November – dovende regen
Jaagt stad, dorp en land leeg,
Bourgondische honger
Brengt onrust in de bossen;
Wie schaart zich nu niet
Rond de dis en het vuur
Weerkaatst in de glazen?
Dirk Kroon
November, de kredietcrisis jaagt managers, spaarders, speculanten en politici nog steeds in
de bomen, brengt onrust in de werkelijke economie. De veroorzakers scharen zich met
gevulde zakken rond de dis en het vuur weerkaatst in de glazen.
November, vrouwe Caïssa jaagt de meesten van ons voor het eerst weer achter het bord om
onze krachten te meten buiten de eigen kring. Onze Bourgondische honger naar hoger en
meer brengt onrust in de harten, een onrust die kennelijk inspireert. Met goed gevulde
zakken keerden de uitgevlogenen terug, terwijl ook de thuisblijvers zich niet onbetuigd
hadden gelaten. Geen enkele nederlaag en slechts één onbeslist! Alle reden om je, waar dan
ook, rond de dis te scharen en het vuur te laten weerkaatsen in de glazen.
Naar alle waarschijnlijkheid is het niet bij weerkaatsen gebleven met die glazen, maar nu zijn
we weer nuchter. Een goed begin is slechts het halve werk. In kennelijke staat even naast de
schoenen lopen is leuk, maar het gaat om de eindafrekening, kredietcrisis of geen
kredietcrisis.

Stukkenjagers-agenda
5 november Stukkenjagers Open, ronde 3
10-14 november Uitwedstrijden avondcomp.
12 november Groepencompetitie
19 november Groepencompetitie (inhalen)
22 november Externe, alle teams
26 november Stukkenjagers Open, ronde 4
3 december NBSB-avondcompetitie
10 december Groepencompetitie
13 december Externe, alle teams
17 december Stukkenjagers Open, ronde 5
24 december geen clubavond
28 december Kersttoernooi
31 december geen clubavond
7 januari
Stukkenjagers Open, ronde 6

Extern
Resterende data seizoen 2008-2009: 22 november, 13 december, 7 februari, 7 maart, 28 maart, 18
april en 9 mei (de laatste alleen SJ1 en SJ2).
Toernooien
Het Eksakt Kersttoernooi vindt elk seizoen rond de Kerst plaats, in 2008 op zondag 28
december. Het Weekendtoernooi zal in augustus 2009 voor de veertiende keer worden
gehouden. Het Stukkenjagers Open vindt elk seizoen plaats op 9 woensdagavonden.
Stukkenjagers-info
Opgericht:
September 1973
Speellokaal:
Grand Café Restaurant De Kerktuin, Heuvelring 120, Tilburg, 0135448606.
Interne competitie: Elke woensdagavond vanaf 20.00 uur
Externe competitie: 1 x per 4 weken op zaterdagmiddag, 12.00 uur
Evenementen: Eksakt Kersttoernooi, Eksakt Weekendtoernooi, Stukkenjagers Open
Contributie:
88 euro per seizoen, betaal je voor 1 december dan is het 78 euro.
Overmaken op giro 387977, ten name van penningmeester
Stukkenjagers, Tilburg.
Bestuur
Reinier Jaquet (voorzitter, 0162-467400, rwjaquet@yahoo.com),
Andries Deliën (secretaris en materiaalbeheer, 013-5182286, awdelien@hetnet.nl),
Paul Vermee (penningmeester, 013-5800376, paul.vermee@wxs.nl),
César Becx (interne/ externe competitieleider, 013-5354897/ 06-27423952, c.becx@home.nl),
Bram van den Berg (interne/externe competitieleider, 06-12945538,
bram.vandenberg@planet.nl).

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,
115thm117@kpnmail.nl Daarnaast ten behoeve van de digitale versie ook graag alle kopij
naar Joost Op ’t Hoog, opthoog@worldonline.nl.
Website: www.stukkenjagers.nl wordt beheerd door Mark Huizer. Contact via
webmaster@stukkenjagers.nl

Roken op de club
Zoals bekend is er in de horeca een rookverbod, althans in ruimten waar bedienend
personeel actief is. Daarnaast verbiedt de KNSB roken in speelzalen tijdens competitie en
officiële toernooien. In de huidige praktijk betekent het dat de rokers hun heil moeten zoeken
op het terras van De Kerktuin. Naarmate het kouder wordt is dat minder aantrekkelijk, ook
al voor de eetgasten bij De Kerktuin die steeds een tochtvlaag om de oren krijgen bij elke inen uitgaande roker. Daarom is in overleg met Nick van Herwijnen van De Kerktuin besloten
om - vooralsnog voor de periode van een maand - het bovenachterzaaltje als rookruimte te
gebruiken. Als de proef bevalt (lees: als de rook niet de zaal binnendringt en er geen
geroezemoes doorklinkt) zou dit de rokers en de eters de winter door kunnen helpen. Nick
overweegt overigens om het bewuste zaaltje van een deur te voorzien. Tot het zo ver is
wordt rokers verzocht vooral achterin het zaaltje te gaan staan, richting deur naar het
platdak, zodat luchten ook effectief kan gebeuren.
Deze regeling geldt uiteraard niet als de avondcompetitie tot een zo drukke clubavond leidt
dat we het achterzaaltje moeten benutten voor schaakactiviteiten.

