
HWP-Nieuwsbrief 5.2  -1- 21-11-2006

HWP Nieuwsbrief
 21 november 2006  nr.5.2

Méér schaken bij HWP Haarlem,
te beginnen op 7 december
Een moderne schaakclub -en HWP Haarlem ambieert
een moderne schaakclub te zijn- biedt zijn leden meer
dan een enkele partij op een clubavond. Het bestuur is
daarom op zoek gegaan naar een locatie waar op een
andere dan de dinsdagavond, gespeeld zou kunnen
worden: rapidcompetitie, trainingen voor jeugd en
senioren, thema avonden, simultaans, uitwisselingen,
doorgeefschaak, chineesschaak, snelschaken, enz….
Die locatie is gevonden aan het Staten Bolwerk 60rd in
het zogeheten ‘Uniegebouw’, dat wordt beheerd door de
personeelsvereniging van de NS.

Op 7 december wordt er feestelijk van start gegaan,
waarbij in ieder geval nationaal Dameskampioene Zaoqin
Peng simultaan zal geven. Voor een hapje en een drankje
wordt gezorgd!
Op 14 december zal het bestuur in het ‘Uniegebouw’
vergaderen, maar andere leden staat het vrij een potje te
spelen, net zoals op 21 december.
Ook de wedstrijden van het eerste van HWP Haarlem
zullen hier voortaan gespeeld gaan worden, samen met
de schaakvereniging Heemstede.
De eerste wedstrijd van HWP Haarlem is op zaterdag 16
december tegen AAS 2.

U vindt het ‘Uniegebouw’ dus aan het Staten Bolwerk,
waarbij u het slop inloopt tussen Staten Bolwerk 58 en 60!

Grote Clubactie: uitstekend gedaan!
Dit jaar werden alle 250 loten verkocht en dat is mede
dankzij de drie jeugdleden Thomas, Daan en Koen. Tho-
mas Adamidis verkocht maar liefst 46 loten en de broers
Daan (19 loten) en Koen (26 loten) de Bruin hebben ook
geweldig hun best gedaan. Daarmee hebben zij wat ex-
tra zakgeld verdiend én iets extra’s voor de club gedaan.
Complimenten! (ook aan de ouders van Thomas, Daan
en Koen...)

De trekking van de Grote Clubactie is op 16 november
2006.  Kijk op www.clubactie.nl of er een prijs op je lot is
gevallen

Sociëteit Vereeniging
Een afvaardiging van ons bestuur heeft onlangs een
gesprek gehad met de Sociëteit Vereeniging over de aan-
gekondigde huurverhoging. De Sociëteit had voorgesteld
om een vast bedrag per jaar voor de grote en kleine zaal
te willen berekenen in plaats van de huidige berekening
van een vast bedrag per HWP-lid.
Dit voorstel zou een forse kostenverhoging zijn voor onze
club en daarom heeft het HWP-bestuur in de algemene
ledenvergadering van september j.l. een eerste contri-
butieverhoging van €10,= voorgesteld. De tweede
verhoging zou dan in 2007 volgen.

Gelukkig heeft de Sociëteit het nieuwe huurvoorstel tot
nader order ingetrokken en wil voorlopig doorgaan met
de huidige berekening van het huurbedrag per lid.

De Sociëteit heeft wel het huurbedrag per HWP-lid
verhoogd met € 2,=  tot € 46,= per jaar.

Ofschoon de belangrijkste reden voor de contribu-
tieverhoging is weggevallen, wil het HWP-bestuur de
doorgevoerde contributieverhoging wel in stand houden,
omdat de huurkosten nu met €2,=  zijn gestegen en omdat
nieuwe voorstellen van de Sociëteit niet uitgesloten zijn.

