STUKKENJAGERS-AGENDA
INTERN
19 maart
26 maart
2 april
9 april
16 april

Stukkenjagers Open, laatste ronde
Prijsuitreiking Stukkenjagers Open + snelschaakkampioenschap
Keizer, ronde 16 + wedstrijd Avondteam - Veldhoven B
Keizer, ronde 17
4e rapidavond

EXTERN
12 april: Stukkenjagers 1 - Purmerend ; Utrecht 3 - Stukkenjagers 2, Stukkenjagers 3 –
Eindhoven 3, Stukkenjagers 4 – DSC ; Stukkenjagers 5 – BSV 3; Stukkenjagers 6 vrij
Avondcompetitie, woensdag 2 april: Stukkenjagers – Veldhoven B
Resterende datum: 10 mei (alleen SJ 1, 2 + 3)
EVENEMENTEN
22, 23, 24 augustus 2003 Eksakt Weekendtoernooi
30 augustus 2003
Viering 30-jarig jubileum
28 december 2003
Eksakt Kersttoernooi
STUKKENJAGERS-INFO
Opgericht:
Speellokaal:
Interne competitie:
Externe competitie:
Evenementen:
Contributie:

September 1973
Theater De Vorst, WillemII-straat 49, Tilburg, 013-5323110.
Elke woensdagavond vanaf 20.00 uur
1 x per 4 weken op zaterdagmiddag, 13.00 uur
Kersttoernooi, Eksakt Weekendtoernooi, Stukkenjagers Open
Euro 65,00 per seizoen. Overmaken op giro 387977, ten name van
penningmeester Stukkenjagers, Tilburg.

Bestuur: Ruud Feelders (voorzitter, 013-5713682, r.feelders@compaqnet.nl), Andries Deliën
(secretaris en materiaalbeheerder, 013-5182286, andriesdelien@hetnet.nl), John Greunsven
(penningmeester, 013-5431860, jgreunsven@freeler.nl), César Becx (competitieleider, 0135354897/ 0161-457320w, c.becx@home.nl)
Clubblad: De Stukkenjager verschijnt minimaal 9 keer per jaar, doorgaans op de woensdag na
een ronde van de externe competitie. Kopij inleveren uiterlijk op maandagavond na de externe
bij Theo Mulder, Noordstraat 117, 5038 EH Tilburg, 013-5362195, mulder02@zonnet.nl Ten
behoeve van de digitale versie ook alle kopij naar c.becx@home.nl

Jubileumfeest
September 2003 bestaat Stukkenjagers 30 jaar. Het bestuur is al een tijdje aan het filosoferen
over jubileumactiviteiten. Suggesties zijn welkom. Voorlopig gaan we ervan uit dat op

zaterdag 30 augustus een match tussen oudleden en leden wordt gespeeld, gevolgd door een
spetterend jubileumfeest in de openlucht. We houden je op de hoogte!

Externe, uitslagen en standen
KNSB 1A
Tal – Stukkenjagers
5-5
Purmerend – Hardenberg 5,5-4,5
DD – Utrecht 2
5-5
Fischer Z – Amstelveen 2 4,5-5,5
Euwe – Philidor L.
5,5-4,5
KNSB 3G
Stukkenjagers 2 – Schaesberg 6-2
HSC – HMC 2
4-4
En Passant – A’veen 4
1,5-6,5
Voerendaal – SMB 3
3,5-4,5
De Wolstad – Utrecht 3
4-4
NBSB Promotieklasse
Combinatie – Stukkenjagers 3 4-4
OSV – De Pion 2
3,5-4,5
Vughtse Toren – Veldhoven 2 4-4
HSC 2 – Baronie
6-2
Eindhoven 3 – Gardé
4,5-3,5
NBSB 2B
Dubbelschaak 2 – Stukkenjagers 4 1-7
DSC – D4 4
6-2
Kentering – Staunton
2-6
HMC 4 – Oude Toren
3-5
NBSB 2A
RSG – Stukkenjagers 5
BSV 3 – Raadsheer
Unk – D4 3
Baronie 3 – De Pion 3

5-3
5-3
1,5-6,5
1,5-6,5

NBSB 3C
Stukkenjagers 6 – Rochade 2,5-5,5
DSC 2 – De Wolstad 3 4,5-3,5
Wasbord – Schavo 2
2-6
NBSB avond C2
Den Bosch Nrd – Stukkenjagers 2-2
WLC – Gambiet B
3-1
Zwart Wit – Schijndel
1-3
KNSB-beker (achtste finale)
Eindhoven – Stukkenjagers 0-4
NBSB-beker (kwartfinale)
Stukkenjagers 3 – Waalwijk 2,5-1,5
PROGRAMMA 12 APRIL
Stukkenjagers 1 – Purmerend
Utrecht 3 – Stukkenjagers 2
Stukkenjagers 3 – Eindhoven 3
Stukkenjagers 4 – DSC

Stukkenjagers 1
Purmerend
Utrecht 2
DD
Philidor Leeuwarden
Euwe
Tal
Zukertort Amstelveen 2
Hardenberg
Fischer Z

10
9
8
7
7
6
6
3
2

Voerendaal
Zukertort Amstelveen 4
HSC
Stukkenjagers 2
De Wolstad
HMC 2
Utrecht 3
SMB 3
En Passant
Schaesberg

11
11
10

Veldhoven 2
De Pion 2
Eindhoven 3
Stukkenjagers 3
OSV
HSC
Combinatie
Baronie
Gardé
Vughtse Toren

11
10
10

Staunton

12

7

3
2

8
7
6
6
2
1

Kentering
HMC 4
Dubbelschaak 2
Stukkenjagers 4

8
6

DSC
Oude Toren
D4 4

4
4
1

D4 3
Baronie 3
De Pion 3
Raadsheer
BSV 3
RSG
Unk
Stukkenjagers 5

11
8
7
7
6
4
3

Veldhoven B
WLC
Schijndel

5-10
5-8
5-6

12
39
39
38,5
39
34,5
35
28,5
30,5
24,5
37,5
35
30
8
31,5
7
7
4
19,5
19,5

41,5

29
29
27
22

35
32,5
29,5
9
33
29
27,5
27
24,5
23,5
18,5 D
32 K
8
26
24
5

27
24,5

21,5
19,5
17,5 D
36 K
28
27
23
21,5
20,5
18,5
2
19 K
12,5
9

17,5

Stukkenjagers 5 – BSV 3
WOENSDAG 2 APRIL (avondteam)
Stukkenjagers – Veldhoven
NBSB-BEKER, halve finale
Veldhoven 2 – Stukkenjagers 3
(binnenkort, op een donderdagavond)
KNSB-BEKER, kwartfinale
Waarschijnlijk uit tegen de
winnaar van HWP – HMC 3(!)

Zwart Wit
Stukkenjagers
Gambiet B
Den Bosch Noord

6-5
5-4
5-2
5-1

10,5
10,5
6
4,5

DSC 2
Rochade
Schavo 2
Waalwijk 2
De Wolstad 3
Stukkenjagers 6
Wasbord

5-10

25
5-9
24,5
21
17
6-2
12,5

5-7
5-6
5-2
5-0

24,5

19,5

De wedstrijdformulieren
Tal – Stukkenjagers 1

5-5

W. Hensbergen (1973) – Petra Schuurman
R. Nep (2246) – Herman Grooten
W. Luberti (2242) – Maurice Peek
P. Burlage (2135) – Maarten Strijbos
H. Leeflang (2187) – Bianca Muhren
R. Duchene (2095) – Dennis Brokken
J. Lubbers (2043) – Gerben Veltkamp
R. Klein (2053) – Mark Clijsen
H. Plukker (2110) – John Greunsven
W. Helmers (2110) – Peter Huibers

Stukkenjagers 2 – Schaesberg
rem
rem
rem
1-0
0-1
rem
1-0
1-0
0-1

Combinatie – Stukkenjagers 3
S. Rooijakkers (1875) – Ard van Beek
W. van Eijk (1754) – Martijn Thomassen
J. Loomans (1969) – Chris Braga
R. Aarts (1848) – Jim Stada
J. Swinkels (1911) – Lex Karstens
L. Bongers (1782) – Kienfong Lie Kwie
B. Bruggers (1950) – Reinier Jaquet
E. Clevers (1702) – Gertjan Thomassen
RSG – Stukkenjagers 5

0-1
rem
0-1
rem
1-0
0-1
1-0
1-0

5-3

6-2

Wiebe Cnossen – M. Winkels (2000)
Han Westenberg – N.O.
0-1
Ruud Feelders – R. Hünen (2032)
Karel Storm – R. Ploumen
Mark Huizer – B. Coenen (1844)
Bram v Huijgevoort – N. Oroz (1890)
Mark van Beurden – M. Hageman (2100)
Paul Bogaers – A. van Gijsel (1784)

0-1
1-0R

Dubbelschaak 2 – Stukkenjagers 4

1-7

J. Nijman (1816) – Sander Funk
G. Berkelmans (1774*) – Frank Dujardin
D. Claassen (1662) – Mark van den Berg
C. Sannen (1670*) – Emiel Bouwens
P. Oor – Oscar van Ewijk
S. van de Broek – B. Gallucci
N.O. – Dennis Slegers
L. Koop – Guus Vermeulen

0-1
0-1
0-1
1-0
0-1
0-1
0-1
0-1

Stukkenjagers 6 – Rochade

1-0
1-0
1-0
rem
1-0
rem

2,5-5,5

J. Goorden (1725) – Rijk-Pieter Hofstede rem
P. Boenders (1850*) – Willem Spoeltman rem
B. de Veth (1569) – Maarten Heller
0-1
C. de Veth (1617) – Andries Deliën
0-1
P. Hellemons (1668) – Paul Pollen
1-0
F. Rockx (1652*) – Kees Gelens
1-0
A. Maas (1624*) – Cees Zoontjens
A. Kuijstermans (174*) – Nicolaas Veltman

Toon Mentink – R. Schellekens (1707)
0-1
Peter Buitenhuis – J. vd Weide (1582*)
rem
Filip de Waard – S. Wilson
0-1
Marcel Rispens – F. Drost (1573)
0-1
Guus van Heck – J. van Gorp (1512)
rem
Hans Spaermon – W. de Bont (1567*)
rem
1-0
Niko van der Wal – J. vd Rijt (1322*)
1-0
Inge Gaasbeek – C. van Alphen (1700*)

KNSB-beker: Eindhoven – Stukkenjagers 0-4

NBSB-beker: Stukkenjagers (3) – Waalwijk 3-1

M. Dambacher (2377) – César Becx
J. Berkvens (2422) – Herman Grooten
J. van Mil (2416) – Maarten Strijbos
B. van de Plassche (2362) – Maurice Peek

Cor van Dongen – R. Sprangers (1827)
Rijk-Pieter Hofstede – S. van Dijk (1942)
Ard van Beek – L. van Gelder (1754)
Reinier Jaquet – P. van Eindhoven (1825)