Meanwhile on www.stukkenjagers.nl
Een selectie van de hoogtepunten van de afgelopen maand.

Stukkenjaagsters naar Olympiade (3-11-2008)
Op 6 november begint in Dresden de Schaakolympiade. Aan dit bijzondere landentoernooi
zullen zoals gebruikelijk twee clubgenotes deelnemen. Petra Schuurman maakt uiteraard
deel uit van het Nederlands team. De tweede Dresden-ganger is nu eens niet Bianca Muhren,
die om studieredenen verstek moet laten gaan. En nee, ook niet Anne Haast, al schieten haar
ratings flink richting Oranje. Wie het dan wel is? Elsbeth Bakker, die de kleuren van haar
Aruba gaat verdedigen! Uiteraard zullen we de verrichtingen op de voet volgen.
Sterke start in WK (3-11-2008)
Toon Mentink doet van 28 oktober-9 november mee aan het WK voor Senioren in Bad
Zwischenahn (Duitsland). Hij is zeer goed uit de startblokken gekomen, met 2 uit 3 tegen
gemiddeld 2070! Aan het toernooi mogen spelers deelnemen die minimaal 60 jaar oud zijn.
In ronde 4 wacht Toon maandag een heuse FM, Zhelesny (2181).

Geen derby in beker (2-11-2008)
In de eerste ronde van de KNSB-beker zal het viertal van Stukkenjagers 1 uitkomen tegen
Overschie. Die ploeg versloeg deze week in de voorronde De Drie Torens. Na een 2-2 in de
reguliere partijen waren de Rotterdammers in het snelschaken behendiger (3-1) dan onze
stadgenoten. En zo keren zij, na het echec tegen Stukkejagers 2, al snel terug naar De
Kerktuin voor het echte werk...
In de strijd op de NBSB-beker reist een viertal van Stukkenjagers 3 dinsdag 4 november naar
Breda om daar de strijd aan te binden met het sterke De Baronie.
De nieuwe ratings! (2-11-2008)
Op 1 november is de driemaandelijkse update van de KNSB-ratinglijst verschenen. Verwerkt
zijn onder andere het Stukkenjagers weekendtoernooi en de eerste ronde van de KNSBcompetitie. De meest opvallende winsten en verliezen werden geboekt door Anne Haast
(+76), Mart Nabuurs (+46), Reinier Jaquet (+41), Jan Otten (+39), Dennis Jaheruddin (+33),
Tijmen Kampman (+32), Jiri Obels (+28), Robin Swinkels (+24), Steff Helsen (+21), Karel
Storm (+21), Bas Rosheuvel (-24), Remco Sprangers (-26), Pepijn Obels (-27), Toon Mentink (33), Ivar Heine (-34), Bram van den Berg (-41), Herman Grooten (-42), Guus Vermeulen (-61)
en Kienfong Lie Kwie (-67).
Op naar de WIM-titel! (25-10-2008)
Anne Haast is er in geslaagd een WIM-norm te behalen in het Essent-toernooi in Hoogeveen.
Met een score van 4 uit 9 en een TPR van bijna 2300 kan ze zeer tevreden zijn. Herman
Grooten wist met een eindsprint van 3 uit 3 zijn score nog naar 4 punten op te krikken, voor
zijn TPR kwam deze inhaalactie echter te laat. In de Amateurgroep scoorde Toon Mentink
een goede 5,5 uit 9. Alle details vind je op de toernooisite.
Het slot van de Europacup (24-10-2008)
De strijd om de Europacup, in het Griekse Kallithea, is inmiddels ten einde. Bianca Muhren,
die voor HMC aan het vierde bord speelde, wist in de slotronden haar score nog naar 3,5 uit
7 op te krikken. Robin Swinkels, geposteerd aan bord 1 van het Belgische Eynatten, scoorde
uiteindelijk 3 uit 7. Met een aantal zeer gerenommeerde IGM's onder de tegenstanders is dat
zeker geen verkeerde score.
Anne en Toon rukken op (21-10-2008)
Ronde 5 van het Essent-toernooi heeft onze leden dinsdag in Hoogeveen twee punten
opgeleverd. In de Amateurgroep keerde Toon Mentink terug in de subtop door een zege op
Van den Bergh (1911), hij heeft nu 3,5 punt. In de Open Groep bracht Anne Haast haar score
op 50% (en haar TPR weer boven 2300!) door te winnen van Alje Hovenga (2263). Herman
Grooten heeft zijn draai in het Drentse nog niet kunnen vinden, hij verloor wederom. Alle
details vind je op de toernooisite.
Zware tegenstand in Europacup (21-10-2008)
Bianca Muhren en Robin Swinkels, die namens respectievelijk HMC en Eynatten meedoen
aan de Europacup, krijgen in Griekenland zware tegenstand voorgeschoteld. Bianca moet
zich na vijf ronden met anderhalf punt tevreden stellen. Robin verloor in de ronden 4 en 5
van Rafaël Vaganian (2590) en remiseerde met de Tsjech Hracek (2613). Hij staat nu op een
keurige 50%. Alle cijfers van het toernooi vind je hier.

