September
Alles herbegint alsof er iets
te herbeginnen valt

September zit vol wol
en de nieuwe herfst
merkt de wegen naar het einde
Roel Richelieu van Londersele

September, alles herbegint. Ook wij zijn begonnen, met de interne en met de externe KNSB en zelfs
voor de SJ Open zijn al wat partijen gespeeld. September zit vol wol, vol wollige dromen, die ons
leven kleur moeten geven, die de geleidelijk aan donker wordende dagen moeten verlichten.
September, de start ook van een jaargetijde vol nattigheid, een nattigheid die in het gastenboek van
onze website al werd gevoeld. Wantrouwend werd er gekeken naar de favorietenrol die ons werd
toegedicht. Hoezo favoriet? We waren slechts derde op rating en de verschillen met de rest van de
concurrentie waren klein. Het wantrouwen bleek gerechtvaardigd, het eerste merkteken op de weg
naar een titel is gezet. Een waarschuwingsteken dat de aangemeten favorietenrol veranderde in een
onderhondpositie. Maakt dat meteen al een einde aan de dromen? Nee natuurlijk, optimistisch als we
van nature zijn beschouwen we dit stapje terug als een verlenging van de aanloop voor de hink-stapsprong naar het walhalla. De tweede droom van een sportje stijgen op de KNSB-ladder bleef wel, al
was het nog maar net, schadevrij, op zich al een waarschuwingsteken dat de weg naar het beoogde
einde nog lang en vol hobbels is.
Nog even en ook de rest van het peloton herbegint. Alsof er iets te herbeginnen valt.

STUKKENJAGERS-AGENDA
Intern
19 september
26 september
3 oktober
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 1
avondcompetitie
Groepen, ronde 3
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: 6 oktober, 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
De bekende selectie berichtjes van onze onvolprezen website…
Toernooizege voor Remco Sprangers (3-9-2007)
Nadat hij in ronde 5 van het OSKA-weekendtoernooi in Arnhem overtuigend Gunther Deleyn versloeg,
stelde Remco Sprangers zich in de slotronde met een salonremise tegen Stefan Kuipers tevreden.
Met 5 uit 6 leverde dat in ieder geval een gedeelde toernooizege op. Van harte proficiat! Bram van
den Berg eindigde op 3,5 punt, Mark Haast kwam niet verder dan 2,5 punt.
Vroeger beginnen! (31-8-2007)
Tijdens de ALV bleek de vergadering met het bestuur van mening dat het aanvangsuur van de interne
competitie gaandeweg het seizoen wel erg richting half negen opschoof. Daarom is nu besloten dat
het aanvangstijdstip officieel 20.00 uur wordt. In de groepencompetitie wordt echter niet, zoals bij het
Stukkenjagers Open, de klok ingedrukt door de wedstrijdleiding. Er is afgesproken dat het prima en
normaal is dat om 20.15 uur de klok in werking wordt gesteld door de aanwezige speler. Wel blijft het
mogelijk om, in speciale gevallen, de tegenstander ruim van tevoren om een alternatief voor deze
gang van zaken te verzoeken.
Vroeger beginnen! (2) (31-8-2007)
Ook in de externe competitie zal het startschot vanaf dit seizoen eerder klinken. Na overleg met De
Kerktuin is afgesproken dat de thuiswedstrijden voortaan om 12.00 uur beginnen, een en ander om de
uitbater meer tijd te geven om de zaal in gereedheid te brengen voor avondboekingen.

Toto: doorgaan of niet?
Iedereen heeft in zijn of haar mail het Toto-strookje voor de eerste complete externe ronde gekregen.
Bij voldoende respons/abonnees (6 euro voor 7 ronden) gaan we ook dit seizoen door. Dus… wie
aan dit extraatje hecht, moet zeker insturen voor 26 september, want dan zijn de eerste
avondmatches.

Externe, de teams en het programma
Na ampel beraad vol voortschrijdend inzicht zijn we tot onderstaande opstellingen gekomen. Natuurlijk
is het niet gelukt iedereen voor 100% happy en/of met de hele vriendenkring in een team te krijgen,
maar we hebben het wel zo dicht mogelijk benaderd, hopen we. Bij wijze van service vind je meteen
het complete programma voor het hele seizoen. We zitten echt niet ruim in de invallers, dus het is
zaak de data zo hard mogelijk in je agenda te noteren. Bij verhindering graag zo snel mogelijk je
teamleider op de hoogte stellen. Aanspreekpunt voor de zaterdagcompetitie is César Becx, terwijl
Bram van den Berg de avondcompetitie voor zijn rekening neemt.
Stukkenjagers 1
Maurice Peek, Herman Grooten, Cor van Dongen, Petra Schuurman, Frans Konings, Mark Haast,
Bram van den Berg, Mart Nabuurs, Mark Clijsen, winnaar Anne Haast/Jiri Obels
invaller: Remko van der Burght
noodgevallen: Frank Wuts
15 september
6 oktober
3 november
24 november
15 december
9 februari
8 maart
29 maart
19 april

HMC 2 – Stukkenjagers 1
6-4
Stukkenjagers 1- Eindhoven
Spijkenisse - Stukkenjagers 1
Stukkenjagers 1 – Caissa
Stukkenjagers 1 - Voerendaal
SMB - Stukkenjagers 1
Stukkenjagers 1 - Utrecht 2
Oegstgeest '80 - Stukkenjagers 1
Stukkenjagers 1 - RSR/Ivoren Toren

Stukkenjagers 2
César Becx, Peter Huibers, Ruud Feelders, Fré Hoogendoorn, verliezer Anne Haast/Jiri Obels, Erik
Dignum, Reinier Jaquet, Karel Storm
invallers: Steff Helsen (verhinderd op 06-10, 03-11 en 09-02), Erik Nicolai
15 september
6 oktober
3 november
24 november
15 december
9 februari
8 maart
29 maart
19 april

Messemaker 1847 2 (Gouda) - Stukkenjagers 2
Stukkenjagers 2 - Souburg
De Pion 2 - Stukkenjagers 2
Stukkenjagers 2 - Middelburg
Stukkenjagers 2 - Charlois
HWP Sas van Gent 3 - Stukkenjagers 2
Stukkenjagers 2 - Goes
Dordrecht - Stukkenjagers 2
Stukkenjagers 2 - Terneuzen

3,5-4,5

Stukkenjagers 3
Mark van Beurden, Gertjan Thomassen, John Greunsven, Ron de Veen, Joost Op ’t Hoog, Kienfong
Lie Kwie, Lex Karstens, Jan Otten, Pepijn Obels (verhinderd 06-10)
6 oktober
3 november
24 november
15 december
9 februari
8 maart
29 maart

Stukkenjagers 3 – D4 2
BSV 2 – Stukkenjagers 3
Stukkenjagers 3 – Eindhoven 3
Stukkenjagers 3 – DSC
De Raadsheer (Zundert) – Stukkenjagers 3
Stukkenjagers 3 – Staunton
De Baronie – Stukkenjagers 3

Stukkenjagers 4
Peter Lode (verhinderd 06-10 en 3-11), Sander Funk, Erik van Ingen, Oscar van Ewijk, Mark van den
Berg, Bas Rosheuvel, Anton van der Meulen, Jean-Marie Wildeboer Schut, Arend-Jan Meerwijk
6 oktober
3 november
24 november
15 december
9 februari
8 maart
29 maart

Kemppion (Steensel) – Stukkenjagers 4
Stukkenjagers 4 – Checkmate
WLC (Eindhoven) – Stukkenjagers 4
Veldhoven 3 – Stukkenjagers 4
Stukkenjagers 4 – HMC 4
De Combinatie 2 (Asten) – Stukkenjagers 4
Stukkenjagers 4 – Dubbelschaak ’97 2

Stukkenjagers 5
Luuk Koelman, Guus Vermeulen, Theo Mulder, Geertjan ten Hacken, Emil Voorhorst, Paul Pollen,
Guus van Heck, Inge Gaasbeek, Niko van der Wal
6 oktober
3 november
24 november
15 december
9 februari
8 maart
29 maart

