September
Het seizoen is leeg
Onze zandkastelen ingestort
Het hotelpersoneel en verwanten
Trekken naar de Côte d’Azur.
Hugo Claus
September, het seizoen is nagenoeg leeg, maar onze luchtkastelen staan recht overeind. Een deel van
het personeel is vertrokken, de verwanten volgen spoedig, op weg naar de gouden bergen.
De glans van die bergen werd in de nasleep van het afgelopen seizoen al zichtbaar. De WIM-titel, een
WGM-norm, een IM-norm, een IM-remise, het prijzenfestival in Gent, individuele succesjes links en
rechts in de diverse toernooien; het kon niet op.Wie de website ook maar een beetje in de gaten hield,
weet dat alles al. Vluchten kan niet meer. Precies twintig jaar na Orwell’s 1984 is Big Brother watching
us, all over Europe. Wie aanleg voor paranoïa heeft, moet op zijn tellen passen. Nog even en we
worden al gesignaleerd voor we ook maar hebben ingeschreven.
Maar goed, om terug te komen op dat nagenoeg lege seizoen, de eerste stappen zijn gezet; en wel in
overeenstemming met de door Big Brother op basis van de getalletjes vastgelegde pikorde. En dus…
het eerste gewin… is …?
Met dat derde komt het - zoals altijd - wel weer goed in de laatste ronde!

Ledenvergadering 2004
Aan de orde zijn de notulen van 2003.
Zullen we een leespauze inlassen? Vijf minuten of zo.
Ik heb mijn bril niet bij me.
Daar kunnen we niet op wachten.
Jammer voor de moeite van de secretaris, maar de notulen worden ongezien gearresteerd.
We zijn weer begonnen.
Beneden is op een groot scherm een hernieuwd en verjongd Oranje net begonnen aan de eerste
krachtproef. De arglistige achterblijver, die zich niet van het scherm kan losrukken, wordt betrapt door
een paar Stukkenjagers die nog net op tijd beseft hebben dat je van praten flinke dorst kunt krijgen en
die weer naar beneden gestommeld zijn om dat te voorkomen.
Hé, zit jij nog hier? Het is boven te doen hoor, ze zijn net begonnen. De daarmee gepaard gaande
lacherige blik blijkt genoeg, zuchtend wordt de trap beklommen, zelfs een katholieke opvoeding is niet
voldoende om de verscholen calvinist onder de duim te houden.
Inmiddels zijn de balans, de begroting en de jaarrekening aan de orde. John zit te popelen om de
vragen te beantwoorden. Helaas, geen vragen, zelfs Kien houdt zich gedeisd. Heel ongebruikelijk bij
de Stukkenjagers. De verklaring volgt wanneer Mark namens de kascommissie verzoekt de
penningmeester décharge te verlenen, de boeken klopten perfect en als ze een vraag wilden stellen
had John het antwoord al gegeven nog voordat hij goed en wel geformuleerd was.
Dat gaat lekker zo. Als dat zo doorgaat kunnen we nog een stuk van de eerste helft zien.
Zullen we een pauze doen?
Nee, nee, ga maar even door, we zijn er bijna.
Maar dan krijgt de wedstrijdleider het woord en als die eenmaal het woord heeft, laat hij het voorlopig
niet meer los. Van de hak op de tak springend, vooruitlopend op punten die achteraan op de agenda
staan, kabbelt het voort. Zo halen we de tweede helft nog niet eens.
Wat in de stroom komt bovendrijven en blijft hangen in de oevers van de grijze cellen is dat Ruud de
derde cyclus heeft gewonnen omdat Cor niet meedeed, dat wie degradeert een toontje lager moet
zingen in de volgende cyclus, dat wie in het eerste of tweede speelt erop gebrand moet zijn te spelen,
dat een Stukkenjager nooit clubkampioen wordt, een overblijfsel uit de dagen van de
democratiseringsgolf en het solidariteitsbeginsel, en dat we iets nieuws gaan beleven: Het Heilig
Etmaal, 24 uur lang snelschaken in een kerk. Ter geruststelling; er zal een dokter in de zaal aanwezig
zijn. Een psychiater lijkt in dit verband ook niet slecht.
Dan is er plotseling een punt aan de orde dat niet op de agenda staat, maar daar wel hoort: de
bestuursverkiezing! Bestaat er een zittingstermijn? Treedt er wel eens iemand af? Hoe gaat de
wisseling van de wacht in zijn werk bij de Stukkenjagers? Tsja… als compensatie wordt er wel een
kascommissie benoemd.
Opeens is het toch nog pauze en davert iedereen naar beneden om het laatste kwartiertje nog te zien.
Optisch gaat het prima, 1-0 voor, maar de Tsjechen komen angstig dichtbij en Baros heeft de pech dat
de scheids er tweemaal net te goed voor staat om zijn Schwalbes te honoreren. Van Hooijdonk scoort
2-0, de zaak is voor de bakker. Je hoeft niet per se sterker te zijn om toch te winnen. Een mooie
opsteker voor ons in het komende seizoen.
Gesterkt stommelt iedereen weer naar boven, op een enkeling na die stiekem op het Sportjournaal wil
zien of hij net zo weinig gemist heeft als de thuisblijvers.
Theo M.

Stukkenjagen in de zomer
Stukken jagen, in het mannelijke macho achterhoofd van een mede-oprichter van onze club, en de
bedenker van de naam, speelde natuurlijk de gedachte dat ‘stukken’ grammaticaal en praktisch gezien
als lijdend voorwerp moest worden beschouwd. Er is inmiddels veel veranderd bij ons, zoveel dat het
lijdend voorwerp is geëvolueerd tot onderwerp. Kijk maar naar de resultaten:
Bianca: WIM-titel, tweede WGM-norm (ondanks Césars aansporing om te gaan voor de IMnorm, omdat alleen die indruk zou maken in het mannelijk bolwerk, koos Bianca voor de halve dop in

de vorm van een remise in plaats van het risico van het lege ei, en terecht), zilver op het EK t/m 18 in
Turkije en 4e op het NK in Leeuwarden. Daarnaast blies ze in Gent ook nog een aardig potje mee.
Petra: IM-norm in Schwarzach en gedeeld 2e op het NK.
Beiden maken deel uit van het Nederlands vrouwenteam voor de Olympiade! Welke club in Nederland
in welke sport dan ook levert 50% van het nationale team? Bianca en Petra, wij gloeien van trots!
Ook Gent leverde resultaten waar we trots op kunnen zijn. Temidden van clubs die grossierden in
GM’s en IM’s werden we gedeeld tweede in de clubcompetitie!
De individuele scores van de deelnemende Stukkenjagers waren als volgt:
Maurice Peek Bianca Muhren, Mark Clijsen, Mark Huizer 6.5 (uit 9); Fré Hoogendoorn 5.5; Jim Stada
Kien Lie Kwie, Toon Mentink, Lex Karstens 5; Oscar van Ewijk, Jan Otten 3.5
Verder wacht Maurice nog steeds op zijn eerste GM-scalp en waren met name Toon Mentink en Ivar
Heine kampioen in het deelnemen aan de diverse toernooien, De Coubertin zou trots op hen geweest
kunnen zijn. Hoewel, ook hier werden aardige resultaten geboekt, waaronder een overwinning op een
2000+ met titel(?) en een remise tegen een heuse IM.
Maar waar blijven de partijen met de fantastische combinaties, de listige maar vuige schwindels en de
treiterend langzame verwurgingen, voorzien van gloedvol commentaar?
Theo M.

