Vanwaar ik stond zag ik twee vissen gaan
De snelle stroom met wendingen trotseren
En bij een woud van waterplanten keren,
Met waaiende vinnen waakzaam staan.
Toen raakten zij elkander even aan:
Een lichte schok. Naderen en afweren.
Het rommelde, met zwarte regensperen,
Met steigerend licht brak zich het voorjaar baan.
Ida Gerhardt
Vanwaar ik stond zag ik twee teams ervoor gaan. Ons team het gevaar van snel overlopen
worden met wendingen trotseren en toen we door de bomen het bos niet meer zagen, keren en
waakzaam staan, maar toen raakten ze elkander even aan, een lichte schok, een meevaller en
vrijwel tegelijkertijd een tegenvaller, naderen en afweren, het rommelde en met zwarte
regensperen spoelden de dromen van de baan. Over en uit.
Tussen droom en daad staan zetten in de weg en praktische bezwaren.
Wat zijn dat voor bezwaren? Te weinig bordpersoonlijkheid als het spannend wordt? Te softe
lichaamstaal in tijdnood? Domme pech? Een grotere stressbestendigheid bij de talentvolle
jonge honden? Een te groot ratingverschil? Het doet er niet meer toe. Net zomin als het er wat
toe doet dat we nog dichtbij kwamen na een snelle en forse achterstand. Wonden likken en als
de pijn minder schrijnt je vasthouden aan het feit dat nog nooit een Tilburgs team zo dicht bij
de meesterklasse kwam en dat we tot het laatste moment en tot de laatste druppel ervoor
gevochten hebben. En, eerlijk is eerlijk, zo’n jong en talentvol team in de meesterklasse
volgend seizoen heeft ook wel iets.
Het tweede sloot het seizoen goed af door SMB eraf te zetten en het derde deed het ook niet
slecht door de Pion de laatste kans op het kampioenschap te ontnemen met een gelijkspel. En
dat nog wel met een handvol reserves.
Al met al, als de wolken zijn opgetrokken, geen slecht seizoen. Dat het vijfde degradeerde
kan geen verrassing genoemd worden en dat het vierde werd gered door de gong was een
dikke meevaller en dan moet de halve finale van de KNSB-beker nog komen!
VIJF GEBODEN VOOR DROEVE DAGEN
1. Gij zult niet boven Uw macht begeren.
2. Eert Uw tegenstander als Uzelf.
3
Gij zult niet in zelfhaat vervallen.
4
Gedenk dat winst en verlies onlosmakelijk met elkander zijn verbonden.
5
Gedenk, schaker, dat schaken een spel is en dat gij altijd tot dat spel zult wederkeren.

STUKKENJAGERS-AGENDA
INTERN
woensdag 21 mei
woensdag 28 mei
dinsdag 3 juni (?)
woensdag 11 juni (?)

Keizer, ronde 21
Keizer, ronde 22
5e rapidavond
laatste ronde Keizer

EXTERN
zaterdag 24 mei in IJmuiden, 10.30 uur (zie elders): Final Four KNSB-beker met
Stukkenjagers 1
Data volgend seizoen: 27 september (alleen SJ1, SJ2 en SJ3), 1 november, 22 november, 13
december, 31 januari, 6 maart, 27 maart, 17 april en 15 mei (alleen SJ1, SJ2 en SJ3).
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

Nieuwe seizoen in zicht
We bollen de komende woensdagen het interne seizoen uit. Op woensdag 4 juni is de zaal bij
De Vorst niet beschikbaar en zullen we eenmalig op dinsdag (3 juni) clubavond houden. Dan
is het rapid. De week daarna, op woensdag 11 juni is er voor het laatst Keizer, daarna volgt
wellicht nog een informele clubavond op 18 juni. Dan sluit De Vorst en kunnen we toeleven

naar naar Gent (19-23 juli, zie www.kgsrl.be), Vlissingen (2-9 augustus) en niet te vergeten
het tiende Eksakt Weekendtoernooi, op 22-24 augustus… In juni zal César je ongetwijfeld
bellen over jouw deelname aan dit unieke evenement. Of aan het Stukkenjagers Open. Het
jubileumfeest. Het Keizer. De avondcompetitie. De groepen (de groepen?!). De Eksakt Cup
(!?). En niet te vergeten de externe….

Augustus: weekendtoernooi en jubileumfeest!
Je hoeft je als Stukkenjager niet te vervelen, de komende zomer. Allereerst is er op 22, 23 en
24 augustus de tiende editie van het onvolprezen Eksakt Weekendtoernooi. En een week later,
op zaterdag 30 augustus, vieren we het 30-jarig bestaan met een match tegen oudleden en een
feestavond op een bijzondere locatie. Zet deze data alvast keihard in je agenda…

Intern of extern?
Vooruitlopend op de evaluatie van dit seizoen, kunnen we alvast een paar dingen vaststellen.
Het Stukkenjagers Open is ook dit jaar een groot succes geweest en zorgde negen keer voor
druklbezochte clubavond. De rapidavonden scoorden getalsmatig niet overweldigend, maar
werden door de deelnemers wel gewaardeerd. Stiefkindje dreigt de Keizer-competitie te
worden, met een te lage gemiddelde opkomst, ik schat zo rond de 24 spelers per avond.
Daarom circuleren er al ideeën om meer leven op de ‘gewone’ woensdagen te creëren. Moeten
we weer terug naar een groepensysteem, met de prikkel van promotie en degradatie? Of, ook
een plan, zullen we niet eens met heel wat viertallen aan de NBSB-avondcompetitie
deelnemen, zodat we bij vier aangevraagde thuiswedstrijden zo al 32 spelers binnen hebben
zitten. Maar: dat betekent ook drie uitwedstrijden, doorgaans op een andere avond (auto?). Ik
ben benieuwd of zich spontaan groepen van vijf à zes mensen aanmelden om dit volgend
seizoen eens te doen… (César)

Emiel, de man in vorm
Vijf dagen nadat hij zijn debuut in de promotieklasse met een klinkende zege (tegen
iemand van 1912!) had opgeluisterd, zorgde Emiel Bouwens vorige week woensdag in
het Keizer voor een nieuwe mijlpaal in zijn nog zo jonge carrière. Geen van deze dingen
gold voor zijn tegenstander…

César – Emiel

._Mt.l.t
_JjL_J_J
J_S_J_._
_._._J_.
._Bi._._
_.i.b.n.
IiQ_.iDi
_.kR_._R
Na een wat ongebruikelijke opening – sinds wanneer speel ik eigenlijk 1.e4? – heb ik nu

de gewenste complicaties op het bord gekregen. 16. d5 exd5 17. Lxd5 (beter 17. Lf1
Df3 18. Le2 Dg2 en dan 19. h4) Dh3 18. Lxf7 Ld6 Simpel en goed. Onder het motto:
‘als ik niet oplet krijgt zwart het initiatief’ ga ik nu op de speculatieve toer. 19. Txd6?!
cxd6 20. Dd2 Pe5 21. Ld5 f4 Geen gek idee om actieve zetten te gaan doen. 22. Lxf4
Lc6 23. Td1 Lxd5 24. Dxd5 Dg4 25. De4? (Niet de beste, maar van dameruil komen
niet de gewenste verwikkelingen.) 25.. Thf8 26. Pe2 Tf7? (Fritz houdt het op Txf4 en
dan nog een keer pennen…)

._Mt._._
_J_._T_J
J_.j._._
_._.s._.
._._QbD_
_.i._._.
Ii._Ni.i
_.kR_._.
27. Txd6! Ik zag het al helemaal voor me: nu zou Emiel alsnog de draad kwijtraken.
27… Txd6 28. Dxe5 Te6 (beter een andere zet, vermoed ik) 29. Db8 Kd7 30. Dxb7
Ke8 31. Dc8 Ke7 Ik geloof dat Fritz het hier op remise houdt, maar ik zag – met nog
ruim een halve minuut op de klok – iets moois: 32. Lc7?!! Niet goed, maar ik zag in
gedachten al de vertwijfeling op Emiels gezicht als ie straks na wat heen-en-weergeloop
toch mat zou staan door Dd8… 32…. Kf6? Zwart had met de f-toren moeten zetten, dat
wint volgens Fritz. 33. Dh8 Kg6 (jammer: Ke7 Dd8 was dus mat) 34. f3? (Na deze
slechte zet had ik nog maar 12 seconden over. Heel sterk was gewoon 34. Dg8 Tg7 en
dan 35. Dxe6 Dxe6 36. Pf4, gevolgd door Pxe6 en Lg3 met goede winstkansen) 34…
Dg5 35. f4 Dg4 36. f5 Dxf5 en nu viel mijn vlag.

Keizer-ranglijst na ronde 20
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Naam
Cor van Dongen
Ruud Feelders
Karel Storm
Reinier Jaquet
Maarten Heller
Mark Clijsen
Lex Karstens
Emiel Bouwens
Bob Gallucci
Wiebe Cnossen
Jan Otten
Kienfong Lie Kwie
César Becx
Andries Deliën
Theo Mulder
Herman Grooten
Arend-Jan Meerwijk
Guus Vermeulen
Ivar Heine
Kees Gelens
Miroslaw Jecek
Willem de Bont
Rob Milo

Punten
897,5
835,5
804
724
696
655
648
628
597,5
591,5
582,83
580
529
508,83
495
484
465
438,5
436,5
428,5
399
397,5
387

Wa
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53

Gsp Gw
13
7
11
8
18
10
10
6
17
9
10
4
12
5
16
9
13
6
11
3
15
8
16
8
8
4
11
4
15
7
4
4
9
4
10
2
6
3
18
7
5
2
18
6
5
3

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

Vl
1
2
5
3
6
2
5
7
6
4
5
8
3
5
7
0
3
5
2
7
1
8
2

Perc
73,1
77,3
63,9
65
58,8
60
50
56,2
50
45,5
56,7
50
56,2
40,9
50
100
55,6
35
58,3
50
60
44,4
60

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
49

Rijk-Pieter Hofstede
Toon Mentink
Mark van den Berg
Maurice Peek
Guus van Heck
Jan van den Dries
Geert Brouwers
Petra Schuurman
Erik Dignum
Oscar van Ewijk
Marco Kemmeren
Gerard van Otten
Tsang wai Lam
Eric van Dongen
Filip de Waard
Dennis Slegers
Leo Rietveld
Gert-Jan Westerveld
Mark Huizer
Dennis Brokken
Cees Zoontjens
Sander Funk
Paul Vermee
Tomas Roosenschoon
John Greunsven
Henri Wolfs

384
366
352
331
329,5
328,5
326,5
320,5
277
246
244
242
236
225
207
189
176
167
139,5
136
132
128
122,5
120
116
112

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

5
6
8
3
7
9
6
3
3
2
16
1
5
2
10
2
1
3
0
0
1
1
13
1
1
4

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

0
0
0
0
1
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
4
1
3
5
3
1
0
1
12
0
3
1
8
1
0
2
0
0
1
1
12
1
1
4

60
50
50
66,7
50
38,9
41,7
66,7
66,7
50
25
100
40
50
20
50
100
33,3
0
0
0
0
7,7
0
0
0

SJ-LATIJN
Jij moet toch tegen Karel? Die zit boven, als je hem zoekt.
Och, ik ben niet speciaal naar hem op zoek.
Oh, nou, als je Karel wilt mijden, hij zit boven.
Drink jij je bier op het toilet?
Ja, dat geeft de kortste verbinding.
Deze stelling is heel geschikt voor een thema-avond ‘kruispenning’, maar ja, bij zo’n thema
moet ik altijd aan neuken denken.

Externe, uitslagen en standen
KNSB 1A
Stukkenjagers 1 – Utrecht 2
Fischer Z – Purmerend
Euwe – Hardenberg
Tal/DCG – Philidor
DD – Amsteelveen 2

4,5-5,5
4-6
5,5-4,5
3-7
6-4

KNSB 3G
Stukkenjagers 2 – SMB 3
En Passant – HSC
Voerendaal – HMC 2
De Wolstad – Amstelveen 4
Schaesberg – Utrecht 3

5-3
1,5-6,5
4-4
5,5-2,5
3,5-4,5

NBSB Promotieklasse
Stukkenjagers 3 – De Pion 2

4-4

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

13
13
12
9
9
8
6
4
3

51 K
13
51
50
51
49,5
42,5
40
41,5
34,5 D
39 D

Voerendaal
HSC
De Wolstad
Zukertort Amstelveen 4
Utrecht 3

14
14
11
11
11

47,5 K
42
42,5
39,5
36,5

Vughtse Toren – Gardé
Combinatie – Veldhoven 2
OSV – Baronie
HSC 2 – Eindhoven 3

4-4
3-5
3,5-4,5
4-4

HMC 2
Stukkenjagers 2
SMB 3
En Passant
Schaesberg

10

KNSB-BEKER, kwartfinale
HWP SvG – Stukkenjagers 1

1,5-2,5

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

15
13
13

DATA EXTERNE 2003 – 2004
27 september (alleen SJ1, SJ2 en SJ3)
1 november
22 november
13 december
31 januari
6 maart
27 maart
17 april
15 mei (alleen SJ1, SJ2 en SJ3)

4
3
2

10
10
8
6
3
2

38,5
10
37
27,5
23,5 D
25,5 D
45 K
42
38
10
40,5
36
36
35,5
32,5
31
23,5 D

De wedstrijdformulieren
Stukkenjagers 1 – Utrecht 2
4,5-5,5
César Becx – M. Erwich (2301)
Cor van Dongen – Erwin l’Ami (2411)
Maarten Strijbos – R. Janssen (2485)
Maurice Peek – J. Jens (2352)
Dennis Brokken – A. van Beek (2192)
Herman Grooten – J. Willemze (2330)
Peter Huibers – D. Jongsma (2166)
Petra Schuurman – M. Bensdorp (2095)
Bianca Muhren – J. Nooijen (2112)
Gerben Veltkamp – T. Willemze (2205)
Stukkenjagers 3 – De Pion 2
4-4
2,5
Chris Braga – P. Dankers (2061)
Jim Stada – C. Rens (1876)
Kienfong Lie Kwie – R. van Loon (1958)
Lex Karstens – M. Huijser (1924)
Ard van Beek – Marc Naalden (1922)
Maarten Heller – R. van den Broek (1880)
Toon Mentink – E. van Loon (1854)
Emiel Bouwens – Paul Kuijpers (1912)

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

Stukkenjagers 2 – SMB 3
5-3
Han Westenberg – B. Bijvank (1959)
1-0
Mark Clijsen – E. Swinkels (2031)
Ruud Feelders – R. Hogenhout (1944)
1-0
Mark Huizer – P. Waenink (1992) 1-0
Karel Storm – J. Siebers (1936)
0-1
Bram van Huijgevoort – P. Freriks (1862) 1-0
1-0
Mark van Beurden – C. Verstegen (1901)
Fré Hoogendoorn – D. vd Meulen (1814) 1-0

0-1

0-1

KNSB-beker: HWP Sas van Gent – Stukkenjagers 1,50-1
rem
rem
1-0
0-1
rem
rem
1-0

G. vd Stricht 2378 – Herman Grooten (w) rem
E. van Beers 2314 – Maurice Peek
B. Michiels 2223 – Maarten Strijbos
0-1
K. Leenhouts 2240 – Petra Schuurman
1-0

0-1

De persoonlijke totaalscores + TPR’s van het bijna afgelopen seizoen worden een van de
komende weken afzonderlijk rondgemaild.

