Herfst
In mijn haren
onder mijn voeten
goud, goud, goud.
Mijn antilliaanse botten
vrezen 't allerergste
't wordt weer
koud, koud, koud.
Frida Domacassé
Onder onze haren, in onze hoofden, goud, goud, goud. Onze jarenlange ervaringen vrezen 't
allerergste, 't wordt weer nop, nop, nop. Of is dat tè erg? Tenslotte ligt het nog steeds voor het
oprapen voor onze handen. De valse start van het eerste is alweer vergeten en deze ronde bleek het
weer goed bij de les. Het tweede dendert door, nou ja, denderen, na eerst met de hakken over de
sloot te zijn gekomen, beschikte het dit keer over wat meer sprongkracht of was de sloot gewoon wat
smaller, wat voor het resultaat niet wezenlijk uitmaakt. Bij het derde mogen wel van denderen
spreken, met veel geraas schoot het uit de blokken en liet het slechts één spaantje heel. En dan de
avondteams, bijna een alfabet vol, bij de een kostte het wat meer kruim dan bij de ander, maar de
maximale score werd slechts op een haar na gemist, 5.5 uit 6!
Maar dan! Niet alleen de maatschappij kent een tweedeling, alle uit spelende teams keerden met
bebloede koppen, op hangende pootjes en met de staart tussen de benen - lang leve de clichés - naar
de Kerktuin terug.
Waar ging het ook alweer mis in de vorige ronde en waar speelden de avondteams? Juist!
We lijken aan een nieuw boek te zijn begonnen: Magische krachten in de Kerktuin.
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STUKKENJAGERS-AGENDA
Intern
10 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober
7 november
14 november
21 november
28 november
5 december
12 december
19 december
2 januari

Stukkenjagers Open, ronde 2
Groepen, ronde 4
inhaalavond + rapid
Stukkenjagers Open, ronde 3
Groepen, ronde 5
avondcompetitie
Stukkenjagers Open, ronde 4
avondcompetitie
inhaalavond
Stukkenjagers Open, ronde 5
Groepen, ronde 6 (of eerste playoffpartij)
Groepen, ronde 7 (of tweede playoffpartij)

Extern
Data seizoen 2007-2008: 3 november, 24 november, 15 december, 9 februari, 8 maart, 29 maart, 19
april (alleen SJ1 en SJ2)
Toernooien
Het Eksakt Kersttoernooi vindt elk seizoen rond de Kerst plaats, dit jaar op zondag 23 december. Het
Weekendtoernooi zal in 2008 voor de dertiende keer worden gehouden, en wel in de derde week van
augustus. Het Stukkenjagers Open vindt elk seizoen plaats op 9 woensdagavonden.
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, 12.00 uur
Eksakt Kersttoernooi, Eksakt Weekendtoernooi, Stukkenjagers Open
75 euro per seizoen, na 1 januari 10 euro extra. 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/ externe competitieleider, 013-5354897/ 0161-457320w,
c.becx@home.nl), Bram van den Berg (interne/externe competitieleider, 06-12945538,
bram.vandenberg@planet.nl).
Materiaalbeheer: Andries Deliën
Clubblad: De Stukkenjager verschijnt minimaal 9 keer per jaar, steeds op de woensdag na een ronde
van de externe competitie. Kopij inleveren uiterlijk op maandagavond na de externe competitie bij
Theo Mulder, Noordstraat 115 of 117, 5038 EH Tilburg, 013-5362195, 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

Meanwhile, on www.stukkenjagers.nl
Een selectie berichtjes van onze onvolprezen website…
TDK begint weer (9-10-2007)
Het Tilburgs distriktskampioenschap kende vorig seizoen een verheugende opleving; ruim veertig
deelnemers wisten op zeven zondagmiddagen de weg naar Denksportcentrum Theseus aan de
Bredaseweg te vinden. Op zondag 14 oktober gaat daar de nieuwe editie van start. Je kunt je nog
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inschrijven, alle info vind je op de site van de organiserende vereniging De Drie Torens,
www.dedrietorens.nl.
Arme wereldtopper! (8-10-2007)
Konstantin Landa, met 2678 nummer 33 van de wereld, heeft het maar zwaar te stellen met
Stukkenjagers. Nadat hij enkele jaren geleden in de KNSB-competitie onderuit ging tegen Cor van
Dongen, moest hij in de Interklubs van onze zuiderburen afgelopen zondag een nul incasseren tegen
Remko van der Burght, die voor KGSRL 2 uitkomt. Is dit voor Remko de eerste stap op weg naar weer
een 'Belgische' IM-norm? Het heeft er alle schijn van...
Winst en verlies op FIDE-lijst (4-10-2007)
Op 1 oktober is de driemaandelijkse update van de internationale ratinglijst verschenen. Bij tien
Stukkenjagers is er een mutatie opgetreden. Winst was er voor Mark Haast (+67), Anne Haast (+20),
Remco Sprangers (+5) en Steff Helsen (+1). Door Petra Schuurman (-9), Herman Grooten (-20), Mart
Nabuurs (-27), Remko van der Burght (-29), Bianca Muhren (-31), en Jiri Obels (-54) werden punten
ingeleverd.
Genomineerd! (1-10-2007)
Luuk Koelman, gewaardeerd lid van Stukkenjagers 5, is doorgedrongen tot de longlist voor de
verkiezing van 'De beste Tilburgse schrijver', zo lezen we op zijn website. De lijst bevat 25 namen van
(brood)schrijvers, die gaan strijden om de Publieksprijs van 1000 euro. De hele maand oktober kan er
- éénmaal per emailadres - gestemd worden. Een deskundige jury, met daarin onder anderen Harry
van Bommel, Gretta Duisenberg en Hilbrand Nawijn, zal vervolgens de winnaar bepalen.
Twee kampioenen! (22-9-2007)
Tijdens het NK snelschaken voor de jeugd in het verre Akkrum hebben Mark en Anne Haast
onverbiddelijk toegeslagen. Mark won met een overtuigende 8 uit 9 de titel bij de B-jeugd, terwijl Anne
met 7,5 uit 9 de algemene titel won bij de C-jeugd. Beiden van harte proficiat!
Vader! (21-9-2007)
Woensdagavond boekte haar vader nog een klinkende zege op Emil Voorhorst, donderdagmorgen in
alle vroegte werd zij geboren: Sophie, 3105 gram, dochter van Bram van Huijgevoort en Charlotte.
Van harte proficiat!

Externe, de verslagen
Stukkenjagers 1 – Eindhovense SV
Waarom ik dit verslag schrijf? Als Stukkenjager heb ik gezondigd, ik heb het avondmaal gemist, laat
dit een inspiratiebron zijn voor anderen! Volgende keer eten we weer met zijn tienen.
Na het debacle in ronde 1, werd het tijd voor de ommekeer. Hoe dit te bewerkstelligen is de vraag?
Teamcaptain Mark zette zijn manschappen na de vorige nederlaag al op scherp door tijdens het
avondeten de opstelling te bepalen. Petra gaf daar al aan op 10 te willen zitten in verband met jetlag,
ook Herman wilde graag iets lager. Peekje kon dan nog een keer vlammen op het hoogste bord en
Cor mocht weer wit! Franske vindt altijd alles best en settelde zich in de middenmoot, Bram verdiende
een wituitverkiezing evenals de Haastjes en Mart mocht tussen de dames plaatsnemen.
Ter compensatie besloot Cor het ontbijt te regelen, waardoor we fris en fruitig aan de start konden
verschijnen. Om 9 uur aanwezig bij Cor, Maurice was er als eerste, vervolgens de Haastjes, toen ik,
dan de teamcaptain. Mart had zijn wekker gemist en kwam net na Herman en Petra binnen. Herman
en Petra kwamen binnen toen het geraus op het bord al was begonnen. Met de interessante
samenstelling Peek, Haast, Haastje tegen Mark, Bram en Cor werd er met 5 minuten op de klok op
één bord even warmgedraaid! Tot mijn spijt heb ik al mijn creativiteit in deze partijen gestopt en bleek
er ’s middags niks meer over voor de rest.
Over naar de orde van de dag, we beginnen tegenwoordig om 12.00u, geen probleem voor de
meesten, alleen Franske zag er wat gaar uit. Over naar de wedstrijd in bordvolgorde.
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Bord 1: Maurice met zwart tegen Bas van de Plassche. Maurice kwam heeeeeel goed weg in de
opening, maakte handig gebruik van een 2tal mindere zetten van Bas en jatte eigenlijk een vol punt,
1-0.
Bord 2: Cor van Dongen tegen Roi Miedema, Cor ’s morgens over Roi: ‘Had die niet 2000?’, dus….
Cor had de hele partij een fijne plus zoals we dat kennen tikte Roi netjes weg, maakte het zichzelf op
het eind nog enigszins lastig, maar pakte na 70 zetten toch een punt, 2-0.
Bord 3: Herman Grooten tegen Boris Friesen. Herman speelde een zwartpartij zoals we van hem
gewend zijn, langzaamaan werd wit weggespeeld en met een aardig tactic beëindigde Herman de
partij, 3-0. Mijn totovoorspelling van 9-1 deed het nog goed.
Bord 4: Bram tegen Jan Veerman, een partij van niks, na 15 zetten een toreneindspel, ik probeerde
het nog lang en had misschien ergens een kans, maar het werd nipt remise, 3,5-0,5.
Bord 5: Frans Konings tegen Fred Hallebeek. Frans speelde een goede partij en overspeelde zijn
tegenstander volledig, toen het tijd werd om te oogsten, bleek die machine redelijk vastgeroest en in
plaats van een puntje…..drukte Franske een nulletje. 3,5-1,5.
Bord 6: Mark Haast tegen IM Frans Kuijpers, Mark zag dat ik snel ruilde, dacht dat kan ik ook, ruilde
dames, hield een eindspel van gaap over, deed er nog 25 maar het resultaat bleef zoals verwacht, 42.
Bord 7: Mark Clijsen speelde een redelijk duffe pot tegen Jos Sutmuller, maar leek een tikje beter te
staan, op de een of andere manier ging het toch weer crescendo met een nul als gevolg, 4-3.
Bord 8: Onze duivelse Anne maakte haar debuut tegen Hans van der Hurk, het resultaat was een
punt, voor de rest zie partij en geniet…..ik denk dat ik ook weer 13 wil zijn ! 5-3.
Bord 9: Mart tegen Hans Bosscher, mart had de zwarte taak Anne te doen verbleken, dit bleek na 4
zetten al niet meer mogelijk. Mart probeerde met kleine middelen uiteindelijk te winnen, maar die
middelen bleken inderdaad te klein, 5,5-3,5.
Bord 10: Petra tegen Jan Schut een rechtlijnige overwinning: 6,5-3,5.
Na het debacle tegen HMC hebben we in ieder geval 2 mp en zijn back on track. Volgende ronde
Spijkenisse uit, eens kijken of we daar onze positie op de ranglijst kunnen verbeteren!
Anne Haast – Hans van der Hurk
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 d6 4.Pxf7

Mijn Fritz geeft hier Pxf6 als beter aan, waarna
wit met Lxe6 en e5 verder gaat 9. ... Lxd5 In
de analyse keken wij een hele tijd na naar het
interessante c6?! Pxf6 Lxc4 Dh5+ waarna wit
niks beter dan eeuwig schaak heeft, in plaats
van Dh5 is Pxe8 Lxf1 Dh5+ Kg8 Pxg7 echter
wel zo sterk en ook in de geest van de stelling
10.exd5 Ld6 11.Ld3! goede zet maakt ruimte
voor de pionnetjes die gaan stormen 11. ....
Kg8 12.c4 b6 13.f4 Niet de beste misschien,
maar wel ontzettend creatief en to the point
gespeeld, wit wil er gewoon dwars doorheen !
13. ... c5?! C6 lijkt beter 14.g4 wat lekker!

