
HWP-Nieuwsbrief 4.3  -1- 13-12-05

HWP Nieuwsbrief
 13 december 2005  nr.4.3

de Interne
Bij het opruimen van de zolder stuit je bij toeval op de
“Schakend Nederland” van januari 1978. En daar staat-
ie dan, op vergeeld papier, temidden van zwart-wit
portretten van schakers met buitenmaat brillen en
opmerkelijke kapsels: de eerste officiële rating-lijst van
de KNSB. Tot stand gekomen na anderhalf jaar rekenwerk
op een computer zo groot als een verhuiswagen. Er
komen veel namen op voor die in de vergetelheid zijn
geraakt, maar onder de nog actieve schakers vind je
ook een aantal tegenwoordige HWP-ers. Op 140 met
stip: M.D. Merbis (2148), op 173 H.J. Lips (2120), en
op 177 R.Th. Duchêne (2117). Wonderbaarlijk !  Want
wat hebben we dus ontdekt ? Dat de KNSB ratinglijst
1978 prima geschikt is om de stand in de interne
competitie van HWP te voorspellen!
Het eerder genoemde trio heeft, bijna 30 jaar na dato,
nog altijd de wind eronder. Na 11 competitie-ronden gaat
Max Merbis fier op kop, op de voet gevolgd door René
Duchêne. Ook Harry Lips doet weer helemaal mee voor
de topplaatsen. Zijn er dan geen concurrenten ? Jawel.
Vorige keer hebben we het sterke spel van Frank
Beverdam al belicht. Maar ook het optreden van Stephan
Blaas is dit jaar verrassend goed, hij draait voortdurend
mee in de top. Een van zijn betere partijen was die met
zwart tegen Rob Mulder, in de elfde ronde. In tijdnood
laat Stephan de witspeler nog met remise ontsnappen.
Hieronder die partij, met commentaar van Stephan zelf:

Rob Mulder - Stephan Blaas
1. e4 d6 2. d4 g6 3. c4 Pf6 4. Pc3 Lg7 5. f3 O-O 6. Le3
a6 7. Dd2 c6 8. Ld3 Da5 9. Pge2 Pbd7 10. Pc1 (10. O-
O e5 11. d5 Dc7 12. b4 c5 13. b5 ±)
10... b5 11.h4 bxc4 12. Lxc4 h5 13. Lh6 Tb8 14. g4 ?!
Db4 15. Lb3 e5 16. Lxg7 Kxg7 17.d5 c5 18. Pd3 Da5
19. g5 Pe8 mist pionwinst: 19... Txb3 20. gxf6+ Pxf6 21.
Tc1 Tb7 met voordeel voor zwart
20. La4 Pb6 21. Lxe8 Txe8 22. O-O c4 23. Pe1 ?!  Na
23. b4 ! Da3 24. Tab1 raakt de dame ingesloten, bv.
24... Ld7 25. Db2 Dxb2 26.Pxb2 f6 =+
23... Pa4 ! 24. Dc2 Txb2 ! met winnend voordeel, want
25. Dxa4 Dxc3 26. Dxe8 Dd2 leidt tot mat,

25. Dxa4 Dxc3 26. Dd1 zwart staat helemaal gewonnen,
maar ja er zijn nog maar vijf minuten voor tien zetten
26... De3+ 26...Td2 was direct winnend: 27. Dxd2 Dxd2
28. Tf2 De3
27. Kh1 Lh3 geen slechte zet, maar  27... Df4 28. Pc2
Dxh4+ 29. Kg1 Lh3 30. De2 Dxg5+ 31. Kh1 Lxf1 met
winnend spel is veel beter
28. Pc2 Dd3 29. Tf2 Dxd1+ 30. Txd1 Teb8  Na 30...
Txa2 31. Tb1 a5 32. Tb6 Ld7 33. Kg2 c3 34. Txd6 Lb5
35. Kg3 Tc8 36. Tb6 La4 37. Pe3 Txf2 38. Kxf2 c2 39.
Pxc2 Lxc2 gaat het paard verloren
31. a3 T8b3 32. Kh2 Ld7 33. Kg3 La4 34. Ta1 Tc3  Nu
34... Tb1 35. Tf1 Txf1 36. Txf1 Tc3 37. Pb4 Txa3 38.
Pxa6 Lc2 39. Pc7 Lxe4 met winst voor zwart
35. Pb4 Txf2 36. Kxf2 a5 ?! 37. Pc6 Tc2+ Het staat nu
ongeveer gelijk, en wit neemt het zwarte remise-aanbod
graag aan...   1/2-1/2