Oud voor Nieuw
Vrijdag 29 december organiseert HWP Haarlem in
samenwerking met Santpoort en Kijk Uit het “Oud voor
Nieuw” toernooi.
Het toernooi staat open voor alle leden, jeugd èn senioren,
van deze drie verenigingen. Ook de ouders van
jeugdleden worden van harte uitgenodigd om mee te
spelen. Het bijzondere van het toernooi is, dat het prij-
zengeld bestemd is voor een goed doel. Namelijk voor
de stichting:             “Gered gereedschap”.
Het toernooi wordt gespeeld in het Soli muziekcentrum
aan de Hagelingeweg 325, naast station Driehuis. Aan-
vang 10:00 uur en het einde wordt verwacht rond de klok
van vijfen.
Aanmelden vóór 27 december: FWelling, fwelling@wish.nl

Veteranen
Succes voor HWP Haarlem boegbeeld Carel Kuip tijdens
het Herfstveteranen toernooi van de NHSB. Carel won
overtuigend de C-groep en toonde aan dat hij het schaken
nog niet verleerd is. Van de overige HWP veteranen,
Ruud Schiltmeijer, Edward Geerts, Frits Welling, Paul
Pancras en Frans Arp speelden Frits en Frans mee in
de bovenste regionen. Frits werd uiteindelijk vierde in
de B-groep en Frans pakte het brons in de A-groep. De
A-groep werd trouwens met een verrassende overmacht
gewonnen door Heemstedenaar Jan van Dorsselaer

Materiaal
Ondanks enkele herhaalde oproepen van voorzitter Paul
Tuijp wordt nog steeds elke dinsdagavond geconstateerd
dat er borden en stukken niet worden opgeruimd. Dit is
niet langer acceptabel en het bestuur is daarom
genoodzaakt maatregelen te nemen. M.i.v. 2007 betekent
het niet opruimen van het materiaal een 0 voor de
boosdoeners. Het is uitermate spijtig dat zo’n maatregel
nodig is om iets af te dwingen dat eigenlijk doodnormaal is.
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Uit de ziekenboeg
Ger Dekker werd in augustus ge-
troffen door een hartinfarct. Maar na
een zware operatie (drie bye-pas-
ses) is hij alweer enige weken thuis.
Zijn bourgondische leefstijl zal hij wel
moeten aanpassen, maar zijn humor
is hij niet verloren. Ger is in ieder
geval aan de beterende hand en be-
gin volgend jaar verwachten we zijn
rentree.
Herman van Lienden is meer dan
drie maanden opgenomen geweest
in een ziekenhuis in Utrecht. is re-
cent overgeplaatst naar Heliomare
om daar te revalideren. Sinds 9
november is hij thuis en gaat hij
zienderogen vooruit. Heeft zich inge-
schreven voor de dagvierkampen bij
Corus, maar of hij dat zal halen is
voor hem en voor mij de vraag.
Ruud Schiltmeijer, die aan een
grootse come-back bezig was is
door een uitglijder in bad lelijk terecht
gekomen en ondervindt daar nog
steeds de nadelige gevolgen van.
Hoopt door de harde hand van zijn
fysiotherapeut volgende week weer
te starten.

De secretaris van onze vereniging
Rene in ‘t Veld is getroffen door een
spitaanval in zijn rug en is al weer
enkele weken thuis. Zijn rentree is
moeilijk voorspelbaar, omdat er
weinig vooruitgang inzit.
Jan Kaptein is hersteld van zijn
ziektes, maar nu is zijn vrouw ge-
troffen door een ernstige ziekte en
Jan heeft daarom nog geen kans
gezien om zich als een volwaardig
schaker van HWP Haarlem te ont-
poppen. Wanneer Jan terug zal ko-
men is ons niet bekend.
Afgelopen dinsdag op de schaak-
avond voelde Stefan Blaas zich niet
lekker worden. Na Kramnik-achtige
taferelen moest hij de societeit uit-
eindelijk in horizontale toestand
verlaten. Hoewel de situatie zich
aanvankelijk ernstig liet aanzien, blijkt
die bij nader inzien gelukkig mee te
vallen. Afgelopen vrijdag mocht hij
het ziekenhuis alweer verlaten...

