Het huis is ons vreemd na de kortste vakantie,
veel vreemder dan verre hotels of paleizen
Het glansloze vloerzeil negeert onze voetstap,
een stapel krantenpapier ligt op tafel.
De zeep is verdroogd en gebarsten, en went maar
met weerzin aan onze voorzichtige handen
De kamers, de trappen vergaten volkomen
ons dagelijks leven, dat nu weer bezit neemt
van stoelen en banken
Co Woudstra

De Beurs voelt vreemd na al die maanden van vrij en schaakloos leven. De verre campings, de
vergezichten, de hotels en de paleizen bepaalden onze dagelijkse gang. We voelden ons daar wel
lekker bij en negeerden de vierenzestig velden. Hoewel, als je de website moet geloven gold dat niet
voor iedereen. Eenmaal terug, de stapel kranten na vluchtig doorbladeren in de papierbak, spat de
activiteit je van het scherm tegemoet. Amsterdam, La Fère, Echternach, Gent, Göteborg met het EK
dames en heren, Geraardsbergen, Vlissingen, en dan zal er ook nog wel het een en ander aan de
aandacht van onze Big Brother ontsnapt zijn, niet iedere Stukkenjager zat stil. Het meest opvallende
was natuurlijk de IM-norm van Maurice in Vlissingen. Ondanks de vele loftuitingen, aanmoedigingen
en gelukwensen in het gastenboek een nieuwe, welgemeende gelukwens in ons cluborgaan waard. Bij
dezen, Maurice. Ook ‘onze’ dames deden het niet slecht in het EK voor landenteams, al vielen hun
prestaties in het niet bij die van de heren. Nederland Europees kampioen! Onze borst zwelt van
nationale trots. Onze voorzichtige handen moeten nog wennen aan de stukken, maar doen dat met
graagte. Het schaakleven neemt weer bezit van ons. Bedeesd, maar toch reikhalzend kijken we uit
naar het debuut in de meesterklasse. De vuurdoop gaat al onmiddellijk tegen de landskampioen!
Maar voordat dat gebeurt gaan ‘onze’ dames, in de personen van Petra, Bianca, Marion en Winifred,
op stukkenjacht in Italië. Als ze met die Europacup terugkomen dan moeten we toch echt aan een
prijzenkast!

STUKKENJAGERS-AGENDA
Intern
7 september
14 september
21 september
28 september
5 oktober
12 oktober
19 oktober
26 oktober
2 november
9 november
16 november
23 november
30 november
7 december
14 december
21 december

e

Groepen, start 1 cyclus
Groepen, ronde 2
Groepen, ronde 3
Stukkenjagers Open, ronde 1
Inhaal + avondcompetitie + rapid
Stukkenjagers Open, ronde 2
Groepen, ronde 4
Groepen, ronde 5
Stukkenjagers Open, ronde 3
Groepen, ronde 6 / play-offs
Inhaal + avondcompetitie + rapid
Stukkenjagers Open, ronde 4
Groepen, slotronde
Groepen, start 2e cyclus
Stukkenjagers Open, ronde 5
Overige data: 11 januari, 1 februari, 22 februari en 8 maart
Vrij schaken

Extern
24 september (alleen SJ2), 8 oktober (alleen SJ1), 15 oktober, 5 november, 26 november, 17
december, 4 februari, 4 maart, 25 maart, 15 april 2006 (alleen SJ2), 16 april 2006 (alleen SJ1)
Toernooien
Het Eksakt Kersttoernooi zal rond de jaarwisseling plaatsvinden. Het Eksakt Weekendtoernooi zal in
2006 voor de elfde keer worden gehouden, eind augustus. Het Stukkenjagers Open vindt elk seizoen
plaats op 9 woensdagavonden. Zie agenda.
Stukkenjagers-info
Opgericht:
Speellokaal:
Interne competitie:
Externe competitie:
Evenementen:
Contributie:

September 1973
Grand Café Restaurant De Beurs, Heuvelring 120, Tilburg, 013-5448606.
Elke woensdagavond vanaf 20.00 uur
1 x per 4 weken op zaterdagmiddag, 13.00 uur
Eksakt Kersttoernooi, Eksakt Weekendtoernooi, Stukkenjagers Open
73 euro per seizoen. Overmaken op giro 387977, ten name van
penningmeester Stukkenjagers, Tilburg.

Bestuur: Reinier Jaquet (voorzitter, 0162-467400, jaquet@frencken-college.nl), Andries Deliën
(secretaris, 013-5182286, andriesdelien@hetnet.nl), Paul Vermee (penningmeester, 013-5800376,
paul.vermee@wxs.nl), César Becx (competitieleider, 013-5354897/ 0161-457320w, c.becx@home.nl),
Cor van Dongen (intern competitieleider, 06-41802134, chmvandongen@home.nl), Maurice Peek
(extern competitieleider, 013-4678326, maurice_peek@hotmail.com).
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, mkerremans@planet.nl
Daarnaast ten behoeve van de digitale versie ook graag alle kopij naar c.becx@home.nl
Website: www.stukkenjagers.nl wordt beheerd door Mark Huizer. Contact via
webmaster@stukkenjagers.nl

Contributie: nu al?
In de algemene ledenvergadering is ingestemd met het bestuursvoorstel om de contributie met 2 euro
te verhogen, tot 73 euro. Deze contributie geldt voor elke Stukkenjager; een aantal jaren geleden is
besloten geen korting meer te verlenen aan junioren, senioren, dubbelleden en voordeurdelers. De
contributie dient voor 1 november overgemaakt te worden op girorekening 387977 van De
Stukkenjagers, Tilburg. Doen, want anders krijg je met Paul Vermee te maken…

Eksakt Weekendtoernooi: zicht op elfde editie
In de periode 1994-2003 organiseerden we tienmaal dit steeds verder uitdijende evenement. Na de
exodus uit De Vorst kwam het er de afgelopen twee seizoenen niet van. We konden maar geen
geschikte (centrum)locatie vinden. Daar lijkt nu echter verandering in te komen, vooral dankzij onze
‘financiële man’ Paul Vermee. Tijdens de ledenvergadering is er al een flinke tip van de sluier
opgelicht, nader bericht volgt binnenkort. Geplande datum: eind augustus 2006.
Van www.stukkenjagers.nl plukten we de volgende stukjes…

De wedergeboorte van Stukkenjagers 7
Een flinke ledenaanwas heeft ervoor gezorgd dat het bestuur heeft besloten om met zeven teams aan
de zaterdagcompetitie te gaan deelnemen. Het alternatief was teamkernen van elf spelers voor acht
plaatsen, en dat wordt niet als prettig ervaren. Nu wordt gestreefd naar negen vaste spelers per team,
en dat betekent dat we voor de start van de NBSB-competitie op 15 oktober nog enkele mensen
moeten enthousiasmeren. Stukkenjagers 7 zal overigens in de derde klasse starten, en niet in de uit
zestallen bestaande vierde klasse. Aan de samenstelling van Stukkenjagers 3 tot en met 7 wordt
momenteel flink gesleuteld, nader bericht volgt binnen twee weken.

Wat zoal ter tafel kwam…
Zo’n dertig leden waren present op de algemene ledenvergadering van woensdag 31 augustus. Die
stond in het teken van het afscheid van twee bestuursleden. John Greunsven stopte na vier jaar
penningmeesterschap, voorzitter Ruud Feelders legde na bijna tien jaar de voorzittershamer neer. Ze
werden onder dankzegging uitgeluid met dvd-bonnen en wijn. Reinier Jaquet is de nieuwe voorzitter,
Paul Vermee gaat proberen Johns nauwgezetheid te evenaren. Daarnaast komen Cor van Dongen en
Maurice Peek het bestuur versterken. Per 1 januari 2006 zullen zij de verantwoordelijkheid voor
respectievelijk de interne competitie en de externe competitie overnemen van César Becx.

Wie wordt er NK Vrouwen?
In de Oude Ljouwerter Kerk in Leeuwarden wordt momenteel het Nederlands kampioenschap voor
vrouwen verspeeld. Bianca Muhren en Petra Schuurman proberen Zhaoqin Peng van haar zoveelste
titel af te houden. Het zeskoppige veld wordt gecompleteerd door Marlies Bensdorp, Arlette van
Weersel en Laura Bensdorp. De dames spelen een hele competitie, tien ronden dus. Na twee ronden
hebben Bianca en Petra ieder 1 punt. Het toernooi is live te volgen via de toernooisite, de partijen
beginnen dagelijks om 12.30 uur.

Stukkenjagers in Arnhem
In het Open Kampioenschap van Arnhem, dat begin september in weekendtoernooivorm werd
gespeeld, zijn de twee deelnemende Stukkenjagers in de middenmoot geëindigd. Remco Sprangers
en Ivar Heine scoorden 3 uit 6. Remco wisselde enen met nullen af; Ivar startte sterk met 2,5 uit 3,
maar legde het af tegen de sterkeren. Beiden scoorden een TPR van circa 2040.

