk: remise!

Het Vijfde, met nogal wat spelers van het vorig jaar
gedegradeerde vierde, is vastbesloten het dit jaar stevig
aan te pakken. De eerste wedstrijd van het seizoen tegen
Kijk Uit -2 eindigde alvast in een ruime 2 – 6 overwinning.

Na de kampioenschappen van vorig seizoen zijn er nog
maar twee HWP-teams over in de vierde klasse. Ook het
huidige Zesde heeft wel zin in promotie. In de eerste
ronde werd een record-overwinning van 8-0 behaald
tegen Excelsior-3.  Daarentegen had het Zevende in de
eerste ronde helaas nog niet de grote vorm te pakken.
Tegen HSC-3 werd een stevige nederlaag geleden,
waarbij Hilmar vd Veen gelukkig de eer wist te redden
voor HWP.

Bericht van de penningmeester

Denk aan de contributie!

Betaal vóór of omstreeks 1 november en voorkom daarmee
de toeslag van €10,00....

Gironummer: 27 97 822       of
Banknummer: 84 84 04 793

Beide rekeningnummers t.n.v.
Penningmeester HWP,
Kinderhuissingel 120,
2013 AW Haarlem

Betalen in termijnen is mopgelijk, maar neem dan
wel eerst even contact op met:

Theo Elstgeest
Telefoon: 023 5324099
eMail: tselstgeest@hetnet.nl
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de Training
HWP wil beter worden. Het bestuur heeft deze gezonde
ambitie en vele leden ook. Daarom wordt er een momen-
teel een actief trainings- en coachings-programma opge-
steld. Willem de Ruig en Frits Welling hebben een
inventarisatie gemaakt en dit zijn hun bevindingen.

De spelers van HWP 1 houden elkaar scherp dmv rapid
avonden. De bondspartijen van spelers van HWP 2 zullen
door Rene in ‘t Veld onder de loupe worden genomen.
Trainingen voor spelers van 1500- zullen door Hans
Kranendonk worden verzorgd (info: Hans Kranendonk).

Voor de grote groep spelers met  niveau tussen HWP 2
en 1500-, zeg maar 1750-, worden twee-wekelijks train-
ing verzorgd. Deze trainingen vinden gewoon op de
clubavond plaats en beginnen om 19:00 om niet later
dan 20:00 te eindigen, zodat iedereen nog geheel fit
aan zijn partij kan beginnen.

Eens per maand zijn er partijbesprekingen verzorgd door
Peter Beerens. Hiervoor dienen spelers uiterlijk 5 dagen
van te voren een partij aan hem toe te zenden (het liefst
een verliespartij en het liefst in PGN-formaat opsturen
naar peter-berbel@hetnet.nl). Deze partijen worden dan
van commentaar voorzien, en de drie meest interessante
partijen zullen worden besproken op de trainingsavond.
Data: 15/11, 06/12, 03/01, 07/02, 14/03, 04/04 en 02/05.

Daarnaast zullen er trainingen worden gegeven over
verschillende schaaktechnische onderwerpen, (opening,
eindspel, middenspel, activiteit van stukken, combi-
naties, ed.) Deze trainingen worden verzorgd door enkele
sterke HWP-spelers: Harry Lips, Ardjan Langedijk en
Max Merbis.
Data: 20/12, 17/01, 21/02, 21/03, 18/04 en 16/05.

Check ook de agenda op de site!
Laatste moment wijzigingen worden daarin opgenomen...

de Beker
Dinsdag 4 oktober is de eerste ronde van de beker
gespeeld. En waar bekerleider Willem de Ruig al jaren
lang van droomt gebeurde nu. Er waren exact 64 deel-
nemers. Er moest nog wel een kleine kunstgreep uitge-
haald worden om de spelers van het vierde, die extern
speelden, de week erop tegen elkaar te laten spelen,
maar uiteindelijk werden er dus 32 partijen gespeeld de
eerste ronde.

Echt grote verrassingen deden zich niet voor of het moet
de overwinning van Marco Boekhout op Luuk van de
Broek zijn. Wel een bijna verrassing. Nieuwkomer David
Lutt, pas 16 jaar en nauwelijks schaakervaring, legde
eerste teamspeler Ben de Jong het vuur na aan de
schenen.  Echter op het beslissende moment gaf de rou-
tine van Ben toch de doorslag en kon hij met een blauw
oog ontsnappen.
De tweede ronde staat gepland voor 22 november.

het HWP logo ...
Om de herkenbaarheid en saamhorigheid te vergroten
zijn we op zoek naar een mooi logo voor onze club.
Het bestuur roept dan ook een ieder op om een ontwerp
in te sturen. Dit mag digitaal, maar ook gewoon op papier.
In ieder geval:
- Bevat het logo de tekst: HWP Haarlem.
- Is het een redelijk eenvoudig logo.
- Is het ontwerp vóór het einde van het jaar ingediend.
Het bestuur zal het mooiste / beste ontwerp uit de  inzen-
dingen selecteren en belonen met een boekenbon. Maar
de mooiste beloning is natuurlijk dat het ontwerp voor
altijd aan de schaakvereniging verbonden zal blijven.

