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de Interne
Na 27 ronden interne lijkt het erop alsof Rene Duchéne
voor de eerste maal het clubkampioenschap voor zich
gaat opeisen. Hij is inmiddels 200 punten los van zijn
enige nog overgebleven rivaal Rob Mulder. De voorzitter
van “ De Eenhoorn” blijft het goed doen bij HWP en
heeft zich zeker nog niet gelegd bij een tweede plaats.
Het trio Max Merbis, Harry Lips en Peter Beerens, de
nummers drie, vier en vijf, lijkt uitgeschakeld voor het
kampioenschap.

De stand:
1. Rene Duchéne 2511
2. Rob Mulder 2308
3. Max Merbis 2156
4. Harry Lips 2121
5. Peter Beerens 1967

Ook in de Nieuwsbrief altijd wat ruimte voor een
opvallende naam in de top van het klassement. Dit keer
gaat het om Marco Boekhout. Afgelopen jaar vanuit de
lichtstad verhuisd naar Haarlem en nu bezig aan zijn
eerste seizoen bij HWP. En getuige zijn veertiende plek
op de ranglijst zeker een aanwinst. Zie hoe hij, weliswaar
met enig fortuin, eerste teamspeler Ben de Jong verslaat.

Ben de Jong   -  Marco Boekhout
1. e4 c5 2. f4 Pc6 3. Pf3 d6 4. Lc4 e6 5. Pc3 Pf6 6. De2
Le7 7. d3 O-O 8. a3 a6 9. e5 Pd7 10. exd6 Lxd6 11. O-
O Dc7 12. Pg5 Pd4 13. Df2 b5 14. La2 Lb7 15. Le3 Pf5
16. Tae1 Le7 17. Pce4 h6 18. Pf3 Tad8 19. g4 Pxe3
20. Dxe3 Lf6 21. c3 b4 22. g5 hxg5 23. Pfxg5 Lxg5 24.
fxg5 Pe5 25. Pf6+ gxf6 26. gxf6 Dc6 Het is geforceerd
mat nu. Maar dat moet je natuurlijk wel zien

27. Dg3+ Wit moet hier schaak op g5 geven. Na Kh8 en
de onderbrekings- en aanvalszet Te4 is aan mat niet meer
te ontkomen
27... Pg6 28. Lxe6 Dg2+ 29. Dxg2 Lxg2 30. Tf2 Een
onbegrijpelijke zet. Als wit gewoon terugneemt op g2 staat
hij nog wel minder, maar kan hij nog even spelen 30.
Kxg2 fxe6 31. cxb4 cxb4 32. Txe6
30... Lc6 Nemen op e6 was beter.
31. Lf5 Ph4 32. Te3 Tfe8 33. Tg3+ Kf8 Wit heeft toch

weer tegenkansjes weten te creeren.
34. Th3 Maar dit is te veel van het goede. Na Tf4 moet
zwart het nog wel even nauwkeurig spelen. 34. Tf4 Te1+
35. Kf2 Tde8 36. Le4
34... Te1+ 35. Tf1 Txf1+      0-1

de Beker
De halve bekerfinalisten zijn bekend. En na de loting is
duidelijk dat in ieder geval één outsider in de finale staat.
Het lot koppelde namelijk Rene Duchéne aan Max Merbis
en Frank Beverdam aan Nazeeh Ziyadah. Vier genoemde
heren overleefden de kwartfinale zonder dat er
gevluggerd hoefde te worden. Max versloeg Frank Hom-
burg, Nazeeh Herman Leijte en Frank klopte Eduard
Leinwand. De op papier interessantste partij was het
treffen tussen Rene Duchéne en Frans Arp. Het
verwachte spektakel bleef echter uit. Toch mag deze
Nieuwsbrief een partij van de koploper in de interne en
halve bekerfinalist niet ontbreken. Dus zie hoe Rene zich
zonder al te veel moeite ontdoet van Frans Arp.