Meesterklassedebuut uitgesteld...
Omdat een aantal spelers van Stukkenjagers - en wellicht ook van de Variant - op de oorspronkelijke
datum 24 september Europacup-verplichtingen heeft (ahum... zie hieronder), is ons debuut in de
Meesterklasse uitgesteld naar zaterdag 8 oktober. Het gaat om een uitwedstrijd tegen het voormalige
ZZICT, die waarschijnlijk in Breda zal plaatsvinden. Er is een plan (geopperd, althans) om met de fiets
naar deze bestemming af te reizen, samen met de supporters...

Naar de Europacup...
Niet alleen in de Meesterklasse gaan we een bijzonder avontuur tegemoet; dat geldt in versterkte
mate voor ons damesteam dat van 17-25 september gaat deelnemen aan de Europacup voor
clubteams. In het Italiaanse Saint Vincent is ons team als tiende geplaatst, van de tien. Complicerende
factor is dat de nummer 9 gemiddeld op zo'
n slordige 300 elo-punten meer kan bogen. Wie zich alvast
wil verlekkeren aan wat Petra Schuurman, Bianca Muhren, Marion Adriaans en Winifred Paulis te
wachten staat, kan terecht op de toernooisite. Overigens zullen de dames over support(ers) niet te
klagen hebben: Herman Grooten, Maurice Peek, Cor van Dongen, Mark Clijsen en Gerben Veltkamp
reizen mee. Ook op hen ligt een uitdaging te wachten. Door fine-tuning van reis- en verblijfsboekingen
zal, zoals het zich nu laat aanzien, de eerste nacht in de openlucht moeten worden doorgebracht…

Stukkenjagers Open bijna vol…
Al vijftig spelers hebben zich aangemeld voor ons traditionele negenrondige toernooi. De eerste ronde
is op 28 september, de tweede op 12 oktober, de overige data vind je in de kalender in dit blad of op
de site. Mocht je nog willen meedoen, geef dat dan zo snel mogelijk door aan César!
Hieronder vind je de schaakrubriek van de hand van Herman Grooten, die in Eindhovens Dagblad van
20 augustus 2005 verscheen.

IM-norm voor Maurice Peek
De Tilburgse crack Maurice Peek, heeft vorige week bij het Hogeschool Zeelandtoernooi te Vlissingen
het beste resultaat uit zijn carrière behaald. Met een score van 6½ uit 9 eindigde hij tussen een hele
reeks grootmeesters op een gedeeld tweede plaats, maar wat belangrijker was: hij voldeed met dit
resultaat aan zijn eerste internationale meesternorm.
De 29-jarige Peek is door een reguliere baan niet in staat om veel sterk bezette toernooien te spelen.
Hij heeft zijn spel vooral ontwikkeld bij zijn vereniging De Stukkenjagers in Tilburg waar hij op een
hoog bord al jarenlang uitstekende scores neerzet. Nu Peek de kans kreeg om te bewijzen wat hij
werkelijk waard is, liet hij meteen zijn tanden zien. Nadat hij met 3 uit 3 was begonnen, verloor hij
weliswaar van de Indonesische grootmeester Megaranto, maar hij pakte de draad onmiddellijk op met
drie opeenvolgende zeges. In de ronden 6 en 7 gingen de sterke Duitse meesters Kohlweyer en Volke
er bij hem onderdoor. Daarmee had hij zich brutaal op de gedeeld eerste plaats in het toernooi
genesteld en wachtte hem de vuurproef tegen de Roemeense grootmeester Iordachescu. Na zware
strijd ging hij helaas toch onderuit zodat er nog altijd een remise tegen een andere Duitse meester, dit
keer Henrichs, nodig was om het meesterresultaat veilig te stellen. Na één bang moment overleefd te
hebben, lukte het Peek om de partij in rustig vaarwater te krijgen en zo het benodigde halfje af te
dwingen.

Maurice Peek – Thomas Henrichs
(negende ronde)

Deze stelling is ongeveer gelijk. Met zijn volgende zet vergooit wit in principe zijn mooie toernooi.
19. Tb4? Een lelijke tactische misser, waarvan zwart als volgt kon profiteren: 19. ... Pb2! 20. Da3 Txb4
21. Dxb4 Pd3 22. Db1 Pxe1 23. Dxe1 met kwaliteitswinst, waarna zwart op winst staat. Gelukkig voor
Peek is zwart niet bedacht op een directe winstmogelijkheid.
19. … Tfb8? Waarna de partij doorkabbelde en uiteindelijk in remise eindigde.
½-½
Maurice Peek – Karsten Volke
(zevende ronde)
1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. g3 c5 4. Pf3 cxd4 5. Pxd4 a6 6. Lg2 Dc7 7. b3 Lb4+ 8. Ld2 Lc5 9. Lc3 d5 10.
cxd5 Pxd5 11. Lb2 0-0 12. 0-0 Td8 13. Pd2 Lxd4 14. Lxd4 Pc6 15. Lb2 e5 16. Tc1 Le6 17. De1 Da5
18. a3

18. ... Pe3!? Zwart start een reeks verwikkelingen die bijna tot het eind van de partij voortduren.
19. Lc3 Pxg2 20. Lxa5 Pxe1 21. Lxd8 Txd8 22. Pe4 Ld5 23. f3 Pxf3+ 24. exf3 Pd4 25. Tc7 Lc6 26.
Pc5 b6 Na 26. ... Pxf3+ 27. Kf2 Pxh2 28. Td1 Pg4+ 29. Ke2 Te8 30. Pxb7 staat wit beter.
27. Pe4 f5 28. Pd2! Een zeer goede zet, zelfs de enige om het voordeel vast te houden.
28. ... Lb5 Wit moest nauwkeurig uitrekenen dat 28. ... Pe2+ 29. Kf2 Txd2 30. Txc6 Pd4+ 31. Ke3
Te2+ 32. Kd3 Txh2 33. Txb6 goed voor hem is. De meerderheid van wit op de damevleugel moet de
doorslag geven.
29. Pc4 Pxb3 30. Te1 Pd4? Na deze zet gaat het hard. Zwart beste kans bestond in 30. ... Lxc4 31.
Txc4 Pd2 32. Tc3 e4 33. fxe4 fxe4 34. Te2. De stelling lijkt in evenwicht maar ondanks de twee
pionnen voor de kwaliteit behoudt wit winstperspectieven.
31. Pxe5 f4 32. Kf2 Pe6 33. Tc2 Pc5 34. gxf4 Td4 35. Ke3 Ta4 36. Tc3 Pe6 37. Tc8+ Pf8 38. Td1
Txa3+ 39. Kf2
1-0

Ter lering en niet ter vermaak
Als je je schaakspel wilt ontwikkelen moet je vooral naar je verliespartijen kijken en niet naar je
winstpartijen. Van die laatste kun je niks leren, die kun je beter weggooien. Aldus een oude
schaakwijsheid die ik al bij mijn eerste schaakclub, HMC, opving toen ik nog de hoop koesterde het
ooit te zullen leren. Al snel had ik op deze manier een hele stapel leermateriaal. Tegenwoordig gooi ik
alles weg. Ik herinnerde mij dit advies toen ik afgelopen zaterdag de schaakrubriek van Ligterink in de
Volkskrant doornam. Hij besprak daar kort een partij van Herman in Vlissingen. Daarnaast bracht
Geert Van der Stricht op schakers.info al ergens een fragment uit zijn partij tegen Steff Helsen in
Geraardsbergen, weer een verliespartij van een Stukkenjager. Zoiets kun je als redactie niet laten
lopen. We zijn nooit te oud om te leren, vandaar deze nieuwe publicatie onder het motto: Ter
stukkenjagerslering en niet ter (leed)vermaak! Te beginnen met de Volkskrant, zaterdag 27 augustus
2005:
…er was meer Zeeuws succes. René Tiggelman, de sterkste Vlissingse speler, behaalde een
meesterresultaat ondermeer dankzij de volgende sprankelende winstpartij.
Tiggelman – Grooten, Vlissingen 2005
1. d4 Pf6 2. Pf3 e6 3. c4 b6 4. g3 La6 5. b3 Lb4s 6. Ld2 Le7 7. Pc3 d5, 8. c:d5 e:d5 9. Lg2 0-0 10.
0-0 Lb7 11. Tc1 Pa6 12. Pe5 Dc8 13. Lg5 Td8 14. e3 Df5 Daarmee lijken zwarts openingsproblemen
opgelost, maar wit vindt nog een originele methode om er iets van te maken. 15. L:f6 L:f6 16. g4
Buigen of barsten. In aanmerking komt nu 16. … De6 17. f4 Le7 Maar met de volgende zet is niets
mis. 16. Dc8 Zie diagram

17. P:f7 Correct maar niet winnend … K:f7 18. g5 Le7? Misschien enigszins in shock door de
onverwachte gebeurtenissen maakt zwart een ernstige fout. Juist is 18….L:g5 19. Dh5s Kg8 20. Lh3
Db8 21 D:g5 Td6 en zwart staat niet slechter. 19. Dh5s Kg8 20. Lh3 Td7 21 Le6s Kh8 22. Dh3 Lc6
Misschien is 22 … Pb8 23. P:d5 L:d5 24. L:d5 c6 25. L:e4 g6 een taaiere verdediging. 23. Pe2! Lb5
24. Pf4 De8 25. Lf5 h6 26. g:h6 Td6 27. h:g7ss K:g7 28. Dh7s Kf6 29. P:h5 D:h5 30. D:h5 En wit
won bij de 48ste zet.
En dan Geert Van der Stricht op schakers.info:
De Leuvense FIDE-meester Jeroen Claesen heeft op overtuigende wijze de toernooizege behaald van
het 21ste Open internationaal Schaaktoernooi van Geraardsbergen (België, 12-15 aug.). Hij versloeg
maar liefst drie IM'
s en stond één keer remise toe. Op een gedeelde tweede plaats eindigden Wantiez
en de Bulgaarse IM Dobrev.

