Meer kan ik niet doen
Dan griffelen in het niets
Maar dan wel als in groot zomergroen
Zonder letsels kan dit niet
Want je blijft geloven in gedijen
Als in zomergroen
Hugo Claus
Meer kunnen we niet doen dan knutselen aan getallen in het grote zomergroen. Wie de website in het
buitengewoon warme zomerseizoen een beetje heeft bijgehouden heeft kunnen zien dat de
stukkenjagers zich ondanks die warmte niet onbetuigd hebben gelaten. In Spanje, Italië, Frankrijk,
Duitsland, Tsjechië, in Dieren, Gent, Vlissingen en natuurlijk in Tilburg, overal werden ze gesignaleerd.
Blijkbaar gedijt een aantal stukkenjagers goed in het zomerse groen, maar zonder letsels gaat het
toch niet. Anderen zagen hun trotse getallen verpieteren onder de zengende zomerzon. En vluchten
kan niet meer. De alom tegenwoordige ‘Grote Broer’ achter de webmaster heeft nog eerder in de
gaten wat er met de getallen gebeurt dan de betrokkenen zelf en een wat tegenvallende oogst valt
niet meer te verdonkeremanen. Broerlief voelt echter wel mee met het berokkende leed. Na ons eigen,
zeer geslaagde, toernooi deelde hij behoedzaam mede dat sommige deelnemers wel enige tijd nodig
zouden hebben om de schade te verwerken en maakte hij daarnaast alleen melding van hen die winst
hadden geboekt. Natuurlijk wordt deze empathie gewaardeerd, maar echt noodzakelijk is het nou ook
weer niet, want we blijven geloven in gedijen. Inmiddels hebben we de seizoensopening alweer achter
de rug in de vorm van een avondje snelschaken. Zoals wel vaker het geval was, bleek Mark C de
rapste met hoofd en hand. In de finale moest het speeltempo tot één minuut worden teruggebracht en
nòg had hij Bram vd B niet omver. Pas bij de sudden death viel de beslissing.
Zou een dergelijk tempo wel zonder letsel kunnen?
Nog even en de caroussel gaat weer voor alle liefhebbers draaien. Veel plezier en succes daarmee.

Notulen Algemene Ledenvergadering van “De Stukkenjagers” 31
augustus 2005.
Aanwezig:
Theo Mulder, Nicolaas Veltman, Reinier Jaquet, Roel Backhuis, Maarten Heller, J. v.d. Rijt, B. v.d. Rijt,
Oscar van Ewijk, Remco Sprangers, Petra Schuurman, Herman Grooten, Jan Otten, Lex Karstens,
Bianca Muhren, Maurice Peek, Cor van Dongen, Mark Clijsen, Mark Huizer, Guus Vermeulen, Joost
Op ’t Hoog, John Greunsven, César Becx, Ruud Feelders, Andries Deliën, Paul Vermee, Kien Fong
Lie Kwie.
Afwezig met bericht van verhindering: Jan van den Dries, Erik Nicolai.

1. Opening. Ruud Feelders opent voor de laatste keer als voorzitter de vergadering. Hij
karakteriseert het afgelopen schaakseizoen als een bijzonder jaar. Het eerste team wordt
kampioen en promoveert voor het eerst in het bestaan van de Stukkenjagers naar de
meesterklasse. Ook het zesde team en het avond-team zijn kampioen geworden. Verder maakt hij
melding van een aanstaande tombola in het bestuur. Er hebben zich geen tegenkandidaten
aangemeld.
2. Mededelingen bestuur. Ruud geeft een globale uitleg over de Moderne Schaakbond. Mark Huizer
geeft relevante aanvulling en er wordt tevens naar de internetsite verwezen. Kien ziet wel
voordelen, omdat de communicatielijnen korter worden, waardoor de efficiëntie vergroot wordt.
Mark Huizer zet vraagtekens bij het financiële verhaal. César geeft aan tevreden te zijn over de
huidige organisatie. “Het plan moet de afkalving van het ledental een halt toeroepen. Of je dat
effect bereikt door puur de bond te reorganiseren is de vraag.” Ruud geeft aan dat het bestuur in
dit stadium nog geen standpunt kan innemen. We wachten eerst de NBSB Ledenvergadering af.
3. De notulen van de algemene ledenvergadering 2004 worden goedgekeurd.
4. Verslag interne competitie 2004/2005. César: De interne is getalsmatig prima bezet. De sterke
bezetting ook aan de top is de stille kracht van de Stukkenjagers. Dit geeft een drijfveer door de
hele club. De interne heeft met 40 spelers een goede opkomst. Het Stukkenjagers Open-toernooi
telde 53 spelers en werd gewonnen door Herman Grooten. Aan het eind van periode 3 moet een
beter programma komen. Het rapid-toernooi gecombineerd met de avondcompetitie is goed
bevallen. Er komt geen aparte Rapid.
5. Verslag externe competitie 2004/2005. We speelden met 6 teams en 2 avond-teams. Deze avondteams hebben het geweldig gedaan. Het B-team was gewoon goed en promoveert naar de
hoogste klasse. Het A-team leek kampioen te gaan worden. Het verloor echter de laatste wedstrijd
van HMC. Team 6, de routiniers, speelde de laatste jaren in de laagste klasse. Dat patroon is nu
doorbroken: ze zijn kampioen geworden! Team 5 had een zware taak: het jaar daarvoor waren
ze gepromoveerd naar de 2e klasse. De spelers van dit team hebben zich kranig geweerd. De
laatste ronden gingen heel goed. Helaas hadden ze ondanks deze winstpartijen onvoldoende
geluk. Team 4 was o.l.v. Arend-Jan lang in de strijd om te promoveren. Resultaat: een goede
eindklassering en een belofte voor de toekomst. Team 3 heeft patent op de 9e plaats. Dit jaar
betekende dat helaas degradatie. Team 2 heeft lang meegedraaid voor het kampioenschap. De
nederlaag in de derde ronde was fataal. Eindresultaat: derde plaats. Toch is dit team een belofte
voor de toekomst. Team 1 werd vaak tweede. Dit jaar ging het boven verwachting goed. “Voor het
eerst in ons bestaan zijn we gepromoveerd naar de meesterklasse! Dat is toch wel heel leuk,
historisch. De goede teamgeest betaalt zichzelf uit.”, aldus César, die afsluit met de opmerking dat
er in de ‘Beker’ niet veel bijzonders te beleven was.
6. Financieel verslag 2004/2005 en verslag kascontrolecommissie.
John: We hebben een
klein verlies geleden. Een tegenvaller was de verkoop van t-shirts en de lagere rente. Verder
hebben we te maken met stijgende reiskosten. Er wordt meer gedeclareerd. Ook de post
consumpties steeg: rondje meesterklasse kostte 200 euro. Wat het eigenvermogen betreft
(2505,44 euro) staan we er redelijk voor. De kascommissie, bestaande uit Mark Huizer en Jan
Otten, controleerde een ‘perfecte administratie’. De nieuwe kascommissie wordt nu gevormd door
Jan Otten en Joost op ’t Hoog.
7. Verslag clubblad 2004/2005. Theo Mulder: commentaar ongewijzigd, zie notulen vorig jaar. Ruud
Feelders bedankt Theo Mulder, Mark Huizer, César Becx en Wiebe Cnossen voor hun inzet voor
clubblad en website. De vergadering beantwoordt dit met applaus.

