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Nova toernooi
Het is al weer een tijdje geleden, maar 7,8 en 9 juli or-
ganiseerde HWP het vijfde ROC NOVA College week-
endtoernooi. Onder de deelnemers vele HWP’ ers. Onder
hen voorzitter Paul Tuijp en uw redacteur, Frank Bever-
dam. Onderstaande partij onder het motto “Therapeutisch
schrijven” komt uit de koker van Paul.

“Niets werkt zo goed na een vreselijke nederlaag als de
frustraties van je af te schrijven. Na mijn zondagochtend-
partij van het Nova toernooi, zat ik ’s avonds de boel al te
verwerken. Kijk even mee hoe je je weekend kan ver-
knallen.”

Paul Tuijp (1816)  -  Yme Gorter (2084)
Nova College Toernooi Zondagochtend 9 juli 2006
1. e4, e5 2. Pf3, Pc6 3. Lb5, a6 Hmm, ‘s ochtends even
snel gekeken wat hij tegen 1. e4 op z’n repertoire heeft.
Dat leidde tot enige studie van de Steinitz van het Spaans
en een Siciliaanse variant. Nou speelt ie dus Open Spaans
en dan doe ik maar wat, want de variantenbrij is me te
veel.
4. La4, Pf6 5. 0-0, b5 6. Lb3, Le7 7. Te1, 0-0 8. c3, d6
9. h3, Pa5 10. Lc2, c5 11. d4, Dc7 Nu wordt het toch
eens tijd me in de stelling te verdiepen. Ik heb het wel
eens op het bord gehad in een vluggertje, maar in een
serieuze partij nog nooit.
12. Pbd2, cxd4 13. cxd4, Lb7 Hier wijkt zwart af van het
bekende 13. Pc6, waar zo blijkt achteraf Chessbase vol
mee staat.
14. Pf1, Tfe8 15. Pg3, Tac8 16. Ld3, Pc6 17. Le3 “In
ieder geval esthetisch verantwoord gespeeld”, fluister ik
onze toernooireporter Marius toe. 17. d5 lijkt me niet
logisch, ik wil zwart graag op d4 laten nemen om alle
strijdkrachten op de koningsvleugel te kunnen richten.
17…, Pb4 18. Tc1 Toch even rekenen: 18…, Pxd3 19.
Txc7, Pxe1 20. Txc8, Pxf3+ 21. Dxf3, Tc8 en Dame tegen
Toren en Loper in deze stelling lijkt me wel te doen. Zwart
doet natuurlijk gewoon
18…, Db8 19. Lb1, Lf8 Hier begin ik enige optimistische
gevoelens over de afloop van de partij te koesteren. Met
20. d5 kan ik zijn zwarte loper voorlopig uitschakelen en
het brengt zijn paard op b4 in de knel.
20…, a5 om het paard te redden.
21. a3? Niet het beste. Met Ld2 had ik het zwart lastiger
kunnen maken, dan dreigt de pion op a5 echt lastig te
verdedigen.
21…, Txc1 22. Dxc1, Pa6 23. Dd2, b4 24. Lg5 Een
belangrijk moment in de partij. Ik moet hier ruim de tijd
nemen om een keuze te maken uit ‘kandidaatzetten’: Tc1,
Lb6, Pg5, Pf5, Lg5 (ongeveer in volgorde van
beoordelen). In geen enkel geval vind ik iets concreets
en besluit tot de tekstzet. Achterliggend idee: aanvallen
op de koningsvleugel, want waar is z’n verdediging?

