
f HUTT0N - toernooi Heemskerk 1989 Itsde*ie{iFr$eÉ Rèu 89

NHSB - team komt half puntje tekort
Het Huttontoernooi is een jaarlijks evenement, waarbij de schaak-
bonden met een jeugdteam van 2.A spelers tegen elkaar uitkomen.
Dit jaar lverd het Huttontoernooi georganiseerd door B van Maassen
( SV Excelsior ) voor de i'lHS8. i-let geheel- ryas prirna verzorgd en zelf s
een bommeldi.ng kon geen roet in het eten gooien. 0p verzoek en aan-
dringen van de plaatselijke politie verlieten de schakers in alle
rust en op hun gemak het gebouw. Een f laurve grap ïvas de algemene
reactie. De politie kon geen boir of iets dergefijks vinden en na
een klein half uurtje lverd het geboulv tyeer vrij gegeven.
De 12 schaakteams (alleen de Zeeunse schaakbond ontbrak) vervolg<1en
de stri, jd en na een onoverzichteli jke nek aan nek race nist cie 0Sil0
( Ue 0osteli jke schaakbond ) de i'{HSiJ een half punt je voor te bIi jven.
i'la driemaal achtereen toernooiwinnaar te zijn geweest, moest de
NHSB nu genoegen nemen met de tweede plaats.
Van het toernooi is een video-opmarïe gemaakt. Ceinteresseerden
hiervoor kunnen kontact opnemen met rJ van l1 aassen.
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il;-lS8 - ieam
Dimitri Reinderman
i"lichel Abbink
i'lichard Dui jn
i'liek i.larings
Peter vd ilrink
Saap Spreeurv
Sylvia de Vries
Sybolt Strati ng
Frenk van Harreveld
Eddy Har bmans
Erik i.licolai
Andy vd l,lee
#aIter Verdonk
i'li co FeI ten
Harmen Sonkman
lioy Schimmel
Damiaan van Eeten
Ron Deen
l"tarc Helder
Arno Buyten
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Hoorn
Jisp
Haarlern
iloorn
0os lhui.zen
13ergen
;Yormer
Alkmaar
li aar lern
Purmerend
Heerhugonaard
Den HeIder
Purmerend
0ostzaan
i3everrvi jk
í1aar lem
Alkm aar
Venhuizen
Aartslvoud
Edam

Ei ndsta nd

Costelijl(e schaakbond 14*
lloord iJollandse sb 14
5b Croot Amsterdam LZ
ilotterdarnse sb 1là
i.ioord Srabantse sb t1
I'loordeli jke sD 11
Lei rise schaakbond 10à
Schaakbond 0veri jssel 10
Limburgse schaakbond Sà
Haagse schaakbond I
Friese schaal<bond 5+
Stich ts Gooise sb 3i

3an Vreeburg
ïe am lei der
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