8. Verslag evenementen 2004/2005. Allereerst het kersttoernooi. Dit is wel doorgegaan op 2 januari
en was met 126 deelnemers een groot succes. Het toernooi is gewonnen door Maurice Peek. Het
Weekendtoernooi is helaas weer niet tot stand gekomen. Het bestuur en Paul Vermee hebben
een aantal locaties de revue laten passeren. “We gaan echter geen evenement in een schooltje
organiseren”. Op dit moment ligt er een interessante optie in het gloednieuwe Fontys-gebouw in
het centrum van de stad.
Tot slot: Maurice Peek heeft de IM-norm behaald.
(Ook een evenement!)
9. Interne competitie 2004/2005.
Het leuke van de opzet van de interne-competitie van de Stukkenjagers is dat mensen hun
eigen menu kunnen samenstellen: groeps en/of open.
Het gat aan het einde van het schaakseizoen komt te vroeg. Er moet meer
structuur komen in de avonden van juni. Daar moeten we een oplossing voor
bedenken. De interne-groepen starten we met plus minus 40 spelers. A=12,
2x6); B=12; C=8; D=8 spelers. Begin december start de tweede cyclus. De
Stukkenjagers-Open belooft een mooi toernooi te worden. Er zijn nu al 51
aanmeldingen en het eerste team is vrijwel voltallig aanwezig. Tijdens de Sjopen geldt een rookverbod. César: “Het is toch prettig als er de hele avond
niet gerookt wordt.”
10. Externe competitie 2005/2006.
César: Belangrijk is dat team 3 en 2 dit jaar promoveren. Er zijn veel nieuwe spelers en daarom
bekijken we of we met 7 teams kunnen spelen. Er wordt uitgegaan van vaste teamkernen van vijf
personen. Spelen we met 6 teams dan zijn er teams met 10 of 11 personen. De vergadering neigt
naar 7 krappe teams. Lex Karstens: 10 of 11 lijkt me teveel. Je krijgt dan te vaak discussie over: ik
kan niet spelen. César: Team 1 blijft ongewijzigd. Team 2 blijft in grote lijnen hetzelfde en wordt
aangevuld met Ivar Heine. Team drie moet worden versterkt. Het gepromoveerde team 6 wordt
nu team 5. Voor het oude vijfde team zijn 15 mensen beschikbaar. Hier zal gesplitst worden. De
sfeer in de vergadering tendeert naar een akkoordbevinding.
11. Evenementen 2005/2006.
Het kersttoernooi wordt dit jaar zeker gehouden. De precieze datum ligt nog moeilijk. Over het
weekendtoernooi valt nog weinig te zeggen. Paul Vermee: De Fontys Hogeschool heeft
toegezegd te willen meewerken door de komende 5 jaar een fantastische ruimte beschikbaar te
stellen waar voor onze organisatie geen huurkosten aan verbonden zijn. Het betreft de nieuwbouw
in de Bisschop Zwijssenstraat. Het toernooi zal wel voor het begin van het schooljaar gehouden
moeten worden. We denken aan de derde week van augustus. Verder staat volgens Paul ook ‘Het
Heilig Etmaal’ nog op het programma. Wat tot slot ook zeker nog als een evenement gezien kan
worden is de deelname aan de Europacup met het vrouwenteam Petra – Bianca – Winifred –
Marion in Italië. Dat belooft een erg zwaar toernooi te worden.
Mark Huizer bekijkt of er animo is voor een vriendschappelijke wedstrijd Leuven – Stukkenjagers.
12. Materiaalbeheer.
Petra, Herman en Maurice vinden dat je moet kunnen snelschaken met een digitale klok. Besloten
wordt om hier drie klokken met het opschrift ‘snelschaakklok’ voor te reserveren. Mark Huizer
vraagt of de verlichting aangepast kan worden. Vooral in de winter is het te donker in de
speelzaal. Dit zal met de Beurs worden besproken. De club streeft ernaar om nog vijf digitale
klokken extra aan te schaffen.
13. Begroting 2005/2006.
Om de begroting sluitend te krijgen gaat John uit van 68 leden en een contributie van 73 euro.
Mark Huizer attendeert nog op de hoogte van het eigen vermogen. Iemand anders: denk aan je
lustrum. Twee attentiepunten dus. De club laat voortaan alleen nog maar het aantal clubbladen
drukken dat strikt wordt afgenomen. Hiervoor wordt een lijstje opgesteld.
14. Bestuursverkiezing.
John van Greunsven is aftredend penningmeester en wordt door de voorzitter (Ruud) hartelijk
bedankt. John heeft het geweldig gedaan. John gaat door met schaken. Dat is eigenlijk nog het
belangrijkste. DVD-bon voor John. De nieuwe penningmeester Paul Vermee wordt met applaus
begroet. Twee nieuwe bestuursleden worden voorgedragen: Cor van Dongen als wedstrijdleider
interne competitie en Maurice Peek die de externe organiseert. De vergadering reageert tevreden.
César houdt een positieve toespraak en doet Ruud Feelders als voorzitter uitgeleide. Cadeau en
applaus voor Ruud. César stelt Reinier Jaquet , de nieuwe voorzitter, voor als zijnde
representatief, rustig en als een man van boven partijen staand. Instemming en applaus.
15. Rondvraag.

•
•
•
•

Wie is eigenlijk de clubkampioen?
César: we draaien drie cycli. Daar is geen clubkampioenschap aan verbonden.
Dan aarzelend… ik vermoed dat het Maurice was. Maar we hebben geen specifieke
clubkampioen.
Ruud Feelders wenst Reinier heel veel succes!
Kien geeft aan dat hij bereid is Cor mee te helpen met het opstellen van het materiaal.

Reinier sluit de vergadering.
Andries Deliën

Fontys muziekzaal
Wanden luisteren bevreemd
Serene stilte

Impressies van een weekend
Vrijdag 18 augustus. Al weken lang stond het wervend op website aangekondigd. Het Stukkenjagers
weekendtoernooi was nieuw leven ingeblazen en de geboorte zou op die dag op een unieke locatie
plaats vinden.
Zelf ben ik ook op 18 augustus geboren, op zich geen reden om niet in te schrijven, maar de leeftijd
die met deze dag bereikt werd was dat wel. Zes partijen in een weekend is me inmiddels teveel van
het goede, liever keek ik zo nu en dan naar het zwoegen van de deelnemers. Die waren echter niet de
enigen die zwoegden. Voordat zo’n toernooi van start kan gaan moet er heel veel werk verzet worden.
De via de e-mail gedane roep om hulp van Maurice bij het in orde brengen van de speelzalen

knaagde aan mijn geweten omdat ik mezelf voorhield dat ik fysiek niet meer zo geschikt was om het te
verwachten sjouwwerk met tafels en stoelen te verrichten. Toch wel nieuwsgierig naar hoe de zaken
verliepen en om mijn geweten te sussen besloot ik met een taart in mijn handen een kijkje te gaan
nemen. Zoiets leidt de aandacht af van mijn niets doen en dan had ik bovendien de handen al vol. De
opkomst viel niet tegen, in de gauwigheid ontwaarde ik Maurice, Mark C, Mark H, Wiebe, Andries met
de broertjes, Paul en natuurlijk mr SJ himself César en dan vergeet ik er waarschijnlijk nog een paar.
Er moest hard gewerkt worden, de tafels waren zwaar, de stoelen talrijk, de lift was soms te klein en
de draaitrap lastig af te dalen. Maar het kwam voor elkaar, ook zonder mij.
De bovenspeelzaal was prachtig, helder daglicht, uitzicht op de binnentuin, goede verlichting en in het
midden een aantal fraaie houten tafels met dito stoelen voor zo’ n stuk of acht topboren. Iedereen had
ruim voldoende plek. Aan dat laatste twijfelde ik in de benedenzaal, maar ‘s-avonds bleek dat mee te
vallen. Op het podium was de vleugel aan de kant geschoven waardoor er, zoals dat hoort, op de
verhoging plaatsen vrijkwamen voor de nu letterlijk hogere borden. De ruimte voor de overige spelers
was minder riant dan boven, maar verschil tussen A en B moet niet uitsluitend aan de ratings te zien
zijn. Een minpuntje voor de benedenzaal was niet alleen dat er geen daglicht kon doordringen, maar
ook de mindere ventilatie waardoor er een wat benauwde atmosfeer ontstond Maar een minstens zo
belangrijk pluspunt van de locatie als geheel was de kantine, smaakvol ingericht, gezellig, redelijke
consumptieprijzen, kortom een ruimte waar het goed toeven was voor de nazit en / of het naspel,
waarvan dan ook druk gebruik werd gemaakt.
Het toernooi was ook op de website te volgen, Mark H en Wiebe, onze eigen wizzkids, waren
daarvoor verantwoordelijk en hadden zich daartoe prinsheerlijk in de loge van de receptie genesteld
en leken zich daar uitstekend te vermaken. Het verliep allemaal op rolletjes, maar hoe goed ook, er
gaat niets boven met je neus op de borden staan waar het spannend en of interessant wordt. En
spannend was het. Dat was niet alleen aan de uitslag te zien, in de A eindigden de nummers 1 t/m 5
ex aequo en in de B de nummers 1 en 2, waaronder, ja zeker, onze eigen Joost Hoogendoorn. Maar
ook aan de vier design prullenbakken op de trap buiten was de doorstane spanning af te lezen,
boordevol met peuken zaten ze. Kennelijk moest er heel wat adrenaline worden weggeblazen.
Niet verantwoordelijk voor de zetten, relaxed rondwandelend valt er heel wat te genieten en voor
degenen die nog leerbaar zijn heel wat te leren met name bij GM Korneev. Pas achteraf begreep ik
waarom hij een aantal zetten eerder niet met het paard maar met de Koning had geslagen, want dat
paard bleek later noodzakelijk te zijn voor de beslissende klap en waarom de dame bij het vormen van
een batterij juist op dat ene veld moest staan, want dat andere bleek nu net nodig om met datzelfde
paard te bezetten en dat alles op een moment dat ik in de verste verte niet in de gaten had dat er een
matnet in de maak was. Spannend vond ik ook de partij tussen César en Martijn Dambacher, beide
koningen in matgevaar, het ene moment denkend ‘dat gaat César niet redden’ en bij het volgende ‘Hé,
hij pakt hem toch’.
Later bleek dat het kortste eind te zijn.
Alles bij elkaar een zeer geslaagd toernooi, waarbij de genoemde en niet genoemde medewerkers
alle lof en dank verdienen.
Theo M.

