Tuinstoelen binnengebracht,
een zomer weggedragen
die zich niet af liet maken.
Handenvol melancholie en
koude regen die ik niet
tegenhouden kan
Marijke van Hooff
Hij is weer voorbij, die mooie zomer, waarvan je dacht dat er geen einde aan kon komen.
Maar aan alles komt een einde. Aan de competitie, aan de illusie van de meesterklasse, aan
de zomertoernooien, aan ons verblijf in De Vorst, en voor je het weet is alles weer voorbij.
Handenvol melancholie? Ach, geen tijd voor. We zijn al weer begonnen met de interne, de
Stukkenjagers Open en deels ook alweer de externe. Een, twee en drie beten het spits af, met
wisselend succes. Koesterde het eerste zich het hele vorige seizoen in een aangenaam
zonnetje, nu voelt het de eerste regen al in de nek en of het de koude regen zal kunnen
tegenhouden is voorlopig nog een vraag. Eindhoven e.o. startte veelbelovend, maar het derde
voelde de aderlating in de personele sfeer onmiddellijk. Kien zal de paraplu van al zijn, niet
geringe, fantasie nodig hebben om niet doornat te worden. Te vrezen valt nu al dat ze aan het
eind van het seizoen doodziek kunnen worden weggedragen. Het is echter te vroeg om te
kniesoren, voorlopig zitten we warm en droog in De Beurs, waarvan we nu al kunnen
vaststellen dat we er goed zullen aarden.

STUKKENJAGERS-AGENDA
INTERN
1 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober
5 november
12 november
19 november
26 november
3 december

Groepen, ronde 3
Groepen, ronde 4
Stukkenjagers Open, ronde 2
Groepen, ronde 5
Groepen, ronde 6
Stukkenjagers Open, ronde 3
Inhalen + 1e Rapidavond
Groepen, slotronde
Stukkenjagers Open, ronde 4
Groepen, begin tweede cyclus + Avondcompetitie

EXTERN
1 november, 22 november, 13 december, 31 januari, 6 maart, 27 maart, 17 april en 15 mei
(alleen SJ 1, 2 + 3)
Avondcompetitie 2003-2004: in principe in de tweede week voor de NBSB-datum.
TOERNOOIEN
Over de toekomst van het Eksakt Kersttoernooi en het Eksakt Weekendtoernooi wordt
nagedacht. Het Stukkenjagers Open beslaat dit jaar 11 ronden op woensdagavond. De

resterende data: 15 oktober, 5 november, 26 november, 17 december, 7 januari, 28 januari, 18
februari, 10 maart, 31 maart, 14 april.
STUKKENJAGERS-INFO
Opgericht:
Speellokaal:
Interne competitie:
Externe competitie:
Evenementen:
Contributie:

September 1973
Grand Café Restaurant De Beurs, Heuvelring 120, Tilburg, 0135448606.
Elke woensdagavond vanaf 20.00 uur
1 x per 4 weken op zaterdagmiddag, 13.00 uur
Eksakt Kersttoernooi, Eksakt Weekendtoernooi, SJ Open
67 euro 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, 013-5182286, andriesdelien@hetnet.nl), John Greunsven (penningmeester, 0135431860, jgreunsven@freeler.nl), César Becx (competitieleider, 013-5354897/ 0161457320w, c.becx@home.nl)
Materiaalbeheer: Andries Deliën
Clubblad: De Stukkenjager verschijnt minimaal 9 keer per jaar, steeds op de woensdag na een
ronde van de externe competitie. Kopij inleveren uiterlijk op maandagavond na de externe
competitie bij Theo Mulder, Noordstraat 115 of 117, 5038 EH Tilburg, 013-5362195,
mulder02@zonnet.nl
Daarnaast ten behoeve van de digitale versie ook graag alle kopij naar c.becx@home.nl
Website: www.stukkenjagers wordt beheerd door Mark Huizer en binnenkort officieel
gelanceerd. Contact via webmaster@stukkenjagers.nl

www.stukkenjagers.nl !!
Het is zover. Even al mailend flink brainstormen en hup, daar sloeg Mark Huizer aan het
bouwen. En zie, nauwelijks een paar weken later hebben we al iets toonbaars, al gaat het
allemaal nog mooier & uitgebreider worden. Maar voor de dagelijkse nieuwtjes, snelle
updates van alle uitslagen, standen, indelingen, ratinglijsten et cetera kun je al terecht op
www.stukkenjagers.nl Er zijn nog volop plannen: historie, forum, partijenblok, (team)foto’s
en ga zo maar door. We houden je op de hoogte, zijn intussen geïnteresseerd in je reactie en
suggesties. Die kun je in het gastenboek op de site kwijt of persoonlijk bij Mark
(webmaster@stukkenjagers.nl) of mij (c.becx@home.nl). Overigens hebben we de site nog
niet officieel gemeld bij KNSB of NBSB, dat komt nog wel.
Hoe de site zich gaat verhouden tot het clubblad, daarover wordt nog nagedacht. Het clubblad
(digitaal en print) blijft vooralsnog gewoon verschijnen op de clubavond na de externe
competitie. We kijken of het mogelijk is het ook op de site te zetten, eventueel achter een
password.

Op 1 november: Hotel Mercure

Al enige tijd is bekend dat we op zaterdag 1 november (thuiswedstrijden van SJ 1, 2 en 3,
overige teams spelen uit) niet in De Beurs terecht kunnen. We spelen die dag in Hotel
Mercure, ook aan de Heuvel(ring). Aanvang 13.00 uur.