Tal/DCG - Stukkenjagers 1

0-1
0-1
0-1
0-1

1-0
1-0
rem
0-1

1-0
0-1

Uit het leven van een Stukkenjager
Donderdagmiddag kreeg ik het enge gevoel dat mijn wekker het zaterdag zou kunnen
begeven. En dat voor een belangrijke wedstrijd in onze tocht naar onsterfelijkheid. Dus de
volgende dag een wekker erbij gekocht. Dat slaapt een stuk beter.
Zaterdag om kwart over acht opgestaan. De TV aangezet om te controleren of nergens een
trein ontspoort. Vervolgens een stevig ontbijtje gehad. Twee boterhammen met haring (zonder
uitjes). Dat is trouwens mijn klassiek schaakontbijt voor externe wedstrijden. Dat begon toen
we bij de Roskam schaakten. Destijds stond er een viskraampje op het Heuvelplein, inclusief
-als ik me goed herinner- een niet onaantrekkelijk visboerinnetje.
Na mijn ontbijt ben ik rond half tien vertokken. We hadden pas om 10.25 afgesproken. Maar
stel dat mijn fiets het toevallig vandaag zou begeven. Dan zou ik in ieder geval nog op tijd
zijn als ik zou moeten lopen. Natuurlijk begaf mijn fiets het niet (net zoals mijn oude wekker
het toch nog had gedaan) en was ik ruim op tijd op het station. Ik ben al vaak op het station
geweest en heb me altijd afgevraagd waarom er geen fatsoenlijke restauratie is, waar je lekker
kunt zitten en rustig een kopje koffie kunt drinken. Eindelijk is deze leegte gevuld. Ik ging
naar binnen en het zag er uit als een stijlvolle tent in plaats van een restauratie. Felle kleuren,
veel metallic en doorzichtige kuipstoeltjes, waar je lekker in kunt ronddraaien. Vooral de kaart
had opmerkelijke keuzes. Zo kon je kiezen uit vijf cognacs, verschillende soorten whisky, een
uitgebreide keus aan verschillende soorten water. Zelfs de twee bekende Mexicaanse bieren
(Desperado en Corona) hadden ze. Toch maar een koffie besteld.
De wedstrijd
Na een voorspoedige reis, al was het ontzettend druk in de trein, kwamen we aan bij de
speellocatie. Omdat César niet kon was ik vervangend teamcaptain. Na het invullen van de
papieren bleek dat hun enige echte verassing was dat ze op bord 1 een tactische opstelling
hadden.
De wedstrijd begon aardig. Petra, Herman en Gerben leken goed te staan en de rest was nog
gelijkwaardig. Als eersten waren Bianca en Peter klaar. Bianca had veel tijd verbruikt, waar
de tegenstander nog op bekend terrein was. Maar de eerste zet die hij zelf verzon was een bok
en kostte een pion. Helaas had hij actieve lopers en wist een kwaliteit te winnen. Bianca
probeerde nog te keepen, maar in tijdnood greep ze mis en verloor. Peter had een goede solide
partij gespeeld. Had activiteit over de enige open lijn en na een kwaloffer ging het allemaal
erg soepel. Ik was als derde klaar en had het idee dat het allemaal soepeltjes ging. Zo leek het
ook, maar tijdens de analyse bleek dat het allemaal niet zo eenvoudig was. Maar goed, toch
weer een puntje. Gaat dit seizoen aanmerkelijk beter dan het vorige. Nu al 6 uit 7, waar ik
vorig jaar met 0 uit 5 ben begonnen. Sommigen zeggen dat ik toen een vormcrisis had. Maar
daar geloof ik niet zo in. Gewoon vijf keer pech gehad :).
Nu was het tijd om te kijken hoe het er met de rest voor stond. Niet goed dus. Eerlijk gezegd
vrij hopeloos, maar de hel heeft vele poorten, waarvoor het nodige weggesleept wordt. De
tegenstander van John had door een kleine combinatie goed spel gekregen en had een pion
gewonnen. Mark lag de hele partij onder druk en had problemen zijn ontwikkeling te
voltooien, maar naar eigen zeggen kwam hij goed terug in de partij. Door een blunder (kan
ook een foutje zijn, heb het zelf niet gezien) kwam hij in een moeilijk toreneindspel. Gerben
stond een stuk achter tegen de nodige pionnen, maar had wel eeuwig schaak ter beschikking,
net zoals zijn tegenstander. Dennis stond ook een pion achter, maar de stelling leek remise te
zijn. Maarten stond gelijk. Herman had op een bepaald moment een stuk weggeblunderd,
maar wist het nog aardig te keepen, alhoewel hij nog steeds verloren stond. Zie ook de analyse

van Herman zelf. Bij Petra bleek het begin allemaal theorie te zijn, die bij Petra en Herman
bekend stond als goed voor wit. Helaas had de tegenstander daar een ander idee over.
Uiteindelijk kwam Petra in een loper tegen paard-eindspel met een pion minder, dat er vrij
hopeloos uit zag. Al met al veel slechte stellingen, maar wel met verdedingsmogelijkheden.
Alleen geen stelling waar we zelf punten zouden kunnen scoren.
Gerben moest eeuwig schaak houden en zo stond het 2.5-1.5 voor ons. Dennis had remise
afgeslagen en zou nog proberen te winnen, alhoewel daar wel enige hulp van de tegenstander
voor nodig zou zijn. Mark verloor het toreneindspel. Ik dacht dat het misschien wel remise
zou zijn, maar het was allemaal erg complex. Herman kreeg remise aangeboden van zijn
tegenstander hetgeen hij dankbaar aannam. Nog steeds was zijn stelling geen pretje. 3-3.
Dennis wist binnen te komen met zijn zware stukken en offerde een stuk dat niet aangenomen
kon worden vanwege een mataanval. Die aanval kwam er toch en zo stond het plotseling toch
weer 4-3 ! Maarten probeerde ook nog te winnen en kwam redelijk ver. Hij won een pion,
maar het eindspel daarna bleek meteen potje te zijn. 4.5-3.5. John had nog goed verdedigd en
was in een dameindspel gekomen met goede remisekansen. Helaas begon hij te snel met
schaakjes in plaats van met zijn vrijpion te lopen waardoor de kansen weer verkeken leken.
Petra wist haar eindspel goed te keepen en kreeg remisekansen, die ze goed benutte. 5-4 !
Helaas verloor John toch nog en werd het 5-5.
De consequentie
Al met al een spannende wedstrijd, waarna we niet mogen klagen met een gelijkspel, alhoewel
we zelf nog enige winstkansen op het einde hebben gehad. 5-5 leek ons niet vooruit te helpen,
aangezien Utrecht bij winst de achterstand zou verkleinen tot twee matchpunten. Tot ons aller
vreugde bleken ze ook 5-5 gespeeld te hebben. Zo zie je maar het matchpuntje dat we vandaag
hard bevochten hebben toch erg belangrijk is! Nu is het allemaal heel simpel. Volgende
wedstrijd kunnen we bij winst op Purmerend kampioen worden. Vergeet dus niet een extra
wekker te kopen :).
Maurice

Nep nept zichzelf
Flauwe titel, de Amsterdammer Ron Nep zal dit wel vaker gehoord hebben, maar hij is wel van
toepassing op de volgende vreselijke partij die meehielp aan het redden van een matchpunt.
Ron Nep - Grooten
Amsterdam 2003
1. d4 Pf6 2. Pf3 e6 3. c4 b6 4. a3 La6 5. Da4 Lb7 6. Pc3 c5 7. dxc5 Lxc5 8. b4?! Le7 9. Lb2 0-0 10.
e3 a5! 11. Db3 axb4 12. axb4 Txa1+ 13. Lxa1 Pa6 14. Pa2 Da8! Hij had deze zet niet zien aankomen
van te voren.
15. Pd2 d5 Nog beter is het consequente 15. ... Lxg2 16. Tg1 Lxf1 17. Kxf1 d5 18. Ld4 dxc4 met groot
voordeel voor zwart.
16. Ld4 dxc4 17. Lxc4 Lxg2 18. Tg1 Ld5 Dit was niet de bedoeling. Mijn oorspronkelijke idee was om
verder te gaan met 18. ... b5 19. Lxb5 Ld5 20. Lc4 Lxc4 21. Pxc4 Tb8 maar daar zag ik toch maar
vanaf.
19. Db2

D_._.tM_
_._.lJjJ
Sj._Js._
_._L_._.
.iBb._._
_._.i._.
Nq.n.i.i
_._.k.r.
De opening is voortreffelijk verlopen voor me, maar deze zet kwam als een schok. Ik had alleen
rekening gehouden met de inlassing 19. Lxd5 exd5 en dan 20. Db2 waarop ik 20. ... Dd8 van plan was.
Nu kan dat niet omdat het paard op a6 hangt. “Het stuk op f6 hangt en ik kan hem niet dekken’, ging er
door me heen. En hoe ik ook keek, ik zag geen verdediging hiertegen. Even overwoog ik om het paard
weg te zetten met 19. ... Ph5 maar dat is geen ook optie vanwege 20. Lxg7. Dan maar
noodgedwongen een stuk offeren, concludeerde ik na ongeveer een kwartier moedeloos naar de
stelling gekeken te hebben.
19. ... Tc8?? En net toen ik de toren losliet realiseerde ik me ineens dat ik de eenvoudige verdediging
19. ... Kh8! had gemist. Zwart staat dan - zo bleek in de analyse - uitstekend, zo niet gewonnen.
Bijvoorbeeld: 19. ... Kh8! Waarna 20. Lxd5 Dxd5 erg goed is voor zwart. Wit kan de pion met 20. Lxb6
niet goed terugnemen vanwege de petit combinaison 20. ... Lxc4 (Het alternatief 20. ... Tb8!? zou ik als
'mens' hebben gespeeld. Ook dan staat zwart erg goed na 21. La5 Lxc4 22. Pxc4 Dd5.) 21. Pxc4
Pxb4!! 22. Pxb4 Tc8 ter voorbereiding op ... Lxb4+ gevolgd door ... Da1+. Dit alles wordt natuurlijk
door de computer aangegeven.
20. Lxf6 Lxf6 21. Dxf6 g6 22. Tg4 Pc7 23. Tf4 e5 24. Dxe5 b5 25. Lxd5 Pxd5 26. Td4 Pb6 27. Dxb5
Pa4

D_T_._M_
_._._J_J
._._._J_
_Q_._._.
Si.r._._
_._.i._.
N_.n.i.i
_._.k._.
Wit staat huizenhoog gewonnen maar ik besloot nog even door te gaan ‘voor het team’. Een snelle nul
leek me niet goed voor het al te broze zelfvertrouwen van de rest het team en we stonden er op dat
moment erg slecht voor.
28. Da5! Maakt in principe aan alles een einde. Wit dreigt de nodige stukken te ruilen waarna alle
muziek uit de stelling gehaald wordt.
28. ... Dh1+ 29. Ke2? In lichte tijdnood de eerste onnauwkeurigheid. Na 29. Pf1 is alles voorbij.
29. ... Pb2! Daar staat ineens een merkwaardig zwart paard in de witte gelederen. Ik hoopte op de
volgende zet en ja hoor...
30. Td8+? Het uiterst koelbloedige 30. Pf1 Tc2+ 31. Ke1!! had zwart nog altijd geen uitweg geboden.
Na afloop probeerde hij nog 31. Td2 Txd2+ 32. Kxd2 Dxf1 33. Dd8+ Kg7 34. Dd4+ f6 35. Dxb2 Dxf2+
36. Kc3 Dxe3+ maar dat geeft zwart al meer dan hij op gehoopt heeft.
30. ... Kg7 31. De5+ Kh6 Wit slaagt er weer niet in om het zeer ‘coole’ 32. Pf1 Tc2+ 33. Ke1! te
vinden, begrijpelijk met zo weinig tijd op de klok.
32. Dxb2 Maar nu gaan we weer even door...
32. ... Txd8 33. Pc3 Dxh2 34. Pce4 Dh5+ 35. Pf3 Db5+ 36. Ke1 Tb8? Ik ben weer helemaal terug in
de partij en met nog zo’n 7 minuten op de klok had ik even de balans opnieuw moeten opmaken. De
tekstzet verandert een verdedigbare stelling weer in een totaal verloren stelling. Ik was al veel te blij
dat ik die gevaarlijke b-pion onschadelijk kon maken, maar ik had even beter moeten opletten. Na
36. ... f5! is het grootste gevaar geweken.