De grootmeesters

Geint Forever
De Franse president François Mitterand heeft zich eens laten ontvallen dat Gent één van de vijf
mooiste steden was die hij had bezocht. Veel van de 345 deelnemers uit 16 verschillende landen die
ste
van 15 tot en met 19 juli deelnamen aan het 29 Open internationaal schaaktoernooi van Gent,
zullen dat hem nazeggen. Boven Gent rijst, eenzaam en grijst, het oude Belfort, de Graslei kent geen
gelijke en dwalen door de straatjes van Patershol verzoent een ieder met elk lot, zelfs dat van verloren
schaakpartijen.
Dit jaar verliep mijn Gent minder memorabel dan voorgaande afleveringen. Geen onverdiend
gewonnen partij doordat de tegenstander gearresteerd werd (1. e4 c5 2. Pf3 a6 3. c3 1-0), geen
tegenstander die, gevloerd door de Geintse Fieste, achter het bord in slaap valt en geen onverdiend
verloren partij omdat ik in afwachting van opgeven door de tegenstander glim-en grimlachend door
mijn eigen klok ging, maar gewoon goed beginnen met winst op 1991 en ergens achter in de 1800 en
dan het paradijs verliezen door, in Kien’s terminologie, in het vervolg het merendeel van de goede
stellingen te versoepen. Met 2.5 punten uit 9 is er weer voldoende motief voor revanche. Ik weet
alleen nog niet op wie.
De hitte in de zaal van het Kwartier Leopold liep ’s-middags op tot ongekende hoogten. Op de
voorlaatste dag werd elke speler zelfs verrast met een plastiek bottelke met plat koud water naast het
bord. De enige manier om verder te komen dan 1.e4 c5 2. Pf3 a6 3. c3!
Het aantal stukkenjagers was dit jaar 7; eigenlijk 8, maar Frans Konings stond nog op de
deelnemerslijst als eentje van Paul Keres. Het is wel eens meer geweest dan 8. Toch was het ook
weer niet zo weinig, als je bedenkt dat er de laatste jaren veel meer zomertoernooien zijn die min of
meer gelijktijdig plaatsvinden. De harde kern van de magnificent seven + 1 bestond uit oudgedienden.
Toon Mentink had er zelfs schaken op de Aubisque en de Peyresourde voor laten schieten om voor
e
de 25 keer mee te kunnen doen. Slechts één bejaarde Belg heeft gedurende meer jaren zijn
sarcofaag verlaten om in Geint zijn partijtjes te spelen.
e
Frans Konings speelde een geweldig toernooi en eindigde op een eervolle 10 plaats met 7 uit 9 en
een tpr van 2376. Hij was ook de enige die tot het toernooiboek is doorgedrongen met 2 mooie
winstpartijen en 1 mooie verliespartij. Bianca Muhren had misschien gedroomd van meer dan 6 uit 9,
maar zal wel bedacht hebben dat het niet elke dag kaviaar kan zijn. Jim Stada speelde, naar zijn
zeggen tot zijn eigen verrassing, steeds vooraan in de zaal; dicht tegen de touwen van de top-10. Met
5.5 en een tpr van 2060 was zijn toernooi meer dan geslaagd. Lex Karstens (4 uit 9; tpr 1955) en Jan
Otten (3.5; tpr 1837) konden ook meer dan tevreden zijn. Dat gold ietwat minder voor Kienfong Lie
Kwie (4; tpr 1742), Toon Mentink (4; tpr 1748). Eén van de partijen van Frans Konings die het
toernooiboek haalde, was die tegen IM Geert van der Stricht. Over het einde van de partij is het
toernooibulletin onzeker, althans wat de in grote tijdnood, over en weer, geproduceerde zetten betreft.
De 1-0 staat buiten kijf.
Konings, F. (2224) – Van der Stricht, G. (2408)
1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. Pf3 c5 5. g3 cd4 6. Pd4 Pe4 7. Dd3 Lc3+ 8. bc3 Pc5 9. De3 b6 10.
Lg2 Lb7 11. Lb7 Pb7 12. Df3 Pc6 13. La3 Tc8 14. Td1 Pd4 15. cd4 Pa5 16. c5 Pc4 17. 0-0 b5 18.
d5 Df6 19. Db3 ed5 20. Td5 Dc6 21. Tfd1 0-0 22. Td7 a5 23. T7d5 Tfe8 24. Df3 Df6 25. Df6 gf6 26.
Lc1 Kg7 27. Kf1 Te5 28. Lf4 Td5 29. Td5 b4 30. Ld6 Kg6 31. g4 Pa3 32. Le7 Pc4 33. Td4 Pe5 34.
Tf4 Pd7 35. Tf5 Tc6 36. Td5 Pe5 37. g5 a4 38. Lf6 Pc4 39. Td4 Tc5 40. Le7 Tc7 41. Lb4 Kg5 42.
Kg2 f5 43. Td8 Tb7 44. a3 Tc7 45. Ta8 Pb2 46. Ta6 f4 47. Ta5+ Kg6 48. Ld6 Tc2 49. Kf3 Pc4 50.
Ta6 Kf5 51. Lf4 Tc3 52. e3 Ta3 53. Th6 Pd2+ 54. Kg2 Tb3 55. Th7 a3 56. Ta7 a3 57. Ta4 Tc3 58.
h4 Tc2 59. h5 a2 60. h6 Kg6 61. Ta6+ 1-0
Guus van Heck

Zomer 2006
Toen Theo mij vroeg of ik een stukje voor het clubblad wilde schrijven over mijn zomertoernooien,
stemde ik daar natuurlijk gelijk mee in, voor het Stukkenjagers clubblad natuurlijk altijd .
Mijn zomer begon eigenlijk al in februari. Zoals velen waarschijnlijk weten, heb ik afgelopen half jaar
een tijdelijke stop van mijn studie ingelast om veel toernooien te gaan spelen. Ik had op dat moment 4,
misschien 5 toernooien op het programma staan en niet de minsten: het open toernooi van Cappelle
la Grande (Noord-Frankrijk), het EK dames in Turkije, het NK jeugd, misschien de Olympiade en het
NK dames. En dit allemaal van februari t/m juni! Dus in overleg met mijn studieadviseur op de UvT