Kempppion 2 (Steensel) – Stukkenjagers 5
Stukkenjagers 5 – De Drie Torens 4
WLC 2 – Stukkenjagers 5
Oisterwijk – Stukkenjagers 5
Stukkenjagers 5 – HMC 5
De Pion 3 – Stukkenjagers 5
Stukkenjagers 5 – Triple-Pion

Stukkenjagers 6
Ivar Heine, Andries Deliën, Leo van Gelder, Bastiaan van de Rijt, Jeroen van de Rijt, Marco
Kemmeren, Pieter Pulmans, Peter Ansems, Jan van den Dries, Cees Zoontjens
6 oktober
3 november
24 november
15 december
9 februari
8 maart
29 maart

Nuenen – Stukkenjagers 6
Stukkenjagers 6 – EGS
HSC 3 – Stukkenjagers 6
De Drie Torens 3 – Stukkenjagers 6
Stukkenjagers 6 – De Kentering
De Vrijpion (Boxmeer) – Stukkenjagers 6
Stukkenjagers 6 – Groot Ravenstein

invallers: Maykel van Rijen, Kees Gelens, Paul Vermee

Avondcompetitie
Stukkenjagers A
César Becx, Ruud Feelders, Reinier Jaquet, Joost Op ’t Hoog, Kienfong Lie Kwie, Lex Karstens
Stukkenjagers A – De Baronie B (woensdag 26 september)
De Drie Torens B – Stukkenjagers A (maandag 22 oktober)
Stukkenjagers A – De Drie Torens C (woensdag 14 november)
Stukkenjagers A – Staunton (woensdag 28 november)
BSV A – Stukkenjagers A (vrijdag 1 februari?? is carnaval)
Stukkenjagers A – BSV C (woensdag 27 februari)
Schaakhoeve (Hoeven) – Stukkenjagers A (donderdag 20 maart)
Stukkenjagers B
Bram van den Berg, Mart Nabuurs, Ivar Heine, Mark van den Berg, Marco Kemmeren
Stukkenjagers B - BSV B (woensdag 26 september)
De Drie Torens A - Stukkenjagers B (maandag 22 oktober)
Stukkenjagers B – De Drie Torens D (woensdag 14 november)
Stukkenjagers B – De Baronie A (woensdag 28 november)
HMC A - Stukkenjagers B (vrijdag 1 februari?? is carnaval)
Stukkenjagers B – D4 A (woensdag 27 februari)
Stukkenjagers B vrij
Stukkenjagers C
Petra Schuurman, Mark Haast, Anne Haast, Jiri Obels, Guus Vermeulen, Pepijn Obels
Stukkenjagers C – Geldrop (woensdag 26 september)
HSC B - Stukkenjagers C (dinsdag 23 oktober)
Stukkenjagers C – HSC A (woensdag 14 november)
Stukkenjagers C – De Combinatie A (woensdag 28 november)
Veldhoven - Stukkenjagers C (donderdag 31 januari)
Stukkenjagers C – Mierlo (woensdag 27 februari)
WLC - Stukkenjagers C (dinsdag 18 maart)
Stukkenjagers D
Bastiaan van de Rijt, Leo van Gelder, Andries Deliën, Jeroen van de Rijt
Stukkenjagers D – De Combinatie B (woensdag 26 september)
Zwart-Wit (Cuijk) - Stukkenjagers D (donderdag 25 oktober)
Stukkenjagers D – Deurne (woensdag 14 november)
Stukkenjagers D – Son en Breugel B (woensdag 28 november)
De Toren (Leende) - Stukkenjagers D (dinsdag 29 januari)
Stukkenjagers D – ODI (woensdag 27 februari)
Triple-pion (Eindhoven) - Stukkenjagers D (maandag 17 maart)

Stukkenjagers E
Peter Lode, Sander Funk, Erik van Ingen, Jan Otten, Arend-Jan Meerwijk
Stukkenjagers E – De Watertoren B (woensdag 26 september)
De Drie Torens E - Stukkenjagers E (maandag 22 oktober)
Stukkenjagers E – Zandloper (woensdag 14 november)
Stukkenjagers E – Son en Breugel A (woensdag 28 november)
HMC B - Stukkenjagers E (donderdag 31 januari)
Stukkenjagers E – Rochade (woensdag 27 februari)
Sissa (Oirschot) - Stukkenjagers E (maandag 17 maart)
Stukkenjagers F
Theo Mulder, Guus van Heck, Emil Voorhorst, Cees Zoontjens, naar een vijfde speler wordt gezocht.
Stukkenjagers F – De Watertoren A (woensdag 26 september)
Unk A (Zevenbergen) - Stukkenjagers F (dinsdag 23 oktober)
Stukkenjagers F – EGS (woensdag 14 november)
Stukkenjagers F – ’t Paardje B (woensdag 28 november)
Wasbord (Waspik) - Stukkenjagers F (dinsdag 29 januari)
Stukkenjagers F – D4 B (woensdag 27 februari)
DSC (Dongen) - Stukkenjagers F (vrijdag 21 maart)

SJ-latijn
Met mijn rating is het hetzelfde als in de natuurwetten, het vallen gaat sneller dan het stijgen.
Ik had het gevoel dat ik weerloos was. Gelukkig is alles van waarde weerloos volgens Lucebert
En…wie van jullie twee is seniorenkampioen geworden?
Kampioen is bij mij een paradox.En?
Ik ben begonnen aan een serie americaine.
???
Een serie poedels
O, dan ben ik begonnen aan een serie chinoise.
???
Een serie dubbele poedels.

Schaken op 23 december
e

Ons traditionele Kersttoernooi zal op zondag 23 december zijn 35 editie beleven. Alle info daarover
vind je verderop in dit clubblad!

Stukkenjagers 1: Déjà vu
Nieuw seizoen, nieuwe kansen, nieuwe spelers. Erik, Gerben en Fré….doen het niet meer in SJ1,
althans voorlopig niet. En tevens is Remko invaller geworden. Maar wat hebben we daarvoor terug
dan, want met zessen is toch echt te weinig. Mart is over komen waaien vanuit Limburg en Mark
H(aast) is er vanuit Dongen en Cor heeft zijn motivatie weer gevonden. De meesten van jullie kunnen
wel tot tien tellen en komen waarschijnlijk tot de conclusie dat we nog iemand te kort komen en dat
klopt. Een match tussen Anne en Jiri moet gaan beslissen wie het laatste stoeltje gaat bezetten.
Aangezien die match nog niet gespeeld was werd Remko vast een keertje ingeschakeld (en die dacht
juist minder te gaan spelen, ha!). En helaas moesten we nog een invaller regelen omdat Mark zijn
Tsjech moest entertainen. Gelukkig had supersub Frank al zitten wachten op het telefoontje zodat we
op vrijdagavond toch nog compleet waren
Over de wedstrijd zullen we maar kort zijn, want wie wil er nu aan een nederlaag tegen HMC 2 worden
herinnerd. De tactiek leek zich in de eerste uren zich geheel te gaan ontvouwen zoals op voorhand
bedacht. Zo tikten Herman en Maurice relatief makkelijke punten binnen op de borden 4 en 5.
Natuurlijk horen deze gasten qua sterkten op de topborden thuis, maar 2 punten op 4 en 5 is nooit
weg. Zo zat nu Frans op bord 2, altijd goed voorbereid en bereid tot het gaatje te gaan. En
aanvankelijk leek het ook prima te gaan, Welling kreeg niet echt een koningsaanval van de grond
waardoor en langzaam maar zeker wist Frans zijn stelling te verbeteren. Maar door alle goden
verlaten besloot Frans alvast de grafzet van het seizoen te produceren, ongetwijfeld geholpen door de
lekkere fles wijn die Theo vorig seizoen heeft verloot.
Op bord 1 nam Cor het op tegen Van der Stricht. Met een typische Cor-benadering van het spelletje
speelde hij deze IM als een streep naar de afgrond. Nog twee titelhouders en een paar buitenlanders
en klaar. Dus met 3 punten uit de bovenste 4 borden kon er eigenlijk niet veel meer mis gaan. Immers
alle andere borden kenden een ratingoverwicht en zelfs enkele kleine tegenslagen waren
ingecalculeerd in deze winnende tactiek. Maar dat de overige zes borden slechts één punt gingen
halen had niemand verwacht.
Op bord 3 mocht Remko zijn klasse etaleren. Vorig seizoen bijna onklopbaar op de hoge borden en
altijd voorbereid met zo’n tien A4-tjes aan varianten. De opstelling van HMC 2 laat zich echter niet zo
makkelijk raden, dus maar gewoon schaken. Dat lukte vrij aardig, maar winst heeft er nooit ingezeten,
te overijverig werd de remise ook uit de weg gegaan. De spreekwoordelijk deksel viel toen zwaar op
de neus.
Ook Petra was te overijverig en te ambitieus om toch nog iets uit de opening te halen die niets was.
Dus in plaats van voor het halfje te gaan werd duidelijk te veel gevraagd van de stelling. De HMC’er
wist hier wel raad mee. Ook Bram kende een slechte seizoenstart met enkele rake klappen werd zijn
stelling om zeep geholpen (dit is echt de laatste keer zwart!).
Dan rest ons de staartborden. Ikzelf speelde tegen de ons niet onbekende Bob Jansen. Een door mij
mooi opgebouwde stelling werd vakkundig in tijdnood door Bob in een puinhoop gespeeld. Dat mijn
vlag viel op zet 39 was meer een geluk dan een ongeluk. Dan rest bord 9 met als invaller Frank, dat hij
speciaal naar Den Bosch was gekomen om tegen Mark H(uizer) te spelen had hij van tevoren niet
gedacht. Het maakte deze partij op voorhand al speciaal. Ongetwijfeld zijn deze partij vele halve en
hele punten over en weer geschoven, maar dat deze partij in remise eindigde leek achteraf ook wel
weer terecht.
Als laatste was Mart bezig. In opening verbruikte hij zeeën van tijd, maar wist daardoor wel goed te
reageren op de ontwikkelingen die hij voorgeschoteld kreeg. Het leek een kwestie van tijd tot het punt
binnen zou komen rollen. Echter, de verbruikte tijd moest rond zet 40, in nog steeds een ingewikkelde
stelling, worden goed gemaakt. Remise!
Tsja… 6-4 nederlaag, net als vorig jaar na de eerste ronde een illusie armer. En net als vorig jaar
gaan we nu maar in de tweede ronde vlammen, deze keer tegen Eindhoven 1. (Gelukkig is iedereen
vergeten dat we vorig jaar ook de tweede ronde verloren).
Mark