Met Adrie Pancras, vorig jaar de sterkste subtopper, wil
het nog niet zo vlotten. Een plaats onderin de ranglijst is
te laag voor zijn doen. Zo stond voor de negende ronde
Frits Bakkes tegen Adrie Pancras op het programma.
Vòòr de partij in de hal merkte Frits al op tegen Adrie dat
hij hem zou verpletteren. Na de 21e zet was Frits toch
wel een beetje trots op zijn partij en terecht. Adrie: “Ik
hielp natuurlijk een beetje, maar de bundeling van kracht-
zetten en goede plannen van Frits waren die avond
voldoende voor een snelle winst”. Een instructieve partij,
met commentaar van Adrie.

Frits Bakkes - Adrie Pancras
1. d4 d5 2. e4 c6 3. Pc3 dxe4 4. f3 e3 5. Lxe3 Lf5
Volgens Frits is dit zeer onnauwkeurig. Beter is Pf6
volgens hem.
6. g4 Lg6 7. h4 h6 8. d5 Een hele sterke zet. Frits
verraste mij hiermee. Het probleem is de dreiging van
het paard op c7.
8. ... Pf6 9. Ph3 Ook dit is ijzersterk. De koning van
zwart krijgt geen tijd om los te komen.
9. ... Pxd5 10. Pxd5 cxd5 11. Pf4

11. … Lh7 12. Dxd5 Pc6 13. Lb5 Dc7 (Waarom niet
vlug de dames geruild tegen zo’n gevaarlijke houwdegen
? Na 13… Dxd5 14. Pxd5 0-0-0 heeft wit nog niets
beslissends - red.)
14. 0-0-0 a6 Op 14. ... e7-e6 volgt 15. Pxe6 en dat leek
me niet erg goed voor zwart.
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15. La4 Correct. Na 15.Lc4 volgt Pe5 (de computer geeft
e6, maar dat zou ik niet gedurfd hebben) 16. Lb3  e6.
15. ... e5 Dit leek me de beste zet om los te komen. Het
klopt echter niet. De computer geeft nog steeds e6. De
zet 15… b5 is gevaarlijk vanwege de diagonaal c6-a8 en
na Td8 volgt 16. Dxd8+Dxd8 17. Txd8+ Kxd8 en 18. Lb6+
gevolgd door Pd5. Niet aanlokkelijk.
16. Lb6 Dc8 17. Dxe5+ Le7 18. Pd5 Na Dxg7 kan zwart
direct opgeven. Nu hoopt zwart nog op een mirakel;
bijvoorbeeld mat geven op c2. Maar ja, de loper op a4
staat er ook nog.
18. ... Kf8 19. Lxc6 Dxc6 Maar nu staat de loper niet
meer op a4. Wit wikkelt voorbeeldig af.
20. Dxe7+ Kg8 21. Dc5    1 - 0

Ook Pieter Levasier, dit jaar nieuw overgekomen van
Bloemendaal, staat laag genoteerd. Misschien moest hij
nog wennen aan het Keizersysteem ?  Maar daarbij geeft
hij ook wel eens  gunstige stellingen uit handen door een
enkele slordigheid. Als voorbeeld een enerverende partij
uit de elfde ronde interne, waarbij Pieter niemand minder
dan Koos Stolk op de rand van de afgrond krijgt. Maar
helaas, het laatste duwtje …