24…, Le7 25. Pf5, Ld8 26. Ph4 En weer zo’n tijdrovend
moment. Hoe pak je dit nou aan? Toch nog iets
positioneels als de toren naar c1, nee want we wilden
aanvallen. Nog ergens een stuk dreigend opstellen dan
maar.
26…, Lc8 Hij is toch onder indruk, maar een matvariant
zat er nog niet in.
27. De3, g6 Dat moet een verzwakking zijn! Op zoek
naar de doorslaande aanval.
28. Ph6, Kg7 29. g4? Tsja, dat is het  toch niet helemaal.
Lang gekeken naar 29. Df3 of f4 of P4f5, maar mijn
rekenvermogen is te beperkt om daar iets concreets uit
te halen. Na
29…, Pg8 zag ik helemaal nix meer en ruilde maar af
met
30. Lxd8, Txd8 31. Pxg8, Txg8 om alsnog wat initiatief
te houden met
32. f4, f6 33. fxe5, fxe5 34. Dg5, Db6+ Binnenvallen
kan niet echt, dus ik maakte me geen zorgen. Na
35. Kg2, Dd8 was mijn optimisme voorlopig weer
getemperd.
36. Dxd8, Txd8 37. Tc1, Pc5 38. axb4, axb4 39. Pf3,
h6 40. Pd2? De beroemde 40e zet. Even wat voor de
hand liggende zetten doen om de tijdcontrole te halen en
het toch niet te moeilijke Pxe5 missen…
40…, La6 41. Lc2, Lb5 42. Ta1, Kf6 43. Ta7, h5 44.
Kg3, hxg4 45. hxg4, g5 Mwah, dat geeft weer een
aanknopingspuntje.
 46. Th7, Le8 47. Pc4? Das niet slim zo blijkt.
47…, b3 48. Lb1, Kg6? Oef. Na 48…,  Lg6 49. Th6,
Kg7 stort de zaak echt in elkaar bij wit.
49. Tc7, Pa6 En nu geloof ik er weer in!
50. Tb7, Pc5 51. Tc7? Stom, meteen Tb6 was wel zo
sterk, bedenk ik hier. En mijn tegenstander ziet het ook.
Ik heb hier nog 7 minuten, hij nog 12, maar de adrena-
line giert door zijn lijf en hij moet iets bedenken. Na 7
minuten komt ie met
51…, Lb5 op de proppen. Ik moet even bekomen van de
verrassing, haal diep adem en probeer de beste zet te
vinden. 52. Pxe5+ lijkt me de beste.
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Dwingend met schaak en de diagonaal b1-h7 kan
misschien geopend worden.
52…, Kf6 53. Pc6, Ta8 Lastig, lastig. Kostbare tijd tikt
door.
54. e5, dxe5 de loper activeren.
55. Pa7 twee stukken in, is dat niet genoeg?
55…, Pa6 Tsjonge jonge, dat kan nog… geen paniek.
56. Pxb5 Das toch best goed? Ik zie ook niets anders
meer.
56…, Pxc7 57. Pxc7, Ta1 Het wordt echt dringen nu.
Qua tijd en om het bord. We zijn de laatsten die nog
serieus (sic) bezig zijn. Gorter heeft nog 1 minuut, ik
moet het in 2 minuut 20 rooien.
58. Lf5, Ta2 59. d6, Txb2 60. d7 Vraagtekens deel ik
niet meer uit, het is overleven, niet denken maar doen.
De oehs en ahs zijn in het vervolg niet meer van de lucht…
Maar 60. Pd5 is dus winnend.
60…, Ke7 61. Pb5 Op weg naar c6 dacht ik nog in een
‘helder’ moment…
61…, Kd8 62. Pa7 62. Pd6 is nu weer winnend.
62…, Tc2 Getver, geen Pc6 dus.
63. Pb5, Tc6 64. Kf3, b2 O ja, daar dreigt ook nog iets.
65. Pa3?? (toch maar weer vraagtekens, want je
tegenstander met 32 seconden op de klok het zo makkelijk
maken. Waar is toch mijn killersinstinct?)
65…, Tc3+ K.. 66. Ke2, Txa3 67. Kd2, Ta1 68. Kc2?? ,
b1D en de lezer kan zich we een voorstelling maken van
het tafereel aan mijn tafel… Hij nog 24 seconden, ik nog
52. Als ik nou toch… Wreed spel is het soms, dat schaak.