Van der Stricht-Helsen

Een opmerkelijk moment van schaakblindheid overkwam uw verslaggever in het volgende fragment
(zie diagram op vorige pagina).
25 ... Dc4 speelt op een laatste truc. Wit kan nu eenvoudig op f8 slaan met een makkelijk gewonnen
eindspel. Ik meende de partij echter sneller te kunnen beslissen met mijn idee-fixe 26.De8. Op het
verwachte 25...Lb7 had ik immers het winnende De8! klaarliggen.
26.De8? Df1+! Oeps. Dat was zwarts trucje.
Er rest een volledig gelijk eindspel met ongelijke lopers, dat ik vervolgens... won.

Peeks eerste GM-scalp
In het paasweekend speelde ik een toernooi in het Duitse Deizisau. Het bleek een massaal toernooi.
Bij de opening werd gesproken van 666 deelnemers. Door dit verontrustende aantal trok een viertal
gelovigen zich terug, waarna er nog 662 spelers overbleven.
Het toernooi begon voor mij goed. De eerste ronde won ik
overtuigend en de tweede ronde ging al een stuk lastiger, maar
had een bijzonder esthetisch einde. Zie het diagram beneden. Hoe
komt zwart verder? Het plan is om Lg4 te spelen en dan b3 aan te
vallen. Wit moet ook oppassen dat zwart niet met zijn koning naar
binnen loopt. Na 1. ... Lg4 2. Lf3 heeft zwart geen nuttige zet,
omdat 2. … Lxf3 3. Kxf3 Kd4 4. Kf4 Kc3 5. e5 wint voor wit. Ik
speelde echter 1… Lh3!! Als wit zijn koning wegzet kan zwart via
d4 of f4 naar binnen. Dus er volgde 2. Lf3 Lg4. Dezelfde stelling is
ontstaan als in de eerste variant, maar nu met zwart aan zet! Wit
kan niet ruilen omdat het pionneneindspel gewonnen is. Er volgde
zodoende 3. Kf2 Kf4 en zwart won snel. Een mooi voorbeeld van
tempodwang, al zeg ik het zelf!
De derde ronde mocht ik tegen Sedlak, een jonge GM met een
rating van 2505. Hier beneden de volledige partij met een korte
analyse erbij. 1. d4 d5 2. c4 c6 3. g3 Met deze zet probeer ik mijn
tegenstander in de Catalaan te lokken. Helaas is het nadeel dat
zwart snel op c4 kan pakken en wit erg zijn best moet doen om
genoeg compo te krijgen. In Vlissingen gebeurde me zoiets tegen
de GM Megeranto. Een paar rondes later koos ik daarom met
succes voor de Slavische ruilvariant tegen IM Kohlweyer. Lekker
veilig en je hebt toch een klein plusje met wit, waarna er gewoon
geschaakt kan worden. 3. … Pf6 4. Lg2 dxc4 5. Pf3 e6 6. 0-0
Pbd7 7. a4 c5 Deze zet verraste mij erg en mijn gevoel zegt dat
het wat dubieus is en in ieder geval inconsequent. Desondanks
weet ik er niet echt van te profiteren. 8. Pa3 Le7 9. Pxc4 0-0 10.
Dc2 Pb6 11. dxc5 Lxc5 12. Le3 Ik wilde de lopers ruilen zodat de zwarte velden wat zwak worden.
Beter lijkt 12. Lg5! Om na 12. … h6 13. Td1 De7 14. Lxf6 Dxf6 15. Pce5 groot voordeel te hebben
omdat zwart nauwelijks zijn stukken goed kan ontwikkelen en wit ook dingen als a5 a6 in de stelling
heeft. 12. … Lxe3 13. Pxe3 bd5 14. Pxd5 Pxd5 15. Tfd1 De7 16. Tac1 b6 17. Pd4 Lb7 18. Pc6 Df6
19. Lxd5 xd5 20. Pd4 Tac8 21. Dd2 La6 22. Df4 Dxf4 23. gxf4 Dit was het soort stelling dat ik wilde
bereiken. Goed paard tegen slechte loper. Objectief is het niet zoveel voor wit, omdat zwart de c-lijn
heeft, maar anderzijds kan wit niet veel gebeuren en kan hij wat
proberen. 23. … Tc5! 24. e3 Tfc8 25. Txc5 bxc5 ?! Beter is Txc5,
want na 26. Pb3 Tc8 kan wit niet nemen op d5 vanwege Lc4. 26.
Pf5 Kf8 27. Txd5 (Zie eerste diagram) Eerst dacht ik dat het
allemaal erg goed voor wit was, maar bij nader inzien blijkt zwart
toch wel veel compensatie te hebben. In ieder geval is het allemaal
erg lastig om te beoordelen en een goed plan te vinden. Zwart
speelt het handig. Hij loopt met zijn koning naar binnen en wit
wordt langzaam wat teruggedrongen. 27. Lc4 28. Td2 Lb3 29. a5
g6 30. Pd6 Tc6 31. e4 Ke7 32. e5 Ke6 33. Td3 c4 34. Td2 Tc5 35.
Pb7 Tb5 36. a6 g5 37. Pd8+ Kf5 38. Pxf7 Ta5 39. fxg5 c3 40.
Pd6+ Kxe5 41. bxc3 Txa6 Na Ta1 + 42. Kg2 Ld5+ 43. f3 Kxd6
wint wit het stuk terug door 43. c4. 42. Pb5 Ta1+ 43. Kg2 Lc4 44.

Pd4 f4! had gekund, want na 44. .... Kxf4 komt 45. Td4+ Na 44. ... Ke6 komt dan 45. f5+, waarna
zwart weer niet mag nemen, ditmaal vanwege een vorkje. 44. …. a5 45. Pc6+ Ke6 46. Pd4+ Kf7?
Als de zwarte koning terug was gegaan was het wellicht remise door zettenherhaling geworden. Wit
staat wel wat voor, maar de actieve stukken van zwart en zijn vrije a-pion zijn genoeg compensatie.
47. Pf5 Kg6 48. Pe3 Lb3 49. f4 a4 50. Td7! (Zie diagram op de vorige pagina) met de dreiging h4
gevolgd door f5+ en Txh7 mat. Zwarts antwoord is gedwongen, waarna de witte g-pion niet te stoppen
is 50. … h6 51. Td6+ Kf7 52. g6+ Ke8 53. c4! (zet de loper op b3 buiten spel) 53. … a2+ 54. Kf3
Txh2 55. g7 Kf7 56. Td7+ Kg8 57. Pd5 en het mat op f6 is niet te verhinderen. Zo, eindelijk was het
me gelukt, mijn eerste GM-scalp! Natuurlijk was en ben ik nog steeds ontzettend blij. In ieder geval is
het ook enorm goed voor het zelfvertrouwen!
Dit was dus weer een mijlpaal die gehaald werd. Vlak daarop volgde ook nog eens de promotie naar
de meesterklasse! En of dat nog niet genoeg was heb ik onlangs mijn eerste IM-norm gescoord in
Vlissingen. Tja, het leven begint dus toch bij 29