Stukkenjagers naar bekerfinale

(van de KNSB-site)

Door een 2,5-1,5 overwinning op Het Witte Paard uit Sas van Gent heeft eersteklasser Stukkenjagers uit Tilburg
zich geplaatst voor de Final Four van de KNSB-beker. Niet alleen met de plaatsing zorgden de Tilburgers voor
een novum, daaraan vooraf ging een zo mogelijk nog grotere zeldzaamheid: men verzocht de competitieleider
om een UITwedstrijd tegen HWP Sas van Gent, bij voorkeur te spelen in... Gent! En zo werd deze kwartfinale
van de Nederlandse beker gespeeld in het sfeervolle clublokaal van de grootste Belgische club, KGSRL.
De Tilburgse opstelling werd traditiegetrouw een half uur voor de wedstrijd bepaald door middel van loting.
Maarten Strijbos kreeg wit aan het derde bord en voordat hij zich zijn vorige witpartij voor de geest kon halen,
moest Bart Michiels hem al de hand reiken. Deze snelle voorsprong werd lange tijd geconsolideerd. Het
evenwicht aan het eerste bord tussen de collega-IM's Herman Grooten en Geert van der Stricht werd niet
beslissend verbroken. Na het optrekken van de tijdnoodwolken had Stukkenjager Maurice Peek een extra
randpion in een toreneindspel met 4 tegen 3 pionnen. Tegenstander Eddy van Beers had ergens de remise voor
het grijpen, maar Peek wist handig de vis op het droge te krijgen. Dat Petra Schuurman haar gewonnen
pionneneindspel tegen Koen Leenhouts door een grafzet zag veranderen in een verloren stelling was daardoor
slechts voor de statistiek van belang.
HWP Sas van Gent 2289 – Stukkenjagers 2310 1,5-2,5
Geert van der Stricht 2378 – Herman Grooten 2381 rem
Eddy van Beers 2314 – Maurice Peek 2276 0-1
Bart Michiels 2223 – Maarten Strijbos 2321 0-1
Koen Leenhouts 2240 – Petra Schuurman 2261 1-0
[César Becx]

Bekerteam Stukkenjage, een echte cupfighter
Stukkenjagers schrijft geschiedenis
Ons KNSB-bekerteam van onze vereniging is er voor het eerst in de historie in geslaagd om
de laatste vier van Nederland te bereiken. Door de laatste wedstrijd in de poule te winnen van
het Het Witte Paard/Sas van Gent hebben we ons geplaatst voor de halve finale die op 24 mei
in IJmuiden gespeeld gaat worden. De plaatsing was ook volledig terecht, gezien de
tegenstanders die we dit jaar hebben uitgeschakeld. Eerst moesten we uit naar het altijd lastige
Vianen die met slechts 2 ½ - 1 ½ aan de kant werd geschoven. In de daaropvolgende ronde
werd het 2-2 tegen ZZICT en pakten we ze in het vluggeren met 3-1 in. Dat was een leuke
revanche voor de nederlaag die we twee jaar geleden nog geleden hadden. Een nog zwaardere
dobber zou Eindhoven worden, maar wat gebeurde er in de Lichtstad: 0-4 en een
overwinningskreet op straat! Ongelooflijk maar waar. Nog één partij in de poule tegen de
koploper uit 1B.

In Gent tegen Sas van Gent
Toen bekend werd dat wij voor de beker in de laatste voorronde moesten spelen tegen Het
Witte Paard Sas van Gent riep César: “O leuk, we vragen een uitwedstrijd aan en spelen dan
in Gent”. Maken we daar meteen een groepsreis van met alle Gent-adepten. We gaan daar dan
zaterdagavond heen om de bloemetjes eens flink buiten te zetten, voordat zondag het
titanenduel begint. Maar toen puntje bij paaltje kwam, waren het alleen de teamleden
Maurice, Maarten, Petra en ik die zaterdagavond een hotelletje probeerden te vinden. De
jeugdherberg die vlakbij het clublokaal van de Gentse Schaakkring ligt zat vol (op een
rommelige zespersoonskamer na).
Na wat mislukte pogingen, zoals een formule 1 hotel dat buiten de stad lag en waar me met de
auto nauwelijks konden komen, konden we uiteindelijk in één IBIS-hotel midden in de stad
een tweepersoonskamer reserveren en op loopafstand in een ander IBIS-hotel een andere.

Na het avondeten dat we pas zo rond 22.30 uur op tafel hadden staan, konden we eindelijk het
nachtleven in.
“Toch gek hoe dat er uitziet”, zei Maarten die bijna elk jaar aan het jaarlijkse zomertoernooi
meedoet.
“Het is zo leeg”. Tijdens de Gentse feesten zijn inderdaad alle pleintjes bezet met kraampjes
en muzikanten en een hossende mensenmassa. “Nu kun je gewoon zien hoe het eruit ziet, dat
heb ik nooit eerder meegemaakt.”

Nachtleven
Uiteindelijk vonden we een leuk Hardrockcafé die een nog leukere spelletjeskast had. Maarten
is een spelletjesvirtuoos, evenals Maurice en Petra en binnen de kortste keren had dit drietal
bij een verschillend aantal spelletjes de ‘high score’ te pakken. Ik houd niet van spelletjes,
maar vond het leuk om toe te kijken hoe ze de plaatselijke cracks van de eerste plaats wisten
te verdrijven.
Omdat er ook een naam ingetikt moest worden, hebben wij alle Timmen, Sjefkes, Geerten en
Lisa’s van hun high scores verdrongen met “Stukkenjagers”. Slechts in één spel moesten we
het stellen met een derde plaats en dat was – als ik het goed begrepen heb – een test die
bepaalt of je een echte vrouw bent! Zelfs met Petra in de gelederen, wisten we de vragen niet
op juistheid te toetsen. Petra is niet zo vertrouwd met mode, pumps en wat dies meer zij.

“Wat zeit gij leeelijk!”
De volgende dag togen wij na een uitbreide brunch naar het Gentse Denksportcentrum waar
een barkeeper met een hoge rating achter de bar stond. Mijn oude vriend en oud-kampioen
van België Günther Deleyn begroet mij altijd met de woorden “Ach, meneer Grooten, wat zeit
gij leeelijk!”
Dit keer was ik hem voor door hem voor “lelijke dief” uit te maken. In een toernooi in
Duitsland (Bad Wildbad 2002) waar hij op een camping had gestaan en ’s avonds geen licht in
zijn tent had, had hij een flashlight van ons geleend. Aangezien hij de zaklantaarn nog altijd
niet terug had gegeven, riep ik deze schuldgevoelens even snel op en inderdaad was hij het
nog niet vergeten.
In het restaurant hadden wij traditiegetrouw met bierviltjes weer eens geloot om de opstelling
en ditmaal was er het volgende uit komen rollen: 1. Herman, 2. Maurice, 3. Maarten en 4.
Petra. Kortom volgens de Stukkenjagersrating. Dit was de enige keer dat er een op rating
gerelateerde opstelling uit de bus kwam rollen, maar tot dusver is het loten succesvol
gebleken. Als je met 4-0 van Eindhoven wint en ook ZZICT weet uit te schakelen heb je het
goed gedaan. Onze conclusie was dat Vianen uit in de eerste ronde ook erg lastig was
geweest.
Ik lootte – tot ergernis van Maurice en Petra – ook nog wit aan mijn bord, dus dat beloofde
wat. Uiteindelijk werd duidelijk dat ik het zou opnemen tegen Geert van der Stricht, Maurice
tegen Eddy van Beers, Maarten tegen het Belgische jeugdtalent Bart Michiels (die al een IMnorm achter zijn naam heeft staan) en Petra tegen oud-Nederlands jeugdkampioen t/m 16 jaar
Koen Leenhouts.

De confrontatie
De wedstrijd begon uitstekend voor ons omdat Maarten zijn tegenstander wist te lokken in een
variantje dat hij zo’n tien jaar geleden eens had bekeken met Frank Kroeze en Jaap de Jager.

De arme Michiels zag met lede ogen aan dat Maarten alles vrijwel à tempo bleef spelen en hij
werd in no time van het bord geveegd.
Strijbos – Michiels
1. e4 c5 2. Pc3 Pc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. d3 d6 6. Le3 e6 7. Dd2 Tb8 8. Pf3 Pd4
Op bijvoorbeeld 8. ... b5 zou 9. d4 erg sterk zijn. Zo verhindert zwart dat plan, maar nu wordt het
ineens heel tactisch.
9. Lxd4 cxd4 10. Pb5 Db6

.tL_M_St
jJ_._JlJ
.d.jJ_J_
_N_._._.
._.jI_._
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r._.k._R
11. Db4!
Een scherpe zet. Ineens hangt d6 en onder omstandigheden pion d4. Maar wit zet zichzelf ook in de
penning.
11. ... Kd7 12. e5! dxe5?
De beslissende fout. Maarten wist uit zijn geheugen van tien jaar geleden dat zwarts enige zet hier
12. ... Lxe5 was met als mogelijk gevolg 13. Pxe5+ dxe5 14. Df8 Dxb5 15. 0-0 Dxb2 16. Dg7 en zwart
heeft wat compensatie voor het materiaal dat op de nominatie staat om kwijt te raken.
13. Pd2! Pe7
De pointe van de laatste zet is dat 13. ... a6 faalt op 14. Pc4! Dxb5 15. Dd6+ Ke8 16. Dxb8 en zwart
staat verloren.
14. Pc4 Da6 15. Dc5 Lf6 16. Dc7+ Ke8 17. Dxb8
En zwart gaf het op, niet het minst omdat 17. ... Dxb5 faalt op 18. Pd6+.
1-0
Dat was een mooie opsteker, zeker omdat ook Petra met zwart goed uit de opening was gekomen.
Leenhouts toonde weinig begrip van de stelling en in het middenspel had Petra een prettige keuze uit
diverse gunstige eindspelen.
Ondertussen stond ik ook zeer behoorlijk tegen Van der Stricht met wie ik nog een appeltje te schillen
had. In een Damegambiet had ik met tegengestelde rokades een open g- en h-lijn voor mijn torens en
een massieve pionnenmassa in het centrum.
De enige partij die ons zorgen baarde was die van Maurice. Aanvankelijk was er weinig aan de hand,
totdat Van Beers plotseling een paard middenin de stelling (op e6) van Maurice plantte.
Van Beers – Peek

._.t._M_
_J_D_JlJ
Ts.j._J_
j._Is._.
I_._Nn._
_Q_._._.
.i._.iIi
r.b.r.k.
21. Pe6!