Ondanks al deze ellende scoorde Paul toch nog 2,5 punt
en met een TPR van 1813 voldeed hij aan zijn (rating)
verwachting.

Wat beter verging het Frank Beverdam. Na een ongeluk-
kige nederlaag in ronde 1 scoorde hij zaterdag 2½ uit 3.
Een klungelige nederlaag tegen Lennart Dek maakte dat
hij in de laatste ronde minimaal moest remiseren om op
50% uit te komen. Dat lukte, maar er zat veel meer in. Dit
is de stelling na 24. Dxa7. Wit snoept een pionnetje mee,
maar zijn Dame komt hopeloos buiten spel te staan.

Nu dacht ik een matcombinatie te zien en begon met 24.
… Lxh3. Wit neemt terug met de loper en nu is het
inderdaad geforceerd mat. Alleen toen wit nam zag ik dat
veld g2 vrij kwam voor de koning en in mijn berekeningen

had ik daar geen rekening mee gehouden. Maar goed de
loperdiagonaal kon niet alleen met Pf3 vrijgemaakt worden,
maar ook met een aanval op de dame. Alleen niet met het
gespeelde Pb5. Via Db7 komt de Dame weer bij de
verdediging. En wit offerde na Td2 zijn Dame voor een
toren en loper. Uiteindelijk werd dit remise. Thuis met
behulp van  de “chess engine”  bleek al rap dat het
oorspronkelijk geplande Pf3 toch gewoon mat is. 25. ...
Pf3+ 26. Kg2 ( 26. Txf3 ,dat dit mat was had ik wel gezien.}
26. ... Td2+ 27. Kxf3 QD5+ 28. g4 Dxh3+ 29. Ke4 Dd3+
30. Ke5 Dd5#. Ook de aanval met het paard op de Dame
wint, maar dan wel met 25. … Pc6. Maar – en dat zeg ik
ook heel vaak tegen de jeugd – als je mat kan zetten moet
je dat zeker niet nalaten.”

Beste HWP’er werd uiteindelijk Max Merbis. Hij scoorde
4 uit 6. Evenveel als Rene in ’t Veld en Jan Burggraaf.
Maar beider TPR was een stuk lager dan dat van Max.
Vooral Rene was ondanks de vier punten  niet echt
tevreden. Wie wel zeer tevreden konden zijn waren
Sander Tromp en Willem Mook. Met 3 ½ uit 6 en een
TPR van respectievelijk 1959 en 1896 presteerden zij
boven verwachting.

Kloksimultaan
Bijna traditioneel werd de open avond weer opgeluisterd
met een simultaan. Vanwege de grote belangstelling kon
Richard Duijn het niet alleen af. Gelukkig bleek BDO
deelnemer de Belg Stefan Docx, die toevallig aanwezig
was, bereid in te springen. Hij won al zijn partijen op één
na.

Frank Beverdam    Stefan Docx (2348)
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 e5 6.
Pdb5 h6 7. Pd6+ Lxd6 8. Dxd6 De7 9. Dd1 O-O 10.
Le3 Db4 11. Ld3 d5 consequent zou zijn om op b2 te
nemen
12. a3 nu gaat Dxb2 niet zo goed meer
12...Da5 13. b4 Dd8 14. exd5 Pd4 15. O-O Kh8 16. h3
Pxd5 17. Pxd5 Dxd5 18. Dh5 De6 19. Tfe1 Pf5 ( Df6
zou een boel ellende voorkomen hebben)
20. Lf4 f6 21. g4 Pe7 22. Lxh6 Df7 23. Lxg7+

En met de woorden “O ja, zo kan het ook” gaf zwart op.
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Daarna mochten we in tweetallen de volgende stelling, of
iets dat er veel op leek, analyseren waarin wit aan zet is:

We kregen daarbij de opdracht om te denken aan de
“(1) + 5 methode” uit het stappenplan [d.w.z. (eventuele
tussenzet) gevolgd door slaan, weggaan, tussenplaatsen,
dekken, tegenaanval], en aan het doen van zo dwingend
mogelijke zetten [1 (dubbel)schaak, 2/3 matdreiging/slaan
en 4 dreigen met slaan]. Er bleek heel wat meer in deze
stelling te zitten dan over het algemeen gedacht werd,
maar na flinke discussies was iedereen het er wel over
eens dat wit dit moest kunnen winnen.
Al met al een zeer geslaagde avond met dank aan Jop
die een geboren leraar blijkt te zijn.

Voor wie geinteresseerd is nog een adres en een boek:
www.schaaktrainer.nl
Chessmazes van Albertson (te koop bij van Stockum)

Stappen in Santpoort:
verslag van de training door Jop Delamarre

(door  Pieter Levasier)

Op de vergadering van 5 september 2006 werden ze nog
tot de “mindere volwassenen”gerekend, maar vrijdagavond
8 september zetten ze de eerste stap op weg naar een
glorieuze schaaktoekomst. Mannen met een rating
stukken lager dan hun postcode maar wel met de wil om
wat te leren: Peter Zoetemeyer (1589), Frits Welling
(1682), Willem de Ruig (1601), Sylvain de Ruiter (1637),
Jaap Rotte (1184) en Pieter Levasier (1583) van HWP
Haarlem, en Ton Haver (1568), Gijsbert de Bock (1583),
Leo Kruisselbrink (1393), en Fred Schaefer en Paul van
Zon zonder rating van S.V. Santpoort. Gemiddeld 1546
voor de HWP’ers en 1515 voor de mannen van Santpoort.
We zullen op de ratinglijst van augustus 2007 kunnen
zien wat het effect van acht maal training in een jaar
geweest zal zijn.

Om klokslag half negen startte de eerste training onder
leiding van Jop Delamarre. Al snel had Jop consensus
onder de mannen over de aanpak: de stappenmethode
zal zorgen voor structuur en verder kunnen de deelnemers
partijen insturen waarvan een selectie door Jop bespro-
ken gaat worden. Nadat Jop ons alle stukken van de keurig
speelklaar opgestelde borden had laten halen en we de
borden hadden dichtgevouwen kregen we de eerste op-
dracht: bedenk (blind!) vanaf welke velden de loper de
koning schaak kan geven zonder geslagen te worden in
de volgende stelling:

Voor de meesten van ons een brug te ver zonder bordje
voor de neus. Visualiseren zullen de meesten nog moeten
leren.

de Agenda
Di.   3 okt: Eerste ronde beker + training
Di. 10 okt: HWP 5 – Heemstede 3

HWP 6 – Purmerend 6
Za. 14 okt: - HWP 1 – Philidor Leiden 1

- 2e ronde Kennemer Open
- 2e jeugd Grand Prix toernooi bij
de Eenhoorn in Hoorn. Aanmelden via
gillesprovoost@quicknet.nl

Ma. 16 okt: De Uil 2 – HWP 3
Di. 17 okt: HWP 2 – Heerhugowaard 2

HWP 4 – Castricum 2
Za. 21 okt: 28e Dekker-Chrysanten toernooi te

Heerhugowaard.  Opgeven via het aan-
meldformulier op de site van Heerhugo-
waard: www.svheerhugowaard.nl.