Vanaf deze plaats wenst het bestuur
in ieder geval alle zieken van harte
beterschap toe en hoopt het op een
spoedige terugkeer van de
ongelukkigen.

de Interne
In het begin van het seizoen zagen
we nu eens andere namen in de top.
Good-old Carel Kuip en niemand
minder dan Willem de Ruig stonden
na vier ronden bij de bovenste
plaatsen. Maar het leven aan de top
is eenzaam, en geleidelijk aan
moesten de twee matadoren dan
toch punten inleveren.
Na enige tijd begon René in ‘t Veld
afstand te nemen van het peloton.
Afgehard in het BDO-toernooi
afgelopen zomer lijkt hij dit jaar
onverslaanbaar, en met een score
van 6 uit 6 (!) voert hij het klassement
aan. Op de hielen gezeten door Bart
Gijswijt. Een nieuwe confrontatie
tussen de twee kan niet uitblijven,
maar doet door René’s
gezondheidsklachten (beterschap!)
nog even op zich wachten.

Ook Adrie Pancras speelt zich weer
in de kijker; met een score van  4 uit
5 staat hij op de tweede plaats.
Daarnaast zijn de prestaties van
Gerard Brookhuis en onze voorzitter
Paul Tuijp opvallend goed. Zij com-
pleteren de top-vijf.

Sommige gerijpte talenten kenden dit
jaar echter een moeizame start in de
interne. Denk bijvoorbeeld aan Max
Merbis, die reeds tegen drie
nederlagen aanliep. Ook Rob Mulder
draait nog niet al te goed. En beker-
verzamelaar René Duchêne, vorig
jaar ongeslagen, heeft nu al twee
nullen achter zijn naam. Eindelijk
meer tegenstand dus?

Maar kwaliteit verloochent zich niet,
en Max en René D zijn alweer aan
een opmars begonnen. Stijgend met
stip zien we ook nieuw lid Jan
Burggraaf. Van de herintredende
oud-leden springt Kir Teo eruit,
hoewel een nederlaag hem terug-
wierp naar de 17e plaats. Paul
Ruber heeft al mogen spelen tegen
Frans Arp en Bart Gijswijt. Van zijn
score is dus nog niet veel te zeggen.
In het algemeen blijft de deelname
aan de interne (en het HWP-beker-
toernooi) onverminderd groot, en zo
hoort het ook…

De externe:  Straftraining
voor de eerste teams ?
De meeste HWP-teams hebben
inmiddels twee speelronden achter
de rug, het eerste en tweede zelfs
drie. Tijd voor een zeer voorlopige
balans. Het wil nog niet erg vlotten,
zo lijkt het.
HWP-1 heeft tot nu toe pas één punt
verzameld: Op een gelijkpel in de
eerste ronde volgden twee neder-
lagen met de kleinst mogelijke cijfers.
Als gevolg staat het eerste in de staart
van afdeling 3E. Gelukkig zijn de
krachtverschillen hier klein: de favo-
riete uitslag in deze klasse is 4½ -
3½, dus alles is nog mogelijk.
Het tweede ging de eerste ronde met
2½ - 5½ lelijk het schip in tegen het
zwakker geachte Chess Society
Zandvoort. Daarop volgde een moei-
zaam herstel tegen Heerhugowaard,
en opnieuw een forse nederlaag (5½-
2½) tegen het vooral aan de top-
borden sterke Santpoort. Twee
punten dus na drie ronden. En het
HWP-2 viertal werd ook nog eens in
de eerste NHSB-bekerronde uitge-
schakeld door Het Spaarne.
HWP-1 en -2 moeten zich voorlopig
maar gaan concentreren op hand-
having in hun klasse. Enigszins te-
leurstellend, want zowel het eerste als
het tweede spelen dit jaar in een ver-
sterkte opstelling. Komt het door het
warme najaar, of door gebrek aan
wedstrijdritme?
Als San Marco of De Sfinx aan het
bewind waren geweest hadden we
het wel geweten. Straftraining op het
bijveld, rondjes lopen en 200 keer
opdrukken. Oefenen op souplesse en
samenspel. De stukken en borden
langdurig in de lucht houden. Waar
blijft toch de tijd dat HWP nog een
trainer had, ook voor de hogere
teams… ?
Maar het is niet allemaal narigheid,
individueel vallen er toch wel mooie
partijen te noteren. Zoals afgelopen
zaterdag in het denksportcentrum
Boko (nee, niet in Mali maar in
Zaandam), waar HWP-1 nipt verloor
van ZSC-Saende. Bart Gijswijt
onderscheidde zich door een inven-
tief offer dat hem duidelijk voordeel
verschafte in de partij. Echter, zijn
tegenstander viel niet zomaar om, en
in opkomende tijdnood miste Bart
helaas enkele malen de winst. Een
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remise was het gevolg.
Hieronder die partij, met commentaar
van Bart:
B. Gijswijt - C. van Dongen
1. e4 e6 2. d3 d5 3. Pd2 Pc6 4. Pgf3
e5 5. g3 Pf6 6. Lg2 dxe4 7. dxe4
Lc5 8. c3 a5 9. Dc2 O-O  10. O-O
De7 (10... b6) 11. Ph4 Td8 12. Pc4
Le6 13. Pe3 g6 14. Te1 Td7 15. Lf1
Tad8 16. h3 Ph5 17. Kh2 ?! Df6  Met
de dreiging 18...Td2. De verzwakking
van f2 gaat wit parten spelen.
18. De2

