Om dagen die vervlogen zijn
Weeft peinzende herinnering
Een beeld, een kleur, een schijn.
Helma Wolf-Catz
Vervlogen dagen, peinzende herinnering. De toer van de trots der Stukkenjagers door dromenland
met zijn onvermijdelijk gevolg. We hadden gehoopt dat de reis louterende effecten zou hebben, dat hij
leerzaam zou zijn geweest en zou hebben geleid tot een door de hitte geharde, niet omver te krijgen
wedstrijdmentaliteit. De seizoenstart leerde anders. De schok door de val uit het Walhalla was zo
groot dat een zomer niet genoeg bleek om uit de versuffing te geraken of was het toch de door
Maurice veronderstelde gewenning aan nederlagen? Inmiddels zijn ze opgekrabbeld en kleurt de blos
van nieuwe hoop de wangen
Een beeld, een kleur, een schijn. Het beeld van een met de kleurige toeters en bellen van hoge
verwachtingen opgesierde volgwagen, een wagen die na een jaartje rondtrekken alweer van zijn
versieringen was ontdaan, gebutst, op lekke banden, de kleur verdwenen onder het stof van de tocht.
Inmiddels opnieuw op weg, vol goede moed, opgepoetst en uitgedeukt en met een nieuwe kaartlezer
aan boord. Afgezien van de haperende startmotor lijkt de wagen met zijn bemanning nog in een
kansrijke positie te liggen. Het zwaarste deel van het parcours is achter de rug, op één moeilijke
bergetappe na, daarna moet het te doen zijn. Op naar de zon!
Vervlogen dagen. Eens trekkend door het hoogste berggebied dat de regio rijk is. Een enkele keer
reikend tot de top met uitzicht op landelijk gebied, maar meestal worstelend tegen de val, die
uiteindelijk toch kwam. Maar nu goed op weg en aan de voet van dat berggebied.
Peinzende herinnering. Twee deelnemers van de karavaan die erin slaagden nieuwe gebieden te
betreden en die in die gebieden verrassend goed hun weg weten te vinden.
Een schijn. Een hofdame die met haar vazallen boven haar stand wilde leven, maar er tot nu toe in lijkt
te slagen haar stand op te houden. En tenslotte het beeld van een staart. Het beeld van een kop die in
zijn staart bijt. De cirkel lijkt rond. Kop en staart hielden elkaar nederlaag na nederlaag in evenwicht.
De kop heeft zijn neus weer in de lucht en snuift de geur van nieuwe kansen. 2007 wordt het jaar dat
de staart zich opricht en alert, waakzaam en doodstil de lucht in wijst.
Succes met het Kersttoernooi, denk aan de Partij voor de Dieren, pas op je vingers en ogen en tot
komend jaar.

STUKKENJAGERS-AGENDA
Intern

20 december
24 december
27 december
3 januari
10 januari
17 januari
24 januari
31 januari
7 februari
14 februari

Stukkenjagers Open, ronde 5
Kersttoernooi
vrij schaken
Groepen, ronde 2
Groepen, ronde 3
Stukkenjagers Open, ronde 6
Groepen, ronde 4
inhaalavond + rapid
Stukkenjagers Open, ronde 7
Groepen, ronde 5

21 februari
28 februari
7 maart
14 maart
21 maart
28 maart
4 april
11 april
18 april

avondcompetitie
Stukkenjagers Open, ronde 8
Groepen, ronde 6
avondcompetitie
Stukkenjagers Open, ronde 9
Groepen, ronde 7
Groepen, ronde 8
inhaalavond
Groepen, ronde 9

Extern
Resterende data seizoen 2006-2007: 3 februari, 3 maart, 24 maart, 21 april, 12 mei (alleen SJ1 en
SJ2)
Toernooien
Het Eksakt Kersttoernooi vindt elk seizoen rond de Kerst plaats, dit seizoen op zondag 24 december.
Het Weekendtoernooi zal in 2007 voor de twaalfde keer worden gehouden, op 17-18-19 augustus. Het
Stukkenjagers Open vindt elk seizoen plaats op 9 woensdagavonden. Zie agenda; de resterende data
in 2007 zijn 17 januari, 7 februari, 28 februari en 21 maart.
Stukkenjagers-info
Opgericht:
Speellokaal:
Interne competitie:
Externe competitie:
Evenementen:
Contributie:

September 1973
Grand Café Restaurant De Kerktuin, Heuvelring 120, Tilburg, 0135448606.
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, rwjaquet@yahoo.com), Andries Deliën (secretaris,
013-5182286, awdelien@hetnet.nl), Paul Vermee (penningmeester, 013-5800376,
paul.vermee@wxs.nl), César Becx (interne-competitieleider, 013-5354897/ 0161-457320w,
c.becx@home.nl), Maurice Peek (externe-competitieleider, 00-3216226844,
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

Op

zondag 24 december 2006 is weer ons traditionele en oergezellige

Stukkenjagers Kersttoernooi
WAAR?
Het toernooi wordt gehouden in het sfeervolle clublokaal van De Stukkenjagers,
Grand Café Restaurant De Kerktuin (voorheen De Beurs), Heuvelring 120,
Tilburg, 013-5448606 (pal naast de Heuvelse Kerk, circa 8 minuten lopen vanaf
Tilburg NS).

AANVANG
Aanvang eerste ronde 10.45 uur. Alle deelnemers dienen uiterlijk om 10.20 uur
aanwezig te zijn. De prijsuitreiking zal om 17.00 uur plaatsvinden.

INSCHRIJVING
Aanmelden bij César Becx, 013-5354897, c.becx@home.nl . Het is niet waarschijnlijk
dat er op de dag zelf nog plaatsen over zijn. Er wordt gespeeld in twee categorieën,
naar speelsterkte. Geef bij inschrijving je speelsterkte en voorkeur voor categorie A
(open) en B (max. 1900). In de laatste groep zullen ratingprijzen voor spelers tot 1650
zijn. Het inschrijfgeld à 7,50 euro moet voor aanvang aan de zaal voldaan worden.

SYSTEEM EN TEMPO
Er worden zeven ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem, waarbij je steeds
speelt tegen iemand die in de voorafgaande ronden (ongeveer) evenveel punten
heeft behaald. Elke speler krijgt 20 minuten per partij.

PRIJZENGELD
A-groep: 150 + Eksakt-wisselbeker, 90, 60, 35, 25, 15 euro
B-groep: 60, 35, 20, 15, 10 euro
Ratingprijzen tot 1650: 25, 15, 10, 10 en 10 euro

GRAND PRIX-CIRCUIT
Het toernooi telt mee voor het Grand Prix-klassement van de NBSB, categorie A.

Meanwhile, on www.stukkenjagers.nl...
Weer de vertrouwde selectie berichtjes van onze website.
Drie verrassingen in Groepen (14-12-2006)
De start van de tweede cyclus van de Groepencompetitie, op 13 december, heeft enkele opvallende
resultaten opgeleverd. Meest in het oog springend was de zege die Maykel van Rijen in de B-groep
boekte op Jiri Obels. Op B-niveau waren er verder hele punten voor Stefan Hess, Reinier Jaquet,
Peter Lode en Bas Rosheuvel. In de C-groep won in twee partijen de laagstgerate speler; Theo
Mulder vloerde Arend-Jan Meerwijk, en Jan Otten bleef Kienfong Lie Kwie de baas. In de D-groep
sloegen Willem de Bont, Jeroen van de Rijt en Kees Gelens een eerste slag. In de A-groep ten slotte
waren er zeges voor Herman Grooten en Petra Schuurman. Alle resultaten zijn verwerkt in de
Stukkenjagers-ratinglijst. De definitieve schema's zullen binnenkort worden verspreid, op 3 januari is
de tweede ronde.
Remise tegen super-GM (5-12-2006)
Al enkele jaren spelen er Stukkenjagers mee in de Belgische competitie ('Interclubs' geheten). Zo
komen Mark Huizer en Wiebe Cnossen regelmatig uit voor Eynatten 2, dat in de hoogste klasse
uitkomt. Steff Helsen speelt bij TSM in afdeling 2. Voorheen doken ook Frank Wuts en Remco
Sprangers wel eens op in de uitslagenlijsten. Ook Remko van der Burght speelt momenteel in de
tweede divisie, aan het topbord van de reserves van de Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez.
Daar komt hij regelmatig kleppers tegen. Zoals op 3 december de Israëlische GM Vitali Golod (2581).
Met volgens de toeschouwers 'creatief schaak' (Remko zelf houdt het op 'kunst- en vliegwerk') wist
onze man een remise uit het vuur te slepen. In het volgende clubblad zal Remko deze partij belichten.
Op de lokale tv…
Op maandag 4 december is op de lokale tv-zender Tévédèr10 in het programma Tilburg Plus een
drieminutenpotretje van onze club uitgezenden, waarvoor tijdens de clubavond opnamen waren
gemaakt. Herman Grooten, Petra Schuurman en César Becx braken ieder een lansje voor een facet
van onze prachtclub.
Strijdend ten onder (3-12-2006)
Herman Grooten, die in de eerste ronde GM Dennis de Vreugt had uitgeschakeld, moest het in de
tweede ronde van de NK Halve Finale opnemen tegen de sterke IM Ruud Janssen. De eerste partij
eindigde na een waar spektakelstuk in remise. In de tweede partij kon Herman het helaas in het
eindspel niet bolwerken, waardoor hij eervol uitgeschakeld werd voor deelname aan het NK.
Van De Beurs naar De Kerktuin... (30-11-2006)
Sinds enkele weken hebben we een ander clublokaal. Of nee, ons clublokaal is van naam veranderd:
De Beurs heet voortaan De Kerktuin. Uiteraard is dit aan de diverse bonden doorgegeven, maar de
teamleiders wordt verzocht dit steeds expliciet aan de tegenstanders te melden om verwarring te
voorkomen.
Mooi slotakkoord Bianca Muhren (30-11-2006)
In de laatste ronde van het Cultural Village Chess Tournament in Wijk aan Zee is Bianca erin
geslaagd op een 50%-score uit te komen. Het was hard werken in café De Zon, maar de zege op IM
Yochanan Afek bracht haar op 4,5 uit 9, een mooie score in dit sterke gezelschap.
Schamel resultaat in TDK (29-11-2006)
In de derde ronde van het Tilburgs Districtskampioenschap, zondag 26 november in
Denksportcentrum Theseus, hebben de acht deelnemende Stukkenjagers slechts 1,5 punt bijeen
weten te sprokkelen. Een daarvan werd behaald in een onderlinge ontmoeting; Remco Sprangers
versloeg met veel moeite Stefan Hess en deelt met 3 uit 3 de koppositie met Wilbert Kocken, Bert-Jan
Panjoel en Huub Leemans. Verder wist alleen Guus Vermeulen een remise te behalen, hij staat op
50%. Verlies was er voor Erik Dignum, Leo van Gelder, Roel Backhuis, Jeroen van de Rijt en Bastiaan
van de Rijt, zij staan gebroederlijk op 1 uit 3. Alle details vind je op de Schavo-site.

Succes in het hoge Noorden (27-11-2006)
Een fraaie derde plaats behaalde Pepijn Obels in de B-groep van het Remco Heite-toernooi in
Wolvega. In negen rapidpartijen scoorde hij 6 punten, goed voor een TPR van 1763.
Voor we het vergeten... (26-11-2006)
Het is al wat langer geleden, maar het gaat dan ook om veteranen; op donderdag 16 november
namen Toon Mentink en Theo Mulder in Vught deel aan het Brabants Veteranenkampioenschap.
Beide 60-plussers weerden zich kranig. Toon eindigde op een gedeelde zesde plaats, met 4 uit 6.
Theo wist zich met 3 uit 6 keurig staande te houden in het ervaren veld. Een uitgebreider verslag vind
je op de NBSB-site.
Frans Konings slaat toe (19-11-2006)
Het Schavo Najaarstoernooi is een prooi geworden voor Frans Konings. Met 10 uit 11, ongeveer zijn
verwachte score, wist de enige Stukkenjager onder de 44 deelnemers overtuigend beslag te leggen
op de eerste plaats. Een uitgebreider verslag vind je op de NBSB-site.

Stukkenjagers 1 op de weg terug
Na een slecht begin van de competitie met twee nederlagen werd er wat gefilosofeerd over het
waarom van onze barre prestaties. Ik kwam toen met het idee dat we vergeten waren hoe leuk het is
om te winnen. Dit werd natuurlijk veroorzaakt door onze promotie naar de meesterklasse, die toch wel
wat boven ons niveau lag. Op een bepaald moment begin je er al langzaam aan te wennen en begint
het verliezen te wennen. Het was dus zaak om deze cyclus weer te doorbreken. Vorige externe is dat
dan eindelijk eens gelukt met een dikke overwinning. Gisteren moest blijken of dit een incident was of
dat we de smaak echt te pakken hadden. Gelukkig bleek het laatste het geval. Er werd een dikke en
soepele overwinning geboekt tegen Purmerend, die nu in zwaar water verkeren met nul punten. Een
extra positief punt is dat we allemaal van de nul af zijn en sterker nog, we allemaal eens een potje
gewonnen hebben. Na de bestudering van de uitslagen blijkt dat we bijna alles nog in eigen hand
hebben en dat is wel zo prettig. Niet degraderen is ook zo een somber doel. Gisteren was niet alleen
een goede dag voor ons eerste maar ook het tweede, derde, vierde en het zesde boekten belangrijke
overwinningen. Vooral van het vierde en het zesde, allebei net gepromoveerd, een erg knappe
prestatie. Van onze wedstrijd heb ik zelf erg weinig meegekregen. Toen ik in moeilijkheden raakte, of
beter gezegd toen ik besefte dat ik moeilijkheden had, was bijna iedereen nog bezig en na de tijdnood
bleek zowat iedereen plots klaar te zijn. Vervolgens heb ik nog zolang doorgeploeterd zodat ik meteen
na mijn pot kon doorstomen naar de Griek. Daar werd wat gediscussieerd over tanks, democratie,
martelen, dictatuur en schaken, waarna de eersteteamleden zich opsplitsten in poolers en nietpoolers. De knapste prestaties was hier toch wel het boogballetje van Jakob, alhoewel ik ook van
mezelf het schieten van de witte bal tussen Bram zijn benen niet onaardig vond. Het verslag is wel wat
kort geworden, maar waar moet ik het dan over hebben?
-

Dat ik intern in Leuven speel en nog niet gewonnen heb?
Dat de interne partijen daar zes uur kunnen duren en de mijn eerste partij tot kwart over twee
‘s nachts duurde?
Dat binnenkort het supergezellige kersttoernooi is en dat ik er erg veel zin in heb?
Dat als je teamgenoten een lift geeft het handig is te vragen of ze cassettebandjes hebben
e
zodat je niet voor de 300 keer naar hetzelfde bandje hoeft te luisteren?
Dat ik dadelijk lekker in bad ga als dit verslag af is?
Dat Leuven een erg mooie stad is?
Dat de bijkeuken een mooie naam is voor een horecagelegenheid?
Dat iemand een deuk ik de auto heeft gereden die ik leen?
Dat ik niet moet vergeten morgen handschoenen aan te doen omdat het vanochtend freaky
koud was?
Dat onze tv het niet meer doet sinds vrijdag?
Dat er een fietspomp op mijn bureau ligt?
Dat ik zondag sinds weken weer eens gedart heb en begonnen ben met 125?
Dat het niveau daarna snel zakte tot normale proporties?
Dat ik vanmiddag een verbazend lekker broodje ‘thon piquant’ heb gegeten?
Dat in Brussel tonijn populair is en je bijna in elke sandwich bar minimaal ‘thon du maison’,
‘thon piquant’ en ‘thon portugese’ hebt?