TsLdMl.t
jJj._NjJ
._.j.s._
_._._._.
._._I_._
_._._._.
IiIi.iIi
rNbQkB_R

Ts.dT_M_
j._._.jJ
.j.l.s._
_.jI_._.
._Ii.iI_
_._B_._.
Ii._._.i
r.bQ_Rk.

Zo pak je dat Russich dus aan tegenwoordig!!!
4. ...Kxf7 5.d4 Le7 6.Pc3 Te8 7.Lc4+ d5
8.Pxd5 Le6 9.0–0?!

Ts.dT_._
jJj.lMjJ
._._Ls._
_._N_._.
._BiI_._
_._._._.
IiI_.iIi
r.bQ_Rk.

14 ... cxd4 15.g5 Pe4?? De zwarte stelling is
al geen pretje, maar hier werd het toch echt tijd
het stuk terug te geven met Pbd7, geen pretje
maar wel de beste praktische kans. Nu toont
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Hier werd ik ruw uit mijn middagdutje (lees jetlag) wakkergeschud. Ik moest het net als de
vorige externe al na 5 zetten zelf verzinnen...
6.e3 Lg4 7.Lxc4 e6 8.h3 Lh5 9.g4 Lg6 10.Pe5
Da5 10... Nb4 lijkt me het idee van ... Pa6,
maar wie ben ik? 11.Ld2 Lb4 12.Df3 0–0
13.h4 Pd5 14.h5 {
Iets te veel als een houwdegen gespeeld. De
'Petra-zet' 14. e4 was beter geweest. Lc2
15.Tc1 Lxc3 16.bxc3 Dxa4 17.h6 Te
geïnspireerd door Anne. Bij haar is het echter
vaak wel goed. f6 18.hxg7 fxe5 18... Kxg7
{was hardnekkiger geweest.} 19. Nd7 Rf7 20.
Bxa6 Rxd7 21. Be2 Maar ik geloof niet dat de
zwarte koning de witte aanval gaat overleven.

Anne even aan hoe gammel de zwarte stelling
is 16.Dc2 Pc5 17.Lxh7+ Kh8 18.Dg6

Ts.dT_.m
j._._.jB
.j.l._Q_
_.sI_.i.
._Ij.i._
_._._._.
Ii._._.i
r.b._Rk.
Mocht zwart nog hoop gehad hebben, dan is
die nu voorbij 18. ... Te7 19.Dh5 g6 20.Lxg6+
Kg8 21.f5 Le5 22.f6 Tc7

T_._.tM_
jJ_._.iJ
S_J_J_._
_._Sj._.
D_Bi._I_
_.i.iQ_.
._Lb.i._
_.r.k._R

Ts.d._M_
j.t._._.
.j._.iB_
_.sIl.iQ
._Ij._._
_._._._.
Ii._._.i
r.b._Rk.

19.gxf8D+ Ik had inmiddels al een extra dame
in mijn kontzak gestopt en wilde die op dit
moment te voorschijn halen. Mijn tegenstander
sloeg echter ongevraagd mijn pion eraf,
waarna ik met een beteuterd gezicht zei: 'Maar
ik heb haar niet voor niets gehaald 19. … Txf8
20.De2 Le4 21.Th3 Lg6 22.e4 Eindelijk
wijsheid! (noot bram: nee te makkelijk) 22.
…Pdc7 23.Lh6 Tf7 24.Tf3 b5 25.Txf7 Lxf7
26.De3!

En hier volgt misschien wel de mooiste zet van
de partij! 23.Lf4 Dd6 24.f7+ Kf8 25.Dh6+ Lg7
1–0
Een verzoek aan Mark: mag Anne volgende
keer weer wit ?
Petra Schuurman – Jan Schut met de analyse
van Petra zelf
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pc3 Pf6 4.Pf3 dxc4 5.a4
Pa6

._._._M_
j.s._L_J
S_J_J_.b
_J_.j._.
D_BiI_I_
_.i.q._.
._._.i._
_.r.k._.

T_LdMl.t
jJ_.jJjJ
S_J_.s._
_._._._.
I_Ji._._
_.n._N_.
.i._IiIi
r.bQkB_R

Killing 26… Dxc4 27.Dg5+ Lg6 28.De7 1-0
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De nieuwe helden van SJ2
Daar de verschillen tussen de teams in de derde klasse KNSB miniem zijn gaat het erom zo efficiënt
mogelijk te spelen. Vorig seizoen had ons tweede al aangetoond daar meester in te zijn, wat
resulteerde in talloze 4½-3½ overwinningen. Ook dit seizoen begon wat dat betreft weer perfect, en
was een dergelijke overwinning tegen Messemaker ons deel. Deze ronde dachten we dat dus ook wel
eens even minimaal te gaan halen, zo was het gemeenschappelijk gevoel voor de wedstrijd.
Zo eenvoudig bleek het echter allemaal niet. Allereerst had onze tegenstander Souburg vergeleken
met de vorige keer dat we tegen ze speelden (en met 5-3 wonnen) versterking gevonden in de
persoon van René Tiggelman, een 2200+ speler die menig clublid al een vervelende middag heeft
toegebracht (ik neem aan dat dat klopt, Herman?). Daarnaast hebben ze de gebroeders Boelhouwer
in de gelederen, die gedecideerd en met vaste hand zowel Reinier als mij wisten om te brengen. In
beide partijen werd weer eens bewezen dat één klein foutje genoeg is om een vette nul te mogen
bijschrijven.
Mijn eerste held van de dag was Ruud. Ik zat naast hem, en kon zijn wonderschone modelpartij dus
met eigen ogen aanschouwen. Wit deed eigenlijk ‘gewoon’ 20 krachtzetten, en het enige wat toen nog
hoefde te gebeuren is het bekrachtigen van het onvermijdelijke: opgave van de tegenstander.
Ondertussen had ook César eenvoudig gewonnen. Via onorthodox spel van beide kanten bleef er wat
spul hangen bij de tegenstander en kon César dit eenvoudigweg gaan innen. Zo eenvoudig als dit
klinkt was het echter wellicht niet, want toen ik na een zet of 10 keek, en zag dat César nog geen
enkel paard, toren of loper had verzet kon ik me eigenlijk niet voorstellen dat dat goed zou aflopen.
Zijn koning stond voor het gemak ook alvast op d8, en zijn pionnen waren op vreemde velden
weggezet. Kortom, ik moest even goed kijken om te begrijpen dat het niet gaat om hoe het eruit ziet.
Verder had Fré een correcte remise aan het scorebord toegevoegd en wist Jiri het net niet bol te
werken in een toren + ongelijke-loperseindspel. Vooral die toren brak hem waarschijnlijk op.
Voor de goede verstaander: we stonden na de
tijdnood dus nog steeds een punt achter, met
nog twee borden te gaan. De partij van Erik
heb ik voor het gemak maar even ingevoerd.
Uw gemak welteverstaan, want de partijnotatie
die ik van Erik meegekregen had bleek goed
voor menig uurtje puzzelen. Kortom, met het
gevaar dat het ergens niet helemaal klopt geef
ik u bij dezen zijn partij:

L_._._Tm
_.j._._.
J_._.tSj
_._.sNd.
._._Ij._
_.q._._I
I_._.iB_
_R_Rn._K

Rene Tiggelman – Erik Dignum
1. d4 d6 2. Pf3 g6 3. c4 Lg7 4. Pc3 Pd7 5. e4
e6 6. Lg5 Pe7 7. Dd2 h6 8. Le3 b6 9. g3 Lb7
10. Lg2 a6 (Het nijlpaardensysteem is een niet
te onderschatten opening. Flexibel is het
zeker) 11. O-O Pf6 12. Dc2 O-O 13. h3 Tc8
14. Tfd1 Pd7 15. c5 De8 16. b4 f5 17. Pe1 g5
18. Db3 f4 19. gxf4 gxf4 20. Dxe6+ Kh8
(Leuk voor wit dat hij een pion gewonnen
heeft, maar hij gaat hem ook meteen weer
verliezen) 21. Lc1 bxc5 22. bxc5 dxc5 23.
Tb1 La8 24. Pe2 cxd4 25. Pxd4 Tf6 26. Dc4
Pe5 27. Dc5 Dh5 28. La3 P7g6 29. Pf5 Lf8
30. Da5 Lxa3 31. Dxa3 Tg8 32. Dc3 Dg5 33.
Kh1

33… Txf5!? (Volgens Erik wellicht een
blunder, maar ondanks dat het voor hem pleit
dat hij het niet als briljant wil kenmerken kan ik
me niet aan de indruk onttrekken dat het
enorme praktische kansen biedt) 34. exf5
Lxg2+ 35. Pxg2 Dxf5 36. Kh2 f3 37. Pe3 Df4+
38. Kh1 Dh4 39. Kh2 Dxf2+ 40. Kh1 Dg3 41.
Tb2 f2 42. Pd5 Dh4 43. Tb4 Dh5 44. Tg4 Tf8
45. Kg2 Tf3 46. Dxf3 Pxf3 47. Kxf2 Pfe5 48.
Tgd4 Df3+ 49. Ke1 Dxh3 50. Ke2 Dg2+ 51.
Ke3 c5 0-1

Als laatste was Karel bezig met een eindspelletje met ongelijke lopers. Het feit dat hij een pion
voorstond was leuk, maar uiteraard niet genoeg, maar zijn actieve koning gaf gelukkig de mogelijkheid
voor meer te kunnen gaan. Toen hij uiteindelijk een derde pion meer veroverde leek het wellicht
eenvoudig, maar er was nog één ijzersterke zet nodig:

6

gekeken in de partij en vond het weer niks
voor wit. Ik had echter} 19. Ng5 Bxc4 20. Qe4
{niet gezien. Rybka geeft de volgende
interessante variant:} Bxf1 21. Qxh7+ Kf8 22.
Rxf1 (22. Nce4 Bxg2 23. Kxg2 Re7 24. Qxh5
d5 25. Nc5 Rae8 26. Nh7+ Kg8 27. Qg6) 22...
Nf6 23. Qg6 d5 24. h4 Bh8 25. Bh3 Qg7 26.
Qf5 Kg8 27. Ne6 Qf7 28. Ng5 Qg7) 15... f4 16.
dxe6 fxe3 17. Qxe3 Bxe6 18. c5 {Deze stelling
vond ik in de partij zeker niet beter voor wit,
misschien zelfs iets beter voor zwart.} (14.
Rac1 f5 15. exf5 gxf5 16. Bh6 Nf6 17. Rfe1 f4
18. Bxg7 Qxg7) 14... Bf6 (14... Nd4 15. Ne2
(15. Bxd4 exd4 16. Ne2 a5 17. a3 Bd7 18. Nf3
axb4 19. axb4 Qb6) 15... a5 16. Bxd4 exd4 17.
a3 b6 18. Nf3 c5 19. g4 Nf6 20. Nf4 h6 21.
bxc5 bxc5 22. Rab1) (14... Nef4 15. Bxf4 exf4
16. g4 Nf6 17. Rac1 h6 18. Nf3 g5) 15. Nxe6
Bxe6 16. Kh2 Rad8 17. Rac1 {Dreigt Pd5.}
17… Bc8 18. Bf3 Ng7 19. Bg4 Ne6

._._._._
_._._._.
._._._.j
j.j._BmI
I_I_K_I_
_I_._I_.
._._._._
_.l._._.
Zwart staat nog leuk te stutten, maar na b4!
was het eigenlijk gedaan met de zwarte
weerstand, en konden we gelukkig wederom
afsluiten met de superefficiënte en door ons zo
gewenste winnende uitslag van 4½-3½.
Nog een partijtje uit deze ontmoeting (met
aantekeningen van Fré):

._LtT_M_
jJd._J_J
._JjSlJ_
_._.j._.
.iI_I_B_
_.nIb.iI
I_.q.i.k
_.r._R_.