had ik besloten me volkomen op schaken te storten. Dit ging erg voorspoedig; in Cappelle la Grande
behaalde ik de benodigde ratingpunten om mee te mogen doen aan de Olympiade. Bij het EK dames
en het NK jeugd won ik eveneens ratingpunten, waardoor ik met veel zin en vertrouwen aan de
Olympiade begon. De Olympiade werd gehouden in Turijn, in het Olympisch dorp van de winterspelen
eerder in 2006. We speelden in de ‘Olympic Oval’, waar onze schaatsers eerder hun medailles in de
wacht sleepten. Het Nederlandse damesteam bestond uit Zhaoqin Peng, Tea Lanchava, Petra en
mijzelf. We draaiden in het begin niet echt lekker, niemand speelde echt de sterren van de hemel,
maar zoals onze coach al aan het begin van het toernooi had gezegd, draaide dit toernooi om de
laatste 3 rondes. Omdat de eindstand bepaald wordt op bordpunten en niet op matchpunten, is het
mogelijk om in de laatste 3 rondes met een monsterscore toch nog hoog te klasseren. En ja hoor, dat
gebeurde ook. Tegen het eind van het toernooi had onze kopvrouw Peng haar draai gevonden en
versloeg alles en iedereen. Ze nam de rest van ons op sleeptouw en we werden, mede door een
laatste ronde overwinning van 3-0 op Mongolië, de 7e, gedeeld 4e plaats! Dit was genoeg voor een Astatus bij NOC*NSF, dus Petra en ik zijn de komende anderhalf jaar binnen
Met dit in het achterhoofd begon ik natuurlijk erg relaxed aan het NK dames. En blijkbaar werkte het,
want ik begon met 3 uit 3!
Bianca Muhren – Tea Lanchava
Mijn winstpartij tegen de nummer 2 geplaatste Tea Lanchava.1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Pc3 c6 4.Pf3 d6
5.Le3 b5 6.a3
6.Dd2 is normaler.
6..a6 7.Ld3 Pd7 8.O-O Dc7 9.Dd2 e5 10.Tfe1
10.dxe5± dxe5 11.a4 Lb7 12.axb5 cxb5 13.Pd5 Lxd5 14.exd5 Db7 15.Da5±
10..Pgf6 11.h3 O-O 12.Tad1 Te8 13.Lh6 Pf8 14.Lxg7 Kxg7 15.Lf1 Lb7 16.Te3
16.dxe5 dxe5 17.De3 Pe6 18.Td2=
16..h6 17.dxe5 dxe5 18.Dd6?! Db6 19.Dd2 Tad8 20.Td3 Txd3 21.Dxd3 c5 22.De3 P8d7 23.g4?!
23.Pd2 deze rustige zet is waarschijnlijk beter.
23..b4 24.axb4 cxb4 25.Pd5 Dxe3 26.fxe3 Tc8 27.Pxb4 a5 28.Pd3
Txc2 29.Pfxe5 Pxe5 30.Pxe5 Txb2 31.Pc4 Ta2 32.e5 Pd5 33.Pd6
Lc6
33..Pxe3=+
34.Tc1 Pxe3? 35.Txc6 Ta1 36.Kf2 Pxf1
Zie diagram
37.Tc7 is natuurlijk ook een goeie zet, maar ik mis hier een mooie
winst! 37.Pe8+!! Kh8 (37..Kf8 38.Pf6 Ke7 39.Tc8 a4 40.Te8#) 38.Pf6
h5 39.Tc8+ Kg7 40.g5 a4 41.Tg8#
37..Pd2 38.Txf7+ Kg8 39.Ta7 Ta2 40.Ke3 Pf1+ 41.Ke4 a4 42.Kd5
Pe3+ 43.Ke6 Pg2 44.Kf6 Pf4 45.Pf7 Pd5+ 46.Kxg6 Kf8 47.Pxh6 a3
48.Pf5 Pf4+ 49.Kg5 Pxh3+ 50.Kf6 Kg8 51.Ph6+ Kh8 52.Pf7+ 1-0
De cruciale partij in ronde 6 tegen Peng (we stonden allebei op 4,5 uit 5 toen) verloor ik helaas, dus
mijn kans op de titel was verkeken. Maar er was meer om voor te spelen; ten eerste natuurlijk een 2e
plaats, maar ten tweede zou ik met 7 uit 9 mijn laatste WGM-norm scoren. Maarja 7 uit 9, met
tegenstandsters als Peng, Lanchava, Petra en 6 andere Nederlandse topvrouwen die hun uiterste
best tegen je doen, dat is natuurlijk niet niks! Ik begon er pas aan te denken toen ik in ronde 7 van Tea
Lanchava won. Toen had ik nog 1,5 uit 2 nodig voor de norm. Vervolgens won ik in ronde 8 van Biaina
Geragousian en bood ik na afloop van de laatste ronde remise aan aan Linda Jap Tjoen San, die het
accepteerde, waardoor ik ongedeeld 2e werd en mijn laatste norm in de wacht sleepte! Nu word ik dus
volgend congres tot WGM benoemd! Natuurlijk zullen alle mannen nu zeggen: jaa maar dat is een
vrouwentitel, nu tel je nog niet echt mee! Nou geloof me, ik ga m’n best doen om snel de eerste
mannen IM normen te halen! En dat het mogelijk is blijkt ook uit dat Petra eergisteren haar 2e IM-norm
heeft gehaald! Nu nog eentje en haar rating naar 2400 brengen (ze won in Bratto 40 punten dus is al
aardig de goeie kant op!) en de titel kan aangevraagd worden!
Het volgende toernooi wat ik speelde was in Gent. En zoals bekend komt er na het binnenhalen van
een titel de après-titel dip en jahoor, bij mij was dat Gent. Misschien was het de vreselijke hitte in de
speelzaal, misschien waren het de late nachten, misschien was het omdat ik niet voorbereidde,
misschien was het omdat ik wist dat het niet voor rating meetelde, maar ik speelde verschrikkelijk
slecht! Ik haalde 6 uit 9 (klinkt nog aardig goed), maar ben geen enkele keer omhoog ingedeeld (klinkt
al minder goed) en ik haalde een TPR van 2092 (klinkt slecht)! Maar gezellig was het wel!

Mijn volgende toernooi speelde ik in Badalona, een dorp naast Barcelona. Ik ging daar samen met
mijn vriend Jan-Willem heen, en we zaten in een hotel in het bruisende Barcelona, zodat we midden in
al het leven zaten. De partijen begonnen om 17.00, dus we hadden alle tijd om daarvoor van de mooie
stad te genieten. Het schaken ging ook geweldig, Jan-Willem speelde lange tijd voor een IGM-norm (!)
en ik voor een IM-norm, maar voor mij zat het er net niet in, ik moest de laatste partij winnen voor de
norm, maar sloeg op het beslissende moment helaas niet toe. Jan-Willem daarentegen haalde wel zijn
eerste IM-norm, dus het toernooi was heel geslaagd! Het toernooi in Badalona was trouwens ideaal
voor vakantie, een aanrader!
Na al dit geschaak wordt het weer tijd om te gaan studeren, al staat het volgende toernooi alweer voor
de deur, 2 oktober vertrek ik naar het WK jeugd in Armenië, mijn aller aller laatste jeugdtoernooi!
Daarna ga ik echt studeren…
Bianca

Stukkenjagers weekendtoernooi 2006
Natuurlijk hebben de uitslagen van ons weekendtoernooi al uitgebreid op de website gestaan. Toch
mogen ze in de gedrukte versie van het clubblad niet ontbreken. Wij beperken ons daarbij echter tot
de eerste plaatsen en het eindresultaat van de deelnemende stukkenjagers
Groep A
No. PNo. Name
Score WP
SB
PS
rat. TPR W-We
-----------------------------------------------------------------------------1.
1 IGM Oleg Korneev
5.0 25.0 20.00 19.5 2638 2638 +0.10
2 IGM Normunds Miezis
5.0 23.5 18.50 19.5 2527 2642 +0.88
3 IM David Smerdon
5.0 23.0 18.75 17.5 2472 2562 +0.73
4 IM Sipke Ernst
5.0 23.0 18.50 18.0 2468 2569 +0.79
5 IM Martin Senff
5.0 22.5 18.50 17.5 2464 2469 +0.07
6.
33 Bram van den Berg
4.5 21.5 13.75 16.5 2164 2378 +1.46
9 Maurice Peek
4.5 20.0 13.75 15.5 2376 2344 -0.14
26.
22 FM César Becx
3.5 21.5 10.25 13.5 2237 2243 +0.07
55 Steff Helsen
3.5 18.0
8.25
9.5 2026 2141 +0.70
37. Mark Clijsen
3.5 17.5
8.50 12.5 2134 2188 +0.45
29 Remco Sprangers
3.5 17.0
8.25 11.0 2191 2109 -0.56
44.

64

Ruud Feelders

3.0

16.5

6.50

9.0

1998 2000 -0.02

59.

85
91
34

Sander Funk
Jiri Obels
Gerben Veltkamp

2.5
2.5
2.5

17.5
16.0
14.5

5.25
5.25
5.50

9.5
5.5
7.0

1913 2058 +0.85
1898 1961 +0.47
2164 1871 -2.26

82.

96
99

Peter Lode
Gertjan Thomassen

2.0
2.0

17.5
16.0

5.25
3.50

9.5
8.0

1879 1747 -0.56
1865 1841 -0.19

93.

102

1.5

16.0

3.75

6.5

1834 1775 -0.34

Toon Mentink

groep B
No. PNo. Name
Score WP
SB
PS
rat. TPR W-We
-----------------------------------------------------------------------------1.
4 Joost Op 't Hoog
5.0 23.0 18.25 19.0 1888 2071 +1.30
10 René Snoeck
5.0 23.0 18.25 18.5 1849 2074 +1.63
7.
16 Kienfong Lie Kwie
4.0 20.0 12.00 14.5 1821 2028 +0.85
22.
28 Bas Rosheuvel
3.5 19.0 11.25 12.0 1744 1713 -0.16
32 Mark van den Berg
3.5 18.5 10.00 12.5 1721 1717 +0.09

36

Guus Vermeulen

3.5

16.5

7.00

12.5

1681 1671 +0.08

61

Guus van Heck

3.0

20.0

8.25

13.5

1526 1681 +0.92

50
70
51
7

Bastiaan van de Rijt 2.5
Sam Michielsen
2.5
Pepijn Obels
2.5
Jim Stada
2.5

19.0
18.0
16.5
15.5

6.75
6.00
4.75
6.50

8.5
7.0
9.5
8.5

1596
1350
1596
1877

14.0

3.00

6.0

1565 1444 -0.71

33.
44.