Koos Stolk - Pieter Levasier
1. e4 d5 2. e5 c5 3. b4 cxb4 4. a3 e6 De zwarte loper
van de witte velden moet geactiveerd worden. Daarom
wordt vaak  ...Lf5 gespeeld voordat ...e6 die zet
onmogelijk maakt.  Zie 4... Lf5 5. axb4 Dc7 6. Lb2 e6 7.
Pa3 Pc6.
5. axb4 Lxb4 6. c3 Lc5 7. d4 Lb6 8. Ld3 Pe7 9. Ph3 h6
10. O-O Pbc6 11. Dg4 Kf8 12. Pf4 Pf5 13. La3+
misschien sterker: 13. Ph5 g6 14. La3+ Pfe7 15. Pf6
Kg7 16. Pd2, met compensatie voor de pion.
13... Kg8 14. Ph5 Maar nu heeft zwart beter. De witte
aanval wordt resoluut gestopt, waarna een verrassend
offer volgt.
14... Dg5! 15. De2 Pfxd4! Uitstekend gezien. Een
voorzichtige speler had misschien 15...Ph4 gespeeld,
maar met het offer op d4 geeft zwart zich goede kansen.

16. cxd4 Lxd4 17. Ta2 Dxe5  Nog sterker was misschien
17... Pxe5 18. Pg3 h5 met voordeel voor zwart.
18. Rc1 ?! Na 18. Dd1 Dg5 19. Lc1 heeft zwart maar
een klein voordeeltje.
18... Dxe2 19. Txe2 Ld7  20. Pc3 a6 21. Tec2 Pe5 22.
Lf1 Lc6 23. Pf4 g6 24. Pd3 Kg7 25. Pb4 Ld7 26. Pe2
Lb6 27. Lb2 f6 28. Ld4 La5 Blijft c7 bewaken.

29. Lxe5 fxe5 30. Pd3 Kf6 31. Ta2 Ld8 32. Tb1 Lc6
Met zijn gevaarlijke vrijpionnen en sterke centrum moet
zwart hier erg goed staan.
33. Pb4 Th7 34. Pxc6 bxc6 35. Tc2 Tc7 36. Tbc1 Tac8
37. Pg3 a5 en lopen!
38. La6 Ta8 39. Txc6 Txa6 40. Txc7 Lxc7 41. Txc7 a4
42. Tc2 Tb6 ! Zwart kan eventueel de koning te hulp
laten komen via  42... e4 43. Kf1 Ke5 44. Pe2 a3 45.Ta2
d4 46. Ke1 Kd5 47. Kd2 Kc4 48. Tc2+ Kb4 49. Pxd4 e5
50. Pc6+ (50. Tc6 ? Txc6 51. Pxc6+ Kb3 52. Pa5+ Ka4!
53. Kc2 Kxa5) 50... Kb5 51. Pxe5 a2 52. Txa2 Txa2+
met eindspel-voordeel voor zwart)
43. Kf1? Beter is 43.Ta2 Tb1+ 44. Pf1 Tb4 45. h3 en het
is nog geen gelopen race.
43... d4?? Helaas... Juist nu zwart kan winnen volgt deze
treurige zet die het voordeel vergooit. Zwart wint
geforceerd na 43... a3 44. Pe2 (nog sneller gaat het na
44. Ta2 Tb1+ 45. Ke2 Tb2+ -+ of 44. Ke2 Tb2 45. Kd3
a2 -+) 44... a2 45. Txa2 Tb1+ 46. Pc1 Txc1+ -+
44. Ke2 a3 45. Kd2  Het is nog gelijk, maar ontmoedigd
door de gemiste kansen biedt zwart geen tegenstand
meer, en wit maakt het bekwaam uit.
45...Tb3 46. Ta2 Ke7 47. Pe4 g5 48. Kc2 Tb2+ 49.
Txb2 axb2 50. Kxb2 +- Kd7 51. Kc2 Kc6 52. Kd3 Kd7
53. Pg3 Kd6 54. Pf1 h5 55. Pg3 h4 56.Pe4+ Ke7 57.
Pxg5 Kf6 58. Pe4+ Kf5 59. h3 Kf4 60. Pc5 Kf5 61. Pd7
Kg6 62. Pxe5+         1-0