18... Lc4 !! Een offer gebaseerd op
de kwetsbaarheid van f2, en de zwakte
van de witte koningsstelling.
Overigens, 18... Pf4 19. Df3 doet niet
veel.
19. Pxc4 Ook 19. Pg4 Lxe2 20. Pxf6+
Pxf6 21. Txe2 Td1 leidt tot voordeel
voor zwart. Het alternatief is 19. Dxc4
Dxf2+ 20. Phg2 (want 20. Lg2 Dxg3+
21. Kh1 Dxe1+, of  20. Peg2 Dg1 mat)
20... Dxg3+ 21. Kh1 Dxh3+ 22. Kg1
Pg3 23. Dxc5 (verliezend, maar wat
anders ?) Dh1+ 24. Kf2 Pxe4+ 25.
Ke2 Dh5+ 26. Pg4 Dxg4+ 27. Ke3
Dg3+ 28. Kxe4 f5 mat)
19...Lxf2 (sterker dan 19...Dxf2+ 20.
Dxf2 Lxf2 21. Te3 !)
20. Pf5 Lxe1 21. Ph6+ Kg7 22.Dxe1
Td1 23. Pf5+ (23. Pg4 Txe1 24. Pxf6
Tdd1 -+)
23... Dxf5 ? (Beter was 23... gxf5 24.
Lh6+ Dxh6 25. Txd1 Txd1 26. Dxd1
Dg6 27. Dd3 fxe4, of 23... Kh8 24.
Lg5 Dxg5 25. Txd1 Txd1 26. Dxd1 gxf5
27. De1 fxe4, beide met winnend
voordeel)
24. Lh6+ Kxh6 25. exf5 25. Txe1 26.
Txe1 f6 (Sterker: 26... gxf5 ! 27. Pxe5
Td2+ 28. Lg2 Pxe5 29. Txe5 f4)
27. fxg6 hxg6 28. Lg2 a4 (28... b5)
29. Lxc6 bxc6 30. h4 Td3 ? (30...
g5)

31. g4 Pf4 32. g5+ Kg7 (32... fxg5
33. hxg5+ Kxg5 34. Txe5+ Kh4 met
voordeel voor zwart)
33. gxf6+ Kxf6 34. Pxe5 Td2+ 35.
Kg3 Ph5+ ?

Jammer. In tijdnood schatte Bart het
pionnen-eindspel dat ontstaat na 35…
Pe2+ in als ongunstig. Op weg naar
huis realiseerde hij zich echter dat het
goede winstkansen had geboden,
vanwege zwart’s betere konings-
positie. Zie 35... Pe2+ 36. Kf3 Kxe5
37. Txe2+ Txe2 38. Kxe2 Ke4 ! (maar
niet 38... Kf4 39. Kd3 Kg4, want wit
maakt nu eveneens een vrijpion via
40. a3 ! Kxh4 41. b3 axb3 42. a4 g5
43. a5 g4 44. a6 g3 45. a7 g2 46.
a8=D g1=D met remise) 39. Kd2 c5 !
Wit lijkt nu te gaan winnen, maar het
allemaal nog vrij subtiel na 40. c4 !
Kd4 41. Ke2 Kxc4 42. Ke3 Kb4 43.
Kd2 c4 44. Kc2 Kb5 45. Kd2 Kc6 46.
Kc2 Kd5.  Na 40. Ke2 c4 is het een-
voudiger voor zwart.
36. Kf3 Txb2 37. Pg4+ Kf7 38. Pe5+
Kf6 39. Pg4+ Kf7 40. Pe5+ Kf6 (40...
Kg7 41. Tg1 Kf6 met nog een klein
voordeeltje)     1/2-1/2