Fré Hoogendoorn – R. Bosters
1. c4 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. Nc3 O-O 5.
d3 d6 6. Bg5 Nbd7 7. Qd2 Re8 8. Nf3
Ik denk dat een opstelling met 8. e4 c6 9.
Nge2 beter is. Meestal wil wit in dergelijke
Engelse stellingen pas e4 spelen als zwart e5
heeft gespeeld, maar hier is het belangrijker
dat het paard op e2 beter staat, en f4 ook
meteen mogelijk wordt, dan dat de loper op g2
afgesneden wordt.
8... c6 9. O-O Qc7 10. b4 Nf8 11. h3 e5 12. e4
Ne6 13. Be3 Nh5

20. Nd5 cxd5 21. cxd5 Qb8
21... Qe7 22. dxe6 Bxe6 23. Bxe6 (23. Bxa7
Ra8) 23... Qxe6 24. a4 d5 25. Qa2
22. dxe6 Bxe6 23. Rc2
23. Bxe6 Rxe6 24. b5 d5 25. Qa5 d4 26. Bd2
a6.
23... d5 24. Bg5 Bxg5 25. Qxg5 Qd6
25... Bxg4 {is beter, waarna zwart actiever
staat na} 26. Qxg4 Qd6 27. Rb1 dxe4 28. dxe4
Qd3 29. Rbb2 Rd4 30. Qe2 Qxe2 (30... Qxe4
31. Qxe4 Rxe4 32. Rc7 Rb8 33. a3 Rd4 34.
Re2) 31. Rxe2 Rc8 32. b5 Rcc4 33. f3 Rc3 34.
Kg2.
26. Bxe6 Qxe6 27. Rfc1 dxe4 28. dxe4 Rd4
29. Qe3 a6 30. a3 en remise

T_L_T_M_
jJd._JlJ
._JjS_J_
_._.j._S
.iI_I_._
_.nIbNiI
I_.q.iB_
r._._Rk.
14. Ng5
14. d4 f5 15. d5 (15. exf5 gxf5 16. d5 f4 17.
dxe6 fxe3 18. Qxe3 Bxe6 {Tot hier had ik nog
Peter Huibers
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maar sterker van te worden. Een gevaarlijk
uitziende pionnenstorm op de koningsvleugel
ving hij met vaste hand op, pikte nog even een
pionnetje mee, nam de aanval over en won
alsof het geen moeite kostte. Mark is een
beresterke speler, die helaas wat te weinig
speelt om het goede schaakgevoel vast te
houden. Met een beetje geluk komt daarin dit
seizoen verandering. Sportiviteit kan in ieder
geval niemand hem ontzeggen, want met het
oog op de inmiddels desastreuze stand in de
wedstrijd, wachtte hij, weliswaar in duidelijk
mindere stand, beleefd met het uitvoeren van
zijn veertigste zet totdat zijn digitale vlag was
gevallen. De spreekwoordelijke eer was
daarmee voor de Oosterhouters gered en
meer dan dat zat er ook niet meer in. Zelf won
ik in de opening twee pionnen maar kon deze
weelde niet dragen. Uiteindelijk mocht ik nog
erg blij zijn dat mijn tegenstander in lichte
tijdnood de deugden van zijn stelling in het
pionneneindspel niet op waarde schatte,
waardoor ik toch nog het volle punt kon
binnenhalen.
De partij van de dag komt zonder twijfel op
naam van John; de man die nog steeds met
een aanzienlijke voorsprong op César de
ranglijst van de grootste Stukkenjager
aanvoert. Hoewel zijn partij na de opening in
positioneel opzicht al uit was, bleek het
verzilveren van dit voordeel nog geen makkie.
Remise was er altijd, maar zat er niet meer in?
Met nog twee minuten op de klok gingen de
ogen weer glinsteren en gaf onze man nog
meer glans aan zijn positie als ‘grootste’ en
aan het begrip winnende wandelkoning. Ruim
binnen de hem resterende twee minuten was
de witte monarch van h1 naar a7 gespurt om
daar triomfantelijk een loper en het punt te
incasseren. Prachtig! Hoewel ik ten zeerste
betwijfel of Johns koning een reguliere
dopingtest zou hebben doorstaan.
Alles bij elkaar een prima seizoensstart. De
punten kunnen we goed gebruiken want onder
meer de eerste teams van Baronie, DSC en
Raadsheer wachten ons nog.

Sterke seizoensopening
Stukkenjagers III
Met een onverwacht hoge 7-1 overwinning op
het vers uit de promotieklasse gedegradeerde
D4 II uit Oosterhout zijn we het seizoen prima
begonnen. De Oosterhouters gaan
waarschijnlijk een zwaar seizoen tegemoet.
Zelfs zonder onze topscorer van vorig seizoen,
Pepijn, die in Siberië de verste uitwedstrijd van
het seizoen afwerkte, kwamen we nooit in de
problemen. Waar we in de pikorde van de
eerste klasse A precies staan, weten we over
een kleine maand wanneer er in Bergen op
Zoom tegen BSV II gespeeld moet worden. De
tegenstand die de Oosterhouters boden, bleef
ruim achter bij de verwachtingen want van een
gelijkwaardige wedstrijd was eigenlijk geen
moment sprake en na anderhalf uur spelen
was de enige vraag nog hoe hoog de
overwinning zou gaan uitvallen.
D4 II bleek door de degradatie van het
afgelopen seizoen danig verzwakt en de
gemiddelde rating zal waarschijnlijk niet ver
boven de 1700 hebben gelegen. Geen echte
graadmeter voor onze eigen sterkte dus.
Nieuw in ons team zijn dit jaar Ron de Veen,
gekomen van Staunton en onze eigen Jan
Otten. Zij zetten hun debuut luister bij met
prima overwinningen. Ron speelde een lange
theoretische variant van het Slavisch en
bouwde daarin gestaag zijn voordeel uit. Een
solide punt. Dat kan ook van Jan gezegd
worden die uiterst geconcentreerd (zoals we
doordeweeks al van hem gewend zijn) zijn
tegenstander maar weinig tegenkansen gaf en
deze met een bekeken toren- en
paardmanoeuvre oprolde. Ook Kienfong en
Lex kunnen terugkijken op een prima partij.
Kien’s speelstijl begint zo langzamerhand
meer op die van een positionele speler
(schuiver?!) te lijken dan op die van Tal in zijn
jonge jaren. Deze speltechnische transformatie
legt hem geen windeieren en ook deze keer
drukte hij zijn tegenstandster met zachte maar
vastberaden hand over het randje van de
afgrond. Lex had pijlsnel een stelling die zo
prettig was dat hij in alle rust kon kijken hoe en
waar hij de beslissende klap zou uitdelen. Een
prima positionele en tactische prestatie en
hoewel hij een prachtige slotzet speelde, had
er zelfs een nog prachtigere ingezeten.
Misschien een aardige opgave voor in het
komende clubblad. Gertjan scoorde de
afgelopen jaren punt na punt voor het derde.
Deze goede gewoonte heeft hij gelukkig
meegenomen naar dit seizoen. Als vaste
eerstebordspeler loopt hij regelmatig tegen
stevige tegenstand op, maar daar lijkt hij alleen

Joost
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kwaliteitswinst 'dreigt' (21…, Te2 en 22. Pc4).
Jan Otten trapte er in, die zag wat ik speelde
én dacht dus…daar gaat de kwaliteit. Welnu,
Dvoretski schreef ooit: "Als je verloren staat én
je hebt een objectief onjuist valletje, dan liever
sneller verliezen met de mogelijkheid van een
vergissing van je opponent dan langzaam
gewurgd worden." En, een valletje leek het én
ik hád, net als Jan, kunnen denken: "O jee,
kost kwaliteit, niet doen." Maar goed, Jan mag
nog even in de buurt staan qua rating, in dit
geval (keek) ik toch een stuk verder. En
inderdaad volgde 21…, Te2!!. Na 22. Pc4 (wat
hij dus ook speelde), liet ik 22…, Db1 (!)
volgen en wit gaf direct op. Vanzelfsprekend is
22…, Df2 nog directer, maar eerlijk gezegd
vind ik de door mij gespeelde zet prozaïscher.
Bovendien, wederom een quote van een
trainer: als je de killing move hebt, ga dan niet
naar een nog betere zoeken: "Just kill!"

Cor Vermeiden – Lex Karstens

.tL_T_._
j._._JmJ
Sd.j._J_
_._I_._.
._._._._
i._Q_I_.
R_._N_Ii
_N_._R_K
Na een schijnoffer op d5 ontstaan, mét deze
stelling voor ogen. Het plan is vrij eenvoudig,
namelijk 19…, Lf5. Vervolgens (waarschijnlijk)
20. Dc3+, Kg8 en wat dan?? Hoe voorkomt wit
stukverlies? De enige zet lijkt 21. Pd2, die zelfs
Lex

Kemppion- Stukkenjagers 4

6,5 – 1,5

1. Had César dan toch gelijk gehad?
2. Is het vierde in een verregaande staat van ontbinding?
Zoiets als Heracles een dag later. Eén ding is zeker: onze tegenstander had geen Alves.
Nee, we deden het vandaag helemaal zelf!
Ik heb van de volgende partijen weinig gezien, maar de nederlagen van Oscar, Sander en Arend-Jan
leken me onnodig. Daar stond tegenover dat Bas, zoals hij zelf zei, wat gelukkig won. Ook bij Mark en
Jean-Marie was er aanvankelijk weinig aan de hand.
Op mijn eigen bord ging het de hele vanmiddag fantastisch. 2 .. e5 is nieuw en zal de boeken ingaan
als de Langerak-variant van het Koningsgambiet. Of de Caro-Kann variant van het Koningsgambiet,
daar ben ik nog niet uit. Na een geweigerd torenoffer op de twaalfde zet, wordt wit helemaal
opgeknoopt. In tijdnood van mijn tegenstander denk ik bijdehand te zijn. Ik had op 22 Dc5s gerekend,
en besloot om een loperschaak tegen te gaan om naar g7 te vluchten met de koning.
Er volgde echter Db4s. ik speelde a tempo Kg7 en kon een kreet van afgrijzen niet onderdrukken.
Na 23 Dxb7 gaf ik op, geheel vermorzeld. Hij slaat de toren ook nog met schaak, was het enige dat ik
in mijn zelfwoede nog kon denken.
Het werd nog veel erger! Nadat ik mijn eerste pint had weggespoeld, zei de eerstebordspeler van
Kemppion, dat ik veel te vroeg had opgegeven. 23 .. Kh8 24 Dxa8 (inderdaad met schaak, goed
gezien!) 24…. Tg8. Uit!!
Thuis had ik de hoop dat Fritzie nog wat zou vinden om mijn pijn wat te verlichten. Helaas
zaterdagavond werd mijn humeur er niet beter op.
25 Dxg8 en 25 g3 helpen niet
25 Dxg8 Kxg8 26 Lc4S geeft Fritz -4 voor wit
25 g3, Td8s is zelfs ruim -5.
Daar zit je dan met je glas wijn en je bijna meesterwerk. Maar bijna, is nou net 100% niet.
Het bleef nog lang ONRUSTIG in het hoofd.
Antwoord op vraag 1 en 2: NEE, wij doen niet aan scorebordjournalistiek!
En dan voor de liefhebber hier de partij, zonder commentaar, dat kon ik echt niet meer opbrengen.
Anton van der Meulen