Een goed begin…
Welgemoed toog ons team afgelopen zaterdag richting Gouda, om daar het tweede team van
Messemaker 1847 te bestrijden. Tweede team van een derdeklasser, dat klinkt te doen, maar met
2000 gemiddeld leek de vaste opstelling van de Gouwenaren een harde noot om te kraken. Ruud was
verhinderd, maar we waren versterkt met een eersteteamspeler, al is het niet duidelijk wie dat dan wel
was - de match tussen Anne en Jiri om de resterende plek in SJ1 kent een ruststand van 0-0.
Het vervoer naar Gouda verliep brokkelig. Peter en Fré reisden met een vertraagde trein via Utrecht,
Reinier laadde vier spelers in op Tilburg CS, waarvandaan ik in mijn uppie met de trein richting
bestemming ging. Op station Gouda werden bijna allen herenigd, waarna we circa een kwartier het
centrum van Gouda afstruinden, op zoek naar een acceptabele koffietent. Daarna moesten we nog
een minuut of vijfentwintig lopen, kortom, we waren net op tijd.
Ook onze opponenten moesten improviseren. Zo was ons oudlid Eduard van Dijk verhinderd en er
was nog sprake van een tweede invaller. Karel en Reinier hadden weinig moeite om beide reserves
van het bord te blazen, 2-0. Reiniers zege vind je verderop. Over de stelling van Erik Dignum maakten
we ons wat meer zorgen. Onterecht, zo zou blijken: Erik bleek de tactische verwikkelingen goed
getaxeerd te hebben en verslapte niet waar zijn tegenstander dat wel deed (zie partij). De stelling van
Jiri was vanaf het vroege middenspel echt zorgwekkend; onze man boette aanvankelijk twee pionnen
in. In het eindspel wist hij knap tactische verwarring te stichten. Het kostte de tegenstander zoveel
energie dat die het pad naar de winst niet meer kon vinden. Een halfje, dat hard nodig was omdat
inmiddels Fré het onderspit had gedolven en ik me had stukgebeten op de taaie verdediging van mijn
tegenstander, die een incorrect offer weerlegde (zie partij).
Anne kreeg, tegen de sterkste der Messemakers, geen kans om het spel te maken. Sterker nog, het
initiatief lag bij zwart en dat resulteerde uiteindelijk in een voor Anne moeilijk te verdedigen
toreneindspel. Ze weerde zich kranig, maar toen de remise voor het grijpen leek te liggen ontglipte
haar een fataal zetje.
Gelukkkig stond de teamwinst toen al vast. Peter Huibers had immers de tijdnoodfase overleefd en
vervolgens handig gebruikgemaakt van de buitenspelpositie van wits zware stukken (zie partij).
Hoog tijd om de binnenstad van Gouda onveilig te maken. Bij de Indiër was de stemming opperbest, al
was er even teleurstelling bij het horen van de uitslag van SJ1. Maar Karel wist ons op te monteren
met de suggestie dat de winnaar van de match tussen Jiri en Anne in het twééde mag spelen.
We zijn klaar voor Souburg, op 6 oktober.
César

Partijen van Stukkenjagers 2
Kees Vellekoop - Reinier Jaquet

T_L_M_.t
_.d.jJl.
Js.j.sJ_
_JjI_._J
._._I_.i
i.nBbIn.
.iIq._I_
_.kR_._R
Wit heeft zojuist lang gerocheerd, en dat is de
goden verzoeken. Die detacheerden met een
gerust hart onze voorzitter om de klus te
klaren…13… Pfd7 14. f4 b4 15. Pb1 c4 16.
Lf1 Lxb2 17. Kxb2 c3 18. Pxc3 bxc3 0-1

Kees Brinkers - Erik Dignum

TsLdM_.t
jJ_._JjJ
._J_.s._
_.l._._.
._BjI_._
_._._N_.
IiI_._Ii
rNbQ_Rk.
Een kruising tussen een Spaans gambiet en
de Caro-Kann. Hoe het staat is niet duidelijk.
Fritz vindt in ieder geval veel zetten van beide
combattanten heel plausibel. 8. Pg5 0-0 9.

Pxf7 De7 10. Pg5 Kh8 11. De1 d3 12. Kh1
dxc2 13. Pxc3 h6 14. e5 Pd5 15. Txf8
Dxf8 16. Pxd5 cxd5 17. Lxd5 hxg5 18.
Lxg5 Df2 19. Dxf2 Lxf2 20. Tf1 Lc5 21. e6
Hier begint Fritz pas te steigeren, Tc1 was
aangewezen. 21… Pc6 22. Tf3 Le7 en Erik
wist uiteindelijk de vis op het droge te krijgen.
César Becx – Jan Cheung

.tL_.tM_
_JdSjJl.
J_S_._Jj
_.j.i.n.
N_Ij.i._
_I_I_.i.
I_._._Bi
r.bQ_Rk.
Zwart heeft zojuist het provocerende 13… h6
gespeeld. Wit staat mooi en omdat ik ook al
een klein uur voorsprong op de klok had, was
ik kennelijk in een erg optimistische bui.
Aangewezen is hier 14. e6 en wit komt beter uit
de slagenwisseling. Maar ik koos voor het
nonchalante 14. Pxf7? Het geeft de (overigens
wel verraste) zwartspeler de kans een goede
verdedigende prestatie op de mat te leggen:
14… Pb6! Die had ik al gemist. Maar Fritz is
ook niet enthousiast over wits kansen na 14…
Kxf7 15. e6 en dan simpel Kxe6 Ik zou dan
Dg4 hebben gespeeld met visioenen van de
slotstelling uit de partij Becx- H. Koopman uit
1995. Daarin stond het zo:

.t._.tM_
j.dL_Jl.
.j._._Sj
_.j._JnQ
._._.i._
_.iI_._I
Ii._._B_
r.b._Rk.
Ook toen speelde ik 21. Pxf7 waarna er volgde
Kxf7 22. Ld5 Kf6 23. Te1 Tbe8 24. Dg5 1-0
Na 14… Kxf7 15. e6 Kxe6 16. Dg4 kan zwart
daarom maar beter Kd6 spelen waarna wit op
zoek moet naar compensatie door Dxg6 en
Dxh6. Maar zover kwam het dus niet…
15. Pxb6 Dxb6 16. Ld5 Strikt genomen is 16.
e6 Lxe6 17. Pe5 Pxe5 18. fxe5 beter, maar
je doet niet Pxf7 om even later met een

mindere en overzichtelijke stelling te zitten…
Bovendien ging ik ervan uit de zaak zodanig te
kunnen compliceren dat de tijdkrapte zwart
fataal zou worden. Dat blijkt een tweede
misrekening 16… Txf7 17. Lxf7 Kxf7 18. e6
Op meteen 18.f5 komt Pxe5 18… Lxe6 19. f5
Ld7! 20. fxg6 Kxg6 Zwart voorkomt
consequent dat wit op h5 komt met zijn dame.
21. De2 Lf6! Weer een sterke, de zwarte
koning staat het veiligst op g7. 22. De4 Kg7
23. Lf4 Th8 24. h4 Le8 Ontmoedigend,
zwart heeft nu altijd een dubbele aanval op d3,
met Lg6 en Pb4, achter de hand. 25. Tae1
Dd8 26. Df3 Ik kon wel op c5 afgaan, maar
van de zwarte loper die via g6 de pion op d3
slaat en dan naar c2 gaat werd ik niet vrolijk…
26… Dd7 Om h5 met Dh3 te kunnen
beantwoorden. 27. Te2 Tg8 28. Tg2 Pe5!
29. Lxe5 Het paard mag niet op g4 komen.
29… Lxe5 30. g4 Dd6 31. g5 Kh8 32. gxh6
Txg2 (Lh2 en dan Txg2 is sneller) 33. Dxg2
Dxh6 34. Dg4 De3 35. Tf2 Lg3 0-1
Peter Vorstermans – Peter Huibers
1.e4 e6 2.Qe2 wordt vaker gespeeld, en
misschien wel terecht. Als zwart het spelletje
speelt zoals hij normaal doet in het Frans, dan
komt wit wel erg makkelijk comfortabel te
staan.
2...c5
[2...c5 3.Nc3 Nc6

]

3.Nf3 Nc6 4.g3 b6 5.Bg2 Bb7 6.O-O d6 7.Rd1
Qc7 8.b3 Be7 9.Bb2 Bf6 10.c3 10. Bxf6 Nxf6
levert zeker niet veel op
10...Nge7 11.d4 e5 12.Na3 a6
[12...O-O 13.Nb5 Qb8 14.Nxd6

]

13.dxc5 bxc5!? dxc5 is uiteraard ook mogelijk,
maar geeft alleen wit mogelijkheden om voor
meer dan remise te gaan.
14.Nc4 Rd8 15.Rd2 O-O 16.Rad1 Nc8 17.Ba3
Na5 18.Ne3!? Bxe4 19.Ng4 Bb7 20.Nxf6+
gxf6 21.b4 cxb4 22.cxb4 Nc6?! Pc4 lijkt
riskant, maar uiteraard veel beter dan de
partijzet.
23.Rc1 Een rare zet wat mij betreft.
[23.Bh3 gevolgd door Ph4 en Dh5 lijken me
de aangewezen zetten om aan te tonen dat
het pionoffer klopt.]
23...N8e7 24.Nh4 Qd7 25.Qh5 Nd4 26.Bb2
Bxg2 27.Bxd4 Be4 28.Bb6 Rc8 29.Re1
Bg6?! Tc4 lijkt me bij nader inzien veel sterker.
30.Qe2 Rc6 31.Be3 Rfc8?! En hier lijkt me
Tb8 een stuk zinniger.
32.Red1 Qe6 33.a4? Wit wil b5 spelen, maar
na Lc2 zal hij spijt gehad hebben. Helaas zag
ik dit in tijdnood niet :(
33...Qb3 34.b5 axb5 35.axb5 Rc2 36.Rxc2
Rxc2 37.Qf3 Een tricky stelling. Beide
koningen staan onveilig, ongelijke lopers, je
kent het wel.
37...Ra2 38.Rc1 Qe6 39.Qb7 Deze snap ik
niet, maar ook in de analyse hield mijn

44...fxg6 45.Ba3 Nb6 46.Bc5 Nd7 47.Ba7 Kf7
ik dit in tijdnood niet :(
33...Qb3 34.b5 axb5 35.axb5 Rc2 36.Rxc2
48.f4 Ke6 49.Kf2 d4 50.fxe5 fxe5 51.Kf3 Kd5
Rxc2 37.Qf3 Een tricky stelling. Beide
52.Kg4 e4
koningen staan onveilig, ongelijke lopers, je
[52...Ke4 nog makkelijker]
kent het wel.
53.h4 Kc4 54.Kf4 Kd3
37...Ra2 38.Rc1 Qe6 39.Qb7 Deze snap ik
niet, maar ook in de analyse hield mijn
0-1
tegenstander hieraan vast. Waarom weet ik
nog steeds niet, want wat heb je op de 7e rij te
zoeken? Het verpest echter niets.
39...d5? Laatste zet van de tijdnood, en niet
echt to-the-point. Beter is Kg7.
40.Rc7? 40. Lh6 lijkt me op termijn gewoon
mat.
40...Ra1+ 41.Rc1 Rxc1+ 42.Bxc1 Qc8!
43.Qxc8+ 43. Qxe7 Qxc1+ 44. Kg2 Bd3 is
geen pretje voor wit.
43...Nxc8 44.Nxg6 Het eindspel dat overblijft
na deze afwikkeling is eenvoudig gewonnen
voor zwart.
44...fxg6 45.Ba3 Nb6 46.Bc5 Nd7 47.Ba7 Kf7
48.f4 Ke6 49.Kf2 d4 50.fxe5 fxe5 51.Kf3 Kd5
52.Kg4 e4
Op de website van Messemaker 1847 vonden we het, behalve mooie foto’s van het gehele team (zie
http://www.messemaker-1847.nl/extern/team2/), onderstaand verslag van Erich Karstan.

Onfortuinlijke nederlaag voor Messemaker-reserves
In de eerste competitiewedstrijd moesten de Messemaker-reserves met twee invallers aantreden.
Eduard (van Dijk, oudlid Stukkenjagers) was verhinderd en Arjan werd (éénmalig) afgestaan aan het
eerste team, omdat zij voor hun wedstrijd zelfs drie(!) basisspelers misten in hun team. Op voorhand
leek het team het dan ook erg moeilijk te gaan krijgen, maar gaandeweg de middag ontwikkelde zich
een spannende wedstrijd waar veel meer ingezeten heeft dan de uiteindelijke nipte 3½-4½ nederlaag.
Diko kreeg met zwart het Spaans gambiet (van Karel Storm) tegen zich en verloor door een
openingsvalletje een kwaliteit. Hij hoopte nog op de kracht van het loperpaar, maar liep eigenlijk al
achter de feiten aan en verloor geruisloos. De tweede invaller, Kees Vellekoop, speelde met wit te
voorzichtig (tegen Reinier Jaquet) en kwam gedrukt te staan. Om zijn stelling te bevrijden opende hij
het centrum, maar hierdoor kwam de zwarte loper op g7 plotseling tot leven en kreeg zwart een
dodelijke koningsaanval.
Dat was een slecht begin, maar Messemaker kwam terug in de wedstrijd. Bij Frans werden al snel de
dames geruild, maar vervolgens had zijn tegenstander (Fré Hoogendoorn) geen goed plan en
verbruikte hij bovendien veel bedenktijd. Frans won een pion, wat op zich nog niet beslissend was,
maar met actief spel en gecentraliseerde stukken hield hij zijn tegenstander steeds bezig. In tijdnood
wikkelde zijn tegenstander af naar een voor Frans gewonnen pionneneindspel. Jan kreeg met zwart
een bekende stelling met verwisselde kleuren op het bord. Dankzij het extra tempo kreeg wit (César
Becx) goed spel en dacht zelfs met een schijnoffer op f7 in het voordeel te komen. Jan sloeg het
paard op f7 echter niet, waarna het ingesloten bleek te staan. Wist moest toen twee stukken inleveren
voor een toren en een pion. Er ontstond een lastige stelling, waarin zwart na lang manoeuvreren de
beste velden voor zijn stukken wist te vinden en een gewonnen eindspel bereikte.
Hierdoor was de tussenstand weer in evenwicht: 2-2.
De tegenstander van Remco (Jiri Obels) was kennelijk nog niet helemaal goed uitgeslapen en kwam
direct na de opening al heel slecht te staan. Nadat Remco in het middenspel een goede voortzetting
miste, begon zijn tegenstander goed terug te vechten. In een boeiend eindspel miste Remco zelfs een
directe winst en werd het uiteindelijk slechts remise. Kees Brinkers kreeg met wit een Caro-Kann (van
Erik Dignum) tegen zich. Er ontstond een scherpe stelling met de betere kansen voor wit. Met een
stukoffer dacht Kees mat te kunnen geven, maar helaas was dit een misrekening. Het mat was er niet
en met een stuk meer speelde zijn tegenstander het nauwkeurig naar winst.
Opnieuw keken we dus tegen een achterstand aan. De nederlaag werd een feit door het verlies van
Peter. Tegen de Franse verdediging (van Peter Huibers) kreeg hij met wit duidelijk overwicht. In een