37. Df6! IJzersterk komt de dame naar binnen en zij slaagt er vanaf dit veld in om een soort mataanval
op te zetten.
37. ... Dxb4+ 38. Pfd2

.t._._._
_._._J_J
._._.qJm
_._._._.
.d._N_._
_._.i._.
._.n.i._
_._.k._.
38. ... Tb7?? In tijdnood grijp ik er weer gigantisch naast. Veel beter en actiever was 38. ... Tc8 om op
tegenaanval te spelen. Maar ik wilde geen stukken ongedekt neerzetten en de armzalige pion op f7
liever dekken. Als ik me later realiseer dat de toren toch verloren had moeten gaan, had ik wel verder
gekeken dan mijn neus lang was.
39. Dg5+? De Horrorshow gaat gewoon door. Met 39. Pd6! had wit de winst binnengehaald. De
dubbele dreiging Pxb7 en Pxf7 beslist onmiddellijk.
39. ... Kg7 40. De5+ Kf8 De tijdcontrole gehaald en mijn tegenstander ging eens flink in de denktank.
Ik durfde nauwelijks naar de stelling te kijken, beseffend dat ik me opnieuw deze partij in de nesten
had gewerkt. Ondertussen zag ik dat de wedstrijd begon te kantelen.
41. Pd6 Tb8 Andere zetten kosten direct materiaal: 41. ... Tc7 42. De8+ Kg7 43. Pf5+! gxf5 44. De5+
of 41. ... Ta7 42. Dh8+ Ke7 43. Pc8+.
42. Df6 Kg8 43. Dxf7+ Kh8

.t._._.m
_._._Q_J
._.n._J_
_._._._.
.d._._._
_._.i._.
._.n.i._
_._.k._.
Wit kan nu geforceerd winnen met de fraaie manoeuvre 44. Df6+ Kg8 45. Pf7! Df8 (Op deze
verdediging had ik mijn zinnen op gezet, gelukkig zat mijn tegenstander ook op dezelfde
gedachtegolf...) 46. Ph6+! Dxh6 47. De6+ gevolgd door twee schaakjes en de ongedekte toren op b8
vliegt van het bord waarna het niet moeilijk meer is.
44. Pe8? Een dwaalspoor.
44. ... Tb7 45. Df6+ Kg8 46. De6+ Kh8 47. Pf6 Kg7 48. Pe8+ Kh8 49. Pd6 Tb8?? Ik blijf maar
vraagtekens uitdelen deze partij, maar als je het de ene keer niet ziet, zie je het meestal de tweede
keer weer niet. De enige zet was 49. ... Ta7! waarna zwart nog kleine overlevingskansen heeft.
50. Df6+ Kg8 51. Df7+ En terwijl ik op mijn formulier aan het kijken was of er zo langzamerhand
driemaal dezelfde stelling op het bord stond, bood mijn tegenstander remise aan. Nog altijd heeft hij de
winststelling met Pf7 in handen.
½-½
Als je zoveel blunders maakt tegen iemand met een rating van 2342 en dan nog een half punt mag
redden, dan moet je wel kampioen worden!

Herman
KNSB-beker: Eindhoven – Stukkenjagers 1

0-4

Afgelopen maandag schreef een delegatie van het eerste team - moreel gesteund door Fré en de in
Stukkenjagers-shirt gehulde Wiebe - een beetje historie, door in de achtste finale van de KNSB-beker
met 4-0 te winnen van het nietsvermoedende gesoftsponsorde Eindhoven. Daar zullen Dambacher,
Berkvens, van Mil en Van de Plassche, die gemiddeld 95 ratingpunten meer hebben dan onze vier
helden - niet echt rekening mee hebben gehouden. En toch verliep het vrij soepel, mede dank zij onze
uitgekiende opstelling, die net als in de vorige twee cupmatches tegen Vianen en ZZICT door loting
kort voor de wedstrijd tot stand was gekomen. Maurice zat op 4 met wit waar hij Bas van de Plassche
meteen met tactische subtiliteiten bestookte. En bleef bestoken. Totdat er geen redden meer aan
was….
Maurice Peek – Bas van de Plassche
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. f3 e6 6. e4 exd5 7. e5 Qe7 8. Qe2 Ng8 9. Nc3
Bb7 10. Nh3 c4 11. Be3 Qb4 12. O-O-O axb5 13. Nf4 Ne7 14. Qf2 Qa5 15. Bb6 Qa6

Ts._Ml.t
_L_JsJjJ
Db._._._
_J_Ji._.
._J_.n._
_.n._I_.
Ii._.qIi
_.kR_B_R
16. a4 bxa4 17. Rxd5 Nc8 18. Rb5 Nxb6 19. Rxb6 Qa5 20. Rxb7 a3 21. Kb1 Bc5 22. Qc2 Nc6
23. Bxc4 axb2 24. Na2 O-O 25. Rb5 Qa7 26. Bb3 Be3 27. Ne2 Rfc8 28. Qxb2 Na5 29.
Rd1 Qa6 30. Rdd5 Qg6+ 31. Bc2 Qxg2 32. Rxa5 Rab8 33. Rab5 Ra8 34. Nac3 Qf1+ 35.
Rd1 Qxf3 36. Be4 1-0

De Eindhovense kegels vielen keurig op rij om. Aan bord 3 kwam Maarten zeer gedrukt uit de opening,
maar toen Johan van Mil niet doortastend tewerkging, was Maarten er als de kippen bij om zijn
vormcrisis met een soepele counter te beëindigen.
Van Mil – Strijbos
1. e4 d6 2. d4 e5 3. Pf3 exd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 g6 6. h3 Lg7 7. g4 0-0 8. Lg2 Pc6 9. Le3 Te8 10. 00 Pxd4 11. Lxd4 c5 12. Le3 Db6 13. Tb1 Le6 14. Dd2 Tad8 15. Lg5 Td7 16. Df4 Dd8 17. Tbd1 Lc4
18. Tfe1 La6 19. Dg3 Te6 20. h4 De8 21. Ld2 b5 22. g5 Ph5 23. Df3 b4 24. Pd5 Lb7 25. Lc1 Lxd5
26. Txd5 f5 27. Db3 Kh8 28. Ted1 fxe4!
Daar heeft Maarten geen moeite mee. Een kwaliteitje voor een karweitje!
29. Lh3 Le5 30. Dc4 Tf7 31. Lxe6 Dxe6 32. Df1 Pf4 33. Lxf4 Txf4 34. Db5

._._._.m
j._._._J
._.jD_J_
_QjRl.i.
.j._Jt.i
_._._._.
IiI_.i._
_._R_.k.
34. ... Tf8?

Nu is 34. ... Dg4+ mat in 8 (volgens Hermans computer ‘The King’): 35. Kf1 Txf2+ 36. Kxf2 Lg3+ 37.
Kg1 Lxh4+ 38. Kh2 Dg3+ 39. Kh1 Df3+ 40. Kh2 Lg3+ 41. Kh3 Lf4+ 42. Kh4 Dh5#. Hoe fraai!
35. De2 Tf4 36. Kf1 Txh4 37. De3 Th1+ 38. Ke2 Dg4+ 39. f3 Th2+
En opgegeven.
0-1
Daarna was bord twee aan de beurt, waar Herman het opnam tegen Joost Berkvens. Een botsing van
stijlen, waarover hij zelf vertelt:
Joost Berkvens heb ik een tijd lang getraind. Inmiddels is hij een sterke IM geworden waarvan ik twee
jaar geleden nog verloor. Joost wordt gevreesd om zijn tactische kwaliteiten maar op strategisch
gebied staat hij inmiddels ook zijn mannetje. Dan moet je natuurlijk geen Hollands spelen, want dan
breng je het beste in mij boven…
Grooten – Berkvens
1. d4 g6 2. c4 Lg7 3. Pf3 c5 4. d5 f5 5. g3 d6 6. Lg2 Pf6 7. Pc3 Pa6 8. 0-0 0-0 9. a3 h6 10. Dd3!
Een sterke zet met de bedoeling om ooit tot e2-e4 te komen, het thema in het Hollands.
10. ... De8
Op 10. ... g5?! volgt sterk 11. h4! g4 12. Pe1 en het paard gaat via d3 naar f4. De aanval op de
koningsvleugel is nu volledig van de baan.
11. Ph4!
Een ijzersterke voortzetting die zwart bijna tot grote passiviteit doemt.
11. ... Pc7 12. Ld2 b5
Zwart besluit om ‘iets’ te gaan doen, maar hij komt hierdoor in de problemen.
13. cxb5 Tb8 14. b4!
Een sterke zet, waarmee wit de damevleugel opent, hetgeen in zijn voordeel is.
14. ... cxb4 15. axb4 Tb7 16. Ta5 Ld7 17. Te1 Pg4
Op 17. ... Pxb5 is 18. Pxg6! goed voor wit. Na 18. ... Pxc3 volgt de desperado 19. Pxf8.
18. f4
Noodzakelijk omdat ... Pe5 onaangenaam zou zijn.
18. ... Pxb5 19. h3
Nu is 19. Pxg6 minder goed dan zojuist omdat zwart nu 19. ... Lxc3! bij de hand heeft. Na 20. Pxf8
Lxd2 21. Dxd2 Dxf8 is zwart in het voordeel.
19. ... Pf6 20. Pd1!

._._DtM_
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Weer een sterke zet. Het paard streeft naar f2 waar het zowel e4 ondersteunt als dat pion h3 gedekt
wordt. Opnieuw was 20. Pxg6 nu niet geweldig na 20. ... Dxg6 21. Pxb5 Lxb5 22. Txb5 Txb5 23. Dxb5
Dxg3 en de zwakke witte koningsstelling is niet prettig. Mijn tegenstander had erg weinig tijd
(tijdcontrole is 35ste zet) en hij begint nu te gokken. Hij krijgt nog bijna gelijk ook...
20. ... g5? 21. fxg5 hxg5 22. Lxg5?
Ik weet niet wat me bezielde hier. Uiteraard wilde ik hier 22. Pxf5 spelen, hetgeen aan alle tegenspel
een einde maakt. “Maar dan komt de f-lijn open tegen een gevaarlijk tacticus als Berkvens”, ging er
door me heen. Geen rationele overwegingen dus. Iets zei me echter dat ik beter 'op structuur' kon
blijven spelen maar als ik zijn antwoord op de 23ste zet gezien had, had ik wel anders besloten. Na 22.
Pxf5! Lxf5 23. Dxf5 Ph7 24. Dd3 is de partij in hogere zin voorbij.
22. ... Dh5 23. Lf4 Pe4!
Deze zet, toch ook wel thematische zet, had ik helemaal niet zien aankomen.
24. Lxe4
Misschien geeft dit het voordeel weg.
24. ... fxe4 25. Dxe4 Lxh3 26. Pf2 Pc3

Ineens zijn alle zwarte stukken, die ik zo zorgvuldig in de tang had gehouden, toch tot leven gekomen.
27. Dg6?!
Hier had ik onvoorwaardelijk 27. Df3 moeten spelen. De tekstzet is ook enorme gokzet.
27. ... Pxe2+ 28. Txe2 Dxe2 29. Pxh3 Txb4
In wederzijdse tijdnood zag ik dat ik het moest hebben van een tegenaanval, aangezien ik anders zelf
wordt mat gepompt.
30. Pg5 De1+?
Het geknoei begint. Zwart moest verder gaan met 30. ... Tf6! dat na 31. Dh7+ Kf8 32. Txa7 De1+ 33.
Kg2 De2+ tot een vreedzaam slot had geleid. Beide spelers kunnen niet op winst spelen zonder grote
risico's te nemen. Verliezend is overigens 33. … Tb2+? omdat de witte koning na 34. Kh3 Df1+ 35.
Kg4 De2+ 36. Phf3 volkomen veilig staat tussen zijn eigen stukken, terwijl wit zelf het initiatief kan
overnemen met 36. ... Tb8 37. De4! (mijn computer gaf hier zelfs ook nog 37. Db1!? aan met de
dubbele dreiging Dxb8 en Ph7+) De tekstzet is echter nog sterker. Wit wint eenvoudig met zijn
materiele overwicht.
31. Kh2 Tb2+