Veel plezier en vooral succes met ontwerpen!

de Jeugd
Werd in de vorige Nieuwsbrief nog bericht van 27 jeugd-
leden. Dit aantal is inmiddels uitgebreid tot 29. Welkom
David, Douwe en Julia! Plus twee en drie nieuwe leden
betekent helaas ook een afvaller.

Inmiddels is de strijd in de drie groepen in volle hevigheid
losgebarsten. In de Koningsgroep is het toch weer kam-
pioen Max Rensink, die aan de leiding gaat. Met evenveel
punten, maar een partij meer gespeeld, bezet Jelle Glass
verrassend een tweede plaats. Nummer drie is good old
Wum van den Akker. Hij begon wat moeizaam met twee
nederlagen, maar versloeg in ronde drie Max!. Met
evenveel punten en partijen staat ook Roel Faber nog in
de top drie.

Gesp. Gew. Rem. Verl. Pnt
Max Rensink 5 4 0 1 4
Jelle Glass 6 4 0 2 4
Wum van den Akker 5 3 0 2 3
Roel Faber 5 3 0 2 3
 De Torengroep wordt beheerst door de nieuwkomers.
Gijs Weijers gaat hier aan de leiding met 5 overwinningen
en een nederlaag. Niek Potma, de nummer twee, won
van Gijs en staat een punt achter, maar heeft ook een
partij minder gespeeld. De nummer drie in deze groep is
Koen Wentinck. Hoewel hij pas zeven jaar is, doet hij
het erg goed en houdt hij voorlopig de derde nieuwkomer,
Jelle Hoekstra, achter zich.

Gesp. Gew. Rem. Verl. Pnt
Gijs Weijers 6 5 0 1 5
Niek Potma 5 4 0 1 4
Koen 5 3 1 1 3½
Jonathan Heppener is de “grote”  man in de Pionnen-
groep. Vier overwinningen en een remise wist hij tot nu
toe te scoren. Na de kerstvakantie, als gestreden gaat
worden om het clubkampioenschap, zal hij zeker nog
meer van zich laten horen. De nummers twee en drie
zijn hier Julius Koppen en Jurre de Jong. Hoewel
Jonathan erg sterk speelt zijn zij zeker nog niet kansloos
voor de eindoverwinning, want de achterstand is niet
groot.

Gesp. Gew. Rem. Verl. Pnt
Jonathan Heppener 5 4 1 0 4½
Julius Koppen 6 4 1 1 4½
Jurre de Jong 6 3 2 1 4



HWP-Nieuwsbrief 4.2  -4- 01-11-05

de Agenda
vr 4 nov Santpoort 3 – HWP 6
za 5 nov HWP 1 – KTV

3e ronde Kennemer Open
di 8 nov HWP 2 – Excelsior 1

do 10 nov Het Spaarne 2 – HWP 3
vr 11 nov 1e ronde Voges open schaaktoernooi te

Hillegom. Tot en met 23 december wordt elke
vrijdag een ronde gespeeld. Aanmelden bij
Cok Ippel 0252-518698 / 06-22577267 óf
deuil@planet.nl.

za 12 nov Grand Prix jeugdtoernooi te Zaanstad.
Aanmelden via Machiel Moes 075-6178647
of gpzaanstad@hotmail.com. Meer infor-
matie via www.zsc-saende.nl

ma 14 nov De Vennep 2 – HWP 5
di 15 nov HWP 4 – Verdronken Paard 1
za 19 nov Schaken op de (Volendamse) dijk.

Aanmelden bij Gerard van der Graaf, tel.
0229-561598 / 06-13785278 of via
schakeninNH@quicknet.nl. Uiteraard is
voorzitter Tuijp van de partij en die heeft
vast nog wel een plaatsje vrij in de auto.

de Teamleider
Er blijken nogal wat misverstanden te zijn over de taken
van een teamleider. Veel leden denken dat er heel wat
komt kijken bij de taak van teamleider. Een teamleider is
echter niet veel meer dan de centrale persoon van het
team. Hij fungeert als aanspreekpunt en is op de hoogte
van de stand van zaken.

Van een teamleider worden een aantal dingen verwacht:
- Zorg ervoor dat je teamleden weten waar en wanneer

ze moeten spelen. Spreek je teamleden op de club-
avond aan of bel ze vóór de wedstrijd.