Nu Frans Arp tegenwoordig vaker in Nederland is doet
hij ook weer mee met de interne van HWP. Daarnaast
heeft hij de tijd om aan diverse toernooien deel te nemen.
Hij zond een verslag in over zijn deelname aan het
sfeervolle Essent-toernooi in Hoogeveen. Frans werd
gedeeld tweede in het amateur-toernooi. Naar eigen
zeggen had hij aan geluk geen gebrek. Frans: “De basis
voor de tweede plaats werd gelegd in de vijfde t/m zevende
ronde, waarin drie van mijn concurrenten blunderden.
Eerst kreeg ik een dame cadeau, en in de volgende
ronde -na een noodgedwongen stukoffer van mijn kant
voor twee pionnen- kreeg ik pardoes het stuk terug. Ook
bij de partij Monté-Arp was het geluk aan mijn kant”:

Stelling uit Monté - Arp, Essent-toernooi in Hoogeveen:

Zwart aan zet zou het nog kunnen proberen met
32…Td1+ gevolgd door Dc7. In plaats daarvan speelde
hij 32…Pe2-d4 ?, waarna wit het uit had kunnen maken
met 33.Lxd4. Dan baat 33… Txd4 niet vanwege 34.Txg6+
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en damewinst, want op 34… Kf8 volgt Tg8 mat. En
33…cxd4 loopt mis na 34.e6! Immers, gaat de
aangevallen toren dan naar d8 volgt weer Txg6+. En na
Tc7 of Tb7 komt exf7+ en zwart moet kiezen tussen mat
of dameverlies. De toren laten staan en 34… d3 spelen
helpt helaas ook niet: 35.exd7, d2 36.d8D+, Dxd8
37.Txg6+. In lichte tijdnood speelde wit echter à tempo
33.Kh2 waarna zwart met
33…Pe6 de stelling weer op orde kreeg, en tenslotte
zelfs nog wist te winnen.

In de achtste ronde was het geluk echter over:
Uit Sonder -Arp komt de volgende stelling, wederom met
commentaar van de maestro zelf:

Hier speelde ik 44… e3 (… Pg4 is veiliger)
45. Tb8 Pe4+ Niet te geloven, na 20 minuten denken
zo’n slechte zet. Overigens, 45… Txb8 46. Txb8+ Kf7 is
na 47. Pg6 ondekbaar mat. De enige zet was 45… Td2
en na 46… Pg6 kan zwart zich nog verdedigen met 46…
Tf8-d8. Wit won nu snel met
46. Kf4 Pc5 47. Pg6 Pd7 48. Txf8 Pxf8 49.Tb8 en opge-
geven.

De laatste partij werd regelmatig door Frans gewonnen,
zodat de tweede plaats hem niet meer kon ontgaan.

de Externe
Het eerste heeft wisselend gepresteerd, en bezet
voorlopig een plaats in de middenmoot. Tegen het zwakker
geachte KTV werd nog nipt gewonnen met 4½ - 3½ maar
de volgende wedstrijd tegen Nieuwendam liep op een
duidelijke nederlaag uit. Alleen Max Merbis wist een vol
punt te scoren. Harry Lips is de topscorer met 2½ uit 3.
Na vier rondes staat het tweede op de eerste plaats in
de tweede klasse C, één punt los van de achtervolgers,
maar met een matig doelsaldo. Er werd twee keer
gewonnen, maar de sterkste tegenstanders komen nog.
De overwinning op Bloemendaal 6 viel bescheiden uit,
vooral doordat enkele spelers in matige vorm verkeren.
Adrie Pancras blijft topscorer met 4 uit 4, maar ook de
score van Hendrik-Jan Gabriëls (3½ uit 4) mag er wezen.
Na vier speelronden vinden we het derde met 6 punten
op een gedeelde tweede plaats. Ook hier staan wedstrijden
tegen de nummers één en twee nog op het programma.
Cees Visser is de man in vorm met een 100% score in
vier partijen.