._._.tM_
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32. Pg2??
Een vreselijke fout. Ik had ineens ook niet zoveel tijd meer. Het volkomen logische 32. Kh3! (De koning
kan gewoon naar voren lopen want daar staat hij tussen al zijn stukken in volkomen veilig.) was me
niet ontgaan maar op de ene of de andere manier was ik bezig een soort schijnveiligheid te creëren.
32. ... Txg2+?
Gelukkig tast de zwartspeler op zijn beurt ook flink mis, met nog minder dan een minuut op de klok. Hij
had tenminste remise kunnen maken met 32. ... Tf6! 33. De8+ Lf8 34. Tb5 Tc2 35. Pf3 en zwart staat
zelfs beter na 35. ... De4 zoals ik na afloop wist te vinden.
33. Kxg2 De2+ 34. Kh3 Df1+ 35. Kg4?!
De laatste zet voor de tijdcontrole, maar als wit op winst wil spelen moet hij het geniale 35. Kh4! weten
te vinden. Zeer onlogisch, maar vreemd genoeg de enig correcte zet. Wit loopt op ingenieuze wijze uit
de schaakjes na 35. ... Txf4+ 36. gxf4 Dxf4+ 37. Kh5 Dh2+ 38. Kg4 De2+ 39. Kf4 Dd2+ 40. Kf5 Dd3+
41. Pe4 Dh3+ 42. Kf4 Df1+ 43. Kg4 Dg2+ 44. Pg3 en nu is dan eindelijk de koek op.
Die computerprogramma’s zijn vreselijk… Wat moet een mens met minder dan een minuut op een
klok allemaal zien tegenwoordig.
35. ... Txf4+!
Zwart grijpt zijn enige kans.
36. gxf4 De2+ 37. Kf5 Dd3+ 38. Pe4 Dh3+ 39. Dg4
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In mijn ooghoeken had ik nog wel een venijnig zetje gezien, maar omdat het uitvluggeren al volop
bezig is, liet het maar voor wat het is. Ik dacht ook: ik kan er toch niets meer aan veranderen en
inmiddels was ook al duidelijk dat een remise in deze partij ons over de streep zou helpen.
39. ... Dh7+?
De beslissende fout. Met het briljante 39. ... e6+!! (Uitschakelen verdediging: blok, heet dat binnen de
stappenmethode) wordt het vluchtveld op e6 de koning ontnomen waarna herhaling van zetten
onvermijdelijk is. Na 40. dxe6 Dh7+ 41. Dg6 Dh3+ 42. Kg5 Dg2+ komt wit niet uit de schaakjes. Nu
mijn tegenstander er niet in geslaagd is om dit te vinden, wikkel ik verder wel onberispelijk af.
40. Ke6!
De koning loopt vrolijk het vrije veld in en blijkt zo dadelijk volkomen veilig te staan op veld d7.
40. ... Dxe4+ 41. Kd7 e5
Paniek. Hij hoopt nog op 42. dxe6ep? Db7+! en zwart ontsnapt alsnog.
42. De6+ Kh7 43. f5 Df3 44. Txa7
En opgegeven, hoewel de bekende kniesoren met schaakprogramma's kunnen opmerken dat wit
zojuist mat in 8 heeft gemist: 44. Dg6+ Kh8 45. Tb5!
1-0
Daarna was het aan mij om het slotakkoord te spelen, aan het eerste bord met zwart tegen Limburgs
hoop Martijn Dambacher (hij speelt aanstaand weekend om een NK-plaats tegen Friso Nijboer). Hij
bleek niet zo goed op de hoogte van enkele finesses van mijn obscure Jänisch-variantje en dat
bezorgde me een prettige stelling met twee pionnen minder.
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Dambacher – Becx na 15. De5-g3
Na 15… Ld6 16. Dh3 Dxh3 17. gxh3 Ta5! zag ik het wel zitten. Nu had ik
– ik bedacht de term om 05.30 uur de volgende morgen – het mentale
initiatief. Dat wil niet zeggen dat je beter staat, je voelt je alleen
prettiger dan je tegenstander zich voelt. Goedbeschouwd ben ik dat niet
meer echt kwijtgeraakt, al bleef er lang sprake van evenwicht en spanning.
18. 0-0 Te8 (op Th5 – voor of na een schaakje op g5 – kan wit misschien f3
spelen, vandaar maar een ontwikkelingszet) 19. d4! exd3ep 20. Td1 Td8!
De enige, vermoed ik, want ik denk dat wit op bijvoorbeeld Lb4 doodleuk
Txd3 speelt, de penning via e1 levert zwart vrij weinig op.
21. Le3 Lb4 22. Lb6 Tg5 23. Kf1 (Dit lijkt een irritante zet, de koning
staat daar zo safe. Maar zwart is allang niet meer van plan mat te zetten,
hij wil gewoon binnenkomen via de h-lijn, koning of niet.
23…Td7 Met remiseaanbod, het zag er goed uit bij Maurice en Herman. 24.
Tac1 Lc5! 25. Pa4 Lxb6 (Misschien is Ld4 – met als clou Txd3 Lxb6 –
sterker) 26. Pxb6 Td4 27. Tc3 d2 28. Tc2? Te snel gespeeld. Die pion is
van later zorg, nu pakt zwart de derde rij en dus de h-lijn! 28…Td3 29.
h4 Tg4 (de koning moet juist weggehouden worden van de g-lijn) 30. Tcxd2
Th3 31. Pd7 Tgxh4 32. Pe5? (In tijdnod grijpt wit nu echt mis, hij moet
maar voor de remise proberen te gaan met Pxf6) Ke6 33. Te2 Pe4! 34. Pd3
Kf5 (Volstrekt veilig!) 35. Pe1 Txh2 Einde tijdnood. 36. Pf3 Th1 37.
Kg2 Txd1 38. Pxh4 Kf4 39. Pf3 g5 Wit kan geen vin verroeren. 40. b3
h5 41. Pe1 g4 42. f3 Pg3 43. Te7 Td2 44. Kg1 Pf5 45. Te4 Kg3 46.
fxg4 hxg4 47. Kf1 Tf2 48. Kg1 Txa2 49. Kf1 Tb2 50. Te5 Tf2 51.Kg1
Ph4 52. Te3 Pf3 53. Pxf3 Txf3 54. Te7 Txb3 55. Kf1 b6 56. Te6 c5
en na nog wat zetten 0-1.
Het was nog lang onrustig in de Eindhovense buitenwijk.

In de kwartfinale zullen we waarschijnlijk uit tegen HWP Sas van Gent
moeten, als zij tenminste winnen van het onderbondsteam van HMC (3) dat
verrassend enkele derdeklassers uitschakelde. Wij vragen dan vast om de
wedstrijd in Gent te laten spelen, knopen daar de vrijdagavond aan vast en
huren een bus voor de supporters.
César

Tweede komt paar ronden te kort...
Als een echte diesel begint het tweede team nu pas echt lekker op gang te
komen. Het seizoen is helaas na de nederlaag tegen Helmond wel voorbij,
tenzij we snel bij de KNSB gaan lobbyen voor een dubbelrondige
competitie.
In de mystieke Ruimte X mochten we weer even terugdenken aan de 'oude'
tijden, die ook ik nog wel ken van interne competities, weekendtoernooien en KNSBwedstrijden (toen nog tégen Stukkenjagers). Kleine tafeltjes, de bar veel te dichtbij, WC in
de speelzaal, en 7 Schaesbergenaren aan de overkant van de bord. Helaas betekende dat
dat Han na een uur alweer naar huis kon met een 'zwaar bevochten' overwinning.
Op de overige borden heeft de spanning er ongeveer een uurtje ingezeten.
Daarna begon alles heel snel te kantelen naar een grote Tilburgse
overwinning. Ruud gaf een leerzaam lesje Grünfeld, waar zijn activiteit
en later een pluspion eigenlijk nooit voor veel spanning hebben gezorgd.
Een bord verderop speelde Karel tegen een jeugdspeler een Spaanse partij.
Kort samengevat: ruimte pakken, koningsstelling vernietigen en opdweilen.
De rest van de partijen duurden wat langer en leverden meer strijd op.
Paul en Bram wisten beiden niet genoeg te bereiken en haalden zo hun
halfjes op, terwijl Mark van Beurden tegen de hoogste ratinghouder aan
Limburgse kant een goede prestatie neerzette door de score nog verder uit
te bouwen.
De 'Eindhovense inbreng' lag onder het gemiddelde, jammer maar
helaas. Wiebe had tegen een redelijk sterke tegenstander zijn dag
niet. En die speelde ook juist de variant die hij 's ochtends niet
had bekeken (en zeg nou zelf "Playing with black according to Karpov"
en dan geschreven door Khalifman... het moet niet kunnen). Wit
speelde een stelling met iso-d-pion overtuigender, en met een flinke
knol op d6 en een moeilijk te ontwijken standaardoffer op h7 ging
het flink mis. Voor de zoveelste keer dit seizoen was uw verslaggever als
laatste in de zaal aan het schaken (op vijftien partijen is het me een keer of
zeven gelukt), al was het deze keer wel erg vroeg, aangezien alles ruim voor
de eerste tijdcontrole afgelopen was. Ondanks een mislukte opening begonnen in
het middenspel het niveauverschil en het tijdverschil duidelijk mee te
spelen, en eindelijk, in ronde 7 maar liefst, lukt het me dan om mijn
eerste volle ei binnen te slepen bij Stukkenjagers.
Het seizoen gaat nergens meer over voor het tweede, dus laten we maar niet
meer al te veel over de wedstrijden praten. Het eten was een doorslaand
succes! Geen Griek maar een Argentijn. Verandering van spijs en zo...
Misschien voor het eerste ook een leuk idee. Tijdens het eten is ook al

een diepgaande evaluatie opgezet. Volgend jaar houden we het team bij
elkaar, pieken we allemaal in de juiste weekeinden, en gaan we het gat
met het eerste team (drie klassen is veel te veel natuurlijk) dichten.
Mark Huizer
Combinatie-Stukkenjagers III
Mochten we na de vorige ronde nog een beetje dromen van het kampioenschap dan kunnen
we na de 7e ronde gerust wakker worden. Het kampioenschap is vergeven. We zijn
teruggeworpen in de rangen der kanslozen. Alhoewel….
Zonder onze topscorer Cor van Dongen (familieomstandigheden) vertrokken we naar Asten.
De taktische opstelling met de Biek op bord 1 en Martijn Thomassen op 2 was dit keer uit
nood geboren. Immers we moesten hun toppers hoe dan ook in bedwang zien te houden, en
omdat we in de breedte veel sterker zijn dan de Combinatie zou een kleine maar nuttige
overwinning voldoende zijn om onze titelaspiraties in stand te houden. Het heeft erin
gezeten.
Voor Martijn Thomassen kon al snel een halfje worden genoteerd. Binnen de kortste keren
stonden we op alle borden overwegend beter met op de meeste borden zeer goede
vooruitzichten op winst dus ik bereidde me voor op een zeer aangename schaakmidag. In
de kantine stond de televisie aan, met het WK-schaatsen op en Erben Wennemars won de
1500 meter, dus mijn dag kon sowieso niet meer stuk (dacht ik!).
Ik had een tegenstandster die zeer actief maar niet nauwkeurig speelde en met wat
gemakzuchtig spel haalde ik het eerste punt voor ons binnen. Het was hard nodig want op
dat moment stonden we al met 1½ -½ achter! Reinier speelde tegen een klein manneke en
had het het inititatief; de tegenstander had twee paarden een beetje ongelukkig geposteerd,
dus toen Reinier de nul incasseerde was ik stomverbaasd. Reinier had niet de allerbeste
zetten gedaan, en het kleine manneke wel!
Chris overspeelde zijn tegenstander met een meedogenloze strakke rechtlijnigheid waarbij
de term grootmeesterlijk automatisch in me opkomt en alles leek weer oké. Ik ging relaxed
analyseren met Leonie en ik moest mijn uiterste best doen om een stelling op het bord te
brengen die ze eindelijk kon winnen.
Ik werd in het gezellig samenzijn gestoord door Jim Stada die me vroeg of hij een
remiseaanbod mocht plaatsen, hij had weinig tijd bij moeilijke stelling. Ik deed vlug een
rondje langs de borden en ik zag het volgende: Ard op bord 1 had een gewonnen stelling
maar minder tijd. Gertjan op 7 had een pion minder en was in de verdediging gedrukt. Lex
had een stuk geofferd voor drie pionnen en deed op dat moment een slappe verdedigingszet
waarmee hij het initiatief weggaf.
Remise was dus niet genoeg. De stelling van Jim leek me trouwens een ietsje beter voor
Jim dus hij kreeg de opdracht om door te spelen. Toen hij aan zijn tegenstander zei dat hij
nog een tijdje door zou spelen begreep ik dat hij mij niet gevraagd had om een
remiseaanbod te mogen doen, maar om er een te mogen aannemen…
Lex en Gertjan verloren inderdaad hun partijen, Ard won eindelijk weer eens zijn partij en
Jim miste de winst…., maar pakte alsnog de remise, met 4-4 als eindresultaat.
Veldhoven speelde weer gelijk. De stand aan kop in de promotieklasse met nog twee
wedstrijden te gaan is daardoor als volgt:
Veldhoven 2 heeft 11 matchpunten en 35 bordpunten.
De Pion 2 heeft 10 matchpunten en 32½ bordpunten.
Eindhoven 3 heeft 10 matchpunten en 29½ bordpunten.
Stukkenjagers 3 heeft 9 matchpunten en 33 bordpunten.
Veldhoven moet nog tegen OSV en tegen de Combinatie (deze clubs hebben 3
wedstrijdpunten tegen ons gepakt.) Wij moeten nog tegen de Pion en tegen Eindhoven 3.
I have a dream. Veldhoven morst punten tegen OSV en tegen de Combinatie.