Deze zet ziet er link uit, het paard mag niet genomen worden (21. … fxe6? 22. dxe6 De7 23. Lg5 met
winst) en na
21. … Tc8 22. Pxg7 Kxg7
heeft wit uitstekende aanvalskansen met 23. Lg5! omdat de zwarte velden lelijk verzwakt zijn.
Terwijl Maarten schijnbaar ontspannen naar het wielrennen aan het kijken was, leek het erop dat het
helemaal mis zou gaan. Maar Maurice blijkt dit jaar erg persistent te zijn en hij wist te profiteren van
een onnauwkeurigheid van zijn tegenstander.
Petra had ondertussen niet het meest optimale eindspel genomen, maar slaagde er toch in om de
tegenstander opnieuw met de rug tegen de muur te zetten. Uiteindelijk raakte zij van een toreneindspel
in een uiterst voordelig, zo niet gewonnen pionneneindspel.
Ondertussen was mijn tegenstander aan het terugvechten en had hij een zetherhaling in de stelling
gevlochten. Ik kon nog wel op winst spelen, maar dan zou ik risico’s moeten nemen. In overleg met
Maarten besloot ik om remise door herhaling van zetten te claimen. Petra die gehoopt had dat ik zou
winnen, voelde nu, mede door de ontwikkelingen op het bord van Maurice, de druk op haar resultaat
toenemen waardoor zij niet optimaal meer functioneerde. Als er iemand goed is in pionneneindspelen
is zij het wel.
Leenhouts – Schuurman

._._._._
_J_._._.
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In deze bijna symmetrische stelling speelde wit het gedwongen
1. b5
Een nader onderzoek leer dat zwart op winst staat omdat de koning beter staat. Maar Petra greep er
hier helaas naast met
1. … Kd6?
Al eerder had zij gezien dat het moest komen van 1. ... g4! en nu zijn er de volgende varianten:
1) 2. c5 axb5 3. c6 Kd6! (Deze briljante zet moest wel gevonden worden.) 4. cxb7 Kc7 5. a6 gxh3
6. gxh3 f4 en de twee verre zwarte vrijpionnen beslissen de strijd;
2) 2. Ke3 f4+ 3. Kf2 gxh3 4. gxh3 Kd4 5. Kf3 Kxc4 6. bxa6 bxa6 7. Kxf4 Kb5 8. Kg4 Kxa5 9. Kxh4
Kb4 10. Kg5 en zwart is precies een tempo eerder;
3) 2. b6 gxh3 3. gxh3 f4 en wit is in tempodwang. Bijvoorbeeld 4. Ke2 Kd4 5. Kf3 Kxc4 en ook nu
is simpel uit te tellen dat zwart op tijd is.
Na de partijzet kreeg wit hetzelfde type eindspel, maar nu trekt hij aan het langste eind.
2. Kd4 g4 3. c5+ Kc7 4. bxa6 bxa6 5. Ke5 Kc6 6. Kxf5 gxh3 7. gxh3
Het wrange is dat wit nu een zetje eerder is.
1-0

Dat was een flinke tegenvaller, maar ondertussen was Van Beers, die in vliegende tijdnood
zat, aan het knoeien geslagen. Maurice had intussen al een remiseaanbod van hem geweigerd
en bij de tijdcontrole stond er een theoretisch bekende toreneindspel van drie tegen drie
pionnen op een vleugel en een pluspion voor Maurice aan de andere kant op het bord. Het is
bekend dat de a-pion niet gunstig is en dat ook de zwarte toren maximaal ongunstig staat voor
de eigen pion. Overigens cursisten opgelet: dit type eindspel zal nog aan bod komen in de
training.
Onlangs is in Linares een recent voorbeeld van dit type eindspel op het bord gekomen in de
partij Leko – Anand. Daar slaagde de zwartspeler er niet in om deze als theoretisch bekend
staande remisestelling te houden.

Van Beers – Peek

._._._._
r._._JmJ
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Dit was de stelling vlak voor de bizarre tijdcontrole bij de 35ste zet. Er volgde:
35. h4 h6 36. Kg2 Kf6 37. Kf3 Ke6 38. Ta6+ Ke5 39. h5?!
Daar gaat wit niet op vooruit.
39. ... Kf5 40. Ta7 Kf6 41. Ta6+ Kg5 42. hxg6 fxg6 43. Kg2 Kf5 44. Kf3 h5 45. Kg2 g5 46. Kf3 h4
Ik denk dat 46. ... Ta3+! 47. Kg2 g4 gevolgd door een koningsmars naar de damevleugel waarschijnlijk
de manier voor zwart is om het te spelen.
47. Kg2 hxg3
Wellicht is 47. ... Ta3!? een slim idee. Zwart kan dan … hxg3, hxg3 afdwingen. Nu neemt wit met de
koning terug.
48. Kxg3 Ke5
Wit had in deze fase ergens zijn pion op f3 moeten zetten, waarna remise het meest waarschijnlijke
resultaat is.
49. Tg6 Kf5 50. Ta6 Ta3+ 51. Kg2 g4 52. Ta8 Ta4 53. Ta7 Ke4 54. Ta8 Kd3 55. Ta7 Kc4 56. Kg3
Kb5 57. Tb7+ Kc6 58. Ta7 Kb6 59. Ta8

R_._._._
_._._._.
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T_._._J_
_._._.k.
._._.i._
_._._._.
59. ... Te4!
Eindelijk kan de toren uit zijn netelige positie weggespeeld worden. Essentieel is dat de witte koning
voldoende is afgesneden als beide pionnen worden geruild: 60. f3 gxf3 61. Kxf3 Te7 en het is
theoretisch bekend dat de koning voldoende lijntjes is afgesneden, uitgaande van een stelling met
zwarte koning op a1 en pion op a2, witte toren op de b-lijn.

.r._._._
_._.t._.
._._._._
_._._._.
._._._._
_._._._.
J_._.k._
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De winstvoering is dermate leerzaam dat elk lid van De Stukkenjagers deze moet kennen. Speel even
mee:
1. … Tc7 2. Ke2 Tc1 en nu zijn er twee belangrijke varianten:
A) 3. Kd2 Tb1 waarna de zwarte koning kan weg zigzaggen na 4. Ta8 Kb2 5. Tb8+ Ka3 6. Ta8+ Kb3
7. Tb8+ Kc4 en zwart wint;
B) 3. Kd3! Tb1 4. Ta8 Kb2 5. Tb8+ Kc1! (Nu heeft het zigzaggen geen zin omdat zwart dan de pion
verliest. De koning moet dus nu via de onderkant ontsnappen) 6. Tc8+ Kd1 7. Th8! (Opletten
geblazen voor zwart, maar hij heeft iets slims) 7. … Tb3+ 8. Kc4 Tc3+! 9. Kb4 (De toren is taboe)
9. … Tc1! 10. Th1+ Kc2 11. Th2+ Kb1 en het is eindelijk voor de bakker.
Zo dat was even wat eindspeltheorie tussendoor. Na de tekstzet bleef wit volharden in ‘niets’ doen,
waardoor Maurice zijn pion op a2 kreeg, koning op a1 en toen met het slimme Te4-e2 een brug op b2
wist te bewerkstelligen. In verloren stelling ging de Belg ook door de vlag waardoor er een unicum
heeft plaatsgevonden in de nog jonge geschiedenis van De Stukkenjagers.

Voor het eerst is er een team van De Stukkenjagers in geslaagd om door te dringen tot de
bekerfinale. Deze zal op 24 mei in IJmuiden gespeeld worden. Ook HSG plaatste zich al, door
een 2,5-1,5 zege op Utrecht en op het moment van schrijven is ook duidelijk geworden dat
DD het vluggeren heeft gewonnen van Alteveer. De overige finalist zal nog moeten komen uit
de wedstrijd Groningen - Paul Keres (2 mei).

Groepsreis?
Op deze heugelijke dag zullen ‘s morgens de halve finales worden gespeeld, waarna ’s
middags de finale en de strijd om de derde en vierde plaats volgt. Nu de groepsreis naar Gent
in het water gevallen is, kunnen we een tweede poging wagen. Wie gaat er mee om op
vrijdagavond een avondje te stappen en ons moreel te ondersteunen om de Cup mee naar
Tilburg te nemen? Opgeven bij César.
Het schijnt dat HSG enkele grootmeesters laat opdraven. Laten we hopen dat we ze pas in de
finale krijgen, zodat we de stunt helemaal compleet kunnen maken…
Herman Grooten
Onderstaand verslag van Geert van der Stricht (HWP) is afkomstig van
schakers.info

Stukkenjagers naar bekerfinale
Afgelopen week vond in Gent een interessante bekerwedstrijd plaats tussen HWP(SvG) en
Stukkenjagers. Zij zouden onderling gaan uitmaken wie naar de bekerfinale mag. Beide teams
ambiëren de promotie naar de meesterklasse en staan in de nationale competitie ook aan kop in
klasse 1B respectievelijk 1A.
Voor deze bekerwedstrijd kwamen beide teams ook behoorlijk sterk opdagen zodat een spannende
wedstrijd te verwachten was. Nochtans zag het daar na een uurtje spelen niet echt naar uit.
Bliksemzege
Bart Michiels liet zich vroeg beetnemen in het gesloten Siciliaans en kon na een dame-inval meteen
opgeven. Volgens mijn database heeft deze variant al een 20-tal slachtoffers geëist.
Strijbos,M - Michiels,B
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.d3 d6 6.Le3 e6 7.Dd2 Tb8 8.Pf3 Pd4 9.Lxd4 cxd4 10.Pb5
Db6 11.Db4

11...Kd7 12.e5! dxe5 13.Pd2 Pe7? [13...a5 14.Da4 Kd8 is nog het minste kwaad, maar zeker geen
pretje voor zwart.] 14.Pc4 Da6 15.Dc5 Lf6 16.Dc7+ Ke8 17.Dxb8, 1–0.
Deze vlotte zege maakte het de teamgenoten van Stukkenjagers toch wat comfortabeler en zette extra
druk op de overige HWP-ers. Nochtans zag het ernaar uit dat HWP iets kon terugdoen, nadat Van
Beers een paard in de vijandelijke stelling had geplant.
Van Beers,E - Peek,M
Diagramstelling na 20…Pe5

21.Pe6! Tc8 [Het paard kan niet geslagen worden: 21...fxe6? 22.dxe6 De7 23.Lg5 +-]
22.Pxg7 Kxg7 Nu mist zwart zijn belangrijke fianchettoloper en heeft wit aantrekkelijke
aanvalsmogelijkheden als 23.Lg5 of 23.De3, maar Van Beers dacht de sterkste gevonden te hebben:
23.Le3? Tc4! Nog een fraaie verdediging, door wit over het hoofd gezien. Na,
24.Lxb6 Tb4 had wit geen voordeel meer ..
Zetherhaling
Nadat Van Beers zijn kansen had gemist zag het er erg slecht uit voor de HWP-ers. Herman Grooten
had lange tijd een comfortabel plusje tegen uw verslaggever maar besloot zich in te laten op een
zetherhaling vanwege de stand in de match en het inmiddels ontstane pionneneindspel bij zijn vriendin
Petra Schuurman:
Leenhouts,K - Schuurman,P
Diagramstelling na 36 …f5

In dit perfect symmetrisch pionneneindspel staat zwart eerder beter vanwege de betere positie van
haar koning. Hier werd door de Stukkenjagers op minstens een halfje gerekend, maar zie wat er
gebeurde..
37.a5 h4 38.b5 Kd6? 39.Kd4 g4 40.c5+ Kc7 41.bxa6 bxa6 42.Ke5 gxh3 43.gxh3 Kc6 44.Kxf5 Kb5
45.c6 Kxc6
Diagram na 45. .. Kxc6

Opnieuw een symmetrisch pionneneindspel. Wit heeft nog steeds de voorzet en wint ermee. Na het
ophalen van de pionnen promoveert de witte randpion eerst en controleert meteen ook het vijandelijke
promotieveld.. 1–0
Dit was terug even slikken voor Stukkenjagers, want Grooten had net een aantrekkelijke stelling
remise gegeven..
Eindspelgeknoei
Er gebeurde nog méér eindspelgeknoei. Op het enige overgebleven bord (Van Beers – Peek) ontstond
een toreneindspel met pluspion voor Peek, maar dankzij Van Beers’ actieve toren is het remise zoals
we het in de boekjes kunnen terugvinden. Met slinkende bedenktijd kon Van Beers de remisewending
echter niet vinden en kon Peek nog het volle punt en de matchoverwinning laten aantekenen..
Deze wedstrijd liet eens te meer zien dat het speeltempo in de bekercompetitie niet geschikt is om
eindspelen te doorgronden ..
Geert van der Stricht.

Bijna, maar net niet…

De laatste wedstrijd van de KNSB-competitie is gespeeld. Ons eerste team is in het zicht van de haven
gestrand. In de wetenschap dat 5-5 voldoende was voor de promotie werden we in een zinderende
wedstrijd tegen het talentvolle jeugdteam van Utrecht 2 met het kleinst mogelijke verschil verslagen.
In de wedstrijd kwamen de Utrechtse jonkies al snel op een 4-0 voorsprong. César speelde op bord 1
zijn Lettisch gambietje en de variant die tegenstander Marc Erwich koos was nu niet bepaald de juiste
voortzetting. Tenminste als we de theorie moeten geloven. Maar Fritz denkt daar anno 2003 anders
over en de compensatie de theorie beloofde was er niet.
Op bord 2 wilde Cor van Dongen het graag opnemen tegen Erwin l’Ami tegen wie hij een positieve
score heeft. Met wit had hij lange tijd een klein plusje, maar geen plan. En l’Ami is tegenwoordig van
meestersterkte, dus kreeg Cor een zware pijp te roken in het late middenspel. Ergens raakte hij het
spoor bijster en verloor.
Op bord 3 houdt Maarten met zwart altijd moeiteloos stand tegen hoge Elohouders. Maar Ruud
Janssen bleek toch van een iets ander kaliber te zijn. Hij speelde een strakke positionele partij waarin
Maarten na zijn zwakke … e5-e4 er niet meer aan te pas kwam. Kan gebeuren.
Dat waren al drie nullen en daar kwam een enigszins onnodige bij. Op bord 5 was Dennis redelijk uit
de opening gekomen. Hij ruilde de juiste stukken af en kreeg in een soort Benonistelling zijn
meerderheid snel naar voren. Tegenstander Alexander van Beek zag zich genoodzaakt tot een
kwaliteitsoffer, maar had daar te weinig compensatie voor. Helaas vergaloppeerde Dennis zich met …
Da5 waarbij hij de tussenzet b2-b4 had gemist. Dat kostte een stuk en met twee stukken voor de toren
bleek de witte aanval wel erg sterk. Dat zag er dus niet rooskleurig uit.
Maar op de overige borden leek na zo’n vier uur spelen toch nog een wonder mogelijk. Op de laatste
twee borden slaagden Gerben Veltkamp en Bianca Muhren erin om hun tegenstander te verslaan.
Gerben kwam middenin de voorbereiding terecht tegen Thomas Willemze. En ook al deed hij het niet
helemaal optimaal (hij verzuimde direct beslissend voordeel te claimen) maar hij ging onverstoorbaar
verder, hield de druk uitstekend vast en verleidde zijn tegenstander in tijdnood tot fouten. Die kwamen
er en Gerben rondde verder bekwaam af.
Bianca had het aanvankelijk zwaar tegen Jos Nooijen die in een geïsoleerde pionstelling op haar
koning afging. Op een gegeven moment kwam er een stukoffer dat er gevaarlijk uitzag maar waarvan
de consequenties zeer onduidelijk waren. Nadat Bianca taai had verdedigd was haar tegenstander in
vrijwel onoverkomelijke tijdnood gekomen en beging toen de ene na de andere fout. Daarna had onze
Nederlandse meisjeskampioen weinig moeite het volle punt binnen te halen: 2-4.
Van de partijen die nog bezig waren leek Maurice Peek op het oog goede winstkansen te hebben
tegen kersverse IM Jelmer Jens uit Utrecht, Petra Schuurman stond een gezonde pion voor tegen
jeugdig talent Marlies Bensdorp, Peter Huibers was daarentegen in grote problemen tegen Daan
Jongsma en schrijvers dezes had een slechte tot verloren stand omgebogen in een glad gewonnen
toreneindspel. Prognose: 5-5!
Toen gebeurden er een paar merkwaardige dingen. Petra had na de veertigste zet niet optimaal
doorgezet en had eigenlijk geen plan meer. Op een merkwaardige manier raakte zij plotseling een stuk
kwijt en stond nu ineens verloren.
Maurice kwam een heel eind, maar Jens liet zien waarom hij onlangs IM is geworden. Hij bleek erg
persistent, vond de verborgen verdediging waardoor Maurice niet meer kon winnen en in remise moest
berusten.
Ondergetekende had een niet al te moeilijk toreneindspel meer, waarbij er meerdere manieren waren
om een punt binnen te halen. Maar ik lette niet goed op en liet me de kaas van het brood eten,
waardoor ik ineens niet verder dan remise kon komen. Slecht en niet professioneel, zeker gezien
datgene wat er nog ging komen.
Het bord van Peter stond in vuur en vlam. Op de damevleugel verbrandde hij alle schepen achter zich
en had een dijk van een tegenaanval in gang gezet. Jongsma dacht daarna te lang na om een
geforceerde winst te vinden. Toen bleek dat die er niet inzat vergat hij dat remise ook een goed
resultaat zou zijn en hij liet zich toen pardoes matzetten door Huibers, waardoor alles in een ander
perspectief kwam te staan. Als we dat geweten hadden…
Bensdorp werd toen gesommeerd om remise aan te bieden om haar ploeg over de streep te helpen en
verdere rampen te voorkomen.
In de eindstand eindigen beide teams precies gelijk, zowel in match- en bordpunten. Het onderlinge
resultaat bepaalt dat de jeugd van Utrecht 2 zich volgend jaar in de Meesterklasse mag gaan
manifesteren. Hieronder een paar fragmenten uit deze krachtmeting.