58.

57. Jeroen van de Rijt

2.0

1644
1585
1620
1537

+0.26
+1.29
+0.18
-2.11

Toon op toer
In april stopte Toon met werken en een week later was hij al, samen met Louki en de hond Barko, in
zijn omgebouwde camper op weg naar het zonnige zuiden, op zoek naar schaaktoernooien en
ratingpunten.
Hier onder volgt het relaas van zijn wederwaardigheden.

Antoine le Menteur en Pierre Vert
Net in de onderste helft lootte ik de bekende tietenstaarder uit Litouwen Ilmars Starostits (2460).
Ondanks de afleiding toch een nul. Bij Dominique Laporte, open deur, begon de victorie met een leuk
miniatuurtje.
D. Laporte (1510) – A. Menteur
1. e4 – d5, 2. exd5 – Pf6, 3. Pc3 – Pxd5, 4. Pxd5 – Dxd5, 5. D4 –Pc6, 6. Le3 – Lf5, 7. Pf3 – 0-0-0,
8. A3 – e5!, 9. C4 – Da5??? Pure bluf om b4 eruit te halen, 10. Ld2 – Db6, 11. D5 – Lc5!! De onze,
12. dxc6? – Lxf2s La douze France, 13. Ke2 – Ld3 et mat sur le treize.
Tegen Touvron (1984) liet ik met een pluspion voor mijn toren in staan. Geen trouvaille dus. Daarna
Jaques Cots die al in de opening licht onpasselijk werd.
J. Cots (1540) – A. Menteur
1.e4 – e6, 2. d4 – d5, 3. exd5 – exd5, 4. Ld3 – Pf6, 5. Pe2 – Ld6, 6. 0-0 – 0-0, 7. E3 – Pg4!, 8. G3 –
f5, 9. Lf4 – g5!, 10. Lxd6 – Dxd6, 11. F4? – Dh6, 12. Tf2 – Pxf2, 13. Kxf2 – Dxh2s un moyen de
treize coupes.
Vandaag heeft Louki mijn antieke zakschaakspel gewassen en gerestaureerd. Dat belooft wat. En ja
hoor, tegen Lecoq (1910), Pikmans in gewoon Hollands, en hij naaide me in het eindspel. Ik had het
kunnen weten met zo’n naam.. Vervolgens Roueche (1640), niks van te maken dus gewoon winnen.
Tegen Colondrea (1902) weer een pluspion en toen een waardeloos stukoffer. Dementia in corpus
menteur insana
De achtste ronde ging om de ratingprijs tegen Jean Collins, met zwart nog wel.
Het was een oude maffioso met leren jack en tevens etterbuil. Hij zeurde bij de wedstrijdleiding dat ik
twee zetten tegelijk opschreef in mijn tijd. “Vous cherchez des poblèmes” voegde ik hem toe en hij
vroeg of ik Frans sprak. Volledig overtuigd van mijn verbale overwicht offerde ik een pion en een
paard in een Wolgaatje. Hij ontsnapte maar omdat het een etter was speelde ik door en creëerde een
pionnenwalsje. Collins staarde boos naar het bord en pareerde veel te soepel, hij dacht na d1>D Ta1s
te kunnen spelen om de nieuwe Dame eraf te halen en zelf te promoveren. Hij was echter vergeten
dat zijn Koning op d3 en dus schaak stond. Nadat hij desondanks Ta1s speelde kon ik hem op het
handvest van de verenigde FIDE naties wijzen, waardoor hij in plaats van een paard voor een dame
achter stond. Hij mokte nog een zet door, trok een roestige revolver, maar het ding weigerde. Er zat
niets anders op dan de 0-1 te ondertekenen. De rating prijs was binnen bereik en ik kreeg vleugels.
De laatste ronde had men namelijk spelers uit hetzelfde klassement gepaard.

A. Menteur – Garcia (1718)
1.e4 – b6, 2. C4 – Lb7, 3. Pc3 – e6, 4. D4 – Pf6, 5. Ld3 – Lb4, 6. F3 – Pc6, 7. Le3 – e5, 8. Pe2 –
exd4, 9. Pxd4 – Pe5, 10. Pe2 – La6, 11. 0-0 – Lxc4 een gambiet of een blunder, 12. Lxc4 – Pxc4 het
bleek een gambiet te zijn, 13. Ld4 – c5, Lxf6 – Dxf6, 15. Dd5!!
Hierna duurde het nog tot de 39e zet, maar met mijn fluwelen middenspel was het plus vite le chat
dans le baquet.
Ik toucheerde 100 euro plus een fles wijn en een monsterlijke beker. Aardige lui, die Fransen, ze
vroegen me ook nog of ik volgend jaar terugkwam en wat stukkenjagers mee wilde brengen. Bij mijn
terugkeer zal ik de selectie bekend maken. Theo zit al in de basis mits hij Marjan, Marianne of
mkerremans@planet.nl meeneemt. Ze is mijns inziens de oplossing voor mijn taalprobleem. Mijn
vocabulaire is namelijk dusdanig oneindig verdund dat enige homeopathische ondersteuning erg
welkom is.
Ter completering de 8e partij die de ratingprijs binnen bereik bracht.
Jean Collin (1923) – A. Menteur
1.d4 – Pf6, 2. c4 – c5, 3. d5 – b5, 4. cxb5 – a6, 5. bxa6 – Lxa6, 6. Pc3 – d6, 7. e4 – Lxf1, 8. Kxf1 –
Pd7, 9.g3 – g6, 10.Kg2 – Lg7, Ici le moment avec l’ arbitre. Ecrire deux coupe cést interdit 11.Pf3 – 00, 12.Te1 – Db6, 13.De2 – Te8, 14.Db5 – Ta5, 15.Dc4 – Pg4, 16.De2 – Tb8??

17.Pd2!! gagnant – Pge5, 18. f4 – c4 offrir tous 19.fxe5 – Pxe5, 20.Pxc4 – Pxc4, 21. Dxc4 – Tc5, 22.
Dd3 – Db4, 23. a3 – Db3, 24. Ld2 – Tbc8, 25.Tb1 – Db7, 26. Tec1 – Tc4, 27.Pd1 – Td4, 28. Txc8 –
Dxc8, 29. Dc3 – Dg4?, 30.Pf2 – Dd7, 31. Tc1 – h5, 32. Dc8s – Dxc8, 33. Txc8s – Kh7, 34. Lc3 –
Ta4, 35.Lxg7 – Kxg7, 36.Tc3 – f5, 37.b4 – Kf6, 38.exf5 – gxf5, 39.b5 – Ke5, 40.b6 – Ta8, 41. b7 –
Tb8, 42.a4 – Txb7, 43.a5 – Kxd5, 44.a6 – Ta7, 45.Ta3 – e5, 46.h4 – Kc4, 47.Pd3 – Kb5, 48.Pb2 –
d5, 49.Pd3 – e4, 50.Pf4 – d4, 51.Pxh5 – Kb4, 52.Ta1 – Kc3, 53.Kf2 – Kd2, 54.Ta2s – Kd1, 55.Pf4 –
e3s, 56.Kf3 – e2,57.Pxe2 – d3, 58.Pc3 – Kc1, 59.Ke3 – d2

60.Pb5 – Te7s, 61.Kd3 – d1>D 62. Ta1s mon moment sans arbitre 62. Kc3 – Te3s Hier trok hij zijn
revolver die gelukkig ketste of misschien waren de vuursteentjes op.
De bijbehorende wijn van de ratingprijs was formidabel lekker ”Domaine la Blaque” coteaux Pierrevert
2002.
Nu op naar Pau.