Het vierde heeft pas drie rondes afgewerkt, maar staat
nu al op kop in de derde klasse C. Twee keer winst en
een gelijkspel droegen daartoe bij. (Helaas werd het vierde
9 december op een ijskoude douche getrakteerd in
Limmen: 7-1..) HWP4 speelde dit schaakseizoen haar
eerste externe wedstrijd tegen Krommenie 2 gelijk. In de
vorige nieuwsbrief konden we lezen dat Bert Krab in die
wedstrijd remise wist te behalen hoewel hij als eerste
door de vlag ging. Hierbij nog eens die spannende partij,
met het commentaar van Bert zelf:

B. Krab – K. Takken
1. e4 d6 2. d4 Pd7 3. c4 Pgf6 4. Pc3 e5 5. d5 na lang
nadenken, want zwart krijgt het veld c5 onder controle
5… h6 6. h3 Le7 7. Le3 c6 deze zet lag in de lijn der
verwachting
8. Ld3 g5 9. Pge2 Pf8 Het paard wil naar het veld f4
10. Db3 Pg6 11. g3 Dc7 een krachtige zet
12. 0-0-0 Ld7 13. Kb1 ,,Een plausibele zet”, zou Harry
Lips als commentaar gegeven hebben!
13… c5 14. f4 gxf4 15. gxf4 exf4 16. Pxf4 Pe5 17. Le2
a6 18. Ph5 Pxh5 19. Lxh5 b5 20. cxb5 axb5 21. Pxb5
Da5 22. Pc3 Lg5 23. Lc1 Ke7 24. Tdf1 Thb8 25. Lxg5+
hxg5 26. Dc2

Zwart kan hier 26… Pc4! 27. Txf7+ Kd8 28. Tf8+ Kc7
29. Txb8 Txb8 toelaten en wit dient dan uiterst bekwaam
te verdedigen! Echter, de partij ging als volgt verder:
26… Tb4 27. Dc1 f6 28. Txf6 Zwart mag het offer niet
aannemen!
28… Tab8 29. Tf2 Kd8 30. Tf8+ Kc7 31. Txb8 Txb8
32. Le2 c4 33. Ka1 Db4 34. Dd2 Pg6 35. Tf1 Pf4 36.
h4 Pxe2 37. Dxe2 gxh4 36. h4 was niet al te best
38. Tf7 h3 39. Th7 Tb7 40. e5 dxe5 41. Dxe5+ Dd6 42.
De2 Ik dien hier zeer oplettend te spelen, omdat er gevaar
op de achterlijn dreigt
42… Dc5 43. Dh2+ Kd8 44. Th8+ Le8 45. Txh3 De7
46. De2 De zenuwen vlogen door mijn lichaam: ,,Had ik
het wel goed uitgerekend?” 46… Dxe2 47. Pxe2 Te7 48.
Th2 … Ja, het kan allemaal net… Mijn tegenstander koos
een andere variant:
46… Dc5 47. Te3 Ik val de loper op e8 dubbel aan en
zwart kan geen Dg1+ meer spelen
47… Lf7 48. Df3 Db6 49. De2 Dc5 50. Dd2 Td7 51.
Tg3 Lxd5 52. Df4 Lf7 53. Df6+ Ke8 54. Dh8+ Df8 55.
Te3+ Te7 56. Txe7 Kxe7 57. Dxf8 Kxf8 58. a4 Na deze
zet ben ik gestopt met noteren. Het gevolg van de partij
was erg interessant: ik won de pion op c4 en ging met
het hele zaakje naar voren! Mijn tegenstander ruilde zijn
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de Agenda
Di. 13 dec 3e ronde beker
Za. 17 dec HWP 1 – DBC 1

5e ronde Kennemer Open
Zo. 18 dec Jeugd Grand Prix Heemskerk.