Rene Duchéne  - Frans Arp
1. Pf3 Pf6 2. c4 d5 3. cxd5 Pxd5 4. e4 Pb6 5. d4 Lg4
6. Lb5+ c6 7. Le2 P8d7 8. O-O e6 9. Lf4 Le7 10. Pc3
O-O 11. Tc1 Pf6 12. Le3 h6 13. Pe5 Lxe2 14. Dxe2
Pfd7 15. Pc4 f5 16. d5 Pxc4 17. Dxc4 Pe5 18. Db3 f4

De beslissende fout. De loper wordt verjaagd naar het
goede veld d4. Het zwarte paard staat in, waardoor wit
kan nemen op c6, waardoor ook e6 komt te hangen.
19. Ld4 Pg4 20. dxc6 bxc6 21. Dxe6+ Tf7 wit heeft een
pion gewonnen zonder enige compensatie voor zwart
22. Tfd1 Dc8 23. Dxc8+ Txc8 24. h3 Pf6 25. f3 c5 26.
Lf2 Lf8 27. Pd5 Pd7 28. Pxf4 wit wint een tweede pion.
De toren kan wel nemen op f4, maar dan valt ook het
paard op d7. De rest is niet zo lastig meer
28...g5 29. Pd5 Lg7 30. b3 h5 31. Pe3 Le5 32. Pf5 Kh7
33. Le3 Tg8 34. Td5 Lc7 35. Tcd1 Pf6 36. Txc5 Lb6
37. Tc6 g4 38. Lxb6 gxf3 39. g3 axb6 40. Tdd6 Tg6
41. e5 f2+ 42. Kg2 Pe4 43. Txg6 Txf5 44. Th6+ Kg7
45. Tcg6+ Kf7 46. Tf6+ 1-0

De halve finales worden gespeeld op 4 april!
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de Externe
Nog even, en het seizoen zit er weer op voor de HWP-
teams, alleen het eerste moet nog een ronde spelen. Het
moment is dus gekomen om een voorlopige balans op te
maken. Een vrij bescheiden oogst dit jaar, maar toch
twee promovendi. Voor het overige zien we voornamelijk
plaatsen in de middenmoot.

Het tweede werd kampioen en gaat terugkeren in de
eerste klasse NHSB. Het neemt aldus revanche voor de
slechte prestaties van vorig jaar. Zes overwinningen, en
een gelijkspel tegen naaste concurrent WSC De Pion,
leverden 13 matchpunten op. Het succes had vele vaders
waaronder Harry Lips met zijn coaching, teamleider Adrie
Pancras die steeds weer magische opstellingen uit de
hoge hoed toverde, en de inbreng van Barend Tempel-
man (spijtig genoeg moest hij halfweg het seizoen naar
Apeldoorn terugkeren). Diverse invallers droegen in be-
langrijke mate bij aan de score, en hulp bij het vervoer
naar verre bestemmingen zorgde ervoor dat de spelers
tijdig aan hun bord konden verschijnen. De topscorers
waren Adrie Pancras -zoals gebruikelijk- en Hendrik-
Jan Gabriëls, beiden met een score van 6 uit 7. Hendrik-
Jan onderstreepte hiermee dat hij op weg terug is naar
zijn oude niveau. Van zijn hand de volgende vlotte
winstpartij uit de wedstrijd tegen Castricum-3:

Hendrik-Jan Gabriëls - P. Kuys
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pd2 dxe4 4. Pxe4 Pd7 5. Pf3 Pgf6
6. Pg3 6. Pxf6 is beter, of in elk geval meer gebruikelijk.
6… c5 7. Ld3 cxd4 8. Pxd4 Le7 Op c5 zou de loper
actiever staan dan op e7.
9. O-O O-O 10. c3 Dc7 11. De2 Te8 12. Te1 b6 13. Pe4
Lb7 14. f3 Lf8 Opnieuw een passieve zet van deze loper.
Zetten als 14… a6 of 14… Pc5 dringen zich op.
15. Pg5 ? Maar dit laat 15… Ld6 toe waarna zwart beter
zou staan.
15…Pc5 16. Lc2 h6 17. Pe4 Pcxe4 18. fxe4 e5 ?! Legt
e4 vast, maar met het witte paard op het mooie veld f5
moet zwart goed opletten.
19. Pf5 Tac8 20. Kh1 Ted8 21. Df3 Dc4 ? Zwart overziet
de dreiging, anders had hij wel 21... Dc6 gespeeld.