Wij winnen van de Pion en van Eindhoven . Wij worden dus kampioen!
Ik bevind me plotseling in de positie van (‘ieder nadeel hep sijn voordeel’) Johan Cruijff die
(tweemaal!) met FC Barcelona het kampioenschap op de laatste dag binnenhaalde omdat
Real Madrid (tweemaal!) van Malaga verloor……..
Jongens , maak me gauw wakker uit deze nachtmerrie. Bedankt , dat ik zo lang mag
dromen over het kampioenschap, en jongens, dromen jullie ook maar lekker verder. Het kan
nog steeds… nog steeds…nog steeds verkeren!
Trouwens, dit heet de ‘TAKTIEK VAN DE UNDERDOG’!
Groeten,
Kien

Stukkenjagers 3 – Waalwijk

2,5-1,5

Ook het derde blijkt dit jaar een echte cupfighter te zijn. Nadat eerder moeizaam was gewonnen van
Dubbelschaak en De Wolstad (zie verslag elders in dit document) werd in de kwartfinale van de NBSB-beker
onlangs Waalwijk verslagen. Cor boekte een regelmatige zege en ook Rijk-Pieter wist toe te slaan. Ard bracht
een halfje in en Reinier moest het onderspit delven. Binnenkort wordt op een donderdag in Veldhoven de halve
finale gespeeld tegen ‘aartsrivaal’ Veldhoven 2. De andere halve finale gaat tussen D4 2 en Eindhoven 3.

Het vijfde begint er uit te raken!
Opende het stukje van het vijfde de vorige keer nog heel optimistisch met de kop “het vijfde
begint erin te komen”, aan deze illusie is abrupt een einde gekomen. Na twee keer 4-4
gespeeld te hebben tegen de koplopers was zaterdag weer een zwakkere broeder onze
tegenstander: RSG uit Roosendaal. Ondanks de steun van twee sterke invallers, Willem en
Rijk-Pieter die Jan en Tsang Wai vervingen, kwamen we niet verder dan drie bordpunten.
De sporen van het carnaval waren in Roosendaal nog overal te herkennen: de confetti op de
straatstenen, de soezafoon in het rookhok en ook de outfit van een paar spelers zou in een
polonaise niet misstaan. Helaas, in polonaise gingen wij niet naar buiten. De malaise in
bordvolgorde:
Rijk-Pieter speelde aan het eerste bord. Nadat de dames van het bord waren werd er lang
geschoven. In het middenspel creëerde hij naar eigen zeggen een klein plusje maar net niet
voldoende voor de winst in het eindspel van K+7p tegen K+7p: ½-½ .
Voor Willem ging een wereld open toen ik hem vertelde dat ik op station Blaak op de trein
was gestapt. “Goh, sinds wanneer heeft Blaak een station? Ik wist niet eens dat daar een spoor
liep!”. Helaas, de Tilburgse Blaak zal nog wel een tijdje van de buitenwereld blijven
afgesloten, de Rotterdamse kent al sinds jaar en dag een station. Nog niet geheel ontnuchterd
nam Willem achter het tweede bord plaats en liet pardoes in de opening een centrumpion
slaan. Zijn tegenstander nam het echter wat te licht op en Willem kon afwikkelen naar een
eindspel met ongelijke lopers wat hem goed ligt: ½-½.
Maarten kwam slecht uit de opening, maar dit was niet aan zijn tegenstander besteed. Die
begon zelf te knoeien en afwikkelde naar een verloren eindspel: 1-0.
Aan het vierde bord zat Andries die een Franse Tarrasch speelde. Rustig en geconcentreerd
manoeuvrerend (zoals we hem kennen) kwamen zijn stukken beter te staan. Al vrij snel
dwong hij zijn tegenstander tot een geïsoleerde d-pion. Dat werd het thema van zijn aanval.
Toen hij die pion kon winnen, had hij een gewonnen spel. Toen er nog een tweede pion viel
en de matdreigingen van de tegenstander gepareerd waren, was de buit binnen: 1-0.
Zelf speelde ik aan het 5e bord een dramatische partij. Toen ik op de 10e zet een volle toren
had gewonnen kwam Willem vragen hoe ik mijn vrije middag zou gaan besteden (met die

soezafoon in het rookhok misschien?). Ik zag echter onterecht allerlei spoken: met mijn dame
op a8 was ik bang voor aftrekkers terwijl ik in een paar zetten mijn stukken had kunnen
hergroeperen. Kortom: de toren voor werd een kwaliteit voor, werd een gelijke verhouding,
werd een loper en twee pionnen achter: 0-1.
Kees G. aan het zesde bord kwam goed uit de Konings-Indische opening. Hij nam met zwart
het initiatief en won een pion. Helaas zag hij een simpele paardvork over het hoofd waarna hij
een kwaliteit en een pion achter kwam te staan. Een vijandige pion op de 6e rij en een dame
binnen leidde tot een verloren stelling. Een aftrekschaakje kostte nog eens een loper: 0-1.
Cees Z. miste aan het 7e bord de vorm volgens Willem. Dit terwijl hij naar eigen zeggen toch
op een cruciaal moment in de partij de 500 meter richting parkeermeter in 32,6 liep. Afgezien
daarvan speelde hij een oersaaie pot in een bedompte ruimte op de mooiste zaterdag van
maart. Toen hij na vier uur zwoegen constateerde dat zijn teamgenoten al lang en breed aan de
stamtafel zaten was dat reden om op te geven. Of de stelling daartoe ook aanleiding gaf heb ik
vanaf die stamtafel niet kunnen waarnemen.
Volgens Nicolaas moet je tegen hem nooit opgeven. Dat bleek ook maar weer eens afgelopen
zaterdag. Als hij niet snel remise maakt in het Frans verliest hij de concentratie en geeft hij
een stuk weg. Lijkt me hoog tijd om met zwart eens voor een andere opening te kiezen.
Alleen een wonder kan ons in de laatste ronde nog redden. Met grote cijfers winnen van
middenmoter BSV 3. Daarbij moeten UNK en RSG beide verliezen van de andere
middenmoters De Raadsheer en De Pion. We bereiden ons voor op de 3e klasse.
Paul

Keizer: Ruud aan kop
Ruud is in bloedvorm en de trotse leider in Keizer-competitie. Zie hier hoe hij zelfs Maurice
wist te verschalken.
R. Feelders – M. Peek

._._TtM_
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_Rr._.k.
Stelling na 22… Lg7-e5
Wit wint nu op zeer verrassende wijze materiaal. Ga zelf maar op zoek!
Oplossing elders in dit document.

Keizer-ranglijst na ronde 15
Je kunt maximaal acht keer een vergoeding (van eenderde van je eigen
waarderingscijfer) krijgen.
Nr

Naam

Punten

Wa

Gsp Gw

Rm

Vl

Perc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Ruud Feelders
Cor van Dongen
Mark Clijsen
Reinier Jaquet
Karel Storm
Lex Karstens
Wiebe Cnossen
Herman Grooten
Kienfong Lie Kwie
Ivar Heine
César Becx
Miroslaw Jecek
Emiel Bouwens
Maurice Peek
Petra Schuurman
Andries Deliën
Bob Gallucci
Rob Milo
Geert Brouwers
Rijk-Pieter Hofstede
Guus Vermeulen
Maarten Heller
Jan Otten
Erik Dignum
Arend-Jan Meerwijk
Guus van Heck
Toon Mentink
Theo Mulder
Mark van den Berg
Willem de Bont
Kees Gelens
Oscar van Ewijk
Gerard van Otten
Eric van Dongen
Tsang wai Lam
Jan van den Dries
Dennis Slegers
Marco Kemmeren
Leo Rietveld
Filip de Waard
Gert-Jan Westerveld
Dennis Brokken
Cees Zoontjens
Sander Funk
Tomas Roosenschoon
John Greunsven
Henri Wolfs
Paul Vermee

648,5
602,5
535,5
512
508,5
486
468,5
467
450
449,5
443
407,5
386,5
380
366
365
357,5
351
347
340
334
333
320
308
297
285
281
275
257,5
256,5
254,5
252
244
238
230
227
177
174
169
163
161
124
120
116
112
108
104
76

72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

8
11
10
9
14
8
10
3
11
6
6
5
12
3
3
9
9
5
6
5
9
12
10
3
7
6
5
12
8
14
13
1
1
2
5
9
2
13
1
8
3
0
1
1
1
1
4
11

6
5
4
5
7
4
3
3
7
3
3
2
7
2
2
4
4
3
2
3
2
5
5
1
2
3
2
5
4
5
4
1
1
1
2
3
1
4
1
2
1
0
0
0
0
0
0
1

1
5
4
1
3
2
4
0
0
1
1
2
0
0
0
1
1
0
1
0
3
2
1
2
2
0
0
1
0
3
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
3
4
2
3
0
4
2
2
1
5
1
1
4
4
2
3
2
4
5
4
0
3
3
3
6
4
6
5
0
0
1
3
5
1
9
0
6
2
0
1
1
1
1
4
10

81,2
68,2
60
61,1
60,7
62,5
50
100
63,6
58,3
58,3
60
58,3
66,7
66,7
50
50
60
41,7
60
38,9
50
55
66,7
42,9
50
40
45,8
50
46,4
46,2
100
100
50
40
38,9
50
30,8
100
25
33,3
0
0
0
0
0
0
9,1

(Onderstaand onderhoudend verslag is geplukt van de Wolstad-site)

NBSB-beker, ronde 2: Stukkenjagers – Wolstad

Door Ruud Hendrickx
Op woensdag 29 januari trok een sterk bezet Wolstadteam voor de NBSB-beker ten strijde
tegen onze schaakvrienden van Stukkenjagers. Om maar met de deur in huis te vallen: het was
een debâcle. Mensen die niet van tweederangs horrorfilms houden raad ik aan om
onmiddellijk te stoppen met het lezen van dit verslag.

Het begon al niet al te best. Op bord 3 speelde Fred (w) tegen de altijd gevaarlijke Kienfong
LieKwie. De zwartspeler bracht de zet-je-stukken-maar-ergens-neer-en-kijk-maar-wat-er-vankomt-variant van de hotsknots-opening op het bord. (Mensen die vaker tegen Kien vluggeren
kennen dit systeem.) Fred slaagde er wonderwel in om de stelling wat te stabiliseren. Net toen
dat gelukt was, won Fred een stuk middels een pionvorkje. Kien had echter net wat dieper
gekeken en toen Freds toren eraan ging, was het pleit eigenlijk al beslecht. Met een kwaliteit
en een pion minder kon onze man enkele zetten later capituleren.
Hans Moors (1,w) speelde een leuke pot tegen Rijk-Pieter Hofstede, waarin het twintig zetten
lang leek alsof de spelers niet wisten dat stukken ook geslagen kunnen worden. De
zwartspeler had voortdurend het initiatief en stond tenslotte gereed om de witte
koningsstelling open te breken. Op dat moment nam Hans daar zelf het heft in handen onder
opoffering van een pion. Verderop laat de meester zelf zien hoe hij het karwei vakkundig
afmaakte.
Rob was op bord 2 (z) tegen Renier Jaquet inmiddels in een gunstig eindspel terechtgekomen.
Zijn toren stond veel actiever, waardoor hij een pionnetje kon snoepen. Dit leverde hem
meteen een vrijpion op.
En toen ging het mis. Ook Ruud (4,z) had tegen Lex Karstens namelijk een prettige stelling
bereikt. Na een subtiele positionele strijd hield de zwartspeler een flink ruimteoverwicht, een
goede loper tegen een slecht paard én een actievere toren over. Onze twee even-bordspelers
gingen in conclaaf en kwamen tot de conclusie dat als ze beide remise zouden maken, het
team zou winnen omdat ons winstpunt op een hoger bord (1) was gerealiseerd dan ons
verliespunt (3). De tegenstander van Rob moest het remiseaanbod wel aannemen en
begrijpelijkerwijze speelde Ruuds opponent door.
En toen maakte Ruud de onvergeeflijke fout om op remise te spelen. Als hij actief door had
gespeeld, dan had wit waarschijnlijk flink moeten keepen om het te houden. Het
tegenovergestelde gebeurde echter: het was wit die de activiteit ontplooide (hij moest wel en
had niets te verliezen) en hij slaagde erin met zijn (voorheen) slechte paard tegen de enige
zwakte in de zwarte stelling te laveren. Toen was het eigenlijk al te laat voor Ruud: zijn
koning en toren waren tot verdedigen gedoemd. De witte koning stormde naar voren en door
middel van enkele handige tempo-manoeuvres kon de zwarte loper het opstormende gevaar
niet tegenhouden. 1-0. Stelling verneukt.
Post mortem
Enkele wijze lessen die we uit deze smadelijke nederlaag kunnen trekken:
•

Probeer Kien niet te truken, hij truukt je net zo hard terug.