Zomergeschenken
“Bij nader inzien viel het toch wel tegen, dit afgelopen zaterdag verschenen splinterdunne
dichtbundeltje, voorzover je in dit geval überhaupt van een bundeltje kunt spreken, maar toen had ik
er, op weg naar Albert Heijn, met mijn ongetwijfeld onder invloed van de langverbeide plensbui
lichtgeraakte gemoed al een paar exemplaren van gekocht, denkend aan een drietal bekende
schakers die ik dacht er een plezier mee te kunnen doen, zulks ook als beloning voor ooit hunnerzijds
ondervonden plezier.
Ik wil daarbij verwijzen naar het jubileumnummer van de 31- à 32 jarige schaakclub, dat ik
schaterlachend heb zitten lezen laatst, en dat de beste Tilburgse herinneringen in me opriep, lees:
herinneringen aan eerdere nummers van De Stukkenjager, die altijd een welkome troost vormden voor
een nu eens afgetobde, dan weer verdoolde, altijd eenzame ziel.”
Tot zover het citaat uit een brief die half augustus op de mat viel en die vergezeld ging van een
bundeltje met de pakkende titel Manlief schaakt.
Bij nadere beschouwing bleek het te bestaan uit een uitvouwbaar vel met zegge en schrijve één
gedicht, maar dan wel in vijf talen; Nederlands, Engels, Duits, Frans en Russisch.
Of je in dit geval van een bundeltje kunt spreken doet voor een altijd dorstende redactie naar materiaal
voor de rubriek Het schaakspel in de literatuur niet terzake en of het inderdaad LITERATUUR betreft
zal diezelfde redactie een zorg zijn: binnen is binnen. Bovendien sneed het mes aan twee kanten, want
de titel bracht een bijdrage van Nicole van Kalmthout in herinnering, die als enige had gereageerd op
een verzoek van de redactie, die dacht een mooi thema bij de kop te hebben, aan een aantal
stukkenjagersvriendinnen om hun ervaringen met die monomane blindgangers de vrije loop te laten.
De ten behoeve van het jubileumnummer geplunderde oude doos blijkt nog niet leeg.
En dat was nog niet alles!
Good old Hans Moors verraste met een in eigen beheer uitgegeven bundeltje met versjes, liedjes,
rijmpjes en gedichten. Dit als geste naar vrienden, relaties, collega’s en familie ter gelegenheid van zijn
afscheid van het arbeidsproces. En verdomd, Hans zou Hans niet zijn als niet in een van die gedichten
het schaakspel een bescheiden rolletje zou spelen. Hebbes dus! Het seizoen kan niet meer stuk.
Het is overigens een heel aardig, speels boekje geworden, verlucht met erg mooie gombatiks van
diezelfde Nicole van Kalmthout. De titel luidt Praat en plaat.
In dit nummer vindt U Manlief schaakt in Het Schaakspel in de literatuur en de bijdrage van Nicole in
Uit de oude doos. Het gedicht van Hans houdt U nog tegoed.
Theo M.

Uit de oude doos
Uit het decembernummer van 1983.
Het is donker en stil in de woensdagnacht aan de Jozefstraat. In de verte slaat een klok twee uur. Nog
heerst er volop rust. Onder de dekens draai ik me nog eens behaaglijk om. Een echo van eenzame
voetstappen kruipt langzaam langs de gevel naar het dak omhoog. Klepperende klompen komen
nader en houden voor het huis stil. Dan volgen een paar vaste, morrelende, piepende en schuivende
geluiden; wat houtwerk en het is weer stil.
Sokkenvoeten sluipen over de trap, een deur kraakt voorzichtig, geen licht verstoort de nachtelijke
duisternis.
“IK STOND GEWONNEN! MAT IN DRIE ZETTEN. ZIE IK DIE STOMME ZET OVER HET HOOFD.
HIJ GAF TOE DAT IK BETER STOND. DAT VIND IK ZO STOM HÈ. GODVER DE GODVER.”
Och, ben je nu toch wakker geworden en ik heb nog wel zo zachtjes gedaan. Maar nu je toch wakker
bent: ik baal als een stier dat ik, nog wel met zwart, tegen…
Tja, mijn man speelt schaak.
Nicole
In datzelfde nummer kwamen we een aardig partijtje tegen tussen Bert Rombouts en César Becx, dat
misschien illustratief is voor de après moi le déluge-mentaliteit waarmee men toentertijd elkaar te lijf
ging bij de Stukkenjagers. Het commentaar komt van Kien.
Bert Rombouts – César Becx From-gambiet
1.f2-f4 e7-e5 2.f4:e5 d7-d6 3.Pg1-f3 g7-g5 4.e5:d6 g5-g4 Met 4. … Lf8:d6 krijgen we normaalvariant
uit het From-gambiet. Deze staat als ongunstig bekend voor zwart. Met de tekstzet offert zwart een
tweede pion teneinde een overweldigende ontwikkelingsvoorsprong te
krijgen. 5.d6:c7 Dd8:c7 6.Pf3-g5 f7-f5 Zie linker diagram. Waar moet
dit paard naar toe? Er dreigt h6! 7.c2-c3 h7-h6 Had wit nu ècht niets in
de gaten? 8.Dd1-a4+ Prachtig, op Lc8-d7 volgt Dd4 met
kwaliteitswinst,Pb8-d7 belemmert de loper in zijn bewegingsvrijheid,
dus 8…Pb8-c6 9.d2-d4 dreiging d5 9…Lc8-d7 10.d4-d5 De pointe
van de manoeuvre beginnend met c2-c3, brengt het witte paard na …
Pe7 of …Pe5 in veiligheid via 11.Pe6 Dd6 (De5) 12.Db3 (Df4). Dit kost
wel een pion, maar schakelt zwarts
loperpaar uit waarna de
ontwikkelingsvoorsprong niets meer
voorstelt. Zwart kiest dan ook
volkomen terecht voor 10…h6:g5 11.d5:c6 Ld7:c6 12. Da4-d4
Lf8-g7 13.Dd4-e3+ Pg8-e7 14. De3:g5 Zie rechter diagram. 14…00-0 Een sublieme zet! De loper op g7 wordt indirect gedekt en de
aanval wordt versterkt. Er dreigt Th8:h2 gevolgd door mat op g3.
15. Dg5:g7? Th8:h2 Dit wint de kwaliteit met behoud van aanval.
Later bleek dat wit in het geheel niet had gekeken naar het inslaan
op h2. De enige zet voor wit was 15. Lc1-f4 waarmee de zwarte
aanval tot staan wordt gebracht en wit zelfs nog winstkansen heeft.
Bekijk de varianten die ontstaan na 15. … Le5, 16. e3 of 15. …Dd7, 16. D:g7. De partij eindigde als
volgt: 16.Le3 T:h1 17.Pc1-d2 L :g2 18.0-0-0 Td8:d2 19.Le3:d2 Th1:f1 20.Ld2-e1 b6 21.Kc1-c2 Lg2e4 22.Kb3 b5 23.Td1-d4 T1:e1 24.Dg7-h8+ Kb7 25. Dh8-h7 a5 26.a2-a4 Pc6 en wit gaf op.
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Van dit spel blijven de regels onbekend
Spiralen van winnen en verliezen
Je speelt en
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verbijsterd zie ik je leven
tussen lach en schaamte, in een geregelde
vernietiging. Hoe jij nooit verloren geraakt
met jouw lijf en leden in deze verblinding!
Hugo Claus