22. Pxh6+ ! gxh6 23. Dxf6 Lxe4 Een fout komt nooit
alleen; 23... Lg7 was sterker.
24. Lxe4 Tijdens de partij had Hendrik-Jan hier 24. Lb3
overwogen, maar was bevreesd voor zijn koning na 24.
Lxg2+. Misschien dat ook de zwartspeler daarin geloofde,
maar achteraf blijkt wit weinig te duchten te hebben: 24.
Lb3 Lxg2+ 25. Kxg2 Dg4+ 26. Kh1 Lg7 (26... Td6 27.
Dxf7+ Kh8 28. Ld5 Tcd8 29. Tg1) 27. Dxf7+ Kh8 28. Le6
+-)
24... Dxe4 25. Lxh6 Dc6 26. Dg5+ Kh7 ? Maar zo gaat
het wel heel vlug. Na 26... Dg6 27. Dxg6+ fxg6 28. Lg5
staat wit beter maar is het nog lang niet uit.
27. Lxf8 Txf8 28. Te3 Dg6 29. Th3+ Kg8 30. Dh4 1-0

Mede-topscorer Adrie Pancras speelde tegen Excelsior-
1 de volgende spannende partij:

Machiel Nouris - Adrie Pancras
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Pc3 Pf6 4. Pf3 dxc4 5. a4 Lf5 6. e3
e6 7. Lxc4 Lb4 8. O-O Pbd7 9. Ld3 Lg6 10. Lxg6
hxg6 De h-lijn zal wit in het vervolg problemen gaan
geven.
11. Dc2 Da5 12. e4 Dh5 13. Lf4 ? Voorzichtiger lijkt 13.
Pe2 e5 14. Pg3 Dh7 15. Db3.
13... g5 !? Adrie herinnert zich dat het zaliger is om te
geven dan te ontvangen. Hij had pion e4 kunnen winnen
via 13... Lxc3 14. bxc3 Dg4 15. Le5 Pxe5 16. Pxe5 Dxe4
met enig voordeel. In plaats daarvan offert hij een van
zijn g-pionnen.
14. Lg3 (?) De witspeler laat zich bangmaken. Na
bijvoorbeeld 14. Lxg5 e5 15. Pe2 exd4 16. Pexd4 Pe5
17. h3 is moeilijk te zien hoe zwart verder komt.
14... g4 15. Pd2 e5 16. d5 Dh6 17. dxc6 bxc6 18. Pc4
Ph5 19. Dd3 De6 20. Tad1 Pxg3 21. fxg3 ? Ook na 21.
hxg3 staat wit slecht, maar na 21… Dh6 22. Dxd7+ Kf8
23. Dd8+ Txd8 24. Txd8+ Ke7 25. Txh8 Dxh8 26. Pxe5
kan er nog doorgespeeld worden.
21... Lc5+ 22. Pe3 Tb8 Hier en ook op de volgende zet
kon 22... Txh2 ! 23. Kxh2 Dh6+ met voordeel voor zwart.
23. Td2 Ld4 24. Tdf2 Dh6 25. Pxg4 Lxf2+ 26. Txf2
Dc1+ 27. Tf1 Dxb2 28. Txf7 ! Dc1+ (want 28... Kxf7 29.
Dxd7+ Kf8 30. Dd6+ Kg8 31. De6+ Kh7 32. Df5+ Kg8
33. De6+ is remise door eeuwig schaak.)
29. Pd1 ? Nu gaat het echt mis. Maar 29. Tf1 Dg5 30.
h3 De7 31. Dc4 lijkt speelbaar voor wit
29... Dc5+ 30. Kh1 Dd4 31. Df3 Tb1   0-1
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de tegenstander plaatsgenomen ? Of was dit een list, het
Witte Paard van Troje, en zouden ze na een zet of vijf
opstaan, hun koning bereidwillig omleggen, en HWP op
die manier aan een vlotte voorsprong helpen?  Maar nee,
het ging anders; ze speelden hun rol zo overtuigend dat
ze bij het scheiden van de markt 1½ punt mee terug
namen naar Eenhoorn-land.
Ook op de andere borden vielen diverse beslissingen,
waarbij de winstpartij van Harry Lips eruit sprong. Een
zeer scherpe stelling, met dreigingen over en weer. Een
witspeler die zonder blikken of blozen zijn koning de
gevarenzone in rokeerde; een plotselinge kortsluiting
misschien? Maar in de na-analyse bleek Harry’s
sympathieke tegenstander het goed gezien te hebben,
en kansen op een beter resultaat te hebben laten liggen.
Hier die partij, met Harry’s (ingekorte) commentaar:

Jasper Seelemeyer - Harry Lips
s1. d4 Pf6 2. Pc3 d5 3. Lg5 Lf5 4. f3 Pbd7 5. Pxd5
Pxd5 6. e4 h6 7. Lc1 e5 8. Pe2N Lxe4 Beter lijkt 8...
exd4! 9. exd5 (9. Dxd4 ?? Pb4, of  9. exf5 Lb4+ 10. Kf2
Lc5) Lc5 10. Lf4 De7 met voordeel voor zwart)
9. fxe4 Dh4+ 10. Pg3 P5f6 11. Df3 exd4 12. e5 Pg4 ?!
Hier is 12... Lb4+ ! sterk: 13. c3 dxc3 14. bxc3 Pxe5 15.
De3 O-O-O 16. cxb4 The8 -+
13. Dxb7 Tb8 14. Dxc7 Pgxe5 !? Het verleidelijke 14...
Pxh2 ?! stuit op 15. e6 fxe6 16. Ld3 met aanval voor wit.
Maar net als op de 12e zet was … Lb4+ kansrijk: 14...
Lb4+ ! 15. c3 dxc3 16. bxc3 Lc5 met voordeel voor zwart
15. Ld2 Txb2 ?! Een riskante zet, de onderste rij wordt
kwetsbaar.
16. Lc4 !? Pxc4 ?! 17. Dxc4 Ld6 ?! Misschien staat
zwart na deze zet al minder.
18. O-O-O !  Cool ! (red.);  Harry: Ik schrok me wild !

18... Tb8 19. Tde1+ Kf8 Minder goed is 19... Kd8 20.
Te4 La3+ 21. Kd1 Tb1+ 22. Ke2 Dxe4+ 23. Pxe4 Txh1
24. Dxf7 ±.
20. Thf1 20. Te4 ! geeft wit minstens gelijkspel
20…. La3+ 20... Pf6
21. Kd1 Dg4+ ? Het voor de hand liggende 21... Tb1+
leidt tot afruil van zwart’s enige actieve toren, wat goed
uitpakt voor wit. Zwart lijkt zich nog te kunnen redden
met 21... Pf6.
22. Tf3 Tb1+ 23. Ke2 Txe1+ 24. Kxe1 ??  De beslissende
fout, want nu wordt na … Pe5 de witte toren geslagen
met schaak. Na 24. Lxe1 ! houdt wit voordeel.
24... Pe5 25. Lb4+ ? Kg8   0-1

In deze eindstelling kan wit stukverlies niet meer voor-
komen: op 32. Pge3 volgt 32…Dxe3 33. Dxe3 Txd1+, en
op 32. Pgf2 volgt 32… Dxf2 33. Dxf2 Txd1+ 34. Df1
Txf1+ of 32… Dc4. In alle gevallen blijft zwart beslissend
materiaal voor, dus wit geeft op.

Het vierde leverde een uitstekende prestatie door in de
klasse 3C gedeeld eerste te worden. De laatste wedstrijd,
uit tegen Assendelft-1, eindigde in een 4½ - 3½ over-
winning voor de onzen. Daarmee kwam het vierde op 11
matchpunten; vijf keer winst, één keer gelijk, en slechts
één nederlaag, maar wel een dure.

De veldslag bij Limmen ging met 7 - 1 verloren, en
Krommenie-2 werd uiteindelijk op bordpunten kampioen.
Spijtig, zonder die monster-nederlaag tegen Vredeburg-
1 was het kampioenschap binnen handbereik geweest.
Maar teamleider Sylvain de Ruijter bleef overtuigd van
onze promotiekansen, en zoals we weten kan het geloof
zelfs bérgen verzetten. Acht HWP-ers mogen dan geen
probleem vormen, en promotie is dus inmiddels zeker!