Veltkamp - T. Willemze
1. d4 Pf6 2. Pf3 c5 3. d5 b5 4. Lg5 Pe4 5. Lh4 Lb7 6. a4 Deze stelling hadden we nog in de
voorbereiding op het bord gehad.
6. ... b4?! Deze zet wordt niet aangegeven. De theorie gaat verder met 6. ... Da5+.
7. Dd3 f5 8. Pbd2 La6 9. De3 Pxd2 10. Pxd2 Db6
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Na zwarts laatste zet 12. … Db6-h6 heeft wit een aardig tactisch grapje voor zijn tegenstander in petto.
13. Lg5! Dg6
De loper is taboe vanwege 13. ... Dxg5 14. Pd6+ Kd8 15. Pf7+ met damewinst.
14. Dc7 La6 15. Lf4 Lxc4
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Wit kan de buit nu binnen halen door eerst het (geplande) schaakje op c8 te geven. Maar er volgde:
16. Db7? Het verschil met de partijvoortzetting is dat zwart dan niet de verdediging kan spelen die hij
in de partij tot zijn beschikking heeft. Na 16. Dc8+! Kf7 17. Db7 Pc6 18. Dxa8 Lxd5 19. 0-0-0 e6 20.
Dc8 staat wit zo goed als gewonnen.
16. ... Lxd5! 17. Dxd5 Pc6 18. 0-0-0 De6 19. e4 Dxd5 20. exd5 Pd8 21. Ld3 g6 22. Le5 Tg8 23.
The1 Kf7 24. d6! e6 25. Lb5 Het hardnekkige 25. ... Ke8 is niets voor een aanvalsspeler als Thomas
Willemze. In tijdnood gekomen grijpt hij alsnog mis:
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25. ... a6? Ook na 25. ... Ke8 behoudt wit het initiatief als hij hier 26. a5! speelt. Na 26. … a6 27. La4
Lg7 28. f4 staat zwart nog altijd met handen en voeten gebonden. Een voorbeeld: 28. … Ta7 29. Lxg7
Txg7 30. Td5 Kf7 31. Txc5 en wit staat fantastisch.

26. Lxd7 Lh6+ 27. Kb1 Ta7 28. Lc8 Lg7 29. Lxg7 Txg7 30. Te5 c4 31. Tde1 Ta8 32. Ld7 Ta7 33.
Lxe6+ Pxe6 34. Txe6 Tg8 35. Te7+ Txe7 36. Txe7+ Kf6 37. Ta7 Td8 38. Txa6 Ke5 39. Tb6 c3 40.
b3 Kd5 41. Txb4
1-0
D. Jongsma – Huibers
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pd2 Pf6 4. e5 Pfd7 5. c3 c5 6. Ld3 b6 7. f4 La6 8. Lxa6 Pxa6 9. Pe2 Pc7 10. 0-0
g6 11. Pf3 b5 12. Le3 c4 13. Kh1 Pb6 14. Dc2 Dd7 Waarom zou je ontwikkelen als je stukken al goed
staan? Ik denk dat 14. … b4 ook een goede mogelijkheid zou zijn. Zwart verhindert dan ook dat wit erg
gemakkelijk van zijn slechte loper af komt.
15. Lf2 Le7 16. Lh4 Lxh4 17. Pxh4 De7 18. Pf3 a5 19. Pd2 h5 20. Tfb1 a4 Hier moet het volgens mij
niet van komen. Zwart moet aansturen op de actie … b5-b4, maar erg gemakkelijk is dat niet.
21. Pf3 a3 22. b4 cxb3 e.p. 23. axb3 Kd7 24. Pc1 Ta7 25. Pd3 Tha8 26. Ta2 Pa6 In deze fase had
zwart ergens het pionoffer … b5-b4 moeten brengen om na cxb4 veld b5 voor een paard te krijgen en
te verhinderen dat wit zelf veld b4 in handen neemt.
27. Dd2 Pb8 28. Pfe1 Pc6 29. Tba1 Ke8 30. Pc2 Pa5 31. Tb1 Pc6 32. Tba1 Pa5 33. Tb1 Pc6 34.
Dc1 Pc8 35. Tba1 Kd8 36. Pcb4 Pxb4 37. Pxb4 Dc7 38. Pd3 Pe7 39. Pc5 Da5 40. b4 Db6 41. Txa3
Pf5 42. Ta5 Ke8 43. Da3 Txa5 44. bxa5 Dd8 45. Db4

T_.dM_._
_._._J_.
._._J_J_
iJnJiS_J
.q.i.i._
_.i._._.
._._._Ii
r._._._K
Het is helemaal uit de hand gelopen en het werd nu tijd voor een snelle switch.
45. ... Dh4! Zwart ziet dat het op de damevleugel is misgelopen en start – uit nood geboren – een
gevaarlijk initiatief aan de andere kant van het bord.
46. Dxb5+ Kf8 47. a6 Pe3! De juiste zet.
48. a7 Df2 49. Db8+ Kg7 50. Tg1 Pg4

Tq._._._
i._._Jm.
._._J_J_
_.nJi._J
._.i.iS_
_.i._._.
._._.dIi
_._._.rK
Vreemd genoeg zit er geen winnende voortzetting in voor wit. Voor de hand ligt 51. Pxe6+ fxe6 52.
Db7+ Kh6 53. Dxa8 maar dan komt 53. ... Dxf4! 54. Dh8+ Kg5 en er is nu een grappig remiseslot
mogelijk: 55. h4+ Kxh4 56. Df6+ Dxf6 57. exf6 Pf2+ 58. Kh2 Pg4+ met herhaling van zetten.
51. Tb1?? Na heel lang nagedacht te hebben, maar dat geeft dus ook nog het halve punt weg.
51. ... Dxf4 52. Kg1 Ook 52. Pxe6+ helpt ook niet meer na 52. ... fxe6 53. Tb7+ Kh6 en zwart trekt aan
het langste eind.
52. ... De3+ 53. Kh1 Pf2+ En opgegeven vanwege het aloude stikmat dat ontstaat na 54. Kg1 Ph3++
55. Kh1 Dg1+ 56. Txg1 Pf2 mat.
0-1
Peek – Jens

1. d4 Pf6 2. Pf3 e6 3. g3 b6 4. Lg2 Lb7 5. 0-0 Le7 6. c4 0-0 7. Pc3 Pe4 8. Dc2 Pxc3 9. Dxc3 f5 10.
Db3 Le4
Dit is geen gemakkelijke stelling om voordeel te behalen. In grootmeesterpartijen kiest wit meestal
voor het plan om met Lg2-f1 of Lg2-h3 zijn loper van de lange diagonaal te halen om daarna zijn paard
terug te trekken en aldus de zwarte loper op e4 tot een verklaring te dwingen. Na ruil van de witte
lopers heeft wit in principe niets.
11. Lf4 Lf6 12. Tfd1 Pc6 13. Pe5 Lxg2 14. Kxg2 Lxe5 15. Lxe5 g5 16. Df3 Pe7 17. d5 Pg6

T_.d.tM_
j.jJ_._J
.j._J_S_
_._IbJj.
._I_._._
_._._Qi.
Ii._IiKi
r._R_._.
18. dxe6! Net op het moment dat alles OK lijkt voor zwart komt Maurice met een handigheidje. Deze
zet heeft zwart duidelijk niet zien aankomen en hij mag van geluk spreken dat het niet direct verliezend
voor hem is.
18. ... Pxe5 19. Dd5 Pf7 Logischer is 19. … De7, maar ook dan staat wit beter.
20. exf7+ Txf7 21. Td4 Df8 22. Tad1 Te8 23. e3 d6

._._TdM_
j.j._T_J
.j.j._._
_._Q_Jj.
._Ir._._
_._.i.i.
Ii._.iKi
_._R_._.
24. h4 Te vroeg, denk ik. Misschien was 24. Dc6 een idee (om daarna met h2-h4 te gaan werken) en
de actie ... c7-c5 uit de stelling te halen.
24. ... c5 25. T4d2 gxh4 26. Dxd6 hxg3 27. Dxf8+ Kxf8 28. Kxg3 f4+ 29. exf4 Te4 30. Td8+ Kg7 31.
T8d7 Txf4 32. Txf7+ Txf7 33. f4 Kf6 34. Td6+ Kf5 35. Kf3 Te7 36. b3 Te1 37. Td7 Tf1+ 38. Kg3
Tg1+ 39. Kf3 Tf1+ 40. Ke2 Ta1 41. Txa7 Kxf4 42. Txh7 Txa2+ 43. Kd3 Ta8

T_._._._
_._._._R
.j._._._
_.j._._.
._I_.m._
_I_K_._.
._._._._
_._._._.
Deze vereenvoudigde stelling is vrij problematisch voor zwart. Zijn toren wordt in een passieve rol
gedrongen en de koning wordt horizontaal afgesneden. Het enige probleem dat wit heeft is om zijn
koning op b5 te krijgen.
44. Th6 Tb8 45. Tc6 Zo verhindert wit dat zwart zich los werkt met ... b6-b5.

45. ... Ke5 46. Kc3 Tb7 47. b4 Dat is jammer, maar het is de enige manier om verder te komen.
47. ... Tb8 48. Kb3 Vooral niet al te hebberig met 48. bxc5? bxc5 49. Txc5+ Kd6 50. Td5+ want na 50.
… Kc6 heeft zwart een theoretische remisestelling bereikt.
48. ... Tb7 49. Ka4 Kd4 50. Kb5 Tb8 Iemand vroeg zich af waarom Maurice geen 51. Td6+ speelde
maar na 51. ... Kc3! 52. bxc5 bxc5 54. Kxc5 Tc8+ is het remise.
51. Tc7 Th8 52. Tc6 Tb8 53. Th6

.t._._._
_._._._.
.j._._.r
_Kj._._.
.iIm._._
_._._._.
._._._._
_._._._.
53. ... Kc3! Jens verdedigt zich formidabel. Opnieuw doet hij weer de enige zet. Na 53. ... Tb7 54.
Th4+ Ke5 55. bxc5 bxc5+ 56. Kxc5 Tb8 57. Kc6! heeft wit een stelling bereikt die in de theorie bekend
staat als de regel van vijf. Die is te ingewikkeld om hier uit de doeken te doen, maar wit staat hier op
winst.
Bijvoorbeeld: 57. ... Tc8+ 58. Kb7 Tc5 59. Kb6 Tc8 60. c5.
54. Th3+
½-½
Grooten – J. Willemze

T_.t._M_
j._._J_J
._J_._._
_._._.j.
._._S_._
i._._._I
._.dN_Ik
_Q_.rR_.
In deze stelling ben ik na flink wat geklungel danig in de problemen geraakt maar gelukkig had mijn
tegenstander niet al te veel tijd.
29. ... Dd5?
Oef! Na 29. ... Dd6+ 30. Kg1 Pd2 31. Df5 Pxf1 32. Dxg5+ Kh8 is wit uitgepraat.
30. Pf4! Ineens doet wit weer mee. Sterker nog, na deze zet wint wit een pion terug en grijpt hij het
initiatief.
30. ... gxf4 31. Txe4 Tab8 32. De1 Td6 33. Tfxf4 Tg6 34. Df2! Tb3? Het was niet duidelijk wat zwart
wel moest doen, maar na deze zet staat wit ineens op winst.
35. Te8+ Kg7 36. Te7 Dd6 37. Txf7+ Kg8 38. Tf8+ Kg7 39. Dxa7+ Kh6 40. Df2 Kg7 41. Tf7+ Kg8
42. Dh4 Waarschijnlijk 42. a4! de meest handige voortzetting, maar ik was een beetje bang voor 42. ...
Tbg3 43. Dxg3 Txg3 44. Kxg3. Achteraf lijkt me dit toch wel een technische winst voor wit.
42. ... h6 43. Df2 Tbg3 44. Tf8+ Kh7 45. T4f7+ Tg7 46. Txg7+ Txg7+ 47. Df4 Dxf4+ 48. Txf4