Stukkenjagers op toernee
Hoewel de meeste mediamollen gewoon onder de grond wroeten kotst de mol Talpa de grootst
mogelijke shit over ons heen. Een briljante innovatieve geest broedt zelfs op een zaaddonorshow
hetgeen me meteen deed denken aan een voorval in Gent waar de schaakhufter Sjaak Mat werd
opgepakt omdat hij met een sjekkie in zijn mond stond te masturberen bij het traditionele
vendelzwaaien. Toen hij door de gendarmerie werd ingerekend vroeg hij doodleuk: ‘Meugde hier dan
nie rooke?’
Vlak daarvoor had Guus van Heck Theo en mij uitvoerig ingelicht over de typologie van de bezoekers
van muziekfestivals waar MTV-achtig geklede tieners ook een hoog percentage zich verlekkerende
vieze oude mannen aantrekken die Guus kernachtig definieerde als ‘portiekneukers’.
De klasse van Guus zijn vakmanschap als gezondheidspsycholoog had een dusdanige uitwerking op
mijn onderbewuste dat ik de volgende ochtend wakker werd met een kant-en-klare limerick in mijn
hoofd.
Er loopt een schaker door Gent
Die alle portieken van binnen kent
Daar probeert hij al jaren
Staande te paren
En denkt daarbij dat alles went
Het mogelijke duidelijk zijn dat het ook hier Sjaak Mat betrof. Hij wordt het prototype van de
Talpakijker; vulgair, plat en helaas toenemend in aantal. Sjaak heeft inmiddels de club verlaten, maar
het royeren van alle Talpakijkers zou de vereniging heel erg ten goede komen.
Maar nu het positieve nieuws!
Er komt een nieuw bestuur waarbij de nieuwe voorzitter op één Nederlander na het beste spelt van de
hele Benelux. De beoogde penningmeester is zeer waarschijnlijk de meest vermogende Stukkenjager,
hetgeen uitermate betrouwbaar overkomt omdat onze jaarbegroting peanuts is bij zijn eigen
jaaromzet. De nieuwe competitieleider intern heeft een zodanig hoog EQ dat eenieder die klaagt over
de interne paringen gelijk al geroyeerd kan worden.
César zelf zal vooral P.R. en evenementen in zijn portefeuille houden.
Dat César zijn bestaande taken al ernstig verwaarloosde bleek uit het feit dat ik recentelijk drie
toernooien bijna geheel undercover kon spelen. In Soest werd ik waarschijnlijk nog verlinkt door
Dennis Slegers, maar nergens werd melding gemaakt van mijn briljante partij tegen Epishin, die hij
pas in het verre eindspel met maar één pluspion wist te winnen en waarbij hij eerder in de partij
ternauwernood ontsnapte aan een mat in twee.
In Avoine (Fr) speelde ik in de laatste ronde tegen Annette Bignon. Met macho-achtige bravoure had
ik me tegen dit nymfijntje in een stelling geofferd waar Kien tot in lengte van dagen aan kan
analyseren, maar waarin na twee zetten elke mongoloïde portiekneuker zou opgeven. Dat ik nog 20
zetten doorspeelde was meer te wijten aan toenemende seniliteit dan aan de meer gebruikelijke
Franse charme.

Mentink – Annette Bignon (1500), Avoine 2005

Zwart speelde …h5! Bevreesd voor stukverlies via D:e4 speelde ik Dh4–d5! En uit. Bij nader inzien
lijkt Dg6–D:e4, Lh6!–Ta7 of Tf7, Pg3 een beter speelbare verdediging.
ste

In Gent werkte ik bij mijn 24 deelname beter aan mijn imago door een vlotte overwinning op een
Belg met dyscalculie. Tegenwoordig zijn al mijn studenten dyslectisch, maar dat tellen ook een groot
probleem wordt blijkt uit het volgende ernstige geval van een rekenstoornis.
Mentink – Casier (1935), Gent 2005

Zwart speelde … T:e5, P:c6 – P:f2, P:e5 – P:d3, P:d7 1-0
In het Tournoi de Pic d’Anie speelde ik, wederom undercover, een goede partij tegen een jeugdtalent,
R. Pinault, waardoor ik de veteranenprijs van 60 euro in ontvangst mocht nemen. Deze partij publiceer
ik integraal, hoewel ik me terdege realiseer dat de partijen van Maurice uit Vlissingen er meer toe
doen. Beschouw het maar als waardering voor de verminderde opsporingscapaciteit van César
waardoor je veel meer vrijuit kunt spelen.
Mentink – Pinault (1810), Pic d’Anie 2005
1. Pf3 – d5, 2. b3 – Pf6, 3. Lb2 – c5, 4. e3 –
Lg4, 5. Le2 – e6, 6. 0-0 – Le7, 7. d4 – 0-0, 8.
Pbd2 – Pbd7, 9. c4 – Tc8, 10. Pe5 – L:e2, 11.
D:e2 – P:e5, 12. d:e5 – Pd7, 13. Dg4! – Dc7,
14. f4 - Tfd8, (zie diagram)
15.c:d5 – e:d5, 16. Tf3! – Lf8, 17. Tg3 – Pb6,
18. Pf3 – c5, 19. Ld4 – Dd7, 20. f5 – Te8, 21.
Pg5 – h6, 22. e6 – f:e6, 23. P:e6 – T:e6, 24.
f:e6 – De7, 25. Tf1 – g5, 26. h4! – c3, 27. h:g5
– h:g5, 28. Dh5! et Pinault est le pineult

Kort samengevat was dit mijn bijdrage aan ‘De Stukkenjagers op tournee’, maar ik wil toch afsluiten
met de beste opmerking uit deze vier toernooien en die kwam opnieuw van Guus van Heck die
terloops een Turk die een kleedje uitklopte toevoegde: ‘Wil die niet starten?’
Toon M.

Als die meesterklasse betekent dat ie nòg meer tijd aan dat spelletje gaat besteden ben ik mooi bij ‘m
weg.

Gent
Gent, zondagochtend, op weg naar het ontbijt. De eerste dag zit er alweer op en is bevredigend
verlopen, behalve dan dat Guus in glad gewonnen stelling vergat de klok in te drukken en door de
vlag ging tegen een 2000-plus. Toon zag het, ik zag het, maar we mochten niks zeggen, de
tegenstander zag het en wilde niks zeggen, ging geconcentreerd naar de stelling zitten kijken alsof hij
op zoek was naar de ultieme matcombinatie. Het enige echter wat er te zien was, was de pion op c2
die op punt stond te promoveren om na gedaantewisseling mat te geven. Dus deed hij niks om
vervolgens zich te verontschuldigen met de mededeling dat hij het niet leuk vond zo te winnen, de
hypocriet. Een korte enquête van Lex wees later uit dat er wel meer hypocrieten achter het bord zitten.
Iemand met de ervaring en het beroep van Guus heeft al meer naar de knoppen zien gaan en zit niet
met zo’n futiliteit in zijn maag, die houdt zijn ogen wel droog en is allang blij dat hij een aperte
winststelling tegen een relatieve ratingreus op het bord kreeg.
Het zonnetje schijnt en werpt een helder licht op de naweeën van de Gentse Feesten. Zittend op de
stoepranden jongeren met slaperige gezichten die de sporen van een heftige nacht dragen. Wanneer
ze niet zitten, liggen ze in de meest vreemde houdingen te meuren en wanneer ze dat ook niet doen,
waggelen ze met lodderige ogen op weg naar iets wat ze vergeten schijnen. Overal half leeggegeten
fritesbakken, lege bierblikjes, plastic zakken, stukken papier en hier en daar in een hoekje de
restanten van voortijdig geleegde magen. Als je blij bent dat je dat niet mee hebt hoeven maken ben
je oud. En dat zijn we.
Toon weet de weg en banjert in een niet leeftijdsconform tempo voor ons uit. Zijn geheugen blijkt wel
leeftijdsconform, vermoedelijk hebben we de hele Gentse binnenstad gezien voordat we eindelijk
neerstrijken in een ontbijtcafé en dan ook nog in een niet beoogd ontbijtcafé. Als excuus geldt dat de
binnenstad voor een belangrijk deel aan het oog onttrokken wordt door podia, friteskramen, tribunes,
tenten en geïmproviseerde terrassen. Het terras waarop wij zijn neergestreken beslaat de hele stoep,
waar de tram vlak langs scheert. Dat kost een oudere dame bijna het leven. In haar haast om de tram
te ontwijken struikelt ze het terras op en komt nagenoeg horizontaal tussen de tafels en stoeltjes
terecht. Het loopt goed af. Mopperend en nog zuurder kijkend kan ze trekkebenend haar weg