Dan de middenmoters. Het eerste heeft een degelijk
seizoen gespeeld, en is nooit in degradatie-gevaar
gekomen. Anderzijds, met twee zeer sterke concurrenten
in hun klasse (De Wijker Toren en Nieuwendam) leek
een kampioenschap bij voorbaat uitgesloten.
De laatste thuiswedstrijd tegen De Eenhoorn-2 eindigde
in een 4 - 4 gelijkspel.  Voor de neutrale toeschouwer
zag de opstelling er wel wat verwarrend uit. Want waarom
hadden onze leden Ardjan Langedijk en Rob Mulder bij
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De laatste wedstrijd van het derde, uit tegen ZSC Saende-
3, werd met 5-3 verloren. Te oordelen naar het verslag
op de website kwam het die avond voor HWP-3 vooral
aan op overleven, en dat was letterlijk bedoeld. Het derde
is daarmee als vijfde geëindigd in zijn klasse, met drie
keer winst en vier keer verlies. Jammer, misschien had
er meer ingezeten, maar we moeten wel bedenken dat
de klasse 2D zo te zien sterker bezet was dan klasse 2C
waar het tweede in uitkwam. Hoewel hij in de laatste
wedstrijd ontbrak bleef Cees Visser de topscorer.

Het vijfde won zijn laatste wedstrijd tegen de Chess
Society Zandvoort-2 met 4½ - 3½, maar bleef uiteindelijk
toch steken op de zevende plaats in klasse 3D. Net onder
de Haarlemse Jopen, die bij wat inhaalpartijen tegen het
Spaarne juist voldoende punten bij elkaar sprokkelde,
waardoor zij degradatie konden voorkomen. Overigens,
what’s in a name? Joop of niet, de meerderheid van
deze bierbengels is afkomstig uit HWP-gelederen. Zou
het daarom zijn dat zij geen plaats hebben gelaten aan
HWP-5 ?
In deze klasse was De Uil-2 overigens ongenaakbaar,
met 7 overwinningen in evenzovele rondes.

Het zesde heeft prima gepresteerd dit seizoen, en
serieuze kampioenskansen gehad. De laatste ronde werd
er uit met 1½ - 6½ gewonnen van (toen nog) kampioens-
kandidaat Het Spaarne-5, waarmee we uitkwamen op 8
matchpunten (vier keer winst, twee keer verloren, en wel
tegen de uiteindelijke nummers een en twee). HWP-6
heeft ruimschoots de meeste bordpunten verzameld in
zijn klasse 4D, maar de kampioenskansen werden
verspeeld in een eerdere nederlaag tegen De Uil-3. Jam-
mer, want een 4 - 4 daar was achteraf genoeg geweest…

Het zevende heeft, na een lelijke nederlaag uit tegen De
Uil-4, tenslotte toch nog de eer gered. In de laatste
wedstrijd HWP-7 tegen Het Spaarne-4 werd een gelijkspel
gescoord, en daarmee meteen ook het eerste matchpunt
van dit seizoen. Toch is ons team spijtig genoeg als laatste
geëindigd in zijn klasse 4E. Maar de sfeer was goed, en
volgend jaar komen er meer punten.

Corus Missers
Nee, het gaat hier niet om begane blunders in partijen
tijdens het Corus toernooi, maar louter om enkele hiaten
in de Corus berichtgeving in de vorige editie van de
Nieuwsbrief. De volgende mail ontving de redactie van
Herman van Lienden
“Win ik ‘ns wat met schaken, wordt het niet vermeld!”
Geef niet hoor, maar voor het nageslacht:
dagvierkamp groep 6b: gedeeld eerste met 2 uit 3.”

Ook slordig was het ontbreken van de naam van (nog
wel mederedactielid)  David Joziasse. Hij won zijn week-
end vierkamp in groep 4 met een score van 2 ½ uit 3 en
een TPR van ruim boven de 2000.
Waarvan akte!!

Clubgenoten, vrijwilligers in spé...
In de vorige nieuwsbrief stond een warme aanbeveling
om vrijwillig iets voor de club te doen. Er zijn in onze
omgeving clubs waar dit al verplicht is. Maar wat dan ?
hoor ik je zeggen. Wel, dit:
Het Nova college toernooi zal dit jaar worden gehouden
op 7, 8 en 9 juli. Het bestuur is momenteel druk bezig om
weer een sterke bezetting van meesters en grootmeesters
te contracteren. Deze mensen moeten twee nachten
ergens onderdak gebracht worden. Om de kosten voor
de toernooileiding wat te beperken proberen we ze te
laten logeren bij clubleden (of anderen). Heel simpel,
een bed en een ontbijt voor de twee nachten dat ze in
Haarlem zijn. Ze komen dan pas vrijdagavond 7 juli na
de eerste ronde en na het zondagmorgenontbijt vertrek-
ken ze al weer. Zondagavond kan dan rustig naar de
finale van het WK gekeken worden. Deze logeerpartij is
voor zowel de (groot)meester als voor de gastheer/vrouw
interessant, het levert leuke contacten op en kost weinig
moeite.
Dus heb je op 7 en 8 juli een logeerbed beschikbaar en
een paar boterhammen over, meld je aan bij Gerko Vos
(tel. 023 5250466, e-mail gerko.vos@hotmail.com) of
Frits Welling (tel 023 5378653, e-mail fwelling@wish.nl).