Mijn ziekte
Ik bevind mij in een hormonale toestand die een ernstig remmende werking uitoefent op het hanteren
van rationele motieven. Om de terughoudendheid van de geliefde dame in kwestie tot nul te reduceren
gebruik ik het wondermiddel van de kwetsbaarheid. Ik stel haar voor samen met mij een imaginaire
opgave door te nemen.
We besluiten vanavond de clubavond bij De Beurs te bezoeken. Via de St. Josephstraat en de Korte
Heuvel gaan we rechtsaf om daarna onze schaaklocatie wederom rechtsaf binnen te treden. We
lopen de trap op en spelen onze partij waarna we direct, nog steeds imaginair de terugreis proberen
aan te vangen. Op dit moment kom ik in grote problemen; het lukt me niet om het bord in de andere
richting te verlaten, laat staan linksaf de deur uit te gaan en wederom linksaf de Korte Heuvel te
bereiken. Door een ernstige hersenafwijking kan ik niet meer imaginair 180 graden draaien in de
ruimte. Het lukt me pas als ik de oefening afbreek en een nieuw startpunt aanneem nadat ik mijn partij
heb opgegeven.
We hebben het hier over de zeer succesvolle veroveringsstrategie van de schrijver Vladimir Nabokov
o.a. bekend van zijn verfilmde boek Luzhin’s defense en natuurlijk van Lolita. Hij doet deze strategie uit
de doeken in zijn laatste autobiografische boek Harlekinade. Vlak voor het huwelijksaanzoek
waarschuwt hij zijn aanstaande steeds voor zijn ziekte om hiermee de laatste twijfel weg te nemen.
Echter, zijn vierde en laatste vrouw blijft vrij nuchter onder zijn cerebrale defect en interpreteert het
eenvoudig als een metafoor voor het onvermogen om terug te gaan in de tijd. Wandelingen zijn
bijvoorbeeld slechts opeenvolgende gebeurtenissen in de tijd en dientengevolge onomkeerbaar.
Dit hele verhaal trof me zeer tijdens mijn toernooi in Fiqueras. Ik wilde daar steeds de tijd terugdraaien
na een aantal gigantische blunders die gezien de successen in Gent ontegenzeggelijk het gevolg
moesten zijn van ernstig hersenletsel. Of het ook nog gunstige effecten zal hebben op de relatie met
mijn echtgenote laat ik liever buiten beschouwing. Ik zal U een bloemlezing voorschotelen van alle
sociale blunders en schaakblunders die mij tijdens mijn toernooi en het lezen van Nabokovs boek zijn
ontschoten.
Neem deze gewone doordeweekse dag. Ik lees in mijn boek dat de hoofdpersoon voor de villa van zijn
geliefde staat. Er brandt licht op d8 en e8 en hij vermoedt dat hij ooit de liefde zal bedrijven op d6. Ik
doe iets soortgelijks, onze camping ligt op a1 en de col de Vallter op h8. Onweer is op komst en ik heb
geen jas meegenomen. Omhoog op g7 begint het al te regenen en te onweren maar ik wil h8 halen.
Daar aangekomen tref ik een kale parkeerplaats aan met 5 bussen Spaanse bejaarden en ik draai
gelijk om voor de afdaling. De bliksem treft herhaaldelijk mijn diepgevroren brein waarvan gelukkig de
geleidingscapaciteit tot nul gedaald is waardoor ik 't ternauwernood overleef. Dezelfde avond speel ik
Bingo in het Catalaans, men roept dosze (twaalf), maar ik versta dos met mijn nedersaksische
trommelvliezen en spring omhoog. Geen prijs dus.
De volgende nog gewonere doch culturele dag, bezoeken we een kasteel in Prats de Mollo la Preste
en vernemen dat Geoffry de Harige ergens in achthonderdzoveel de Moren Catalonië uitsloeg. Dan
koop ik bij gebrek aan beters het vakblad van de Gooise matras, de Telegraaf, en lees dat Patty Brard
haar rectum verkent met een camera vanwege een klysma dat er voor moet zorgen dat haar
verdorven ingewanden ontslakt worden.
Ik besluit weer in Nabokovs Harlekinade te duiken. Nabokov geeft een zeer verfijnde beschrijving van
een zonnestraaltje dat op een rolling(=golf) stuitert en zo via een verrassende harlekinade
(=onverwacht sprongetje) landt op de bovenlip van een nymfijntje(= meisje tussen negen jaar en zes
maanden en elf jaar en zes maanden) en daar nauwelijks waarneembare blonde donshaartjes
zichtbaar maakt. Hier kan Patty natuurlijk niet aan tippen.
Dan geef ik mijn echtgenote een compliment en zeg dat ze best bruin is als ze haar plooien dichthoudt.
Mijn dochter meldt per sms’je dat onze fiets- en wandelprestaties heel behoorlijk zijn met die fossiele
benen van ons.
U begrijpt nu in welke sfeer mijn nu volgende schaakpartijen verliepen.
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Mentink - Parals Marce (2189)
1.b3 In Gent leverde b3 nog remises op tegen 2095 en 2134, maar in
Spanje bij 38% is mijn hersendefect veel virulenter. 1…d5 2.Pf3 Pf6

3.Lb2 e6 4.e3 Le7 5.Le2 0-0 6.0-0 Pbd7 7.d4 b6 8.Pbd2 Lb7 9.c4 c5 10.Tc1 Tc8 11.Ld3 Pe4
12.De2 c:d4 13.L:d4 La3? 14.Tcd1 P :d2 15.T:d2 De7 16.Pe5 P:e5 17.L:e5 d:c4 Zie diagram. Na
18. L:c4 of zelfs b:c4 staat wit prima. Echter door mijn ziekte zag ik een imaginaire remise die na L:h7
alweer onomkeerbaar was in de tijd. In de volksmond een misrekening, maar eigenlijk een blunder.
18.L:h7 K:h7 19.Dh5 Kg8 20.L:g7 K:g7 21.Dg4+ Kh6 Dit was mijn imaginaire blinde vlek. 22.Dh3
Kg6 23.f4 f5 Opgegeven na nog wat doormodderen.
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Mentink – Bolozan (Roemeen, op 1700 ingeschreven, maar
vermoedelijk een broodschaker)
Ik heb werkelijk schitterend gespeeld en op de 26e zet Pe4 (zie
diagram) geproduceerd, waarna mijn schaakvriend GM Heiki
Westerinen opeens binnenstaat en ik denk dat ik het nu heel snel moet
afmaken.

Na 26.Pe4 was ik imaginair overtuigd van de winst. 26…Pd5 27.Tfe1
Dit kostte me 20 minuten omdat mijn ziekte mijn brein totaal doldraaide.
Toch kon ik een onomkeerbaar offer nog even voorblijven 27…Lc6
28.Pfg5 Het moet natuurlijk Peg5 zijn 28…Ph6 29.P:h7 De ziekte slaat
onverbiddelijk toe 29…K:h7 30.T:d5 e:d5 31.Pf6+ Kg7 32.g4 Th8
33.Dg5 e4 34.f4?? Mentaal klinisch dood. (Ph5+ had tot zetherhaling kunnen leiden of anders nog
goede kansen gegeven) 34…Pf7 35.P:d5 Da7+ In dwangbuis afgevoerd.
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In de laatste ronde ben ik, door een korte verbetering in mijn ziekte (1.5
uit 2), nog binnen bereik van de ratingprijs onder 1900 en ik speel, in
strijd met het advies van Herman, mijn tegenstander Mayo (1970) met
een Franse variant naar een stelling met een paard achterstand.
1…Pg4+ 2.Kf5 Pe3 3.Ke5 Pc2!!! 4.T:c2??? remise. De uitroeptekens
en vraagtekens komen uit mijn imaginaire brein.

Pc2 is volgens mijn neuroloog en psychiater de meest logische wijze
om de pion te behouden maar niet goed. Dit heet positief labelen om
het zelfvertrouwen op therapeutische wijze op te vijzelen.
Terwijl ik dit verslag thuis zit te schrijven voel ik een teek in mijn
hoofdhuid. Ook dit ongedierte voelt perfect aan waar het rottingsproces reeds begonnen is.
Ik trek de teek eruit en dompel mijn hoofd ter ontsmetting in een emmer whisky. Mijn psychiater vindt
dit wederom logisch maar niet goed en adviseert mij tijdelijk mijn erelidmaatschap neer te leggen
omdat de druk te groot wordt. Ik vind dit onlogisch maar wel goed.
P.S. Will Voogt dient het nieuwe erelid te worden omdat hij Theo tijdens het jubileum gered heeft van
een wisse dood nadat mijn hond Barko Theo trachtte dood te bijten. Dit alles door mijn schuld omdat ik
het enige erelid wilde zijn.
Op aanvraag kunt U inschrijven bij César voor het bezoekuur bij Jan Wier.
Toon M.

De opstellingen
Er is weer veel wik- en weegwerk verricht en hieronder staat dan het resultaat. Het is niet in alle
opzichten bevredigend. In mijn achterhoofd zat het streven naar de wedergeboorte van Stukkenjagers
7. Ik heb nog serieus onderzocht of dat een reële mogelijkheid is, maar ben tot de conclusie gekomen
dat het er niet inzit, ook niet nu de NBSB heeft besloten tot het instellen van een vierde klasse voor
zestallen. En eerlijk gezegd heeft de gang van zaken in de eerste ronde (waarbij er van de achttien
selectiespelers van SJ2 + 3 maar liefst zes verstek moesten laten gaan) me nu al gesterkt in het idee
dat het zo beter is.
Schaduwzijde is dat enkele teams flink vol zitten. Dat kan een nadeel zijn - als iedereen kan moet er
gerouleerd worden - maar wie weet denken we er binnenkort heel anders over. Hier de selecties, met
steeds een korte toelichting.
Vooraf zou ik graag alle teamleiders (onderstreept in de opstelling) willen vragen mij zo vroeg mogelijk
op de hoogte te stellen van alle verhinderingen, ook als die niet leiden tot tekorten. Daarnaast hoor ik
heel graag geruime tijd voor de ronde welke spelers er overschieten, maar wel in een ander team

kunnen spelen. Alleen op die manier kunnen er bijtijds invallers worden geregeld. Als je met je eigen
kern niet toekomt, dan graag dat bij mij signaleren, ik zorg dan voor een invaller. Beter niet zelf
mensen buiten je selectie benaderen. (César)
Stukkenjagers 1
Herman Grooten, Maurice Peek, Cor van Dongen, Petra Schuurman, Bianca Muhren, Erik Nicolai,
César Becx, Mark Clijsen, Gerben Veltkamp, Ruud Feelders (10 spelers)
Maarten Strijbos komt nu uit voor zijn oude cluppie Venlo. Erik Nicolai - al jarenlang Tilburg, maar van
oudsher uitkomend voor Paul Keres - neemt zijn plaats in. Het team begon het seizoen met een goede
6-4 tegen Voerendaal; na het treffen tegen topfavoriet SMB op 9 oktober zal blijken hoe hoog de lat
komt te liggen. Maurice Peek volgt als teamleider César Becx op, Winifred Paulis zorgt voor inspiratie
& logistieke planning. Het ontbijt voor thuiswedstrijden bij een van de spelers thuis gaat net zo’n traditie
worden als het Grieken na afloop.
9 oktober
6 november
27 november
18 december
8 januari
26 februari
19 maart
16 april