•

Bied nooit remise aan in een betere stelling als een teamgenoot het nog weg kan gooien,
ook niet als deze je garandeert dat hij niet meer kán verliezen.

•

Als je aan remise genoeg hebt, val dan niet in slaap. Dit is onvergeeflijk.

Moors – Rijk-Pieter Hofstede
1.c4 e5 2.Pc3 Pc6 3.Pf3 f5 4.d3 (d4) 4...Pf6 5.g3 g6 6.Lg2 Lg7 7.Ld2 0-0 8.Tb1 d6 9.e3 Pe7
10.b4 h6 11.h4 Ph5 12.Pe2 Le6 13.Dc2 c6 14.d4 De8 (Nu en op de volgende zetten komt ...
f4 in aanmerking.) 15.c5 Pc8 16.a4 Ld5 17.0-0 Kh7 18.Pc3 (Ph2) 18...Lc4 19.Tfc1 e4
20.Pe1 d5 21.Lf1 Lxf1 22.Kxf1 g5 23.hxg5 hxg5 24.Pg2 De6 25.Dd1 Kg6 (Zie Diagram 1;
hier had wit nog 15 minuten voor de resterende 15 zetten, zwart nog 50. Zwart dreigt nu
vooral 26...f4 27.exf4 Dh3 28.Kg1 Th8. Daarom is een rigoureuze oplossing nodig.)

Diagram 1: Stand na 25...Kg6

Diagram 2: Stand na 31...f4

26.f4! (Voorkomt zwarts grootste dreiging en geeft de K een extra veld.) 26...Pxg3+ 27.Kf2
Ph5 28.De2 gxf4? (M.i. de beslissende fout; 28...g4 leidt tot taaie strijd.) 29.Ph4+ Kh6
30.Th1 (Alles draait nu om het activeren van de torens.) 30...fxe3+ (Of 30...f3 31.Pxf3 exf3
32.Dxf3 De8 32.Txh5+.) 31.Lxe3+ f4 (Zie Diagram 2; hier had zwart zijn hoop op
gevestigd.) 32.Tbg1 fxe3++ 33.Ke1 Tf3 34.Pxf3 exf3 35.Dxf3+ (Sneller was 35.Txh5+ Kxh5
36.Dxf3+Kh4 37.Dg3+, maar ik had de volgende stukwinst al gezien) 35...De8 36.Df4+ Kh7
37.Df5+ Kg8 38.Txh5 De7 39.Dh7+ Kf8 40.Tf5+ 1 – 0

Man en plan (5): Foutieve plannen

Zaterdag 16 maart mocht ik een partijtje spelen waarbij ikzelf niet zoveel hoefde te doen,
maar waarbij mijn tegenstandster mij de juiste plannen op een presenteerblaadje aanreikte.
Leonie Bongers – K.A. Lie Kwie (Promotieklasse NBSB, 16 maart 2003)
1. d2 - d4, Pb8 - c6 2. Pg1- f3, d7-d6 3.e2-e4, Lc8 - d7 4.c2 - c4, e7 - e5 5. d4 - d5, Pc6 - e7
6. c4-c5 , …. De witspeelster maakt hier reeds de eerste fout. De bedoeling van zwart in
een dergelijk speltype is om het witte centrum naar voren te lokken en vervolgens het witte
centrum aan te tasten c.q. te vernietigen. Wit daarentegen moet proberen om snel te
ontwikkelen en de grotere ruimte gebruiken om een (konings-) aanval op te zetten. De
tekstzet maakt het centrum zwak. Zwart maakt er onmiddellijk gebruik van.
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6. …, f7 - f5 . Als wit slaat heeft zwart het betere pionnencentrum. Wit besluit dus maar om
wat aan de ontwikkeling te doen.
7. Pb1 - c3, Pg8 - f6 8.Lf1 - d3, f5 x e4 9.Ld3 x e4 , Pf6 x e4 10. Pc3 x e4, Pe7-g6 11. c4 x
d6, c7 x d6. Zwart heeft het loperpaar en is in het voordeel. Wit moet snel ontwikkelen en
proberen om een loper af te ruilen. 12. 0 - 0, Lf8 - e7 13. Dd1 - b3? ( Lc1 - g5 natuurlijk
aangewezen. Wit wil haar ‘goede’ loper echter niet ruilen tegen zwarts ‘slechte’ loper! )
13. …., 0 - 0!
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Zwart offert een pion die de witspeelster niet durft aan te nemen. Nog steeds is Lc1 - g5 de
meest voor de hand liggende zet. De witspeelster verzuimt wederom te ontwikkelen en
speelt 14. Pf3 - g5, met het idee om het paard op e6 te posteren, maar dit wordt gemakkelijk
gepareerd met: 14. ….,Pg6 - f4 en het witte paard op g5 staat in. Er ontbrandt een gevecht
om het initiatief. Teneinde tempoverlies te vermijden speelt wit 15. Pg5 - e6, Pf4 x e6 16. D5
x e6, Ld7 - c6 17. Pe4 - g5! Het paard mag niet geslagen worden op straffe van
dameverlies, dus volgt 17. …. , d6 - d5 en wederom dreigt er op g5 een paard te sneuvelen!
Wit is het initiatief kwijt.
18. Pg5 - f7, … een laatste poging om het initiatief te grijpen. 18. …, Dd8 - c7
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Zwart heef twee sterke pionnen in het centrum gesteund door het loperpaar. 18. …,T x f7
was ook goed geweest. Zwart voltooit eerst de ontwikkeling. Wit niet. Wit ziet een
aanknopingspunt op e5…..
19. Db3 - g3, Le7 - f6 20. f2 - f4,...en gaat hiermede definitief in de fout. Met deze laatste
zet geeft wit vrij baan aan de twee zwarte vrijpionnen! 20. …., e5 - e4 21. h2 - h4, Ta8 - e8
22. Dg3 - g4, Zwart heeft hier meerdere manieren om op winst te spelen maar kiest voor de
eenvoudigste. Dergelijke gepasseerde vrijpionnen zijn sterker dan een toren, dus volgt het
thematische kwaliteitsoffer:
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22. ….,Tf8 x f7 en de partij gaat verder met: 23. e6 x f7, Dc7 x f7 24. Tf1 - e1, d5 - d4
25. Lc1 - d2, e4 - e3 26. L d2 - b4, d4 - d3 27. Ta1 - d1, Df7 - d5
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In zo’n stelling mag je natuurlijk met een gerust hart opgeven, maar wit speelt nog even
door: 28 Lb4 - c3, Lf6 x c3 29. b2 x c3, e3 - e2, 30. Td1 - d2, Dd5 - c5+ 31. Kg1 - h2, Dc5 x
c3 32. Td3 x e2, d3 x e2 31. Te1 x e2 Te6 x e2 34. Dg4 x e2 Dc3 - f6 en wit gaf met een
stuk minder eindelijk op.
Kien

STUKKENJAGERS-RATINGLIJST PER 18 MAART 2003
1. Herman Grooten (2381)
2. Maurice Peek (2276)
3. Petra Schuurman (2261)
4. Maarten Strijbos (2321)
5. Frank Wuts (2203)
6. Cor van Dongen (2197)
7. César Becx (2202)
8. Mark Clijsen (2155)
9. Bianca Muhren (2146)

2411
2346
2301
2297
2216.
2212
2202
2142
2131

10. Ruud Feelders (2033)
11. Gerben Veltkamp (2142)
12. Mark Huizer (2098)
13. Peter Huibers (2111)
14. Wiebe Cnossen (2079)
15. Han Westenberg (2112)
16. Dennis Brokken (2058)
17. Erik Dignum (2093)
18. John Greunsven (2106)
19. Fré Hoogendoorn (1970)
20. Mark van Beurden (1980)
21. Paul Bogaers (1992)
22. Karel Storm (2000)
23. Bram van Huygevoort (2032)
24. Willem Spoeltman (1939)
25. Rijk-Pieter Hofstede (2003)
26. Eric van Dongen (1923)
27. Chris Braga (1893)
28. Ard van Beek (1977)
29. Jim Stada (1932)
30. Kienfong Lie Kwie (1892)
31. Gertjan Thomassen (1892)
32. Lex Karstens (1887)
33. Ivar Heine (1854)
34. Reinier Jaquet (1790)
35. Martijn Thomassen (1826)
36. Sander Funk (1849)
37. Rob Milo
38. Geert Brouwers (1761)
39. Peter Buitenhuis (1760)
40. Oscar van Ewijk (1666)
41. Toon Mentink (1756)
42. Arend-Jan Meerwijk (1728*)
43. Maykel van Rijen (1736)
44. Frank Dujardin (1677)
45. Mark van den Berg (1708)
46. Maarten Heller (1762)
47. Bob Gallucci (1562)
48. Emiel Bouwens (1769*)
49. Bas Rosheuvel (1671)
50. Andries Deliën (1619)
51. Hans Spermon (1584*)
52. Dennis Slegers (1615)
53. Jan Otten (1560)
54. Paul Pollen (1537)
55. Marcel Rispens (1618*)
56. Guus Vermeulen (1679)
57. Nicolaas Veltman (1550)
58. Kees Gelens (1555)
59. Theo Mulder (1561)
60. Willem de Bont

2121
2120
2108
2104
2090
2088
2080
2066
2053
2025
2008
2000
1991
1977
1963
1957
1929.
1921
1899
1895
1886
1881
1870
1861
1855
1842
1805
1743
1737
1735
1733
1723
1721
1707
1702
1688
1676
1669
1656
1638
1626
1616
1608
1607
1574
1571
1565
1553
1517
1514
1469

61. Jan van den Dries (1637*)
62. Guus van Heck (1543)
63. Inge Gaasbeek (1410*)
64. Cees Zoontjens (1509)
65. Tsang wai Lam
66. Niko vd Wal (1485*)
67. Marco Kemmeren
68. Paul Vermee (1297)
69. Henri Wolfs (1279*)
70. Filip de Waard

1459
1454
1393
1392
1379
1362
1355
1271
1228
1222

tussen haakjes KNSB-rating van 1-2-‘03
Een * betekent dat de KNSB ‘m nog wat
onbetrouwbaar vindt, omdat ie gebaseerd is op minder dan 25 partijen
Verwerkt zijn: Keizer (15), Arnhem, DD, externe (ook avond), SJ Open (8), EK jeugd,
Hoogeveen, KNSB jeugd (8), OSBO (5), SGA (3), KBSB (6), Eijgenbrood, Le Touquet,
Olympiade, NK halve finale (4), NBSB-beker (3), Bundesliga (7), Groningen, BK jeugd,
KNSB-beker (3), FFE, Noteboom, Zwolle