Maar daarnaast zijn er nóg een twee (dringende) zaken
waar de club erg mee geholpen zou zijn:
Een paar maanden geleden deden we in de Nieuwsbrief
een oproep aan creatieve leden om eens na te denken
over een nieuw logo voor HWP Haarlem. Een logo die
de relatie weergeeft van de schaakclub HWP met de
stad Haarlem blijkt.  Helaas mochten we nog bitter weinig
reacties ontvangen... en daarom hierbij een nieuwe
oproep!! Welke creatieve Geest of PhotoShopper komt
er met een leuk ontwerp? Het bestuur beraadt zich nog
over een passende vergoeding...
Het ligt in de bedoeling om eind juni weer een jaaroverzicht
te presenteren. Maar zonder (voldoende) kopij zal daar
natuurlijk weinig van terecht komen. Dus hierbij een
oproep om óók hierover eens na te denken.
Daarnaast is de redactie-commissie op zoek naar iemand
die de aangeboden kopij tot een prettig ogend geheel
weet samen te smeden.
Dus wie is een beetje handig op de PC en/of Mac en
(redelijk) bedreven met de Word-processor of met een
DTP-pakket en durft de uitdaging aan??!! HWP zal je
dankbaar zijn.  Voor meer informatie kun je terecht bij
Willem de Ruig, Frits Welling en/of Vincent Steemers.

het Feest!!
Alle leden van HWP Haarlem worden uitgenodigd voor
een middagconcert én een feestavond in de Philharmonie
ter gelegenheid van het

150-jarig bestaan van Societeit Vereeniging

Deze feestelijkheden vinden plaats op
woensdag 17 mei 2006.

Nadere bijzonderheden volgen in de komende weken.
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14...O-O-O De korte rokade was hier beter geweest.
Het paard op f3 staat dan 3 keer aangevallen en kan niet
nog een keer gedekt worden. Als het paard weggaat slaat
zwart op f2
15. O-O The8 16. Te1 Dxb2 17. Pe5 Lxg2 18. Kxg2
Dd4 19. Dd2 Lb4 20. De3 Dd5+ 21. Kf1 Lxe1 22. Dxe1
Tf8 23. Tb1 Tf5 24. Db4 Wum is altijd op zoek naar mat
24...b6 25. d4 Tdf8 26. Pd3 a5 27. De7 Maar dit kan
niet. De Dame moet de toren op b1 blijven dekken. Pjotr
laat zich deze kans niet ontnemen en profiteert direct
27...Dh1+ 28. Ke2 Dxb1 29. g4 Dxc2+ 30. Ke3 Tf3+
31. Ke4 Dxd3+ 32. Ke5 T8f5+ 33. gxf5 Dxf5# 0-1

De stand in de hoofdgroep na 15 ronden is als volgt :
1. Wum van den Akker 309
2. Pjotr Tabachnikoff 302
3. Max Rensink 302
4. Dirk Groeneveld 229
5. Gijs Weijers 224
6. Jurriaan Hisschemoller 220
7. Jonathan Heppener 201
8. Niek Potma 179
9. Lidwien Groeneveld 177

10. Roel Faber 169

In de pionnengroep een nieuwe koploper. Job van den
Akker, het jongere broertje van Wum, heeft de eerste
plaats van David van Rijn overgenomen. Dit komt
natuurlijk omdat David is overgeplaatst naar de hoofd-
groep. Als je je team een plek op de Nederlandse
kampioenschappen bezorgt hoor je natuurlijk ook in de
hoogste groep te spelen. En dat blijkt ook want na drie
overwinningen op rij is David al opgeklommen naar de
17e plaats.