Harry Lips leverde eveneens een
vlotte partij af. HIj kwam goed uit de
opening, en ging na dameruil voort-
varend verder. Een kansrijk kwali-
teitsoffer leverde twee verbonden
vrijpionnen op, en bij zet 30 stond de
volgende stelling op het bord:

Harry Lips - Erwin Woudt:

Hier produceerde Harry de leuke,
maar ook noodzakelijke, krachtzet 30.
b4+, alvorens verder op te stomen met
de pionnen. De zwarte koning wordt
afgeleid, en na 30.…Kxb4 kan 31. e6
volgen. Nu is dit winnend, omdat de
koning niet meer tijdig naar d6 kan
komen. Zwart gaf dan ook op.
Jammer dat deze twee partijen het
eerste net niet genoeg opleverden om
de nederlaag te ontgaan. Volgende
rondes beter !

Nee, dan het derde en het zesde. Het
derde staat in de klasse 2D tweede,
na twee ruime overwinningen. Het
zesde doet het nog beter: na twee 6 -
2 overwinningen gedeeld eerste in
klasse 4B. Campeone !?
De andere teams scoren wisselend.
Het vierde, vorig jaar gepromoveerd,
moet het nu bewijzen in de tweede
klasse. Jammergenoeg staan onze
mannen na twee ronden met nul
matchpunten onderaan in klasse 2C.
Ze moeten nog even wennen, zullen
we maar zeggen.
Het vijfde daarentegen heeft de
kansen in eigen hand. Gedeeld twee-
de in klasse 4D, na een gelijkspel en
een overwinning. Het zevende ten-
slotte heeft na een gelijkspel en een
5-3 nederlaag één punt verzameld, en
kijkt omhoog.
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Een opgetogen Willem de Ruig tijdens
de eerste ronde van het HWP beker-
toernooi. Ook dit jaar weer het ideale
aantal van 32 partijen de eerste ronde.
De loting voor die eerste ronde leverde
weinig spectaculaire paringen op.
Ook weinig verrassende uitslagen.
Eén uitzondering echter. Zesde team-
speler Patrick van der Oord troefde
met de zwarte stukken Bart Gijswijt,
kopman van HWP-1, af. Zie hier hoe
dit gebeurde. Het commentaar is van
de winnaar zelf en Fritz.

Bart Gijswijt (2140) - Patrick van der
Oord (1712)
1. d4 Pf6 2. Pf3 d5 3. c4 e6 4. Pc3
Lb4 5. Lg5 O-O 6. e3 Pbd7 7. cxd5
exd5 8. Ld3 h6 9. Lh4 Te8 10. Dc2
c6 11. O-O Lxc3 12. bxc3 De7 13.
Tae1 Tot dit moment zat ik aardig
onbevangen achter het bord. Bij de
bar vernam ik vervolgens van Harry
dat ik tegen de sterkste clubspeler aan
het spelen was. Toen was het gelijk
over met de onbevangenheid en sloeg
toch een zekere mate van stress toe.
Voortzetting met g5 was volgens Fritz
wel juist om het initiatief enigszins
terug te krijgen.
13... g5 14. Lg3 Pe4 15. Pd2 Pdf6
16. Pxe4 dxe4 Fritz geeft Pxe4 als
sterkere mogelijkheid maar ik was
bang dat pion opmars op de e-lijn on-
stuitbaar zou zijn.
17. Lc4 Le6 18. Lxe6 Dxe6 19. f4
Volgens Fritz niet de sterkste voort-
zetting. c4 vindt Fritz sterker.
19... Ph5 exf3 is volgens Fritz beter.
Leek mij wel aardig om op de loper te
gaan jagen en wit evt met een dub-
bele pion op te zadelen.
20. f5 Dc4 21. Le5 f6 22. g4 Fritz
geeft hier Ld6 als betere voortzetting.
22... fxe5 23. gxh5 exd4 24. exd4
Dd5 25. h4 Wit blijft de druk hoog
houden op de zwarte stelling. Toch is
Fritz hier een andere mening toege-
daan, nl. Dg2. Ik durfde de pion niet
te nemen omdat dan de g lijn open
zou komen met de dreiging Dg2 maar
daar had Fritz toch geen probleem
mee en zou zwart nog steeds licht
voordeel behouden: 26. Dg2 Kh8. 27.
Kh1 e3! 28. Dxd5 cxd5 . 29. Tf3 e2.
30. Tf2. Mijn voortzetting met 25.  e3
was volgens Fritz echter matig en gaf
de partij volledig uit handen