vervolgen. Een beeld wat ook staat voor ons, oudere schakers; onder de voet worden gelopen door
de aanstormende, door het Beest gevoede jeugd om daarna zuur verder te strompelen. Even later
besluiten wij het er toch op te wagen. Op weg naar boven, richting speelzaal, komen we Lex tegen.
Druk telefonerend met het thuisfront. We krijgen de groeten. Te oordelen naar de schorheid van zijn
stem is de nacht niet ongemerkt aan hem voorbij gegaan. Hij heeft de strijd tegen de tijd kennelijk nog
niet opgegeven.
Kien is inmiddels afgehaakt. Hij geeft er de voorkeur aan om in de speelzaal te gaan ontbijten, zodat
hij meteen aan de slag kan met zijn analyses. Dat doet me denken aan een variant op een paar
dichtregels die zich blijvend tussen mijn hersencellen genesteld hebben van Willem Hussem:
Zet het blauw van de hemel
Tegen het blauw van de zee
Veeg er het wit van een zeil in
En de wind steekt op
Zet op een willekeurige plaats
Een willekeurige stelling op het bord
Haal Kien erbij
En de hoofdpijn steekt op.
Wij doen daar dus niet aan mee.
Het toernooi is, zoals altijd, goed georganiseerd. Een mogelijkheid dus om te ontbijten, voldoende
witbier, speel – en analyseruimtes in bijgezette tenten, meer dan voldoende borden en stukken om de
partijen na te spelen en dan, voor de liefhebbers, ook nog een tv-scherm om de Tour bij te houden.
Een minpuntje is de afstand tussen de speelzaal en het toilet. Dat levert nog een incident op waarbij
zelfs een klap valt. Hoge nood en de kortste weg gaan slecht samen met hoge nood op het bord.
Zoiets geeft kortsluiting, maar ook dat loopt met een sisser af.
Volgens onze azijnkijker op de website doen we het niet goed en vreest hij de ratingpunten met
bakken te zien weglekken. Achteraf valt dat reuze mee. Er ging zelfs een ratingprijs voor Mark mee
naar Tilburg, die meer dan een week bij Jim in de zak mocht branden. Het toernooi was in de breedte
sterk bezet, tot in de laatste ronde waren er spelers van 1900-plus in de onderste helft te vinden.
Uitgezonderd Kien en misschien Jim heeft iedereen wel ongeveer gekregen wat hij mocht verwachten.
Een ook maar bij benadering evenaren van het resultaat van vorig jaar zat er bij voorbaat niet in.
Ondanks dat Guus en ik de laagste stukkenjagersscore noteerden waren we tevreden over onze
partijen.
In deze vorm … laat die tweede klasse NBSB maar komen!
Twee voorbeelden:
Theo Mulder - Wouter Ghijselen (Morra-gambiet)
1. e4-c5, 2. d4-c:d4, 3. c3-d:c3, 4. P:c3-Pc6, 5. Pf3-d6, 6. Lc4-e6, 7. 0-0-Le7, 8. De2-Pf6, 9. Tfd1-Da5,
10. Ld2-Dc7, 11. Pb5-Dd8, 12. Lf4-e5, 13. P:e5-P:e5, 14. L:e5-Db6, 15. P:d6-L:d6, 16. T:d6- Lg4 (Zie
diagram), 17.L:f7s-K:f7 (wat anders? Ke7 of f8 verliest ook en zo ben je er het snelst vanaf), 18.
Dc4s-Le6, 19. D:e6 1-0

In het tweede voorbeeld komt Guus zelf aan het woord. De wetenschapper in hem kon het natuurlijk
niet laten de partij onder het harde licht van Frits te leggen, met alle gevolgen van dien. Tussen start
en finish gebeurde er heel wat dat kennelijk niet door de beugel kon, maar wat dondert dat? Ook in de
tweede klasse NBSB mag Frits pas te hulp worden geroepen als de punten al lang en breed verdeeld
zijn. Het gaat erom of je die hoger ingeschaalde spelers in de touwen krijgt. Dat je zelf dan de
handdoek alsnog uit je vingers laat glippen staat wel wat slordig. Maar dat hij er amechtig in hing laat
de volgende slotstelling zien.
D. Welvaert (2038) – Guus van Heck

De Unvollendete
In de tweede ronde van het Gent Open overkwam me het volgende. Of eigenlijk moet ik zeggen: deed
ik mezelf het volgende aan. Na in de eerste ronde degelijk remise gemaakt te hebben tegen een lage2000, lootte ik in de tweede ronde met zwart tegen D. Welvaert, een Belg met een elo van 2034. Het
begon slecht en het eindigde slecht, maar tussen start en finish had ik even een goed gevoel.
De partij ging als volgt. 1. c4 Pf6 2. Pc3 c5 3. Pf3 Pc6 4. d4 cd4 5. Pd4 Pd4 6. Dd4 e6 7. e4 d6 8.
Le2 Le7 9. Le3 0-0 10. 0-0-0 a6 11. f4 Dc7 12. Kb1 Td8 13. Db6 Db8 14. g4 Pd7 15. Dd4 Dc7 16.
g5 b6 17. f5 e5?. Dit geeft de controle over d5 weg. 17....Lb7 was een stuk beter geweest. Na de
tekstzet staat wit op winst. 18. Dd2 Lb7 19. f6 Wit had natuurlijk 19. Pd5 moeten doen. Na 19...Ld5
20. Dd5 Tac8 21. Lh5 is het dan tijd om de formuliertjes in te leveren en twee witjes te gaan halen. Er
volgde 19. ....Lf8 20. fg7 Kg7 21. Thf1 Pc5 22. Ld3. Geen al te beste zet. Zwart leeft weer, ook al
blijft wit duidelijk beter staan. 22....Pd3 23. Dd3 Tac8 24. b3 Wit levert weer wat van het voordeel in.
24. ....b5 25. De2 En nu is het witte voordeel helemaal weg. 25. ....bc4 26. b4 Lc6 27. a3 Db7 28.
Ka2 En de rollen zijn omgedraaid. 28. ...Le4 29. Pe4 De4 30. g6 Kh8 31. Tf7 Dg6 32. Df2 c3 33. Tg1
De6+ 34. Ka1 Lh6 35. Lg5 Lg5 36. Tg5 c2 37. Th7+ Kh7 Zie bovenstaand diagram
En hier noteerde ik rustig mijn zet. Het genieten kon beginnen. Ook vergat ik mijn klok in te drukken.
Terwijl ik met nog zo’n drie minuten op de klok het nonverbale gedrag van mijn tegenstander zat te
bekijken, dat, dacht ik alleen weerstand tegen opgeven uitdrukte en ik voor alle zekerheid
controleerde wat te doen na 38. Dh4+ en me geruststelde met 38. .... Dh6 39. Dh6+ Kh6 40. Tg1
c1D+ 41. Tc1 Tc1+ 42. Kb2 Tdc8 43. Kb3 e4 44. Koning ergens heen, dan e3 en op 45. weer een
koningszet en dan e2 of iets dergelijks, was ik er rotsvast van overtuigd dat mijn dagtotaal op
anderhalf zou komen. Ik werd helaas wreed uit mijn dromen gerukt door mijn tegenstander die niet
langer speelde dat hij piekerde en peinsde. Met een ietwat beschaamd “sorry” vestigde hij mijn
aandacht op de klok. Ik heb maar één witje gehaald. Voor mezelf.
De stukkenjagersresultaten uit 9 partijen waren als volgt:
Mark Clijsen
6.5
Erik Dignum 5
Jim Stada
4.5
Lex Karstens 4.5
Toon Mentink 4.5
Kien Lie Kwie 4
Jan Otten
3.5
Guus van Heck 3
Theo Mulder 3

Zo mevrouw, dus U heeft sinds een paar maanden last van slapeloosheid en U denkt dat dat komt
omdat U bang bent U te moeten meten met de top van dat mannenwereldje? …. En hoe denkt U dat
die eerste vrouwelijke brigadegeneraal zich voelt? En wat denkt U dat er door de broek loopt bij Uw
mannelijke teamgenoten?

SJ LIMERICKPRIJS 2004 – 2005
In de stortvloed van inzendingen zijn de limericks van Wiebe Cnossen komen bovendrijven.
Hij was de enige die zich aan de opgegeven beginregel had gehouden, hij had hem zelfs verbeterd!
Verder maakte het juryrapport melding van vorm, inhoud en ritme. Daarnaast woog ook het creatief
inpassen van de Franse en Duitse taal zwaar.
De bekroonde limericks zijn als volgt:
Een vrouw die op stukken wil jagen
moet niet over rollen gaan klagen
een keukenprinses
heeft altijd succes
de liefde gaat toch door de magen

Een vrouw die op stukken wil jagen
moet durven een gokje te wagen
zij schwindelde aldus
tot rien ne va plus
dan is zij helaas weer verslagen

GENTS SJ-LATIJN
Het enige wat ons nog rest is ons bevredigen met mooi verliezen.
Eigenlijk jammer dat Gent schuil gaat achter de Gentse feesten.
Ja, maar dat is nou juist het mooie van de Tilburgse kermis: Je ziet helemaal niks van de Heuvel.
Tegen wie moet jij?
Tegen een 1900 plus, een zekere Konijn.
Konijnen moet je villen, het liefst levend.
Het leek allemaal zo mooi, maar achteraf bleek het een verkeerd plan.
Dat is dan net zoiets als de 100 meter in 10 seconden de foute kant op lopen.