boeiend middenspel offerde Peter een pion voor aanval op de zwarte koning. In plaats van het matnet
aan te trekken wikkelde hij ten onrechte af naar een loper tegen paard eindspel met een witte vrijpion.
Deze pion kon echter eenvoudig worden tegengehouden en met een pion meer wist zijn tegenstander
het eindspel eenvoudig te winnen. Aan het eerste bord kreeg Erich een zeer jonge tegenstandster
(Anne Haast) tegenover zich. In een rustige variant van de Caro-Kann kwam hij met zwart al snel in
het voordeel doordat hij haar met een geïsoleerde pion wist op te schepen. De witte stelling kwam
steeds meer onder druk te staan en met een tijdelijk kwaliteitsoffer wist Erich een pion te winnen. Bij
de afwikkeling miste hij echter een sterke tussenzet, die hem zelfs een tweede pion had opgeleverd.
Nu ontstond er een moeilijk toreneindspel, waarin Erich langzaam maar gestaag vorderingen maakte.
e
Hij won een tweede pion, die echter niet te handhaven bleek, maar zijn laatste pion bracht op de 84 (!)
zet uiteindelijk de beslissing. Hiermee werd de einduitslag een onfortuinlijke 3½-4½ nederlaag.

Externe, de uitslagen en standen
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10. Terneuzen

Programma
Woensdag 26 september
Stukkenjagers A – De Baronie B
Stukkenjagers B - BSV B
Stukkenjagers C – Geldrop
Stukkenjagers D – De Combinatie B
Stukkenjagers E – De Watertoren B
Stukkenjagers F – De Watertoren A
Zaterdag 6 oktober

.

.
.

Stukkenjagers 1- Eindhoven
Stukkenjagers 2 - Souburg
Stukkenjagers 3 – D4 2
Kemppion (Steensel) – Stukkenjagers 4
Kempppion 2 (Steensel) – Stukkenjagers 5
Nuenen – Stukkenjagers 6

Externe, de wedstrijdformulieren
HMC 2 – Stukkenjagers 1
6-4
1. G. van der Stricht (2388/2430) – Cor van Dongen
2. G. Welling (2364/2364) – Frans Konings
3. T. Mazajchik (2118/2235) – Remko van der Burght
4. R. Sprangers (2117/2191) – Herman Grooten
5. D. van Kerkhof (2224/2235) – Maurice Peek
6. D. Schenkeveld (2183/2085) – Bram van den Berg
7. T. Verhoeven (2187/2175) - Petra Schuurman
8. B. Jansen (2135/2090) – Mark Clijsen
9. M. Huizer (2170/2201) – Frank Wuts
10. J. van de Bersselaar (2126/2183) – Mart Nabuurs

0-1
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0
1-0
1-0
½-½
½-½

Messemaker 1847 2 - Stukkenjagers 2 3½-4½
1. E. Karstan (2074) - Anne Haast
1-0
2. R. Hylkema (2027/2019) - Jiri Obels
½-½
3. J. Cheung (2010/2098) - César Becx
1-0
4. P. Vorstermans (1987/2084) - Peter Huibers 0-1
5. F. Bottenberg (2049/2162) - Fré Hoogendoorn1-0
6. K. Brinkers (1968/2077) - Erik Dignum
0-1
7. D. Kalkdijk (1789) - Karel Storm
0-1
8. K. Vellekoop (1683) - Reinier Jaquet
0-1

Oorlog en vrede
Terwijl de VVD-aanhang zich in zijn bolide naar Veldhoven rept om de Rita-crisis te bezweren zit ik op
het fietsje richting Oisterwijk. Elders in het land maakt de PvdA zich druk. Is een kandidaat-voorzitter
nou een splijtzwam of niet? 's Avonds verneem ik op de tv dat hij in ieder geval een mes heeft gevoeld
in zijn rug. In de Tweede Kamer wordt een minister en plein public voor knettergek verklaard. De SP
zet intussen een met voorkeursstemmen gekozen Eerste Kamer-lid buiten de deur. Gevoegd bij het
gekrakeel binnen onze eigen kring, bij ons liep een erelid zelf de deur uit, doet het vermoeden rijzen
dat de knut meer verspreidt dan alleen blauwtong.
Op de ledenvergadering werden er wel een paar woorden aan besteed. Maar dat waren niet meer dan
een paar stenen die het water deden rimpelen, inmiddels lijkt de vijver weer spiegelglad. Is dat goed?
Natuurlijk niet, de andere kant op kijken helpt niet, dat is de kop in het zand. Zand erover is makkelijk
gezegd, maar minder makkelijk gedaan, zo werkt de psyche van de mens niet.
Maar wat helpt dan wel?
Het conflict voor kennisgeving aannemen en overgaan tot de orde van de dag geeft een
ongemakkelijk gevoel en doet de vraag rijzen wat de waarde is van een erelidmaatschap. Zonder daar
nu al te zwaar aan te willen tillen mag je er toch van uitgaan dat het een blijk van waardering is voor
de betrokken persoon en/of zijn verdiensten. En dat vormt nu juist voor ons de kern van óns probleem.
Beiden hebben hun verdiensten voor de club en beiden verdienen daarvoor waardering, maar beiden
zijn volwassen en in het algemeen verstandige mensen die hun problemen zelf zouden moeten
kunnen oplossen.
Intussen voelen wij ons ongemakkelijk in een spagaat zitten die de nodige gewrichts- en spierpijn
oplevert. Hopelijk duurt dat niet te lang, voor een spagaat heb ik de leeftijd niet meer.
Mijn hoop is gevestigd op de mogelijkheid voor beiden voorbij te gaan aan de pijn van de klappen die
ze elkaar in het wilde weg hebben bezorgd en terug te gaan naar de kern van hún probleem om het
dáárover te hebben.
Mochten ze het zicht daarop in alle tumult zijn kwijt geraakt, dan wil ik hen wel daarbij helpen.
Maar goed, ik was op het fietsje op weg naar Oisterwijk omdat ik wel weer eens de smaak van winnen
wilde proeven. De KNSB was met zijn competitie begonnen, dus van die kant viel niks te vrezen. Het
was lekker nazomerweer, dus kon ik ervan uitgaan dat heel wat potentiële concurrenten wel wat
beters te doen wisten dan een aantal potjes schaken. En zo bleek het ook te zijn. Voor het eerst in

mijn leven maakte ik een toernooi mee waarin het aantal prijzen het aantal deelnemers overtrof.
Verder was de sfeer in Oisterwijk buitengewoon vredig. De terrassen op de Lind zaten vol, het
zonnetje scheen en iedereen leek in opperbeste stemming.
Voor mij bleef die stemming zo tot aan de laatste ronde. Met een halfje achterstand op Jan van Gorp
ging ik die laatste ronde in en met winst zou ik groepswinnaar zijn! Wat een luxe na dat frustrerende
SJ-weekendtoernooi en de miserabele start van de interne. Dat Jan me in een stelling die meer leek te
beloven dan het naspelen uitwees door de vlag joeg mocht de pret niet drukken.
Natuurlijk deed het dat inwendig toch.
Als troost hield ik er een jack aan over waarmee ik reclame kan gaan fietsen voor de Glasservice
Tilburg. Blijkbaar ben ik in de wieg gelegd voor scherven rapen.
Theo M.