25... e3 26. f6 Fritz geeft hier als veel
sterkere mogelijkheid 26. hxg5 hxg5.
27 f6!
26... Te4 Na deze zet ging Wit
behoorlijk in de fout. 27. Txe3 was
geboden waarna Wit ruim in het
voordeel zou komen.
27. Tf4 Op 27. Txf4 zou mat gevolgd
zijn maar gxf4 kan natuurlijk wel!

27... gxf4 28. Dg2+   28... Kf8 Kf7 is
wel beter!
29. Dg7+   29... Ke8 30. Dh8+ 30...
Kf7   31. Dg7+ Hier had ik natuurlijk
Ke6 moeten spelen waarna het snel
uit is.
31... Ke8 32. Dh8+   32... Kd7 Wits
enige kans was nu 33. Dxa8. Zwart
staat dan volgens Fritz met bv Db5 of
Dxh5 wel gewonnen.

33. Dh7+ 33... Ke6 34. c4 34... Dxd4
35. De7+ Nu is het echt over en een
klein wonder is geschied!!
35... Kf5 36. Dh7+ 36... Kxf6 0-1

Inmiddels is ook een groot deel van
de tweede ronde gespeeld. Ook in
deze ronde sneuvelden enkele cory-
feeën. Rob Mulder kon het niet bol-
werken tegen bekerhouder Rene Du-
chene en Harry Lips ging onderuit
tegen Marius Jaspers.
Fraai tenslotte was het slot van de
partij tussen Rene in ’t Veld en Hen-
drik Jan Gabriels.

Na de 41e zet van zwart dit de stelling.
Met 42. Dh6!! Maakt Rene een einde
aan de illusies van Hendrik Jan.

Beker

de Agenda
Za. 25 november: Schaken op de Dijk in Volendam.

Aanmelden: Reinier@bodemeijer.nl
Zo. 26 november: NHSB meisjes kampioenschap.

Aanmelden: Gillesprovoost@quicknet.nl
Di. 28 november: 3e ronde Beker
Di. 12 december: HWP-5 – Kijk Uit 2

Caissa 4 – HWP-6
Vr. 15 december: Castricum 4 – HWP-7
Za. 16 december: HWP-1 – AAS. 2

4e ronde Kennemer Open
Zo. 17 december: Jeugd GrandPrix Toernooi Heemskerk.

Aanmelden: tabsmit@chello.nl
Di. 19 december: HWP-2 – Kennemer Combinatie 4

HWP-4 – Kennmer Combinatie 5
Vr. 29 decmeber: Oud voor Nieuw toernooi

Di. 2 januari HWP rapid kampioenschap.
Vr. 12 jan t/m

Zo. 28 jan Corus toernooi
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Jeugd

De Herfst competitie zit er bijna op. Alleen in de Toren-
groep en Pionnengroep moeten nog een paar partijen
gespeeld worden. Op de derde plek in de Pionnengroep
na zijn alle beslissingen gevallen. Om die derde plek
strijden nog Floris van Dam en Eva Janssen. Glorieus
winnaar van deze groep werd de 8-jarige Vincent Kuijs.
Hij haalde 8 punten uit 9 partijen. De pas 6- jarige Thymo
Kapenga werd met een halfje minder keurig tweede.