Nee, laten we het daar maar niet over hebben.
Groeten van Maurice

Alles is anders bij Stukkenjagers 2
Het was duidelijk: na de startnederlaag tegen Veldhoven konden we ons geen misstap meer
veroorloven. Na de herstelzeges tegen Brunssum en De Toren stond nu de verrassende koploper
DJC uit Stein op het menu. Al bij het krieken van de dag was te merken dat onze jongens tot het
uiterste zouden gaan. Alleen al het feit dat Erik Dignum en Mark Huizer zich in alle vroegte als eersten
meldden op het teamontbijt geeft aan met welk een drive deze match tegemoet werd getreden. Jiri
Obels was de volgende die zich aandiende, het handbalteam moest het deze keer toch echt zonder
hem stellen, en dat nog wel in een kampioensmatch. En kijk, daar was Ruud Feelders; hoe zijn
kinderen deze ochtend de hockeyclub c.q. de snowboardpiste hebben bereikt is nog steeds een
raadsel. Steff Helsen arriveerde als vijfde. Hij bleek reeds op donderdag te zijn aangereisd uit het
verre Leuven en op eigen kosten twee etmalen in een hotel te hebben verbleven. Als laatsten
arriveerden, sommige dingen veranderen nu eenmaal nooit, Peter Huibers en César Becx.
Had ik al gemeld dat plaats van handeling het nederige stulpje van Karel Storm was? Onze chef-kok
had speciaal voor deze gelegenheid al zijn culinaire talenten aangesproken, en dan weet je het wel:
als teamleider moest ik tot matiging manen, toen zelfs gekende vegetariërs zich te buiten gingen aan
de omstreden foie de gras. Terwijl wij genoten aan Karels oeuvre passeerden de laatste details rond
de opstelling de revue. Ik was er wederom in geslaagd alle wensen in te willigen. Zo wilde Mark Huizer
zich na zijn vorige nederlaag dolgraag met zwart aan een hoog bord revancheren; mijn suggestie dat
hij misschien beter met wit aan 6 of zo kon bijkomen werd vriendelijk doch zeer beslist weggewuifd.
Jiri had ik aanvankelijk wit gegeven, maar hij wees mij er terecht op dat hij met zwart veel beter uit de
voeten kan: op 7 dan maar. Aanvankelijk had ik Erik zwart gegeven en Karel voor de eerste keer wit.
Ik was echter, zoals onze cuisinier fijntjes aangaf, vergeten dat ik Karel plechtig voor de derde keer
zwart had beloofd. Zijn voorbereiding, die in totaal zo’n drie dagen besloeg, dreigde door mijn
vergeetachtigheid in de soep (overigens wel het hoogtepunt van het ontbijt) te lopen. Ik besefte dat ik
nu flexibel moest zijn en Erik had geen gelukkig geen enkel bezwaar tegen een switch. Ruud ten
slotte had al de hele maand aan mijn kop gezeurd om alsjeblieft tegen mede-oud-Wolstedeling Leon
Graff te mogen. Deze jongensdroom zou, na ampel beraad, op bord 8 in vervulling gaan. Uiteraard
ging ik zelf op 1 zitten, al was het alleen maar om mijn hagelnieuwe zwarte openingsrepertoire eens
flink te testen: zou ik bij het dichttimmeren misschien toch nog een gaatje vergeten zijn? Eigenlijk
moest ik alleen Steff nul op het rekest geven; die wilde na drie keer wit wel eens wat anders, maar ik
wreef hem de volkswijsheid ‘never change a winning colour’ onder de neus. De gemoederen liepen –
was het de wedstrijdspanning die zijn schaduw vooruitwierp? – weer eens hoog op bij onze Vlaming,
maar ik maakte hem snel duidelijk dat hij uitgeprocedeerd was en bij verdere insubordinatie zo weer
buiten zou staan. Pas toen ik aangaf dat ene Verdonk mee zou spelen bij Purmerend, staakte hij zijn
verzet. Ja, de stemming zat er goed in. Op een gegeven hoorde ik Mark olijk roepen: ‘Zo’n teamontbijt,
is dat niks voor het eerste volgend seizoen, César?’ En Karel eroverheen: ‘Ja, en dan word ik nonplaying cook!’ En ik weer: ‘Da’s weer eens wat anders dan een non-playing captain of non-playing
sub!’ Of een non-paying sub, dacht ik erachteraan.
Eenmaal bij De Kerktuin wachtte ons een verrassing: de zaal bleek al in gereedheid te zijn gebracht,
tafels, stoelen, stukken, borden, klokken, alles stond al klaar. Navraag leerde dat die morgen het
voltallige Stukkenjagers 4, alvorens richting Den Bosch te vertrekken, dit lieve gebaar had gemaakt.
Dat had Leo toch maar mooi voor mekaar gekregen met zijn oproep! Na zo’n preparatie was de
wedstrijd logischerwijs een formaliteit. ik laat kort wat teamleden aan het woord over hun partij:
Jiri: “Ik had zwart, eindelijk! Ging er eens goed voor zitten. Helaas kwam ik, zoals zo vaak de laatste
tijd, in grote tijdnood en dat kostte me de kop. Dat lange nadenken, dat is iets dat ik toch echt eens
moet afleren. Misschien moet ik mezelf gewoon eens dwingen om steeds binnen een halve minuut te
zetten.” César over zijn partij: “Het was heel bijzonder. Op zet 11 bracht ik een ronduit vernieuwend
pionoffer. Uiteraard had ik dit thuis al uitgebreid bekeken. Mijn tegenstander verdedigde zich als een
leeuw en vond steeds de beste zet. Na 23 zetten bereikte de partij een zinderend hoogtepunt.

Ik ben met zwart aan zet, maar wie staat er beter? Met nog 4 minuut 26 op de klok vond ik het
verrassende 23… Pd3!! waarna het allemaal goed kwam. Ik heb de stelling ook door Rybka laten
bekijken, maar die kwam na die 4 minuut 26 niet verder dan 23… Txg2.”
Karel: “Ik was erg blij dat ik op het laatste moment toch nog zwart mocht. Ik realiseer me dat er niet
veel teamleiders zijn die zo flexibel zijn. Daarom is het des te erger dat ik het, terwijl ik toch een tot in
de puntjes voorbereide variant op het bord kreeg, niet heb kunnen waarmaken. Misschien dat het
klaarmaken van het ontbijt toch te veel van me heeft gevergd.”
Steff (die zijn partij verderop minutieus onder de loep neemt): “In het begin van de partij was ik nog
steeds geïrriteerd dat ik weer met wit moest spelen. Ik speelde snel, maar sterk. Mijn tegenstander
raakte in stevige tijdnood en kreeg daarin alle hoeken van het bord te zien. Toen hij het bestond om
remise aan te bieden, besloot ik hem extra te pijnigen door het eindspel lang te rekken. Achteraf, nu
de emoties weer wat afgevlakt zijn, besef ik dat César mij heel origineel heeft willen prikkelen met dat
gedoe over die kleuren. En ik moet zeggen: het heeft gewerkt. Ik ben benieuwd wat hij de volgende
keer weer uit de hoge hoed tovert…”
Ruud: “Leon Graff, ja, dat was een dream come true. De partij was van hoog niveau, al zeg ik het zelf.
Met een opvallend diepe combinatie wist ik een stuk buit te maken en met vaste hand bracht ik het
punt binnen.”
Na remises van Erik en Peter stond het 4-3. Aan Mark, die de hele middag zorgvuldig kleine
voordeeltjes had gestapeld, viel de eer te beurt het beslissende halfje binnen te brengen. Onder het
uitroepen van de historische woorden ‘Ik wil onderhand wel eens naar de Griek’ zag hij vrijwillig van
winstpogingen af. Bij Zorba inventariseerde ik alvast ieders bord- en kleurwensen voor de volgende
match, tegen het nietsvermoedende UVS. We ontbijten dan toch weer bij Karel, zoveel is zeker.
César

Maar nu serieus…
Peter Huibers – Fabian Miesen (DJC)
1.e4 Nc6 Ooit eerder op het bord gekregen tegen Kien, gelukkig speelt verder niemand het want ik
zou echt niet weten wat wit hiertegen het beste kan doen 2.Nc3 e6 3.d4 Bb4 4.Nf3 d6 Last book
move 5.a3 Het loperpaar is dan wel een voordeel, maar de overgebleven pionnenstructuur is slecht,
en de pion op a3 vaak een aandachtspunt. 5...Bxc3+ 6.bxc3 e5 7.h3 Houdt zwarts loper van g4
7...Nf6 8.Bd3 h6 Dekt g5 maar dat is volgens mij overbodig. Wellicht is na o-o g5 wel interessant dus
misschien was dat het doel? 9.Be3 Qe7 10.Nd2 O-O 11.O-O d5 Maakt gelijk of wellicht meer voor
zwart 12.Re1 Be6 13.dxe5 Nxe5 14.f4
[14.Bd4 Nxd3 15.cxd3 dxe4 16.Bxf6 Qxf6 17.Nxe4 Qg6]
14...Nxd3 15.cxd3 dxe4 16.dxe4 Opposite coloured bishops appeared.
16...Rfd8 17.f5 Wit verovert ruimte om in ieder geval nog op één punt voordeel te pakken
17...Bd7 18.Qc2 c5 Tegen Ld4 wat op Lc6 zou volgen 19.Bf4
[19.Bf2 Bc6]
19...Bc6 Verhoogt de druk op e4. 20.e5 Nd5 21.f6 na Lg3 Qg5 22. Pe4 Pe3 kun je opgeven
21...Qe6
[21...Qd7 22.e6 fxe6 23.Bxh6 Nxf6]

22.Bg3 Nb6 22... gxf6 23. Ne4 fxe5 24. Qf2 wellicht onduidelijk, maar toch te prefereren
23.fxg7 Qg6 24.Qxg6 fxg6 25.Ne4 Bxe4 26.Rxe4 Rd3 Met remiseaanbod. Wit kan nu wel na Kh2
wel op zijn mooie e-pion gaan gokken, maar a3 en c3 blijven zeer zwak.
1/2-1/2
Steff Helsen – René Snoeck (DJC)
Persoonlijk record gevestigd: na 10 zetten had ik nog maar 50 minuten over. Dit bepaalde grotendeels
de partij, want mijn tegenstander dacht door snel te spelen daar gebruik van te kunnen maken. Op zet
40 had hij nog bijna 1u over. Jammer maar helaas voor hem, want er zat voor zwart zeker meer in.
Bij de afwikkeling van de opening naar het eindspel (geen middenspel gehad) ging het niet zo goed.
Tussen zet 10 en 20 was het hard werken om geen groot nadeel te krijgen, maar ik werd dus
geholpen door een tegenstander die niet steeds de beste zet zocht.
Over zijn zetten Kf7, exf6 en fxe5 heeft hij in totaal geen minuut nagedacht. Het kwaliteitsoffer was wel
interessant, maar weer werd hij genekt door te weigeren moeite te doen. Zo vind ik de ruil der apionnen duidelijk in mijn voordeel, en ook de ruil der zwartveldige lopers helpt mij enorm.
In het verdere eindspel was het plaatsen van zijn loper op h5 zeker niet het handigst, maar ik dacht
dat ik sowieso zijn g-pion kon winnen door zijn koning in de problemen te brengen op de laatste rij.
Ondertussen zie ik het echter niet meer zo... Iemand die iets kent van eindspelen of
iemand met tablebases? Daarna was het eigenlijk plain sailing, al kostte het nog wel wat tijd
voor ik het winnende plan vond.
1.d4 Nf6 2.Bg5 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.a3 Nbd7 6.f4 Nb6 7.Bd3 c5 8.dxc5 dxc5 9. e5 Nfd5 10.Bb5+
Bd7 11.Nxd5 Nxd5 12.Qxd5 Qa5+ 13.Qd2 Qxd2+ 14.Kxd2 Bxb5 15.Nf3 Rd8+ 16.Ke3 f6 17.Bh4 O-O
18.Rad1 Bc6 19.Rxd8 Rxd8 20.Re1 Kf7 21.exf6 exf6 22. Ne5+ fxe5 23.Bxd8 exf4+ 24.Kxf4 Bxb2
25.g3 Bxa3 26.Ra1 Bb4 27.Rxa7 Ke6 28.Ba5 Bxa5 29.Rxa5 Kd6 30.Ra8 b5 31.Rh8 b4 32.Ke3 c4
33.Kd4 b3 34.cxb3 cxb3 35.Kc3 h5 36.Kxb3 Be4 37.Kc4 Ke6 38.Kd4 Bf5 39.Rb8 Kf6 40.Rb6+ Kg5
41.Ke5 h4 42.gxh4+ Kxh4 43.Rb3 Kg5 44.Rg3+ Kh4 45.Kf6 Kh5 46.Rb3 Kh6 47.Rb8 Kh7 48.Kf7 Bg4
49.Rb4 Bh5 50.Kf6 Kg8 51.Rb7 Kh8 52.Rg7 Be2 53.Kxg6 Bd3+ 54.Kh6 Bc4 55.Rh7+ Kg8 56.Rc7 Be6
57.Re7 Bh3 58.Re8+ Kf7 59.Re3 Bg4 60.Rg3 Be6 61.Rg7+ Kf8 62.Kg6 Bc4 63.Kf6
1-0