Terugblik op het Weekendtoernooi

XHGFEDCBAY
1K+-+-+R+!
2tR-+-+-+P"
3Q+-+-zP-+#
4+Ptr-sNp+-$
5-+-+n+-zp%
6+pwqp+-+-&
7-+-+-+-tr'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay
Een fragment uit de tweede ronde wit heeft net
Tb1 gespeeld en gelukkig zag ik al snel de
mogelijkheid Tb7.
Het vervolg was niet geheel foutloos, maar de
laatste fout was niet van mij en dus 2 uit 2.
In de derde ronde speelde ik tegen een
bekende van EGS (waar ik jeugdtraining geef)
en mocht ik met remise niet klagen. Mijn beste
partij speelde ik zaterdagavond tegen de heer
Peelman van KGSRL uit Gent. Ik wilde
natuurlijk een goede indruk maken op zijn twee
dochters die ook in de B-groep speelden en
kwam goed uit de opening.
Op zet 29 mis ik een sterke voorzetting Lh6,
maar gelukkig krijg ik een paar zetten later een
herkansing. Nadat ik Lh3! had gespeeld,
(31...,Lh6!! was ook niet verkeerd geweest)
kwam wit met Pf5 en een remiseaanbod. Ik
had het matbeeld al voor ogen en speelde dus
nog even door.
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.e3 g6 4.Pc3 Lg7 5.g3 0–0
6.Lg2 cxd4 7.exd4 d6 8.Pge2 Pc6 9.0–0 Lf5
10.Te1 Pb4 11.Lf4 Pc2 12.Tc1 Pxe1 13.Dxe1
Dd7 14.b4 Tae8 15.d5 e5 16.Le3 b6 17.c5
Pg4 18.c6 Dc7 19.Pb5 De7 20.a4 Pxe3

21.fxe3 a6 22.Pa3 Dc7 23.e4 Lc8 24.Pc3 f5!
25.Pc4 f4 26.Df2 fxg3
[26...Lh6]
27.Dxb6 gxh2+ 28.Kh1 De7 29.b5
zie diagram

XABCDEFGHY
8-+l+rtrk+(
7+-+-wq-vlp'
6pwQPzp-+p+&
5+P+Pzp-+-%
4P+N+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2-+-+-+Lzp"
1+-tR-+-+K!
xabcdefghy
axb5
[29...Lh6!! 30.Pe3 Dh4]
30.Pxb5 Dh4 31.Pcxd6?
[31.Pbxd6 Lh3 32.Db2 (32.Lxh3 Dxh3 33.Pd2
Tb8!!) 32...Lxg2+ 33.Dxg2 Tf2! 34.Pe3 Txg2
35.Pxg2 Dg5!]
31...Lh3! [31...Lh6!!]
32.Pf5 [32.Lxh3 Dxh3 33.c7 (33.Pxe8 Df3+
34.Kxh2 Tf4) 33...Df3+ 34.Kxh2 Dh5+ 35.Kg2
Dg4+ 36.Kh1 Dh3+ 37.Kg1 Tf4]
32...Lxg2+ 33.Kxg2 Dxe4+ 34.Kxh2 Txf5
35.Tc3 Tef8! 36.De3 Th5+ 0–1
Zondagochtend mocht ik tegen Toon Mentink,
die blij was dat hij tegen mij mocht spelen. Of
hij na 14 zetten nog zo blij was durf ik te
betwijfelen:

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7zppzp-+-zpp'
6-+nzp-+-+&
5+-vlQ+l+q%
4-+L+-+-+$
3+-+-zPNsNP#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Na 14 Pg3 kan zwart opgeven. Mensen die
Toon een beetje kennen zullen begrijpen dat
dat niet gebeurd is. Toon ging verder met Df3:
en bood remise aan. Ook hier wilde ik nog
even doorspelen. Ruim 20 zetten later staat
het volgende eindspel op het bord:

Guus Vermeulen

Natte droom
Ik droomde ik speelde met mezelf,
schaak wel te verstaan.
Gespannen wachtte ik op het moment
dat komen moest, de blunder,
om dan onmiddellijk toe te slaan,
want als iemand weet hoe stom
ik kan doen dan ben ik het zelf wel.
Plotseling trof een bekende stem mijn oor:
“In twee zetten mat!”,
er klonk triomf
en leedvermaak in door.
Ik vloog overeind,
rechtop en
zeiknat.
Theo M.

._._.t.m
j._._._J
._._._._
_J_.iIk.
._._._._
i._._._I
.iR_._I_
_._._._.
Zwart is hier aan zet en ik besefte dat ik 4,5 uit
5 ging scoren. Aan dit soort eindspelen heb ik
absoluut geen hekel, ook niet tegen iemand
die nogal lang doorspeelt, anytime!
In de slotronde verloor ik van Melvin Holwijn
die daarmee op 6 uit 6 kwam, een mooie
prestatie. Ik vond het een erg geslaagd
toernooi en ‘s avonds ben ik nog uit eten
geweest met de Let Normunds Miezis die ook
4,5 uit 6 had gescoord. Ik begreep heel goed
dat hij niet echt blij was met die score. Ik hoop
dat we de locatie van Fontys kunnen
behouden voor het toernooi, want daar is
weinig mis mee.

Stukkenjagers Open van start
Op woensdag 19 september start, om 20.00 uur precies, het Stukkenjagers Open. Inmiddels zijn alle
data vastgesteld: 19 september, 10 oktober, 31 oktober, 21 november, 12 december, 16 januari,
6 februari, 5 maart en 26 maart.
Nog even de procedure bij verhindering: geef uiterlijk tijdens een ronde aan als je de volgende ronde
(in dit geval 10 oktober) niet kunt. Je kunt dan kiezen voor een bye (half punt) of voorafspelen - al is
dat laatste mogelijk lastig voor je tegenstander. Als de indeling eenmaal bekend is (dat is doorgaans
zeer kort na een ronde), dan moet je echt een gegronde reden hebben om een beroep op vooraf te
spelen te doen. We gaan ervan uit dat deelnemers de data noteren, en verhindering dus zeer tijdig
melden. Eerste aanspreekpunt en wedstrijdleider is Bram van den Berg, hij is te bereiken op 0612945538, bram.vandenberg@planet.nl
Drie van de toppers hebben hun partij voor de eerste ronde al voorafgespeeld. Vorige week bleef Cor
van Dongen reeds Guus Vermeulen de baas. Afgelopen woensdag was het de beurt aan Herman
Grooten en Petra Schuurman. Ondanks behoorlijke tegenstand van Ron de Veen en Jean-Marie
Wildeboer Schut wisten zij de vis op het droge te krijgen.
Hieronder de indeling voor ronde 1, waarbij aangetekend dat Erik van Ingen, Reinier Jaquet, Bob van
Bavel, Kees Gelens, Geert Brouwers, Leo van Gelder en Pieter Pulmans meteen maar een bye laten
noteren.
Normaal gesproken is de indeling in dit stadium definitief; voor de eerste ronde geldt echter dat de
hoofddoelstelling is dat alle aanwezige spelers daadwerkelijk een partij hebben.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
26
3
20
5
23
7
27
9
30
11
32
13
35
16
39
19

Ron de Veen
Guus Vermeulen
Petra Schuurman
Luuk Koelman
César Becx
Kienfong Lie Kwie
Bob Jansen
Maykel van Rijen
Mark Clijsen
Lex Karstens
Brent Burg
Maarten Heller
Erik Dignum
Emil Voorhorst
Karel Storm
Cees Zoontjens
Peter Lode