Al dit doet natuurlijk niets af aan de prestatie van Job. Hij
blijft gewoon zijn partijtjes winnen. Tweede bij “de pionnen”
is de oudste van de zusjes Janssen. Eva doet het erg
goed. Van haar dertien partijen heeft ze er nog maar
één verloren. Wel heel veel (zes) remises. De derde
plaats is nog steeds voor David. Hij had al zoveel punten
verzameld dat hij voorlopig wel in de top drie blijft.

de Jeugd
De maanden februari en maart waren een succesvolle
periode voor de HWP jeugd. Het begon zaterdag 4
februari op de NHSB pupillendag. De zevenjarige Pjotr
Tabachnikoff werd met overmacht Noord-Hollands kam-
pioen in zijn leeftijdscategorie (G-jeugd) en mag in juni
de NHSB vertegenwoordigen op de nationale pupillendag.
Bij de E-jeugd streed Wum van den Akker lang mee om
de prijzen. Helaas werd een nederlaag in de voorlaatste
ronde hem fataal. Desondanks werd hij toch nog fraai
gedeeld vijfde en kwam slechts een halfje tekort voor
plaatsing voor het nederlands kampioenschap. Ook de
overige HWP’ers (Lisette, Ilse, David, Koen en Daan
de Bruin en Douwe) streden dapper mee. Zij kwamen
echter net iets te kort voor de prijzen.

Zondag 6 maart stond het NHSB E-viertallen kampioen-
schap op het programma. Vanwege de voorjaarsvakantie
in Haarlem konden we slechts één team op de been
brengen. Maar wat voor een team. Door een 3 – 1 over-
winning op de grote favoriet Santpoort stonden Wum (hij
zette de Noord-Hollands kampioen gedecideerd mat!),
Pjotr, Dirk en David bij het ingaan van de laatste ronde
zelfs bovenaan. Helaas werd in de laatste ronde ruim
verloren van Heerhugowaard. Hierdoor konden we de
titel vergeten. Maar met een derde plaats, een prachtige
beker en kwalificatie voor het Nederlands kampioenschap
was iedereen dik tevreden.

In de interne is het heel erg spannend. Wum van den
Akker staat nog steeds aan kop, maar in de vijftiende
ronde verloor hij van mede-concurrent Pjotr Tabach-
nikoff. Die is nu tot op 7 punten genaderd. Regerend
kampioen Max Rensink kon niet profiteren. Hij verloor
verrassend van Dirk Groeneveld. Maar ook Max staat
op slechts zeven punten van Wum. De achtervolgers Dirk,
Gijs Weijers en Jurriaan Hisschemoller verliezen wat
terrein. Zij zullen moeten strijden voor een plaats bij de
eerste vijf. Onderstaand het toptreffen uit de vijftiende
ronde tussen Wum en Pjotr.

Wum  -  Pjotr
1. e4 d5 er wordt niet alleen meer e5 gespeeld
2. Pc3 d4 3. Pb5 Pf6 4. e5 Pd5 5. Pf3 Pc6 6. Pbxd4
Pxd4 7. Pxd4 Ld7 8. d3 e6 9. Pf3 Lc5 10. Lg5 f6 11.
exf6 Pxf6 12. Lxf6 het gepende stuk wordt altijd zo snel
mogelijk geruild. Vaak is dat niet zo goed.
12...Dxf6 13. g3 Lc6 14. Lg2
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King - Nunn

Het Probleem
De stelling uit de Nieuwsbrief 4 kwam uit een partij van
John Nunn zelf. Wit staat een kwaliteit voor, maar om
het punt binnen te halen zal eerst het eeuwig schaak uit
de stelling gehaald moeten worden.

Volgens Nunn een “quite tricky puzzle”. De oplossing is
geforceerd, maar het basis idee valt niet eenvoudig te
onderkennen. Wit begint met
1. Lf2 na 1. Dc8+ Ld8  2. De6 Le7 komt wit geen stap
verder, hoewel hij dan altijd alsnog Lf2 kan spelen.
1. …Pxd4 De enige zet, anders komt Te3
2. Dc8+ eerst de dame aan de aanval van het paard
onttrekken. Na 2. Lxd4 maakt zwart remise met Dg3+,
de witte koning moet om direct aan eeuwig schaak te
ontsnappen vluchten via d2, waarna Lxb4 volgt en het
alsnog eeuwig schaak is, maar dan op de andere vleugel.
2. …Ld8 Kf7 verliest na 3. e6 Kg6 4. Dg8+
3. Te3 Pf3+ Als de Dame wijkt is de witte winst eenvoudig,
bijv. 3. …Dh5 4. e6
4. Txf3 Dxf3 geforceerd om dat de g-pion gepend staat
5. e6 hier was het witte spel op gebaseerd. Zwart kan d7
niet meer dekken met de Dame en moet schaak blijven
geven
5. …Dd1  6. Kh2 g3+ 7. Kg2! het schaak is op en mat
valt niet meer te voorkomen