Stukkenjagers 1 – SMB
RSR Ivoren Toren – Stukkenjagers 1
Stukkenjagers 1 – Paul Keres
BSG – Stukkenjagers 1
Stukkenjagers 1 – DSC
Stukkenjagers 1 – LSG 2
Spijkenisse – Stukkenjagers 1
Stukkenjagers 1 – Eindhoven

Stukkenjagers 2
Mark Huizer, Peter Huibers, Wiebe Cnossen, Fré Hoogendoorn, Gerard van Otten, John Greunsven,
Karel Storm, Mark van Beurden, Gertjan Thomassen (9 spelers)
De top van het tweede team bestaat nog steeds uit de Eindhoven-boys (we moeten die geuzennaam
maar niet meer gebruiken!) die best voor een plaats in SJ1 zouden kunnen gaan, maar het zo net zo
leuk vinden. Nieuw is Gerard van Otten, al enkele jaren actief in de Tilburgse schaakwereld, die nu de
overstap van Hardenberg (2) maakt. Het team is ratingfavoriet en deed in de eerste ronde wat het
moest doen: 5,5-2,5 tegen De Pion 2. Op 9 oktober is er een cruciaal duel tegen Bergen op Zoom,
daarna lijkt het wachten op de topppers aan het eind van het seizoen, tegen De Wolstad en
Moerkapelle.
9 oktober
6 november
27 november
18 december
8 januari
26 februari
19 maart
16 april

Stukkenjagers 2 – Bergen Op Zoom
CSV – Stukkenjagers 2
Stukkenjagers 2 – Souburg
HWP 3 - Stukkenjagers 2
Stukkenjagers 2 – Middelburg 2
Stukkenjagers 2 – LSG 4
De Wolstad – Stukkenjagers 2
Stukkenjagers 2 – Moerkapelle

Stukkenjagers 3
Ivar Heine, Reinier Jaquet, Joost Op ’t Hoog, Jim Stada, Kienfong Lie Kwie, Lex Karstens, Marion
Adriaans, Toon Mentink, Frank Dujardin (9 spelers)
Ard van Beek is verhuisd naar Schavo, maar Ivar Heine en Joost Op ’t Hoog (beiden voorheen voor
SMB uitkomend) compenseren dit verlies ruim. Het wordt wel weer strijden tegen de degradatie, en
dan is met drie invallers moeten aantreden tegen mede-degradatiekandidaat (5-3 verlies) een dure
misstap. Helaas komen vervolgens eerst nog de wat sterkere teams langs, het zal dus moeten komen
van de moraal in de tweede helft. Maar ach, dat zijn we gewend.
Als invallers voor de hogere teams zijn incidenteel beschikbaar Willem Spoeltman, Steff Helsen en
Winifred Paulis.
9 oktober
6 november
27 november
18 december
8 januari

Stukkenjagers 3 – Gardé
Baronie – Stukkenjagers 3
Stukkenjagers 3 – HMC 3
Stukkenjagers 3 – D4 2
De Combinatie – Stukkenjagers 3

26 februari
19 maart
16 april

Stukkenjagers 3 – Vianen 2
Eindhoven 3 – Stukkenjagers 3
Stukkenjagers 3 – HSC 2

Stukkenjagers 4
Sander Funk, Oscar van Ewijk, Emiel Bouwens, Jan Otten, Dirk Hiemstra, Arend-Jan Meerwijk, Mark
van den Berg, Roel Backhuis, Dennis Slegers, Bob Gallucci (10 spelers)
Het verlies van Ivar Heine (naar het derde) is een gevoelige aderlating. Nieuwe namen zijn Dirk
Hiemstra en Jan Otten. De eerste gaat na enkele invalbeurten nu vast externe spelen; de laatste
speelt voor het eerst sinds lang weer externe en is flink gestegen op de ratinglijst. Het is belangrijk
voor de aansluiting om SJ4 minimaal voor de tweede klasse te behouden. De nieuwe teamleider
Arend-Jan (hij volgt Oscar op) staat voor de taak een rouleerschema uit te pluizen, waarbij iedereen
zich senang voelt.
9 oktober
6 november
27 november
18 december
8 januari
26 februari
19 maart

D4 3 – Stukkenjagers 4
Stukkenjagers 4 – Raadsheer
Baronie 3 – Stukkenjagers 4
HMC 6 – Stukkenjagers 4
Stukkenjagers 4 – BSV 3
Stukkenjagers 4 – De Pion 4
Schavo 2 – Stukkenjagers 4

Stukkenjagers 5
Maarten Heller, Andries Deliën, Paul Pollen, Emil Voorhorst, Peter Ansems, Leo van Gelder, Nicolaas
Veltman, Kees Gelens, Jan van den Dries, Cees Zoontjens (10 spelers)
Alles blijft bij het oude, alleen is Emil Voorhorst als externe debutant toegevoegd. Niettemin zal het een
krachttoer worden om de in de schoot geworpen plaats in de tweede klasse te behouden. Ook hier is
een rouleerschema nodig.
9 oktober
6 november
27 november
18 december
8 januari
26 februari
19 maart

EVS – Stukkenjagers 5
Stukkenjagers 5 – Veldhoven 4
Het Kasteel – Stukkenjagers 5
HMC 5 – Stukkenjagers 5
Stukkenjagers 5 – OSV 2
Aalst – Stukkenjagers 5
Stukkenjagers 5 – ODI

Stukkenjagers 6
Luuk Koelman, Guus Vermeulen, Peter Buitenhuis, Geertjan ten Hacken, Marcel Rispens, Theo
Mulder, Guus van Heck, Inge Gaasbeek, Niko van der Wal, Marco Kemmeren (10 spelers)
Het achttal van vorig jaar is uitgebreid met Marco Kemmeren (die in de loop van het seizoen
beschikbaar is) en - terug van nooit weggeweest - Inge Gaasbeek! Het team moet in staat geacht
worden zich te handhaven in de derde klasse, als je begrijpt wat ik bedoel…
Als invallers kunnen wellicht worden opgeroepen Paul Vermee en Christos Rangas
9 oktober
DSC 2 – Stukkenjagers 6
6 november Stukkenjagers 6 – Waalwijk 2
27 november Baronie 4 – Stukkenjagers 6
18 december De Wolstad 3 – Stukkenjagers 6
8 januari
Stukkenjagers 6 – Rochade 2
26 februari
Schavo 3 – Stukkenjagers 6
19 maart
Stukkenjagers 6 – Wasbord
(onder voorbehoud, de derde klasse wordt mogelijk heringedeeld)
Stukkenjagers A
Kienfong Lie Kwie is de teamleider en verder hebben interesse getoond Cor van Dongen, Petra
Schuurman, César Becx, Maykel van Rijen en Bas Rosheuvel.
Gestreefd wordt naar een voor de tegenstanders acceptabele opstelling, al zijn die twee (!) digitale
klokken die we verdienden met het algeheel avondkampioenschap zeer welkom.