We doen weer mee: Stukkenjagers III wint van naaste concurrent
Door een zwaar bevochten 5–3 overwinning op De Raadsheer uit Zundert heeft Stukkenjagers III zich
e
aan de kop van de 1 klasse A van de NBSB genesteld. Weliswaar met evenveel match- en
bordpunten als EVS uit Valkenswaard maar omdat de onderlinge confrontatie, thuis op 3 februari
2007, nog op het programma staat, hebben we alles in eigen hand.
Kien, Marion en Mark konden deze keer niet meespelen zodat we één man tekort kwamen. César
bracht uitkomst en als een volleerd clubmanager vond hij Jakob Rathlev bereid om een stukje onder
diens eigen niveau voor ons uit te komen.
In de speelzaal bleek dat Gertjan nog niet ter plekke was. Zoals vaker was ook hier het vermaledijde
verkeer op de A2 schuld aan de vertraging van onze mede-topscorer. Lang verkeerden we in
onzekerheid of hij nog voor het uur verstreken was in de Kerktuin zou arriveren. Om 8 minuten voor 2
was het gelukkig zover en kon hij, zij het met een forse tijdsachterstand, alsnog aan zijn partij
beginnen.
Desondanks gingen we voortvarend van start. Pepijn, die iedere ronde sterker lijkt te worden, liet er
geen gras over groeien en bouwde vanuit een Schotse opening pijlsnel een mooie drukstelling op.
Toen zijn tegenstander het juiste verdedigingsplan niet kon vinden, sloeg Pepijn hard toe en bracht zo
zijn totaalscore voor dit seizoen op een prachtige 3 uit 3! Dat belooft nog wat voor de komende
ronden. Hieronder de bliksemoverwinning van onze jongste man.
Pepijn Obels - Erik Roks [C45]
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Lc5 5.Le3 Df6 6.c3 Pge7 7.Lc4 0–0 8.0–0 a6 9.f4 d6 10.Kh1
b5 11.Lb3 Lb7 12.Tf3 Pa5 13.Lc2 Pc4 14.Lc1 Pg6 15.f5 Pge5 16.Tg3 h6 Zwarts laatste zet had
beter vervangen kunnen worden door g6 en zwart doet nog steeds mee, al blijft wit natuurlijk prettig
staan. Pepijn grijpt zijn kans meteen.
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17.Dh5 Kh7 18.Lg5 1–0
Klasse!
Zelf had ik met zwart in een Caro-Kann geen voordeel weten te bereiken en bleef tenslotte zitten met
een toreneindspel dat aan geen van beide partijen uitzicht op winst bood. Remise dus.
Geruime tijd viel er over de overige borden niet zoveel te melden. Lex had een prettige stelling en ging
naar mijn diepste overtuiging makkelijk winnen. Jakob en John hadden stellingen waarin niet veel aan
de hand leek. Toon was op zijn bekende wijze bezig het vuur hoog op te stoken en was in een
volkomen onoverzichtelijke stelling beland. Gertjan zette zijn partij vlot op en liep al aardig wat van zijn
tijdsachterstand in terwijl de stelling met een prettig initiatief op de vijandelijke koningsvleugel hem
overduidelijk wel lag. Jim is al een tijdje uit vorm en het besef daarvan drukt zichtbaar op hem. Optisch
leek zijn stelling nog wel mee te vallen maar Jim voelde zich er duidelijk al niet gelukkig mee.
Toon had in de verwikkelingen ondertussen een belangrijke pion weggegeven en zag zijn initiatief snel
verwateren. Ook Jim moest een pion geven en daar stonden helaas weinig tegenkansen tegenover.
John was op de van hem bekende wijze kleine voordeeltjes aan het verzamelen maar Jakob wist
tegen de sterke Frank Verkooijen nog niet veel te bereiken. Het voordeel van Lex leek inmiddels
enigszins te verwateren en Toon’s stelling was de grens van de houdbaarheid al ruim gepasseerd.
ste
Zijn enige hoop lag in hetgrote tijdverbruik van zijn jeugdige opponente Mariko Harezlak. Op haar 39
zet ging zij, in nog steeds duidelijk gewonnen stelling, inderdaad door de vlag en gaf de partij keurig
op. Een meevaller, zo leek het. Bij nadere beschouwing bleek echter dat de gebruikte analoge klok
niet helemaal correct functioneerde en dat de vlag gevallen was terwijl de klok nog op 1 minuut voor
12 stond. Na advies bij de KNSB-wedstrijdleider te hebben ingewonnen, werd besloten om de partij te
hervatten op zet 40; deze keer met een digitale klok. Hoewel Toon hiermee reglementair misschien
enigszins benadeeld werd, deed deze oplossing in ieder geval recht aan de sportiviteit waarmee we
toch allemaal geacht worden te spelen. Als thuisspelende vereniging zijn we nou eenmaal
verantwoordelijk voor ons eigen materiaal en het gebrek aan de klok viel helaas niet eerder te
constateren. Het restant van de partij duurde niet lang meer en toen Toon nog meer materiaal moest
gaan geven om de promotie van een doorgebroken pion te voorkomen, gaf hij op. Lex had de goede
draad weer opgepakt en vond de juiste velden en zetten om zijn tegenstander onder druk te houden.
Nog voor de tijdcontrole had hij het volle punt binnengehaald. Iets later moest Jim de strijd staken
nadat zijn tegenstander met inventief en gepointeerd spel zijn stelling had ontregeld. Tijdens al deze
verwikkelingen had Gertjan bijna ongemerkt een tijdsvoorsprong op zijn tegenstander genomen en
ook op het bord zag de stelling er florissant uit voor hem. Deze voordelen werden met vaste hand
uitgebouwd tot een vol punt zodat hij en Pepijn nu de teamtopscorers zijn. Met een tussenstand van
3,5 – 2,5 in ons voordeel werd de tijdcontrole bereikt. John stond nog steeds prettig maar het
dubbeltoren eindspel dat op het bord stond, maakte het voor beiden lastig om op winst te spelen.
Omdat Jakob inmiddels niet meer leek te kunnen verliezen, gaf John remise zodat de
teamoverwinning daarmee veilig gesteld leek te zijn. Toch was dat nog niet zo duidelijk want hoewel
Jakob groot voordeel had bereikt, begon de bedenktijd een aardig woordje mee te spelen en maakten
de beide kemphanen er nog een prachtig en spannend uitvluggerduel van, dat met nog 22 seconden
op de klok door onze gouden invaller met mat beslist werd. Jakob bedankt!

De eindstand was daarmee op 5 -3 gekomen zodat we zowaar mede bovenaan staan in onze klasse.
De komende wedstrijden tegen EVS en WLC, tegenstanders die op papier zeker niet zwakker zijn dan
wij, zullen meer duidelijkheid verschaffen over onze titelkansen. Hopelijk zal dan ook ons geheime
wapen Mark in stelling gebracht kunnen worden!
Joost Op ‘t Hoog

Dwalingen
Er zijn vele soorten dwalingen en in de schaaksport vieren de cognitieve dwalingen hoogtij.
Bij minister Verdonk zijn het de egodwalingen en de humanitaire dwalingen en bij Balkenende de
waarden- en normendwalingen. Bij voetballers zijn het de zintuiglijke dwalingen, maar de mooiste is
de arbitrale dwaling door hormonale invloeden.
Scheidsrechter Koolen van zaterdag j.l. was weer zo’n typisch geval van een visueel gehandicapte
canis domesticus met besmettelijke intestinale stoornissen, in voetbalkringen ook wel trouwe
viervoeter met ernstige darmklachten genoemd.
Ik speelde tegen een alleraardigst meisje waarvoor je alleen al uit teambelang alle hormonale
invloeden moet onderdrukken. Ik probeerde me dus minister Verdonk haarscherp en ontkleed voor te
stellen en slaagde er zo in een totale hormonale stilstand te bewerkstelligen.
Helaas kon scheidsrechter Koolen zijn lusten niet in bedwang houden en annuleerde haar totale
overgave aan mij vanwege een defect aan de klok. Twee mannen en een mooie vrouw brengt het
laagste in de man naar boven. Omdat ikzelf nog hormonaal stilstond kon ik een warrig verhaal van
dhr. Koolen over de geest van het spel en het verschil tussen vroege en late seconden haarscherp
ontmaskeren als gemoedelijk Brabants gezwets.
Ik besloot dus internationaal arbiter A. Schuering te bellen want ik functioneer al jaren als privéchauffeur van deze hooggeplaatste rechter. Het is heel simpel, opgave beëindigt de partij ook bij een
defecte klok.
Wat is me nu ontstolen? Niet de teamoverwinning, maar wel de kans om haar alsnog het punt te
schenken nadat het me eerst juridisch correct is toegekend. Op deze manier zou ik de hormonen weer
enigszins op orde hebben kunnen krijgen, hetgeen tot nu niet gelukt is vanwege deze ernstige
arbitrale dwaling. Het ergste is dat mijn nieuwe zorgverzekering deze klachten niet vergoedt en dat de
ChristenUnie waarschijnlijk alle erotische prikkels uit de samenleving gaat weghalen en dan ook nog
de vrijwillige euthanasie gaat afschaffen.
Ik denk dat ik ga voetballen dan hoef ik me niet zo grenzeloos te sublimeren in mijn taalgebruik en
slaan ze je vanzelf dood als je roept dat Feyenoord of ADO een hopeloos stelletje impotente
voetbalsukkels is dat met 10-0 klop krijgt van Biest-Houtakker 5.
Honden van Nederland, beterschap met uw darmstoornissen, met vriendelijke groeten,
Toon Mentink

Huisdieren
Nu we het toch over huisdieren hebben en het jaar bovendien ten einde loopt een toepasselijk gedicht
van dichter, schaker èn voetballiefhebber Cees Buddingh' (Th. M.)
Het is de laatste dag van het jaar
Overal daveren al donderbussen
en gieren al gillende keukenmeiden
Ik houd ook best van een stukje vuurwerk,
maar dan sierlijk, kleurig, poëtisch,
niet alleen maar gebeng en geboing
Mensen, vind ik, moeten niets doen
waar katten bang van worden

Bekerteam roemloos ten onder...
Het NBSB-bekerviertal, met wat verrassende namen, heeft het niet gered in de eerste ronde tegen De
Wolstad 2. Integendeel, in Theseus kreeg men met 3,5-0,5 klop. Aan het kopbord verloor Jim Stada
van Jaap Weel (1848). Dezelfde score behaalden Leo van Gelder aan 3 tegen Fred Kleks (1835) en
Arend-Jan Meerwijk aan bord 4 tegen Andries Höhner (1670). Het halfje werd ingebracht door Joost
Op 't Hoog, die Johan de Kok (1850) moeizaam op remise hield.

Op zoek naar een kerstboom in het Hervion-college
De match tegen HMC leek een zware bevalling te worden. Over de gehele linie waren hun ratings een
slordige 50 punten hoger en bovendien heeft het team ook nog enkele sterke spelers achter de hand,
die bijvoorbeeld de vorige ronde tegen Waalwijk waren ingebracht.
Gelukkig had ons opperhoofd Arend-Jan Cor bereid gevonden om zijn schaaklust op HMC te
botvieren. Dat scheelt alweer een slok op een borrel…
De namen worden opgeschreven op de flipovers. Groningen bord 3, Ivan S-o-k-…. uhh Sokolov aan
3, que? Daar zou ik toch wat onrustig van worden als HMC-speler. Het rijtje van Den Bosch is niet
heel imposant (met alle respect), totdat blijkt dat de topspelers (Daniel Fridman en Jonathan
Speelman) op bord 8 en 9 zitten.
Mijn gedachten gaan terug naar het jaar ervoor toen ik ook (weliswaar met SJ3) al een voor het
publiek vermakelijke partij had gespeeld in de steriele schoolkantine, waar elke vorm van sfeer
ogenblikkelijk de kop wordt ingedrukt. Naïef als ik ben, was ik in de veronderstelling dat het dit jaar
(met de kerst in zicht) misschien iets gezelliger zou zijn aangekleed. Maar helaas, het bleek letterlijk
en figuurlijk killer dan ooit tevoren. Af en toe verbeeldde ik zelfs mijn eigen adem te kunnen zien…
Gelukkig woedde er op de schaakborden een verhitte strijd, wat al vrij snel resulteerde in het eerste
e
punt aan onze kant. Kopbord Sander Funke (aldus de flipover) wist -onder het toeziend oog van 2
bordspeler Cor- met een fraaie kruispenning zijn tegenstander redelijk makkelijk weg te vagen. Zo’n
echte weg+hout-combinatie van de stenciltjes! 1-0
Sander zelf over deze partij: “Bij nader inzien ben ik toch niet zo tevreden over deze partij. In het
bijzonder de opening laat te wensen over en ook de kwaliteit die mijn tegenstander er op een gegeven
moment tegenaan gooit lijkt me niet verplicht. Desondanks mag de slotzet er zeker zijn. Volgens mij is
zo’n penning er niet eentje die regelmatig voorkomt toch.”
Sander Funk - Bas Slikboer
1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. Bc4 c 6 4. Qf3 e6 5. Nh3 d6 6. d4 h6 7. O-O dxe5 8. dxe5
Nd7 9. Qg3 Qb6 10. Nd2 Nc5 11. a4 a5 12. Be2 Qc7 13. Nc4 g6 14. Bf4 Bd7 15. Nd6+
Bxd6 16. exd6 Qb6 17. Be5 O-O-O 18. Bxh8 Rxh8 19. Qa3 g5 20. c4 Nb4 21. Qc3 Rg8
22. Qf6 e5 23. Qxf7 Be6

24. Bg4 1-0
Mijn King-pepermunt-verslaafde tegenstander beantwoordde mijn Draak met een lange rochade en
b3, niet zo’n gelukkige combinatie bleek vrij snel, 2-0. Even later maakte opperhoofd AJ een keurige
remise aan bord 4. 2,5 – 0,5
Op zoek naar wat afleiding besluit ik een rondje te lopen. Even kijken in de analysezaal, waar Erik
Hoeksema met Fritz de partij van Jan Werle analyseert. Ook AJ zit zijn partij te analyseren. Op de een

of andere manier vind ik een remisepartij analyseren hetzelfde als een voetbalwedstrijd kijken
waarvan je weet dat het 0-0 is geworden...
Maar weer terug naar de speelzaal dan maar. En wat blijkt, bord 7 en 8 hebben ook gewonnen (JeanMarie en Anton) 4,5-0,5! Mark kon het helaas niet bolwerken tegen Nuijten. Hij probeerde het nog op
tijd, maar zonder resultaat. Maar goed, de wedstrijd was gewonnen!
Wel interessant om even aan de teamchef te melden. Op weg naar de analysezaal maar weer…. Op
de gang een ziedende Jeroen van de Rijt, zijn partij was remise verklaard, hij stond gewonnen. Dat
gedeelte (het gewonnen staan) heb ik zelf aanschouwd, maar wat er daarna is gebeurd, daar heb ik
niet veel van meegekregen. Teamleden proberen hem te kalmeren, maar dit lijkt voorlopig
onbegonnen werk.
Toen opeens zag ik vanuit het karig verlichte conciërgehok hem opdoemen als ik het glas nader, de
kerstboom van het Hervion-college. Ik zie de conciërge er al zitten, een gezellige grijsaard in een
overal en een spijkerbroek, die zijn eigen feestje bouwt. “Have yourself a merry little Christmas” komt
in me op.
In de speelzaal gekomen blijkt dat Jeroen inmiddels weer wat tot rust is gekomen, mede door het
prettige aangezicht van de partij van zijn broer, die mat in 2 gaat geven. Zijn tegenstander kijkt alsof ie
de moeilijkste sudoku van zijn leven moet oplossen en mag nu toch wel opgeven. Hij gaat er nog even
voor zitten…
Cor ging de “tijdnood” in met 2,5 minuut terwijl zijn tegenstander nog maar 1 minuut had. Zet of 10 te
gaan. Dan weet je dat het moeilijk wordt, voor de Bossche bord 2-speler dan…
Ik was even naar de wc, kom terug en het bord staat weer in de beginstelling. Ergens een loper
meegesnaaid, kansloze bende dus.
Toen was het lange wachten op Oscar, gelukkig waren de prijzen net als de inrichting van de kantine:
ouderwets. Met deze prijzen van voor de val van de muur kun je nog wel eens een rondje geven!
Enkele consumpties en een paar grafzetten (bestaat die nieuwe rubriek al…?) van Oscar later, werd
de klauw gezwengeld, de mooie reeks overwinningen van Oscar hiermee verstorend…
En jawel, na een 5,5-2,5 winst en een paar biertjes lijkt zelfs het Hervion-college alweer een stuk
gezelliger…
Peter Lode

Over het spel en de knikkers
Een loodgrijze hemel, laag hangende somber stemmende wolken waaruit een koude regen gestaag
neerdruilt. Een half lege parkeerplaats naast een spoorbaan en een benzinestation, daarop een paar
kleumende figuren, diep weggedoken in de opgezette kraag, kennelijk wachtend op een paar
laatkomers, wat is er troostelozer?
Uitzicht op een middagje schaak in een met alle mogelijke slingers en ballen in een kerstsfeer
gebracht cafézaaltje tegen de gedoodverfde kampioen waarbij per bord zo’n 100 tot 150 ratingpunten
moeten worden overbrugd en dat in de wetenschap van een 1-0 achterstand omdat onze hangende
spits, befaamd om zijn scorend vermogen zelfs op het middenveld geen punt had weten te drukken .
Het vertrouwen op een goede afloop was binnen de club niet groot. Op de voorpagina van het vorige
clubblad werd onze positie op de ranglijst vergeleken met wat ze in de politiek dagkoersen noemen en
sinds 22 november weten we wat die waard zijn. Ook de prognoses in de clubtombola liepen niet over
van vertrouwen, in de meeste gevallen werden ons een of twee bordpuntjes toegedacht. Zelfs binnen
de eigen gelederen heerste er twijfel. Menigeen had stiekem op de website van de NBSB gekeken en
daar ontdekt dat voornoemd ratingverschil niet op een fabeltje berustte. Spieken kun je niet van
Geertjan verwachten, toch kende ook hij zo zijn twijfels en om zich en ons te wapenen tegen de
nakende teleurstelling kwam hij in de auto al met een toepasselijk citaat van Dostojevski op de
proppen:
Maar de mens is een lichtzinnig en ondankbaar wezen en houdt, zoals een schaker, misschien alleen
van het spel en niet van de knikkers.
Kijk daar hadden we wat aan. Het besef dat het niet om de knikkers gaat, maar om een leuk,
spannend, interessant en eventueel creatief potje schaak!