Aanmelden via e-mail:
r.vantongeren@tiscali.nl

Di. 27 dec Rapidkampioenschap HWP
Di.   3 jan HWP 2 – Bakkum 1
Do.  5 jan De Wijker Toren 4 – HWP 3
Di. 10 jan HWP 4 – Aris de Heer 1
Vr. 13 jan Het Spaarne 3 – HWP 5
Vr. 13 jan
      t/m 68e Corus Chess Tournement
Zo. 26 jan

loper in voor één pion. Vlak daarna ging ik door mijn
vlag. De regel is dan dat zwart met een kale koning geen
mogelijkheden meer heeft om mij mat te zetten, dus:
remise! (Zou mijn tegenstander de loper niet afgeruild
hebben en ik zou door mijn vlag gegaan zijn dan had ik
verloren. Het punt is namelijk dat zwart de mogelijkheid
heeft mij mat te zetten. Dit zou kunnen als ik mezelf diep
in het nauw drijf, bijv.: koning in de hoek, een stuk ernaast
en zwart kan dan via zijn koning en loper mij mat zetten).

Na vier speelronden heeft het vijfde team vijf punten:
twee keer verlies, een keer winst en een gelijkspel.
Daarmee is het geklasseerd in de middenmoot, maar

tegen de sterkste teams is al gespeeld dus de klassering
kan enkel maar verbeteren. Het zesde kende ups en
downs, na een 8-0 (!) in de eerste ronde volgde de
terugkeer op aarde met een 6-2 nederlaag tegen de
jonkies van Het Spaarne. Na de 5.5 - 2.5 tegen Purmerend
6 staan we inmiddels op de tweede plaats in de poule.
Het zevende kijkt nog altijd tegen een hatelijke nul
wedstrijdpunten aan. Hoewel ons team zich goed
herstelde van de zware nederlaag in de eerste ronde
was het twee keer nét niet genoeg: Verlies met 5-3 tegen
Excelsior 2 en met 4.5 - 3.5 tegen Bloemendaal 7. De
stijgende lijn wijst op een overwinning in de volgende
ronde !

het Kennemer Open
Dit toernooi voor niet KNSB-spelers met een rating minder
dan 2000 is gevorderd tot ronde 4. In de eerste groep
vallen vooral de prestaties van Richard Copier op. Hij
won tweemaal en speelde tweemaal remise. Met 3 uit 4
is hij nog volop in de strijd voor de prijzen. Dat geldt ook
nog een klein beetje voor Hans Kranendonk. Met slechts
een halfje minder dan Richard is er natuurlijk nog van
alles mogelijk. De overige HWP’ers moeten het doen met
een bescheidener klassering. Van hen is Louis Bonge-
naar nog de beste met 2 uit 4. Boudewijn Eijsvogel en
Frits Bakkes hebben 1 ½ uit 4 en Herman Leyte wist tot
nu toe slechts een puntje te scoren.

Groep twee wordt bijna volledig beheerst door HWP.
Gerard Brookhuis, Frits Welling en Hans Spanjersberg
stonden tot nu toe slechts een halfje af. Zij moeten nog
wel Hans Kuijper naast hun dulden. Maar je zou denken
drie tegen één, dat moet toch lukken..
Op gepaste afstand maar toch nog met een +1 score
volgen Sylvain de Ruijter en Ger Dekker. Henk Roosink,
Charles Hensen en Carel Kuip staan er wat minder
florissant voor, maar gelukkig staat er niemand meer op
de hatelijke nul. (alhoewel Carel daar wel twee “bye’s”
voor nodig had..)

de Beker
Op drie na zijn alle 1/8 finalisten bekend in het beker-
toernooi. En vielen er nog verrassingen te noteren in de
tweede ronde? Jazeker. Zo was er de overwinning van
Richard Copier, die steeds beter gaat spelen, op eerste
team speler Peter Beerens. Ook Adrie Pancras moest
het onderspit delven tegen een lager gerate tegenstander.
Sander Tromp, waarvoor het zelfde geldt als voor Rich-
ard, schoof de playing captain van het tweede in een
toren-pionnen eindspel gedecideerd van het bord.