Een echte vereniging
“We moeten oppassen dat we geen echte schaakvereniging worden”, gevleugelde woorden
van Stan de Bont uit onze beginjaren, toen we nog jong waren en ‘onze verantwoordelijkheid
nemen’ nog niet was uitgevonden. We voelden ons vrij en hadden een broertje dood aan
regels. Op tijd komen en afmelden waren een teken van aangepast gedrag en dus werden op de
zaterdagmiddag aan de stamtafel van Engelien rond twaalf uur nog toevallige passanten
geronseld voor de te spelen uitwedstrijd. We speelden in de morsige, slecht verlichte, maar o
zo sfeervolle bovenzaal van Voskens, het oudste café van Tilburg, en waren gelukkig. De
sfeer in Voskens was studentikoos, alternatief, maar volgens sommigen ook oubollig. Daar
zaten wij niet mee. We rookten er ons te pletter. Het was de tijd dat de Europacup nog volgens
knock-outsysteem werd gespeeld en de liefhebbers die bij Engelien een wit voetje hadden ,
tussen de zetten door, haar huiskamertje binnenwipten, waar zij met de voeten op een stoel zat
te breien en als een moederkloek over haar kinders waakte. Het clubblad bestond uit een paar
A4-tjes, getypt op een ouwe typemachine, waardoor de kopieën soms maar half leesbaar
waren en waarin typfoutjes met de ballpoint verbeterd werden. Zoals alles bij Stukkenjagers
was ook de verschijningstermijn ongeregeld en kon er soms meer dan een half jaar overheen
gaan voor er weer een teken van leven was. We speelden met twee teams in de NBSB en
kwamen niet hoger dan de tweede klasse, terwijl we natuurlijk vonden dat we minstens
promotieklasse behoorden te spelen. Stukkenjagers kenmerkten zich door een grenzeloos, niet
door de werkelijkheid gehinderd optimisme en waren op dat punt ook niet leerbaar.
Nee, en dan nu, anno 2003.
De eerste twee teams spelen al jaren KNSB. Het eerste drong zelfs bijna door tot de
meesterklasse en reikte daarnaast tot de finale van de KNSB-beker. Het derde speelt al jaren
op de plek waar we in de begintijd van droomden.
Het clubblad verschijnt met de regelmaat van een zichzelf respecterend maandblad.
Bijna ieder lid is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar en ontvangt zo het clubblad.
Slechts uit nostalgische overwegingen wordt ook nog een kleine oplage gedrukte exemplaren
aan de bezoeker van de clubavond ter beschikking gesteld.
Via de tussenstap naar De Vorst, waar de sfeer toch kunstzinnig en dus (?) alternatief was
‘angehaucht’, zitten we nu in een ambiance die een deftige herensociëteit niet zou misstaan,
compleet met rookstoelen en salontafels. Op het eerste gezicht de ideale plek om onder het
genot van een goed glas cognac en een dikke sigaar de beurskoersen te bespreken, ware het
niet dat we inmiddels een rookverbod kennen. Voor het voetbal moeten we nog steeds de trap
af, maar zaten we toen op de grond voor Engelien d’r mahoniebruine kastje, nu hangen er
twee hightech platte beeldschermen aan de muur van het café.
En dan nu ook nog, als klap op de vuurpijl, een eigen website! En wat voor een! Jammer voor
de Neanderthalers onder ons, maar het is een genot om naar te kijken en een gemis voor wie
de vaart van de tijdgeest niet kon volgen. Daar zijn echter boekjes en cursussen voor,
gelukkig.
Sorry Stan, maar Stukkenjagers is een echte vereniging geworden. En het ergste is dat we dat
niet erg vinden.
Theo M.

Contributie: de tijd dringt alweer
De contributie bedraagt dit seizoen 67 euro. Deze contributie geldt, onder het motto ‘Je bent
Stukkenjager of je bent het niet’ voor alle Stukkenjagers, we kennen geen korting voor
dubbel- en jeugdleden. Maak je contributie snel over naar girorekening 387977, ten name van
De Stukkenjagers, Tilburg.

Externe: uitslagen en standen
KNSB 1A
BSG – Stukkenjagers 1
Euwe – Groningen
Tal – Paul Keres
Purmerend – Unitas
LSG 2 – Philidor

5,5-4,5
4-6
2,5-7,5
5-5
4-6

KNSB 3F
S. Landau – Stukkenjagers 2
Souburg – Dordrecht
BSV – Charlois Europoort
Terneuzen – Overschie
DSC 2 – HWP 3

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

NBSB Promotie
Baronie – Stukkenjagers 3
6,5-1,5
WLC - De Pion 2
3,5-4,5
D4 2 - Eindhoven 3
4,5-3,5
HSC 2 – De Combinatie
5-3
Gardé – OSV
2,5-5,5

Externe: de wedstrijdformulieren
BSG – Stukkenjagers 1
5,5-4,5
K. Langeweg (2325) – Herman Grooten
H. vd Poel (2300) – Maarten Strijbos
E. Wüstefeld (2244) – Maurice Peek
A. vd Heijden (2233) – Cor van Dongen
J. Markus (2113) – Petra Schuurman
C. vd Heijden (2156) – Peter Huibers
T. Slisser (2136) – César Becx
T. de Ruiter (2116) – Bianca Muhren
J. Witkamp (1863) – Gerben Veltkamp
T. de Gijsel (2070) – Mark Clijsen

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

S. Landau – Stukkenjagers 2
3-5
P. Kalisvaart (1926) – Wiebe Cnossen
D. van Vliet (1877) – Erik Dignum
M. de Clerck (1783) – Fré Hoogendoorn
M. de Putter (1849) – John Greunsven
R. de Hulster (1631) – Karel Storm
E. Bolleman (1830) – Rijk-Pieter Hofstede
A. Arendse (1831) – Gertjan Thomassen
W. Sinke (1755) – Ivar Heine

Baronie – Stukkenjagers 3
J. Mathijssen (2012) – Jim Stada
C. Hemmers (1924) – Kienfong Lie Kwie
R. van Berkel (2015) – Ard van Beek
C. Ooms (1868) – Martijn Thomassen
C. v Norloos (1889) – Lex Karstens
F. vd Put (1978) – Oscar van Ewijk
J. Bastiaansen (1943) – Marion Adriaans
A. Maakenschijn (2025) – Toon Mentink

6,5-1,5
1-0
1-0
rem
1-0
rem
1-0
rem
1-0

BSG – Stukkenjagers 1

5,5-4,5

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

We hadden er zin in. Welgemoed togen we naar Bussum om daar het zoveelste feuilleton van
onze schelmenroman De Stukkenjagers slaan toe te beleven. Hoezo niet gepromoveerd? Oké,
Groningen, dat was even opletten, en Paul Keres… oké, maar eigenlijk zagen we geen
problemen. Zeker niet toen bleek dat BSG anderhalve invaller had. En al helemáál niet toen
we na een uurtje of twee, drie leken af te stevenen op een ruime zege. Petra en Cor waren met
duidelijk voordeel uit de opening gekomen, César en Maarten sloegen uiteraard

remiseaanboden af, Gerben kon een pion winnen en Peter, Peter die stond na een zet of zeven
al zo gewonnen dat het vooral moeilijk kiezen zou worden uit al die winstmogelijkheden.
Oké, Bianca stond van meet af aan duidelijk minder en de stelling van Mark C. was
onduidelijk, zeker toen zijn tegenstander zomaar ineens een stuk offerde, dat kon nog alle
kanten op. Maar zelfs dan.
De eerste die won was Herman. Ik dacht eerlijk gezegd dat hij wel goed had gewonnen van
collega-meester Kick Langeweg, maar onze man was niet tevreden over stelling en spel.
Gelukkig verloor Langeweg de draad in tijdnood. Daarna kwam Maarten, die eerst moedig
verderspeelde, alsnog tot remise. Dat had niet gehoeven, zo bleek later.