Vr. 26 okt. t/m IJmond vierkampen toernooi in  De
zo. 28 okt. Moriaan te Wijk aan Zee. Aanmelden bij

Frans Koopman ktekst@planet.nl.
Di. 31 okt: 2e ronde beker + training
Di. 7 nov: HWP 7 – Purmerend 7

Verdronken Paard – HWP 6
Do. 9 nov: Wijker Toren 6 – HWP 5
Vr. 10 nov: Start 24e Voges Open Kampioenschap

van Hillegom. T/m 22 dec. elke vrijdag.
Inschrijven bij Cock Ippel:
deuil@planet.nl
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De interne
De interne competitie van HWP is op 12 septem-
ber weer van start gegaan, en de bezetting lijkt
nog sterker dan die van het afgelopen seizoen.
Naast Bart Gijswijt doet ook Paul Ruber mee,
die na Hoofddorp nu bij HWP is ingeschreven.
Net als vorig jaar spelen de Eenhoorners Ard-
Jan Langedijk en Rob Mulder weer mee, en ook
Jan Burggraaf (ex-Bloemendaal) is van de partij.
Andere vaste favorieten voor het kampioenschap
zijn Max Merbis en René in ‘t Veld, en ook out-
siders als Frank Beverdam, Ben de Jong, Adrie
Pancras en, waarom niet, Richard Copier zijn
belust op de titel. Meer concurrentie dus voor
poly-kampioen René Duchêne, en dat is
misschien maar goed ook. Als hij nog een sei-
zoen alle bekers mee naar huis zou nemen -en
dat zijn er vele- zou hij misschien thuis moeten
gaan verbouwen om meer vitrine-ruimte te
scheppen. In de eerste ronde werden er overi-
gens niet minder dan 27 partijen vastgesteld, in
de tweede ronde zelfs 28 !  De nieuwe stukken
met de zware voet kregen dus meteen een stevige
vuurdoop.

Mededelingen:
De agenda vwb. alle interne en externe rondes
staan inmiddels op de HWP-site en zal
gewoontegetrouw ge- durende het seizoen
worden bijgehouden. Regelmatig raadplegen
derhalve!

Ook dit seizoen weer een aantal nieuwe leden.
Antonio Adamidis
Robert Eksteen
Tom Deutekom
Frank Tromp
Hans Huson
Bart Gijswijt
Paul Ruber
Jan Geus

Kir Teo

Antonio en Kir zijn ‘oude’ bekenden bij HWP en
ook Frank Tromp liet zijn visitekaartje al achter
bij HWP. Hij was immers verantwoordelijk voor
het jaaroverzicht .
In ieder geval allemaal van harte welkom en
succes toegewenst bij HWP!

Uit de ziekenboeg kwam het bericht door dat
Herman van Lienden eindelijk het ziekenhuis
heeft kunnen verlaten. Maar voorlopig zal hij zijn
gezicht nog wel niet laten zien bij HWP vanwege
de nodige therapie, revalidatie en andere
medische nazorg. ‘Good Old’ Ger Dekker is juist
opgenomen in het ziekenhuis voor. Hopelijk voor
niet al te lange tijd!  Wij wensen Ger en Herman
sterkte de komende tijd!

HWP 1 HWP 2
(1) Rene Duchene (1) Peter Beerens
(2) Bart Gijswijt (2) Ben de Jong
(3) Max Merbis (3) David Joziasse
(4) Rene in 't Veld (4) Adrie Pancras
(5) Harry Lips (5) Frank Beverdam
(6) Jan Burggraaf (6) Koos Stolk 
(7) Tjerk Sminia (7) Hendrik Jan Gabriels
(8) Pieter-Jan Morssink (8) Richard Copier

Beverdam / Tuijp / de Ruig (9) Remco van der Horst
(10) Paul Ruber

A. Pancras / Lips

Indeling Externe Teams Seizoen 2006 / 2007

HWP 3 HWP 4
(1) Frank Homburg (1) Chris Rensink
(2) André Hendriks (2) Gerard Brookhuis
(3) Paul Tuijp (3) Sander Tromp
(4) Nazeeh Ziyadah (4) Yorick Tromp
(5) Paul Pancras (5) Sylvain de Ruijter
(6) Marius Jaspers (6) Richard Vink
(7) Willem Mook (7) Marco Boekhout
(8) Bas Kamps (8) Luuk van der Broek