29 september Stukkenjagers A – Rochade B
27 oktober
Stukkenjagers A – Zandloper
vervolgens tegen Staunton A (uit), Schavo D (thuis), Schavo B (uit), De Wolstad A (thuis), HMC A (uit)
Stukkenjagers B
Emiel Bouwens, Mark van den Berg, Arend-Jan Meerwijk, Marco Kemmeren
Althans, ik ga ervan uit dat Ivar niet (meer) steeds zal aanreizen. Aan de nieuwe teamleider Marco de
taak om dat uit te pluizen.
29 september Stukkenjagers B – Bladel
27 oktober
Stukkenjagers B – De Wolstad B
vervolgens tegen Den Bosch Noord (uit), EGS (thuis), Watertoren A (uit), Gambiet (thuis), HMC B (uit)

Uitslagen en programma
KNSB 1A
Voerendaal – Stukkenjagers 1 4-6
DSC Delft – Spijkenisse
7-3
SMB – BSG
5,5-4,5
Eindhoven – LSG 2
5,5-4,5
RSR Ivoren Toren – Paul Keres
5,5-4,5
KNSB 3G
De Pion 2 – Stukkenjagers 2
Moerkapelle – LSG 4
Middelburg 2 – De Wolstad
CSV – Souburg
Bergen op Zoom – HWP 3

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

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

3-5

5-3

HMC 3 – Vianen 2

4-4

Programma woensdag 29 september
Stukkenjagers A - Zandloper
Stukkenjagers B - Bladel
Programma zaterdag 9 oktober
Stukkenjagers 1 - SMB
Stukkenjagers 2 - Bergen Op Zoom
Stukkenjagers 3 - Gardé
D4 3 – Stukkenjagers 4
EVS – Stukkenjagers 5
DSC 2 – Stukkenjagers 6*
* onder voorbehoud, de derde klasse wordt
mogelijk heringedeeld

De wedstrijdformulieren
Voerendaal – Stukkenjagers 1 4-6
A Abolianin (2412F) – Herman Groooten
1-0
R. Caessens 2235/2260F) - Bianca Muhren
H. Temmink (2245) - Maurice Peek
0-1
A. Henzen (2209) - Cor van Dongen
1-0
P. Driessens (2229) - Petra Schuurman
1-0
P. Talsma (2153) - Erik Nicolai
0-1
T. Bus (2072) - César Becx
0-1

De Pion 2 – Stukkenjagers 2
R. van Loon (2031) – Mark Huizer
0-1
0-1
B. Todts (2023B) – Peter Huibers
0-1
0-1
M. Naalden (1978/2067F) - Wiebe Cnossen

P. Vercoulen (2137) - Gerben Veltkamp
R. Merx (2056) - Ruud Feelders
B. Merx (2108) - Mark Clijsen

E. van Loon (1784) – Mark van Beurden

OSV – Stukkenjagers 3
5-3
N Schouten (2178) – Ivar Heine
J. Cox (1988) - Joost Op ’t Hoog
J. Klein Douwel (1951) – Jim Stada
B. Stam (1958) – Kienfong Lie Kwie
P.Snoek( 1910) – Lex Karstens
C. Broekkamp (1812) – Willem Spoeltman
J. Hartendorp (1731)- Roel Backhuis
N. Harskamp (1746)– Oscar van Ewijk

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

P. Kuijpers (1914/2074F) – Karel Storm
1-0
T. van Eck (1958/2073F) – John Greunsven
A. Schumacher (1768) – Gerard van Otten 0-1
M. Peeters (1738) – Maarten Heller

rem
rem

rem

F = FIDE-rating
B = Belgische rating
rem

Voor alles is een eerste keer.....
Zo hebben wij voortaan een mental coach! Winifred, vorig jaar nog groupie, heeft dit jaar haar macht
vergroot en heeft inmiddels, samen met Maurice, haar eerste coup gepleegd. César is niet meer en
heeft moeten plaatsmaken voor aanstormend organisatietalent. Gelijk de eerste ronde was duidelijk
hoe de wind waait; opstellingen, routebeschijvingen en verscheidende e-mailtjes later bleek alles en
iedereen op weg naar Voerendaal. Dat er zo’n eerste keer nog wat dingen fout gaan mag de pret niet
drukken. Zo hebben wij altijd wit aan bord 1 in uitwedstrijden en dien je treinkaartjes van tevoren af te
stempelen. In de trein werd al weer snel overgegaan op de gebruikelijke onzin, opstellingen, kansen,
school, vakantie, de teen van Balkenende passeerden allemaal de revue. Kortom, de sfeer die we
vorig jaar hadden achtergelaten zat er al weer snel in.
Aangekomen op station Voerendaal was het even zoeken naar de juiste route. Want bij wie nu precies
de taak ligt om uit te zoeken wat de route van station naar speelzaal is nog niet geheel duidelijk.
Gelukkig werd er wel snel ingegrepen toen Cor ons van de wal in de sloot aan het helpen was.
Na een verder rustige wandeltocht stonden de sympathieke limbo’s van Voerendaal al ons op te
wachten. Voerendaal dat de laatste tijd stevig aan de weg timmert heeft in sneltrein vaart de 1e klasse
bereikt en mocht vandaag voor de eerste keer aantreden voor een wedstrijd in deze divisie. Ze
probeerden zich nog enigszins in de underdogrol te manoeuvreren, maar bij meer dan proberen bleef
het. De getalletjes zeiden meer dan genoeg, het was zeker een promovendus waar terdege rekening
mee gehouden moest worden.
Voor de samenvatting van de partijen val ik graag terug op de verslaggeving van Tom Bus (hier en
daar wat aangevuld aangeven door middel van de haakjes). Aangezien ik zelf ofwel aan het
analyseren was ofwel bier halen (om tijdens de analyse te nuttigen).
“Op de topborden kon Voerendaal het hoge tempo volgen. De staartborden kwamen duidelijk hardheid
te kort.
Bord 1 : Abolianin (vs Herman) doet nogal wat kromme zetten in de opening en iedereen denkt dat hij
slecht staat. Waarschijnlijk is hij de enige die wist waar het om draaide. Hij won twee pionnen en
realiseerde zijn voordeel in het eindspel.
Bord 2 : Caessens (vs Bianca) kreeg na een Trompovsky met g6 de betere pionnenstructuur. Zwart
daarentegen kreeg actief tegenspel. In plaats van in goede stelling de remise veilig te stellen verloor
Caessens 2 pionnen. Game over!
Bord 3: Na veel gemanoeuvreer, duw- en trekwerk, begon Maurice Peek steeds meer kleine
voordeeltjes te vergaren. "Elk voordeel hep zijn nadeel", dacht Temmink toen ineens de vijandelijke
dame op zijn deur kwam kloppen. Het mat was onafwendbaar.