._._._.t
_._._.m.
.j.t.s._
j.j.j._.
I_B_I_._
_I_.r.i.
._R_._K_
_._._._.
H. van der Poel – M. Strijbos
Maarten speelde hier het voor de hand liggende …Pg4, hield wel een voordeeltje, maar
berustte even later toch in remise. Een uur later – zónder bord en stukken – zag hij opeens wat
er wel had moeten gebeuren in de diagramstelling: …. Th2! Natuurlijk! Maar we zijn nog niet
helemaal klaar na Kxh2 Pg4 Kg1 (na Kh3 Pe3 dreigt Th6 mat). Maar zwart heeft dan de
beschikking over de damrondslag … Td1 Lf1 Txf1 Kxf1 Pxe3 en Pxc2!
Maar geen nood, Gerben had na een korte hapering alsnog gehakt gemaakt van zijn
tegenstander. In dezelfde molen verzeilde Bianca, die van haar geroutineerde tegenstander
geen kans kreeg. Oké, dat zat er al een tijdje aan te komen, maar wat was er verder allemaal
aan het gebeuren? Cor had een riante stelling, waarin hij alleen de lakens kon uitdelen. Helaas
deed hij dat zo ruimhartig dat zijn tegenstander ze aan elkaar kon knopen en aldus met een vol
punt kon ontsnappen. En Mark Clijsen, die had dat stukoffer toch goed gepareerd en moest nu
het eindspel toch kunnen winnen? Maar nee, hij zag geen kans de opmars van drie witte
pionnen te neutraliseren. Dat was opeens 2,5-3,5, maar het zou erger worden. Petra stond heel
goed na de opening, maar in de zo te horen hevige tijdnoodfase moet het mis zijn gegaan,
Daarna resteerden haar toren + paard tegen dame en wat vrijpionnen, 2-5-4,5.
Gelukkig was er nog een lichtpuntje. Of lichtpuntje, dat is misschien wat veel gezegd:

._._._M_
jR_._JlJ
._J_._J_
_.i.jI_.
._._I_I_
i.t._._I
._._B_._
_._._.k.

C. Becx – T. Slisser
Dit is het resultaat van een slagenwisseling, waarop ik me vanuit een iets betere stelling
bewust had ingelaten, in de hoop op een stelling waarin er meer ruimte voor tactiek zou
komen. Het witte plan is Le2-d1-b3, maar het is de vraag hoe het staat na het logische 23…
Lf8 24. f6!? Een interessante vraag, maar niet meer relevant na het door zwart gespeelde
23… f6? Er volgde 24. Kg2 (om na Ld1 niet gehinderd te worden door Tc1) Lf8 25. Ld1
Lxc5? (voorvoelt het gevaar niet, slaan op f5 kon geen kwaad, het is dan de vraag of wit met
de e-pion mag terugslaan om de nuvolgende wending erin te houden…) 26. g5! fxg5 27.
Lb3 Kf8 28. f6 Txb3 (wat moet zwart anders doen tegen de dreiging Le6 en mat via b8 of
desnoods via h7 en h8?) 29. Txb3 Kf7? (een stuk hardnekkiger is …Lb6) 30. Tc3 Lf8 31.
a4 c5 32. Tb3 Kxf6 33. Tb7 Ke6 34. Txa7 Kd6 Tot nu toe heb ik de technische fase
redelijk gespeeld. Nu ontbrak het me aan de zin om uit te vlooien of zwart me misschien nog
kon truken met zijn c-pion na slaan op h7. Dus we doen het anders. 35. Kf3 Kc6 36. Ta6
Kb7 37. Tf6 (de clou) g4 (de enige) 38. hxg4 Lh6 39. a5 Ld2 40. a6 Ka7 Tijd voor een
geforceerde afwikkeling naar een gewonnen pionneneindspel. 41. Ke2 La5 42. Kd3 Lb6
43. Kc4 Kxa6 44. g5 Kb7 45. Tf7 Kc8 46. Txh7 Ld8 47. Th8 Kd7 48. Txd8 Kxd8 49.
Kxc5 Ke7 50. Kd5 Kd7 51. Kxe5 Tot zover ging het rekenwerk na de veertigste zet. Ik
keek mijn tegenstander eens aan, mijn rechterhand onder tafel al in de aanslag voor de
felicitatie. Het duurde een minuutje – ach, hij moest zijn teleurstelling nog verwerken. Het
duurde nog een halve minuut en toen kwam niet zijn hand, maar 51… Ke7.

._._._._
_._.m._.
._._._J_
_._.k.i.
._._I_._
_._._._.
._._._._
_._._._.
Ik begreep uit zijn lichaamstaal meteen wat er aan de hand moest zijn: ik was vergeten de
resterende stelling te waarderen en nu had ik vanuit totaal gewonnen stelling volkomen
vrijwillig naar een zeldzaam remise-eindspel afgewikkeld. En, dat was het ergste, dat in een
wedstrijd die rond de 5-5 schommelde. Hoe langer ik naar de stelling keek, des te wanhopiger
ik me ging voelen. Oppositie, hij heeft oppositie. Hij wacht gewoon tot ik naar e5 ga en dan
speelt hij steeds Ke7. Ik kom geen steek verder. Driehoekjes! Kan ik geen driehoekje draaien?
Nee, ook al niet. Het is remise! Remise!!
Zo ging dat een tijdje door, waarbij ik afwisselend de ogen demonstratief bedekte en het
moede hoofd in handen nam. Mijn teamgenoten hadden ook al lucht gekregen van dit drama,
zag ik vanuit mijn ooghoeken.
Pas na tien minuten kwam ik langzaam maar zeker tot het besef dat al die zelfkwelling
volstrekt overbodig was: 52. Kd5 Kd7 53. e5 Ke7 54. e6 Ke8 55. e7! Kxe7 56. Ke5 Kf7
57. Kd6 Kf8 58. Ke6 Kg7 59. Ke7 Kg8 60. Kf6 Kh7 61. Kf7 Kh8 62. Kxg6 en 1-0,
want op Kg8 volgt Kh6! Kh8 g6 Kg8 g7 Kf7 Kh7 et cetera. Maurice leerde mij nog een
wijze les: als je in zo’n eindspel op de zesde rij een pion slaat win je altijd. Handig voor bij
het uitvluggeren. Overigens kan wit vanuit de diagramstelling wel degelijk ook winnen door
driehoekjes te draaien (ga na! erachter zetten is dan makkelijker dan zelf uitvlooien, nog
steeds…)