Antoine le Menteur

Continue à “Pau Open”
Was Pierre Vert nog maar warming-up, nu gaat het erop in de “Pau Open”. Zeven rondes in
driedagen.
Trois jours plui en tussen de buien door naar het Franse Kampioenschap wildwater kayak. Onze hond
Barko wilde de camper niet meer uit vanwege de nattigheid, terwijl het in Moergestel stralend weer
was.
Louki houdt me gemotiveerd met geweldige salades en cup A soep. De cup D soep heb ik nog niet
kunnen vinden, dan maar de rating vergroten.
Lecoq (2099) ontsnapte ternauwernood en het jeugdtalent Bonnegarde (1099) stopt met schaken.
Vervolgens Camguilheur (1740) door de benen gedold in tijdnood. (2 uit 3). Verloren van Coustance
(2059), een echt jeugdtalent dat nergens koud of warm van werd. (2 uit 4) .Daarna een oude FIDE rot
Pascal Mousselard ( 1980 ). Een sterk gevoerde winstpartij, rijp voor publicatie:
Le Menteur – Pascal Mousselard (1980)
Pf3 – b6, 2. d4 – Lb7, 3,. Pd2 – e6, 4. e3 – Pf6, 5. Ld3 – Pc6, 6. a3 – Le7, 7. b3 – 0-0, 8. Lb2 – a6,
9. 0-0 – Pa7 Nobody fucks with Le Menteur 10. Pe5 – d6, 11. Pf3 – c5, 12. De2 – Pc6, 13. Tad1 –
Dc7, 14. dxc5 – bxc5, 15. Pg5! – h6, 16. Pge4 – Pxe4, 17. Pxe4 – d5, 18. Dg4! – e5, 19. Pg3 – Lc8,
20. Lf5 – d4, 21. Lc1! – Kh8, 22. e4 – Lf6 Hier besefte ik dat mijn schaakkracht nog steeds groeit,
tenminste in Pau 23.Dh5 – g6, 24. Dxh6s – Kg8, 25. Ph5 – Lh8 Une dëfense impotente

26. Td3! – Pe7, 27. Lxc8 – gxh5, 28. Lf5 – Pxf5, 29. exf5 – Lg7, 30. Dxh5 – f6

31. Tg3 – Tf7, 32. Te1 – Db7, 33. Lh6 – Kf8, 34. Lxg7 1-0
3 uit 5 En er gloren alweer bekers.
In de zesde ronde kwam ik vijftig minuten te laat door regen, dementie of misschien wel door de totale
onverschilligheid van iemand die gestopt is met werken en opstaat wanneer hìj wil. Ik verloor op tijd,
maar desondanks is de wil ongebroken.
De laatste ronde weer op voor de ratingprijs. Met wit tegen Wardenski (1880). Dat mag geen
probleem zijn.

We beginnen met een diagram op de 31e zet. Mijn positionele diepgang is voor de gemiddelde
Stukkenjager toch te hoog gegrepen.’

Zonder enige aarzeling doorzie ik het gewonnen middenspel.
32. LxPd4 – exd4, 33. Ke2 – Kf7, 34. Kd3 – Ld6, 35. g4 – Kg6, 36. Tc6 – Lf8, 37. f4 – Kf7, 38. f5! –
Ta8 f5 wordt het machtige steunpunt voor mijn Arabische volbloed 39. Pf4 – Ke8, 40. Pe6 – Kd7, 41.
Tc7s – Kd6, 42. Tb7 – Le7 Het grote graaien kan beginnen 43. Pxg7 – Tg8, 44. Ph5 – Ta8, 45. Tb6s
– Kd7 Ke5 zou het lijden aanzienlijk bekorten 46. Pxf6 – Lxf6, 47. Txf6 – Ke7, 48. Th6

Hierna liet hij zich kaal plukken tot ik zes pionnen voor stond. Ondanks het slechte weer toch maar
even, uit beleefdheid, naar de prijsuitreiking. En ja hoor, weer een ratingprijs (1700 – 1900), weliswaar
gedeeld met een Zweed, die gelukkig de beker kreeg, maar voor mij waren er toch nog zestig euro en
een schitterende medaille (plus 26 ELO points)
Epiloog
We bevinden ons in de Sierra Estrella en denken na over het nut van de ratingwinst die volgens mij,
en tevens volgens de Césariaanse calculatiemethodes, een getal ergens tussen de 40 en 45 moet
zijn. Ik kan niet preciezer worden omdat ik mijn eigen SJ rating vergeten ben, hetgeen te wijten is aan
verdringing, totale onthechting of prodromen van een cerebrale progressieve ziekte die bij minder
belangrijke zaken nog nauwelijks overlast veroorzaakt.
Gisteren hebben we Evora verlaten waar we Nederlandse kennissen vonden uit het oude Voskens
tijdperk. Die beschikten over de meest moderne media. Hierdoor kon ik César mailen over mijn
vermeende ratingwinst, maar wat veel erger is, ik vernam ook dat Ayaan Hirsi A door Rita uitgewezen
moet worden en dat Klaas Jan Huntelaar niet in de selectie zit omdat Ruud van N, Jan V of H en Dirk
K meer dan genoeg spitsroede rating bezitten. In werkelijkheid is Klaas Jan uitgevallen vanwege zijn
dubbele voornaam en dat ten faveure van Jan Vennegoor of Hesselink. Had Jan Vennegoor èn
Hesselink geheten dan was hìj afgevallen. Het gaat dus wel degelijk om details. Ayaan liegt, Rita liegt,
maar een liegende donkere vrouw die vroeger ook nog bij de PVDA was, is natuurlijk veel erger..
Zelf heb ik een grote voorkeur voor liegende donkere vrouwen boven de meer gebruikelijke eerlijke
witte. Bij mannen is het andersom, waardoor ik hoop dat mijn ratingwinst net voldoende is om Kien uit
het derde te verdringen. Aangezien ik echter principieel niet meer voor het derde speel, denk ik dat ik
recht heb op een plaats in het zesde, dat als ik me goed herinner mede door mij kampioen is
geworden. Maar ik loop teveel vooruit op de zaken. Het is heel goed mogelijk dat ik een avondviertal
ga vormen met Ayaan, Klaas Jan en een donkere Portugese die de Fado goed onder de knie heeft.
Hiermee zijn we meteen bij de kern van de zaak. Als je de schaakkalender van Harmen Jonkman
bekijkt kun je schaken in Duitsland, Zwitserland, Italië, Frankrijk, Spanje, Roemenië, Zweden,
Hongarije en nog veel meer landen, maar Portugal staat nergend.. Het hele land zit in de lift dankzij de
Europese Gemeenschap; ik zit op een berg op 1856 m in de Sierra Estrella, maar er is geen toernooi
te bekennen, terwijl ik best nog wat ratingpuntjes kan gebruiken voor mijn positie in de SJ pikorde.
Misschien haal ik Gent nog als ik de berg afkom, maar voor zover ik weet telde Gent nooit mee voor
plaatsing in de teams volgens alweer de Césariaanse calculatiemethodes.

