Over HWP Haarlem

Schaakvereniging HWP Haarlem is opgericht in 1938. Het schaakleven kende toen
in Nederland een periode van grote bloei. De successen van Max Euwe,
wereldkampioen in 1935, spraken tot de verbeelding en schaakverenigingen
schoten als paddenstoelen uit de grond.

Momenteel beleeft HWP weer een periode van voorspoed. De afgelopen jaren is het
ledenaantal blijven stijgen, de club is sterker geworden en mede dankzij een aparte
jeugdafdeling aanzienlijk verjongd. Gelukkig zijn de bijna spreekwoordelijke goede
sfeer en de intimiteit van de vereniging gebleven en is de club nog altijd een goed
onderkomen voor zowel zwakke als sterke schakers.

De thuishaven van HWP Haarlem is de bijzonder mooie en stijlvolle speelzaal in het
gebouw van Sociëteit ‘Vereeniging’ aan de Zijlweg 1 in Haarlem. Tot in de verre
omstreken van Haarlem kent deze zaal zijn gelijke niet en draagt hij zonder meer bij
aan de goede sfeer en de prettige ambiance van de club.

Behalve de clubavonden op dinsdag organiseert HWP Haarlem in de zomermaanden
ook twee sterk bezette toernooien. Het ROC Nova College Schaaktoernooi is een
van de sterkere weekendtoernooien van het land, en in de twee gesloten
tienkampen van het BDO Chess Tournament krijgt talentvolle jeugd uit de regio alle
kans om zich verder te ontwikkelen.

Zin in een spannende partij in een tot de verbeelding sprekende schaakomgeving?
U bent van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking. De speelavond is op
de dinsdagavond. De interne competitie begint uiterlijk om 20.15 uur en dankzij het
flexibele keizersysteem kunt u op ieder moment van het jaar instromen en
tegenstanders van uw eigen niveau treffen.

Locaties
Sociëteit Vereeniging
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In dit fraaie pand aan de Zijlweg (zie foto) wordt op dinsdagavond de clubavond
gehouden.
Adres: Zijlweg 1, Haarlem

Denksportcentrum 't Spaerne
Hier worden op enkele zaterdagen per jaar de thuiswedstrijden van het eerste en
tweede team van HWP Haarlem gespeeld.
Op een aantal vrijdagavonden zullen hier nog aparte activiteiten worden
georganiseerd, zoals snelschaakavonden of een simultaan.
Adres: Spaarndamseweg 416, Haarlem

Contact
Bel voor meer informatie met Paul Tuijp, voorzitter van HWP Haarlem: 023
- 5278303/06 - 4612 4145, of mail naar info@hwphaarlem.nl . Of kom natuurlijk
geheel vrijblijvend langs op een dinsdagavond in het Sociëteitsgebouw aan de
Zijlweg!
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