HET SCHAAKSPEL IN DE LITERATUUR
Uit: Het jonge vadersboek
Nico Scheepmaker
Uitgeverij Erven Thomas Rap 1977

Schaakbord
Een vorst wilde een wiskundige rijkelijk belonen en vroeg hem wat hij voor zijn diensten wilde hebben.
Wat hij ook vroeg, hij zou het krijgen! De wiskundige vroeg, toen hij het schaakbord van de koning zag
staan, hem één graankorrel te geven voor het eerste vak van het schaakbord, twee korrels voor het
tweede vak, vier voor het derde en acht korrels voor het vierde vak, dus steeds het dubbele van het
vorige vak, voor alle 64 vakken van het schaakbord. De koning die voor rekenen een 3 op zijn
paasrapport had, vond de wiskundige veel te bescheiden en bood hem een schepel goud aan, maar
de wiskundige vond zijn voorstel meer dan welletjes en hield het daarbij. Zodat de koning failliet ging.
Want alleen al voor het 64e en laatste vak mocht de wiskundige 9.223.372.036854.775.808
graankorrels incasseren, en de som van alle graankorrels die hij te vorderen had was
18.446.744.073.709.551.616.
Ditzelfde verhaal komt in andere bewoordingen ook in de opening van ‘ De Luneburger Variant’ van
Paolo Maurensig aan de orde:
Naar het schijnt zit er aan de uitvinding van het schaakspel een bloedig verhaal vast.
Een legende vertelt dat, toen het spel voor het eerst aan het hof werd getoond, de sultan de
onbekende uitvinder wilde belonen door elke willekeurige wens van hem te vervullen. Die vroeg voor
zichzelf een ogenschijnlijk bescheiden beloning, namelijk zoveel graan te krijgen als de uitkomst van
een eenvoudige optelsom zou blijken: één korrel op het eerste van vierenzestig velden, twee korrels
op het tweede, vier op het derde en zo verder.
Maar toen de sultan, die het aanvankelijk graag had geaccepteerd, zich realiseerde dat om aan een
dergelijk verzoek te voldoen de graanschuren van zijn rijk niet toereikend zouden zijn, en mogelijk
zelfs die van de hele wereld niet, leek het hem, om zich uit de pijnlijke situatie te redden, gewenst de
man te onthoofden.
De legende verzwijgt het feit dat die heerser vervolgens een veel hogere prijs moest betalen: hij
raakte zó gefascineerd door het nieuwe spel dat hij zijn verstand erdoor verloor. De doortraptheid van
de mythische uitvinder is dan ook slechts vergelijkbaar met die van het spel zelf.

THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN’
The times they are a-changin’ zong Bob Dylan al voordat Stukkenjagers nog maar geboren was. Hoe
waar. Er is geen groter contrast denkbaar dan tussen een ledenvergadering uit die beginperiode en
die van 2005. Aanvankelijk leek het daar nog niet op. Op een warme nazomeravond werden midden
in het café een zootje tafels in een vierkant opgesteld onder een stemmige sfeerverlichting en daar
moest dan vergaderd worden, terwijl op het terras achter en voor bij de bar nog volop andere
bezoekers bezig waren hun laatste nieuwtjes of roddels uit te wisselen. Alleen de secretaris beschikte
over een bureaulamp, die moest tenslotte notuleren. De rest moest maar zien of ze de rondgedeelde
stukken konden zien. ‘Moeten we hier vergaderen? Dat wordt een zooitje’, bromde de beoogde
penningmeester dan ook. Maar dat viel mee. Iedereen hield zich stil als er iemand aan het woord was
en iedereen luisterde naar wat er gezegd werd. En omdat er voornamelijk verstandige dingen gezegd
werden, werd de agenda in rap tempo doorlopen. Er werd zelfs strikt de hand gehouden aan de
volgorde, wie in zijn enthousiasme dreigde vooruit te lopen op iets wat later aan de orde behoorde te
komen werd onmiddellijk op de vingers getikt. Dat hebben we wel eens anders meegemaakt.
Schuif een stuk of wat tafels in een vierkant
Zet er stoelen omheen
Denk er een dertigtal stukkenjagers op
En de beslissingen vallen
Wat viel er zoal?
De kat uit de boom kijken bij een eventuele reorganisatie binnen de KNSB

Een contributieverhoging
De targets – we passen de taal ook maar aan – voor het komende seizoen, te weten promotie van 2
en 3
Een onderzoek naar de mogelijkheden van gezamenlijke activiteiten met gelijkgestemde zuiderburen
Uitzicht op herstel van het weekendtoernooi in 2006 op een zo mogelijk nog mooiere locatie
Extern spelen met zeven teams
De SJ limerickprijs 2004 – 2005
Een onderzoek naar wie per se het clubblad in zijn handen wil houden en wie genoeg heeft aan een
scherm
Een bestuurswisseling
Wat dat laatste betreft: Ruud nam, in zijn functie van voorzitter, als laatste taak afscheid van John als
penningmeester onder dankzegging voor de voortreffelijke wijze waarop hij de penningen de
afgelopen vier jaar heeft beheerd. Daarna was hij zelf aan de beurt om te worden toegesproken door
César. Ook hij werd uitvoerig bedankt voor het verrichte werk als voorzitter. De opvolgers stonden al
te trappelen. Reinier als voorzitter en Paul als bewaker van de penningen. Geen enkel lid had zich
tegenover een dergelijk zware kandidatuur als tegenkandidaat durven opstellen zodat ze bij
acclamatie en onder luid applaus achter de bestuurstafel mochten plaats nemen. Ook Maurice en Cor
mochten dat als beoogd wedstrijdleider externe cq interne, maar er was (nog) geen plaats voor hen.
Letterlijk niet, maar ook symbolisch niet. César zal tot aan het einde van dit jaar de honneurs blijven
waarnemen en hen inwijden in de werkzaamheden, daarna zal hij zich beperken tot de bijzondere
activiteiten en evenementen.
Al met al kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.
Wat dat onderzoek naar degenen die er de voorkeur aan geven het clubblad met de voeten op tafel,
onder het genot van een sigaar en een goed glas wijn, te lezen betreft, of zij die geen e-mail hebben;
wie het blad in druk wil ontvangen zal moeten voldoen aan twee voorwaarden:
a) Het zelf melden
b) Het zelf komen ophalen (Meestal op de eerste clubavond na de externe. Misschien is het dan
wel zo handig om maar meteen in te schrijven voor de interne.)
Op de begroting prijkt een bedrag van 425 Euro. Dit zijn uitsluitend kopieerkosten. Verzendkosten
doen we niet meer aan sinds we een website hebben. Een gedrukt exemplaar kost 1.25 tot 1.50 Euro
afhankelijk van het aantal pagina’s. Alle beetjes helpen. De oplage zal worden aangepast aan de
behoefte.
Melden kan per telefoon bij César 5354897 of Theo 5362195
of per e-mail c.becx@home.nl of mkerremans@planet.nl
Theo M.

Een halfje voor de poorten van de hel…
Vroeger ging je naar de clubavond om een
potje te schaken. Dat doen (gelukkig) nog
steeds een hoop mensen, maar tegenwoordig
kunnen we via het internet ook partijen van
onze clubgenoten volgen.
Hoe vaak zitten er niet Stukkenjagers ergens
te schaken en komen die partijen via die fraaie
computerborden live op het scherm? Tijdens
het Jeugdkampioenschap van Nederland
volgen veel clubgenoten vol belangstelling de
partijen van Bianca Muhren die zich zeer
moedig bij de jeugd heeft ingeschreven. Daar
zitten een paar gerenommeerde tegenstanders
tussen, maar op het moment van schrijven
houdt Bianca zich keurig staande tussen al
deze talenten.
De partij van Bianca op zaterdag 30 april,
Koninginnedag, leidde tot wat discussie in het

gastenboek. Ik heb die partij ook aandachtig
gevolgd en later uitvoerig zelf geanalyseerd.
Omdat de schaaktechnische discussie tussen
een zekere ‘Leko’ (wie dat was, heb ik niet
kunnen achterhalen) en ‘Peko’ (wie anders
dan Maurice Peek zou dit kunnen zijn?) over
dit eindspel in mijn ogen een verkeerde
wending nam, werd de trainer in mezelf wakker
geschud. Het leek me een mooi moment het
eindspel eens aan een nader onderzoek te
onderwerpen, te meer daar ik vorig jaar een
heel artikel had geschreven over het eindspel
van dame tegen pion, bestemd voor een cdrom voor collega trainers. Ik moet toegeven,
niet alles wat hier staat heb ik zelfstandig
gevonden. De computer (The King) bleek een
handig hulpmiddel.

Omdat basiskennis van eindspelen voor elke
clubschaker onontbeerlijk zijn, wil ik hieronder
graag mijn bevindingen presenteren. Want wat
is nou leuker dan aan eindspeltheorie te doen
aan de hand van een recent en praktisch
voorbeeld?
Tjapko Struik – Bianca Muhren

(analysediagram)
A) Als we nu de logische zet 57. Lf1?
proberen, blijkt dat zwart op wonderlijke wijze
kan ontsnappen: 57. … Kf2 58. Lh3 en nu
volgt het geniale 58. ... d3!! 59. Kxd3 Kg3 60.
Lc8 f2 61. Ke2 Kg2 62. Lh3+ Kxh3 63. Kxf2
Kg4 met remise. Wat een redding!
Na een lange strijd is Bianca langzaam maar
zeker in vrijwel onoverkomelijke moeilijkheden
gekomen. Vanwege de ernst van de situatie
gaat zij op zoek naar tegenkansen en besluit
zij dat te doen door een paard tegen twee
pionnen te offeren.
49. ... Pc6+ 50. Kc5 Pxe5 51. fxe5 Kxe5 52.
a4 d4 Ook 52. ... a5 helpt absoluut niet want
na 53. Kb5 Ke4 54. Kxa5 is zwart veel te laat
met haar vrijpionnen.
53. Le2 Ke4

Misschien zag Bianca al dat ze hier verloren
stond en probeert zij te compliceren. De
objectief juiste zet lijkt 53. ... a5 maar die
verliest na 54. Kc4 Ke4 55. Ld3+ Ke5 56. Kb5
f4 57. Kxa5 en de rest is niet moeilijk meer.
54. Lxa6? Wie zou deze pion niet slaan? Maar
in werkelijkheid kost het een half punt. Wit kan
op studie-achtige wijze de winst binnenhalen
met 54. Kc4! hetgeen ook de enige zet is die
naar de winst leidt. De volgende zetten zijn
min of meer gedwongen:
54. ... f4 55. a5 Ke3 56. Ld3 f3.