Remise tegen wereldtopper (19-10-2008)
Twee Stukkenjagers nemen momenteel deel aan de Europacup voor clubteams. Bianca
Muhren komt uit voor HMC(!), en scoorde aan bord 4 tot nu toe 1 uit 3. Robin Swinkels bezet
het eerste bord van de Belgische topper Eynatten, en zorgde in ronde 2 voor een sensatie
door te remiseren met wereldtopper Michael Adams (2734). Robin staat op 2 uit 3. De
uitslagen van het toernooi vind je hier.
Stukkenjagers op het podium (19-10-2008)
Een Stukkenjagers-team, bestaande uit Mark Haast, Cor van Dongen, Frans Konings en
Mark Clijsen, heeft beslag weten te leggen op de met HMC gedeelde tweede plaats in het
Open Limburgs Kampioenschap Snelschaken. De eerste prijs ging naar Voerendaal. In ons
viertal wist Mark Haast flink boven zijn verwachte score uit te komen. Alle cijfertjes vind je
hier.
Ten onder tegen grootmeester (19-10-2008)
In de tweede ronde van het Essent-toernooi in Hoogeveen heeft Anne Haast verloren van
IGM Das Neelotpal (2477). Na een matige opening vocht Anne zich goed terug, maar wist er
net geen remise uit te peuren. Op de toernooisite vind je een uitgebreid verslag met plaatje.
Herman Grooten boekte zijn tweede remise, nu tegen FM Matthew Tan. In de Amateurgroep
kwam Toon Mentink door een zege op 1,5 uit 2.
Als een komeet uit de startblokken (18-10-2008)
Vrijdag 17 oktober is in Hoogeveen het Essent-schaaktoernooi van start gegaan. Een van de
drie deelnemende Stukkenjagers zorgde voor de verrassing van de dag: Anne Haast versloeg
FM Richard Vedder (2334)! In dezelfde Open Groep morste Herman Grooten een halfje tegen
Richard Hendriks. In de Amateurgroep remiseerde Toon Mentink met Frans de Vreeze
(1616). Zaterdag neemt Anne het op tegen de Indiase IGM Das Neelotpal (2477).
Guus Vermeulen op de Olympiade (17-10-2008)
Van 18-29 oktober wordt op Kreta de Olympiade voor Slechtzienden gehouden. Guus
Vermeulen gaat mee als non-playing coach van het Nederlands team, waarvan onder
anderen oudlid Rick van Loy deel uitmaakt.
Weer titel voor Anne Haast (9-10-2008)
Afgelopen zondag heeft Anne Haast een nationele snelschaaktitel aan haar snel uitdijende
palmares toegevoegd. In het verre Akkrum was zij de andere B-meisjes te snel en/of slim af.
Pittige bekerloting... (6-10-2008)
Stukkenjagers gaat in de eerste ronde van de NBSB-beker op bezoek bij collega-eersteklasser
De Baronie in Breda. Geen eenvoudige opgave voor het bekerteam, dat gerecruteerd zal
worden uit Stukkenjagers 3.