Gesp. Gew. Rem. Verl. Pnt
Vincent Kuijs 9 7 2 0 8
Thymo Kapenga 9 7 1 1 7½
Floris van Dam 9 6 0 3 6
Eva Janssen 8 4 3 1 5½
Thomas Adamidis 9 4 2 3 5
Julia Kappen 6 3 0 3 3
Jurre de Jong 8 2 2 4 3
Esther Janssen 7 2 1 4 2½
Daan de Bruin 8 2 1 5 2½
Boudewijn v.Bonningh. 6 1 1 4 1½
Veerle Groeneveld 8 1 1 6 1½
Lea 4 1 0 3 1
Nenita Heppener 1 0 0 1 0

De Torengroep werd een prooi voor Douwe Sternfeld.
Hij gold al als een talent en maakte dat nu waar door met
overmacht te winnen. In 9 partijen hoefde hij slechts twee
halfjes af te staan. Tweede werd hier Jonathan Heppener
en derde nieuwkomer Tim van der Wel.

Gesp. Gew. Rem. Verl. Pnt
Douwe Sternfeld 9 7 2 0 8
Jonathan Heppener 9 6 2 1 7
Tim van der Wel 9 6 1 2 6½
Sam Broere 8 4 1 3 4½
David van Rijn 9 3 3 3 4½
Johan Geurts 8 4 0 4 4
Job van den Akker 8 4 0 4 4
Max Akkers 8 2 0 6 2
Julius Koppen 8 1 1 6 1½
Koen de Bruin 9 1 0 8 1

Dan de Koningsgroep. Hierin speelden alle kinderen, die
nu in stap drie zitten. Het werd een spannende strijd met
een verrassende winnaar. Drie spelers eindigden
bovenaan met 5 punten uit 7 partijen. Jurriaan Hissche-
moller, Jelle Hoekstra en Pjotr Tabachnikoff. Op grond
van het onderling resultaat gaat de beker naar Jurriaan.
Hij versloeg zowel Jelle als Pjotr. Jelle, die ook van Pjotr
won werd daardoor tweede en Pjotr dus derde. Regerend
clubkampioen Wum van der Akker verloor drie maal en
kwam niet verder dan plaats vier. Het belooft in ieder
geval een spannende strijd om het clubkampioenschap
te worden.

Gesp. Gew. Rem. Verl. Pnt
Jurriaan Hisschemoller 7 5 0 2 5
Jelle Hoekstra 7 5 0 2 5
Pjotr Tabachnikoff 7 5 0 2 5
Wum van den Akker 7 4 0 3 4
Gijs Weijers 7 2 2 3 3
Dirk Groeneveld 7 2 2 3 3
Niek Potma 7 2 1 4 2½
Sebastiaan Koppen 7 0 1 6 ½

Dan nog even aandacht voor de trainers Richard Copier
en Liton van der Ree. Zij zijn samen met Frits Welling,
die schaakles geeft op de basisschool “De Dolfijn” bezig
met de cursus Schaaktrainer A.

Kennemer Open
Drie ronden gespeeld inmiddels in het Kennemer Open.
In de A-groep doet met name Richard Copier goed mee
in de strijd om de bekers. Zie hier hoe hij in de tweede
ronde korte metten maakt met zijn opponent.

1. d4 f5 2. Pf3 Pf6 3. c4 e6 4. a3 Le7 5. Pc3 O-O 6. e3
Pe4 7. Dc2 d5 8. Ld3 c6 9. O-O Pd7 10. Pe1 Ld6 11.
Pxe4 fxe4 12. Le2 Dh4 13. h3 Tf6 14. Ld2 Tg6 15. Kh1
Pf6 16. Dc3 Ld7 17. Pc2 Tf8 18. Le1 Ph5 19. Lxh5
Dxh5 20. Dd2 Tf3

21. g3 Dxh3+ 22. Kg1 Th6 0-1

Helaas was in ronde drie Santpoorter Martijn de Roode
te sterk voor Richard. Ook Boudewijn Eijsvogel begon
goed met 1½ uit twee. Maar ook hij verloor in ronde drie,
evenals Jan Geus.
In de B-groep doet Sylvain de Ruijter van zich spreken.
Met 2½ uit 3 bezet hij de derde plaats. De enige HWP’er,
die enigszins in de buurt kan blijven is Hans Huson. Hij
heeft twee punten verzameld.