Ik merk dat ik ga afdwalen, er heerst hier totale stilte, de lucht is zo zuiver dat ik met een kwart van
mijn ademhaling ruimschoots toe kan. Vanmorgen stond ik nog bij zo’n glashelder bergbeekje. Me
daarin verfrissen zet het hele Europese en mondiale waterbeheer van onze geliefde Kroonprins op
zijn kop. Ik kan natuurlijk ook alle stukkenjagers een ansichtkaart sturen om te benadrukken dat ik
dààr ben waar zij niet zijn, maar dat wisten we eigenlijk al.
We doen het anders. Ik schenk alle SJ ratingpunten aan de club, dan gaat iedereen er ruim dertig
punten op vooruit. Ik start hier, op deze berg, een satelietschaakclub van de Stukkenjagers, de Pieços
de Caça d’Estrella en begin met ’t reeds genoemde avondviertal. Voor Ayaan is hier politiek genoeg
en Klaas Jan kan voor een aardige provisie wel kwijt bij Benfica of FC Porto. Vanavond ga ik naar het
dichtst bij gelegen dorp met stap 1 van van Wijgerden om de selectie van een Fadozangeres rond te
krijgen..
Er is hier niets, maar toch ook weer heel veel te doen. Barko slaapt, Louki slaapt, het koele briesje is
perfect afgereguleerd en de temperatuur precies 21,3 graden Celsius in de zon. Als Portugal bestaat
dan merk je er hier niets van. En Portugal gelukkig ook niets van mij.
Colombres 10 – 6- 2006
Een historische dag, “A la recherche du temps perdu”, weliswaar in Spanje, maar nadrukkelijk de
moeite waard om bij stil te staan.
Senora Louki Brantjes maakt haar come back na meer dan vijfentwintig jaar afwezigheid. Zij behoorde
tot de stukkenjagers die in ‘72/73 begonnen en die levensgevaarlijk waren door het ontbreken van
theoretische remmingen of egodefensieve afweermechanismen. Eén van de laatste miniatuurtjes uit
haar oeuvre was het volgende:
Louki met wit
1. e4 – c5 Haar tegenstandster was ook een vrouw, dus eens temeer een bewijs dat hormonale
verschillen nauwelijks invloed hebben op elodiversiteit 2. Pf3 – Pc6 3. d4 – cxd4 4. Pxd4 – e5 5. Pf5
– Pe7 6. Pd6 mat
Ik herinner me nog dat ik tijdens deze partij functioneerde als kinderoppas van mijn eigen dochters.
Daar had je geen kind aan mits er tenminste een pittig verhaal van “De Zwarte Ridder” aan voorafging.
Destijds speelde ik op maandag bij “De Wolstad”om de kinderoppas mogelijk te maken en ik ben nog
steeds heel blij dat deze “faux pas”niet is meegenomen bij het toekennen van het erelidmaatschap
Dat César en Ruud bij deze toekenning betrokken waren doet niets af aan de objectiviteit van deze
beslissing.
Terug naar de realiteit, vanmiddag starten we beiden in de “Ribadedeva Open”, negen ronden “Suizo,
con la modalidad de tiempo anadido Bronstein”en puntuacion 3-1-0 voor resp. winst of verlies. Het
speeltempo is twintig minutos per jugador daarna tien secundos per zet niet cumulatief.
Je ziet dat een land dat moeiteloos stieren doodmartelt met schakers ook wel weg weet.
Voor het hele toernooi is mij door Louki een kijkverbod opgelegd en ik dien mij te onthouden van elke
verbale of non-verbale toespeling. Dit vanwege de traumatiserende effecten, effecten die misschien
wel zijn terug te leiden tot de traumatiserende analyse-erupties van Kien die ook op mij zo’n
destructief deprimerende impact hadden.
Het veld jugadores was gemiddeld 2100 over 60 participados.
Bij Louki bewogen de stukken even snel over het bord als naast het bord, maar desondanks 6 uit 9
(resp. 3-1-0).
Bij mij magCésar van geluk spreken dat het niet meetelt voor de rating waardoor er nog een kleine
kans is dat ik uit het derde kan worden weggehouden, waar ik overigens niet eens in wil.
Ik werd primero veterano en beloond met het prachtige bronzen “trofeo metallico”.
De score was 4.5 uit 9, ofwel 13 uit 9 (resp 3-1-0)
De voorlaatste partij verloor ik van een jeugdtalent à la voorheen Cor van Dongen, maar in de laatse
ronde kon ik een 2097 matten met een loper midden op het bord.
Na de prijsuitreiking keken we met drie echte Serviërs zeer gemoedelijk naar Serbia –Holanda (0-1).
Ze hadden geen handgranaten bij zich dus konden we de wedstrijd tot het einde uitzitten. Na het
sportieve schudden van de handen –ze hadden alledrie Parkinson- maakten we ons behoedzaam uit
de voeten.
Er resten mij nog twee weken voor de 9 ronden “Öpen van Sort” begint. De voorbereiding zal
wederom bestaan uit bergwandelen, fietsen en zwemmen met af en toe een vleugje miradors, ermitas,
valles romanicos en turismo rural. Een SJ-rating van 1860 ligt binnen bereik en ik geniet nu al van de
weigering om plaats te nemen in het derde. In Gent ga ik vervolgens zeer zwak spelen omdat het
volgens het systeem César niet meetelt voor de plaatsing in de teams. In ons eigen toernooi kan ik

dan mijn KNSB rating weer onder de 1800 krijgen om dan in Groningen te trachten de B-groep te
winnen.
Jullie zien dat een schakende pensionado echt niet uit zijn neus zit te vreten. Nog steeds moeten de
beurs en het ego worden gespekt.
Wat betreft de come back van Louki ontbreekt verdere informatie. Bij het pinnen drukt ze nog steeds
op continuar, maar of deze trend zich zal doorzetten in andere levensbehoeften is hoogst onzeker.
Diagram uit Espagnol (2097) – Toon M.

Wit speelde Pf6s – Kf8, Ph5? – Ld4! En Lc5 is muerte

The revenge of the Georgian girls
Reeds lang koester ik de wens diepgang in mijn partijen te brengen. Bij de Sort Open werd hiermee
een aanvang gemaakt. De voorbereidingen waren weliswaar in het water gevallen door het grote
aantal cols van de eerste categorie maar de intentie bleef overeind. Na de cols beoefende ik
contemplatie met koffie en sigaar voor de camper en twee dagen voor het begin van het toernooi
kreeg ik buikloop. Dit bevestigde me in mijn opvatting dat de heilzame werking van de oneindige
verdunning op mij geen enkele invloed heeft. Met de steun van de reguliere geneeskunst was ik net
op tijd hersteld voor de eerste ronde.
Tegen de Indiër Gopal (2553) had ik na 27 zetten met zwart een klein plusje volgens Fritz. In plaats
van Pe8 speelde ik echter f5 in de veronderstelling dat vooruitgang in voorwaartse richting dient te
gebeuren. Ik verloor dus, maar had toch 27 zetten diepgang gepraktiseerd.
In de tweede ronde trof ik Salome Khazhomia uit Georgië. Ze was in het bezit van een ontluikend
décolleteetje en zichtbaar verveeld van haar tegenstander en de geboden weerstand. Ze vertaalde dit
in een scheve positie met één hand onder haar hoofd terwijl ze kauwgom kauwde.
De zo felbegeerde diepgang was spoorloos na zoveel uiterlijk geweld van de plus minus zestienjarige.
Toon M. – Salome Khazhomia (2051)
1. b3 – d5 2. Pf3 – Pf6 3. Lb2 – Lg4 4. e3 – e6 5. Le2 – Ld6 6. d4 – c5 7. Pd2 – Pc6 8. 0-0 cxd4 9.
exd4 10. Pe5 – Lf5 11. Pxc6 - bxc6 12. Pf3 – Pe4 13. c4 – Tc8 14. c5 – Lf4 15. g3 – Lh6 16. b4 –
Lh3 17. Te1 – Df6 18. Lc1 – g5! 19. Le3 – g4 20. Lxh6 - gxf3 21. La6 – Dxh6 22. Lxc8 – Txc8 23.
Dxf 3– Lf5 24. De3 – Df6 25. h4 – e5 26. dxe5 – Dxe5 27. Tad1 – Dg7 28. b5! – Le6 29. b6 – axb6
30. cxb6 – Tb8 31. a4 – Pc3?

32. Td3! – Pxa4 33. Df4 – Txb6 34. Dxa4 – Df6 35. Td4! – h5 36. Da8+ - Kh7 37. Tf4 – Dg6 38. Dd8
– Tb1 39. Txb1 – Dxb1 40. Kh2 – Dc2 41. Df8 – Dg6 42. De7 – Kg7 43. Dd6 – Lg4 44. De5+ - Kg8

45. Tf6 – De4 46, Dg5 + – Kf8 47. Td6 1-0
Degene die de partij naspeelt zal merken dat het opportunisme eraf straalt.. Na 34. DxPa4 was
Salome haar paard kwijt en moest ze lopend verder. Haar non-verbale desinteresse werd vervangen
door concentratie en mijn gebrek aan diepgang deed me naar haar glimlachen. Inmiddels hadden zich
flink wat supporters van haar gemeld terwijl ik ontspannen rondliep en “ de oude rot” uithing. Ik kreeg
het publiek tegen maar de stelling mee. Na 47. Td6 werd het stil omdat de meeste mensen 47. Txc6
verwacht hadden, wat heel normaal is voor iemand zonder diepgang.
Salome bleef doodstil zitten om deze mokerslag te verwerken en barstte na enkele minuten uit in een
enorme huilbui. Nog meer publiek stroomde toe terwijl Salome door twee vriendinnen werd afgevoerd
naar het damestoilet. Niemand geloofde dat ik alleen maar gewonnen had. In elk beschaafd land zou
ik onmiddellijk gelyncht zijn.
De volgende dag bleek hoe rechtvaardig het Zwitsers is. Ik lootte haar vriendin WFM Guramishvilli
(2180).
Deze nam dermate punctueel wraak dat ik Salome weer onder ogen durfde te komen. Het blijft toch
een heel sociale sport, dat schaken.
Zo strompelde ik verder door het toernooi en kon pas in ronde 8 en 9 weer winnen om op 3 uit 9 te
eindigen.
Uit beleefdheid ging ik naar de prijsuitreiking waar ik tot mijn grote verbazing mocht tekenen voor een
enveloppe met 90 euro.
Het was een gedeelde prijs in de categorie ‘ Zonder diepgang’ .
.
Toon M.
GEHOORD IN DE TREIN (Amsterdam-’s-Hertogenbosch 21-6-’06)
“Dames en Heren, op dit moment hebben wij problemen met het communicatiesysteem. Wij hebben er
nog geen zicht op in welke compartimenten het systeem is uitgevallen. Wanneer u nu niets hoort,
bieden wij u onze excuses aan.”
FAAS WILKES
Faas is dood
Plotseling ben ik weer dat jongetje van tien
Zondagmiddag
na de zondagse tomatensoep met ballen
en mr. G.B.J. Hilterman
vlug even de poort in
om er alvast zelf een paar in te knallen
kwart over twee terug
naar de radio en de stem van Leo Pagano
marsmuziek
Koning Voetbal
in mijn hoofd
wapperen de vlaggen strak in de wind
waan mezelf tussen de oranje elf
Holland-België
De rode duivels