Goed, 3,5-4,5 dus. Tijdens en kort na de tijdnoodfase moesten we ons ook zorgen maken om
Maurice, maar hij liet zich niet uit het veld slaan door een pionnetje meer of minder en keepte
bekwaam naar een ongelijke-loperseindspel, 4-5. Daarna was alleen Peter Huibers nog bezig.
Zoals gezegd stond hij al vroeg totaal gewonnen. Dat is – je raadt het al – uiteindelijk niet
gebeurd. Hoe dat komt legt hij in zijn eigen woorden uit, verderop.
4,5-5,5 dus. Het leuke van ons team is dat de stemming niet hoeft te lijden onder zo’n
nederlaag. Er werd gezessen gezellig Indiaas gegeten in Den Bosch. En dan gaat het echt niet
over Lxf7, mind you. Nee, wij weten nu allemaal van elkaar hoe en waar wij onze partners
hebben ontmoet en versierd, c.q. zullen ontmoeten en versieren. Over zaken als verliefd zijn,
De Ware, ontrouw, het onderhouden van langdurige relaties, lelijke karaktertrekken, trouwen
in het wit of niet en – niet te vergeten - het al dan niet bestaan van God kunnen na deze weer
memorabele avond geen misverstanden meer bestaan.
César
Zoals gemeld speelde Peter Huibers tegen BSG ‘een partij met wisselende kansen’. Zelf
maakte hij samen met Fritz onderstaande analyse, en kwam tot een iets minder neutrale
constatering: het was een belachelijke partij. Hoe het ook zij, zeer onderhoudend was het
wel, vooral voor de neutrale toeschouwer. Oordeel zelf…
C. van der Heijden - P. Huibers
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 dxe4 6.f3 b6N 7.fxe4 Dh4+ 8.Kd2 Pf6 9.Pf3
Df2+ [9...Pxe4+!] 10.Kd3 Lb7 11.Pd2

Ts._M_.t
jLj._JjJ
.j._Js._
_._._._.
._.iI_._
i.iK_._.
._In.dIi
r.bQ_B_R
c5 [11...Pc6!] 12.Lb2 Pc6 13.De1 Pg4 14.Dxf2 [14.h3 Pge5+ 15.dxe5 Pxe5#] 14...Pxf2+
15.Ke3 Pxh1 16.Pc4 Td8 [16...cxd4+ 17.cxd4 0-0-0] 17.e5 0-0 [17...Pe7! 18.Pd6+ Txd6
19.exd6 Pf5+ 20.Kf4 Pxd6 ] 18.Pd6 Pa5 19.Pxb7 Pxb7 20.Ld3 Pg3 21.hxg3 Pa5 22.Th1 h6
23.g4 f6 24.dxc5 bxc5 [24...Td5 25.exf6 Te5+ 26.Kd2 Txc5 27.fxg7 Kxg7 28.c4+ e5 29.Th5
Pxc4+ 30.Lxc4 Txc4 31.Txe5] 25.exf6 Txf6 26.c4 Tf7 [26...e5!?] 27.Lc3 Pb7 28.Th5 Td6
29.g5 hxg5

._._._M_
jS_._Tj.
._.tJ_._
_.j._.jR
._I_._._
i.bBk._.

._I_._I_
_._._._.
30.Lh7+ Kf8 31.Lg6 Tf1 32.Ke2 Tg1 [32...Tb1!?] 33.Th8+ Ke7 34.Lxg7 Txg2+ 35.Kf3
Tdd2 36.Le4 Pa5 37.Ld3 Pc6 38.Th7 [38.Lf8+!] 38...Kd8 39.Lf6+ Kc8 40.Ke3 Pd4? Pas
hier gaat het echt mis. 41.Lxd4 cxd4+ 42.Kxd4 g4 43.Ke5 g3 44.c5 Th2 45.Tg7 g2 46.c6
Th5+ 47.Kxe6 Th6+ 48.Kd5

._M_._._
j._._.r.
._I_._.t
_._K_._.
._._._._
i._B_._.
._It._J_
_._._._.
Th7 49.Tg8+ Kc7 50.Kc4 Th4+ [50...Te7!] 51.Kd5 Th5+ 52.Kc4 Kxc6 [52...Te5] 53.Le4+
Kb6 54.Txg2 Tc5+ 55.Kb3 Tb5+ 56.Ka2 Txg2 57.Lxg2 Kc5 58.a4 Tb4 59.Ka3 Tg4
60.Lf1 Tb4 61.Ld3 a5 62.c3 Tf4 63.Kb3 Tf3 64.La6 Tg3 65.Lb7 Te3 66.La6= Te6 67.Ld3
Th6 68.Lf1 Tb6+ 69.Lb5 Tb8 70.Kc2 Kd5 71.Kd3 Th8 72.Lc4+ Ke5 73.Lb5 Td8+ 74.Ke3
Td1 75.Ke2 Td6 76.Ke3 Th6 77.Kd3 Kd5 78.Lc4+ Kc5 79.Lb5 Th3 remise
Op de informatieve en actuele schaaksite www.schakers.info verscheen ook een verslag van
onze wedstrijd, van de hand van Johan Hut.

Stukkenjagers balen in Bussum
BSG baalde eigenlijk een beetje over de indeling van de competitie. In de eerste drie ronden krijgen de
Bussumers Stukkenjagers, Groningen en Philidor Leeuwarden, misschien wel de drie sterkste teams
in de 1e klasse A. Als potentiële subtopper kan BSG dan na drie ronden zomaar puntloos onderaan
staan. Na afloop van de eerste wedstrijd werd er nog steeds gebaald. Maar dan door Stukkenjagers.
Vorig jaar nog kampioenskandidaat. Nu misschien weer, maar dan moet er heel wat gebeuren.
Het begin van de wedstrijd was raar. Heel raar. Heel .. hoe zal ik het zeggen, tja, Coen van der
Heijden. Hij weer? Ja. Coen is geniaal, wat vaak in zijn scores tot uiting komt, maar soms ook niet. Zijn
genialiteit wordt namelijk niet altijd begrepen. Het lijkt me het beste dat we maar even gaan kijken. De
tegenstander is een invaller, maar wel de eerstebordspeler van het tweede team van Stukkenjagers,
met een hogere rating dan de uitvaller van het eerste. Geen verzwakking dus.
C. van der Heijden- P. Huibers
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Lb4 4. a3 Lxc3+ 5. bxc3 dxe4 6. f3 b6 7. fxe4??
Je moet toch wel even door alle goden zijn verlaten voordat je tot zo’n zet komt.
7... Dh4+ 8. Kd2 Pf6
Nu, maar ook op de volgende zetten, mag zwart rustig op e4 slaan. Huibers doet het echter heel goed:
hij ontwikkelt zijn stukken in de overtuiging dat de pion niet wegloopt en werkt bovendien aan een
prachtig matbeeld.
9. Pf3 Df2+ 10. Kd3
Coen van der Heijden is in staat om te vertellen dat er niets aan de hand is omdat de koning via c4
naar het veilige a2 kan wandelen. En als hij zoiets zegt, meent hij dat ook.
10... Lb7 11. Pd2 c5 12. Lb2 Pc6 13. De1 Pg4!!