._._._._
_._._.tM
._J_._.j
_._._._.
._._.r._
i._._._I
._._._Ik
_._._._.
Zo dat begrijp ik tenminste. Deze stelling is in principe simpel gewonnen voor wit. Het winstplan is:
koning naar de damevleugel op de vrije a-pion te ondersteunen.
48. ... Ta7 49. a4 Kg6 50. Kg3 c5 51. Kf3 Tb7

._._._._
_T_._._.
._._._Mj
_.j._._.
I_._.r._
_._._K_I
._._._I_
_._._._.
Eigenlijk geen zet want zwart geeft de druk op pion a4 op. Ik had niet door hoe ik hier het handigste op
kon reageren.
52. Ke4?? Ik was meer bij de andere partijen aan het kijken en ik speelde deze zet zonder nadenken.
Stom, stom, stom de bekende kip zonder kop dus. Dat overkomt me de laatste tijd veel te vaak. Even
niet opgelet en daar gaat weer een half punt over de tafel. Achteraf gezien is 52. Tc4! verreweg de
gemakkelijkste winst. Hoewel wit de afsnijding over de f-lijn vrijwillig opgeeft bereikt hij wel een ander
doel: de koning kan linea recta naar de damevleugel lopen. 52. ... Ta7 is dan de enige zet en na 52. ...
Tb3+ geeft 53. Ke4 Kf6 54. Kd5! geen problemen meer: omdat het pionneneindspel na 54. ... Txg2?
55. Tg4+ Txg4 56. hxg4 eenvoudig gewonnen is voor wit, is zwart helemaal uitgepraat. Tijdens de
partij dacht ik dat de toren gedekt stond en dat kon ik bereiken met 52. Tg4+ maar na 52. … Kf5 kan
de witte koning nog even niet passeren. Overigens kan wit het ook ‘langzaam’ winnen met bijvoorbeeld
eerst g2-g3, h3-h4. Nu kwam
52. ... Tb4+ 53. Ke5 Hier schrok ik me kapot. Ik wilde bijna 53. Kd5 doen, want dat was namelijk de
bedoeling. In mijn hoofd had ik de toren gedekt neergezet, maar dat was dus niet het geval. Nu klopt
het hele concept niet meer want ik raak mijn kroonpion op de a-lijn kwijt.
53. ... c4 54. Tf6+ Kg5 55. Tf5+ Kg6 56. Tf3 Txa4 57. Kd4 h5 58. g3 Weer een 'lekker' zetje. Het gaat
van kwaad tot erger. Wit kan nog een stelling bereiken met een pion meer. Met twee tegen een op een
vleugel valt er dan geen eer meer te behalen, maar je weet maar nooit... Na de tekstzet moet ik zelfs
benen maken om het halve puntje veilig te stellen.
58. ... c3+! 59. Kd3 Ta2 60. g4
½-½

Ondanks dit gestuntel was het toch een mooi seizoen voor ons. Volgend jaar iets meer
concentratie, alertheid en geen tijdnood en dan zijn we wellicht rijp om wel naar de
meesterklasse te gaan. Moeten we nog wel even klasse 1A maar weer aanvragen!
Herman Grooten
Uiteraard haalde deze thriller uitgebreid de media. Hieronder vind je achtereenvolgens de
verslagen van schakers.info (door Jelmer Jens van Utrecht 2), uit Brabants Dagblad (Willem
Spoeltman en Cas Overzier) en Schaaknieuws (door Ruud Janssen, Utrecht 2)….

Jeugdteam naar Meesterklasse!

Zaterdag stond een cruciale wedstrijd op het programma tegen Stukkenjagers. Bij het ingaan van de
ronde waren er drie kanshebbers voor het felbegeerde ticket naar de Meesterklasse: Stukkenjagers
had 13 matchpunten, Utrecht 2 en Purmerend bezaten 11 matchpunten. Alleen winst tegen
Stukkenjagers kon het jeugdteam dus promotie opleveren, waarna een bordpuntenrace met
Purmerend zou moeten worden uitgevochten.
Stukkenjagers was dit seizoen overtuigend uit de startblokken gekomen, maar de laatste wedstrijden
werden aardig wat punten gemorst. De achtste ronde had Stukkenjagers al promotie veilig kunnen
stellen, maar tegen Purmerend kwam het niet verder dan 5-5. Hiermee werd Utrecht enorm in het
zadel geholpen: het jeugdteam kreeg alles weer in eigen hand. De spelers van Utrecht 2 gingen dan
ook vol vertrouwen naar Tilburg toe en keken uit naar de wedstrijd.
De Tilburgers kwamen in deze wedstrijd met een verrassende opstelling op de proppen. Zo werden
Becx en Van Dongen respectievelijk op de borden 1 en 2 gezet en speelde Grooten op bord 6. Utrecht
2 had ook enigszins met de spelers geschoven, maar de grootste verrassing was onze versterking aan
bord 9: Jos Nooijen, de man met de eeuwige jeugd. Voor deze wedstrijd liet het jeugdteam even de
principes varen en woog het feit dat we in de sterkst mogelijke opstelling moesten aantreden
zwaarder.
BRAND!
De wedstrijd was nauwelijks gespeeld of bord 1 stond in brand. Marc Erwich kreeg een wel heel
ongebruikelijke opening voorgeschoteld door Cesar Becx. Becx offerde al vroeg materiaal, voor een
kwaliteit had hij veel compensatie. Marc liet zich niet gek maken en al snel bleek zwart onvoldoende
compensatie te hebben. Toen even later de dames geruild werden, kon Marc zonder probleem het
punt incasseren.
Op bord 3 speelde Ruud Janssen tegen Maarten Strijbos, die al het hele seizoen de zwarte stukken
bediende. Met een paar mooie manoeuvres wist Janssen de zaken naar zijn hand te zetten. Strijbos
probeerde het Janssen nog moeilijk te maken, maar Janssen stuurde zijn tegenstander met een paar
sterke zetten het bos in. Een strakke partij van Ruud.
Alexander van Beek speelde met wit op bord 5 tegen Dennis Brokken. Brokken speelde de opening
niet helemaal nauwkeurig. Van Beek kon duidelijk voordeel krijgen, maar koos voor een andere zet. Hij
behield echter goede kansen door een kwaliteit te offeren voor de aanval. Door een taxatiefout van
zwart kon Van Beek een stuk incasseren, waarna wit met twee lichte stukken tegen een toren groot
voordeel kreeg. In de aanval viel de zwarte stelling als een brok uiteen.
Het tweede bord werd bezet door Cor van Dongen en Erwin l’Ami. Van Dongen kreeg al snel het
voordeel van het loperpaar, maar wist geen gevaarlijk plan te vinden. l’Ami kon in alle rust zijn stelling
gereedmaken voor de aanval door de juiste stukken te ruilen. In lichte tijdnood kon Van Dongen de
beste verdedigingszetten niet meer vinden en was het pleit beslecht.
Overtuiging?
Hoewel de tussenstand 4-0 was, hing een grote overwinning niet in de lucht. Op de overige zes borden
had Utrecht 2 geen overtuigende stellingen. Geruststellend voor het jeugdteam was het bericht dat
Purmerend geen vuist kon maken tegen Fischer Z, waardoor Utrecht 2 niet meer dan 5,5-4,5 hoefde te
maken.

Thomas Willemze kwam met zwart op bord 10 al snel in de problemen tegen Gerben Veltkamp.
Willemze rommelde zich er echter handig uit en kreeg een prima stelling. In tijdnood kwam hij echter
onder druk te staan. Willemze kon het niet meer bolwerken en verslikte zich. Veltkamp greep zijn kans
en bracht het eerste punt voor Stukkenjagers op het scorebord: 4-1.
Eeuwig talent Jos Nooijen speelde op bord 9 een goede partij tegen Bianca Muhren. Muhren ging veel
te optimistisch te werk waardoor Nooijen groot voordeel kreeg. Met actief spel en aanvalskansen leek
hij de partij naar zich toe te trekken. Nooijen maakte in tijdnood echter een aantal fouten die niet meer
te herstellen waren en verloor, stand 4-2.
Strijd
Op de overige borden werd nog volop gestreden, Stukkenjagers had echter de betere stellingen.
Alleen Jongsma op bord 7 stond goed namens Utrecht, tegen Huibers. Jelmer Jens en Jeroen
Willemze hadden zich beiden verrekend en keken tegen een nare stelling aan.
Daan Jongsma had met wit groot voordeel en leek tegen Huibers op een overwinning af te stevenen.
Hij liet Huibers echter tegenspel creëren en moest met een half uur op de klok de remiseweg zien te
vinden. Hij dacht 29 van de 30 minuten na, op zoek naar een combinatie, maar kon hem niet vinden.
Als gevolg daarvan kon Daan de zaak niet meer bij elkaar houden en kort daarna moest hij
teleurgesteld opgeven.
Jeroen Willemze stond met zwart op bord 6 glad gewonnen tegen Herman Grooten, maar moest na
een blunder alle zeilen bijzetten om niet meteen te verliezen. Willemze hield zijn poot stijf en wist een
remiseachtig toreneindspel uit het vuur te slepen. Met nauwkeurig spel haalde hij een belangrijk halfje
binnen voor het jeugdteam.
Op het vierde bord kreeg Jens met zwart al snel redelijk spel tegen Maurice Peek. Jens ging iets te
enthousiast verder en koos voor een wel erg voortvarend plan. Met een handige truc slaagde Peek
erin de zwaktes in de zwarte stelling bloot te leggen. In plaats van meteen de zwaktes aan te pakken
deed wit echter een paar sjablone zetten, waardoor zwart af kon wikkelen naar een houdbaar
toreneindspel. Peek ploeterde nog lang door en probeerde alles om de partij nog te winnen. Jens liet
zich echter niet in het ootje nemen en bereikte de remisehaven zonder problemen.

(foto New In Chess: Joppe Andriessen)

Vrouwenvrede
Het duel op bord 8 tussen Petra Schuurman en Marlies Bensdorp duurde het langst. Schuurman
kwam goed uit de opening en had al snel een prettige stelling. Bensdorp moest tegen een lastig
eindspel aankijken, maar legde meer handigheid aan de dag dan Schuurman. Na een serie matige
zetten blunderde Schuurman een van haar drie overgebleven stukken weg. Bensdorp kon, met een
totaal gewonnen stelling voor zich, het kampioenschap binnenslepen. Een halfje was namelijk al
voldoende voor de fel begeerde 5,5-4,5. In het belang van het team bood Marlies remise aan, hetgeen
werd aangenomen. Hiermee was het kampioenschap een feit!
Hoewel de overwinning in de ogen van de Utrechters verdiend was, bleef de strijd tot het einde
spannend. De ontlading was groot toen iedereen zich realiseerde dat een mirakel zich had voltrokken:
vanuit een hopeloze positie na zes ronden, wist Utrecht toch nog de hoofdprijs in de wacht te slepen.
De jeugdspelers proberen dit seizoen nog de dubbel te pakken: volgende week is er snelschaken voor
clubteams en de honger van de jonge Utrechters is nog niet gestild.

Na de wedstrijd trokken de jeugdspelers (onder wie Jos Nooijen) terug naar Utrecht, om de behaalde
promotie met enthousiaste Utrechters te vieren.
Jelmer Jens

Stukkenjagers grijpt mis
Van een verslaggever
Maandag 12 mei 2003 - TILBURG - Het tweede team van Utrecht is door een
verdiende 5½-4½ overwinning op Stukkenjagers kampioen geworden in de
eerste klasse A van de schaakcompetitie. Het jeugdige en zeer talentvolle team
sloot voor de Tilburgers de deur. Iedereen had het leuk gevonden dat er een
Tilburgs team in de meesterklasse zou zijn gekomen, maar de eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat Utrecht een maatje te groot was. Vanaf de start van de
wedstrijd waren de Tilburgers in grote problemen.
Cesar Becx had 's morgens de variant die hij op bord kreeg, keurig voorbereid, maar
verwisselde de zetten en kwam al snel in een verloren stelling terecht. Cor van
Dongen worstelde met een slechte loper en was eigenlijk ook kansloos. Ook
Maarten Strijbos werd in een van zijn lievelingsvarianten volledig weggespeeld. Toch
gloorde er op het eind van de wedstrijd hoop. Gerben Veltkamp won een uitstekende
partij en Bianca Muhren kon het tij keren toen haar tegenstander foutief offerde.
Toen Peter Huibers een stikmat, dat recht weggelopen leek uit een boekje van
Euwe, uitvoerde, begon de supportersschare al langzaam aan de champagne te
denken. Een gelijkspel was immers voldoende. Het mocht niet zo zijn. Dennis
Brokken, nog de held tegen Purmerend, kon zijn stelling niet bij elkaar houden en
Maurice Peek probeerde het lang, maar moest uiteindelijk in remise berusten. Petra
Schuurman had ondertussen een stuk verloren en kreeg een gecombineerd halfje
aangeboden met haar vriend, Herman Grooten.
Stukkenjagers - Utrecht 2 4½-5½.
Persoonlijke uitslagen: 1. C. Becx (zwart) - M. Erwich 0-1; 2. C. van Dongen - E. L'ami 0-1; 3. M.
Strijbosch - Janssen 0-1; 4. M. Peek - J. Jens ½-½; 5. D. Brokken - A. van Beek 0-1; 6. H. Grooten - J.
Willemze ½-½; 7. P. Huibers - D. Jongsma 1-0; 8. P. Schuurman - M. Bensdorp ½-½; 9. B. Muhren - J.
Nooijen; 10. G. Veltkamp - T. Willemze 1-0.