Peter had dat een week eerder al begrepen toen hij mailde: Helaas, aardige partij, maar hij was
gewoon wat sterker.
Deze middag kwamen we allemaal meer of minder tot dat besef, zelfs degenen bij wie nog een half of
heel punt aan de strijkstok bleef hangen.
Eigenlijk vormde alleen Luuk hierop een uitzondering. De hele middag had hij optisch een stelling
waarin wel muziek voor hem zat. Toen echter de nederlaag een feit was en hij niet direct zag hoe van
een fata morgana een realiteit te maken nam hij de aangeboden remise maar aan.
Daarvoor had Geertjan als eerste de vlag gestreken, gezien de olijke blik waarmee de omlaag
gebarende wijsvinger gepaard ging had hij het Dostojevski citaat indachtig toch genoten van het spel.
Mijn tegenstander bekende na afloop dat hij in zijn jarenlange ervaring nog nooit het Wolgagambiet
had tegen gehad. Dat hij desondanks kon schaken bleek uit het feit dat hij alle zetten voor zover ik ze
kende ook speelde. Dat leverde de gebruikelijke druk voor mij op zijn damevleugel op, maar die
verbrokkelde en hij creëerde de mogelijkheid een sterk paard te ruilen voor een minder sterke loper en
ging toen alsnog op zetherhaling in omdat hij beducht was voor een eventuele vrijpion waarvan ikzelf
dacht dat die er op den duur wel af zou gaan. Ik was dan ook niet ongelukkig met zijn beslissing.
Inge werd door haar tegenstander de ratingladder op geprezen: ’U schaakt veel sterker dan Uw rating
aangeeft.’ Prettig om te horen, maar het hielp niet. Uiteindelijk ging ze er kansloos af.
Guus vH kon het verschil ook niet maken behalve dan het ratingverschil nivelleren in een evenwichtige
partij.
Onze invaller, Jan Otten, sloot ten koste van twee pionnen een loper in, heroverde zo het stuk dat hij
achter stond en leek mataanval te krijgen. Deze werd echter gepareerd en toen beging Jan in
precaire stelling alsnog de beslissende fout. Einde van een creatief potje schaak
Blijft over Guus Vermeulen. Gelouterd in de A-groep blijft hij optimistisch.
Het volgende slachtoffer wordt BSV, de huidige nr 1 schreef hij aan het eind van zijn partij uit de
vorige ronde. Was dit het overschreeuwen van de eigen angst of getuigde het van een keiharde
wedstrijdmentaliteit? Hoe het ook zij, Willem Elschot schreef het al: Tussen droom en daad staan
wetten in de weg en praktische bezwaren, de wetten van het getal bijvoorbeeld. Maar niet altijd, soms
komen dromen uit. Hij won in ieder geval miraculeus.
Hoe hij deze middag beleefde doet hij zelf uit de doeken.
Theo

BSV 2 maatje te groot voor SJ5
In de derde ronde stond BSV 2 op het programma, met een gemiddelde ELO van 1830 duidelijk het te
kloppen team in deze klasse. Theo had als teamcaptain goed werk verricht, door er voor te zorgen dat
we ondanks de bezettingsproblemen toch compleet waren. Peter en Marcel waren samen vooruit
gereisd naar het verre BOZ, maar Peter, die vorig seizoen goed in vorm was, kon het op bord 5 met
wit en met de morele steun van Marcel toch niet bolwerken. We zouden dus beginnen met een 1-0
achterstand. Jan Otten was bereid gevonden om ons te versterken en mocht als invaller op bord 3
spelen.
In de stromende regen gingen we met twee auto’s richting Bergen op Zoom. We waren ruim op tijd
aanwezig in de ruime speellocatie die BSV nu gebruikt, die al helemaal in de kerstsfeer was
opgeleukt. De stemmige kerstmuziek, die je nu overal hoort, werd gelukkig om 12.00 uur om zeep
geholpen. Naast bord 5, met een trotse zwarte koning in het centrum, bleef ook bord drie in eerste
instantie onbezet. Ik was opgelucht toen ik Jan binnen zag komen lopen en het team completeerde.
Gert-Jan was als eerste klaar, niet met de hem zo kenmerkende remise deze keer, maar met een nul.
Hij was goed begonnen, maar had zijn kansen iets te optimistisch ingeschat, een luxe die je bij het
schaken maar zelden kunt permitteren.
Op de staartborden zag het er in het begin goed uit. Theo kreeg een Wolga-gambiet op het bord met
de kenmerkende druk tegen de witte stelling. Nadat er enkele stukken van het bord verdwenen werd
de compensatie voor de pion minder duidelijk en werd tot remise besloten. De eindspelen die zo op
het bord ontstaan zijn inderdaad vaak moeilijk te winnen voor wit, maar ik denk dat Theo het halfje hier
knap heeft binnengehaald. Van de partij van Guus vH heb ik niet veel gezien. Ik heb denk ik een keer
naar de stelling gekeken en geconcludeerd dat het spel in evenwicht was. Ook Guus kon een
verdienstelijk halfje bijschrijven.
Inge had wit op 7 en kwam goed uit de opening, ze had haar stukken mooi centraal opgesteld. Helaas
ging er bij een ingewikkelde dameruil een kwaliteit verloren en dat was in het resterende eindspel te
veel van het goede.

Tussenstand 4-1. Al eerder zijn we vanuit lastige posities teruggekomen, maar dit keer zou de phoenix
niet meer uit de as herrijzen. Gelijkspel was het hoogst haalbare, maar ook dat bleek een illusie. Jan
was, ondanks de kleine vertraging, goed uit de startblokken gekomen en had in de opening een pion
buitgemaakt. Zwart ging echter over op een koningsaanval en kreeg al snel enkele gevaarlijk ogende
open lijnen. De vele penningen die in de stelling kwamen, tegen Jans koning, werden hem noodlottig
en daarmee was de strijd gestreden. De horde BSV 2, die SJ 5 moest nemen als het kampioen wilde
worden, bleek te hoog. Niet dat we daar echt wakker van liggen, de rol van subtopper past ons ook
goed, de tijden van het degradatiekandidaat zijn liggen ver achter ons, of maak ik me nu schuldig aan
het al eerder vernoemde optimisme? 2007 zal het uitwijzen.
Luuk speelde zoals gebruikelijk op ons topbord en was op zet drie al ‘out of book’. Zelf nadenken kan
Luuk gelukkig ook en ook hier konden we een hafje bijschrijven. Ondergetekende zat op bord 2 en
kwam, met dezelfde opbouw die zwart op bord 3 gebruikte, goed uit de opening. In het vervolg maakte
ik echter een fout, waardoor ik moest overschakelen op de verdediging. Ik verloor een pion maar
schatte mijn kansen dusdanig in dat ik wel remise kon aanbieden. Daar wou Roland niets van weten,
15 zetten en een grafzet later zal hij daar anders over hebben gedacht. Het is leuk om de grafzet ook
eens van de andere kant mee te maken, dat maakt het ook weer wat makkelijker om aan Theo’s
oproep in het gastenboek gehoor te geven. (daarover later meer).
Hoe ik mijn partij won? In een eindspel T+L vs T+P laat wit een dodelijke penning op zijn loper toe,
thank you very much indeed. Fijne feestdagen en een goed uiteinde gewenst, tot 2007.
Guus Vermeulen

HMC 6 -Stukkenjagers 6

2-6

Het was een vruchtbare middag, waardoor we naar de tweede plaats in de competitie zijn
gestegen.Wij hebben ons mooi hersteld van de nederlaag tegen Eindhoven 3.
Maykel van Rijen en Roel Backhuis kwamen tot een overwinning, terwijl Frank Dujardin als enige het
loodje legde. Teamcaptain Andries Deliën gaf ook het goede voorbeeld. Andries sloeg mooi de aanval
af en won het punt in de tegenaanval. Een mooie zege.
Hieronder laten we Leo van Gelder, Bastiaan en Jeroen van de Rijt aan het woord.over hun partij.
Bord 6:. Leo van Gelder, wint met zwart
e
“Spoken zag ik in mijn partij, want ik dacht dat ik wat minder zou komen te staan als ik op de 12 zet
een paard zou winnen. Uit een korte analyse na afloop van de partij bleek dat ik dan gewoon
gewonnen zou staan. Helaas zag ik wat beters, waardoor ik steeds meer onder druk kwam te staan.
Gevolg was dat ik de kwaliteit moest inleveren waardoor ik verloren stond. Ook mijn stukken stonden
op de verkeerde velden en werken niet samen, of toch wel? Mijn tegenstander verbruikte op het
kritieke moment erg veel tijd waardoor ik het gevoel kreeg om toch nog maar door te spelen. En ja
hoor, na afruil won hij een extra stuk waardoor ik spoedig mat gezet zou worden achter de paaltjes.
Maar ik had net iets verder of anders berekend. Nadat ik met mijn toren op c2 schaak sloeg zette ik
mijn toren met aftrekschaak niet terug op veld c8 maar op c5 waardoor hij mat gezet zou worden. Oké,
niet netjes om door een schwindel te winnen. Clubgenoot Andries vond het toch wel een erg mooie
zet: “Een zet waarop je gewoon niet op rekent maar het punt is in deze wedstrijd toch wat telt, niet
waar?”
Bord 7: Bastiaan van de Rijt wint met wit
“Het was een merkwaardige partij met wisselende kansen.
1. d2-d4
Pg8-f6
2. c2-c4
g7-g6
3. Pb1-c3
d7-d5
4. Lc1-f4
c7-c6
5. e2-e3
Lf8–g7
6. c4xd5
Pf6xd5
7. Pc3xd5
Dd8xd5
8. Pg1-e2
0-0
9. Pe2-c3
Dd5–a5
10. Dd1-b3
Pb8–d7
Zwart speelde nu op e7-e5. Maar het ontwikkelen was niet helemaal compleet. Ik ruilde mijn
dameloper voor zijn paard en maakte vervolgens een klein foutje, waardoor hij een gelijke stelling kon

bereiken.Hij deed het niet, waarna ik de overhand kreeg. Niet veel later was het uit. Conclusie: ik
maak een fout en zwart twee, dus ik win.”
Bord 8: Jeroen van de Rijt, remise met zwart.
e
“Ik ben kort maar krachtig over mijn partij. Ik stond de hele partij beter en won op de 10 zet een stuk.
In het eindspel deed ik iets doms, door pion en loper gelijk aan te raken. Dit mag niet, waarna de
partij tot remise werd verklaard. Al met al gingen we tevreden met twee matchpunten naar Tilburg.”
Bastiaan en Jeroen van de Rijt

Episode 3: Stukkenjagers 7 hard onderuit in Oisterwijk
Gewapend met twee goede invallers, Bart Landolt en Bas Rosheuvel, en een halfje van Cees
Zoontjes al in de tas gingen we vol goede moed naar Oisterwijk.
De werkelijkheid bleek hard, heel hard zelfs: 5,5-2,5 verlies. Iedereen geschokt en teleurgesteld.
Sommige wilden zelfs voor straf te voet naar huis. Maar als ‘teamlijder’ en bestuurder heb ik ze toch
maar meegenomen. Oisterwijk is te dichtbij, volgende keer moeten we naar Oosterhout, dus neem
wandelschoenen mee…
Nou konden we weer met een heel lul-verhaal komen over hoe de partijen zijn gegaan, maar dat heeft
geen zin, en daar had ook helemaal niemand zin in. Er is niet eens zo slecht gespeeld, de
tegenstander was gewoon beter.
Marco Kemmeren

Twee zeges en een gelijkspel
Dat was de oogst voor Stukkenjagers uit de vier stadsderby's in de avondcompetitie. Stukkenjagers A
versloeg Schavo B met 2,5-1,5 dankzij zeges van Reinier Jaquet en Kienfong Lie Kwie en een remise
van César Becx (dankzij een grafzet tegen Rowan Nap). Stukkenjagers B legde het met dezelfde
cijfers af tegen Schavo A, hier scoorde Ivar Heine een vol punt en Marco Kemmeren een halfje.
Stukkenjagers C wist Schavo C (dat een belachelijke tactische opstelling hanteerde) met 3-1 te
verslaan, dankzij zeges van Petra Schuurman, Mart Nabuurs en Toon Mentink. Stukkenjagers D
moest berusten in een gelijkspel tegen De Wolstad B. (CB)