T_._M_.t
jL_._JjJ
.jS_J_._
_.j._._.
._.iI_S_
i.iK_._.
.bIn.dIi
r._.qB_R
Prachtig. Het zou de slotzet van de partij kunnen zijn. Er dreigt Pe5+ (maakt niet uit welk paard) en
mat op de volgende zet. Na 14. c4 cxd4 dreigt er nog steeds Pe5 mat. Slaan op f2 lijkt het enige, dan
verliest wit een toren en kan hij een paar zetten later het paard terugwinnen.
Coen begon nu heel diep te denken. Ik maakte een rondje langs de borden en maakte me op voor
vertrek naar Hilversum. Uit mijn ooghoeken zag ik nog dat Van der Heijden koos voor de enige
mogelijkheid.
14. Dxf2 Pxf2+ 15. Ke3 Pxh1 16. Pc4
Tja, dat is waar. Als je zitvlees hebt, kun je als witspeler nog heel lang doorspelen. Pas na de wedstrijd
HSG-Utrecht, pas na een nachtje slapen, pas na het schrijven van mijn eerste verslagen voor de krant
en deze site, belde ik een van de spelers van BSG voor de gedetailleerde uitslag. Van der HeijdenHuibers ½-½.
Zitvlees?
De overige verhalen mag u zelf uit de scoretabel halen. Let wel, zoals gezegd speelde de enige invaller
van Stukkenjagers remise, terwijl de twee invallers van BSG (Slisser en Witkamp) verloren. Je kunt
dus zeggen dat een gehavend BSG een stunt heeft uitgehaald.

Omwegen en gemiste kansen
Voor Stukkenjagers 2 begon het seizoen in Axel. De plaatselijke S. Landau was vorig jaar
nummer 2 van Zeeland geworden en mag het nu dankzij een extra promotieplaats in de
landelijke competitie proberen. Het motto lijkt te zijn “meedoen is belangrijker dan winnen”
en gezien de kracht uitgedrukt in elo-punten is dat niet helemaal onbegrijpelijk.
Voor de topografisch minder onderlegden onder u: Axel ligt in Zeeuws-Vlaanderen, grofweg
tussen Terneuzen en Hulst. Tijdens het vervoer tussen Tilburg en Axel kun je plaatsen
tegenkomen als Zwijndrecht (dorp oost), Sint Niklaas en ook De Efteling. Tenminste, als je
Erik, John, Karel en Gertjan samen in een auto zet. Gertjan wist de stemming nog verder te
verhogen – en de snelheid te verlagen – door op te merken dat de boetes voor te snel rijden in
België kunnen oplopen tot € 3.000.
Wij (Rijk-Pieter, Fré, Ivar en Wiebe) waren intussen maar vast aan de wedstrijd begonnen.
Rijk-Pieter speelde een aangenomen damegambiet. Daarin had hij tweemaal makkelijk
gewonnen met Le7 en eenmaal moeizaam remise gemaakt met Ld6. Toch vond hij dat Ld6
wel goed moest zijn. Het gevolg was dat hij na 12 zetten een slechte tot verloren stelling had
en remise aanbood (zonder overleg, foei!). De witspeler sprongen de tranen in de ogen. Dat hij
dit hoogtepunt in zijn carrière toch mee mocht maken: een remise tegen Rijk-Pieter. Naar
verluidt hangt de partij inmiddels ingelijst boven zijn bed.
Verder was er nog weinig tekening in de strijd, maar ik maakte me niet te veel zorgen: een
ratingoverwicht blijkt meestal pas in het derde en vierde wedstrijduur. Bovendien stonden al
onze borden prettig, met uitzondering van Erik misschien. Zijn hippo-opstelling was aangetast

met h5 en dat leek me niet helemaal de bedoeling. Even later werden echter pionnen en torens
op de h-lijn geruild en kon Erik met zijn dame op avontuur gaan. Hoe de verhoudingen
normaal liggen tussen Erik, dame en avontuur is mij niet bekend, maar dit keer leidde het tot
weinig. De uiteindelijke remise was dan ook logisch.
Karel offerde een pion. Dat wil zeggen: hij had gezien dat gewoon pakken niet goed zou zijn,
maar na het uitvoeren van zijn zet zag hij dat pakken via een kleine combinatie wel kon.
Gewoon kwijt dus. De zwartspeler was groen van jaloezie op zijn buurman en bood gelijk
maar remise aan. Maar Karel speelde door onder het motto “iemand die hier remise aanbiedt,
moet wel heel slecht zijn, dus ik probeer het nog maar even”. Een vijftiental zetten later – nog
altijd een pion achter – kwam er opnieuw een aanbod en mede gezien de stand in de wedstrijd
werd besloten geen risico meer te nemen.
We stonden toen wel al voor. John speelde de Najdorf en wit liet alles maar gebeuren op de
damevleugel: noch b5, noch b4 werd tegengehouden. Inmiddels was wit een beetje aan het
rommelen geslagen met g4 op de koningsvleugel, maar John zag dat met genoegen aan. Na
het ruilen van wat stukken was het alleen nog een kwestie van de puinhopen bij elkaar vegen.
Toen wit ook nog eens een Fré in 2 beging, was het afgelopen.
Fré zelf kwam niet verder dan remise. De paarden werden als eerste geruild, hetgeen voor Fré
natuurlijk een goede strategie is. Al moet ik bekennen dat ik hem de laatste tijd zelfs in
vluggertjes weinig meer op Frés in 1 of 2 weet te betrappen. Ook de dames verdwenen van het
bord en wit kon een prettig eindspel tegemoet te zien. Dat viel bitter tegen. De zwartveldige
lopers moesten ook geruild worden, waarna wit nog wel iets prettiger stond, maar er te weinig
over bleef om te winnen.
Dat we niet veel verder uitliepen was vooral de schuld van Gertjan en mij. Het lijkt wel of ik
tegenwoordig in de helft van mijn witpartijen de Chigorin-verdediging tegen me krijg. Ik vind
dat niet zo’n probleem, want met logisch spel blijft wit meestal een beetje beter staan. Ook nu
kwam ik linea recta in een beter eindspel terecht. Na nog een onnauwkeurigheid van zwart,
zag hij zich gedwongen een pion te geven. Zo kwamen we in deze stelling:

._._._T_
j._.l._J
._M_.j._
_.j._._.
._._Ib._
_._._I_.
I_._Ki.i
_._R_._.
Nu gebeurde: 22..f5 23.Td5 Tf8 24.Txf5? Txf5 25.exf5 Kd5 26.La7 a6 27.f4 Ke4 28.f3
Kxf5 29.Kd3. Na 23.Le5 of 24.Le5 houdt wit zijn voordeel gewoon vast en dat zou genoeg
moeten zijn, maar mij leek dat deze stelling toch ook zou moeten winnen:

.b._._ _
_._.l._J
J_ _.j._
_.j._M_.

._._ i._
_._K_I_.
I_._ _.i
_._._._.
Echter: 29..h5 30.Kc4 Lf8 31.a4 Lh6 32.Kxc5 Lxf4 33.Lxf4 Kxf4 34.Kb6 h4 (ik hoopte nog
even op 34..Kxf3 en 35..Kg2 waarna 36.h4 nog wint) 35.Kxa6 h3 36.Kb5 Kxf3 37.a5 Kg2
38.a6 Kxh2 39.a7 Kg1 40.a8D h2 en zwart was dus nog net op tijd.
Gertjan was prima uit de opening gekomen. Niet dat er direct iets aan de hand was, maar de
witte stelling zag er normaal uit en de zwarte stelling als een gatenkaas. In het middenspel
verzuimde hij het voortvarend aan te pakken. Vooral Te1 (deactiveert de toren, terwijl het
verdedigen van e4 ook met de gewenste transfer van het koningspaard naar de damevleugel
was te combineren) was niet fraai. Uiteindelijk resulteerde een dubbel-toreneindspel, waarin
zelfs zwart nog kansen kreeg. Na een tactisch remiseaanbod (met alleen nog Ivars partij bezig
kon dat toch niet aangenomen worden) werden de torens geruild en kraaide Gertjan victorie.

._._._ _
_._._._
J_.j.mJ_
_.j.j._.
._I_Ij._
_I_._I_.
I_._ _Ki
_._ _._.
A tempo deed Gertjan 1.Kh3 om na 1..Kg5 vast te stellen dat dat niet opschiet en dat de
kansen verkeken zijn. Natuurlijk moet hier 1.h4 gespeeld worden. Wij dachten dat dit won,
maar nu ik dit schrijf, kom ik erachter dat na 1..g5 2.h5 g4! wit niet wint door de gedekte
zwarte vrijpion terwijl na 2.Kh3 Kg6 3.Kg4 gxh4 4.Kxh4 a5 5.a3 Kf6 zwart niet in
tempodwang komt. Zo is 6.Kh5 d5! zelfs winnend voor zwart. Toch wel weer leerzaam, zo’n
verslag schrijven...
Excuses dus aan Gertjan, hij hoeft zich iets minder schuldig te voelen. Toch de volgende keer
maar h4 spelen in zo’n stelling, want de zwartspeler had er helemáál niks van begrepen, zo
bleek in de analyse. Gertjan wist ons tijdens het eten trouwens nog een mooi eufemisme bij te
brengen. Misschien een tip voor als je de volgende ronde het halve bord achter staat en je
teamleider onder ogen moet komen. Je kunt je stelling dan omschrijven als “een
asymmetrische materiaalverhouding”.
Als laatste was Ivar nog bezig. Op de heenreis was op de achterbank een variantje van de
Benoni ter sprake gekomen. Gelukkig had ik hem niet van alle mogelijke complicaties op de
hoogte gebracht, want anders had hij het misschien niet gespeeld. En zoals wit het aanpakte
kon Ivar rustig mooie velden voor zijn stukken opzoeken. Zo mooi was zijn stelling dat hij
zich zelfs enkele vreemde manoeuvres kan permitteren, zoals het buitenspel zetten van zijn
loper op h6 en het spelen op winst van pion e4 terwijl dat er niet inzit. Uiteindelijk bleef een
eindspel met ongelijke lopers over en twee pionnen meer voor Ivar. Half Axel was in de

veronderstelling dat dat potremise was. Ook Ivar zag niet direct hoe de winst tot stand moest
komen, maar het winstplan drong zichzelf gelukkig op.
Wiebe Cnossen

Stukkenjagers 2 aan de FIDE-rating?
De KNSB heeft besloten voortaan niet alleen de uitslagen van de Meesterklasse en de 1e klasse door
te geven aan de FIDE, maar ook die van de andere landelijke klassen. Dat zou betekenen dat ook de
partijen van SJ2-spelers voor de FIDE-rating meetellen. Voorwaarde is, nemen we aan, dat de
tegenstander dan over zo’n ding beschikt. No harm done yet, in Axel.

Lie Kwie en de taktiek van de schorpioen
’Een schorpioen omklemt zijn prooi met zijn machtige kaken en slaat dan even onverwacht
als doeltreffend achterlangs toe met zijn reuzenstekel’, opende teamcaptain Kien ’s morgens
bij de koffie het gesprek.
Ik zette mijn mok op tafel en nam een moment de tijd om deze wijsheid te laten bezinken.
Marion Adriaans, onze nieuwe teamgenoot, hapte naar adem
Ik wist niet zeker of Kien samenvatte uit een van zijn colleges Oosterse Krijgskunde, of dat
het een welgekozen citaat betrof van de ‘Seventeen’, maar ik begreep dat onze opstelling
tegen Baronie 1 vaststond.
Lie Kwie openbaarde vervolgens hoe het derde van Stukkenjagers, dit jaar zonder de
topspelers van het laatste seizoen, als gedoodverfde degradatiekandidaat de promotie
nauwelijks kon ontgaan.
Tot op het bot gemotiveerd reisden wij af naar Ouderen Steunpunt Boeimeer in Breda waar
wij onze eerste schreden zouden zetten naar onsterfelijkheid. Bij aankomst troffen wij tot onze
buitengewone verbazing een selecte afvaardiging aan van een ons bekende Tilburgse
Schaakvereniging. Wij waren enigszins ongerust over het feit dat zij niets beters te doen
hadden dan op een zonnige vrije zaterdagmiddag het derde team van Stukkenjagers aan te
moedigen. Later, toen wij zagen hoe zij de saaie tuin van het complex op uiterst creatieve
wijze lardeerden met ogenschijnlijk willekeurig weggeworpen bierflesjes (Hoegaarden Wit),
begrepen wij dat wij ons ten onrechte ongerust hadden gemaakt.
Enkele uren later stonden wij met 4½ –1½ achter. Jim Stada strompelde aangeslagen rond na
zijn verliespartij en mompelde iets over een weinig inspirerende omgeving. Mijn troostende
woorden dat het toch zeker nog een aantal jaren zou duren voordat hij permanent in een
dergelijk Ouderen Steunpunt zou moeten worden opgenomen leken hem ook niet op te
kunnen vrolijken.
Onder het genot van de nog resterende biervoorraad filosofeerden de andere teamleden over
de zin van de vrouw. Toon Mentink had in deze discussie meer constructieve ideeën dan in de
door hem gespeelde partij.
Oscar van Ewijk, de invaller die duidelijk nog moest wennen aan het derde, hield zich
voornamelijk met schaken bezig, zonder enig succes.
Onderweg naar huis berekende Kien glimlachend dat onze kansen op promotie na deze
nederlaag met 16 % waren toegenomen.
Ard van Beek