Bord 4: (Cor) Van Dongen vocht tegen twee tegenstanders, Henzen en de Tijd. Daar van Dongen niet
alle ins en outs van de opening beheerste nam hij zijn toevlucht tot een passieve stelling. Het gebrek
aan tijd verhinderde hem de beste verdediging te vinden.
Bord 5: Driessens kwam minder uit de opening maar verdedigde stug tegen het witte geweld. Toen ik
een poos later kwam kijken zag ik dat Schuurman in een akelige tegenaanval c.q. matnet terecht was
gekomen. Curtains!
Bord 6: Ik begreep niets van deze partij. Beide nieuwkomers, (Erik) Nicolai en Talsma, zetten de partij
frivool op. De zwarte dameuitval naar h5 en de witte loperuitval naar c7 deden ietwat surrealistisch
aan. In de loop van de partij heeft zwart het beter gezien en won een stuk tegen twee pionnen.Dit was
voldoende voor de winst. Frappant was dat deze partij nog zeer lang op het terras door een
mannetje/vrouwtje of 12 geanalyseerd werd.
Bord 7 : Bus kreeg na de ietsje te gemakkelijke openingsbehandeling van (César) Becx de betere
stelling. Deze offerde een pion voor stellingsbehoud. Bus offert meteeen weer terug voor activiteit
(foute keus!). De afwikkeling naar het eindspel lijkt genoeg voor remise. Becx speelde deze fase veel
handiger en won het eindspel makkelijk.
Bord 8: Na twee uur schijnboksen krijgt Vercoulen (vs Gerben) meer grip op de stelling en kan hij
enkele zwaktes onder schot nemen. De pionwinst van wit wordt gecompenseerd door de druk van
Veltkamp op de e-lijn. Na een oversight van wit berust deze in remise.
Bord 9: In zinderende tijdnood valt de witte vlag op zet.....41. Doorspelen dus. Rob Merx en Ruud
Feelders vinden dat zij elkaar al genoeg pijn hebben gedaan in de voorgaande vier uur en besluiten de
vredespijp te roken.
Bord 10: (Mark) Clijsen krijgt in een KoningsIndisch in de voorhand voldoende tegenspel op de h-lijn.
Wanneer Bob Merx ook nog zijn trots op e5 verliest, is zijn stelling hopeloos en kunnen de stukken
weer in de doos(zie fragment).
B. Merx – Mark
1.e4 e6 2.d3 d5 3.Pd2 Pf6 4.Pgf3 c5 5.g3 Pc6 6.Lg2 Le7 7.O-O b6 8.Te1 Lb7 9.c3 Dc7 10.Pf1
Zie diagram links: Iets is er mis gegaan met de zwarte stelling, want de dreiging Lf4 is zeer sterk en
moeilijk te voorkomen. Omdat het ‘standaard’ antwoord e5 sterk weerlegd wordt door Pe5 gevolgd
door d4 of d5.
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10...h6 11.h4 (Lf4) O-O-O 12.e5 Pd7 13.Lf4 g5 14.hxg5 hxg5 15.Pxg5 Pxg5 16.Pxg5 Tdg8 17.Lf4
d4 Zie middelste diagram: dit rechtvaardigt het pionoffer, de loper op b7 is veel gevaarlijker dan zijn
collega op g2. 18.De2 Pf8 19.Tac1 Pg6 20.Lg5 dxc3 21.bxc3 Pcxe5 22.d4 Andere mogelijkheden:
22. Lf6 Lg2 23. Lh8 Pf3 24. Kg2 Pf4 25. Kf3 Pe2 22. Lf6 Lg2 23. Le5 Lf1 24 Lc7 Le2 en zwart blijft een
stuk voor. 22…Lxg2 23.Kxg2 Db7+ 24.f3 Th5 25.Le3 Zie diagram rechts. Ook Fritz ziet hier het mat
in 7. 25…Ph4+ 26.Kf2 Pg4+ 0-1
Een ander nieuw onderdeel dat geïntroduceerd werd is het schrijven van het stukje. Dit gaat voortaan
gerouleerd worden. Dan heb je zo’n eerste ronde altijd een probleem, want wie gaat dat nu toch doen?
Met verrassende meerderheid werd snel besloten dat mijn partij er het meest gestroomlijnd uitzag, wat
restulteerde in... je raadt het al. Om nu te voorkomen dat niemand zich meer iets herinnert van de dag
wijs ik vast de volgende schrijver aan: de gelukkige is Petra (Petra, je hoeft me niet te bedanken,
graag gedaan )
Mark
Maurice Peek – Henk Temmink

Gisteren was het zover, de eerste externe wedstrijd van het seizoen. Dit jaar is ondergetekende de
nieuwe captain van het eerste. Op papier troffen we Voerendaal, een sterke Limburgse club die twee
jaar achter elkaar gepromoveerd is. Dit jaar hadden ze zich versterkt met Abolianin en ons
ratingoverwicht was slechts 30 punten per bord. Het beloofde een zware dag te worden. Zelf mocht ik
aan bord drie aantreden tegen Henk Temmink, die vorig jaar liefst 8 uit 9 scoorde en een degelijke stijl
heeft. Een korte analyse van mijn partij, althans dat is de bedoeling.
1.d4 d6 2.c4 e5 3.Pf3 e4 4.Pg5 f5. Dit systeem heb ik al een aantal keren op het bord gehad. Vroeger
speelde ik iets als h4 om dan ooit na h6, eventueel voorafgegaan door Le7 met mijn paard naar h3
terug te gaan en dan mijn h-pion te offeren en na Pf4 wat compo heb door de zwakte op g6 en de
open h-lijn. Ideaal voor vluggertjes, maar me toch wat te gortig voor een serieuze partij. Zodoende heb
ik ooit bekeken en het schijnt dat Ph3 een goede mogelijkheid is. Nu ik net nog eens in mijn
databeesje heb gekeken blijkt dat zwart in het algemeen sowieso erg
lekker scoort, té lekker wat mij betreft. 5.Ph3 c6 6.Pc3 Pa6 Het paard
gaat richting c7 waar het beter staat dan op d6. Hij controleert dan veld
d5 extra en staat niet zijn loper op c8 in de weg en kan ook eventueel
nog naar e6 gaan. 7.e3 Pf6 8.f3 g6 9.Ld2 Lg7 10.Dc2 Nu moet zwart
een belangrijke beslissing nemen. In eerste instantie dacht ik dat slaan
op f3 wel goed voor wit zou zijn omdat ik dan later e4 kan doorzetten en
een beter centrum heb. Echter, hoe langer ik keek hoe minder ik het
vond. Zwart kan dan later eventueel met c5 het centrum onder schot
nemen en proberen te verzwakken. 10…De7 11.fxe fxe 12.Pf2 Lf5 Zie
diagram links.
In deze stelling is het belangrijk om het
juiste plan te vinden met wit. Als wit niet veel doet dan kan zwart rustig
ontwikkelen en zijn torens op de f-lijn verdubbelen. Het plan van wit is
om g4 door te drukken, zodat e4 zwakker wordt en dat wit zijn loper
naar g3 kan manoeuvreren. 13.Le2 h5 Dit is een noodzakelijke
verzwakking, omdat anders meteen g4 komt. 14.0-0-0 Pc7 15.g3! Het
juiste plan. Vooral niet meteen h3 omdat zwart dan met h4 alles kan
vastleggen. 15…0-0-0 16.h3 g5 17.g4 hxg 18.hxg Lg6 19.Ph3 Maakt
ruimt voor de witte loper zodat die naar g3 kan. 19…Pd7 20.Le1 Th6
21.Lg3 Tdh8 22.Pf2 Txh1 23.Pxh1 Ik wilde niet alle torens ruilen
omdat ik mijn toren nog wilde inzetten bij een eventuele
koningsaanval. 23…Th3 24.Tg1 Pf6 25.Pf2 Th8 26.Da4 Kb8 Zie
diagram rechts.
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Wit is er in geslaagd zijn stukken goed neer te zetten en het leek mij nu tijd om de koningsaanval in te
zetten. Deze is vooral kansrijk vanwege de sterke loper op g3 en het ruimtevoordeel van wit. Zwart
heeft geen tegenspel op de andere vleugel. Het probleem is dat zwart wel op d4 kan gaan drukken en
daar proberen te offeren voor een tegenaanval. Ik had dat tijdens de partij toch wel onderschat. 27. b4
Tc8 28. Kd2 ka8 29. c5. Het liefst zou ik hiermee wachten, maar het probleem is dat zwart anders zelf
c5 kan doen en zich kan bevrijden. 29. … Pfe8 30. Pfd1 Td8 31. Kc2 Pe6 Zie diagram links. Dit is de
cruciale stelling. Als wit d5 speelt slaat zwart met zijn pion op c5 en dan op b4 waarna hij een zeer
gevaarlijke aanval heeft. Veel beter is hier b5!! waarna de witte aanval door moet slaan. De clou is dat
na 32. b5 dxc 33. b6! a6 34. Lxa6! volgt. Dit had ik zelf niet gezien, mijn computer wel. 32. Pb2?
dxc? Zwart had hier zowel met Pxd4 als Lxd4 kunnen counteren. Hij krijgt een aantal pionnen ervoor,
stopt de witte aanval en krijgt zelf goede aanvalskansen. Vooral de witte dame blijkt plotseling erg
afzijdig te staan. 33.Pc4! b5? Dit verliest geforceerd, maar anders staat wit ook erg lekker vanwege de
zwakte van veld d6 en actievere stukken. 34.Pxb5 cxb 35.Pb6+ Kb7 36.Lxb5 Zie diagram rechts. Wit
dreigt mat met Da6 en het enige dat zwart kan proberen is om de loper van g3 te blokkeren. Op 36…
Pc7 37.Lc6+ Kxb6 38.bxc Pxc5 39.Tb1+ loopt zwart mat. Ook 36…Pc7 37.Lc6+ Kxb8 38.Da6 is
ondekbaar mat. 36…Pf4 37.Lc6+ Kb8. Na 37...Kxb6 37.bxc+ Kc7 38.Dxa7 wint wit de zwarte dame op
e7. 38.bxc Pc7 39.Tb1 axb 40.Txb6+ Kc8 41.Da7. Zwart gaf op. Al met al een goede
manoeuvreerpartij waar ik erg tevreden over ben.
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Een verslag van de hele wedstrijd zal
ergens anders in het clubblad staan. In
ieder geval is er met 6-4 gewonnen (6 totopunten voor mij erbij !) en halverwege de
wedstrijd had ik het gevoel dat een kleine
nederlaag tot de mogelijkheden behoorde.
Een zwaarbevochten overwinning
zodoende en een betere start dan vorig
jaar. Volgende keer tegen elo-favoriet
SMB, die maar net gewonnen
hebben. Dat biedt perspectief.