Stukkenjagers D - De Wolstad B
Ons team stond gauw met 1-0 voor omdat Leo als eerste zijn partij won. Zijn tegenstander met de
laagste rating, overzag een tussenzet waardoor hij een stuk verloor. Na wat tegenstribbelen gaf Leo’s
tegenstander snel de partij op. Jiri won in de opening een pion. In het eindspel drongen zijn torens de
witte stelling binnen en in het vergevorderde eindspel won hij uiteindelijk ook nog een stuk waardoor
het 2-0 werd.
Mijn broer Jeroen en ik hadden onze avond niet. Want een 2-0 voorsprong mag je nooit uit handen
geven. Jeroen stond goed, had de tegenstander klem. Op de 17e zet maakt Jeroen een foutje
waardoor hij de controle over 64 velden verloor. Maar hij knokte zich terug wat leidde tot een zeer
mooie aanval. Jeroen baalde er van dat de opgezette aanval niet doorsloeg. Achteraf gezien kon
Jeroen de partij niet winnen. Remise was wel een betere uitslag geweest. Helaas ging het door een
foutje echter toch nog mis. Dat had niet gemogen, de stand werd 2-1 in ons voordeel.
Ik was uiteindelijk de laatste speler van ons team. Ik stond de hele partij beter en kwam in een
toreneindspel met een pluspion terecht. Gewonnen natuurlijk, helaas maar niet voor mij!
Ik was uit het veld geslagen en zag niets meer. De lust om nog goed te spelen was deze lange partij
echt voorbij. Zeer stom, en jammer voor het team. Met de 2-2 stand was ik dan ook zeer ontevreden.
Bastiaan van de Rijt

Uitslagen & standen
Stukkenjagers – Purmerend 7,5-2,5
Philidor 1847 – Groningen 2 2,5-7,5
LSG 2 – VAS 5,5-4,5
Utrecht 2 – Unitas 5,5-4,5
Dr. Max Euwe – Euwe 5,5-4,5
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Stukkenjagers 3 - Raadsheer 5-3
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Nuenen - Gennep
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De Kentering - De Vrijpion
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PROGRAMMA 3 FEBRUARI
Stukkenjagers 1 – Utrecht 2
Stukkenjagers 2 – UVS
Stukkenjagers 3 – EVS
Waalwijk – Stukkenjagers 4
D4 3 – Stukkenjagers 5
Gennep – Stukkenjagers 6
D4 4 – Stukkenjagers 7
PROGRAMMA AVONDCOMPETITIE
Baronie A – Stukkenjagers A (dinsdag 23 januari)
Watertoren A – Stukkenjagers B (maandag 22 januari)
Watertoren B – Stukkenjagers C (maandag 22 januari)
Wasbord – Stukkenjagers D (dinsdag 23 januari)

De wedstrijdformulieren
Stukkenjagers 1 – Purmerend
7,5-2,5
Herman Grooten – R. Verdonk (2275/2320)
Petra Schuurman – R. Schoorl (2233/2294)
Maurice Peek – Piet Peelen (2337/2359)
Remko vd Burght – R. Ovverveld (2166/2179)
Gerben Veltkamp – G. Spaans (2209/2230)
Bram van den Berg – L. van Mil (2115/2080)
Frans Konings – N. Law (1957)
Erik Nicolai – E. Blees (2103/2083)
Mark Clijsen – F. Vlugt (1936/2025)
Fré Hoogendoorn – P. Smits (2062/2157)

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

Stukkenjagers 2 – DJC Stein
4,5-3,5
César Becx – G. Bischoff (1955/1977)
Peter Huibers – F. Miesen (1912)
Mark Huizer – S. Spronkmans (1965)
Steff Helsen – R. Snoeck (1897)
Karel Storm – J. Schilperoort (1946)
Erik Dignum – S. Simenon (2112/2060)
Jiri Obels – Y. Mengerink (2028)
Ruud Feelders – L. Graff (1903)

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

Stukkenjagers 3 - De Raadsheer 5-3
Jakob Rathlev – F. Verkooyen (2021)
John Greunsven – L. Rietveld (1890)
Gertjan Thomassen – J. van Dijk (1941)
Jim Stada – S. Boogaard (1845)
Joost Op ’t Hoog – N. Oostvogels (1756)
Lex Karstens – A.. van Opdorp (1751)
Toon Mentink – M. Harezlak (1628)
Pepijn Obels – E. Roks (1703)

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

HMC 4 – Stukkenjagers 4
2,5-5,5
B. Slikboer (1891) – Sander Funk
A. Slobbe (1806) – Cor van Dongen
C. Nuijten (1866) – Mark van den Berg
K. v Oirschot (1832) – Arend-Jan Meerrwijk
J. Broekmeulen (1822) – Oscar van Ewijk
F. van Vugt (1851) – Peter Lode
M. Muhren (1793) – JM Wildeboer Schut
R. Einarsen (1737) – Anton vd Meulen

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

BSV 2 – Stukkenjagers 5
5,5-2,5
A. Havermans (1984) – Luuk Koelman
R. Jeurissen (1825*) – Guus Vermeulen
M. Blom (1934) – Jan Otten
O. de Hert (1831) – Geertjan ten Hacken
O. van der Sloot (1835) – Peter Buitenhuis
J. Verleur (1944) – T. Mulder
I. Vilarnau – Inge Gaasbeek
B. van de Putte (1670*) – Guus van Heck

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

HMC 6 – Stukkenjagers 6
E. Oosterhuis (1654*) – Maykel van Rijen
Y. Muhren –(1591) – Roel Backhuis
P. Mooren (1638) – Frank Dujardin
M. Smits (1532) – Andries Deliën
J. Peters (1554) – Leo van Gelder
L. Knoppers – Bastiaan van de Rijt
S. van der Gouw – Jeroen van de Rijt

2-6
0-1
0-1
1-0
0-1
0-1
0-1
rem

Oisterwijk – Stukkenjagers 7
5,5-2,5
W. Viering (1944) – Bart Landolt
S. Hess (1789) – Bas Rosheuvel
T. van dorp – Emil Voorhorst
W. Zegers (1823) – Paul Pollen
R. Steeksma (1796) – Peter Ansems
R. de Wolf (1575*) – Cees Zooontjens
R. Jacob – Marco Kemmeren
D. Freelink (1532*) – Kees Gelens

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

Stukkenjagers A – Schavo B
2,5-1,5
César Becx – R. Nap (1609)
rem
Reinier Jaquet – T. van Moorsel (1652)
1-0
Lex Karstens – J. van de Bighelaar (1878) 0-1
Kienfong Leie Kwie – E. van Moorsel (1801) 1-0
Stukkenjagers B – Schavo A
1,5-2,5
Bram van den Berg – M. Clijsen (2142)
Ivar Heine – B. van Huijgevoort (1962)
Arend-Jan Meerwijk – E. Thijsse (1731)
Marco Kemmeren – N. Harmanus (1829)

0-1
1-0
0-1
rem

Stukkenjagers C – Schavo C
3-1
Petra Schuurman – F. Klijsen (1313)
Mart Nabuurs – R. van Loy (1954)
Toon Mentink – A. Havermans (1560)
Guus Vermeulen – R. van Moorsel (1538)

1-0
1-0
1-0
0-1

Stukkenjagers D – De Wolstad B 2-2
Jiri Obels – M. Werkhoven (1679)
Jeroen van de Rijt – A. Mutsaers (1860)
Bastiaan van de Rijt – W. Kimman (1650)
Leo van Gelder – E. de Gier (1490)

1-0
0-1
0-1
1-0

De Wolstad – Stukkenjagers (NBSB-cup) 3,5-0,5
J. de Kok (1850) – J. Op ’t Hoog rem
J. Weel (1848) - Jim Stada
1-0
F. Klerks (1835) - Leo van Gelder 1-0
A. Höhner (1670) - Arend-Jan Meerwijk
1-0

Keihard vechtwerk in tweede ronde
Weekendje knokken
Schaken op leven en dood
Janssen overleeft
Het is Herman niet gelukt de tweede ronde van
de halve finale voor plaatsing in het NK tegen
Ruud Janssen te overleven. Dat ging echter
niet zonder slag of stoot. Hoe die wederzijdse
slagen en stoten eruit zagen laat het
onderstaande, van de toernooisite geplukte,
verslag van Peter Boel zien.

mooie truc gebaseerd op de vrije a-pion, maar
deze had verfijnd kunnen worden met het
elegante 29...Pd4!! 30.Lxd4 Dxc6 31.Dxc6
Lxd4+ 32.Kf1 a2 en zwart wint. 30.Dxc6 a2
31.Lxb5 a1D+ 32.Kf2 Ld4+ 33.Kg3!?
Simpeler was 33.Lxd4 Dxd4+ 34.Kf1 Dd1+ en
beide partijen lijken er goed aan te doen
remise te nemen. Nu maakt Grooten het weer
interessant. 33...Lxb6 34.Pxb6 De5+ 35.f4
Dc5

Herman Grooten deed opnieuw een gooi naar
de prijs voor de meest spectaculaire partij,
waarbij we moeten vermelden dat
tegenstander Ruud Janssen zich niet bepaald
onbetuigd liet.
Grooten-Janssen

Een probleempje, maar Grooten vindt weer
een creatieve oplossing: 36.Pd7! Dxb5
37.Dxd6! 37.Pxb8 Dxb8 loopt uit op een vrij
hopeloos dame-eindspel. 37...Tc8 38.Pf6+
Kh8 39.Pd5

De stelling is uiterst link voor wit: 28.Lxb5 Txb5
29.Pb6 (29.Dxa3 Tb1+ 30.Kf2 Pxd5! 31.exd5
Ta1 32.Db3 Ld4!) 29...Pg4!? 30.Tc8 Dxc8
31.Pxc8 Pxe3 met een fraaie aanval voor
zwart. 28.Lb6!? Pxd5! 29.Dxd5? Dxc6 Een

16.Lxg7 Kxg7 17.Pe5 De7 18.Lc4 Hier werkt
het trucje 18.Pg4 niet zo goed: 18...Dg5!
(18...Dxd6?? 19.Dh6+ Kg8 20.Pf6+) 19.Dxg5
Pxg5 en na 20.f4? gaat zwart met 20...Pxe4!
een voordelig eindspel in. 18...f6 19.Pg4

39...Dd3+ 39...Dc6! had zwart wat problemen
kunnen besparen. 40.Kh4! Te8 41.Kg5?
41.Df6+ Kg8 42.Dd6! Db5 43.Pf6+ Kg7
44.Dd4!. 41...De2 42.g4 Dxh2 43.Pc7 Tc8!?
Handiger was 43...Tb8 waarna de toren niet
wordt aangevallen, maar of het genoeg is...?!
44.Pd5 Te8 De enige winstpoging lijkt hier
44...h6+ 45.Kf6 Db2+ 46.e5 Db5! maar dat ziet
er bloedlink uit. Janssen vertrouwde het niet.
45.Pc7 Tc8 46.Pd5 Te8 remise.
In de volgende reguliere partij was er natuurlijk! – weer spektakel bij JanssenGrooten. Janssen pleegde een bekend
pionoffer in het Colle-Systeem en zette
daarmee Grooten volledig klem. Hoe erdoor te
komen?
Janssen-Grooten
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.e3 b6 4.Ld3 Lb7 5.0-0 c5
6.c4 g6 7.Pc3 Lg7 8.d5 exd5 9.cxd5 Pxd5
10.Pb5 0-0 11.Pd6 Lc6 12.e4 Pc7 13.Lg5 Lf6
14.Dd2

14...Pe6 Het aardige aan het witte pionoffer is
dat Janssen het zelf ooit met zwart op het bord
had: in Dieren 1997 tegen Safin. De
schrobbering die hij toen kreeg zal hebben
meegespeeld bij zijn keuze van vandaag:
14...Pe8 15.Pxe8 Txe8 16.Df4 Lxg5 17.Pxg5
f6? 18.Lc4+ Kg7 19.Pf7 g5 20.Dg3 De7
21.Pd6 Lxe4 22.Tae1 1-0. 15.Lh6 Lg7

19...Kh8 De zwarte stelling is ook na 19...Pd4
uiterst moeilijk te kraken: 20.e5 f5 (20...fxe5
21.Dh6+ Kh8 22.Pxe5 Tf6 23.Pef7+) 21.Dh6+
Kh8 22.Pf6 b5! 23.Pxh7 Dg7! 24.Dxg7+ Kxg7
25.Pxf8 bxc4 26.Pe8+ Kxf8 27.Pc7 a5 en
zwart staat niet zo slecht! 20.e5 f5 21.Pf6 f4!?
22.Tfe1 Ook het gortdroge 22.f3 kwam in
aanmerking. 22...a6 Een poging om het actief
op te lossen lukt niet goed: 22...b5 23.Lxb5
Lxb5 24.Pxb5 en het zwarte paard kan er nog
niet uit omdat d7 hangt. 23.Tac1 Ta7 24.Tc3
Janssen kiest voor de aanval. Hij had ook 'over
de hele' kunnen spelen met 24.b4!? f3
(24...cxb4 25.Dxb4 b5 26.Lxe6 dxe6
(26...Dxe6? 27.Pxb5!) 27.Dxf4 met groot
voordeel) 25.Lxe6 (25.g3!?) 25...dxe6 26.bxc5
bxc5 27.Txc5 fxg2 28.Dc3! Tc7 29.Tb1 en
zwart is aan de goden overgeleverd. 24...f3!?
25.gxf3 Pd4 26.Dh6! Dg7 Of 26...Pxf3+
27.Txf3 Lxf3 28.Te3 Lh5 29.Pxh7. 27.Dh4?!

Beter was het beheerste 27.Dh3! De7
28.Pde4. 27...De7? Hier mist Grooten een
kans: 27...Pxf3+ 28.Txf3 Lxf3 en weer heeft wit
geen doorbraak: a) 29.Lg8!? Pc6! (29...Txg8
30.Pxg8 Kxg8 31.Dc4+ Kh8 32.Pf7+ is remise)
30.Lxh7 Lh5!; b) 29.Dh3 La8 en ...Pc6
(29...b5!? 30.Pf7+ Txf7 31.Lxf7 Dxf7 32.Dxf3
Pc6 en hoewel wit nog steeds beter staat, is

het misschien te keepen;) c) 29.Pfe8 g5!
30.Dg3 Dg6 31.e6 (31.Pf6!? b5 32.Lf7 Txf7
33.Pxf7+ Dxf7 34.Dxf3 Pc6 met overgang naar
b) 31...dxe6 32.De5+ Tg7! en met dit
kwaliteitsoffer houdt zwart weer stand. 28.f4!
Het grote verschil met de vorige variant is dat
zwart het reddende ...g5 nu niet meer heeft.
28...Pf3+ 29.Txf3 Lxf3 30.Te3 Lh5 31.Th3
Pc6

Grooten heeft zich taai verdedigd en inmiddels
is het een stuk minder duidelijk. De finale is
spectaculair: 50.h3+!? Kxh3 51.Txc5 Tb2!
52.Th5+ Kg2!? 53.Tg5+

32.Le2! Voor wat het waard is (dit voor de
lezers van utrechtschaak :): Rybka geeft hier
een fraaie winstvariant: 32.Pf5 Dd8 33.Pg7
Kxg7 34.Pxh5+ gxh5 35.Dxh5 en zwart loopt
mat. Janssen behandelt dit partijdeel echter
zeer beheerst en komt ook gewonnen te staan.
32...Pxe5! 33.fxe5 Dxe5 34.Pfe4! Taa8
35.Lxh5 gxh5 36.Dxh5 Dxh5 37.Txh5 Tf4
38.Kf1 Taf8 39.Ke2 Tg4 40.Ke3 Kg7 41.Te5
Kg6 42.Te7 Tg1 43.Txd7 Tb1 44.b3 Te1+
45.Kd2 Ta1 46.Tb7 Txa2+ 47.Ke3 b5 48.Tb6
Kh5 49.Tc6 Kg4

53...Kf1?? De koning moest naar de h-lijn,
maakt niet zo veel uit waar. Nu komt hij in een
matnet en dat kost een stuk. 54.Pd2+ Txd2
55.Kxd2 Td8? Nog goede kansen op behoud
bood 55...Txf2+. Had Grooten 56.Td5
overzien?? 56.Td5 h5 57.f4 h4 58.Ke3! h3
59.Kf3 De winnende manoeuvre. Als zwart nu
naar g1 gaat kan hij nooit ...h2 spelen wegens
mat. Intussen loopt de versmade f-pion heel
hard. 59...Ke1 60.Kg3 Ke2 61.f5 b4 62.f6 a5
63.f7 a4 64.bxa4 b3 65.Tb5 1-0.