1
2
29
4
21
6
24
8
28
10
31
12
33
14
36
17
41

Herman Grooten
Cor van Dongen
Jean-Marie Wildeboer Schut
Mark Haast
Johan van Laerhoven
Bram van den Berg
Bas Rosheuvel
Mart Nabuurs
Jan Otten
Anne Haast
Jos Jacobs
Ruud Feelders
Ron Rombouts
Bram van Huijgevoort
Guus van Heck
Joost Op 't Hoog
Paul Vermee

Fragmenten uit de interne
In de eerste ronde van de Groepencompetitie
zorgde Pepijn Obels voor een verrassing door
met wit ratingfavoriet Ron de Veen onderuit te
halen. Dat ging als volgt:
P. Obels – R. de Veen
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Ld3 g6 4. Pf3 Lg7 5.
Pc3 0-0 6. Lg5 Pbd7 7. Dd2 Te8 8. 0-0-0
c6 9. Lh6 Lh8 10. h4 Da5 11. Tdg1 Pf8

T_L_TsMl
jJ_.jJ_J
._Jj.sJb
d._._._.
._.iI_.i
_.nB_N_.
IiIq.iI_
_.k._.rR

0-1
0-1
1-0

12. h5 Pxh5 13. Pg5 Lxd4 14. Lc4 d5 15.
Dxd4 e5 16. De3 dxc4 17. g4 Pf4
18. Lxf8 Kxf8 19. Txh7 Le6 20. Pxe6
Pxe6? 21. Dh6 Ke7 22. Dxg6 Tf8 23. g5
Ke8 24. Txf7 Txf7 25. Dxe8 Kf8
26. Th1 Kg8 27. g6 1-0

Jiri Obels – Mart Nabuurs

._M_._._
jJj._Jj.
._._._._
_._S_._.
I_.iT_.j
_.i._._I
.i.q.iI_
r._._KnD

Ook Jiri Obels zorgde voor een surprise, door
Mart Nabuurs te verslaan. Dat had ook anders
kunnen lopen…

Zwart heeft een pion geïnvesteerd, maar na bijvoorbeeld 36. Dg5 is het wit die zegeviert. Jiri liet zich
echter 36. Te1?? ontglippen, waarna zwart met 36… Pf4 had kunnen toeslaan. Er gebeurde echter
36… Txe1?? Na 37. Dxe1 Kd7 38. De5 had zwart niets meer in de pap te brokkelen. (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)

Naam

1

1 Jiri Obels
2 Reinier Jaquet

2

3

4

5

7

1
0

3 Ruud Feelders

0

4 Bram van den Berg

*

5 César Becx

*

6 Remco Sprangers

1

7 Mark Clijsen
8 Mart Nabuurs

6

*
0

0

1

1

8

score

1

2-2

*

1-0

0

2-0

0

1-0
1

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

#p

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
2 Bas Rosheuvel

2

3

1
0

Guus
Vermeulen

*
0

6

score

#p

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

B2 Naam

1

2-2

Kienfong Lie
1
Kwie

*

1-0

2

Joost Op ’t
Hoog

0

2-1

3

Maykel van
Rijen

1-0

4 Stefan Hess

1-1

5

1-0

6 Lex Karstens

1

0

4 Jeroen vd Rijt

6 Ron de Veen

5

1

3 Mark vd Berg

5

4

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

*

1
*

2

3

4

5

1
0
0
1

Leo van
Gelder

0
0

6

score

1

2-2

1

2-1

*

1-0
1

*

2-2
1-0

0

2-0

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

#p

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)
Belangrijk:
* We beginnen om 20.00 uur, het tempo bedraagt 40 in 1.45 uur + 15 minuten voor de rest.
* Het is zaak niet voor elk wissewasje af te melden.
* Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, dan graag voor maandagavond 20.00 uur afmelden, bij je tegenstander
én bij César Becx (5354897, 06-27423952). Liever niet mailen, die info komt bij sommigen te laat. Maak meteen
een afspraak om de partij in te halen.
* Ben je vrij en wil je toch spelen? Bel bijtijds César!
* Er is afgesproken dat er zo min mogelijk gerookt wordt, en zeker niet voor 22.00 uur. Niet roken op de overloop.
Bij het Stukkenjagers Open geldt er een volledig rookverbod.
* Voor de laatste voorronde op 7 november moet iedereen klaar zijn met de andere partijen, zodat
competitievervalsing wordt geminimaliseerd. Op die datum zelf spelen we de laatste ronde. Indien je dan niet kunt,
moet de partij voorafgespeeld worden, overmacht daargelaten.
C1 Naam

1

1 Guus van Heck
2 Jan vd Dries
3

2

3

5

6

score

0

2-1

1 Theo Mulder

*

1-0

2

Maarten
Heller

½

2-½

3

Emil
Voorhorst

1-1

4

Cees
Zoontjens

1-½

5

Pieter
Pulmans

6

Bastiaan van
de Rijt

1
0

Marco
Kemmeren

0

4 Jan Otten

1

5 Kees Gelens
6 Paul Vermee

4

*
1

*

½
*

1-1

#p

C2 Naam

1

2

3

4

5

0
1
1
0

½
1

6

score

0

2-0

½

2-1½

1

2-2
0

0

2-0
2-½

1

2-2

#p

Leve de Meraner!
In de tweede ronde van de interne competitie volgde ik met belangstelling de partij van Mark Clijsen
en Ruud Feelders. De Meraner is een leuke variant die ik al lang in mijn repertoire heb. Ruud koos
met 8...,Lb7 voor een zijvariant (de hoofdvariant gaat verder met 8...,a6) die bekend staat als de
Wade-variation.
Toen ik Mark 9.a3 zag spelen, vroeg ik hem: nieuwtje? Dat bleek dus niet het geval te zijn, zie ook de
reactie van Mark in het gastenboek.
0-0 is 1384 gespeeld, e4 is 824 gespeeld en a3 is 258 gespeeld. De zet a3 word ook door Boris
Gelfand gespeeld, een speler die ik bewonder en die nu deelneemt aan het WK in Mexico. “I have
successfully employed this harmless looking idea on several occasions.”
Ik geef Ruud en Mark graag wat uitleg over de Wade en doe dat door een korte analyse van hun
treffen en enkele voorbeeldpartijen te geven. Ik hoop de Meraner nog vaker te zien in De Kerktuin.
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 Pf6 4.Pf3 c6 5.e3 Pbd7
6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 b5 8.Ld3 Lb7 9.a3 a6
10.e4 c5 11.d5 [11.0–0] 11...e5?! [11...exd5
12.exd5 Le7 13.0–0 Pb6 14.Lg5 0–0] 12.0–0
Le7 [12...c4 13.Lc2 Tc8] 13.Ph4 Pxd5 14.exd5
Lxh4 15.Dg4 h5 16.De2 De7 17.Le4 0–0–0
18.d6! Df6?? [18...Dxd6 19.Lxb7+ Kxb7
20.De4+ Dc6 21.Dxh4] 19.Lxb7+ Kxb7
20.De4+ Ka7

12.axb4 Lxb4+ 13.Ld2 Lxd2+ 14.Pxd2 c5
15.Dc2 Db6 16.dxc5 Dxc5 17.Da4 Tb8
[17...Dc7 18.Da3!]
18.0–0 0–0 19.Dxd7 Tfd8 20.Lxh7+ Kxh7
21.Dxf7 Txd2?
[21...Lxg2 22.Kxg2 Txd2 23.Ta4 Tb4 24.Txb4
Dxb4 25.Dxe6 Dxb2]
22.Ta4! Dg5 23.g3

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-tr(
7mk-+n+pzp-'
6p+-zP-wq-+&
5+pzp-zp-+p%
4-+-+Q+-vl$
3zP-sN-+-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Ook in de volgende partij heeft zwart (Topalov)
het moeilijk.
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 Pf6 4.Pf3 c6 5.e3 Pbd7
6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 b5 8.Ld3 Lb7 9.e4 b4
10.Pa4 c5 11.e5 Pd5 12.Pxc5 Pxc5 13.dxc5
Lxc5 14.0–0 h6 15.Pd2 0–0 16.Pe4 Ld4
17.Pd6 Lc6 18.Lh7+ Kxh7 19.Dxd4 f6 20.Ld2
Dd7 21.Tac1 a5 22.Dd3+ f5 23.Tc5