9

Q_._._Tm
j._._._J
._._._.l
_._.iL_.
._._.jJd
_._._._.
Ii._._Ii
_._KrBnR

Ronny van den Boomen - Anton van der
Meulen
1.e4 c6 2.f4 e5 3.Pf3 exf4 4.d4 d5 5.e5 g5
6.c4 g4 7.Pg1 Dh4+ 8.Ke2 Lh6 9.cxd5 cxd5
10.Pc3 Pe7 11.Pb5 Ld7 12.Pd6+ Kf8 13.Dd3
Pbc6 14.Ld2 f6 15.Lc3 Tg8 16.Te1 fxe5
17.dxe5 Tg6 18.Kd1 d4 19.Lxd4 Pxd4
20.Dxd4 Pf5 21.Pxf5 Lxf5 22.Db4+ Kg7?
23.Dxb7+ 1-0

Een middagje uit: goed voor U?
Prachtig weer, en wij, wat doen wij? Wij zijn op weg naar Steensel.
'Geen weer om te schaken', bromt Geertjan onderweg en zo is het. Na in totaal een half uur spelen
heeft hij zich al zo in de nesten gewerkt dat na pion- en kwaliteitsverlies tot overmaat van ramp ook
nog stukverlies niet meer te vermijden is. Opgeven dus
'Waar is hier het winkelcentrum?'
'Je bent hier in Steensel!'
Ook dat nog, gelukkig beschikt de locatie over een royale tuin waarin het goed toeven is.
De rest zwoegt dapper verder. Niko heeft zich voorgenomen zijn 100% score van vorig seizoen te
herhalen en deelt de eerste klap uit, naar verluidt heeft hij een batterij in stelling gebracht met mat als
gevolg.
Vervolgens gaat het weer even mis. Inge kan het niet bolwerken en onze nieuwe kracht Paul P. doet
in mindere stelling een onreglementaire zet en geeft meteen op, 3-1 achter.
Guus van H. scoort das Anschlusstor in een stelling waarin hij twee paarden en een dame tegen twee
lopers en een dame heeft. Zijn tegenstander wil dat eindspel graag zonder dames spelen en doet zijn
best de dames eraf te krijgen, terwijl Guus dat probeert te ontwijken, uiteraard loerend op een vorkje,
en jawel, plotseling is er nog maar één dame over.
Ondertussen ben ik Luuk kwijtgeraakt, op zijn bord staan de stukken weer in de beginopstelling, maar
geen idee hoe het is afgelopen. Als ik hem gevonden heb, blijkt hij te hebben gewonnen. 3-3, een
spannende stand.
Guus V. en ik moeten de vis op het droge zien te krijgen en bij beiden ziet het er hoopvol uit.
Ik weet af te wikkelen naar een eindspel met een vrijpion op de a-lijn en een witveldige loper met aan
de andere kant 3 tegen 3 pionnen en een paard. Overtuigd dat het gewonnen moet zijn sla ik een
remiseaanbod resoluut af, maar het lukt me niet de winst, die er wel in zat, te bewerkstelligen.
Guus leek een stuk te kunnen winnen, hij zag het ook, maar meende nog iets mooiers te zien. Een
fata morgana met op den duur dodelijk gevolg. De tachtigers wisten het al:
'Schoonheid, schoonheid heeft haar gezicht verbrand'.
Een onnodige 4.5-3.5 nederlaag en dat terwijl wij juist gespecialiseerd leken in 4.5-3.5 overwinningen.
Het leven is hard, maar in la Vie en Rose was het toch nog lekker en gezellig.
Theo M.

Dat wordt hard werken dit seizoen
Wat een luxe probleem. Dat was de eerste gedachte toen ik zag dat het zesde met tien man van start
mocht gaan. Nou, dat heb ik geweten. De tocht naar Nuenen werd met zeven man gemaakt. Eén
verliespunt hadden we dus al op zak. Wetend dat je tegenstander ook nog eens een veel hogere elo
heeft wordt het een pittige opdracht. Het eerste bord vrijlaten was voor mij beslist geen optie. Dat
hadden we vorig jaar al gedaan. En om nu Wouter van de Zandt weer voor een leeg bord te plaatsen,
vond ik niet netjes.
De schaakclub Nuenen schaakt in een mooi zaaltje met mooie tafels. Wij werden geposteerd met de
blik naar buiten, zodat de rust van de nazomerse herfstzaterdag op ons neerdaalde. Tenminste in
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ieder geval op mij. Heerlijk die zaterdag, alle tijd om te schaken, geen sores aan mijn hoofd als alleen
die van de partij. Weldadig die rust van de eerste 25 zetten.
De spelers.
Jeroen van de Rijt kwam als eerste mij netjes informeren, dat er een remiseaanbod was gedaan. Het
stond inderdaad als in beton gegoten. Jeroen: “Ik kwam niet goed uit de opening. Mijn loper op c8
moest ik omspelen. Dat kostte wat tijd. Daarom kon ik zelf geen kansen maken. In het eindspel bood
hij remise aan. Ik kon niks anders doen, dan het aan te nemen.” Goed gedaan, Jeroen. De nul van de
beginstand heb jij alvast weggewerkt.
Tweelingen verrichten vaak identieke handelingen. Dat weet ik als vader van een tweeling. Het
verraste me dan ook niet dat Bastiaan met hetzelfde verzoek kwam. Bastiaan: “Ik kwam goed uit de
opening. Maar zwart ook wel. Ik had een truc in de stelling gebouwd. Maar mijn tegenstander trapte er
niet in. Hij ruilde af naar een gelijk eindspel en bood remise aan. Ik nam het aanbod aan, want er zat
niks anders op.”
Dat waren dus alvast twee gelijke spelen.
Toen ik rustig langs de borden liep, zag ik dat we zeker niet minder stonden. Pieter Pulmans zat goed
te schaken, straalde vertrouwen uit. Cees Zoontjens had een degelijke stelling en zat er bij als Pieter:
voorlopig doet niemand mij wat. Ivar stond aan het eerste bord gelijk en Leo aan bord twee deed het
prima. Op mijn bord stond het tot aan zet 20 gelijk.
De twee volgende verliespartijen kwamen daardoor toch een beetje snel en onverwacht.
Pieter: “Na redelijk sterk uit de opening te zijn gekomen, heb ik in het middenspel een pion gewonnen.
Na een zet of 20 heb ik die echter weer ingeleverd. Op zich stond ik nog steeds een stuk beter dan
mijn tegenstander en had ik ook ruim een uur meer op mijn klok. Door onoplettendheid en de
gedachte aan een mooie overwinning, heb ik mij helaas toch mat laten zetten. Toch maar iets vroeger
gaan slapen op vrijdag.”
Leo: “De opening heb ik voortreffelijk gespeeld wat uiteindelijk resulteerde in pionwinst zonder
compensatie voor mijn tegenspeler. Maar drie zetten daarna moest ik mijn dameloper terugtrekken en
koos hiervoor de onjuiste koningsvleugel. Een zet later maakte ik helaas een blunder, waardoor ik de
genoemde loper moest inleveren zonder compensatie!
Kortom, ik speel de laatste tijd tegen sterke spelers goed, maar mis in het eindspel een zekere
koelbloedigheid. Ik ben ondanks het verlies van deze partij toch zeer tevreden. In ieder geval zit ik
momenteel in een neerwaartse spiraal die de voorbode is van ….!?”
Een lichtpuntje kwam nu van Cees. Hij zat naast me op bord vier en maakte vechtend remise.
Cees: “Het zonnetje heeft vandaag een allerbest humeur. Wij daarentegen brengen onze
zaterdagmiddag door in een servicepunt van aanleunwoningen. Zo’n contradictie moet wel leiden tot
een beroerde opening. Na zo’n tien zetten was ik met mijn zwarte rolstoel volledig klem gereden
tussen de blanke beuken. ‘Maar dat laat ik mij niet aanleunen!’ Ik haalde de rem eraf, stormde naar
voren en reed uiteindelijk de remise in. Beroerd gespeeld, goed teruggekomen, maar een halfje was
toch wel het maximale.” Knap gedaan, Cees.
kunnen bestrijken. Dat vertelde hij me later in
de analyse. Ikzelf was blij dat ik het paard
actief op d6 kon zetten. Ik geef nu een aantal
zetten die mijn toch al goede zaterdaggevoel
extra glans gaven.
21. Pd6, Dc7; 22. Pe8, Dc6; 23. Pxg7, Kxg7;
24. f5! openen die lijnen en de aanval
doorzetten, exf5; 25. Lg5,Le4; 26. Lf6+, Kf8;
27. Db4+, Kg8, 28. De7!, Pb7 (lijkt goed om
de dreiging op d8+ weg te nemen, maar is het
niet. 29. Lc4!, oogt een beetje arrogant om
hier iedere keer uitroeptekens te plaatsen,
maar het zijn gewoon krachtzetten. Er komt
een matdreiging bij en de loper mag alweer
niet genomen worden. 29. …, Ld5; 30 Lxd5,
kan niet teruggenomen worden i.v.m. mat op
e8. Dan speelt zwart Dc1 met hoop op eeuwig
schaak, hetgeen er niet in zat. Op zet 37 gaf
zwart op.

Ivar stond nog steeds gelijk en bij mij was de
partij aan het kantelen. Ik speelde met wit een
klassieke Grunfeld met Pxc3, bxc3 enz. De
eerste twintig zetten was het volledig in
evenwicht.

._D_._M_
j._._JlJ
.j._J_J_
s._Li._.
._.iNi._
_._Bb._.
I_.q._Ii
_._._.k.
Zwart wilde hier per se zijn loperpaar
behouden en zeker de diagonaal a8-h1
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Ivar zat als laatste nog te spelen op bord 1. Hij begon de opening een beetje plichtmatig, tam zoals hij
aangaf, maar gaande de partij kwam er strijd op het bord. Ivar wilde per se winnen, maar daar was de
stelling zeker niet naar. Remise. Met Ivar hebben we een geweldige bord 1-speler. Niet alleen
schaaktechnisch, maar zeker ook als teamspeler. Ik vind het altijd super als mensen helemaal uit een
andere provincie komen om ergens in een verdwaald dorp bij Eindhoven te knokken voor het
teambelang. Klasse.
Andries

Stukkenjagers A – Baronie B
Een uitermate genoeglijke avond, in elk geval voor onze gasten. Bij een uitslag van 3½-½ mag dit
bevreemden, desalniettemin bleek dit de afdronk van dit, overigens alleraardigste, Bredase viertal.
Want, de (ogenschijnlijke) 4-0 nederlaag van het andere viertal (hun A–team?) vorig jaar tegen
Stukkenjagers A (wij dus) was hiermee nadrukkelijk overtroffen. Een kinderhand is snel gevuld,
hopelijk niet met een fopspeen, want mijn geheugen geeft vooralsnog geen 4-0 overwinning prijs.
Sterker, was Baronie A vorig jaar niet vrij taai gebleken? Nou ja, ik weet het niet meer, iedereen was
in z’n nopjes, een avond die gezellig begon werd niet minder gezellig afgesloten. Voor onze bord 3speler (Joost) bleek nog een kleine ‘morning after’ in het verschiet, toen hij zich van de
indrukwekkende rating van zijn tegenstander vergewist had (en kijken we niet allemaal nieuwsgierig in
de lijsten als we een half punt tegen een bijna-grootmeester binnenslepen!). Zo ook Joost, die
vervolgens naar niet algehele tevredenheid mocht vaststellen dat 1620 nog wel enkele inspanningen
waard was geweest. Tijdnood of niet. Hier staat wel weer tegenover dat we in Joost een blok graniet
hebben: altijd nuchter, realistisch, positief waar gerechtvaardigd, veerkrachtig als het even anders
blijkt. Voor de volledigheid: Ruud, Kien en ondergetekende zorgden voor de hele punten. Ik geloof met
enig gemak.
Lex

Nederlaag voor A
In een voorafgespeelde match uit de tweede ronde van de NBSB-avondcompetitie heeft
Stukkenjagers A maandagavond 8 oktober het onderspit gedolven tegen De Drie Torens B. In
Theseus werd 1,5-2,5. Joost Op ’t Hoog won, César Becx remiseerde (met Bram van Huijgevoort).
Lex Karstens verloor, evenals Ruud Feelders die tegen Mark Clijsen de tijdcontrole net niet haalde.