Edouard Leinwand (9) Kir Teo
Burggraaf / In 't Veld de Ruijter

HWP 5 HWP 6
(1) Bert Krab (1) Willem de Ruig
(2) Hans Spanjersberg (2) Frits Welling
(3) Antonis Adamides (3) Huub Elzerman 
(4) Rens Zuiderveld (4) Gerko Vos
(5) Frits Bakkes (5) Pieter Levasier
(6) Stephan Blaas (6) Patrick van der Oord
(7) Peter Zoetemeijer (7) Vincent Steemers
(8) Ton Deutekom (8) Theo Elstgeest
(9) Louis Bongenaar (9) Herman Leijte

Tuijp Piet Avis / Rob Eksteen
Beerens

HWP 7
(1) Charles Hensen
(2) Jan Schaap
(3) Rob Bulterman
(4) Jaap Rotte
(5) Onno Horst
(6) Liton van der Ree
(7) Edward Geerts
(8) Hilmar van der Veen
(9) Harry Wassink
(10) Hans Huson

David Simonse / Miel Blok
Truus Morgese / Wim Kikkert

Joep Besteman / Henk vd. Lugt
Rotte
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Voor de tweede maal werd eind
augustus het BDO toernooi
gespeeld. Het toernooibulletin hield
degenen die voor een bezoek aan
de speelgelegenheid geen tijd
hadden op de hoogte van het
gebeuren. Een kijkje in de schaak-
tempel, de beroemde Gouden Zaal
van het hotel Joops, was overigens
zeer de moeite waard. Zwoegende
schakers in een Rococo-interieur
met neo-classicistische inslag en
Art-Nouveau accenten, waar vind je
dat nog ? De hoofdgroep werd
gewonnen, hoe kan het ook anders,
door Kasparov. Duidelijke zaak.

In de tweede (Challenger) groep
speelde zoals gewoonlijk een mix
van jong en ouder, angry young-
sters, lokale sterren, en niet minder
dan twee HWP-ers. Want naast
René in ‘t Veld trad ook ons nieuwe
lid Bart Gijswijt in het strijdperk.
Onze mannen speelden met wis-
selend succes. Bart verweet zichzelf
dat hij goede stellingen te vaak door
zijn vingers liet glippen, en eindigde
op 2.5 punten uit 9. René verza-
melde 3 punten. Hij kwam de eerste
ronden goed door, met enige hulp
van vrouwe Fortuna naar eigen
zeggen, maar liep in latere ronden
schade op. Vooral daar bleken zijn
tegenstanders alle facetten van het
spel te beheersen.
Zowel in opening, middenspel als
eindspel was scherpte en waak-
zaamheid vereist, om van reken-
vermogen nog maar te zwijgen.
Doorgaans kwamen er boeiende
partijen op zijn bord, met typische
“In ‘t Veld” stellingen. Na gemiste
winstkansen tegen de jongeren
Grondsma, Van Nies en Op de
Kelder kon René toch nog een
overwinning bijschrijven, en wel in
de achtste ronde tegen clubgenoot
Bart Gijswijt. Broedermoord in een
sterk gespeelde partij?  Laten we
maar eens zien...

Het commentaar is verzorgd door
René  in samenwerking met zijn
Duitse vriend.