Winst voor Kienfong en Joost...
De derde etappe van de Stukkenjagers Externe Toto heeft een afgetekende zege (en 15 euro)
opgeleverd voor Kienfong Lie Kwie. Met maar liefst 32 punten bleef hij een peloton bestaande uit Judi
Becx, Herman Grooten, Maurice Peek, Jan van den Dries en Joost Op 't Hoog acht punten voor.
Laatstgenoemde maakte - mede omdat hij SJ1 als enige op 7,5 punt taxeerde - een enorme sprong in
het algemeen klassement: van de 30e naar de 5e plaats. De volledige stand:
1
2
3
4
5
6
7

1
4
5
2
30
7
8

Judi Becx
Kienfong Lie Kwie
César Becx
Emil Voorhorst
Joost Op 't Hoog
Cor van Dongen
Petra Schuurman

82,8
77,1
69,9
64,8
64,4
61,3
61,0

8
9
10
11
12
13
14

3
6
14
19
15
9
22

Marco Kemmeren
Lex Karstens
Mart Nabuurs
Jan van den Dries
Bastiaan vd Rijt
Frans Konings
Herman Grooten

58,8
53,7
51,1
50,1
48,5
42,0
40,4

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

18
10
12
23
13
11
20
21
17
27

Maurice Peek
Guus van Heck
Cees Zoontjens
Bram vHuijgevoort
Peter Huibers
Reinier Jaquet
Leo van Gelder
Ruud Feelders
Gertj. Thomassen
Mark Clijsen

39,2
38,7
38,4
37,9
37,5
35,9
33,6
33,3
33,1
31,1

25
26
27
28
29
30
31
32
33

16
25
26
24
29
31
28
32
33

Willem de Bont
Jeroen van de Rijt
Kees Gelens
Bram vd Berg
Jan Otten
Paul Vermee
Pepijn Obels
Bianca Muhren
Peter Lode

28,6
27,8
21,3
20,0
18,6
18,5
17,2
8,2
8,1

Grafzettenwedstrijd
Masochisme viert hoogtij
Leedvermaak loutert

Is er leven na de Grafzet?
Nadat Herman en Theo ons in het novembernummer van dit clubblad al hebben ingewijd in de
beginselen, de theorie en de praktijk van de grafzet, is nu aan mij de eer om aan de hand van wat
recente eigen ervaringen op dit gebied de lezers uit te nodigen om het fenomeen grafzet tot op de
bodem uit te diepen.
Allereerst is daar de definitie. Theo gaf al een voorzet voor een definitie en die blijkt nog niet zo
makkelijk te zijn. Stom, verliezend of soms zelfs winnend? De grafzet kan dit allemaal zijn! Stom,
maar dan toch niet zoiets als een stuk in zetten of laten staan. Verliezend, ook dat en eigenlijk
doet het er dan niet zoveel toe of dit in een remisestelling of in een totaal gewonnen stelling
gebeurt, al is de dramatiek in het laatste geval nog wat meer aanwezig wat ongetwijfeld tot meer
‘Schadenfreude” bij de winnende partij zal leiden. Winnend, zelfs dit moet mogelijk zijn. Naar
mate het schaaktechnische niveau van de spelers hoger is, zal een grafzet ook sneller tot een
onvermijdelijke nederlaag leiden, al komen ook op een hoog niveau soms wonderbaarlijke
wederopstandingen voor. Wat lager op de schaakladder blijkt in ieder geval nogal eens dat de
grafzet enige gelijkenis vertoont met een kudde schapen die schijnbaar willoos achter het voorste
schaap aan blijmoedig maar onwetend zijn ondergang tegemoet loopt en slechts zelden alleen
komt. Als één grafzet over de dam is, volgen er meer! Het directe gevolg: spektakel, wisselende
kansen en zo nu en dan ook eens een overwinning voor de aanstrichter van het onheil. Daarmee
zijn we zo langzamerhand in het koninkrijk van de Schwindel gekomen. Een grafzet kan namelijk
ook uitgelokt worden en menigeen zal uit haar of zijn partijen nog wel een fragment kunnen
opdiepen waarin een hopeloze stelling door een even geraffineerde als laaghartige truc alsnog
werd omgebogen in een winnende.
Dan nu de praktijk.
In september speelde ik voor de groepencompetitie een partij tegen Toon. Vol goede moed was
ik (zwart) ten aanval getrokken om er ergens in het middenspel achter te komen dat mijn stukken
op de damevleugel geen aanknopingspunten hadden en dat Toon op de koningsvleugel de oogst
kon gaan binnenhalen. Hij kweet zich bekwaam van zijn taak en al spoedig was mijn stelling
hopeloos en stond er een voor wit elementair gewonnen pionneneindspel op het bord. Toon ging
er waarschijnlijk vanuit dat alles wel zou winnen en ik dat alles wel zou verliezen. Zo hadden we
geen van beiden in de gaten dat na een hier verder onbesproken witte grafzet het witte voordeel
ergens verdwenen was en dat de remise eraan zat te komen. Als je het allemaal niet meer kunt
uitrekenen, val je maar terug op elementaire regeltjes. Zo ook in dit geval.

"
%
(
+

!
$
'
*
.8

-

Eenvoudig nietwaar? De kreet “De verste vrijpion wint.” Spookte door mijn hoofd en omdat het
toch niets meer uitmaakte, produceerde ik in de bovenstaande stelling de grafzet 64. ... d4??
Toon riposteerde onmiddellijk met 65. g4 waarna ik me verzoende met het onvermijdelijke en de
partij bij gebrek aan een fatsoenlijke zet maar opgaf. Thuis drong de kern van de stelling pas tot
me door toen Fritz in 0,02 seconde wist te melden dat het niet al te moeilijke 64. ... Ke3
eenvoudig remise maakt. De zwarte koning houdt de b-pion in het vizier en wit kan verder niets
ondernemen. Met d4 heeft zwart zichzelf de das om gedaan omdat zijn koning nu niet meer naar
e3 kan waarna de b-pion doorloopt en de zwarte koning dus niets anders rest dan een terugtocht
naar c4 waarna wit met Ke2 de buit zal gaan binnenhalen. Gelukkig zijn er nog zaken om trots op
te zijn. In de onderstaande stelling, ik had zwart in een externe partij tegen BSV II, sta ik totaal
aangekrant en is de stelling al ruimschoots geschikt om op te geven.
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Ik zag echter nog één truc en besloot al mijn kaarten daarop te zetten. Kortom: de deur
wagenwijd openzetten en hopen dat de tegenstander het te druk heeft met het kiezen uit de vele
winnende mogelijkheden en niet ziet dat er iets op een ander deel van het bord dreigt.
Wit heeft zojuist 27. Pf6 gespeeld en ik gooi er meteen een slechte tegenaan: 27. ... Pxf6. Er
volgde: 28. Lxf6 Lxf6 29. Dxf6+ Kh7 30. Tac1 Da3.
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Dit moest het dan wezen. Hier had ik een paar zetten geleden op aangestuurd. Het is natuurlijk
drie keer niks, behalve als wit niets in de gaten heeft en zich gewoon bezig blijft houden met
aanvallen. Er volgde 31. Tcd1? waarna ik met 31. ... Dxh3+ zowaar het volle punt mocht
incasseren. Tcd1 is natuurlijk letterlijk een grafzet, al waren daar van zwarte kant nogal wat
soortgenoten aan vooraf gegaan en was er hier duidelijk sprake van uitlokking. Nadat de
schaamte over een dergelijke onverdiende overwinning was weggeëbd (dat was schaamteloos
snel) smaakte het bier extra goed.
Tot slot nog het fenomeen dubbele grafzet. Ongetwijfeld zijn er hiervan betere voorbeelden dan
het onderstaande maar omdat ik een zekere reputatie als ervaringsdeskundige op dit vlak heb op
te houden, hier een voorbeeld van drie weken geleden in een partij voor de SJ-Open tegen
Reinier. Dit keer had ik wit en de opening was zowaar eens gelukt. Zwart staat al lastig en heeft
moeite om tot goed tegenspel te komen.
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Wit heeft als laatste zet 14. Lc4-e2 gespeeld. Slaan op e6 was waarschijnlijk een beter alternatief.
Reinier zag hier af van 14. ... Lxb3 15. axb3. Nemen op a5 is dan geen goed idee vanwege 16.
f4 en de verwikkelingen die dan ontstaan zijn gunstig voor wit. Toch had hij beter voor Lxb3
kunnen kiezen dan voor de grafzet 14. ... Ph5? Fijn dacht ik, stuk in het doosje, einde partij. 15.
f4 Df6 16. g4 Dat moet het dan toch wel wezen was mijn idee. Dat klopt ook wel maar zwart
doet nog steeds mee. Reinier vindt nog een inventieve tegenkans. 16. ... Lxb3 17. cxb3 Pd4 18.
Lc4 (als ik had geweten wat me boven het hoofd hing, had ik wel even Ta3 gespeeld) 18. ... Pxf4
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Nog steeds is er niets aan de hand voor wit. Alleen nog maar even nemen op f4 en de buit is
binnen. Dat de manier waarop dat gebeurde enig verschil uitmaakte, was mij totaal ontgaan. Ik
besloot de meest dwingende te spelen. 19. Txf4?? Onmiddellijk kwam 19. ... Dxf4 en na het
geforceerde gevolg 20. Lxf4 Pf3+ 21. Kg2 Pxd2 22. Lxd2 staat wit weliswaar duidelijk beter
maar dit te winnen, eiste meer mentale hardheid dan ik op dat moment kon opbrengen en na een
paar zetten tekenden we, ontdaan door het totale gebrek aan niveau in ons spel, de vrede. 19.
Txf4 is natuurlijk een enorme grafzet. Na 19. Lxf4 is zwart uitgepraat. Hij kan dan nog wel 19. ...
g5 proberen maar na 20. Pd5 blijft hij gewoon een stuk achter.
De vraag in de titel van dit verhaal kan dan ook beantwoord worden met: Jazeker; er is nog leven
mogelijk na de grafzet, zeker als u in wonderen blijft geloven!
Joost Op ‘t Hoog

Ook gij, Kramnik

De3
De grafzet, zelfs een wereldkampioen overkomt het!
Schaamte voorbij dus
Iedereen gaat onderuit
Grafzetten gevraagd

Twee koplopers in Stukkenjagers Open
In ronde 4 van het Stukkenjagers Open zaten de vier spelers met 3 uit 3 tegenover elkaar.
Herman Grooten ging met zwart recht op het doel af tegen Bram van den Berg, die weinig
obstakels kon opwerpen. Ook Mark Haast ging vanuit de opening slagvaardig te werk; de
koningsstelling van Frans Konings werd opengereten. Frans' counters werden vakkundig
opgevangen. Een halfje puntje achter Herman en Mark nestelden zich César Becx en Mart
Nabuurs op de derde plaats. De eerste verzilverde tegen Petra Schuurman een pluspion in een
eindspel. Mart doorstond heel wat benauwde momenten alvorens hij Remco Sprangers in de
tegenaanval te grazen nam. Iets lager op de ranglijst zette Jan Otten bekwaam Toon Mentink van
het bord. Emil Voorhorst speelde een knappe remise tegen Stefan Hess. Willem de Bont was
dicht bij een verrassende zege, maar hij liet Lex Karstens ontsnappen met het volle pond. Het
programma voor ronde 5, op 20 december, luidt als volgt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Herman Grooten
( 4 ) Frans Konings
( 3 ) Mart Nabuurs
(3,5)Bob Jansen
( 3 ) Karel Storm
(2,5) Joost Op 't Hoog
(2,5) Jan Otten
(2,5) Petra Schuurman
( 2 ) Bas Rosheuvel
( 2 ) Wiebe Cnossen
( 2 ) Reinier Jaquet
( 2 ) Johan van Laerhoven ( 2 ) Leo van Gelder
(1,5) Lex Karstens
(1,5) Guus Vermeulen
(1,5) Sam Michielsen
( 1 ) Cees Zoontjens
( 1 ) Bob van Bavel
( 1 ) Bastiaan van de Rijt(0,5) Guus van Heck
(0,5) -

Mark Haast
César Becx
Bram van den Berg
Jiri Obels
Erik Dignum
Kienfong Lie Kwie
Peter Lode
Anne Haast
Remco Sprangers
Raoul Lemmen
Maarten Heller
Toon Mentink
Stefan Hess
Jeroen van de Rijt
Emil Voorhorst
Marco Kemmeren
Kees Gelens
Willem de Bont
Jeroen de Lange
Paul Vermee

( 4 )
(3,5)
( 3 )
( 3 )
( 3 )
(2,5)
(2,5)
( 2 )
( 2 )
( 2 )
( 2 )
(1,5)
(1,5)
(1,5)
(1,5)
( 1 )
( 1 )
( 1 )
(0,5)
(0,5)
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8
2
6
15
12
21
17
20
5
26
28
19
22
32
31
33
37
36
39
40

De haiku
Gooi naar de prijzen
Maar o wee wat bitt’re smart
Ook deze kerst mis
Prettige partij.
Succes kan er dus niet af?
Jawel, voor mij.
Nieuw wintervermaak
Vijf, dan zeven, dan weer vijf
Schaakspel te moeilijk

Het schaakspel in de literatuur
Uit: Andrei Makine ‘Requiem voor Rusland
(verschenen in 2001 bij De Geus, Breda)
De Rosenbergs waren net gearresteerd, ze werden er in de pers van beschuldigd dat ze de
Amerikaanse atoombom aan de Sovjets hadden verkocht, de brave burgers wachtten als
aasgieren het vonnis af. Ik werkte al twee jaar met de Rosenbergs samen. In hun flat in New York
was een kamer tot fotolaboratorium omgebouwd, waar wij documenten gereed maakten om naar
het Centrum te sturen. In dat vertrek heb ik trouwens wel eens met Julius zitten schaken….
Vanwege onze schaakpartijen had Ethel me de bijnaam Chakmatoff, of afgekort Chakh gegeven.
Ze kende Russisch. Er zijn maar twee of drie andere mensen die deze bijnaam kennen…
…, die was twee jaar later vanwege een liefdesaffaire zijn betrekking als eerste secretaris op een
westerse ambassade kwijtgeraakt. Het verhaal over dat ongelukkige voorval hoorden we van
Chakh. ‘Het was zeker geen beginneling, hij wist dat het bed de beste plaats is om een diplomaat
in de val te lokken. Maar het is een beetje als met de dood, zoiets overkomt alleen anderen…’ Wij
dachten dat het verhaal daar ophield: het avontuur van een van die domme vijftigjarigen die niet
in de gaten hebben dat hun ontmoetingen met een leuke meid in scène gezet zijn. Eén
bijzonderheid was voor Chakh echter aanleiding geweest om door te gaan. In zijn stem had de
belangstelling doorgeklonken van een schaakspeler voor een mooie combinatie: ‘Het geval in
kwestie was om te huilen zo banaal, ik geloof dat ze tijdens de opleiding tot geheim agent niet
eens meer aandacht besteden aan zulke voorbeelden. Wat hun psychologisch inzicht betreft
verdienen onze Oost-Duitse collega’s echter een pluim. Luister, die diplomaat maakte kennis met
een jonge Arische schoonheid, staat op het punt te bezwijken maar herinnert zich de
waarschuwing voorzichtig te zijn en aarzelt. Wat te doen om zijn twijfel weg te nemen? Het
knappe verliefde meisje nodigt een van haar vriendinnen uit. Nog jonger en nog
onweerstaanbaarder. De arme diplomaat geeft zich gewonnen. De eerste toont zich jaloers,
maakt een vreselijke scène en vertrekt voorgoed. Nu is hij helemaal gerustgesteld: hebben jullie
al eens een jaloerse spionne meegemaakt? Zeker van zijn charme haast hij zich om het goed te
maken. De rest is eveneens meer dan afgezaagd.’