Stukkenjagers B – BSV B
De eerste ronde van de avondcompetitie is weer begonnen. Stukkenjagers B heeft een enigszins
gewijzigde opstelling, ikzelf mocht blijven na vorig jaar. Ivar Heine heeft gelukkig voor hem genoeg
gescoord (5,5 uit 6), zodat zijn contract ook nog met een jaar is verlengd. Mark van den Berg staat
altijd garant voor een hoop spelplezier, dus die wil je in elk team wel hebben. Een teamcaptain als
Marco Kemmeren is ideaal, de man regelt alles, offert zich op waar nodig, trekt aan de juiste touwtjes
bij de juiste poppetjes en heeft dit jaar dan ook een mooie versterking in huis gehaald. Onze 5e man
dit jaar is namelijk jeugdspeler Mart Nabuurs, hopelijk wordt de druk niet te hoog op zijn schouders en
zal hij zijn beste schaak laten zien. De eerste wedstrijd werd aangetreden tegen BSV B, op voorhand
een te kloppen team, gezien de elo-verschillen op alle borden in ons voordeel. De praktijk wees weer
anders uit. Van achter naar voren dit keer. Marco speelde op bord 4 tegen André Leffers (1661) met
wit een puike pot, hij had de hele partij een voordeeltje, maar kon dit helaas niet uitbouwen naar meer
dan dat, dus behaalde een nette remise.
Mark van den Berg op bord 3 tegen Laurens Quinten (1642), een knotsgekke partij. Mark offert het
hele bord, houdt niks over, lijkt nog te ontsnappen naar eeuwig schaak! Sterker nog, de tegenstander
biedt remise aan in een stelling waarin Mark misschien eeuwig schaak heeft en anders een stuk
achter staat. Mark denkt 20 minuten na (????) en weigert, zijn tegenstander is zo in de war dat hij een
helpmat in 2 fabriceert en zo kwamen wij meer dan enigszins gelukkig op voorsprong, 1,5-0,5.
Debutant Mart Nabuurs mocht tegen Ton Hertogs (1833) aantreden met de witte houtjes en had na de
opening een kleine plus. Zijn tegenstander speelde echter goed en creatief tegen en kreeg heel mooi
tegenspel. Mart besefte dat een punt te hoog gegrepen was vandaag, trok aan de noodrem en
incasseerde zijn eerste halfje in de avondcompetitie, 2-1. Ik had zwart op een tegen Olivier de Hert
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(1879). Langzaam aan overspeelde ik de man en net op het moment dat ik in een eindspel aan de
winnende hand was, miste ik een hele mooie zet van mijn tegenstander en stond slecht tot verloren. Ik
moest een stuk offeren en mijn tegenstander had het eindspel van twee paarden tegen één pion
kunnen bereiken hoogstwaarschijnlijk. Hij dacht dat ik dit niet toe ging laten, ik dacht ook dat ik dat niet
wilde, maar of het ging lukken was een tweede. Feit bleef dat Oliver remise aanbood, wat ik uiteraard
niet kon weigeren, waarna de eerste meer dan zwaarbevochten en enigszins gelukkige 2
matchpunten binnen zijn! Stukkenjagers B lijkt Stukkenjagers 2 wel, kijken wie dit het langst volhoudt!

The boys are back in town
Stukkenjagers C, het team dat vorig moeiteloos promoveerde, heeft een flinke injectie jong talent
gekregen. De aantrekkelijke teamleider is gebleven, maar ze lag tijdens de eerste wedstrijd op het
strand in het zonnige Curacao en had aan mij gevraagd of ik haar taak kon overnemen.
Ik heb dit aanvaard, hoewel ik mixed emotions had met betrekking tot het feit dat Anne nu dus niet kon
spelen.
Mark had een remiseaanbod gekregen, en kwam daarover heel keurig overleggen. Jiri en Pepijn
stonden beiden al goed, de stelling van Mark vond ik lastig om te beoordelen. Ik vroeg hem wat hij zelf
van vond en hij gaf aan dat hij wel door kon spelen.
Jiri speelde met wit en boekte een overtuigende overwinning, de tegenstander werd weggevaagd.
Ook broer Pepijn speelde goed. Hij had een Schotse opening op het bord, een opening die ik ook op
het WK in Mexico meerdere malen ben tegen gekomen. Pepijn behield het initiatief en werd
aangenaam verrast door de handreiking van zijn tegenstander. Geeft u op? Dat bleek inderdaad het
geval te zijn en zo kwamen we op een 2-0 voorsprong. Mark Haast werd de matchwinnaar met een
remise, maar daar was hij zelf duidelijk niet tevreden mee. Ondanks het inspirerende jeudig
enthousiasme speelde ik een slechte partij. Ik kwam goed uit de opening, maar de afwerking leek
helemaal nergens op, Anne is bij dezen uitgenodigd om mijn plek over te nemen. Felicitaties voor de
avondteams, met name de jonkies van Stukkenjagers C las ik in het gastenboek. Bedankt, Petra!
Guus Vermeulen

Stukkenjagers D – De Combinatie B
De spannende wedstrijd eindigde in 2-2.
Andries Deliën maakte zijn partij elegant af.

._._._T_
j._.j._J
.t._M_._
_._.i._.
._Jq._._
i.bJ_._.
Di._.r.i
_.k.r._.

Ziehier de stelling na de 43e zet in de partij
Andries Deliën-Paul Hanique. Er volgde 44.
Tf6 exf6 45. exf6+, Kf5 46. Dd5 Kg4 47.
Dxg8+, Kf3 48. Dg3++.

Stukkenjagers E – De Watertoren B
Ergens in juni op het terras voor de Kerktuin kwam volgens mij het idee om een nieuw avondteam te
gaan vormen. Omdat Stukkenjagers traditioneel elk jaar wel een aantal avondteams mee laat spelen,
kwam César na wat passen en meten bij de letter E uit. Arend-Jan had Jan en mij enthousiast weten
te maken en Sander en Erik meldden zich vrij snel daarna ook nog aan. Niet helemaal duidelijk was
mij dat ik de teamleider van het team zou gaan worden (dit scheen ergens later op die avond te zijn
besloten..). Gelukkig was daar Stefan Hess, die sowieso kwam kijken en wel wilde invallen indien
nodig. Vrij snel daarna bleek inderdaad dat het nodig was, want Arend-Jan zat ergens in Italië en
Sander had ook al andere plannen voor de bewuste avond.
Maar goed, het team was compleet en had er zin in. Watertoren B uit Almkerk stond op het
programma, dat leek mee te vallen… Maar snel bleek dat dit toch best een redelijk lastig team kon
zijn. Het eerste en tweede bord waren allebei zo’n 1900, je kan maar zo twee nullen pakken! Bord 3
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en 4 leken mee te vallen, maar ja, je moet het toch nog maar winnen. Gelukkig gaf reserve Stefan met
zwart aan drie het goede voorbeeld en won vrij snel een stuk. Zijn tegenstander probeerde nog wat,
maar Stefan kwam door een verdubbeling met zijn torens op de f-lijn buurten. Het rommelige restant
van pionnen werd vakkundig weggewerkt en toen de dame zich ook nog bij het aanvallende
gezelschap voegde, was het pleit snel beslecht.
Jan (‘ik speel liever met zwart’) speelde met wit aan vier een vrij strakke partij, alle stukken vlot
ontwikkelend. Zijn tegenstander treuzelde hier nogal mee waardoor Jan via een schaak op c8 (!)
ergens op zet 15 begon aan een partij lang pionnen happen. Stuk voor stuk verdwenen de kleine
rakkers in het doosje, op een gegeven moment had Jan er een stuk of 4 naast elkaar, vrij en vlot
marcherend.
Zijn tegenstander probeerde nog een koningsaanval van de grond te krijgen, maar toen zijn dame op
e5 en zijn toren op g5 ook nog eens werden gevorkt door een pion op f4, gooide zijn tegenstander de
handdoek in de ring.
Vlak hiervoor had Erik met wit gewonnen aan bord twee. Hij had de partij rustig opgezet en stond de
hele partij prima. Tegenstander deed lange tijd leuk mee, maar verloor ergens een stuk. Hierna
probeerde die nog wat aan te vallen, maar Erik hield hem ondanks lichte tijdnood goed in bedwang.
Na wat afruilen en een leuke slotcombinatie van Mr E werden de handen geschud.
Ikzelf won aan één een pion in de opening, maar wist dat ik het zwaar te verduren zou krijgen. Voor
de pion kreeg mijn tegenstander een ontwikkelingsvoorsprong en een gevaarlijke aanval.
In plaats hiervan speelde ik 12…Dd8? Maar
deze is niet veel beter, opeens komen er
allerlei combinaties in de stelling. 13. Pd5! Hij
ruikt bloed.
Ik wilde spelen 13…Pa6, maar zag nu dat
14.Da4 Dc8 faalt op 15.Dxa6 met stukwinst!
Dan maar optie B: 13…d6 want ik had gezien
dat na het door hem gespeelde 14.Da4+! ik
niet 14…Dd7 kon spelen wegens 15.Pc7+ .
Mijn plan was dan ook 14…Pfd7, alleen nu
kom ik erachter dat dit helemaal niet kan! Op
deze zet volgt 15.Txe6+! en douchen.
Wat een drama! Dan toch maar de kwaliteit
weggeven en ploeteren voor een remise.
Gelukkig helpt ie een handje.
Na 14..Dd7 15.Pc7+ Kd8 16.Dxd7 Kxd7
17.Pxa8 Pc6 18.Tad1 Le7 19. Le4? Pxe4
20.Txe4 Txa8 werd het op zet 28 remise.

Ts._Ml.t
j._JdJj.
.j._Ls.j
_.j._._.
._I_.b._
_.nB_N_.
Ii._.iIi
r._Qr.k.
In de diagramstelling wilde ik 12…g5?! spelen,
maar na 13.Pd5! Pxd5 14.cxd5 gxf4 15.dxe6
fxe6 16.Le4 Pc6 17.Lxc6 dxc6 18.Pe5 zou ik
ondanks de twee pionnen extra toch liever met
wit spelen.