R. in ‘t Veld - B. Gijswijt
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 c5
5.a3 [5.Dg4 speel ik de laatste
jaren, maar ik had me voorbereid op
een andere variant]
5...Lxc3+ om een eventuele voor-
bereiding van Bart tegen te gaan
had ik hier ook gekeken naar de
variant met La5, waar in wit een
pion offert om de loper op  a3 te
krijgen en de pionnen op c3-d4-e5
[5...La5 6.b4 cxb4 7.Pb5 Pc6
8.axb4 Lxb4+ 9.c3 Le7 10.La3]
6.bxc3 Pe7 [6...Dc7 7.Dg4 f5
8.Dh5+ g6 9.Dd1 was de variant die
ik had voorbereid, dus nu kwam ik
in een variant die ik zelden speel]
7.h4 De laatste jaren weer vaak
gespeeld. Wordt ook aanbevolen
door Keres en Jan Burggraaf, en
omdat ik toch graag h4 speel...
7...Dc7 dit verraste me nogal.Be-
kender is Pbc6 8 h5 en dan h6 of
Da5. Het door Bart gespeelde Dc7
is gericht op de  combinatie cxd cxd
Dc3+
8.Pf3 Pbc6 last book move, om
eventueel na cxd cxd het paard op
d4 te offeren. Deze ongebruikelijke
zet leidt wel tot een kluitje stukken
op damevleugel, waarvan ik al direct
meende te kunnen profiteren.
9.a4 wellicht te ambitieus om nu al
op twee vleugels aan te vallen.
9...Ld7 10.La3 cxd4 ook dit is een
aggressieve aanpak, die wit alsnog
de sterke keten c3-d4-e5 geeft.
11.cxd4 Pf5 (dreigt Pxd4))
12.Lb2 Er waren ook andere
methoden om paardoffers op d4 of
e5 te verhinderen, bv. Th3 of c3,
maar dit leek mij het stevigste. Bart
beschouwde dit als een concessie,
maar het opgelopen tempoverlies
Lc1–a3-b2 speelt volgens mij in
deze stelling geen rol  [12.c3 Pxe5
13.dxe5 Dxc3+ 14.Pd2 Dxe5+ met
onduidelijke stelling]
12...Pa5 13.g4 Dit kan ook een
verzwakking zijn, maar ik wilde d4
snel ontlasten
13...Pe7 14.Pd2 Db6 15.Ta2 eerder
in het toernooi speelde Pauline van
Nies ook een dergelijke minima-
listische zet. Is echter het beste,
bovendien met de bedoeling (ooit)
Ta2 richting f2-g2-h2 te spelen

Het BDO-toernooi

15...Tc8 16.c3 0–0 17.La3 De
beoogde opstelling is nu bereikt, en
het is maar de vraag welk plan zwart
kan bedenken.
17...Dd8 18.Th3 [Fritz: 18.Dc2
Pac6 19.Pb3 (Db1!?) f6]
18...f6 goed idee, zwart wil via de
koningsvleugel profiteren van de
koning in het midden
19.f4 fxe5 20.fxe5 Tf7 [20...Tf4 is
actiever, dan wordt het onduidelijk]
21.Pf3 lokt Txc3 uit..
21...Txc3 [Fritz: 21...Tf4 22.Ld3
Pc4 23.Db1 Pxa3 24.Txa3 Df8
25.Kf2 (Ph2!?) Pf5]
22.Ld3 nu staat alles op de zwarte
koning gericht, bovendien dreigt er
Pg5 en Lxh7+ met de winst van Tc3
[Fritz: 22.Pg5 Txh3 23.Pxf7 Dc8
24.Lxh3 Dc3+ 25.Dd2 Dxh3
26.Ph6+ gxh6 27.Lxe7 Dh1+]
22...Pg6 23.Pg5

23... Dc7 ? Dit is een grote vergis-
sing, blijkbaar met de bedoeling ..,
Tc1. Maar zolang de witte loper op
a3 blijft is dit niet gevaarlijk. [Fritz:
23...Tf4 24.Lb4 Tc4 25.Lxc4 Pxc4
26.Tf3 h6 27.Txf4 Pxf4 28.Pf3 Pe3
29.Dd2 Pfg2+ 30.Kf2 geeft een
zeer onduidelijke stelling die de
computer op –0.5 beoordeelt, voor
wat het waard is]
24.Pxf7 Pc4 25.Ld6 (Lb4)
25...Da5 26.Kf1 26.Pf4 27.Tf3 b5
(?) tijdnood, deze zet kan wit niet
meer in verwarring brengen  [Fritz:
27...Pxd3 28.Txd3 Ne3+ 29.Txe3
Txe3 30.Tf2 Dxa4 31.Dxa4 Lxa4
32.Pg5 Lb5+ 33.Kg2 is echter ook
uit ]
28.Pg5 h6 29.Txf4 Pxd6 30.Lh7+