Noteboom 2003: een harmonieus toernooi
Een paar weken voor het weekend der gekte, circuleerde er in onze kleine
kring van ex-Eindhovense Stukkenjagers een mailtje van Wiebe, met de vraag
of er nog meer mensen van plan waren om het carnavalsgeweld te ontvluchten.
Wiebe, zoals wel bekend zal zijn, is een ijverige toernooispeler, en deze
ijver heeft hem de laatste paar jaren een stuk sterker doen worden.
Mijn laatste weekendtoernooi lag echter al enige tijd achter mij; ik kan me
zelfs niet meer dan een enkele in de laatste tien jaar herinneren. Zeker
sinds ik na m'n (nogal uitgerekte, maar dat is een ander verhaal)
studententijd ben gaan werken, zijn die lekkere, rustige weekenden altijd
zeer welkom geweest en om deze oases in te ruilen voor een hectische,
energieopslorpende bezigheid werd een steeds minder aantrekkelijk idee. U
begrijpt het al: ik ben eigenlijk veel te lui. Maar als het alweer zolang
geleden is geweest en je kunt samen met een groep vrienden gaan, waarbij
onderdak zelfs al geregeld is, dan begint het weer een leuk idee te worden.
Dan was het natuurlijk jammer dat Peter zich op het laatste moment moest
afmelden wegens ziekte, maar hij was wel voldoende hersteld om te kunnen
beloven op de zaterdagmiddag nog langs te komen.
Mijn toernooi begon pas op de zaterdag, aangezien het niet zou lukken om
vrijdag zowel te werken in Eindhoven en op tijd aan het bord in Leiden te
verschijnen. Wel moest ik op een belachelijk vroeg uur de trein zien te
halen om nog net op tijd voor het begin van de tweede ronde aan het bord te
kunnen verschijnen. Wiebe speelde natuurlijk alle partijen. Take it away,
Wiebe:
"Eigenlijk speelde ik vooral erg degelijk en praktisch bij Noteboom, zonder
al te veel spectaculaire momenten. Daardoor hield ik het tegen Nijboer ook
lang vol, al was mijn gevoel tijdens de partij dat remise binnen handbereik
was ook weer niet helemaal terecht.
De volgende partij deed mij veel deugd:
O. van Veen (2154) - W. Cnossen, Noteboom (3) 2003
1. Pf3 Pf6 2. d4 d5 3. c4 c6 4. Pc3 dxc4 5. a4 Pa6 6. e4 Lg4 7. Le3?
(7. Lxc4)
7... Da5 8. Lxc4 Pxe4
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9. O-O
(9. Lxf7+ Kxf7 10. Pe5+ Dxe5 11. Dxg4 Pf6! of 9. Db3 Pd6)
9... Pd6 10. Le2 e6 11. h3 Lh5 12. Pa2 Le7 13. b4 Dd8 14. g4 Lg6 15. Pe5
Pc7 16. Pc3 O-O 17. Pxg6 hxg6 18. b5 Pd5 19. Pxd5 cxd5 20. Db3 Dd7 21. Lf4
Tac8 22. Tfc1 Txc1+ 23. Txc1 Tc8 24. Txc8+ Dxc8 25. Db4 Dd7 26. Da5 Pc8 27.
Lb8 b6 28. Da6 Ld6 29. Lxa7 Pxa7 30. Dxb6 Lc7 31. Da6 Pc8
(31... Dd6? 32. Dxd6 Lxd6 33. a5!)
32. a5 Dd8 33. b6 Lxb6 34. axb6 Pxb6 35. Db5 Pc8 36. Db8 Df8 37. h4 Pd6 38.
Dc7 Pe4 39. Ld3 Db4 40. Dd8+ Kh7 41. Lxe4 De1+ 0-1
Wit geeft een pion weg in de opening en zwart maakt het koeltjes af. Op
zich niet zo speciaal, maar er hoort een verhaaltje bij: twee jaar terug in
Deizisau werd ik volledig geveegd in deze variant. Gevolg was dat ik de
variant niet meer speelde. Laatst keek ik er nog eens naar en toen viel het
me toch wel weer mee. Zodoende maakte de variant zijn rentree. De stelling
na 8.Lxc4 had ik tijdens een eerdere ronde in genoemd toernooi in Deizisau.
Ik had toen achter het bord de variant met 9.Lxf7 uitgerekend, maar het
simpele 9.Db3 Pd6 had ik gemist. Na nog meer onnauwkeurigheden verloor ik
ook die partij. Al met al vond ik dit een zoete wraak...
\/\/iebe
Tot dusver dit Wiebebulletin.
Tijdens deze derde ronde maakte Peter ook zijn opwachting. Wiebe en ik
waren beiden vrij snel klaar, dus hadden we ruim de tijd om nog een Chinees
te vinden. Onze derde partijen van de dag zouden ook niet lang duren:
F. Hoogendoorn - G. Phillips (2000), Noteboom (4), 2003
1. c4 f5 2. g3 e6 3. Lg2 Pf6 4. Pc3 c6
(En hier kwam ik tot de ontdekking dat ik niet meer wist wat mijn
repertoire was tegen deze variant. Dat krijg je als je van die amorfe
systemen als het Engels kiest. 4. Pc3 was natuurlijk fout: om in een
Engelse opstelling te blijven behoort wit 4. Pf3 te spelen en verder te
gaan met d3 en e4. Ik wilde niet in een normale Hollands overgaan met 4.
d4, dus begon ik na te denken over het volgende alternatief, dat me steeds
aantrekkelijker leek te worden.)
5. e4 fxe4 6. Pxe4 d5 7. Pxf6+ Dxf6 8. De2
(Tot hier bleek alles al eerder te zijn gespeeld; nu gaan echter alle
partijen verder met 8. d4. De partijzet leek me echter wel zo logisch: wit
wil e5 controleren, en na bijv. 8... dxc4 9. Dxc4 is zwarts
pionnenstructuur er niet op vooruitgegaan. Waarschijnlijk valt het
eigenlijk best wel mee voor zwart, maar mijn tegenstander hield
waarschijnlijk ook van een nette structuur. Wit dreigt te nemen op d5,
dus:)
8... Le7?! 9. Pf3 0-0 10. 0-0 Lc5?

TsL_.tM_

jJ_._.jJ
._J_Jd._
_.lJ_._.
._I_._._
_._._Ni.
Ii.iQiBi
r.b._Rk.
(Beter lijkt me 10... dxc4 11. Dxc4 Pd7 12. d4 en wit heeft denk ik wel een
voordeeltje. Ik had gezien dat zwart zo d2-d4 niet kan verhinderen, dus was
ik hier wel blij mee.)
11. d4! Lxd4?
(Van kwaad tot erger. Er volgt nu een vrij gedwongen zettenreeks, dat wit
minimaal een pion met goede stelling oplevert.)
12. Lg5 Dg6 13. Pxd4 Dxg5 14. Pxe6 De7 15. cxd5 Te8
(Of 15... Lxe6 16. Dxe6+ [ook aantrekkelijk is 16. Tfe1 cxd5 17. Lxd5 Pc6
18. Dxe6+ Dxe6 19. Txe6 Tad8 20. Te5+ Kh8 21. Lxc6 bxc6 22. Tae1+-] 16...
Dxe6 17. dxe6 Pa6 18. Tad1+-)
16. Tfe1 cxd5
(Nu is het geforceerd uit, met een, al zeg ik het zelf, leuk slot. 16...
Lxe6 17. dxe6 Pa6 18. Lxc6 bxc6 19. Dxa6 of 17... a5 18. Tad1 is echter ook
geen pretje.)
17. Lxd5 Lxe6 18. Dxe6+ Dxe6 19. Txe6 Txe6 20. Lxe6+ Kf8 21. Lc8 1-0
Aangezien Wiebe een relatief snelle remise had gespeeld, konden we met z'n
drieën mooi op tijd de bus halen. Wiebe en ik waren beiden met 3 uit 4
zeker niet ontevreden.
De volgende ochtend, onze nachtrust slechts gedeeltelijk gestoord door een
plaatselijke haan die om vier uur 's ochtends besloot overuren te gaan
maken, kregen Wiebe en ik respectievelijk tegenstanders van 2144 en 2169
tegen. Wiebe maakte een solide remise, terwijl een moeilijke stelling moest
verdedigen. Op een gegeven moment, in aankomende tijdnood, besloot ik een
kwaliteit te offeren, waarbij ik dacht dat dit nog wel ergens op sloeg.
Fritz toonde later aan dat dit feitelijk complete onzin was, maar m'n
tegenstander werd een beetje overbluft en nam het niet aan. Toen hij in
tijdnood te hard op winst speelde en eerst een pion en toen een stuk
weggaf, gaf hij op, ondertekende zonder een woord zijn notatiebiljet en
beende furieus de zaal uit.
Dit leverde natuurlijk een uitstekend perspectief voor de laatste ronde,
zeker toen ik zag dat ik ingedeeld werd tegen iemand met 2074, terwijl
Wiebe niemand minder dan Nijboer voor z'n kiezen kreeg. Zoals Wiebe boven
al vertelde, speelde hij zeer solide en kwam in een eindspel dat op het oog
zeker niet minder voor hem leek. Hier werd hij echter weggemanoeuvreerd;
een verschil in techniek was toch wel merkbaar. Zelf mocht ik een alles-ofniets partij spelen:
F. Hoogendoorn - B. Kommer (2074), Noteboom (6) 2003
1. c4 e6 2. g3 d5 3. Lg2 c6 4. Pf3 Pf6 5. 0-0 Le7 6. b3 0-0 7. Lb2 Db6 8.
Dc2 a5 9. Pc3 Pa6 10. d3 Dc7 11. e4 b5?!
(11... Pb4 12. De2 met plusje. Zwart is iets te overijverig.)
12. cxb5 cxb5 13. Tac1 Db6
(13... Pb4 14. De2 Db6 15. e5 Pd7 16. d4 met voordeel.)
14. e5 Pd7 15. d4 f5?! 16. exf6! Lxf6 17. De2 Pc7 18. Tc2 La6 19. Tfc1 Dd6
(19... b4?! 20. Pa4 Lxe2 21. Pxb6 Pxb6 22. Txe2 met grote plus.)
20. De3 Tac8
(Even kijken, waar hoort dat paard thuis...)
21. Pe2! Lb7 22. Pf4 Tfe8 23. Pd3
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(En hier voelde ik me wel erg prettig. De vraag is alleen, zoals altijd,
hoe win je dit?)
23... Pa6 24. Lh3 Pf8 25. De1 b4 26. Pfe5 Txc2 27. Txc2 Ld8
(27...Rc8!?)
28. Dc1 Lb6 29. Df4
(Of misschien 29. Pc5!? Hier begon de tijd al een beetje kort te raken en
de stelling was er niet eenvoudiger op geworden.)
29... De7 30. Pc6
(Wellicht beter was 30. Dg4 met het idee Lc1-g5.)
30... Df6 31. Pce5 Pc7 32. De3 Pb5 33. Pc5 Lc8 34. Pa4 La7 35. Pc6?
(35. Lf1! Pd6 36. Pc6 Df7 37. Df4 en de loper op a7 gaat verloren. Niet
gezien.)
35... Dg6
(In de tijd van zwart was ik 35... e5? aan het bekijken. Nu moet wit niet
36. Pxa7?? Lxh3 37. dxe5 Df5 en zwart wint spelen, maar 36. Lxc8! Txc8 37.
dxe5 met winst. Zwart kan ook 35... Ld7 36. Pxa7 Pxa7 37. Pc5, waarna wit
nog steeds zeer prettig staat.)
36. Pe7+?!
(In tijdnood besluit ik af te wikkelen, maar 36. Tc1 was wellicht
verstandiger geweest.)
36... Txe7 37. Txc8 Pd6 38. Tc1 Pe4 39. Pc5! e5
(39... Pxc5?! 40. dxc5 e5 41. Dd2 Dc6 42. Dg5 Pg6 43. Lf5 en zwart is weer
in de problemen.)
40. Pxe4 exd4?
(Die lastige 40e zet, met vanzelfsprekend erg weinig tijd gespeeld. Na
40... dxe4 41. Tc4 heeft zwart het ergste gehad.)
41. Dg5 Dxe4 42. Lg2 De2?
(Zwart stond voor een lastige keuze. Hij dacht hier lang over na, terwijl
we toch nog slechts een kwartier hadden voor de rest van de partij. 42...
Te5? 43. Dd8 Df5 44. Dxa5 Te2 45. Dxd5+ is het ook niet, maar ook de lange
maar vrijwel geforceerde variant 42... De5 43. Lxd5+ Kh8 44. Tc8 De1+ 45.
Kg2 Te8 46. Tc7 De5 47. Dxe5 Txe5 48. Tc8 Tf5 49. g4 Tf6 50. g5 Tf5 51.
Le6, waarna de toren de f-lijn moet verlaten, is problematisch.)
43. Dxd5+?
(43. Lxd5+ Kh8 44. Df5 met winst was wel zo eenvoudig.)
43... De6?
Met remiseaanbod, terwijl hij nog twee minuten overhad... Na 43... Tf7 44.
Lxd4 Lxd4 45. Dxd4 moet wit nog een pluspion zien te verzilveren.)
44. Lxd4
(Mist alweer een directe winst met 44. Te1! al maakt het nu niet zo veel
meer uit.)
44... Lxd4 45. Dxd4 Df5 46. Dd5+ Df7 47. Dxa5 Td7 48. Dxb4 h6 49. Dc4 Pe6
50. Ld5 Te7 51. Te1 1-0
Toen was het wachten op de prijsuitreiking; dat is dus wat je met enig
geluk in de indeling en in de partijen kunt bereiken. De eindstand was dus:
1. N. Miezis 5½ uit 6;
2/7. M. Dambacher, B. Kohlweyer, N. Spaan, E. van Haastert, V. Meijers, F.
Hoogendoorn 5;