HET SCHAAKSPEL IN DE LITERATUUR
UIT: NOOIT MEER SLAPEN
WILLEM FREDERIK HERMANS
(DE BEZIGE BIJ, AMSTERDAM 1974)

-

-

-

Misschien, zegt Qvigstad, is de tijd niet ver meer dat men computers kan construeren die
intelligenter zijn dan de menselijke hersens, zelfs die van de grootste geleerden. Zulke
computers kan men dan de opdracht geven nieuwe computers te ontwerpen die nog
intelligenter zijn. Zodra we een computer hebben uitgevonden die problemen bedenken
kan zo moeilijk dat zij onmogelijk in enig menselijk brein kunnen opkomen- en als we
dan ook nog andere computers hebben die zulke problemen kunnen oplossen,- is het
einde van de wetenschap aangebroken. Dan wordt wetenschap een sport. Zoiets als
boogschieten met pijl en boog op een folkloristisch feest, of roeien, of snelwandelen.
-Of schaken, zegt Arne.
-Nee, schaken niet, want dan zijn er al lang computers die niemand verslaan kan. Of je
kunt alle mogelijke combinaties opzoeken in een soort logarithmentafel die door
computers is berekend. Alles is tegen die tijd uitgerekend. Goed schaken zou dan een
kwestie van geheugen worden. Nee, schaken gaat eruit. Je vraagt je wel af waarmee de
mensen zich dan nog zullen amuseren.
Arne: -Net als nu: met dobbelen, kletsen, hengelen en voetballen en alle dagen hetzelfde
in de krant lezen en alle dagen hetzelfde op de TV zien.

Stukkenjagers Open: Guus Vermeulen slaat toe
Afkomstig van www.stukkenjagers.nl
In de eerste ronde van het Stukkenjagers Open, waaraan het recordaantal van 59 spelers
deelnemen, speelde de bovenste helft van de ratinglijst tegen de onderste en dat leverde steeds
een ratingverschil van zo'n 450 elo-punten op. Toch kwamen heel wat favorieten zeer
moeizaam tot een punt. Vooral Bianca Muhren mocht haar handen dichtknijpen dat Mark van
den Berg eerst de winst en daarna de remise vergooide.
Wiebe Cnossen en John Greunsven konden opgelucht ademhalen, toen zij hun tegenstanders,
Leo van Gelder en Jan Otten, in het eindspel alsnog te grazen konden nemen. Bob Gallucci,
net terug van huwelijksreis, hield lang gelijke tred met Huub Leemans, maar ook hij ging in
het verre eindspel onderuit.
Slechts twee spelers uit de bovenste helft liepen daadwerkelijk averij op. Petra Schuurman
leek tegen Oscar van Ewijk na een partij met wisselende kansen alsnog te gaan winnen, maar
morste op het eind alsnog een halfje. Sensationeel was de zege van Guus Vermeulen, die
tijdnoodbeest Gerard van Otten uittelde. Die laatste miste met 78 seconden op de klok nog
wel een dikke kans, die Guus hem pardoes bood.

De indeling voor de tweede ronde (15 oktober, 20.00 uur klokken aan) is als volgt.
Bram v Huijgevoort ( 1 )
Maurice Peek
( 1 )
Cor van Dongen
( 1 )
Karel Storm
( 1 )
César Becx
( 1 )
Rob Aarts
( 1 )
Willem Muhren
( 1 )
Kienfong Lie Kwie
( 1 )
Jelmer Hoeksma
( 1 )
Eric van Dongen
( 1 )
Ruud Feelders
( 1 )
Roel Backhuis
( 1 )
John Greunsven
( 1 )
Guus Vermeulen
( 1 )
Oscar van Ewijk
( ½)
Jan Otten
( 0 )
Marion Adriaans
( 0 )
Bob Gallucci
( 0 )
Nicolaas Veltman
( 0 )
Maarten Heller
( 0 )
Kees Gelens
( 0 )
Mark van den Berg
( 0 )
Willem de Bont
( 0 )
Emiel Bouwens
( 0 )
Ludo van Gestel
( 0 )
Leo van Gelder
( 0 )
Paul Vermee
( 0 )
Bas Rosheuvel
( 0 )
Bye (half punt): Joost op
Bye (heel punt): Filip de

- Herman Grooten
( 1 )
16- 1
- Huub Leemans
( 1 )
2- 15
- Bert-Jan Panjoel
( 1 )
4- 18
- Frank Wuts
( 1 )
20- 5
- Pascal Graafmans
( 1 )
6- 19
- Bianca Muhren
( 1 )
22- 7
- Bob Jansen
( 1 )
8- 21
- Mark Clijsen
( 1 )
24- 9
- Mark van Beurden
( 1 )
10- 23
- Wiebe Cnossen
( 1 )
27- 11
- Ivar Heine
( 1 )
12- 26
- Erik Dignum
( 1 )
30- 13
- Lex Karstens
( 1 )
14- 28
- Petra Schuurman
( ½)
47- 3
- Reinier Jaquet
( ½)
33- 29
- Gerard van Otten
( 0 )
44- 17
- Emil Voorhorst
( 0 )
31- 46
- Jeroen de Moor
( 0 )
45- 32
- Toon Mentink
( 0 )
49- 34
- Theo Mulder
( 0 )
35- 48
- Arend-Jan Meerwijk ( 0 )
51- 36
- Jan van den Dries
( 0 )
37- 50
- Dirk Hiemstra
( 0 )
53- 38
- Guus van Heck
( 0 )
39- 52
- Andries Deliën
( 0 )
55- 40
- Marco Kemmeren
( 0 )
41- 54
- Ludo Groffen
( 0 )
58- 42
- Corné van Gestel
( 0 )
43- 57
’t Hoog (0,5), Cees Zoontjens (0,5)
Waard (0)