* * * 1–0 * * *
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verwachten van “talent van het jaar” David van Rijn? In
de pionnengroep zullen de eerste en een aantal tweede
stappers strijden om de prijzen. Hierbij zijn de laatste,
waaronder de zusjes Janssen, Jurre de Jong en Julia
Kappen, natuurlijk favoriet. Maar ook onder de kinderen
die net in stap 1 begonnen zijn zitten wat kanshebbers.
Zo behaalde de 6 jarige Thimo Kapenga al anderhalf
punt uit twee partijen. Ook Vincent Kuijs presteerde dat.
Dus ook de pionnengroep belooft erg spannend te
worden.

Nieuw dit jaar is de vrijdagavondtraining. Voor kinderen
in stap 3 en gevorderden in stap 2 zal eerste team speler
Tjerk Sminia op 10 vrijdagen extra training geven. Deze
trainingen worden gehouden  in het gebouw van speeltuin
’t Paradijsje aan de Witte Heerenstraat.

Ook het eerste Grand Prix toernooi is reeds gespeeld.
Zondag 10 september werd dit georganiseerd door onze
vrienden van Schaakclub Santpoort. De HWP inbreng
viel wat tegen. Mogelijk was het prachtige weer hier de-
bet aan.
Wie uiteraard wel speelden waren Pjotr en Wum. Pjotr
begon uitstekend met twee goede overwinningen. Maar
daarna was het helaas gebeurd en noteerde hij enkel
nog nullen. Beter verging het Wum. Met 5 ½ uit 7 pakte
hij de tweede plaats en een mooie beker.
De volgende Grand  Prix is zaterdag 14 oktober in Hoorn.
Hopelijk resulteert de door Pieter Smit georganiseerde
info sessie in een massale toeloop van HWP’ers op de
Grand Prix toernooien. In ieder geval op ons eigen Grand
Prix toernooi. Want ook HWP heeft een plaatsje op de
kalender kunnen bemachtigen. Juni 2007 zullen wij het
laatste toernooi van het seizoen organiseren.

Vele nieuwe gezichten weer bij de start van het nieuwe
seizoen. Welkom:

Thimo,
Max,

Veerle,
Lea,

Thomas,
Floris,
Sam,
Tim,

Vincent en
Johan.

Helaas ook een groot aantal kinderen dat om uiteen-
lopende redenen gestopt is. Maar al met al zijn we met
bijna 30 schakers de nieuwe competitie begonnen.

Evenals vorig jaar wordt er tot december gestreden in
drie groepen. Daarna vindt een nieuwe indeling plaats
en barst de strijd om het clubkampioenschap in alle
hevigheid weer los. Zal het opnieuw een tweestrijd worden
tussen Wum van den Akker, de regerend kampioen, en
Pjotr Tabachnikoff ?? In ieder geval zijn ze voortvarend
begonnen in de koningsgroep. Kenners dichten ook het
trio Gijs Weijers, Niek Potma en Jelle Hoekstra kansen
toe. Of gaan Dirk Groeneveld, Sebastiaan Koppen en
Jurriaan Hisschemoller voor een verrassing zorgen. De
strijd in de koningsgroep zal in ieder geval al veel duidelijk
maken.

Ook de torengroep belooft interessant te worden. Nieuw-
komer Tim wist evenals Jonathan Heppener en Douwe
Sternfeld zijn eerste twee wedstrijden te winnen. Gaan
zij deze groep ook domineren of kunnen we nog wat

Jeugd