Wiebe behaalde met z'n 3½ punt een TPR van 2257, dus hij zet z'n stijgende
lijn nog steeds voort. M'n eigen TPR van 2450 was natuurlijk ook een
indicatie van een geslaagd toernooi, maar wat me het meeste opviel was, dat
het gewoon leuk was om weer eens een toernooi te spelen. Het hele ritme is
compleet anders dan de maandelijkse competitiewedstrijd en ik neem mij bij
deze voor om wat vaker toernooien te gaan spelen.
Fré Hoogendoorn

Nog een toernooiridder…
Niet alleen Fré was de afgelopen maand succesvol in een weekendtoernooi, ook good old Toon Mentink sloeg
weer eens toe. In Zwolle eindigde hij bij het Windesheim-toernooi op een met zessen gedeelde eerste plaats in de
B-groep met 5 uit 6. In de volgende Stukkenjager ongetwijfeld meer hierover.

Bianca weer naar het NK?
Aanstaand weekend (22 + 23 maart) worden in Leeuwarden de finales van de halve finale van het NK gespeeld.
Bianca Muhren komt in haar finale uit tegen Arlette van Weersel. De winnares mag deelnemen aan het NK
vrouwen. De partijen zullen live op internet te volgen zijn, kijk maar op www.schaakbond.nl Succes, Bianca!

Stukkenjagers Open: het gaat tussen Maurice en Petra
In de voorlaatste ronde van het onvolprezen Stukkenjagers Open is de groep van kanshebbers
op de eindzege gehalveerd. Maurice wees Herman terug en Petra bracht César op. De
winnaars spelen een heuse finale, op woensdag 19 maart. Maurice heeft wel een halfje meer
en het witvoordeel. Opvallend verder de zege van Ruud Feelders op Frank Wuts en sterke
progressie van Schavo’er Bert-Jan Panjoel. Verderop boekte Filip de Waard een verrassende
zege op Jan van den Dries.
Volgende week woensdag, 26 maart, vindt om 20.15 uur de prijsuitreiking plaats, die
onmiddellijk wordt gevolgd door het Tilburgs snelschaakkampioenschap. Iedereen die zich
voor 20.15 uur aanmeldt kan meedoen zolang er plaats is.
Uitslagen achtste ronde:
Herman Grooten
Petra Schuurman
Wiebe Cnossen
Erik Nicolai
Clijsen
Frank Wuts
Peter Huibers
Gerben Veltkamp
Mark Huizer
Bram v Huijgevoort
Karel Storm
Rob Milo
Guido van Helvoort
Maykel van Rijen

0-1 Maurice Peek
1-0 César Becx
rem Erik Dignum
0-1 Mark
0-1
0-1
rem
1-0
1-0
0-1
0-1
rem
0-1

Ruud Feelders
Cor van Dongen
Dennis Brokken
Huub Leemans
Rijk-P Hofstede
Bert-J. Panjoel
Rick van Loy
Sander Funk
Kien Lie Kwie

Lex Karstens
0-1 Erik van Ingen
Reinier Jaquet
1-0 Maarten Heller
Geert Brouwers
1-0 Jan Otten
Oscar van Ewijk
1-0 Toon Mentink
Arend-Jan Meerwijk 0-1 Mark vdBerg
Bas Rosheuvel
1-0 Emiel Bouwens
Bob Gallucci
1-0 Guus van Heck
Paul Vermee
0-1 Andries Deliën
Nicolaas Veltman
0-1 Kees Gelens
Theo Mulder
1-0 Marco Kemmeren
Willem de Bont
rem Guus Vermeulen
Tsang wai Lam
rem Cees Zoontjens
Filip de Waard
1-0 Jan vd Dries
Draw by default: John Greunsven

Ranking after round 8 of SJ OPEN
No. Name
Score WP
SB
PS
rat. TPR W-We
--------------------------------------------------------------------------1.Maurice Peek
7.0 38.5 33.50 31.0 2267 2428 +1.16
2.Petra Schuurman
6.5 38.5 30.75 27.5 2243 2276 +0.26
3.Mark Clijsen
6.0 36.5 25.75 28.0 2158 2228 +0.64
4.Wiebe Cnossen
5.5 42.0 26.25 29.5 2092 2202 +1.18

Herman Grooten
Ruud Feelders
Cor van Dongen
César Becx
Mark Huizer
Erik Dignum
11.Bram van Huijgevoort
Gerben Veltkamp
Bert-Jan Panjoel
John Greunsven
Dennis Brokken
16.Erik Nicolai
Frank Wuts
Peter Huibers
Gerard van Otten
Rick van Loy
Kienfong Lie Kwie
Reinier Jaquet
Erik van Ingen
24.Karel Storm
Rijk-Pieter Hofstede
Sander Funk
Huub Leemans
Geert Brouwers
Oscar van Ewijk
Mark van den Berg
Rob Milo
Guido van Helvoort
Bas Rosheuvel
34.Maykel van Rijen
Jan Otten
Bob Gallucci
Maarten Heller
Lex Karstens
Andries Deliën
Kees Gelens
41.Arend-Jan Meerwijk
Toon Mentink
Emiel Bouwens
Theo Mulder
45.Ivar Heine
Guus van Heck
Guus Vermeulen
Willem de Bont
Nicolaas Veltman
Paul Vermee
51.Cees Zoontjens
Tsang wai Lam
Marco Kemmeren
.Filip de Waard
55.Dennis Slegers
Jan van den Dries
58.Henri Wolfs

5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
0.0

41.0
38.5
38.0
37.5
37.0
37.0
41.0
37.0
37.0
35.0
33.5
42.0
37.5
37.5
36.5
33.0
31.5
31.0
29.0
38.5
35.0
34.5
33.0
32.0
31.5
31.5
30.0
27.5
23.0
35.0
33.5
32.5
31.5
30.0
27.5
26.0
33.0
31.0
30.5
25.5
32.0
28.0
27.0
26.5
25.5
23.0
27.5
22.5
21.0
22.0
26.5
24.5
22.5

25.25
24.25
27.00
24.25
23.50
23.50
24.00
21.00
21.00
20.25
18.75
20.75
18.50
18.50
18.25
16.50
15.25
14.25
13.75
16.00
14.00
15.25
14.00
13.00
12.00
12.50
13.50
11.00
10.00
11.25
14.00
13.25
10.00
10.75
10.00
7.75
8.50
10.25
8.50
7.50
13.75
5.25
5.75
6.25
5.75
5.25
6.50
6.00
2.25
5.25
9.00
3.50
6.25

26.5
23.0
25.5
26.0
24.0
25.5
24.5
23.5
21.5
23.5
22.5
26.0
24.0
24.5
24.0
20.5
19.0
17.0
18.0
21.5
21.0
21.0
21.0
17.5
15.0
17.0
16.0
15.0
13.0
18.0
19.0
15.5
14.5
18.0
13.0
13.5
14.0
18.0
16.0
13.0
15.0
9.0
11.5
9.5
8.5
10.0
9.0
5.0
7.5
4.0
8.0
7.5
0.0

2367 2165 -1.54
2033 2154 +1.15
2197 2183 -0.10
2202 2187 -0.18
2102 2071 -0.18
2073 2165 +0.94
2000 2153 +1.64
2142 1996 -1.40
1869 2063 +2.12
2106 1916 -1.16
2041 1940 -1.00
2194 2087 -1.10
2198 1998 -1.90
2111 1930 -1.30
2059 2048 -0.04
1868 1921 +0.58
1850 1813 -0.34
1790 1833 +0.43
1600 1847 +2.25
2000 1934 -0.72
1926 1905 -0.24
1795 1882 +0.96
2075 1881 -2.00
1779 1728 -0.49
1675 1795 +1.28
1647 1770 +1.36
1750 1724 -0.32
1600 1698 +1.04
1673 1611 -0.72
1736 1795 +0.55
1564 1873 +2.62
1546 1763 +2.06
1719 1749 +0.30
1850 1667 -1.76
1681 1587 -0.92
1498 1601 +1.10
1705 1712 +0.04
1760 1763 -0.04
1640 1663 +0.20
1531 1558 +0.28
1803 1737 -0.45
1570 1563 -0.10
1672 1507 -1.57
1450 1467 +0.18
1561 1465 -0.87
1270 1412 +0.95
1487 1449 -0.32
1450 1387 -0.42
1450 982 -1.15
1250 1296 +0.20
1542 1516 -0.15
1553 1328 -2.18
1300 982 -0.30

Pairing of round 9 of SJ OPEN
----------------------------------------------------------------------1
Maurice Peek
( 7 ) - Petra Schuurman
( 6,5)
2
Mark Clijsen
( 6 ) - César Becx
( 5,5)
3
Ruud Feelders
( 5,5) - Wiebe Cnossen
( 5,5)
4
Cor van Dongen
( 5,5) - Herman Grooten
( 5,5)
5
Erik Dignum
( 5,5) - Mark Huizer
( 5,5)
6
John Greunsven
( 5 ) - Bram van Huijgevoort( 5 )
7
Bert-Jan Panjoel
( 5 ) - Gerben Veltkamp
( 5 )
8
Dennis Brokken
( 5 ) - Erik Nicolai
( 4,5)

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Erik van Ingen
(
Rick van Loy
(
Kienfong Lie Kwie
(
Mark van den Berg
(
Rijk-Pieter Hofstede(
Sander Funk
(
Huub Leemans
(
Bas Rosheuvel
(
Maarten Heller
(
Jan Otten
(
Andries Deliën
(
Kees Gelens
(
Toon Mentink
(
Emiel Bouwens
(
Guus Vermeulen
(
Jan van den Dries
(
Guus van Heck
(
Marco Kemmeren
(

4,5) - Frank Wuts
4,5) - Peter Huibers
4,5) - Reinier Jaquet
4 ) - Karel Storm
4 ) - Guido van Helvoort
4 ) - Oscar van Ewijk
4 ) - Rob Milo
4 ) - Geert Brouwers
3,5) - Maykel van Rijen
3,5) - Bob Gallucci
3,5) - Lex Karstens
3,5) - Arend-Jan Meerwijk
3 ) - Theo Mulder
3 ) - Nicolaas Veltman
2,5) - Paul Vermee
2,5) - Willem de Bont
2,5) - Tsang wai Lam
2 ) - Filip de Waard

( 4,5)
( 4,5)
( 4,5)
( 4 )
( 4 )
( 4 )
( 4 ) 1-0R
( 4 )
( 3,5)
( 3,5)
( 3,5)
( 3 )
( 3 ) uitg.
( 2,5)
( 2,5)
( 2,5)
( 2 )
( 1 ) 1-0

Cees Zoontjens is vrij (gratis punt)

Oplossing
In de partij tussen Ruud en Maurice (zie elders) volgde vanuit de diagramstelling: 23. Lh6! Lg7 24.
Ph5!! en nu faalt gxh6 op 25. Dg3 f6 26. Tc7 Maurice probeerde daarom maar 24… Le5, maar dat
mocht niet meer baten na 25. Lxf8 Txf8 26. Pg3 Dxd6 27. Df3 Te8 28. Pe4 Dd5 29. Txb6 1-0