STUKKENJAGERS-RATINGLIJST PER 30 SEPTEMBER 2003

1. Maurice Peek (2333)
Herman Grooten (2378)
3. Maarten Strijbos (2299)
4. Petra Schuurman (2266)
5. Cor van Dongen (2260)
6. César Becx (2236)
7. Frank Wuts (2247)
8. Mark Huizer (2121)
9. Gerben Veltkamp (2142)
10. Mark Clijsen (2130)
11. Peter Huibers (2127)
12. Ruud Feelders (2086)
13. Bianca Muhren (2140)
14. Wiebe Cnossen (2094)
15. John Greunsven (2058)
16. Erik Dignum (2069)
17. Fré Hoogendoorn (2051)
18. Bram van Huygevoort (2011)
19. Karel Storm (1986)
20. Willem Spoeltman (1911)
21. Mark van Beurden (1964)
22. Ivar Heine (1861)
23. Gertjan Thomassen (1871)
24 . Jim Stada (1941)
. Luuk Koelman
26. Joost op ’t Hoog (1888)
. Ard van Beek (1889)
28. Lex Karstens (1840)
29. Reinier Jaquet (1802)
30. Kienfong Lie Kwie (1910)
31. Martijn Thomassen (1833)
32. Sander Funk (1848)
33. Marion Adriaans (1795)
34. Oscar van Ewijk (1777)
35. Toon Mentink (1757)
36. Rob Milo (1744*)
37. Peter Buitenhuis (1781)
38. Maykel van Rijen (1767)
39. Maarten Heller (1724)
40. Arend-Jan Meerwijk (1706)
41. Frank Dujardin (1674)
42. Dirk Hiemstra
43. Emiel Bouwens (1690)
44. Roel Backhuis (1809*)
45. Bob Gallucci (1622)
. Mark van den Berg (1702)
47. Andries Deliën (1659)
48. Leo van Gelder
49. Bas Rosheuvel (1648)

2356
2356
2289
2242
2230
2207
2194.
2153
2138
2124
2123
2102
2095
2079
2048
2046
2033
1996
1989
1963
1952
1916
1905
1900
1900*
1888
1888
1875
1845
1840
1833
1832
1798
1762
1756
1743
1735
1734
1710
1699
1693
1689*
1686
1679
1665
1665
1658
1649*
1634

50. Jan Otten (1632)
1631
51. Dennis Slegers (1613)
1594
52. Emil Voorhorst
1583*
53. Guus Vermeulen (1578)
1582
54. Paul Pollen (1548)
1579
55. Marcel Rispens (1586)
1571
56. Theo Mulder (1561)
1564
57. Peter Ansems
1550*
58. Nicolaas Veltman (1540)
1547
59. Kees Gelens (1533)
1512
60. Willem de Bont (1509*)
1460
61. Guus van Heck (1510)
1453
62. Jan van den Dries (1536)
1452
63. Inge Gaasbeek (1419*)
1393
64. Cees Zoontjens (1474)
1392
65. Marco Kemmeren
(1503*)
1371
66. Tsang wai Lam (1401*)
1362
. Niko vd Wal (1505)
1362
68. Paul Vermee (1337)
1262
69. Filip de Waard (1256*)
1216
tussen haakjes KNSB-rating van 1-8-‘03
Een * betekent dat de KNSB ‘m nog wat
onbetrouwbaar vindt, omdat ie gebaseerd is op minder dan 25 partijen
Recent verwerkt zijn: Eksakt, Arnhem, Groepen (2), Apeldoorn, Den Haag, Budva, SJ Open
(1), extern (1), Europacup (1)

SJ-LATIJN
Ik sla hem hoger aan dan jou tegenwoordig.
Ik heb ook liever dat je hem aanslaat dan mij.
Ik ben predigitaal
Wat zeg je, prenataal?
Nee, predigitaal.
Oh, dat is altijd nog beter dan post mortem, vooral omdat je dat stadium als predigitaler al
aardig begint te naderen.
Ook van de site komt onderstaand te(k)stje. Doe mee en win! (Inleveren bij César mag ook)

Kasparov vs Stukkenjager?
Ja, het is echt waar: binnen nu en een maand zal niemand minder dan Gary Kasparov het opnemen
tegen een Stukkenjager. Het is echt géén grap: in het diepste geheim worden momenteel de
voorbereidingen getroffen. Speciaal voor de site maken we er een kwisje van. Kies een van de
onderstaande mogelijkheden en mail jouw keuze voor 5 oktober naar webmaster@stukkenjagers.nl
Onder de inzenders met de juiste oplossing wordt een prijs verloot. Mensen die het antwoord
al gehoord hebben mogen van deelname afzien.

1. Het gaat om Mark van Beurden, die verrast werd met een uitnodiging om deel te nemen aan een
simultaan voor topschakers uit de haute finance.
2. Het is Paul Vermee, die vanwege zijn jarenlange sponsorschap door het Stukkenjagers-bestuur in
het zonnetje wordt gezet en een internetrapidpartij met de wereldkampioen gaat spelen.
3. Het is Bianca Muhren, die - samen met Pauline van Nies (winnares B-groep Eksakt) - door het Leo
van der Karfonds in staat wordt gesteld een seminar te volgen bij Sergey Shipov, met als extraatje een
(rapid)simultaan met Grote Gary.
4. Petra Schuurman. Als lid van het Nederlands damesteam zal zij - samen met de teams van
Frankrijk, Israël en Duitsland - het in een kloksimultaan mogen opnemen tegen de exwereldkampioen.
5. Mark Huizer, die een weddenschap won van zijn teamgenoten van Eynatten en nu in de Europacup
voor landskampioenen aan het eerste bord mag zitten in de wedstrijd tegen Kasparovs club...
6. Herman Grooten. Het gaat hier om een extra prijs, die hem ten deel viel bij zijn toernooizege in
Filberstadt, afgelopen februari.
7. Toch geen van allen. De persoon in kwestie is bezig slachtoffer te worden van een practical joke (en
mag dus zelf gerust meedoen aan deze prijsvraag)