'Het is doodzonde, we waren er zó
dichtbij'
Door Cas Overzier
Maandag 12 mei 2003 - Slechts een half puntje meer en Tilburg had voor de
eerste keer in zijn historie een schaakclub in de hoogste klasse van Nederland

gekregen. Met de vlag op vallen faalde Stukkenjagers tegen concurrent
Utrecht, dat wel promoveert naar de meesterklasse.

Petra Schuurman met rechts naast haar Bianca Muhren in actie voor Stukkenjagers tijdens
het duel met Utrecht.
(Foto PVE/Ralph van de Lisdonk)

De spanning bereikt een hoogtepunt. De geur van bezwete lichamen penetreert
hevig in de bovenzaal van het Tilburgse theater De Vorst, waar de zonnestralen de
temperatuur binnenskamers nog eens tot ongekende hoogten stuwen. Het is zeven
uur zaterdagavond. Petra Schuurman en Herman Grooten zitten na bijna zes uur
peinswerk nog steeds diep gebogen over het schaakbord. Anderhalf punt heeft
Stukkenjagers nodig om de achterstand van 3 ½ -4 ½ om te buigen in een gelijkspel
(5-5). Genoeg voor promotie naar de eredivisie van het schaken.
De rimpels op de voorhoofden van de twee Tilburgse pionnen verraden dat het
allerminst snor zit. Internationaal meester, Grooten, komt niet verder dan remise en
even later accepteert zijn levensgezellin Schuurman na zomaar een stuk te hebben
geblunderd nukkig het remise-aanbod van tegenstandster Marlies Bensdorp. Het
sprookje van Stukkenjagers is definitief voorbij. De keurig in maatpakken gestoken
Utrechters voelen zich in De Vorst de koning te rijk. Er kan zelfs een bescheiden
vreugdedansje af.
Petra Schuurman (34) kan het dan nog niet geloven. "Dood en doodzonde. We
waren er zo dicht bij." De vriendin van Herman Grooten is in alle staten. Ze kan
terugkijken op een prachtig schaakseizoen, maar juist op de cruciale momenten
heeft ze het laten liggen. "Vorige keer, tegen Purmerend, had ik Stukkenjagers de
titel al kunnen bezorgen, maar verloor ik, terwijl ik remise eigenlijk al in mijn
binnenzak had. En dan nu dit."
Schaken is een individuele sport, maar dit voelt als een collectieve nederlaag. "Tja,
voor de club zou promotie natuurlijk hartstikke leuk zijn geweest. Voor mij persoonlijk
vind ik het zo ook best. Volgend jaar tegen jongens als Van Wely en Sokolov, daar
zit ik echt niet op te wachten, hoor", mijmert Schuurman, afgestudeerd wiskundige
en nu Pabo-studente.
Als schaakster is ze nagenoeg autodidact. Theorieboeken, daaraan heeft ze een
broertje dood. Desondanks scoorde ze er in de competitie lustig op los. Of ze nu aan

het hoogste of aan een van de lagere borden speelde, dat maakte weinig verschil: 5
½ uit acht is fraai.
Polgar
Op een bijna even fraaie score kan Bianca Muhren terugzien. De tweede vrouw in
het eerste van Stukkenjagers scoort ook tegen Utrecht, maar kan dus niet
voorkomen dat haar team de promotie op een halfje mist. "Hartstikke jammer, maar
nu gaan we er volgend jaar maar voor." De pas 17-jarige Rosmalense, die wordt
getraind door clubgenoot Herman Grooten, geldt als een belofte. Vorige week werd
ze nationaal jeugdkampioen tot en met twintig.
Het schaken is haar met de paplepel ingegoten. Vader en moeder bekleden functies
bij de schaakbond. Haar broer speelt in het eerste van het Bossche HMC/Calder en
ook haar zusjes Melissa (14) en Yvette (12) hebben talent.
Een Polgar-achtig model. "Ja, maar dan op iets lager niveau", aldus Bianca. "Judith
Polgar is wel altijd mijn grote voorbeeld geweest. Ik mag graag zien hoe goed zij het
tussen de mannelijke schaakgrootmeesters doet." Het leed van de doorslaggevende
nederlaag tegen Utrecht blijkt ze snel naar de achtergrond te hebben geschoven. In
de tuin van De Vorst speelt ze alweer partijtjes snelschaak.
Teamcaptain Cesar Becx meldt zich. Wie er mee gaan eten bij De Griek? Spontaan
gaan zo'n dertien vingers de lucht in. "Da's nu het leuke van deze club", weet Bianca
Muhren. "We gaan als vrienden met elkaar om. De sfeer is altijd prima. Daarom
speel ik ook volgend seizoen weer voor Stukkenjagers. Al is het in de eerste klasse."

Epiloog
In de tijd die overigens net als promotie relatief is zijn we nu weer twee weken verder en mijn
voorspelling lijkt niet uitgekomen. De kans om te promoveren heeft zich niet voorgedaan en
we zijn in een nieuwe begintoestand gekomen die uitgebreid is met de kans op degradatie. We
zitten dus weer ruimer in de mogelijkheden en dat is goed voor de club.
Het meest verheugende is dat mijn telepathische gaven nog helemaal intact zijn want ik wist
dat ik dit zou gaan schrijven.
Toon M

Reactie van de grote stukkennaaier
Naschrift bij deel 1 en 2 (zie vorig clubblad!) en de epiloog van Toon
Waarom Toon zijn stukken niet opmerkt in het clubblad
10 redenen
1. Hij leest het toegevoegde kopje ‘voorspel’ en is daarin niet geïnteresseerd
2. Zijn dochters gebruiken het clubblad als toiletpapier
3. Hij kon zijn leesbril niet vinden
4. Hij leest sneller dan het licht en was al klaar voordat de leeslamp brandde
5. Hij leest alleen wat hem onbekend voorkomt
6. Hij leest alleen wat hem bekend voorkomt, maar herkent zijn eigen stijl niet
7. Hij leest geen onzin
8. Hij leest wel onzin, maar kan niet geloven dat het van hem afkomstig is en verdringt dat
9. Hij lijdt aan beginnende senilitas mentis en vergeet wat hij leest
10. Hij is zo verliefd op zijn eigen inbreng dat hij een poging doet het voor een tweede keer
geplaatst te krijgen
Oké Toon, bij deze deel 1 in de herhaling als compensatie voor de weigering in het BD.

Stukkenjagers twee doet zijn plicht
Door de laatste ronde van SMB 3 te winnen (onze 1e thuiswinst !) hebben we nog voor een
positieve afsluiting gezorgd. Echt enthousiast kan ik er echter niet van worden, mede doordat
deze zege ook nog redelijk moeizaam tot stand kwam. Oké, de punten kwamen na enige uren
spelen vanzelf binnen rollen, goede winstpartijen van Han, Bram en Fré. Maar daar stonden
wel wat vraagtekens tegenover, Mark van B. stond voorzover ik het kon beoordelen de hele
partij wat minder, het einde heb ik niet mogen aanschouwen. Mark C. had een gezonde pion
gewonnen zij het dat het verzilveren daarvan nog niet erg eenvoudig was. Op het moment van
oogsten blokkeerde er iets en werd de stelling plots verdacht. Dat hij echt verloren ging ligt
wellicht in de lijn van het gehele team dit jaar: op de beslissende momenten niet thuis zijn.
Dat Karel zijn laatste partij moest verliezen was eigenlijk sneu. Na drie kwartier kreeg Karel
een remiseaanbod, als echte teamspeler kwam Karel dat natuurlijk voorleggen aan
ondergetekende. Op dat moment leek het mij niet gepast al remise aan te nemen, ik bedoel…
wat is dat nu, kom je om te schaken of snel een beetje schuiven en stukken weer in de doos?!
Naar ik later hoorde was Karels tegenstander een goede oude vriend, wat een remise iets meer
verklaarbaar maakt. Het liep dus anders en Karel kreeg het deksel op de neus. Mark H. had
last van een kauwgom kauwende tegenstander. Recept: snel zetten doen en weer weglopen.

Uiteindelijk met resultaat, zij het dat er onderweg nog wel een misser van de tegenstander
voor nodig was. Dit gold ook in veel sterkere mate voor mijn partij, na wat rekenfouten was ik
in een penibele positie gekomen die vervolgens in tijdnood door de tegenstander volkomen
werd mishandeld. Conclusie: 5-3.
De statistieken zullen elders in het blad wel worden behandeld, als positieve uitschieters van
ons team wil ik Han Westenberg en Fré Hoogendoorn naar voren halen, vooral Fré heeft een
degelijk en goed seizoen gedraaid. De rest van het team heeft of aan de verwachtingen
voldaan of een onderscore ten opzichte van zijn rating. Dan word je geen kampioen, maar
daar kunnen we volgend jaar iets aan doen. De komende weken/maanden zullen we zien hoe
de teams er uit gaan zien, in welke groep we spelen en kunnen we weer dromen van nieuwe
uitdagingen in het komende jaar.
Wat dichter bij huis liggen de uitdagingen van het weekendtoernooi en het grootse
lustrumfeest beiden eind augustus. Laten we ons daar maar eens op gaan voorbereiden.
Ruud

Stukkenjagers III – de Pion II
Zaterdag 10 mei mochten we in de 9e ronde aantreden tegen de Pion II, die bij een goede
overwinning op ons (en een uitglijder van Veldhoven II) zich nog op het kampioenschap
mocht verheugen. Voor ons stond er niets meer op het spel, maar ik vond toch dat we onze
sportieve plichten moesten vervullen, en zo goed mogelijke tegenstand moesten bieden.
Helaas moesten we ernstig verzwakt aantreden.
Cor (Mister one hundred percent) moest acte de présence geven in het eerste en omdat
Reinier Jaquet én Gertjan Thomassen verhinderd waren was ik gedwongen om een beroep
te doen op mijn twee vaste reserves…. Maar die konden niet….. Waar haal je in
hemelsnaam in deze club DRIE invallers van niveau vandaan? Een tweede vereiste: de
invallers moesten een beetje qua stijl in het team passen en het mocht de tegentander niet
opvallen dat we ernstig verzwakt aan de wedstrijd begonnen…
Na veel wikken en wegen kwam ik die zaterdag met het volgende team aan de start.
Bord 1 Chris Braga
Bord 2 Jim Stada
Bord 3 Kienfong Lie Kwie
Bord 4 Lex Karstens
Bord 5 Ard van Beek
Bord 6 Maarten Heller
Bord 7 Toon Mentink
Bord 8 Emiel Bouwens

- Peter Dankers
- Carlo Rens
- Rogier van Loon
- Marcel Huijser
- Marc Naalden
- René van de Broek
- Eric van Loon
- Paul Kuipers

Hoewel het een wedstrijd was om des Keizers baard, was ik verheugd om de grote strijdlust
op alle borden te mogen aanschouwen. Dat er zo nu en dan wat foutjes werden gemaakt ,
mocht de pret niet drukken. De drie invallers deden het met 2 uit 3 sensationeel goed. Emiel
won in een prachtige koningsaanval van een 1900plus-speler, en zowel Toon als Maarten
had een remise met een pion meer in de slotstelling!.
De vijf basisspelers hielden met 2 uit 5 de tegenstander in bedwang. De uiteindelijke 4–4
was dan ook dik verdiend.
Bedankt, jongens en volgend jaar worden we zéker kampioen!
Bedankt, Chris, Jim Lex, Ard, Maarten, Toon, en jij vooral Emiel, en ondanks jullie
afwezigheid ook bedankt Cor, Gertjan, Martijn, en last but not least Rijk-Pieter.
Trouwens, Alle Stukkenjagers en sympathisanten, BEDANKT.

(Dit artikel is een persiflage uit “De tactiek van het slijmen“, een contemporain werk dat nog
geschreven moet worden, auteur bij de redactie bekend…. )
Groeten, Kien.