B) Wit kan alleen winnen met 57. Lg6!! een zet
die bijzonder lastig te zien is als de stelling al
op het bord staat, laat staan dat je die in je
vooruitberekeningen meeneemt. De loper
wordt een tijdje opgeborgen op een veld hij
niet met tempowinst kan worden aangevallen.
Na deze prachtige zet is zwart in tempodwang.
We bekijken:
1) 57. ... Kf4 58. Kxd4 met winst;
2) 57. ... f2 58. Ld3 opnieuw met tempodwang;
3) 57. ... Ke2 58. Kxd4 f2 59. Ld3+ en
ook nu is het niet moeilijk meer.
De partij ging verder met:
54. ... d3!

55. Lxd3+? Niet direct noodzakelijk, wit kan er
ook zet langer mee kan wachten, waarna hij
nog marginale winstkansen behoudt in het
eindspel na 55. a5 d2 56. Le2 Ke3 57. Ld1 f4
58. a6 f3 59. a7 f2 60. a8D f1D. In principe is
dit eindspel van met dame en loper tegen
dame (in dit geval zelfs met pion erbij)
theoretische remise. Maar wit kan het altijd nog
even proberen, je weet tenslotte maar nooit en
er zijn hiermee heel wat eindspelstudies
gemaakt waarbij de sterkere partij toch op

kunstige wijze kan winnen. Hieronder een
grappig voorbeeld:

Na 1. Dg4+ zal de koning zijn dame moeten
dekken. Op 1. ... Kd5 komt 2. Lb3! Dxb3 3.
Dg8+ en op 1. ... Kd3 2. Lb5 Dxb5 komt 3.
De2+. Dan nu de partij.
55. ... Kxd3 56. a5 f4 57. a6 f3 58. a7 Ke2 59.
a8D f2 (zie diagram)

Na de tekstzet is het beruchte eindspel van
dame tegen pion op de voorlaatste rij ontstaan.
De vuistregel is dat de partij met de dame wint
tenzij de verdediger gebruik kan maken van
een patwending. Nu heeft Bianca in deze
stelling de beschikking over een f-pion en uit
ervaring weten we dat dit wel eens remise zou
kunnen zijn. Maar is dat hier ook geval? Er zijn
twee factoren die ongunstig zijn voor zwart:
– de zwarte koning staat aan de
verkeerde kant van de pion
– de witte koning staat betrekkelijk
dichtbij.
60. De4+

Hoe is het mechanisme van wit ook weer
normaal gesproken? Met de dame wordt de
zwarte koning voor de pion gedwongen
waarna de witte koning dichterbij kan snellen.
60. Dg2!? was een belangwekkend alternatief
dat in dit geval geen zoden aan de dijk zet.
Maar zet de witte koning eens voor de grap op
b4 (zie analysediagram).
Dan zou wit plotseling winnen vanwege een
zeer verborgen matwending! Na 60. ... Ke1
volgt 61. Kc3!! f1D 62. Dd2 mat!
Natuurlijk is 61. ... f1D niet gedwongen, maar
ook na 61. ... Ke2 haalt wit de winst binnen
omdat de witte koning nu voldoende dichtbij
staat: 1. ... Ke1 2. Kc3 Ke2 3. Kd4 Ke1 4. Ke3
f1P+ 5. Kd3.
60. ... Kf1
Wat zegt de theorie over deze stelling, even
ervan uitgaande dat de zwarte koning de
volgende zet op g1 staat? Wat is het gebied
waarin de witte koning moet staan, zodat hij
kan winnen? Dat blijkt de rechthoek d1-d4-h4h1 te zijn waarin (helaas voor wit en gelukkig
voor Bianca, oef!) de velden d4 en e4 uit
'
weggesneden'zijn. Dus met de witte koning
op d4 of e4 is de stelling nog steeds remise.
Maar staat de witte koning bijvoorbeeld op f4
dan wint wit omdat de koning veld g3 kan
bereiken. Een voorbeeld hiervan (zie
analysediagram):

Dus in deze stelling kan er volgen:
1. De3 Kg2 2. Dd2! Het juiste veld voor de
dame. Veld e2 voldoet niet omdat zwart dan
met ... f1D de witte dame aanvalt, zodat wit
geen tijd heeft voor een stille zet. 2. ... Kg1 3.
Kf3 (3. Kg3?? f1P+.) 3. ... f1D+ 4. Kg3 met
dominantie, zwart kan het mat op h2 niet meer
voorkomen. In de partij valt er voor wit niets
meer te halen.
61. Dh1+ Ke2 62. Dh2 Kf3
En hier zag Struik het nutteloze van verdere
winstpogingen in. Hij forceerde nu remise.
63. Dxf2+ ½ - ½
Een interessant geheel! Wie weet wat
Stukkenjagers dit seizoen nog met deze
kennis kunnen doen. (Herman Grooten)

Groepen: eerste cyclus van start
Op het gevaar af dat de info morgen alweer achterhaald is vind je hieronder toch de - misschien dus voorlopige –
indeling van de diverse groepen. Eerst even wat algemene info, vooral voor de nieuwkomers…
* Het tempo bedraagt 40 in 1.45 uur + 15 minuten voor de rest van de partij.
* Het is zaak de data zo hard mogelijk in je agenda op te nemen, en niet voor elk wissewasje af te melden.
* Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, dan graag voor maandagavond 20.00 uur afmelden, bij je tegenstander
én bij César Becx (5354897, 0161-457320w). Liever niet mailen, die info komt bij sommigen te laat. Maak meteen
een afspraak om de partij in te halen of vooraf te spelen. Als wedstrijdmakelaar kan ik misschien ook iets
betekenen voor degene wiens tegenstander afmeldt.
* Ben je vrij en wil je toch spelen? Bel bijtijds César!
* Er is afgesproken dat er zo min mogelijk gerookt wordt, en zeker niet voor 22.00 uur. Niet roken op de overloop.
Bij het Stukkenjagers Open geldt er een volledig rookverbod.
* Voor 26 oktober moet iedereen (behalve de C-groepers) klaar zijn met de andere partijen, zodat
competitievervalsing wordt geminimaliseerd. Op die datum zelf spelen we de laatste voorronde. Indien je dan niet
kunt, moet de partij voorafgespeeld worden, overmacht daargelaten.
En dan nu de indelingen en het programma per groep.

A-GROEP

In de A-poule komen 12 spelers uit. Zij spelen in een voorrondegroep 5 partijen. Bij gelijk eindigen beslissen de
SB-punten. De nummers 1, 2 en 3 gaan naar de kampioenspoule. Met behoud van punten spelen ze dan nog
twee playoff-partijen. Dat gebeurt tegen de niet-gelijke nummers: word je bijvoorbeeld derde, dan speel je dus
tegen de nummers 1 en 2 uit de andere poule.
De nummers 4, 5 en 6 van elke voorrondegroep gaan naar de degradatiepoule. Met behoud van punten spelen
ze dan nog twee playoff-partijen. Dat gebeurt tegen de niet-gelijke nummers: word je bijvoorbeeld vierde, dan
speel je dus tegen de nummers 5 en 6 uit de andere poule. Uiteindelijk degraderen er 4 spelers naar de B.
In totaal speelt eenieder dus zeven partijen.
A1 1 Remco Sprangers (0416-561112) 2 Maurice Peek (4678326) 3 Ruud Feelders (5713682) 4 Andries
Deliën (5182286) 5 Reinier Jaquet (0162-467400) 6 César Becx (5354897)
A2 1 Lex Karstens (076-5652780) 2 Erik Dignum (5442188) 3 Peter Lode (06-26718484) 4 Cor van Dongen
(06-41802134) 4 Mark Clijsen (4688084) 6 Remko van der Burght (06-11077063)
7 september
14 september
21 september
28 september
5 oktober
12 oktober
19 oktober
26 oktober
2 november
9 november
16 november
23 november
30 november

1-6 2-5 3-4
1-2 6-4 5-3
3-1 2-6 4-5
Stukkenjagers Open 1
inhaal + avondcompetitie + rapid
Stukkenjagers Open 2
1-4 2-3 6-5
5-1 4-2 3-6
Stukkenjagers Open 3
eerste playoffpartij
inhaal + avondcompetitie + rapid
Stukkenjagers Open 4
tweede playoffpartij
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B-GROEP