21.a4! [21.Dc6 Pb6 (21...Tc8 22.Dxd7+ Ka8
23.a4) 22.Dc7+ Ka8 23.Pe4! De6 24.Dxb6]
21...b4 22.Pb5+! Kb6 23.a5+ Kxb5 24.Db7+
Kc4? [24...Pb6 25.Dxb6+ Kc4 26.Dxa6+ Kd5
27.Le3] 25.b3+ Kc3 26.Ld2+ [26.De4]
26...Kb2 [26...Kxd2 27.Dd5+] 27.Tfb1+ Kc2
28.De4+ Kxd2 29.Ta2+ Kc3 30.Tc2# 1–0
Mooi gespeeld Mark, fraai matnet.
Gelfand-Anand Biel 1993
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 Pf6 4.Pf3 c6 5.e3 Pbd7
6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 b5 8.Ld3 Lb7 9.a3 b4
10.Pe4 Pxe4 11.Lxe4 Dc7
[11...bxa3 12.0–0 Le7 13.Dc2 Dc7 14.bxa3 c5
15.Tb1]

Radjabov-Akopian is ook een leuk potje:
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 Pf6 4.Pf3 c6 5.e3 Pbd7
6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 b5 8.Ld3 Lb7 9.0–0 a6
10.e4 c5 11.d5 c4 12.Lc2 Dc7 13.dxe6 fxe6
14.Pd4 Pc5 15.Le3 0–0–0 16.De2 e5 17.Pf3
Pd3 18.Tfd1 Lb4 19.Pg5 Lxc3 20.bxc3 The8
21.f3 h6 22.Ph3 g5 23.Lxd3 cxd3 24.Txd3
Txd3 25.Dxd3 g4 26.Pf2 gxf3 27.gxf3 Tg8+
28.Kf1 Td8 29.De2 Df7 30.c4! Lc6 31.Tc1
Kb7 32.a4 b4 33.Db2! De7 34.a5 Ka8 35.Tb1
Tb8 36.Lb6 Df7 37.Dxb4 Lxe4? 38.fxe4 Pxe4
39.Tb2 Df4 40.De1 [40.Da4!! Dc1+ 41.Pd1
Df4+ 42.Ke1] 40...Tf8 41.De3 Dg4 42.Dd3!!
1–0
Of theorie saai is ? Ik dacht het niet, het
naspelen van partijen (=kennis nemen van de
theorie) is voor mij een van de leukste
aspecten van het van spel en vormt een bron
van inspiratie. Hoewel bovengenoemde
partijen anders doen vermoeden, wil ik de
zwartspelers niet ontmoedigen. De Meraner is
een dynamische opening met kansen voor
beide partijen.
Guus Vermeulen

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.

Stukkenjagers-ratinglijst per 16september 2007

1

Maurice Peek

2373

37 Oscar van Ewijk

1820

2

Herman Grooten

2342

38 Kienfong Lie Kwie

1815

3

Cor van Dongen

2322

39 Jim Stada

1806

4

Bianca Muhren

2297

40 Anton van der Meulen

1800

5

Frans Konings

2277

41 Mark van den Berg

1795

6

Petra Schuurman

2262

42 Jean-Marie Wildeboer Schut

1787

7

Frank Wuts

2258

43 Bas Rosheuvel

1774

8

Remko van der Burght

2228

Raoul Lemmen

1774

9

Remco Sprangers

2191

45 Guus Vermeulen

1769

10 César Becx

2164

46 Lex Karstens

1756

11 Mark Clijsen

2140

47 Jan Otten

1746

12 Bram van den Berg

2136

48 Rob Milo

1743

13 Peter Huibers

2134

49 Pepijn Obels

1732

Mark Haast

2134

50 Maykel van Rijen

1695

15 Erik Nicolai

2126

51 Bastiaan van de Rijt

1686

16 Mart Nabuurs

2076

52 Arend-Jan Meerwijk

1662

17 Steff Helsen

2071

53 Maarten Heller

1645

18 Ruud Feelders

2060

54 Andries Deliën

1634

19 Anne Haast

2051

55 Leo van Gelder

1629

20 Fré Hoogendoorn

2039

56 Geertjan ten Hacken

1623

21 Erik Dignum

2002

57 Jeroen van de Rijt

1574

22 Bram van Huijgevoort

1994

58 Emil Voorhorst

1554

23 Karel Storm

1980

59 Paul Pollen

1549

24 Mark van Beurden

1957

60 Marco Kemmeren

1521

25 Gertjan Thomassen

1955

61 Guus van Heck

1520

26 Reinier Jaquet

1954

62 Peter Ansems

1516

27 Jiri Obels

1950

63 Kees Gelens

1504

28 Peter Lode

1941

64 Theo Mulder

1498

29 John Greunsven

1933

65 Pieter Pulmans

1471

30 Ivar Heine

1930

66 Jan van den Dries

1466

31 Ron de Veen

1913

67 Inge Gaasbeek

1459

32 Sander Funk

1895

68 Niko van der Wal

1446

33 Erik van Ingen

1892

69 Cees Zoontjens

1395

34 Luuk Koelman

1891

70 Bob van Bavel

1281

35 Stefan Hess

1854

71 Paul Vermee

1245

36 Joost op 't Hoog

1836

Verwerkt in deze ratinglijst: Groepen (2), KNSB (1), Bussum, Limburg Open, OKU, NK
Vrouwen, Nova, Antwerpen, Gent, Pardubice, Dieren, Vlissingen, Hengelo, SJ
Weekendtoernooi, Euwe Stimulans, Novi Sad, Arnhem.

Het schaakspel in de literatuur
Uit: Nachttrein naar Lissabon, Pascal Mercier
(Wereldbibliotheek, Amsterdam 2007)
‘Een ongelukje’ zei hij kort. ‘Ik ben gestruikeld, en toen zijn ze eruit gegleden, in de regen. De
correcties zijn misschien toch nog te lezen, anders moeten jullie met conjuncturen werken.’
Zo kenden ze hem, een hoorbare opluchting ging door het lokaal. Af en toe ving hij nog een
nieuwsgierige blik op en ook lag bij sommige leerlingen nog een zweem van verlegenheid in
hun stem. Verder was het als altijd. Hij schreef de meest frequente fouten op het bord.
Daarna liet hij de leerlingen voor zichzelf werken.
Kon je wat het daaropvolgende kwartier met hem gebeurde een beslissing noemen?
Gregorius zou die vraag later telkens weer aan zichzelf stellen, en nooit was hij er zeker van.
Maar als het geen beslissing was – wat was het dan?
Het begon ermee dat hij de in hun schriften turende, voorovergebogen zittende leerlingen
opeens bekeek alsof hij ze voor de eerste keer zag.
Lucien von Graffenried, die bij het jaarlijkse schaaktoernooi in de aula, waarbij Gregorius
simultaan tegen een tiental leerlingen speelde, heimelijk een stuk had verplaatst. Na de
zetten aan de andere borden had Gregorius weer tegenover hem gestaan. Hij merkte het
meteen. Rustig keek hij hem aan. Er verscheen vuurrode blos op Luciens gezicht. ‘Zoiets heb
jij echt niet nodig,’ zei Gregorius, en toen zorgde hij ervoor dat de partij in remise eindigde.
Sarah de Winter, die om twee uur ’s nachts op zijn stoep had gestaan omdat ze niet wist wat
ze aan moest met haar zwangerschap. Hij had thee gezet en geluisterd, verder niets. ‘Ik ben
zo blij dat ik Uw raad heb opgevolgd,’ zei ze een week later. ‘Het zou veel te vroeg zijn
geweest voor een kind.’
Tegen vijven belde Gregorius Konstantin Doxiades, zijn oogarts. Al vaak hadden ze midden
in de nacht met elkaar getelefoneerd om de ellende te delen van de slapeloosheid waaraan
ze beiden leden. Slapeloze mensen waren door een woordenloze solidariteit met elkaar
verbonden. Soms speelde hij dan met de Griek een blinde partij snelschaak en daarna kon
Gregorius een beetje slapen voordat het tijd werd om naar school te gaan.