Via NK snelschaken naar de Bekerfinale…
Een weekje na het échec tegen Utrecht 2 toog ons topviertal richting Den Haag, om aan het
sterkbezette NK snelschaken voor clubteams deel te nemen. Nou ja, snelschaken… 10
minuten per speler, dat is zo ongeveer het WK-tempo tegenwoordig. De naweeën van de
gemiste kansen waren blijkbaar nog voelbaar, want op een totaalscore van minder dan 50%
was van tevoren niet gerekend. Maurice (bord 1) en Herman (2) scoorden 5 uit 11, Maarten
(3) 6/11 en Petra 3,5.
Laten we maar zeggen dat dit de gedroomde slechte generale repetitie was voor een fraai
sluitstuk van het toch zeer mooie seizoen: de deelname aan de Final Four van de KNSBbeker. Aanstaande zaterdag (24 mei) gaat het gebeuren, in het clubgebouw Jan Ligthart van de
jubilerende vereniging Kijk Uit, aan de Eksterlaan 8 in IJmuiden (0225-510274). Te bereiken
vanaf Haarlem CS met buslijn 75, uitstappen halte ziekenhuis (Kennemergasthuis/Zeeweg),
en dan teruglopen en bij de Eksterlaan linksaf. Vanaf Amsterdam CS kun je de snelboot FFF
naar Velsen Zuid nemen, dan is het 10 minuten lopen via de Minister van Houtenlaan,
spoorwegovergang en Meeuwenlaan.
Het programma van de dag ziet er als volgt uit:
10.15 uur
Welkomstwoord
10.20 uur
Loting voor halve finale
10.30 uur
Halve finale
14.45 uur
Lunch
15.30 uur
Finale en strijd om de derde plaats
19.45 uur
Prijsuitreiking
De andere deelnemende ploegen zijn DD (een tegenstander waar we meestal 5-5 tegen
spelen), Groningen (gedegradeerd uit de Meesterklasse, maar ze kunnen opkomen met Joris
Brenninkmeijer, Erik Hoeksma, Yge Visser en o ja, Sergey Tiviakov) en ten slotte HSG, de
landelijke nummer 2, die naar verwachting zal aantreden met de GM’s Friso Nijboer en
Dennis de Vreugt, talent Daniël Stellwagen en Henk Vedder.
Spannend dus, zo’n loting. Het tempo zal even wennen zijn (behalve voor Petra, die kent het
van de EK’s): ieder krijgt anderhalf uur + een halve minuut per zet.
Enkele Stukkenjagers hebben al toegezegd ons ter plekke morele steun te komen geven. Zo
betrekt Toon Mentink ter plekke een weekendhuisje en komt Mark van Beurden uit
Amsterdam. Maar voorzitter Ruud gaat inventariseren of er voldoende belangstelling is om
zaterdagmorgen een busje vanuit de regio Tilburg/Eindhoven te laten rijden, tegen een geringe
vergoeding per deelnemer (iets van 5 euro, rest betaalt de club). Dus meld je snel bij hem, dan
kan er nog iets leuks geregeld worden, 013-5713682.
De spelers vertrekken al op vrijdagmiddag en overnachten in Haarlem. Er bestaat een gerede
kans dat de uitslagen in de loop van de dag verschijnen op NOS Teletekst, pagina 628.
HET SCHAAKSPEL IN DE LITERATUUR

Uit: SANDRO VERONESI: IN DE BAN VAN MIJN VADER
Uitgeverij: BERT BAKKER AMSTERDAM 2002
DE BALANDA-VARIANT
Ik herinner me dat er, toen ik nog schaakte, een Rus was –een echte Rus, Victor Balanda
geheten- voor wie ik de grootste bewondering koesterde, behalve vanwege een legendarische
diskwalificatie voor het leven, ook vanwege zijn neiging zich uit moeilijke situaties te redden
met een stoutmoedige meta-oplossing: hij vloerde zijn tegenstander met een klap in het
gezicht – een zet, die volgens mij in de schaakwereld nog steeds de ‘Balandavariant’ genoemd
wordt. Ja, de oude Balanda. De meest glansrijke meteoor die langs het schaakfirmament van
de jaren zeventig scheerde; niemand wist hoe oud hij was, waar hij woonde of waar hij van
leefde, hij kwam uit het niets en behaalde de ene overwinning na de andere met zo’n
indrukwekkend ritme, dat hij grote kans leek te hebben om mee te mogen doen aan het
fameuze Kandidatentoernooi, dat de uitdager voor de wereldtitel oplevert. Op een dag
geraakte hij in ernstige problemen in Acapulco tegenover een Mexicaanse outsider, en na
bijna alle tijd opgebruikt te hebben met het zoeken naar de zet die hem de schande van de
eerste nederlaag zou besparen, stond hij op en gaf de Mexicaan een kaakslag waardoor deze in
het ziekenhuis belandde. Hij werd gediskwalificeerd, uit het toernooi gezet en mocht
vervolgens aan geen enkel officieel toernooi meer deelnemen (maar wel na een groteske
discussie in het gremium van de tuchtcommissie van de Internationale Schaakfederatie,
aangezien er in het reglement geen enkele voorziening was voor fysiek geweld ten aanzien
van de tegenstander), en verdween van het toneel. Maar anderhalf jaar later, ter gelegenheid
van het Wereldkampioenschap, was er een amnestie waar hij van profiteerde, en zo kon hij
weer aan competities deelnemen. En het is precies het moment waarop hij de arena weer
betreedt, in Palma de Mallorca, in 1979, dat scherp in mijn geheugen gegrift staat: ik zie hem
door de salon van het Consolat del Mar lopen in zijn gebruikelijke bruinfluwelen pak, zonder
zich te bekommeren om de blikken die hem van alle kanten doorboren – want ondanks de
aanwezigheid van een paar internationale grootmeesters, is hij de attractie van het toernooi;
met zijn langwerpige, baardige gezicht, zijn haviksneus, zijn schilferige huid, zijn sluwe blik
achter de bril met metalen montuur. Het is een toernooi volgens Italiaans-Zwitsers model,
waarbij iedere deelnemer uitkomt tegen degene die na hem komt op de ranglijst aan het eind
van iedere ronde, en zo gebeurt het dat Balanda, na vier opeenvolgende overwinningen, het
duel moet aangaan met de sterksten. Nog meer overwinningen, een paar patstellingen, en dan
de laatste partij, hij staat nu tweede op de ranglijst en zit tegenover een grootmeester uit zijn
eigen land, die met een halve punt voor staat: om hem te overtreffen en zijn come back tot een
triomf te maken moet hij winnen, terwijl hij, als hij gelijk eindigt of verliest, door vele
anderen ingehaald zal worden. Zijn tegenstander herinner ik me nauwelijks, een tamelijk
gewone verschijning gehuld in de nevelen der vergetelheid, net als zijn naam, want hoewel hij
een van de sterkste spelers van het toernooi was, en dat een van de laatste toernooien was die
ik bijwoonde, zal dat wat staat te gebeuren hem voor altijd doen vervagen in mijn geheugen.
Ik zit op de voorste rij, heb mijn laatste partij laten schieten om die plek te krijgen, omdat
Balanda voor mij, op mijn twintigste, een idool is, en in het pantheon de plaats heeft
ingenomen van Bobby Fischer, en ik wil zijn optreden voor geen goud missen.
Het is een klassieke Ruy-Lopez partij, de favoriet van Balanda, en rondom de tafel heerst een
onwezenlijke, wonderbaarlijke stilte, twee- of driehonderd mensen die zich onbeweeglijk
concentreren op het groenachtige beeld –vanwege het licht - van deze twee Russen die onder
water tegenover elkaar lijken te zitten onder een enorme plafondventilator. De ander speelt
met wit en gaat voor de patstelling, dat is duidelijk, en Balanda heeft iets teveel tijd verbruikt
voor zijn poging hem uit zijn tent te lokken; maar hij kan het nog redden, zijn dame heeft een

veelbelovende positie en zijn torens zijn iets beter geplaatst. Hij is niet aan de verliezende
hand, hij zit niet in de problemen, en ook als hij de patstelling moet accepteren, zou hij nog
altijd ongeslagen blijven. Dan gebeurt er iets met hem: alleen ik heb het in de gaten, dat weet
ik zeker, en ik zou niet eens kunnen zeggen waar ik die zekerheid vandaan haal, waarop hij
gebaseerd is, maar ik heb hem. Er gebeurt iets met Victor Balanda en op slag worden het
schaakbord, de stukken, de positie irrelevant, want de oplossing heeft zich naar elders
verplaatst, weg van die tafel, weg van de regels die het intellectuele ritueel, dat een moment
geleden nog heilig leek, opeens belachelijk maken. Hij begint tijd te verliezen: hij doet zijn
bril af, maakt hem schoon, zet hem weer op, dan draait hij zich om en kijkt naar de
toeschouwers, bijna allemaal grijze, monomane burgers wier fantasie geen enkele uitlaat heeft
buiten die vierenzestig vakjes, die niet bij machte zijn te vatten wat er staat te gebeuren,
hoewel het al een keer gebeurd is en hoewel zij zich juist daarom hier bevinden. Terwijl zijn
klok door loopt staat Balanda langzaam op, zoals hij al een paar keer gedaan heeft in de loop
van de wedstrijd om zich te concentreren, en begint te ijsberen met gebogen hoofd, maar deze
keer is zijn concentratie anders, als die van de luipaard in de savanne, die de windrichting
berekent, de afstand tot de prooi, de benodigde snelheid om hem te bereiken… Zijn
tegenstander, deze Cartesiaanse nevel vol berekeningen en in het geheugen opgeslagen
partijen, zit kalm en geheel verdiept in het spel, met zijn handen onder zijn kin en zijn
ellebogen op tafel. Hij heeft niets in de gaten, hij ook niet, hij is niet bang en vermoedt niets,
hij heeft geen oog voor de harde werkelijkheid die zich voor zijn ogen ontrolt: hij ziet
misschien een krankzinnige combinatie van zetten voor zich, die hem in de toekomst, die er
voor deze partij niet meer in zit, een pion zal opleveren, maar hij ziet de klap niet aankomen,
een fenomenale hoekstoot die hem midden in het gezicht treft, tussen neus en mond, en hem
alle licht ontneemt: hij stort neer met een droge lugubere klap op de grond, en gaat naadloos
over van het heldere moment waarin hij dacht aan het bevredigende resultaat van zijn
berekeningen naar het verwarde, gekneusde moment waarop hij wakker wordt in de
ambulance (‘Waar ben ik? Wat is er gebeurd?’), en de begeleidende arts zal hem aanraden
zich rustig te houden. Dat is dat: Balanda gaat zitten, schuift een pion vooruit en zet zijn klok
stil. Hij glimlacht, terwijl om hem heen de hel losbarst, en hoewel men aan hem rukt, hem
beledigt en bedreigt, hij blijft onbewogen op zijn plaats zitten, terwijl men poogt zijn
tegenstander te reanimeren, want ondanks dalles is de Balandavariant nog niet volbracht: de
tegenstander moet blijven liggen, de scheidsrechter moet gedwongen zijn de wedstrijd te
onderbreken zonder in zijn rapport te kunnen vermelden dat Balanda het heeft opgegeven,
verloren of gelijkgespeeld; nee, hij moet ook nog zijn hersens pijnigen om in de taaie taal van
de bureaucratie de woorden te vinden die het gebeurde helder weergeven (‘.. hij sloeg de
tegenstander in het gezicht met bruut geweld, wat deze het bewustzijn deed verliezen en de
mogelijkheid ontnam om de wedstrijd voort te zetten en vervolgens effectueerde hij de zet h4h5’). Een volstrekt ondenkbare gebeurtenis in de kleine wereld waartoe de scheidsrechter
behoort, maar volstrekt gewoon en normaal in de grote wereld waartoe Balanda behoort.
En de tegenstander blijft liggen, blijft liggen, blijft liggen …

Rapidcompetitie na 4 avonden
Hieronder zie je de scores na 16 ronden van de rapidcompetitie, we spelen steeds vier ronden
van 20 minuten per speler per avond. In de tweede kolom de huidige rapidrating, daarachter
de mutatie sinds de start van de rapidrating (c.q. de eerste partij van de speler).
score

rating +/-

Mark Clijsen
16-11,5
Lex Karstens
16-9,5
Emiel Bouwens
16-8,5
Karel Storm
16-8
Kienfong Lie Kwie 16-8
Mark van den Berg 14-7,5
Cor van Dongen
8-7
Ruud Feelders
11-7
César Becx
11-6,5
Andries Deliën
12-5,5
Marco Kemmeren
16-5,5
Jan Otten
10-5
Arend-Jan Meerwijk 8-4,5
Oscar van Ewijk
8-4,5
Rijk-Pieter Hofstede 8-4
Theo Mulder
8-4
Maurice Peek
4-3,5
Filip de Waard
11-3,5
Ivar Heine
4-3
Guus Vermeulen
4-3
Miroslaw Jecek
4-2,5
Mark Huizer
4-2,5
Gerard van Otten
4-2,5
Willem de Bont
8-2,5
Petra Schuurman
3-2
Wiebe Cnossen
4-2
Jan van den Dries
4-2
Bas Rosheuvel
4-2
Jan van der Heijden
4-1,5
Gert-Jan Westerveld 4-1,5
Gilles van Blarcum
2-1
Simon Dermout Cramer2-1
Erik Dignum
3-1
Cees Zoontjens
3-1
Maarten Heller
4-1
Paul Vermee
8-1
Henri Wolfs
4-0
Tomas Roosenschoon 4-0

2179.
1923.
1692.
1972.
1883.
1667
2228
2123.
1585.
1362
1588
1741.
1712.
1962.
1563
2320.
1249
1887
1654
1981
2091.
2068
1441
2266.
2083.
1496.
1622
1688
1372.
1309
1298
2043.
1410
1623
1271.
1204.
1164

+3
+12
+55
-24
0
+20
+40
2023. +23
-30
-17
-4
+28
+1
+19
-1
-3
+13
+18
+28
+54
+20
+1
+12
-9
-14
-25
+4
-9
-12
-5
+9
-2
-32
-12
-45
-37
-41
-30

Het kan niet op met de publiciteit. Onderstaand stukje is afkomstig uit Brabants Dagblad.
Overigens gaat Bianca, veel binnenkorter, nog naar een ander EK, dat van de vrouwen, dat
begin juni in Turkije wordt gehouden.

'Bij EK ga ik voor plaats bij beste drie'
Door Cas Overzier -

Vrijdag 16 mei 2003 - Bianca Muhren maakt zich op voor het Europees
jeugdkampioenschap voor meisjes tot en met twintig jaar in Montenegro. Dat
recht verwierf de pas zeventienjarige schaakster van het Tilburgse
Stukkenjagers onlangs door de nationale titelstrijd in die leeftijdscategorie op
haar naam te schrijven. Bij het NK kwam ze uit in een groep met vijf speelsters
van nagenoeg gelijk niveau. "En dan moet je het toch maar weer bewijzen.
Gelukkig lukte dat. Vandaar dat het hetzelfde gevoel gaf als de eerste keer."
Bianca Muhren, die haar eerste schaaktoernooi won toen ze twaalf was, staat te
boek als een talent. In de Nederlandse competitie komt ze in de eerste klasse uit
voor Stukkenjagers, de club waar ze nu vijf jaar speelt. Het lukte de Rosmalense
afgelopen weekeinde net niet met de Tilburgse vereniging te promoveren naar de
meesterklasse, de hoogste klasse van Nederland. In de competitie scoorde ze vijf uit
acht. Een fraai resultaat voor iemand met een rating van 2150.
"Bianca kan nog groeien", meent haar trainer en clubgenoot Herman Grooten. "Als
ze zich na haar studie (binnenkort doet ze eindexamen gymnasium) nog inenstiever
met schaken gaat bezighouden, kan ze haar rating nog verbeteren." Muhren komt uit
en heuse schaakfamilie. Haar broer speelt in het eerste team van HMC/Calder in
Den Bosch en ook haar beide jongere zusjes hebben hun hart verknocht aan het
schaakspel. Zus Melissa werd onlangs derde bij het NK voor de jeugd tot en met
veertien jaar. Bij het toenmalige Fontystoernooi in Tilburg ontmoette Bianca haar
grote idool, de Hongaarse Judit Polgar. "Ik mocht de opening verrichten en heb haar
toen gesproken en haar verteld dat ze het tussen de mannelijke grootmeesters zo
goed doet. Daar was ze zichtbaar blij mee. In Tilburg speelde ze toen ook een goed
toernooi."
In september wacht Muhren het EK in Montenegro. Een zware klus. "Voor het NK bij
voorbeeld kun je je specifiek op bepaalde tegenstanders voorbereiden. Tijdens een
EK kan dat niet, omdat je je tegenstanders gewoonweg niet kent." Bij eerdere jeugd
EK's finishte Muhren als vijfde en zesde. Deze keer legt ze de lat hoger. "Of het gaat
lukken, is moeilijk te zeggen, maar ik ga voor een plaats bij de eerste drie. Als ik
echter realistisch ben, zal ik tevreden moeten zijn als ik bij de beste tien eindig. Ik
weet dat er een paar Russische meisjes meedoen die echt supersterk zijn."