Zal de sluwe Rick Coppens onze stopperspil
de robuuste Rinus Terlouw opnieuw
voor paal zetten?
Maar wij hebben Abe
en Faas!
Of valt de tijd nu uiteen zoals
een legpuzzel waarvan de stukken
niet passen en dribbelde de elegante
Faas allang door Italië?
Weggezonken in de tijd slapen
de nog levenden naast de doden
Hun dood wekt hen voor even
tot leven
Faas is nu dood
Prof. A.D. De Groot trouwens ook
Met diens ‘ Het denken van de schaker’ echter
ben ik nooit groot gebracht
Theo M.
HAIKU
Tijdens de algemene ledenvergadering van 2005 liet onze kersverse voorzitter zich ontvallen dat hij
niet zo’n hoge pet op had van de limerick, maar wel van de haiku. Dat leek op een uitdaging. Althans
zo werd dat geïnterpreteerd door een oplettende verstaander. Analoog aan een in de vorige eeuw
allang ter ziele gegaan radioprogramma ‘Moeder’s wil is wet’, waarin verzoeknummers gedraaid
werden, maken we er in deze eeuw ‘Voorzitter’s wil is wet’ van.
Het idee is om het wel en wee van de schaakwereld cq. het stukkenjagerswereldje in een haiku te
vangen.
Wat is een haiku?
Een haiku is een van oorsprong Japanse dichtvorm. Een haiku bestaat uit drie regels, waarbij de
eerste en de derde regel uit 5 lettergrepen bestaan en de tweede er 7 heeft. Er worden geen eisen
aan metrum of rijm gesteld. Een haiku drukt op een compacte manier een gevoel of de stemming van
de maker uit.
Een voorbeeld zou kunnen zijn:
Gents ontbijtcafé
Kien analyseert zijn bord
Gelukkig niet hier
Wie zich geroepen voelt, kan zijn haikugevoel inzenden naar mkerremans@planet.nl.
Uiteraard is het de bedoeling de inzendingen te publiceren in het clubblad.

GENT 2006
Zuidelijke zon
Uitzicht op blinkende zee
Gedachten in Gent
Stad vol feestgedruis
Schakers stromen gretig toe
Nog vol goede moed

Tropische hitte
Wandelaars geven het op
Schakers zetten door
Krampen in de nek
Zoeken naar naam en nummer
Zorgelijke blik
Zweterige zaal
Hemd kleeft aan vochtige huid
Het gevecht begint
Velden onder vuur
Een der koningen gaat om
Het gelul stijgt op
Spanning in de lucht
Opeengepakt rond een bord
Reikende halzen
Knalrode koppen
Heftig hengsten de handen
De vlag op vallen
Getallen stijgen
Andere cijfers dalen
Ego ertussen
Brandende voeten
Zacht soppen de sandalen
Stinkende sokken
Daverende dorst
Stoffige schoenen sloffen
Liters Hoegaerde
Doorwaakte nachten
Afval in aarzelend ochtendlicht
Ontwakende straat
Gifgroene broeken
De vuilniswagens spuiten
Bezemende mannen
Sjokkende schakers
Hun doel ligt vermoeiend hoog
De kazerne wenkt
Weet je wat ik me nou al de hele zomer heb lopen afvragen? Hoe je die reactie van de Stukkenjagers
op hun degradatie uit de meesterklasse moet interpreteren. Is dat nou cognitieve dissonantiereductie
of vluchtgedrag in de vorm van verdringing of misschien zelfs van sublimatie? Toch es aan een van
onze deskundigen vragen.
Volgens mij is het verdringing. Kijk maar eens op hun website bij de externe. Daar zijn het promotie zowel als het degradatieseizoen volledig weggevaagd.

HET SCHAAKSPEL IN DE LITERATUUR
Uit: GELD
Martin Amis
Uitgeverij Contact Amsterdam 1986
Aangeleverd door Toon Mentink
‘Schaak’, zei ik.
Selina keek verontwaardigd naar me op. Haar priemende ogen keerden terug naar het bord. Ze blies
uit en deed een irrelevante zet met haar loper op zwart.
‘Schaak’, zei ik.
‘Nou en?’
‘Dat betekent dat je koning bedreigd wordt. Ik kan je koning slaan.’
‘Neem hem maar. Dat ding bezorgt me meer last dan hij waard is.’
‘Je begrijpt het niet. Het hele…’
‘Ik ga in bad. Ik heb een hekel aan schaken. Waar gaan we naar toe? Ik wil geen Indisch of Chinees.
En ook geen Grieks. Kreutzer’s.’
‘Als je wilt.’ Ik zette de zware stukken op hun plaats.
‘Je haar ziet er niet uit. Je zou het door mij moeten laten knippen.’
‘Ik heb net een boek gelezen over Freud. Wat heb jij de laatste tijd gelezen?’
‘Lezen wordt overgewaardeerd,’ zei hij. ‘Even overgewaardeerd als Shakespeares vrouwen. Ik zou er
mijn mooie koppie niet mee vermoeien als ik jou was… Wat is dat? Een ridderspel of zoiets?’
‘Dat? Jezus man, dat is een schaakspel. Van Onyx,’ zei ik.
Hij koos een willekeurig stuk uit de jade doos. ‘Wat is dit? Een koning of een koningin?’
‘Dat is een pion. Wat is ermee?’
‘Speel je vaak?’
‘Ja vroeger. Schaak jij ook? Ben je goed?’
‘Natuurlijk,’ zei hij, ‘wat dacht je van een partij? Het zal helpen de tijd te passeren.’
‘Oké, best,’ zei ik, en ik voelde de gloed van plotselinge opwinding. Wat was dat nu? Een vooruitzicht
op zuivering, wraak? Ik zal hem godver wel eens wat laten zien, dat gniffelende studentje, die
geheelonthouder met zijn verbeelding en zijn academische titels. Hij ziet mij voor een onbenul aan.
Maar hij weet niet dat ik een schaakwonder ben. Ik zal hem eens wat laten zien. ‘Oké,’ zei ik. ‘We
spelen om geld.’
‘Om geld? Wat denk je dat we gaan doen, pijltje gooien in Jack the Ripper? Je kunt niet om geld
schaken.’
‘Tien pond, we spelen om geld.’
‘Weet je zeker dat je niet liever een kaartje legt of een kruis-nulletje doet? Nee? Goed. Maar het is
menens. Oké?’
‘O, of het ook menens is. En er staat jou een akelige verrassing te wachten. Vooruit, daar gaat ie.’
‘Ha!’ zei ik. 1. b3. Nou vraag ik je. ‘Waar heb je dat geleerd? Uit een boekje?’
Je zult mij niet volgens een boekje zien spelen, maar de meeste openingen zijn onderhand in mijn
repertoire gegrift. Ik dacht dat geen speler mij voor het middenspel ongerust kon maken, maar die
kleine Martin ging bij de vijfde zet al aan het donderen. Hij begon een doelloze escapade met zijn
paard, stapte maar wat op het centrum van het bord rond terwijl ik naar hem uithaalde vanuit mijn
ontwikkelende frontlinie. Hij schaakt als een kip zonder kop dacht ik.
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SJ=LATIJN
Jullie spelen vriendschappelijk vanavond.
Vriendschappelijk? Hoezo vriendschappelijk?
Heb jij die stelling nog gewonnen? Daar snap ik niks van
Is toch vrij normaal. Juist als ik gewonnen sta verlies ik.
Hij is mijn Angstgegner. Ik heb tig keer achter elkaar van hem verloren en elke keer dacht ik shit dat
was niet nodig geweest. Nu heb ik een paar keer op rij van hem gewonnen en nu denk ik weer shit dat
was niet nodig geweest.
Ik denk dat ik voor promotie te weinig weerstandspunten heb. En dat lijkt me prima.
Als je een Schweinsteiger opstelt, moet je toch minstens het eerste deel van zijn naam veranderen in
iets zachts en wolligs.
Als Duitsland wint van Polen weet ik zeker dat God niet bestaat.
Hoezo?
Als God bestaat en Hij moet kiezen tussen een katholiek en een Lutheraan weet ik zeker dat Hij voor
een katholiek zou kiezen. Die waren het eerst.
Dat redt hij nooit. Hij kan beter proberen op zijn kop naar Rome te lopen.
Petra Schuurman
Goed man
Een tweede IM norm
Proficiat
She '
ll be a very good master
She '
ll be a very good master
She '
ll be a very good ma has tuuur
And we will never be
And we will never be
But she shall ever be