Praktisch en historisch/psychologisch schaak
Naar aanleiding van mijn interne partij tegen Jan van den Dries vroeg Theo mij die partij te
analyseren voor het clubblad. Een eer waar ik graag gevolg aan geef. Met een echt bord met
stukken begon ik op mijn gemak te kijken naar die partij; al snel begreep ik dat in sommige
stellingen het wel zo handig zou kunnen zijn om Fritz erbij te betrekken. Ook handig voor
diagrammen en voor de wetenschappers onder jullie; het betreft hier de versie 8. Al snel
probeerde ik te reconstrueren hoe ik tot bepaalde cruciale beslissingen in de partij kwam. Ik
kwam tot de conclusie dat er een aantal factoren aan ten grondslag liggen die ik zal benoemen en
illustreren aan de hand van twee eerdere partijen.

Eerste factor: ik speel sinds een paar jaar duidelijk minder behoudend en minder profylactisch
dan ik gewend was, omdat me dit te veel het gevoel gaf me in mijn creativiteit te beperken. Als je
te veel naar de plannen van de tegenstander (beperkingen in de stelling) kijkt kan dit een
remmende werking hebben op je creativiteit. En dat is voor mij een voorwaarde om tevreden te
kunnen zijn over een potje schaak. Het geeft me meer voldoening om een partij te hebben
gespeeld waarin ik het gevoel heb iets te hebben gecreëerd dan om me al te veel te laten leiden
door wat de tegenstander allemaal kan doen. Het gaat me dan ook niet meer om het winnen
alleen. Een potje winnen met inspiratieloos schaak voelt als een verplicht nummer. Hoewel ik nog
wel baal van een verliespartij, geldt voor mij het creativiteitsgehalte vaak als een verzachtende
omstandigheid.
Tweede factor: ik heb al jaren gebrek aan geduld en concentratie. Hierdoor kies ik vaak niet voor
de beste zet maar de meest praktische. En dat praktische is dan weer gevoed door een
inschatting van de speelstijl en algemene zwaktes van mijn tegenstander en de wens om niet al
te lang achter het bord te hoeven zitten.
De twee eerder gespeelde partijen dienen als inleiding op de uitvoerig geanalyseerde partij tegen
Jan van den Dries. De eerste is een partij tegen Jan in de laatste cyclus en hier was ik erg trots
op. De aanval op de witte koning is gedurfd, niet helemaal correct; maar t slot mag er zeker zijn;
zeker uit het oogpunt van creativiteit! De tweede partij is van deze cyclus tegen Jeroen de Lange.
Ook hier slaag ik weer in mijn doel om creatief te spelen.
(166) Van den Dries,Jan - van Rijen,Maykel (1680) [E14]
E14: Queen's Indian: Classical Variation (4 e3) 1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 b6 4.Pc3 Lb7 5.e3 Pe4
laatste zet uit boek 6.Pxe4 Lxe4 7.Le2 Lb4+ 8.Ld2 De7 9.0–0 0–0 10.a3 Lxd2 11.Dxd2 [11.Pxd2
Lg6²] 11...f5 12.Tac1 d6 Beheerst e5 13.Tfd1 Pd7 14.b4 g5 [14...Pf6 15.Pg5 Lb7 16.Dc2=]
15.Pe1 Tf7 16.Ld3 Taf8 17.Lxe4 [¹17.f3!? Moet overwogen worden. 17...Lxd3 18.Pxd3²]
17...fxe4³ 18.f3 g4 19.Pc2? [¹19.f4³ Ziet er nog speelbaar uit.] 19...gxf3 20.Tf1 f2+ 21.Kh1 Dh4
22.De2 Tf5 23.h3?? Dit maakt het alleen maar erger. [¹23.g3 Dh3 24.Dd2–+]
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23...Tf3!! Breekt door de pionnenbarriere 24.Kh2 [24.gxf3 Een afleiding 24...Dxh3 De mooiste
combinaties leiden tot mat] 24...Dg3+ 25.Kh1 Pf6 26.Pe1 Pg4 Meer ruimte f8-f3[26...Pg4 27.Pxf3
exf3 28.hxg4 fxg2#] 0–1
(168) Van Rijen,Maykel (1654) - De Lange,Jeroen (1266) [D07]
D07: Queen's Gambit: Chigorin Defence 1.d4 d5 2.c4 Pc6 3.Pf3 laatste zet uit boek 3...h6
4.cxd5 Dxd5 5.Pc3 Dd6 6.e4 e5 [6...e6 7.d5 exd5 8.Pxd5±] 7.Pb5 Db4+? [¹7...De7 8.Dc2 Pf6±]
8.Ld2+- De7 9.d5 Pd4 10.Tc1 [10.Pbxd4?! exd4 11.Ld3 Pf6+-] 10...c5 [10...Kd8 11.Txc7 Pxf3+
12.gxf3 Dxc7 13.Pxc7 Kxc7+-] 11.d6 Df6 12.Pc7+ Kd8 13.Pxa8 Lg4 [13...Lxd6 Biedt nog een
hele kleine kans. 14.Pxd4 exd4+-]
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14.La5+ b6 [14...Kd7 Hoopt op het onmogelijke. 15.Txc5 Lxd6 16.Pxd4 Lxd1 17.Lb5+ Ke7+-]
15.Pxb6! Vernietiging van de pionnenstructuur 15...axb6 16.Lxb6+ Kd7 17.Da4+ Pc6 18.Txc5
Lxd6 19.Dxc6+ Ke7 20.Lb5 [¹20.Da8 En zwart kan direct opgeven. 20...Lb8 21.Ld8+ Kf8
22.Dxb8+-] 20...De6 21.Td5 [¹21.Pxe5 Is nauwkeuriger. 21...h5 22.f3+-] 21...Pf6 [21...Lb4+ De
laatste strohalm. 22.Ke2 Dxc6 23.Lxc6 Pf6 24.Txe5+ Le6+-] 22.Txd6! Het opzij zetten van een
dekking: d6 22...Dxd6 Motief: Aanwijzing naar-> d6 23.Lc5 Motief: Pin 23...Td8 24.Lxd6+
[24.Dc7+! Td7 25.Lxd6+ Ke6 26.Dc3 Txd6 27.Dxe5#] 24...Txd6+- 25.Dc7+ Ld7 26.Pxe5 Ke6
27.f4 [27.Pc4 Pxe4 28.Lxd7+ Ke7 29.Lf5+ Kf6 30.Lxe4 g6 31.Pxd6 g5 32.Pe8+ Ke6 33.Dd6#]
27...Lxb5 28.Dxf7# 1–0
Met die twee partijen in mijn achterhoofd ging ik er nog maar eens goed voor zitten
(169) Van Rijen,Maykel (1656) - Van den Dries,Jan (1465) [D55]
D55: Queen's Gambit Declined: 4 Bg5 Be7: Lines without ...h6 and 6...h6 7 Bxf6 1.d4 Pf6 2.c4 e6
3.Pf3 d5 4.Pc3 Le7 5.Lg5 0–0 6.e3 a6 7.Tc1 laatste zet uit boek 7...Ld7 ? Verliest een pion.
8.cxd5 Lxf6 is wel zo gemakkelijk. 8...exd5 [8...Pxd5 9.Pxd5 (9. Lxe7-Pxe7 en wit heeft niets); 9.
...- Pxc3 10. Lxd8 - Pxd1 11. Kxd1 - Txd8 12. Txc7 - Lc6 13. Pe5! en wit bevrijdt de toren).
Ook 9. ... - Lxg5 10. Pxc7 - Ta7 11. Pxg5 - Dxg5 12. d5! en wit blijft een gezonde pion voor).
(9...exd5 10.Lxe7 Dxe7 11.Txc7 Db4+ 11. ...- b5 lijkt logisch, maar hierna is het lastig om
bijvoorbeeld na 12. Dc2 zich los te wurmen. 12.Dd2 Db6 13.Tc3 en ook hier staat wit een
gezonde pion voor en heeft zwart nauwelijks compensatie in de vorm van een lichte voorsprong
in ontwikkeling. Na Ld3 en 0–0 gaat wit verder met het verdubbelen van de torens en kan bij wijze
van spreken wachten.) ]
9.Lxf6 Lxf6 10.Pxd5 Pc6? Dit kost nog een pion. (10. ... - c6 is beter, maar na 11. Pxf6+ - Dxf6
12. Le2 - Le6 13. b3 blijft wit een pion voor in een normale stelling). 11.Ld3 (11. Pxc7 met het
idee om het paard te pennen na 11. ... - Dxc7 12. d5 werkt niet na 12. ... - Da5+ of zelfs 12. ... Lxb2! 13. dxc6 - Lxc1 14. cxd7 - Dc3+). 11...Lg4 12.Pxf6+ Dxf6 [12...gxf6 13.Dc2 h6 (13...Pb4
14.Lxh7+ Kg7 15.De4 (zie diagram)
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a) 15...Pxa2
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16.Dxg4+ Kh8 (16...Kxh7 17.Tc5 f5 18.Txf5 Df6
19.Txf6 Pb4 20.Dh4+ Kg7 21.Dg5+ Kh8 22.Th6#);
b) 15...Lxf3 16.gxf3 Th8 (16...Pxa2 (zie diagram)
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17.Tg1+ Kh8 18.Lf5 Dxd4 19.Dxd4 Pxc1 20.Dxf6# (20.Dh4#) ) 17.Lf5 Pxa2 18.Ta1 Pb4 19.Dxb7
Tb8 20.De4 Dd6 21.Tc1 Pd5 22.Tc5 Pe7 23.f4 Pxf5 24.Dxf5 Th6 25.Dc2 Tb7 26.Tg1+ Tg6
27.Txg6+ fxg6 en wit blijft ook hier twee pionnen voor met een gezonde stelling.;
c) 15...f5 16.Lxf5 Lxf5 17.Dxf5 Df6 (17...Pxa2 18.Dg4+ Kf6 19.Tc5 Pb4 20.Df4+ Ke6 21.Pg5+
Dxg5 (21...Kd7 22.Df5+ Ke8 23.Te5+ De7 24.Txe7+ Kxe7 25.Dc5+ Kd7 26.Dxb4) 22.Dxg5 Pd3+
23.Ke2 Pxc5 24.De5+ Kd7 25.Dd5+ Ke7 26.Dxc5+ Kd7 en klaar is kees) ;
15. .. - Dd7 16.h3 Le6
a) 16...Pxa2 17.hxg4 Pxc1 18.Df4 Pd3+ 19.Lxd3 Th8 20.Ph4 Kg8 21.Th3 Dd6 22.Dxd6 cxd6
23.Le4 a5 24.Pf5 Ta6 25.Pe7+ Kg7 26.Txh8 Kxh8 27.Pc8 d5 28.Lxd5 b5 29.Lb7 Te6 30.d5 Te8
31.Pd6 Tb8 32.Pxf7+ Kg7 33.Pd6 b4 34.Lc6 Th8 35.Ke2 Kg6 36.e4 a4 37.Lxa4 Ta8 38.Le8+ Kg7
39.Pf5+ Kh7 40.Lc6 Ta2 41.d6 Ta7 42.d7 Txd7 43.Lxd7 einde partij;
b) 16...Lxf3 17.gxf3 Pd3+ 18.Kd2 Th8 (18...Pxc1
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19.Tg1+ Kh8 20.Lf5 Pb3+ 21.Kd1 Dxf5 22.Dxf5 Pxd4 23.Dh5#)
19.Tcg1+ Kf8 20.Dxb7 Dd8 21.Lxd3 Tb8 22.Dxa6 Txb2+ 23.Ke1 Tb8 24.Kf1 Ta8 25.Db5 Txa2
26.Db4+ De7 27.Db8+ De8 28.Dxc7 De7 29.Dc8+ De8 30.Dc4 Ta8 31.Dc5+ De7 32.Kg2 Td8
33.Dxe7+ Kxe7 34.Ta1 Thg8+ 35.Kh2 Ta8 36.Txa8 Txa8 En wit heeft een gewonnen stelling;
17.Ph4 Th8 18.Pf5+ Kf8 (18...Lxf5 19.Lxf5 Dd6 20.Dg4+ Kf8 21.a3 Pd5 en opnieuw blijft wit twee
pionnen voor met een goede stelling) 19.Pg3 Ld5 20.Df5 Dd6 21.0–0 Pxa2 22.Tc5 Pb4 23.Dh5 f5
24.Pxf5 Df6 25.Txc7 Td8 26.Tfc1 Le6 27.g4 b6 28.Tb7 Lxf5 29.Dxf5 Pd5 30.Dxf6 Pxf6 31.Lf5 Pd5
32.e4 Pf4 33.Tcc7 Txh3 34.Txf7+ Kg8 35.g5 Th4 36.d5 b5 37.f3 en wit heeft drie pionnen en een
stelling meer) ] 13.h3 Ld7 14.d5 [14.0–0] 14...Pb4 15.Txc7 Lc8 16.Lb1 Td8 17.h4 Pxd5
18.Lxh7+ Kf8 19.Tc5 Pxe3 20.Db3 Pxg2+ 21.Kf1 Pf4 22.Pg5 Le6 23.Pxe6+ Pxe6 24.Tf5 Pd4
25.Da3+ Dd6 26.Dxd6+ Txd6 27.Tc5 g6 28.h5 gxh5 29.Tc7 Th6 30.Le4 Pc6 31.Th3 Te8
32.Ld5 Te7 33.Tc8+ Te8 34.Txe8+ Kxe8 35.Tb3 b5 36.Tc3 Pe7 37.Le4 f5 38.Lf3 h4 39.Kg1 Kf7
40.Kh2 Kf6 41.Lb7 Kg5 42.Tc7 Te6 43.a3 Pg6 44.b4 Pe5 45.Tg7+ Kf4 46.Tc7 Tg6 47.Tc3
Pg4+ 48.Kg1 Pe3+ 49.Kh1 Pd1 50.Tc2 Td6 51.Kg1 h3 52.Kh2 Kg4 53.f3+ Kh4 54.Tc6 Td2+
55.Kg1 Kg3 56.Tg6+ Kf4 57.Th6 Pf2 58.Txa6 Td1+ 59.Kxf2 h2 60.Th6 h1D 61.Txh1 Txh1
62.Lc6 Th2+ 63.Ke1 Ta2 64.Lxb5 Txa3 65.Lc6 Ke3 66.Kd1 f4 67.Kc2 Kd4 68.b5 Kc5 69.Kb2
Txf3 1–0
(193) Gelens,Cees - Van Rijen,Maykel [B85]
Interne C MyTown, 04.10.2006
[van Rijen,Maykel]
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.f4 Dc7 7.Le2 Pc6 8.Le3 e6 9.0–0 Ld7 10.Pf3
Pg4 11.Ld2 Pb4 12.a3 Dc5+ 13.Kh1 Pc6 14.De1 Pe3 15.Lxe3 Dxe3 16.Dd2 Dxd2 17.Pxd2 Le7
18.Pc4 b5 19.Pb6 Ta7 20.Pxd7 Txd7 21.Tab1 0–0 22.Ld3 Lf6 23.Pe2 Tc7 24.b4 Pb8 25.f5 e5
26.g4 Pd7 27.Tg1 Lg5 28.Tgd1 Pb6 29.c3 Tfc8 30.Tb3 Le7 31.Tg1 h6 32.Tc1 Lg5 33.Td1 Pa4
34.Lb1 Pxc3 35.Pxc3 Txc3 36.Txc3 Txc3 37.Txd6 Tc1+ 38.Kg2 Txb1 39.Txa6 Tb3 40.Ta5 Lc1
41.Txb5 Lxa3 42.Tb8+ Kh7 43.b5 Lc5 44.h4 f6 45.Tb7 Ld4 46.g5 hxg5 47.hxg5 fxg5 48.f6 Kg8
49.Txg7+ Kf8 50.Tb7 g4 51.Tg7 Txb5 52.Txg4 Kf7 53.Kf3 Tb3+ 54.Ke2 Kxf6 55.Kd2 Tb2+
56.Kd3 Tf2 57.Tg8 Kf7 58.Tg5 Ke7 59.Tg7+ Tf7 60.Tg6 Tf6 61.Tg7+ Kd6 62.Kc4 Tf4 63.Tg6+
Ke7 64.Kd5 Tf6 65.Tg7+ Tf7 66.Tg6 Kd7 67.Ta6 Kc7 68.Ta7+ Natuurlijk speelde zwart op deze
voor de hand liggende blunder. We zaten nog als enigen te spelen en volgens mij had Cees er
goed de balen van. Dit verlost, overigens ons allebei, uit ons lijden, want zo gemakkelijk is het
allemaal niet. Eindspelen met Toren + Loper tegen Toren zijn de moeilijkste van allemaal zegt de
theorie. Hier is het wellicht iets anders omdat zwart nog een pion heeft en kan spelen op
verovering van de witte pion om daarna proberen te promoveren. [68.Tc6+ Kd8 69.Th6 Td7+
70.Ke6 Kc7 71.Th8 Td6+ 72.Kf5 Td8 73.Txd8 Kxd8 74.Ke6 Kc7 75.Kf6 Kd6 76.Kf5 Kc5 77.Kf6
Kc4 78.Kg5 Kd3 79.Kf5 Ke3 En opnieuw is het zwart die wint want torenruil is einde partij]
68...Lxa7 0–1
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SJ-Latijn
Dieren moet je opeten, niet op stemmen
Ik heb nog met Jan Marijnissen op school gezeten
Maar jij hebt je haren nog
Ja, en hij zijn streken
Zondag 24 december is het SJ kersttoernooi. Wat is er dan mooier dan de avond ervoor in
Amsterdam op mijn spetterende verjaardags-/ afstudeerfeest doorzakkenen vervolgens met de
eerste trein richting Tilburg om brak het kersttoernooi te winnen?
Op maandag 25 december wakker worden in een kribbe tussen een os en een ezel.
Schrijf jij het wedstrijdverslag?
Nee.
Ook niet als het onderwerp de libido beschadigende effecten van een middagje schaak is? Dat
behoort toch tot jouw vakgebied?