Eindresultaat 3,5–0,5, een prima begin. Als we dit niveau kunnen vasthouden, zijn we zeker
kanshebber voor een klok!
Peter Lode

Veelbelovende start Stukkenjagers F
Het nieuwe team Stukkenjagers F is in de avondcompetitie goed gestart, al was dat vooral te danken
aan de invallers Cees Zoontjens (winst) en Bas Rosheuvel (remise). Bij afwezigheid van Guus van
Heck (schouwburgperikelen) kwamen er slechts twee basisspelers in actie. Theo Mulder moest zich,
na stukverlies in het middenspel, uiteindelijk gewonnen geven, terwijl Emil Voorhorst (teamleider)
simpel met de winst aan de haal ging. 2,5-1,5 winst op De Watertoren A dus.
We zijn nog druk op zoek naar een vierde basisspeler, dus schaakvrienden…
Een korte impressie.
Emil Voorhorst: “Na een aangenomen Koningsgambiet raakte mijn tegenstander van slag, toen ik (na
f3) niet doorsloeg maar e6 speelde. Vanaf dat moment kreeg ik steeds meer grip op de stelling en
toen na een aantal ontwikkelingszetten wit door een korte rochade een toren in een penning bracht
viel wits stelling als een kaartenhuis ineen: kwaliteitsverlies gevolgd door stukverlies.” Een snelle 1-0
voorsprong.
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Cees Zoontjens: “Mijn debuut in ’t avondteam werd feitelijk een makkelijk avondje. Waar ik in de
interne de partij nog wel eens wil verslappen, blijf ik in de externe geconcentreerd bezig. Moet ook
wel, want van ’t echte spel begrijp ik nog steeds niks. Gelukkig begreep zwart er nog minder van. Het
centrum was van mij en de lang gerocheerde koning stond onder spervuur. Dat het mat een zet
sneller kon, vond ik niet meer belangrijk.” 2-0 voorsprong, nog een half puntje…
Bas Rosheuvel: “Na goed uit de opening te zijn gekomen, kon ik in de open g-lijn een mooie
koningsaanval opzetten. Mijn tegenstander bleek een taaie verdediger en omdat bord 3 en 4 al
gewonnen hadden, besloot ik remise aan te bieden. Dit nam hij graag aan en de winst voor ons team
was binnen!” 2,5-0,5 voorsprong
Theo Mulder: "Tsja, wat moet ik hier nog aan toevoegen? Mijn herinneringen aan Almkerk waren al
niet zo best, ook vorig seizoen vond ik er als enige mijn Watertoren. Daarmee voldeed ik echter wel
aan de verwachtingen van de goklustigen onder ons, die kennelijk niet zoveel vertrouwen hadden in
de tewaterlating van dit oude zakken in een nieuw team. Heel wat minder in ieder geval dan mijn
vertrouwen in 1. b4.
Beide ten onrechte. Waarom speel ik dat eigenlijk nog? Ik ga er keer op keer mee op mijn bek.
Waarschijnlijk omdat ik een boekje heb."
Emil Voorhorst

Externe, uitslagen & standen
KNSB 1A
Stukkenjagers 1 – Eindhovense SV
Spijkenisse – Caissa
Oegstgeest ’80 – Utrecht 2
Voerendaal – HMC 2
SMB – RSR/Ivoren Toren

6½-3½
4½-5½
5-5
5½-4½
5-5

KNSB 1B

Mp

Bp

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Voerendaal

4

12

x

.

.

5½ .

.

.

6½ .

2.

SMB

3

12½

.

x

.

.

.

.

.

5

7½ .

3.

Utrecht 2

3

11

.

.

x

.

.

6

.

.

5

.

4.

HMC Calder 2

2

10½

4½ .

.

x

6

.

.

.

.

.

5.

Stukkenjagers

2

10½

.

.

.

4

x

.

6½ .

.

.

6.

Caissa

2

9½

.

.

4

.

.

x

.

.

.

5½

7.

Eindhoven

2

9½

.

.

.

.

3½ .

x

.

.

6

8.

RSR Ivoren Toren 1

8½

3½ 5

.

.

.

.

.

x

.

.

9.

Oegstgeest '80

1

7½

.

2½ 5

.

.

.

.

.

x

.

0

8½

.

.

.

.

4½ 4

.

.

x

10. Spijkenisse

.
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9

10
.

KBSB 3F
Stukkenjagers 2 – Souburg
Charlois Europoort – Messemaker 2
De Pion 2 – Middelburg
Goes – Dordrecht
HWP 3 – Terneuzen

4½-3½
4-4
3½-4½
2-6
3½-4½

KNSB 3F

Mp

Bp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Dordrecht

4

10½

x

.

.

.

.

.

.

6

4½ .

2.

Stukkenjagers 2

4

9

.

x

.

.

.

.

4½ .

3.

Charlois Europoort

3

9½

.

.

x

.

.

5½ 4

4.

Middelburg

3

8½

.

.

.

x

4½ .

5.

De Pion 2

2

8

.

.

.

3½ x

6.

Terneuzen

2

7

.

.

2½ .

7.

Messemaker 1847 2

1

7½

.

3½ 4

8.

Goes

1

6

2

.

9.

HWP Sas van Gent 3 0

7

3½ .

7

.

10. Souburg

0

NBSB 1A
BSV 2 - Eindhoven 3
Stukkenjagers 3 - D4 2
DSC - Baronie
Raadsheer - Staunton

10

.

4½

.

.

.

.

4

.

.

.

.

.

.

4½

.

x

.

.

4½ .

.

.

.

x

.

.

.

.

4

.

.

.

x

.

.

.

.

.

3½ .

.

x

.

3½ .

.

3½ .

.

.

x

.

NBSB Avond 1B
De Drie Torens A-De Drie Torens D 4-0
Stukkenjagers B - BSV B
2½-1½
HMC A - D4 A
½-3½
Baronie A vrij

4½-3½
7-1
2-6
5½-2½

NBSB 1B
De Combinatie 2 - Veldhoven 3 5-3
Dubbelschaak 2 - HMC 4
3½-4½
Kemppion - Stukkenjagers 4
6½-1½
Checkmate - WLC
2½-5½

NBSB Avond 1C
HSC B - HSC A
Stukkenjagers C - Geldrop
De Combinatie A - WLC
Veldhoven - Mierlo

NBSB 2B
De Pion 3 - Oisterwijk
5-3
Triple-Pion - HMC 5
4½-3½
Kemppion 2 - Stukkenjagers 5 4½-3½
De Drie Torens 4 - WLC 2
2-6

NBSB Avond 2B
Unk A - EGS
2-2
Stukkenjagers F - Watertoren A 2½-1½
't Paardje B - DSC
1½-2½
Wasbord - D4 B (-2 Mp)
4-0R

NBSB 2C
De Vrijpion - De Drie Torens 3 3½-4½
Gr. Ravenstein - De Kentering 1-7
Nuenen - Stukkenjagers 6
5-3
EGS - HSC 3
3-5

NBSB Avond 2C
De Drie Torens E - Zandloper 1½-2½
Stukkenjagers E - Watertoren B 3½-½
Son en Breugel A – Sissa Oirschot 3-1
HMC B - Rochade
1½-2½

NBSB Avond 1A
De Drie Torens B-De Drie Torens C 3-1
Stukkenjagers A - Baronie B
3½-½
Staunton - Schaakhoeve
3-1
BSV A - BSV C
2½-1½

NBSB Avond 2D
Zwart-Wit - Deurne
1-3
Stukkenjagers D - De Combinatie B 2-2
Son en Breugel B -Triple-Pion 0-4
De Toren - ODI
½-3½
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1-3
2½-1½
3½-½
3½-½

Programma
Avondcompetitie
De Drie Torens B – Stukkenjagers A (maandag 8 oktober!)
De Drie Torens A - Stukkenjagers B (maandag 22 oktober)
HSC B - Stukkenjagers C (dinsdag 23 oktober)
Zwart-Wit (Cuijk) - Stukkenjagers D (donderdag 25 oktober)
De Drie Torens E - Stukkenjagers E (maandag 22 oktober)
Unk A (Zevenbergen) - Stukkenjagers F (maandag 22 oktober)
22 oktober – 26 oktober is herfstvakantie!
Zaterdag 3 november
Spijkenisse - Stukkenjagers 1
De Pion 2 - Stukkenjagers 2
BSV 2 – Stukkenjagers 3
Stukkenjagers 4 – Checkmate
Stukkenjagers 5 – De Drie Torens 4
Stukkenjagers 6 – EGS

De wedstrijdformulieren
Stukkenjagers 1 – Eindhovense SV
6½-3½
Maurice Peek – B. van der Plassche (2377/2415)1-0
Cor van Dongen – R. Miedema (2279/2271)
1-0
Herman Grooten – Bo. Friesen (2120/2139)
1-0
Bram van den Berg – J. Veerman (2188/2209) ½-½
Frans Konings – F. Hallebeek (2216/2248)
0-1
Mark Haast – F. Kuijpers (2235/2314)
½-½
Mark Clijsen – J. Sutmuller (2152/2232)
0-1
Anne Haast – H. van den Hurk (2029/2139)
1-0
Mart Nabuurs – J. Bosscher (1995)
½-½
Petra Schuurman – J. Schot (1989)
1-0
Stukkenjagers 2 – Souburg
Erik Dignum – R. Tiggelman (2221/2210)
Jiri Obels – J. Hekhuis (2065/2163)
César Becx – K. Zomer (1989/2092)
Fré Hoogendoorn – R. Bosters (1995)
Peter Huibers – M. Boelhouwer (2017/2148)
Ruud Feelders – R. Alders (1965)
Reinier Jaquet – Collin Boelhouwer (2051)
Karel Storm – H. Westerweele (1934/2018)
Stukkenjagers 3 – D4 2
7-1
Gertjan Thomassen – J. Sips (1904)
John Greunsven – P. Jaspers (1897)
Mark van Beurden – B. Posthumus
Ron de Veen – A. Klaassen (1784)
Joost Op ‘t Hoog – J. Sulman
Kienfong Lie Kwie – J. vd Ven (1598*)
Lex Karstens – C. Vermeiden (1640)
Jan Otten – P. van der Schee

4½-3½
1-0
0-1
1-0
½-½
0-1
1-0
0-1
1-0

1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
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Kemppion 1 – Stukkenjagers 4
6½ -1½
W.Smits (1923) - Sander Funk
1-0
C.Rombouts (1873) - Erik van Ingen
½-½
B.Jacobs (1699) - Oscar van Ewijk
1-0
W.vd.Vondevoort (1862) - Bas Rosheuvel
0-1
J. Vroemen (1734) - Mark van den Berg
1-0
R. Weyers (1698) - Jean-Marie Wildeboer Schut 1-0
G. Brouwers (1786) - Arend-Jan Meerwijk
1-0
R.vd. Boomen (1819) - Anton van der Meulen 1-0
Kemppion 2 – Stukkenjagers 5
4½-3½
R Rombouts (1650) – Luuk Koelman
J. Jacobs (1718) – Guus Vermeulen
T. Verhappen (1759) – Theo Mulder
F. Rombouts (1594) – Geertjan ten Hacken
W. Rombauts (1731*) – Paul Pollen
H. Roijakkers (1694) – Guus van Heck
P. Haenen (1414) – Inge Gaasbeek
P. Paridaans (1440) – Niko van der Wal