Magere zege tweede

Maurice
Maurice en Mark nemen er
eentje op de goede afloop

._.tS_._
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_Bj._.j.
Qi.iJ_I_
_.n.i.b.
I_K_._._
_._._.r.

Is 2½-5½ tegenwoordig ook al een magere zege? Is dat niet de
hoogste score die het tweede vorig jaar haalde? Dat mag zo zijn,
maar gezien het spelbeeld had de voorspelling van Rogier van
Loon (teamleider De Pion 2) erin gezeten: 0-8 dus. Ludo Tolhuizen – kopman van De Pion 1 – vreesde
zelfs dat het daarbij niet zou blijven toen hij dit aanzag:

TsLd.tM_
jJ_.jJlJ
._._._J_
_.iS_._.
._N_._._
_.i._N_.
Ii._.iIi
r.bQkB_R

Wiebe Cnossen – Marc Naalden
8..Pxc3 9.bxc3 Lxc3+ 10.Ld2 Lxa1 11.Dxa1 Aldus heeft zwart zijn
enige ontwikkelde stukken geruild tegen een slapende toren op a1.
Bovendien zijn de velden rond zijn koning verzwakt. 11..e5 12.Lh6 Te8
13.Pd6 Te7 14.Lg5 Da5+ 15.Pd2 Tc7 Tot mijn genoegen zag ik dat
alle zwarte stukken nu in de linkerbovenhoek stonden. Behalve dan…
de koning! 16.Dxe5 Dxc5 Ik had vooral mijn tijd besteed aan 16..Pc6
17.De8+ Kg7 18.Lh6+! met winnende aanval. 17.De8+ Kg7 18.Lf6+!
Kh6 18..Kxf6 19.P2e4+ 19.Df8+ Kh5 20.Le2+ Lg4 21.Lxg4+ Kxg4
22.h3+ Kf4 23.g3 mat 1-0

Dit was extreem, maar ook op de andere borden hadden de onzen prettige stellingen verworven. Zo
had Maarten zijn tegenstandster in de opening volledig overspeeld. Toen hij een pion verspeelde, bood
hij snel remise aan. Zwart was blijkbaar nog niet gewend aan het idee dat ze nu beter stond en ging
akkoord.
Dat was jammer, maar datzelfde woord zou een understatement zijn voor wat Karel overkwam. Vanuit
de opening had hij een wit met een slechte loper opgezadeld en ging dat eens lekker uitmelken. Dat
had hij sneller kunnen doen, maar zoals het ging bleven alle troeven in zijn handen. Toen wit een
vreemde torenzet deed, dacht Karel aan wanhoop: “die pion op de 7e rij kan ik toch makkelijk dekken.”
Dat klopte, maar de toren ging naar de 6e rij om een matnet te vlechten. Ai!
Zo stond het weer gelijk. Gelukkig had Peter wat meer fortuin. Ik dacht eerst dat de zwarte aanval
gewoon sterker/sneller was dan de witte, maar de analyse wees anders uit...

.m._._T_
_LjT_D_.
.jS_J_.j
_.bJiJ_.
._.i.iJ_
_.iQ_._.
._I_.nIi
rR_._.k.

Benny Todts – Peter Huibers
1.Db5? Het beste is wellicht om te proberen de koningsvleugel dicht te
houden met bv. 1.Pd1; het stukoffer 1.Lxb6 cxb6 2.Txb6 is ook niet
gek. 1..g3 2.hxg3 Txg3 3.Lxb6 cxb6 4.Dxb6 Tc7?? Na 4..Txc3 5.Pd3
Txc2 6.Pc5 Txc5 7.Dxc5 staat het ongeveer gelijk. Met 4..Kc8! 5.Dc5
De7! kan zwart echter de aanval stoppen en met zijn stuk meer gaan
winnen. 5.Pd3?? 5.Da6! wint op slag, omdat zwart na 5..Kc8 6.Txb7
niet terug kan nemen. 5..Dg6? Nu hield Kc8 het nog net dicht.
6.Pc5?? 6.Ta8+!! Kxa8 7.Dxc7 was winnend. 6..Txg2+ 7.Kh1 Dh5+!
8.Kxg2 Tg7+ 9.Kf1 Df3+ 10.Ke1 De3+ Het is mat op de volgende zet.
0-1

Sommige bronnen bevelen aan voor de eerste 15 zetten niet meer dan een half uur te gebruiken.
Gerard doet dat anders: hij heeft dan in de regel niet meer dan een half uur over. De witspeler was
hierdoor blijkbaar zo van slag dat hij zomaar een pion weggaf. Daarvan zou je nog kunnen denken dat
het als offer bedoeld was – al sloeg het dan nergens op – maar de loper die even later in de steek
werd gelaten was dat zeker niet. Een goedkope winst dus voor onze nieuwe aanwinst.
Onze CM zat natuurlijk op bord 1 en probeerde met subtiele manoeuvres het voordeel van een betere
loper en meer ruimte aan te tonen. Dat lukte slechts matig, maar toen het op eindspeltechniek
aankwam, was Mark superieur.
Ook zijn naamgenoot was wellicht iets te voorzichtig bij het realiseren van zijn voordeel. Met een
stukoffer kwam wit terug in de partij, waarna Mark zich gedwongen zag het stuk terug te geven. Het
plusje in het toreneindspel was vervolgens niet voldoende.
John ten slotte speelde een partij met wisselende kansen. Hij kwam duidelijk beter uit de opening, liet
toen de stelling wat vervlakken, raakte zelfs licht in het nadeel om toch weer terug te vechten en
richting de winst te koersen. Uiteindelijk kwam hij daar één tempo voor te kort. Dus toch weer remise
voor John.
Wiebe Cnossen

OSV-Stukkenjagers III
Een nieuwe ronde in een nieuw seizoen. Prachtig weer. Twee nieuwe spelers om in het derde in te
passen. Negen spelers voor acht plaatsen. Toch een duidelijke versterking ten opzichte van het vorige
seizoen! Maar omdat van de basis er uiteindelijk 3 spelers en een speelster verstek lieten gaan
moesten we met drie invallers naar OSV gaan…..
OSV is sterk op de bovenste 4 à 5 borden, maar heeft verder slechts spelers die enkele handenvol
ratingpunten minder hebben. Dat biedt toch kansen, nietwaar?
Na lang wikken en wegen besloot ik om in een ‘normale’ opstelling tegen OSV aan te treden, rekening
houdende met kleurvoorkeur van onze spelers.
Als we bovenin 2-2 konden spelen, dan konden we ondanks drie invallers onderin toch wel het een en
ander klaarmaken, dacht ik zo. Een kleine overwinning of een gelijkspel moest haalbaar zijn! Per slot
van rekening hadden we vorig jaar nog flink uitgehaald met 5½ - 2½ tegen ditzelfde OSV!
De opstelling met tussen haakjes de rating, bij de Stukkenjagers ook nog ter illustratie de
Stukkenjagers-rating.
1. N Schouten (2178) - Ivar Heine (1953) (SJ 1941)
2. J Cox (1988)
- J Op ’t Hoog (1899) (SJ 1927)
3. J. Klein Douwel (1951)
- Jim Stada (1907) (SJ 1928)
4. B. Stam (1958)
- K.A. Lie Kwie (1882) (SJ 1822)
5. P Snoek (1910)
- Lex Karstens (1837) (SJ 1859)
6. C. Broekkamp (1812) - Willem Spoeltman (1891) (SJ 1948)
7. J. Hartendorp (1731) - Roel Backhuis (1707) (SJ 1632)
8. N. Harskamp (1746) - Oscar van Ewijk (1741) (SJ 1759)
Het meest werd natuurlijk verwacht van Willem en van Oscar, gezien het ‘ratingoverwicht’. Verder had
ik mezelf een belangrijke rol toebedeeld: immers, ik had Bart Stam vorig jaar al eens verslagen. Een
halfje van Ivar, de man in vorm, het standaardhalfje van Jim, en wie weet… Als Joost, of Lex of onze
rapidkampioen Roel nog een halfje konden pakken, of een punt… Nou ja, je moet ergens je motivatie
vandaan zien te halen, anders kun je net zo goed thuis blijven!
In het begin liep de wedstrijd op rolletjes. Bart was duidelijk niet in zijn normale doen, waarschijnlijk
vanwege onze partij vorig jaar deed mij in de opening enkele tempi cadeau. Even later sloot hij zijn
dame in en om deze niet te verliezen moest hij enkele ‘gedwongen’ zetten doen. Via enkele aanvallen
op de dame, gevolgd door een paardvork (met schaak) op c2 bleef ik uiteindelijk een toren voor en
namen we een 1-0 voorsprong.
Willem had zijn tegenstander volkomen overspeeld in de opening, Ivar had een prachtige stelling, Lex
had ook het een en ander, Oscar had de contouren van een koningsaanval op het bord, Joost en Jim
hadden de stelling onder controle en alleen Roel stond slecht tot verloren. “Ik doe nog een paar zetten
voor ik opgeef”, zei ie nog tegen mij , met een sigaretje in zijn mond. Joost kwam in het café
analyseren, hij had remise gemaakt. De tegenstander van Roel kwam eraan en zei: “Je bent aan zet.”
“Ik rook nog even mijn sigaretje op”, zei Roel. “Ik heb mijn loper op e4 geofferd”, zei zijn tegenstander,
“dan kun je erover nadenken.” Aan zijn stem was duidelijk te horen dat de stelling ‘uit’ was. Inderdaad,