De Stukkenjager krijgt concurrent
Uit de Volkskrant d.d. 13 december 2006:
Er groeit opnieuw een loot aan de stam van literaire sportbladen: na ‘Hard Gras’ (voetbal), ‘De
Muur’ (wielrennen) en ‘42’ (hardlopen), ligt vanaf 9 januari ‘Matten’ in de winkel, een schaakblad
voor lezers.
Een leesblad voor iedereen. “Als het alleen bij schakers in de smaak valt, is het niet goed.” Er zal
geen partij in genoteerd worden.
Waar hebben we dat meer gehoord?

Nieuwe groepencyclus van start
Hieronder vind je de (voorlopige?) indeling van de tweede Groepencyclus. Niet in alle groepen wordt
hetzelfde rondenschema gebruikt. Met name in de A zijn er rondes omgewisseld om zo min mogelijk
inhaalpartijen te creëren.

A-groep
20 december
3 januari
10 januari
17 januari
24 januari
31 januari
7 februari
14 februari
21 februari
28 februari
7 maart
14 maart
21 maart
28 maart
4 april
11 april
18 april

Stukkenjagers Open, ronde 5
10-6 7-5 8-4 9-3 1-2
2-10 3-1 4-9 5-8 6-7
Stukkenjagers Open, ronde 6
3-10 4-2 5-1 6-9 7-8
inhaalavond + rapid
Stukkenjagers Open, ronde 7
10-7 8-6 9-5 1-4 2-3
avondcompetitie
Stukkenjagers Open, ronde 8
10-9 1-8 2-7 3-6 4-5
avondcompetitie
Stukkenjagers Open
4-10 5-3 6-2 7-1 8-9
10-8 9-7 1-6 2-5 3-4
inhaalavond
5-10 6-4 7-3 8-2 9-1

In de A-groep komen 9 spelers uit. Zij spelen een halve competitie, negen ronden dus. Er degraderen
vier spelers. Bij gelijk eindigen beslissen de SB-punten.
1. César Becx (5354897) 2. Mark van den Berg (06-14367728) 3. Petra Schuurman (040-2963270)
4. Ruud Feelders (5713682) 5. Mart Nabuurs (06-11181259) 6. Bram van den Berg (06-12945538)
7. Erik van Ingen (06-42304013) 8. Lex Karstens (076-5652780) 9. Herman Grooten (040-2963270)
10. ---

B-groep
13 december
20 december
3 januari
10 januari
17 januari
24 januari
31 januari
7 februari
14 februari
21 februari
28 februari
7 maart
14 maart
21 maart
28 maart
4 april
11 april
18 april

1-8 2-7 3-6 4-5
Stukkenjagers, ronde 5
1-2 8-5 7-3 6-4
2-8 3-1 4-7 5-6
Stukkenjagers Open, ronde 6
8-6 7-5 1-4 2-3
inhaalavond + rapid
Stukkenjagers Open, ronde 7
3-8 4-2 5-1 6-7
avondcompetitie
Stukkenjagers Open, ronde 8
8-7 1-6 2-5 3-4
avondcompetitie
Stukkenjagers Open
4-8 5-3 6-2 7-1
eerste playoffronde
inhaalavond
tweede playoffronde

In de B-groep komen 14 spelers uit. Zij spelen in twee groepen van zeven spelers, eerst zes partijen
dus. Daarna volgen nog twee playoff-partijen. Er promoveren én degraderen vier spelers. Bij gelijk
eindigen beslissen de SB-punten.
B1 1. Joost Op ’t Hoog (5357088) 2. Remco Sprangers (0416-561112) 3. Leo van Gelder (4681665)
4. Bas Rosheuvel (5900915) 5. Guus Vermeulen (5442855) 6. Peter Lode (06-26718484) 7. Bastiaan
van de Rijt (4675431)
B2 1. Bram van Huijgevoort (4688868) 2. Stefan Hess (06-51759726) 3. Maykel van Rijen
(5715285) 4. Reinier Jaquet (0162-467400) 5. Bart Landolt (06-2127373) 6. Jiri Obels (5703586)
7. Guus van Heck (5362759)

C-groep

13 december
20 december
3 januari
10 januari
17 januari
24 januari
31 januari
7 februari
14 februari
21 februari
28 februari
7 maart
14 maart
21 maart
28 maart
4 april
11 april
18 april

1-10 2-9 3-8 4-7 5-6
Stukkenjagers, ronde 5
10-6 7-5 8-4 9-3 1-2
2-10 3-1 4-9 5-8 6-7
Stukkenjagers Open, ronde 6
10-7 8-6 9-5 1-4 2-3
inhaalavond + rapid
Stukkenjagers Open, ronde 7
3-10 4-2 5-1 6-9 7-8
avondcompetitie
Stukkenjagers Open, ronde 8
10-8 9-7 1-6 2-5 3-4
avondcompetitie
Stukkenjagers Open
4-10 5-3 6-2 7-1 8-9
10-9 1-8 2-7 3-6 4-5
inhaalavond
5-10 6-4 7-3 8-2 9-1

In de C-groep komen 10 spelers uit. Zij spelen een halve competitie, negen ronden dus. Er promoveren en
degraderen drie spelers. Bij gelijk eindigen beslissen de SB-punten.
1. Emil Voorhorst (5432639) 2. Maarten Heller (5356858) 3. Jan Otten (0416-661309) 4. Arend-Jan Meerwijk
(06-42204358) 5. Theo Mulder (5362195) 6. Jan van den Dries (5470457) 7. Andries Deliën (5182286) 8.
Kienfong Lie Kwie (5368734) 9. Toon Mentink (5422698) 10. Pepijn Obels (5703586)

D-groep
13 december
20 december
3 januari
10 januari
17 januari
24 januari
31 januari
7 februari
14 februari
21 februari
28 februari
7 maart
14 maart
21 maart
28 maart
4 april
11 april
18 april

1-10 2-9 3-8 4-7 5-6
Stukkenjagers, ronde 5
10-6 7-5 8-4 9-3 1-2
2-10 3-1 4-9 5-8 6-7
Stukkenjagers Open, ronde 6
10-7 8-6 9-5 1-4 2-3
inhaalavond + rapid
Stukkenjagers Open, ronde 7
3-10 4-2 5-1 6-9 7-8
avondcompetitie
Stukkenjagers Open, ronde 8
10-8 9-7 1-6 2-5 3-4
avondcompetitie
Stukkenjagers Open
4-10 5-3 6-2 7-1 8-9
10-9 1-8 2-7 3-6 4-5
inhaalavond
5-10 6-4 7-3 8-2 9-1

Voor de D-groep wordt nog een negende speler gezocht die lotingsnummer 1 krijgt. Er wordt een halve
competitie gespeeld, zeven of acht ronden dus. Er promoveren drie spelers.
1 ????? 2. Paul Vermee (5800376) 3. Willem de Bont (5350401) 4. Jeroen van de Rijt (4675431)
5. Cees Zoontjens (5423873) 6. Kees Gelens (5800200) 7. Sam Michielsen (5700353) ) 8. Bob van Bavel
(06-30355301) 9. Jeroen de Lange (06-41464479)

Stukkenjagers-ratinglijst, 17 december 2006
Naam
1 Herman Grooten
2 Maurice Peek
3 Bianca Muhren
4 Cor van Dongen
5 Petra Schuurman
6 Frank Wuts
7 Frans Konings
8 Remko van der Burght
9 César Becx
10 Bram van den Berg
11 Jakob Rathlev
12 Gerben Veltkamp
13 Mark Huizer
14 Mark Haast
15 Erik Nicolai
Peter Huibers
17 Remco Sprangers
18 Mark Clijsen
19 Wiebe Cnossen
20 Steff Helsen
21 Mart Nabuurs
22 Fré Hoogendoorn
23 Ruud Feelders
24 Erik Dignum
25 Bram van Huijgevoort
Reinier Jaquet
27 Mark van Beurden
28 Ivar Heine
29 Karel Storm
30 John Greunsven
31 Gertjan Thomassen
32 Willem Spoeltman
33 Sander Funk
34 Erik van Ingen
35 Peter Lode
36 Joost op 't Hoog
37 Luuk Koelman
38 Eric van Dongen
39 Oscar van Ewijk
40 Marion Adriaans
41 Jim Stada
42 Lex Karstens
43 Jiri Obels

rating
2414
2344
2288
2287
2279
2260
2257
2240
2219
2211
2196
2169
2156
2142
2137
2137
2128
2112
2103
2088
2079
2077
2059
2006
1977
1977
1962
1959
1957
1956
1940
1928
1920
1915
1903
1897
1872
1870
1836
1835
1832
1821
1818

Naam
44 Anton van der Meulen
45 Jean-Marie Wildeboer Schut
46 Mark van den Berg
47 Kienfong Lie Kwie
48 Stefan Hess
49 Bas Rosheuvel
50 Peter Buitenhuis
51 Rob Milo
52 Toon Mentink
53 Frank Dujardin
54 Jan Otten
55 Raoul Lemmen
56 Guus Vermeulen
57 Roel Backhuis
58 Maykel van Rijen
59 Andries Deliën
Bart Landolt
61 Arend-Jan Meerwijk
62 Leo van Gelder
63 Bastiaan van de Rijt
64 Geertjan ten Hacken
65 Maarten Heller
66 Pepijn Obels
67 Theo Mulder
68 Emil Voorhorst
69 Guus van Heck
70 Paul Pollen
71 Marcel Rispens
72 Jeroen van de Rijt
73 Peter Ansems
74 Willem de Bont
75 Jan van den Dries
76 Marco Kemmeren
77 Kees Gelens
78 Inge Gaasbeek
79 Niko van der Wal
80 Sam Michielsen
81 Tsang Wai Lam
82 Cees Zoontjens
83 Bob van Bavel
84 Mellie Oudejans
85 Jeroen de Lange
86 Paul Vermee

rating
1805
1794
1788
1773
1771
1768
1751
1743
1742
1716
1709
1701
1694
1687
1680
1668
1668
1655
1653
1652
1645
1638
1610
1606
1582
1580
1579
1574
1533
1513
1498
1495
1487
1464
1443
1428
1373
1355
1354
1289
1276
1249
1245

Verwerkt in deze ratinglijst: Groepen (1),
KNSB (4), NBSB (3), NBSB-beker, NBSB
avond (3), SJ Open (4), KBSB (5), KNSB
jeugd, TDK (3), Bratto, Arnhem, ROC Aventus,
Graz, WK Jeugd, Essent, HF NK, Cultural
Village.

Witte paarden in decemberlicht

I’m dreaming of a white christmas

Driekoningen

PRETTIGE FEESTDAGEN

FIJNE JAARWISSELING