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

Nuenen – Stukkenjagers 6
W. van der Zandt (1929*) – Ivar Heine
D. Torn (1891) – Leo van Gelder
J. Vonk (1925) – Andries Deliën
H. Keijzers (1763) – Cees Zoontjens
J. Bongers (1729) – Bastiaan van de Rijt
L. Driessen (1718) – Pieter Pulmans
P. van Brussel (1451*) – N.O.
P. Geluk (1517) – Jeroen van de Rijt

5-3
½-½
1-0
0-1
½-½
½-½
1-0
1-0R
½-½

0-1
1-0

½-½

Stukkenjagers D-De Combinatie B
Leo van Gelder - K. Schlangen (1706)
Bastiaan v.d. Rijt - A. Sparidans (1704)
Jeroen van de Rijt - E. Berkers (1669)
Andries Deliën – P. Hanique (1642)

2-2
0-1
0-1
1-0
1-0

Stukkenjagers B-BSV B
2½-1½
Bram van den Berg – O. de Hert (1879) ½-½
Mart Nabuurs – A. Hertogs (1833)
½-½
Mark van den Berg – L. Quinten (1642) 1-0
Marco Kemmeren – A. Leffers (1663) ½-½

Stukkenjagers E-De Watertoren B
Peter Lode – S. van Dijk (1906)
Erik van Ingen – J. van Dongen (1763)
Stefan Hess – J. Post
Jan Otten-P. Muys

3½-½
½-½
1-0
1-0
1-0

Stukkenjagers C-Geldrop
Mark Haast – A. Coenen (1935)
Jiri Obels – A. de Graaf (1799)
Guus Vermeulen – B. Looije (1739)
Pepijn Obels – I. van Meel (1653)

Stukkenjagers F-De Watertoren A
Bas Rosheuvel – A. Schreuders (1652)
Theo Mulder – A. Capelle (1590)
Emil Voorhorst – A. Aaldijk (1509)
Cees Zoontjens – B. Scholt

2½-1½
½-½
0-1
1-0
1-0

Stukkenjagers A-De Baronie B
Ruud Feelders - C. Scherbeijn (1574)
Joost Op ’t Hoog - J. Dogterom (1623)
Kienfong Lie Kwie -M. Ermes (1550)
Lex Karstens - A. Kuijten (1552)

3½-½
1-0
½-½
1-0
1-0

2½-1½
½-½
1-0
0-1
1-0

18

Het oude liedje in de SJ Toto
Het gokseizoen begint waar het vorige is opgehouden: de dagprijs van de eerste ronde van de
Externe Toto 2007-2008, groot 12 euro, is gewonnen door de winnares van het algemeen klassement
van de vorige editie. Judi Becx scoorde 22 punten, eentje meer dan Jan van den Dries, en twee meer
dan Mart Nabuurs en César Becx. Voor het algemeen klassement maakten Paul Vermee (24 punten
voor de 7-1 van SJ3) en Jeroen van de Rijt (24 voor de 3,5-4,5 bij SJ5) een klapper.
Het algemeen klassement na de eerste ronde is als volgt:
13. Pepijn Obels
14. Guus van Heck
15. Emil Voorhorst
16. Lex Karstens
17. Reinier Jaquet
18. Petra Schuurman
19. Cees Zoontjens
20. Bram van den Berg
21. Joost Op ’t Hoog
22. Marco Kemmeren
23. Peter Lode
24. Kienfong Lie Kwie

1. Paul Vermee
32.3
2. Jeroen van de Rijt 30.3
3. Jan van den Dries 26.2
4. César Becx
22.9
5. Jan Otten
21.1
6. Cor van Dongen
19.6
7. Judi Becx
18.7
8. Ruud Feelders
17.8
9. Mart Nabuurs
17.3
10. Nina Becx
16.5
11. Mark Clijsen
15.1
12. Bastiaan van de Rijt 13.4

12.2
11.5
10.8
10.8
8.2
8.2
8.2
8.0
7.6
7.2
6.8
6.0

Stukkenjagers Open: twee verrassingen
In de eerste ronde van het Stukkenjagers Open, op woensdag 19 september, liepen twee spelers uit
de bovenste ratinghelft averij op. Mark Haast, co-winnaar van de vorige editie, stond tegen Luuk
Koelman heel mooi, maar vergaloppeerde zich door al combinerend een venijnige tussenschaakje te
overzien. In het eindspel dat uit de slagenwisseling voortvloeide zal hij blij geweest zijn met eeuwig
schaak (zie partij hieronder). Ook Anne Haast liet een halfje liggen; Lex Karstens bleef tot het eind
taai. Er waren meer toppers die diep moesten gaan; zo mocht Karel Storm van geluk spreken dat hij
zich ondanks twee pionnen minder nog voorbij Guus van Heck wist te werken. Jos Jacobs (De
Kemppion) miste op zet 10 een 99%-kans om Brent Burg (HMC) te vloeren. Diens clubgenoot Bob
Jansen won in de slotminuten pas van Bas Rosheuvel. Vermeldenswaard was verder het knappe
verweer van Paul Vermee tegen Peter Lode. De tweede ronde is op 10 oktober.
Partij
Het commentaar van Luuk: ‘Heb 'm door Fritz gehaald. Wat een foutenfestival!’
Luuk Koelman - Mark Haast
1.d4 g6 2.Nf3 Bg7 3.Bf4 d6 4.e3 Nf6 5.h3 0-0 6.c4 Nbd7 7.Nc3 c6 8.Be2 Ne8 9.0-0 Nc7 10.Bh2 f5
11.c5 dxc5 12.Bc4+ Kh8 13.dxc5 [13.Ng5 e5 14.Nf7+ Rxf7 15.Bxf7 cxd4 16.exd4 exd4] 13...e5
14.Qd6 Ne8 15.Qd2 Qe7 16.b4 g5 17.Rad1 [17.h4!?] 17...h5 18.b5!? g4 19.bxc6 bxc6 20.hxg4
hxg4 21.Ne1 Qxc5 22.Be6 Nb6 23.Nd3 Qe7 24.Bxc8 [24.Bb3 Ba6] 24...Rxc8 25.Qc2 Nc7 26.Na4
Ncd5 27.Nac5 f4 28.exf4 exf4 29.Rfe1 Qh4 30.Ne5? [30.Bxf4!] 30...Bxe5 31.Rxe5 Rc7 [31...Rf6!
32.g3 Qh3 wint] 32.g3 Qh6 33.gxf4 Rh7 34.f3
34… gxf3 [Noot van de redactie: 34. … g3! is
ook vrij ernstig!] 35.Rg5 f2+? 36.Qxf2 Qxg5+
37.fxg5 Rxf2 38.Be5+! Kg8 39.Kxf2 Nc4
40.Bd4 Rh2+ 41.Kf3 Rxa2 42.Rh1 [42.g6
Ne7] 42...Kf7 43.Rh6 Ra3+ 44.Ke4 Nd2+
45.Kf5 Rf3+ 46.Ke5
remise

._._.t.m
j._._._T
.sJ_._.d
_.nSr._.
._._.iJ_
_._._I_.
I_Q_._.b
_._R_.k.
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Groepen, de tussenstanden
De eerste Groepencyclus is nu drie ronden onderweg. Opvallend is de waslijst aan achterstallige
partijen. Kijk maar:
(Toekomstige) achterstallige partijen
A Bram van den Berg* – César Becx
A Reinier Jaquet* – Ruud Feelders
A Ruud Feelders* – Mart Nabuurs
A Bram van den Berg* – Mark Clijsen
A Ruud Feelders* – Jiri Obels
B1 Bas Rosheuvel* – Guus Vermeulen
B1 Ron de Veen* – Jeroen van de Rijt
B1 Mark van den Berg* – Ron de Veen
B1 Mark van den Berg – Pepijn Obels*
B2 Leo van Gelder* – Maykel van Rijen
C1 Jan Otten* – Jan van den Dries
C1 Paul Vermee* – Jan Otten
C1 Jan van den Dries* – Paul Vermee*
C1 Marco Kemmeren – Paul Vermee*
C2 Emil Voorhorst* – Theo Mulder
* oorspronkelijk verhinderde speler

nieuwe datum
(niet op 17 oktober)
24 oktober (i.p.v. 7 november)

24 oktober
(i.p.v. 7 november)
24 oktober

(niet op 17 oktober)
10 oktober

De eerste inhaalavond is 24 oktober, maar dat is in de herfstvakantie. Mochten jullie allebei kunnen,
geef dat dan even aan mij door. Ook graag als jullie een andere datum prikken. (César)

A-GROEP
In de A-groep komen acht spelers uit, zij spelen dus zeven partijen. De nummer 1 plaats zich voor de
playoff om het kampioenschap. De nummers 6, 7 en 8 degraderen naar de B. Bij gelijk eindigen op
een cruciale plaats beslissen de SB-punten.
5 september
12 september
19 september
26 september
3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober

1-8 2-7 3-6 4-5
8-5 6-4 7-3 1-2
Stukkenjagers Open 1
avondcompetitie
2-8 3-1 4-7 5-6
Stukkenjagers Open 2
8-6 7-5 1-4 2-3
inhaalavond + rapid
Stukkenjagers Open 3

7 november
14 november
21 november
28 november
5 december
12 december
19 december
2 januari

3-8 4-2 5-1 6-7
avondcompetitie
Stukkenjagers Open 4
avondcompetitie
inhaalavond + rapid
Stukkenjagers Open 5
8-7 1-6 2-5 3-4
4-8 5-3 6-2 7-1

A 1 Jiri Obels (5703586) 2 Reinier Jaquet (0162-467400) 3 Ruud Feelders (5713682)
4 Bram van den Berg (06-12945538) 5 César Becx (5354897) 6 Remco Sprangers (0416-561112)
7 Mark Clijsen (4688084) 8 Mart Nabuurs (06-11181259)
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Naam

1

1 Jiri Obels
2 Reinier Jaquet

0

3 Ruud Feelders

*

2

3

1

*

4

5

*

5 César Becx

*

6 Remco Sprangers
½

8 Mart Nabuurs

0

7

½

4 Bram van den Berg

7 Mark Clijsen

6

1

1

1

*

8

score

1

2-2

0

3-½

0

0

2-0

0

*

1-0

½

1

½

#p

2-1½
3-2½
2-1½

1

0

3-1

B-GROEP
In de B-poule komen 12 spelers uit. Zij spelen in een voorrondegroep 5 partijen. Bij gelijk eindigen beslissen de
SB-punten. De nummers 1, 2 en 3 gaan naar de kampioenspoule. Met behoud van punten spelen ze dan nog
twee playoff-partijen. Dat gebeurt tegen de niet-gelijke nummers: word je bijvoorbeeld derde, dan speel je dus
tegen de nummers 1 en 2 uit de andere poule. Er promoveren drie spelers naar de A.
De nummers 4, 5 en 6 van elke voorrondegroep gaan naar de degradatiepoule. Met behoud van punten spelen
ze dan nog twee playoff-partijen. Dat gebeurt tegen de niet-gelijke nummers: word je bijvoorbeeld vierde, dan
speel je dus tegen de nummers 5 en 6 uit de andere poule. Uiteindelijk degraderen er vier spelers naar de C.
In totaal speel je dus zeven partijen.
B1 1 Pepijn Obels (5703586) 2 Bas Rosheuvel (5900915) 3 Mark van den Berg (06-28476374) 4 Jeroen van
de Rijt (4675431) 5 Guus Vermeulen (5443855) 6 Ron de Veen (0161-293158)
B2 1 Kienfong Lie Kwie (5368734) 2 Joost Op ’t Hoog (5357088) 3 Maykel van Rijen (06-46777553) 4 Stefan
Hess (06-51759726) 5 Leo van Gelder (4681665) 6 Lex Karstens (076-5652780)
5 september
12 september
19 september
26 september
3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober
7 november