Ook Ben de Jong ligt eruit. Zijn verlies tegen teamgenoot
Rene Duchene was echter minder verrassend. Ook twee
nieuwkomers doen van zich spreken. Marco Boekhout
en Eduard Leinwand schaarden zich door overwinningen
op respectievelijk Barend Tempelman (ook een
nieuwkomer, maar tijdelijk) en Patrick van der Oord onder
de laatste zestien.

De derde ronde staat gepland voor 13 december. Meest
in het oog springende partij is die tussen Rob Mulder,
weer een nieuwkomer, en Rene Duchene.

Club van het Jaar
“Uw vereniging valt namelijk in positieve zin op tussen
de andere verenigingen, onder andere door het orga-
niseren van grote toernooien, de grote ledenaanwas, het
enthousiasme waarmee de vereniging naar buiten treedt,
de verzorgde website en de goede sfeer op de club”

Met deze woorden werd  HWP Haarlem verkozen tot NHSB
club van het jaar. Ja, wat valt daar nog aan toe te voegen.
Helaas is de verkiezing nu afgeschaft door de bond.
Mogelijk was men bang dat HWP de eerst komende jaren
met de titel aan de haal zou gaan.
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Ondertussen is ook de strijd om het clubkampioenschap
weer begonnen. Hierin spelen alle kinderen uit de Konings-
en Torengroep aangevuld met een aantal uit de
Pionnengroep.
De overige, de hele jonkies en nieuwkomers, spelen hun
eigen onderlinge competitie.
Na twee ronden is er natuurlijk nog weinig te zeggen.
Wel zijn het de vertrouwde gezichten, Max, Wum en
Jurriaan, die nog ongeslagen zijn. De nummers 1, 2 en 3
uit de torengroep gingen wat minder voortvarend van start.
Onderstaand de partij van Jelle Hoekstra tegen Dirk
Groeneveld. Jelle liet zich eerst afbluffen door Dirk verloor
twee pionnen, maar vocht daarna goed terug. Hij won
zijn pionnen terug en maakte daarna ook een stuk buit,
maar ging uiteindelijk door tijdnood ten onder.

Jelle Hoekstra   - : Dirk Groeneveld
1. e4 e5 2. Pc3 Lc5 3. Pf3 Pf6 4. Lc4 O-O 5. O-O Pc6
6. d3 Pg4 7. h3 Pxf2 8. De2 Pxd3+ 9. Kh2 Pxc1 10.
Taxc1 Pd4 11. Dd3 Pxf3+ 12. Dxf3 d5 13. Lxd5 c6 14.
Lc4 b5 15. Tcd1 Ld7 16. Dh5 g6 17. Dxe5 Le3 18. Lb3
Te8 19. Dg3 b4 20. Dxe3 bxc3 21. bxc3 Te5 22. Df2
Df8 23. Dxf7+

Wit wint hier een stuk en staat natuurlijk helemaal
gewonnen. Maar ja ook de klok speelt een rol.
23… Dxf7 24. Lxf7+ Kg7 25. Txd7 Kh6 26. Td6 Txe4
27. g4 Tb8 28. Txc6 Te2+ 29. Kg3 Te3+ 30. Kh4 Tb2
31. Tff6 Kg7 32. Tcd6 Txc2 33. Td8 (en met de vlag op
vallen geeft wit zijn toren weg)
33. ….Kxf6    0- 1   wit ging door zijn vlag...

de Jeugd
Het gaat goed met de jeugdafdeling. Alweer drie nieuwe
leden erbij. Welkom Eva, Esther en Hidde. Op 32 staat
de teller nu en daar moet het voorlopig echt even stoppen.