- Stel het team samen. Wie speelt er en wie speelt aan
welk bord?  Evt. iom. de externe wedstrijdleider.

zo 20 nov Meisjeskampioenschap van de NHSB.
Locatie: Buurthuis “De Pelikaan” te Krom-
menie. Aanvang 10:00. Aanmelden via Frank
Beverdam of rechtstreeks via
gillesprovoost@quicknet.nl

di 22 nov 2e ronde Beker
Bloemendaal 7 – HWP 7

za 26 nov Nieuwendam 1 – HWP 1
4e ronde Kennemer Open

di 29 nov HWP 3 – Bloemendaal 5
vr 2 dec Bloemendaal 6 – HWP 2
za 3 dec Snelschaakkampioenschap NHSB voor

teams. Dit evenement wordt gehouden in
het Kennemer Lyceum. Dus om de hoek.
Vorig jaar konden we met moeite een team
op de been brengen. Het streven is nu om
met minimaal twee teams aan te treden.
Meld je aan, alleen of met een team bij onze
wedstrijdleider extern Hans Kranendonk.

di 6 dec HWP 5 – Aalsmeer 2
HWP 6 – Purmerend 8

vr 9 dec Vredeburg 1 – HWP 5
di 13 dec 3e ronde beker

het Probleem
Dit was de stelling van het probleem uit Nieuwsbrief 1

Zwart won hier snel na 1….Lf4 2. Kh1 Kg3  3. Pg1 Le5
4. Pe2+ Kf2  5. Pg1 g3  6. Ph3+ Kf1  7. Pf4 h3 en mat
op de volgende zet. Echter na 2. …Kg3 speelt wit 3. Pf2
en het is remise. In plaats van Kg3 moet zwart Le3 spelen
en is de winst alsnog geforceerd.

- Controleer of er goede afspraken zijn vwb het vervoer,
als je uit speelt .

- Geef de uitslag door aan de externe wedstrijdleider
als je thuis hebt gespeeld in verband met het doorgeven
aan de NHSB (uitwedstrijden ook natuurlijk!!)

- Zorg dat iemand een klein stukje schrijft van elke
wedstijd voor op de website en evt. een stukje voor het
jaarboek (met teamfoto’s..)

Zoals jullie weten is er voor ons vijfde team nog geen
teamleider voorhanden.  Iemand die zich alsnog geroepen
voelt om deze dankbare taak op zich te nemen, kan  zich
bij iemand van het bestuur melden.

Het nieuwe probleem is van categorie 2 en dus al iets
lastiger.

Wit heeft een pion geïnvesteerd om deze stelling te
bereiken. Eeuwig schaak via Ph6 heeft hij altijd. Maar zit
er meer in??
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Een HWPavondje…
Bij binnenkomst om 19.40 uur zie ik toch alweer een 20
tal schakers. Good old Piet Avis zit aan de koffie en
leest de krant. Peter Beerens geeft aan een groep 1700-
schakers les. Hans Kranendonk geeft les aan een gemo-
tiveerde Yannick Coussement, die graag wil leren
schaken. In de zaal zitten er een paar te vluggeren en
speelt de jeugd haar competitie.
Jeugdleiders Ben de Jong, Richard Copier, Chris
Rensink en Frank Beverdam houden toezicht en geven
adviezen aan toch weer 30 leden.
Voor vanavond zijn 25 partijen intern en 3 voor de beker.
Daarnaast speelt het 6e een externe wedstrijd, dus
wederom een volle zaal. In middels zijn de mensen van
Excelsior, vanavond de tegenstander van het zesde,  bin-
nen gekomen en kijken hun ogen uit; niet alleen de mooie
zaal waar HWP in speelt, maar ook de gezellige drukte
die er heerst vertelt een van hun leden. Zo langzamer-
hand komen de leden binnen druppelen en gaan hun
partij spelen.
Zijn er verrassingen te noteren? Jazeker. Harry Lips
verliest van Frank Homburg, Patrick van den Oord wint
van Remco van den Horst en Sander Tromp knikkert
Paul Pancras uit de beker. Willem Mook geeft een
gewonnen stelling uit handen tegen Frans Arp en Ri-

chard Copier laat remise liggen tegen Rob Mulder. Yashin
van Kesteren verslaat Harry Wassink, die geen enkele
kans krijgt en David Lutt is een maatje te klein voor Paul
Tuyp. Halverwege de avond nestelen zich een paar leden
achter de bar en opvallend ook van het zesde, want het
staat inmiddels 4 – 0 en het wordt zelfs 8 – 0. Géén
unicum, aldus Harry Lips, maar toch een prestatie van
formaat.
Inmiddels is later op de avond Jaap Rotte gevraagd om
nieuwe leden op te vangen en ze de eerste weken te
begeleiden. Hij stemt hier intoe, alweer iemand die aktief
wordt bij HWP. Paul Tuijp voert een gesprek met Patrick
van den Oord over het teamleiderschap van het 5e, wat
nog niet rond is.
Willem de Ruig is bezig om een aantal schakers te
benaderen met de vraag of zij getraind willen worden en
dat 2 x per maand. Hij vindt er 14 die dat graag willen.
Frits laat zich informeren door Frank Beverdam over de
ontwikkelingen van de jeugd en nog vele andere zaken,
zoals NOVA en BDO en de ontwikkelingen bij de schaak-
bond.
Kortom een drukke avond bij HWP, maar eenmaal bij de
bar aangekomen komt de gezelligheid erbij en dan wordt
het wat minder serieus en ontspannen.