B1 Naam

1-6 2-5 3-4
1-2 6-4 5-3
Stukkenjagers Open 1
avondcompetitie
3-1 2-6 4-5
Stukkenjagers Open 2
1-4 2-3 6-5
inhaalavond + rapid
Stukkenjagers Open 3
5-1 4-2 3-6

1

1 Pepijn Obels

1

2 Bas Rosheuvel

0

3 Mark vd Berg

*

4 Jeroen vd Rijt

½

5

Guus
Vermeulen

6 Ron de Veen

2

*

4

5

½
*
1

½

1

6

score #p

avondcompetitie
Stukkenjagers Open 4
avondcompetitie
inhaalavond + rapid
Stukkenjagers Open 5
eerste playoffpartij
tweede playoffpartij

B2 Naam

1

Kienfong Lie
1
Kwie

1

3-2½

½

2-½

2

Joost Op ’t
Hoog

0

2-1

3

Maykel van
Rijen

1

0
1

0
*

0

3

14 november
21 november
28 november
5 december
12 december
19 december
2 januari

*

3-1½

0

2-1

*

2-½

2

3

1

0

0

6 Lex Karstens

21

1

Leo van
Gelder

0
0

5

1

4 Stefan Hess
5

4

1

*

6

score #p

1

3-2

0

3-1

*
1

2-1
1

3-3

0

2-0

0

3-1

C-GROEP
In de C-poule komen 12 spelers uit. Zij spelen in een voorrondegroep 5 partijen. Bij gelijk eindigen beslissen de
SB-punten. De nummers 1, 2 en 3 gaan naar de kampioenspoule. Met behoud van punten spelen ze dan nog
twee playoff-partijen. Dat gebeurt tegen de niet-gelijke nummers: word je bijvoorbeeld derde, dan speel je dus
tegen de nummers 1 en 2 uit de andere poule. Er promoveren vier spelers naar de B.
De nummers 4, 5 en 6 van elke voorrondegroep gaan naar de ‘degradatiepoule’, het kan zijn dat er weer een D
komt. Met behoud van punten spelen ze dan nog twee playoff-partijen. Dat gebeurt tegen de niet-gelijke
nummers: word je bijvoorbeeld vierde, dan speel je dus tegen de nummers 5 en 6 uit de andere poule. In totaal
speel je dus zeven partijen.
5 september
12 september
19 september
26 september
3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober

1-6 2-5 3-4
1-2 6-4 5-3
Stukkenjagers Open 1
avondcompetitie
3-1 2-6 4-5
Stukkenjagers Open 2
1-4 2-3 6-5
inhaalavond + rapid
Stukkenjagers Open 3

7 november
14 november
21 november
28 november
5 december
12 december
19 december
2 januari

5-1 4-2 3-6
avondcompetitie
Stukkenjagers Open 4
avondcompetitie
inhaalavond + rapid
Stukkenjagers Open 5
eerste playoffpartij
tweede playoffpartij

C1 1 Guus van Heck (5362759) 2 Jan van den Dries (5470457) 3 Marco Kemmeren 4675075) 4 Jan Otten
(0416-661309) 5 Kees Gelens (5800200) 6 Paul Vermee (5800376)
C2 1 Theo Mulder (5362195) 2 Maarten Heller (5356858) 3 Emil Voorhorst (5432639) 4 Cees Zoontjens
(5423873) 5 Pieter Pulmans (06-52440362) 6 Bastiaan van de Rijt (4675431)

C1 Naam

1

2

1 Guus van Heck
0

0

Marco
Kemmeren

1

4 Jan Otten
5 Kees Gelens

1

6 Paul Vermee

1

C2 Naam

4

1

2 Jan vd Dries
3

3

1

1 Theo Mulder
2

Maarten
Heller

1

3

Emil
Voorhorst

*

4

Cees
Zoontjens

5

Pieter
Pulmans

6

Bastiaan van
de Rijt

*

1

0

½
*

2

3

0

*

6

score

0

0

3-1

*

1

0

½

4

1

½

0

3-1
*

3-1½

*

1-1

*

1-1

5

½

½

#p

3-1½

0

1

5

6

score

0

2-0

½

3-2

1
0

#p

2-2
0

3-0

1

3-1½

1

3-2½
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Het schaakspel in de literatuur
Uit: Nachttrein naar Lissabon, Pascal Mercier (Wereldbibliotheek Amstedam 2007)
Even voor middernacht ging Gregorius naar de restauratie. De wagon was leeg op de man na met zijn
grijs gemêleerde haar die met de kelner zat te schaken. Eigenlijk was de restauratie al gesloten, zei
de kelner, maar toen haalde hij toch een flesje mineraalwater voor Gregorius en nodigde hem met een
handgebaar uit aan het tafeltje plaats te nemen. Gregorius zag al snel dat de man, die een
goudgerande bril had opgezet, op het punt stond in een geraffineerde val van de kelner te lopen. Met
zijn hand al bij het schaakstuk keek de man hem aan voordat hij de zet deed. Gregorius schudde zijn
hoofd en de man trok zijn hand terug. De kelner, een man met dikke handen en grove gelaatstrekken
waarachter je geen schaakbrein had verwacht, keek verrast op. Nu draaide de man met de gouden
bril het bord in de richting van Gregorius en nodigde hem met een handbeweging uit verder te spelen.
Het werd een lastige, taaie strijd, en het liep al tegen tweeën voordat de kelner het opgaf.
Gregorius wachtte. Eén verkeerd woord, één verkeerd gebaar, en Eca zou geen woord meer zeggen.
Hij liep naar het schaakbord en bekeek de begonnen partij. Hij moest het riskeren.
‘Hastings 1922. Aljechin verslaat Bogoljoebov,’ zei hij.
Eca deed zijn ogen open en wierp hem een verbaasde blik toe.
‘Tartakover werd een keer gevraagd wie hij als de grootste schaker beschouwde. Hij zei: “ Als schaak
een gevecht is – Lasker; als het een wetenschap is – Capablanca; als het kunst is – Aljechin..”’
‘Ja,’ zei Gregorius, ‘ het offer van de beide torens is iets wat de fantasie van de kunstenaar verraadt.’
‘Klinkt naar afgunst.’
‘Is het ook. Ik zou er domweg niet opkomen.’
Op het verweerde boerse gezicht van Eca verscheen een zweem van een glimlach.
‘Als het u troost, ik ook niet.’
Hun blikken ontmoetten elkaar, toen keek elk weer voor zich uit.
Ofwel Eca deed nu iets om het gesprek voort te zetten, dacht Gregorius, ofwel de ontmoeting is ten
einde.
‘Daar in de nis is thee,’ zei Eca. ‘ Ik wil graag ook een kopje.’
Gregorius liep de heuvel af in de richting van zijn hotel. In een winkel kocht hij een schaakspel. De rest
van de dag, tot laat in de avond, probeerde hij van Aljechin te winnen door, anders dan Bogoljoebov,
het offer van de twee torens niet te accepteren. Hij miste Doxiades.
Buiten regende het dat het goot, al twee dagen. Het was alsof een magisch gordijn Gregorius
afschermde van de buitenwereld. Hij was niet in Bern en hij was in Bern; hij was in Lissabon en hij
was niet in Lissabon. Hij zat de hele dag te schaken en vergat opstellingen en zetten, iets wat hem
nooit eerder was overkomen. Soms betrapte hij zich erop dat hij een stuk in zijn hand hield en niet
meer wist waar het vandaan kwam. Beneden, tijdens het eten, moest de ober telkens opnieuw vragen
wat hij beliefde te eten, en één keer bestelde hij het dessert voor de soep.

SJ-latijn
‘Jij bent tegenwoordig toch zo’n puntenkanon…of heb ik het nu alweer over het vorige seizoen?’
‘Shit, ik heb dit seizoen, te beginnen met het weekendtoernooi, op één partij na alles al verloren.’
‘Ach, geduld, het komt vanzelf.’
‘Alleen de dood komt vanzelf.?
‘Tsja, zo gaat dat soms. Je schiet iemand in Sarajewo dood en voor je het weet zit je midden in een
wereldoorlog.’
Op de terugweg van de externe scheurt een motorrijder met minstens 180 km/u voorbij, daarbij een
dubbele gesloten markering negerend en net voor een bus langs snijdend:
‘Meteen van de weg halen zo’ n man.’
‘Ach, meestal zorgen ze daar zelf wel voor.’
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Stukkenjagers ratinglijst, 9 oktober 2007
Naam

rating

Naam

rating

1

Maurice Peek

2383

37 Kienfong Lie Kwie

1808

2

Herman Grooten

2346

38 Oscar van Ewijk

1807

3

Cor van Dongen

2331

39 Mark van den Berg

1797

4

Bianca Muhren

2290

40 Anton van der Meulen

1790

Frans Konings

2265

41 Bas Rosheuvel

1785

Petra Schuurman

2265

42 Jean-Marie Wildeboer Schut

1775

7

Frank Wuts

2258

43 Lex Karstens

1774

8

Remko van der Burght

2247

9

Remco Sprangers

2182

45 Jan Otten

1754

10 César Becx

2169

46 Rob Milo

1743

11 Mark Haast

2141

47 Pepijn Obels

1736

12 Mark Clijsen

2139

48 Guus Vermeulen

1733

13 Bram van den Berg

2135

49 Dennis Jaheruddin

1719

14 Erik Nicolai

2126

50 Maykel van Rijen

1706

15 Peter Huibers

2121

51 Bastiaan van de Rijt

1677

16 Mart Nabuurs

2081

52 Andries Deliën

1661

17 Steff Helsen

2071

53 Arend-Jan Meerwijk

1655

18 Ruud Feelders

2061

54 Maarten Heller

1645

19 Anne Haast

2042

55 Leo van Gelder

1614

20 Fré Hoogendoorn

2038

56 Geertjan ten Hacken

1612

21 Erik Dignum

2020

57 Jeroen van de Rijt

1602

22 Bram van Huijgevoort

2001

58 Emil Voorhorst

1562

23 Karel Storm

1991

59 Paul Pollen

1544

24 Gertjan Thomassen

1964

60 Marco Kemmeren

1533

25 Reinier Jaquet

1952

61 Guus van Heck

1522

26 John Greunsven

1942

62 Peter Ansems

1516

1942

63 Kees Gelens

1504

28 Peter Lode

1941

64 Theo Mulder

1497

29 Jiri Obels

1931

65 Pieter Pulmans

1475

30 Ivar Heine

1930

66 Jan van den Dries

1469

31 Ron de Veen

1916

67 Niko van der Wal

1456

32 Luuk Koelman

1901

68 Inge Gaasbeek

1448

33 Erik van Ingen

1898

69 Cees Zoontjens

1403

34 Sander Funk

1886

70 Bob van Bavel

1281

35 Stefan Hess

1861

71 Paul Vermee

1244

36 Joost op 't Hoog

1838

5

Mark van Beurden

Raoul Lemmen

1774

Verwerkt in deze ratinglijst: Groepen (3), SJ Open (1), KNSB (2), NBSB
(1), NBSB avond (1), KBSB (1), KNSB jeugd (2), Antwerpen, Gent,
Pardubice, Dieren, Vlissingen, Hengelo, SJ Weekendtoernooi, Euwe
Stimulans, Novi Sad, Arnhem.
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Op

zondag 23 december 2007 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, 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 8 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.
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