De competities dan, de laatste ronden in de drie groepen
zijn gespeeld en dus zijn de winnaars bekend. In de
koningsgroep was het uiteindelijk toch clubkampioen Max
Rensink, die aan het langste eind trok. Hij wist zich goed
te herstellen van zijn nederlaag tegen Wum en won zijn 5
laatste partijen. Met een totaal van 7 punten bleef hij de
nummers twee en drie Roel Faber en Jelle Glass ruim
voor. Beiden eindigden op 5 punten, maar omdat Roel
het onderlinge duel won is hij tweede.

Gesp. Gew. Rem. Verl. Pnt
Max Rensink 8 7 0 1 7
Roel Faber 8 5 0 3 5
Jelle Glass 8 5 0 3 5

Zoals al in de vorige Nieuwsbrief gemeld werd de
Torengroep gedomineerd door de nieuwkomers Gijs, Niek
en Jelle. Even leek het erop dat Koen Wentinck een
ereplaats zou opeisen, maar door een nederlaag tegen
Thom Kappen viel hij net buiten de prijzen. Winnaar nu
werd Niek Potma. Hij bleef Jelle Hoekstra en Gijs Weijers
een punt voor. Omdat Jelle de partij tegen Gijs won is hij
tweede.

Gesp. Gew. Rem. Verl. Pnt
Niek Potma 7 6 0 1 6
Jelle Hoekstra 7 5 0 2 5
Gijs Weijers 7 5 0 2 5

In de pionnengroep was Jonathan Heppener de sterkste.
Alleen in ronde twee stond hij een halfje af aan Julius
Koppen. De overige acht partijen wist hij allen te winnen.
Tweede werd de al genoemde Julius, 7 jaar pas,  maar
hij zit al als een echte schaker achter het bord. De derde
plaats was voor Arend Kik. Hij behaalde 6 punten uit 10
partijen. Evenveel als Job van den Akker. Maar Arend
won zijn partij tegen Job en verdiende daarmee een plek
op het podium.

Gesp. Gew. Rem. Verl. Pnt
Jonathan Heppener 9 8 1 0 8,5
Julius Koppen 9 7 1 2 7,5
Arend Kik 10 6 0 4 6

het Rapidkampioenschap
dinsdag 27 december 2005

zal het rapid kampioenschap van HWP worden gespeeld.
Er worden 7 ronden (zwitsers) gespeeld van 15 minuten per per persoon per partij in 2 groepen

Hou er rekening mee dat de laatste wedstrijd van dit kampioenschap om +/- 00.30 uur wordt gespeeld.
De avond wordt afgesloten met een waar prijzenfestival!.

Op deze avond wordt verwacht dat  HWP’ers om 20.00 uur aanwezig zijn, zodat we op tijd kunnen starten.

Een bevestiging van deelname via email is verplicht en wel voor 26 december

Tevens zal HWP Haarlem het succesvolle jaar 2005 uitluiden en proosten op het nieuwe jaar.
Voor toepasselijke versnaperingen en champagne zal gezorgd worden.
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het Probleem

Dit was het categorie 2 probleem uit de vorige Nieuws-
brief. Heeft wit een winnende aanval of moet hij dmv Ph6
genoegen nemen met eeuwig schaak.

Wit begint in ieder geval wel met 1. Ph6. En dan: 1. ...
Kh8 (na 1…gxh6 2. Dxf6  c3 heeft wit de winst voor het
uitzoeken.)  2. Dxf6!  gxf6  3. Lxf6 Lg7 4 Td7!  de
pointe van deze combinatie, de loper op g7 staat gepend
vanwege mat op h7)  4. … De5 de enige zet om mat te
voorkomen.  5. Pf7+  1 – 0

We zijn reeds aangekomen bij een categorie 3 probleem.
Volgens John Nunn nog net te doen in de trein. De stelling
komt uit een partij van Jeroen Piket tegen de toen 13
jarige Luke McShane uit Engeland.

McShane met de zwarte stukken speelde cxd6, waarna
de partij remise liep. Maar hoe had zwart hier op fraaie
wijze kunnen winnen ??