na het stukkoffer is het in enkele zetten mat. De heer Hartendorp zag echter een ‘tegencombinatie’
voor Roel in de stelling en meende hierdoor dat zijn mataanval niet doorsloeg en zette wat slap voort.
Toen hij vervolgens een matdreiging van Roel over het hoofd zag was de stand ineens 3-1 voor de
Stukkenjagers; Jim had namelijk in mindere stelling een remiseaanbod gekregen en had dat
aangenomen. ”Ongelijke lopers!” was het commentaar van zijn tegenstander. Ik zou het nog effe
hebben geprobeerd… Het werd vrij vlot daarna 3-2. Willem had de prachtige stelling verprutst en de
partij inmiddels opgegeven.
Maar er waren nog duidelijk kansen. Ivar stond een kwaliteit voor en ik zag in ieder geval remise, tegen
Schouten nooit verkeerd. Lex stond zeer stevig en Oscar had een paar problemen op te lossen, maar
die waren niet onoverkomelijk.
Over de rest van de middag kunnen we kort zijn. Ivar had onvoldoende vertrouwen in de stelling en liet
twee verbonden vrijpionnen zijn stelling binnenkomen voor hij er de brui aan gaf; 3-3 maar toch een
prima partij van Ivar. Oscar had de stellingproblemen niet afdoende opgelost en offerde vrijwel alle
stukken voordat hij zijn tegenstander een hand aanbood.
En Lex?
Lex gaf eerst de vrijwel zekere winst weg en vervolgens de zekere remise. Aan het halfje zouden we
toch niets hebben gehad. Maar dit maakte de 5-3 nederlaag niet beter te verteren.
Het sfeertje was prima, en hoewel we eerder van een ‘versterkt Stukkenjagers IV’ zouden moeten
spreken, dan van een ‘verzwakt Stukkenjagers III’ was de teamspirit duidelijk Stukkenjagers III!
Oké, bedankt Ivar, Joost, Jim, Lex, Willem, Roel, Oscar en ook de wegblijvers bedankt.
Groeten van het derde.
Kien

Stukkenjagers Open
* 9 ronden Zwitsers
* Data: 6 oktober, 20 oktober, 10 november, 1 december, 15 december,
12 januari, 2 februari, 23 februari, 16 maart. Klokken aan om 20.00 uur.
* Grand Café Restaurant De Beurs, Heuvelring 120, 5448606
* 40 zetten in 1 uur 45 minuten + 15 minuten
* Byes mogelijk in ronden 1 t/m 7
* Inschrijfgeld: 15 euro (Stukkenjagers gratis)
* Prijzengeld: totaal circa 300 euro
* KNSB-ratingverwerking
* Rookverbod
* Opgeven: voor 30 september bij César Becx, c.becx@home.nl, 0135354897. Er zijn maximaal 60 plaatsen beschikbaar, Stukkenjagers
krijgen voorrang.

Het schaakspel in de literatuur

MANLIEF SCHAAKT
Sylvia Hubers (Hinderickx & Winderickx, Utrecht MMIV)
Manlief schaakt
Tussen honderd meneren
Die zich het zweet
Van het voorhoofd vegen
In vergaande staat van verovering
Plukt wit weer een stuk
Van het bord.
Met mijn drie blote borsten
Zou ik hier nog
Geen aandacht
Weten te trekken.
Met bier in mijn hand
Ga ik bij de vrouwen zitten
Die ook – even – naar hun schaakman
Hebben gekeken.
Vrouwen die mannen niet begrijpen:
Dat is heel gewoon
En gezellig

Stukkenjagers-ratinglijst per 21 september 2004
1. Maurice Peek (2348)
2. Herman Grooten (2393)
3. Bianca Muhren (2246)
4. Cor van Dongen (2303)
5. Petra Schuurman (2277)
6. Frank Wuts (2293)
7. Erik Nicolai (2186)
8. Mark Huizer (2168)
9. Peter Huibers (2150)
10. César Becx (2191)
. Mark Clijsen (2103)
12. Wiebe Cnossen (2170)
13. Gerben Veltkamp (2106)
14. Ruud Feelders (2045)
15. Fré Hoogendoorn (2076)
16. Erik Dignum (2045)
17. Gerard van Otten (2026)
18. John Greunsven (2017)
19. Karel Storm (1954)
20. Bram van Huygevoort (1988)
21. Mark van Beurden (1934)
22. Ivar Heine (1952)
23. Willem Spoeltman (1891)
24. Joost Op ’t Hoog (1888)
25. Reinier Jaquet (1909)
. Jim Stada (1907)
27. Gertjan Thomassen (1938)
28. Luuk Koelman (1933)
29. Marion Adriaans (1895)
30. Lex Karstens (1837)
31. Sander Funk (1861)
1844
32. Kienfong Lie Kwie (1882)
33. Martijn Thomassen (1833)
34. Toon Mentink (1752)
35. Maarten Heller (1722)
36. Oscar van Ewijk (1741)
37. Rob Milo (1744*)
38. Peter Buitenhuis (1766)
39. Bas Rosheuvel (1696)
40. Emiel Bouwens (1663)
. Frank Dujardin (1702)
42. Maykel van Rijen (1767)

2368
2357
2323
2320
2298
2297
2189
2180
2140
2139
2139
2114
2093
2056
2052
2037
2003
2002
2001
1967
1949
1937
1934
1929
1928
1928
1911
1888
1857
1850
1836
1830
1795
1768
1749
1743
1724
1721
1701
1701
1696

43. Guus Vermeulen (1694)
44. Jan Otten (1662)
45. Arend-Jan Meerwijk (1684)
46. Mark van den Berg (1651)
47. Dirk Hiemstra (1678*)
48. Roel Backhuis (1707*)
49. Andries Deliën (1612)
50. Dennis Slegers (1657)
51. Geertjan ten Hacken
52. Bob Gallucci (1652)
1625
53. Marcel Rispens (1622)
. Paul Pollen (1574)
. Emil Voorhorst (1702*)
56. Peter Ansems (1550*)
57. Leo van Gelder (1502*)
58. Theo Mulder (1573)
1528
59. Nicolaas Veltman (1472)
60. Kees Gelens (1542)
1511
61. Guus van Heck (1462)
62. Willem de Bont (1467*)
63. Jan van den Dries (1534)
64. Jeroen van den Brink
65. Cees Zoontjens (1472)
66. Inge Gaasbeek (1419*)
67. Niko vd Wal (1501)
68. Marco Kemmeren (1438*)
69. Tsang wai Lam (1401*)
70. Paul Vermee (1327)
1263
71. Christos Rangas

1692
1673
1659
1652
1648
1645
1639
1633
1629
1592
1592
1592
1573
1545
1506
1473
1478
1460
1439*
1434
1393
1371
1379
1357
1259

tussen haakjes KNSB-rating van 1-8-‘04
Een * betekent dat de rating gebaseerd is op
minder dan 25 partijen.
Verwerkt: Groepen (1), Extern (1), Pula, Nova,
Helmond, NK Vrouwen, Dieren, Gent, Hengelo,
Ürgüp, Vlissingen, Figueres, Neumarkt,
Schwarzach, Arnhem, Apeldoorn