Stukkenjagers op de KNSB-ratinglijst van 1 mei 2003
Op 1 mei verscheen weer de driemaandelijkse KNSB-ratinglijst. Waarin voor
heel wat Stukkenjagers de resultaten van het Stukkenjagers Open zijn
verwerkt, en voor sommigen ook nog andere toernooien. In onderstaande
ratinglijst staan de nieuwe ratings tussen haakjes. Grootste stijgers zijn
Fré Hoogendoorn (Noteboom-toernooi!) en Jan Otten die elk 72 punten wonnen.
Ook goede zaken deden Oscar van Ewijk (+57), Wiebe Cnossen (+52)Ruud
Feelders (+48), Bram van Huijgevoort (+48) en Bob Gallucci (+46). Iets
minder verging het Jan van den Dries (-89), Emiel Bouwens (-72), Lex
Karstens (-58) en Bianca Muhren (-57). Uiteraard moeten de KNSB- en NBSBcompetities nog verwerkt worden; eigenlijk is de Stukkenjagers-rating een
soort voorbode van wat je nog te wachten staat. Alleen spelers die in het
Keizer (die niet meetelt voor de KNSB-elo) zwaar over- of onderscoren
zullen flinke verschillen tussen de Stukkenjagers-rating en hun KNSBrating-over-drie-maanden constateren.

STUKKENJAGERS-RATINGLIJST PER 20 MEI 2003

1. Herman Grooten (2393)
2. Maurice Peek (2297)
3. Maarten Strijbos (2321)
4. Petra Schuurman (2281)
5. Cor van Dongen (2199)
6. Frank Wuts (2189)
7. César Becx (2214)
8. Mark Clijsen (2169)
9. Mark Huizer (2115)
10. Peter Huibers (2093)
11. Ruud Feelders (2081)
12. Bianca Muhren (2089)
13. Gerben Veltkamp (2110)
14. Dennis Brokken (2051)
15. Han Westenberg (2112)
16. Wiebe Cnossen (2131)
17. Erik Dignum (2097)
18. John Greunsven (2079)
19. Fré Hoogendoorn (2042)
20. Karel Storm (2000)
. Paul Bogaers (1992)
22. Bram van Huygevoort (2080)
23. Mark van Beurden (1980)
24. Willem Spoeltman (1939)
25. Rijk-Pieter Hofstede (1971)
26. Chris Braga (1888)
27. Jim Stada (1932)
28. Gertjan Thomassen (1892)
29. Ard van Beek (1977)
30. Kienfong Lie Kwie (1895)
31. Ivar Heine (1844)
32. Reinier Jaquet (1799)
33. Lex Karstens (1829)
34. Martijn Thomassen (1826)
35. Sander Funk (1830)
36. Rob Milo (1744*)
37. Geert Brouwers (1776)
38. Peter Buitenhuis (1760)
39. Toon Mentink (1766)
40. Maarten Heller (1737)
41. Maykel van Rijen (1767)
42. Oscar van Ewijk (1723)
43. Arend-Jan Meerwijk (1694*)
44. Frank Dujardin (1677)
45. Bob Gallucci (1608)
46. Emiel Bouwens (1697*)
47. Mark van den Berg (1725)
48. Andries Deliën (1636)
49. Bas Rosheuvel (1648)
50. Jan Otten (1632)
51. Hans Spermon (1584*)

2400
2359
2307
2280
2215
2203
2184
2133
2124
2122
2115
2111
2108
2093
2095
2088
2057
2041
2039
2000
2000
1998
1981
1963
1934.
1906
1891
1889
1874
1867
1861
1860
1851
1842
1806
1743
1737
1735
1729
1725
1716
1715
1711
1693
1682
1678
1670
1649
1631
1628
1616

52. Dennis Slegers (1607)
1592
53. Paul Pollen (1537)
1579
54. Marcel Rispens (1618*)
1571
55. Nicolaas Veltman (1545)
1558
56. Guus Vermeulen (1643)
1552
57. Theo Mulder (1558)
1534
58. Kees Gelens (1587)
1522
59. Guus van Heck (1546)
1462
60. Willem de Bont (1509*)
1461
61. Jan van den Dries (1548)
1453
62. Inge Gaasbeek (1410*)
1393
63. Cees Zoontjens (1498)
1392
64. Tsang wai Lam (1404*)
1371
65. Niko vd Wal (1485*)
1362
66. Marco Kemmeren
(1355*)
1339
67. Paul Vermee (1312)
1259
68. Henri Wolfs (1279*)
1228
69. Filip de Waard (1273*)
1218
tussen haakjes KNSB-rating van 1-5-‘03
Een * betekent dat de KNSB ‘m nog wat
onbetrouwbaar vindt, omdat ie gebaseerd is op minder dan 25 partijen
Verwerkt zijn: Keizer (20), Arnhem, DD, externe (ook avond), SJ Open, EK jeugd,
Hoogeveen, KNSB jeugd (8), OSBO (6), SGA (6), KBSB (6), Eijgenbrood, Le Touquet,
Olympiade, NK halve finale (6), NBSB-beker, Bundesliga (8), Groningen, BK jeugd, KNSBbeker (4), FFE, Noteboom, Zwolle, Neckar Open, NK jeugd

Man en plan (6): het centrum
De vorige keer tegen Leonie Bongers kreeg ik buitengewoon goed spel omdat de witspeelster
de pionnenpositie in het centrum volkomen verkeerd behandelde. Hoe moet je het
pionnencentrum dan wel juist behandelen? Er zijn diverse methoden voor. In de eerste plaats
gebruik je het centrum om ruimteoverwicht te creëren, Vervolgens gebruik je de ruimte om
een aanval in te leiden. Meestal ga je af op de scalp van de koning, maar in voorkomende
gevallen zet je het centrum in beweging. Als dit lukt volgt de winst haast vanzelf. Van beide
methoden zal ik hier een voorbeeld geven. Leuke anekdote: mijn tegenstanders in de volgende
partijen zijn broer en zus!
Lie Kwie, K.A. – Jaquet, Reinier SJ Open 18-3-2003
1.d2-d4, b7-b5 2.e2-e4, Lc8-b7 3.Pb1-d2(een ideetje van mezelf om het centrum met c3 te
kunnen dekken.), 3. …., a7-a6 4.f2-f4, e7-e6 5. Pg1-f3, d7-d5 6.e4-e5, c7-c5 7. c2-c3. Het
centrum is mijn sterkste punt en dat wordt ondersteund door het pionnetje op d4, dit steunpunt
moet ik dan ook stevig bevestigen!
7. …, Pb8-c6 8.Lf1-e2, Dd8-b6.
Zie diagram 1.

T_._MlSt
_L_._JjJ

JdS_J_._
_JjJi._.
._.i.i._
_.i._N_.
Ii.nB_Ii
r.bQk._R
diagram 1.
Zwart heeft het punt d4 nu 3x aangevallen en wit moet dit nogmaals dekken, Maar hoe? Als je
het paard van d2 naar b3 speelt is het genoeg verdedigd, maar dan staat het paard niet zo goed,
daarom 9. Pd2-f1( consequent) 9. ….., c5 x d4 10. c3 x d4, Pg8-h6 11. Pf1-g3, ( een goede
ontwikkelingszet, bovendien houdt dit het zwarte paard weg van f5, waar het zwarte paard d4
nogmaals onder vuur kan nemen!) 11. ….,Lf8 -b4 + 12. Lc1-d2, Lb4-e7

T_._M_.t
_L_.lJjJ
JdS_J_.s
_J_Ji._.
._.i.i._
_._._Nn.
Ii.bB_Ii
r._Qk._R
diagram 2. (wit aan zet)
Met de lopermanoeuvre heeft zwart de dekking van d4 weer onderbroken, dus volgt:
13.Ld2-e3, Ph6-g4 en nu de tweede keer dat een reeds ontwikkeld stuk zich op de achterlijn
terugtrekt.14. Le3-g1!, Le7-b4 +, Het veld b4 is in dergelijke speltypes voorbeschikt voor het
zwarte paard op c6, dus dit schaakje ben ik niet bang voor; in hogere zin geeft het een tempo
weg! 15. Ke1-f1, a6-a5 16. h2-h3, Pg4-h6 17.. Lg1-e3, 0-0 18, Kf1-g1, a5-a4. Nu de witte
koning in veiligheid staat is het tijd voor wit om wat verzwakkingen uit te lokken.
Het
zwarte paard staat niet goed op h6.19. Le2-d3 (dreigt heel vervelend f5, dus volgt verplicht
19. …., g7-g6 en wit kan zijn ontwikkeling voltooien met 20. Kg1-h2

T_._.tM_
_L_._J_J
.dS_J_Js
_J_Ji._.
Jl.i.i._
_._BbNnI
Ii._._Ik
r._Q_._R
diagram 3. (zwart aan zet)
Met een onorthodoxe speelwijze heeft wit zowel een centraal overwicht als een overwicht op
de koningsvleugel verkregen. Zwart zoekt daarom zijn heil op de damevleugel en vervolgt
met: 20. …, a2-a3.

Het spel gaat als volgt verder: 21. b2-b3, Lb4-c3 22. Ta1-c1, Lc3-b2 23. Tc1-c5, Lb7-a6
Zwart is in de verdediging gedrongen en wit maakt direct gebruik van het overwicht op de
koningsvleugel om de slotaanval in te zetten:

T_._.tM_
_._._J_J
LdS_J_Js
_JrJi._.
._.i.i._
jI_BbNnI
Il._._Ik
_._Q_._R
diagram 4. (wit aan zet)
24.f4-f5!, Ph6 x f5 25. Ld3 x f5, e6 x f5 26. Tc5 x d5, Pc6-b4 27. Td5-e6 en ook dit stuk is op
de koningsvleugel gericht. 27. …., Dbc-c7 28. Pf3-h4, Pc3 x a2 29. Ph4 x f5, La6-b7
30.
Le3-g5, Tf8-e8 31.Th1-f1, en nu ook het laatst ontwikkeld stuk op de koningsstelling wordt
gericht geeft zwart op.
Ruim tien jaar eerder mocht ik tegen een andere telg uit de familie Jaquet.
Lie-kwie K.A. – Jaquet, Irene 1e klasse NBSB ‘92-’93
1.d2-d4, Pg8-f6 2. Pb1-c3, g7-g6 3.e2-e4, d7-d6 4. F2-f4, Lf8-g7 5. Lf1-e2, 0-0 6. Lc1-e3, e7e6 7. Le2-f3!, c7-c6 Pg1-e2, Tf8-e8

TsLdT_M_
jJ_._JlJ
._JjJsJ_
_._._._.
._.iIi._
_.n.bB_.
IiI_N_Ii
r._Qk._R
diagram 5. (zwart aan zet)
Zwart staat klaar om met e6-e5 het witte centrum aan te tasten. Maar wit is aan zet en er volgt:
9. e4-e5, Pf6-d5 10, Le3-f2, Pb8-a6 11.Pc3-e4, d6 x e5, 12. f4 x e5, f7-f5 13. Pe4-d6, Tf8 14.
0-0, Pd5-c7 15. c2-c4, Pc7-e8 16. c4-c5 , Pe8 xd6 17.c5 x d6, Pa6-b4
18. Pe2-c3,
Pb4-d5 19. Dd1-b3, Ta8-b8

.tLd.tM_
jJ_._.lJ
._JiJ_J_
_._SiJ_.
._.i._._
_Qn._B_.
Ii._.bIi
r._._Rk..
diagram 6. (wit aan zet)

Wit heeft een overvloed aan ruimte en een gedekte vrijpion op d6, voldoende reden om grof
geweld te gebruiken. Dus volgt: 20. Pc3 x d5, e6 x d5 21.Lf3 x d5, c6 x d5 22. Db3 x d5 +,
Kg8-h8 23.Tf1-e1, Tf8-e8

.tLdT_.m
jJ_._.lJ
._.i._J_
_._QiJ_.
._.i._._
_._._._.
Ii._.bIi
r._.r.k.
diagram 7. (wit aan zet)
Wit heef twee pionnen voor een stuk, maar het centrum kan naar voren!
24. e5-e6, Lc8 x e6 25. Te1 x e6, Te8 x e6 26. Dd5 x e6, Dd8-b6 27. d4-d5, Lg7-d4 + 28. Lf2
x d4, Db6 x d4 + 29. Kg1-h1, Dd4 x b2 30. Ta1-e1, Tb8-d8, 31. d6-d7, Kg8-g7 en na 32.
De6-e7 + opgegeven door zwart.
Kien ( lie-kwie@home.nl )