De nieuwe puzzel is er een van de allerhoogste categorie
en komt wederom uit een partij van John Nunn zelf.

De stelling na 1. Lf1-e2, waarmee wit de lopers wil ruilen.
Welke van de volgende stellingen is correct:
1) Materiaal verhouding is in evenwicht. Het is een “dead

draw”
2) Zwart is beter vanwege tactische redenen, maar wit

kan remise houden.
3) Zwart kan geforceerd materiaal en de partij winnen.

Nunn - Bellin

de Agenda
Vr 21 april: Zaalvoetbal tegen De Uil. Een grote HWP

vertegenwoordiging, met vooral heel veel
coaches, zal het in sporthal Ter Specke te
Lisse opnemen tegen waarschijnlijk een
gecombineerd De Uil / Bloemendaal team.
Olv onze BDO man en sponsor Andre Hen-
driks zal getracht worden de pijnlijke 5 – 4
nederlaag (doelpunt in de laatste minuut)
van vorig seizoen uit te wissen.

Za 22 april: -1- De Raadsheer – HWP 1
-2- 9e en laatste ronde Kennemer Open.
-3- Jeugd GrandPrix toernooi in Hoorn.
Opgeven via jeugdzaken@caissa-hoorn.nl.

Za 13 mei: Nederlands kampioenschap voor E-viertallen
te Tilburg. Het HWP E-team heeft zich
hiervoor geplaaatst.

13,20,21 mei: Persoonlijk kampioenschap van de
NHSB.
Opgeven via schakeninNH@quicknet .nl

Di 16 mei: Interne competitie bij Santpoort.
Wo 17 mei: Feest in de Philarmonie:

tgv. 150 jarig bestaan van De Sociëteit.
Do 25 mei: 26e Louis Blok rapidtoernooi te Zandvoort.

Opgeven bij Ruud Schiltmeijer:
Ruudzandvoort@hetnet.nl
Jeugd GrandPrix toernooi te Purmerend.
Verdere gegevens ontbreken nog.

Za 27 mei: Jaarlijks rapidtoernooi van SV Castricum.
Opgeven via bkrjhn@zonnet.nl

Zo 2 juli: Alweer de 3e HWP Fietstocht. Over het pro-
gramma wordt nog niets prijsgegeven be-
houdens dat we eindigen bij “De Buren”.

7,8 en 9 juli:Het ROC/NOVA college weekendtoernooi.
Ook dit jaar weer door HWP Haarlem ge-
organiseerd. Aanmelden kan reeds bij onze
eigen Frits Welling  fwelling@wish.net of via
de HWP-website .

Kennemer Open
Zoals in de vorige editie al werd vermeld zijn de HWP’ers
vooral succesvol in de B-groep. In die groep is Frits
Welling, met nog één ronde te spelen,  één punt los van
de concurrentie. De voormaamste in deze zijn zijn
clubgenoten Gerard Brookhuis en Hans Spanjersberg.
Ook Sylvain de Ruyter en Ger Dekker zijn nog in de top
van het klassement terug te vinden.
In de hoofdgroep is Richard Copier door een nederlaag
in de achtste ronde kansloos geworden voor de titel. Maar
zijn achtste plaats met een TPR van 1892 mag er nog
steeds zijn. De overige HWP’ers in groep A bevinden
zich onderin de middenmoot.

Opgelet!
Ivm. het 150-jarig bestaan van de sociëteit en de daarbij
georganiseerde feestelijkheden, vervalt de schaakavond
op dinsdag 16 mei in de Vereniging. Maar we kunnen
‘gewoon’ schaken. En wel bij schaakclub Santpoort in
Velserbroek.  We spelen die avond met aangepaste speel-
tijden: 80 minuten pppp en vervolgens de gebruikelijke 15
min. uitvluggeren.