In de B-poule komen 10 spelers uit. Zij spelen in een voorrondegroep 4 partijen (bij gelijk eindigen op een cruciale
plaats beslissen de SB-punten), waarna nog twee partijen volgen. De nummers 1 en 2 gaan naar de
promotiepoule en spelen daar met behoud van punten tegen de nummers 1 en 2 van de parallelgroep. Er
promoveren drie spelers naar de A. De nummers 3 tot en met 5 gaan naar de degradatiepoule en spelen dan,
eveneens met behoud van punten, nog twee playoff-partijen. Dat gebeurt tegen de niet-gelijke nummers: word je
bijvoorbeeld vierde, dan speel je dus tegen de nummers 3 en 5 uit de andere poule. Er degraderen in totaal vier
spelers naar de C. In totaal speelt eenieder dus zes partijen.
B1 1 Leo van Gelder (4681665) 2 Kienfong Lie Kwie (5368734) 3 Stefan Hess (06-51759726) 4 Bart Landolt (0641874315) 5 Roel Backhuis (06-41313605)
B2 1 Mark van den Berg (06-14367728) 2 Arend-Jan Meerwijk (06-42204358) 3 Guus Vermeulen (5442855) 4
4 Jiri Obels (5703586) 5 Joost Op ’t Hoog (5357088)
7 september
14 september
21 september
28 september
5 oktober
12 oktober
19 oktober
26 oktober
2 november
9 november
16 november
23 november
30 november
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1-(6) 2-5 3-4
1-2 (6)-4 5-3
3-1 2-(6) 4-5
Stukkenjagers Open 1
inhalen + avondcompetitie + rapid
Stukkenjagers Open 2
1-4 2-3 (6)-5
5-1 4-2 3-(6)
Stukkenjagers Open 3
eerste playoffpartij
inhalen + avondcompetitie + rapid
Stukkenjagers Open 4
tweede playoffpartij
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C-GROEP

In de C-groep komen acht spelers uit, zij spelen dus zeven partijen. De nummer 1, 2 en 3 promoveren naar
de B. De nummers 6, 7 en 8 degraderen naar de D. Bij gelijk eindigen op een cruciale plaats beslissen de
SB-punten.
7 september 1-8 2-7 3-6 4-5
14 september 8-5 6-4 7-3 1-2
21 september 2-8 3-1 4-7 5-6
28 september Stukkenjagers Open 1
5 oktober
inhaal + avondcompetitie + rapid
12 oktober
Stukkenjagers Open 2
19 oktober
8-6 7-5 1-4 2-3
26 oktober
3-8 4-2 5-1 6-7
2 november Stukkenjagers Open 3
9 november 8-7 1-6 2-5 3-4
16 november inhaal + avondcompetitie + rapid
23 november Stukkenjagers Open 4
30 november 4-8 5-3 6-2 7-1
1 Jan van den Dries (5470457) 2 Jeroen van den Brink (5821291) 3 Maarten Heller (5356858)
4 Guus van Heck (5362759) 5 Jan Otten (0416-661309) 6 Theo Mulder (5362195) 7 Bas Rosheuvel
(5900915) 8 Kees Gelens (5800200)

Naam

1

2

3

4

5

6

7

8

score

#p

1 Jan van den Dries
2 Jeroen van den Brink
3 Maarten Heller
4 Guus van Heck
5 Jan Otten
6 Theo Mulder
7 Bas Rosheuvel
8 Kees Gelens

D-GROEP

In de D-poule komen 10 spelers uit. Zij spelen in een voorrondegroep 4 partijen (bij gelijk eindigen op een
cruciale plaats beslissen de SB-punten), waarna nog twee partijen volgen. De nummers 1, 2 en 3 gaan naar
de promotiepoule en spelen daar met behoud van punten nog twee playoff-partijen. Dat gebeurt tegen de
niet-gelijke nummers: word je bijvoorbeeld derde, dan speel je dus tegen de nummers 1 en 2 uit de andere
poule. De nummer 1 ná de playoffs promoveert meteen naar de B-groep. De nummers 2 tot en met 5 gaan
naar de C-groep.
De nummers 4 en 5 uit de voorrondegroepen spelen nog twee partijen in de playoffronden: tegen de
nummers 4 en 5 uit de andere groep. Zij blijven, evenals nummer 6 uit de promotiepoule, in de D.
In totaal speelt eenieder dus zes partijen.
D1 1 Jeroen de Lange (06-41464479) 2 Pepijn Obels (5703586) 3 Emil Voorhorst (5432639) 4 Jeroen van
de Rijt (4675431) 5 Cees Zoontjens (5423873)
D2 1 Ad Jacobs (06-46572212) 2 Bastiaan van de Rijt (4675431) 3 Willem de Bont (5350401)
4 Nicolaas Veltman (4554570) 5 Paul Vermee (5800376)
7 september
14 september
21 september
28 september
5 oktober
12 oktober
19 oktober
26 oktober
2 november
9 november
16 november
23 november
30 november

1-(6) 2-5 3-4
1-2 (6)-4 5-3
3-1 2-(6) 4-5
Stukkenjagers Open 1
inhalen + avondcompetitie + rapid
Stukkenjagers Open 2
1-4 2-3 (6)-5
5-1 4-2 3-(6)
Stukkenjagers Open 3
eerste playoffpartij
inhalen + avondcompetitie + rapid
Stukkenjagers Open 4
tweede playoffpartij
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STUKKENJAGERS-RATINGLIJST PER 6 SEPTEMBER 2005
1. Maurice Peek (2367)
2408
2. Herman Grooten (2368)
2318
3. Cor van Dongen (2279)
2317
4. Frank Wuts (2296)
2296
5. Petra Schuurman (2254)
2264
6. Remko van de Burght (2217) 2217
7. Mark Huizer (2200)
2191
8. Erik Nicolai (2192)
2186
9. Bianca Muhren (2189)
2170
10. César Becx (2202)
2161
11. Peter Huibers (2133)
2128
. Gerben Veltkamp (2147)
2128
13. Mark Clijsen (2117)
2103
14. Remco Sprangers (2085) 2089
15. Wiebe Cnossen (2110)
2074
16. Fré Hoogendoorn (2085) 2062
17. Steff Helsen (1929*)
2055
18. Ruud Feelders (2050)
2035
19. Erik Dignum (2015)
2014
20. Karel Storm (1962)
1997
21. Bram v Huygevoort (2006) 1991
22. Gerard van Otten (1972)
1985
23. Ivar Heine (2035)
1984
24. John Greunsven (1985)
1981
25. Mark van Beurden (1946) 1958
26. Willem Spoeltman (1891) 1928
27. Reinier Jaquet (1914)
1916
28. Geert Houterman (1954)
1912
29. Gertjan Thomassen (1824) 1899
30. Sander Funk (1920)
1895
31. Jim Stada (1885)
1877
32. Luuk Koelman (1912)
1875
33. Winifred Paulis (1867)
1865
34. Peter Lode (1860)
1860
35. Lex Karstens (1791)
1859
36. Marion Adriaans (1874)
1858
37. Joost Op ’t Hoog (1824)
1831
38. Stefan Hess (1821)
1821
39. Anton van der Meulen
1800*
. Jean-Marie Wildeboer Schut 1800*
41. Oscar van Ewijk (1777)
1785
42. Kienfong Lie Kwie (1868) 1783
43. Jiri Obels (1762)
1762
44. Toon Mentink (1737)
1757
45. Peter Buitenhuis (1789)
1746
46. Rob Milo (1744*)
1743
47. Frank Dujardin (1739)
1736
48. Arend-Jan Meerwijk (1745) 1718
49. Maarten Heller (1668)
1716
50. Bart Landolt (1711)
1711
51. Roel Backhuis (1715)
1703
52. Guus Vermeulen (1692)
1697
53. Mark van den Berg (1687) 1691
54. Bas Rosheuvel (1699)
1683
. Otto Bonte (1675)
1683
56. Maykel van Rijen (1767)
1670
57. Jan Otten (1636)
1645
58. Leo van Gelder (1598)
1644

59. Andries Deliën (1599)
1622
60. Geertjan ten Hacken (1565*)1614
61. Paul Pollen (1596)
1603
62. Theo Mulder (1601)
1600
63. Marcel Rispens (1620)
1584
64. Peter Ansems (1513*)
1549
65. Bastiaan van de Rijt (1548) 1548
66. Pepijn Obels (1535*)
1535
67. Guus van Heck (1501)
1532
68. Emil Voorhorst (1562)
1495
69. Kees Gelens (1507)
1480
70. Jan van den Dries (1512) 1475
71. Willem de Bont (1463)
1470
72. Jeroen van den Brink (1338*)1467
73. Nicolaas Veltman (1507)
1466
74. Jeroen van de Rijt (1462) 1462
75. Cees Zoontjens (1508)
1459
76. Marco Kemmeren (1474) 1430
77. Inge Gaasbeek (1454)
1414
78. Niko vd Wal (1475)
1378
79. Tsang wai Lam (1401*)
1357
80. Jeroen de Lange
1350*
81. Ad Jacobs
1300*
82. Paul Vermee (1293)
1231
Tussen haakjes KNSB-rating van 1-8-‘05
Een * betekent dat de rating voorlopig is en/of
gebaseerd is op minder dan 25 partijen.
Verwerkt: Soest, Bussum, EK, Helmond,
Haarlem, La Fère, Dieren, Gent, EK
landenteams, Vlissingen, Geraardsbergen,
Arnhem, NK Vrouwen (2)