Mark Haast scoort tussen titelhouders (5-10-2008)
In het sterk bezette Open Waalwijks Kampioenschap is Mark Haast op een fraaie gedeelde
vierde plaats geëindigd. Hij behaalde 10 punten uit 14 ronden, versloeg al doende de IM's
Orlov en De Jong, FM Van der Plassche, en wist ook GM Van den Doel op remise te houden.
In zijn slipstream deden er nog negen Stukkenjagers mee: Bianca Muhren (9 punten), Mark
Clijsen, Jiri Obels (beiden 8), Remco Sprangers (7,5), Raoul Lemmen, Pepijn Obels (beiden 7),
Lex Karstens, Jan Otten (beiden 6,5) en Kienfong Lie Kwie (6).
De nieuwe FIDE-ratings... (3-10-2008)
Het verschijnen van de FIDE-ratinglijst van 1 oktober heeft voor slechts tien Stukkenjagers
gevolgen gehad. Winst was er Mark Haast (+25), Mart Nabuurs (+19), Anne Haast (+13),
Tijmen Kampman (+12) en Jiri Obels (+11). Verlies noteerden Remco Sprangers (-3), Robin
Swinkels (-8), Ivar Heine (-11), Pepijn Obels (-17) en Toon Mentink (-34).
Naar China! (2-10-2008)
Petra Schuurman neemt van 3 tot en met 18 oktober, net als zo'n 2.999 andere denksporters,
deel aan de World Mind Sports Games in Beijing. Dit evenement is opgezet om de opname
van de denksporten in de Olympische familie te bevorderen. Het uiteindelijke doel is om te
komen tot Olympische Denksport Spelen. Naast rapidschaken zullen ook xinagqi (Chinees
schaken), dammen, bridge en go worden beoefend in de accommodaties die ook bij de
Olympische Spelen zijn benut. Het toernooi zal twee weken duren, het Nederlands team
bestaat verder uit: Zhoaqin Peng, Marlies Bensdorp, Arlette van Weersel en Pauline van
Nies.

Externe, de verslagen
Stukkenjagers 1 nipt langs Eindhoven
Na de goede start tegen Vianen mocht Stukkenjagers 1 thuis aantreden tegen Eindhoven.
Aangezien we hier vorig jaar ook een mooi resultaat tegen hebben neergezet, gingen we
allen met goede moed van start. Nou ja, allen, ondergetekende koos ervoor om met wit
vooruit te spelen tegen een van de nieuwe aanwinsten van Eindhoven, Benjamin Bok.
Benjamin kon niet meespelen, omdat hij deelnam aan het WK in Vietnam. In een Spaanse
partij wist wit niet veel uit de opening te halen, waarna er al snel wat stukken van het bord
verdwenen. Met een gering aantal stukken op het bord was de spanning snel verdwenen,
waarna de handen geschud werden. Na lekker uitgeslapen te hebben kwam ik rond een uur
of twee binnen om te kijken hoe het met de rest van het team ging. Het zag er naar uit dat het
een zware dag ging worden. Op de topborden leek Eindhoven de touwtjes in handen te
hebben. Cor had het niet makkelijk tegen Roi Miedema. Nadat hij in de opening een pion
had geofferd was het maar de vraag of hij er genoeg compensatie voor terug kreeg. Maar
vooral Maurice leek het zwaar te hebben nadat hij zijn stelling, naar verluidt, “radicaal
verkracht” had. En dat was nog een understatement ook… Daartegenover stond wel dat
Herman een plausibele plus had met wit tegen Luuk van Kooten. Op de andere borden zag
het er beter uit voor ons. Bram had met zwart een prima stelling tegen een andere aanwinst
van Eindhoven, Thijs Laarhoven. Ook Petra was prima uit de opening gekomen met zwart.
Bianca had een evenwichtige stelling nadat zwart in het Russisch de dames had geruild op

f5. De derde dame in het gezelschap, Anne, had een klein witvoordeeltje na de opening. Jos
Sutmuller had tegen teamleider (en die ochtend ook chef-kok) Mark niks uit de opening
weten te halen. De eerste echte klap werd uitgedeeld door Frans, nadat zijn tegenstander in
een tactische stelling een “ vergiftigde” loper sloeg.

Konings – Friesen
26.e6!? Wit probeert de stelling te compliceren. Als hij
dit niet doet staat zwart sowieso beter. 26...fxe6?!
[26...Qxb4! 27.exf7+ Kg7 28.Qe5+ Kh6 en wit heeft geen
goede schaakjes meer. 29.fxg6 Qd4+ En de witte aanval
is afgeslagen.] 27.fxg6 Qxb4?? [27...hxg6! 28.Qf2 Bg7 En
wit heeft niet veel.] 28.Bxe6+ Nu is het uit. 28...Nxe6
29.Qxe6+ Kh8 30.Qf6+ Bg7 31.Qxd8+ 1–0

Lang kon er echter niet van onze voorsprong
genoten worden. Bas van de Plassche had zijn
goede stelling tegen Maurice met enkele
krachtzetten in zijn voordeel beslist. Hiermee had
Maurice niet alleen zijn partij verloren, maar ook
de discussie die hij die ochtend met Herman aan
de ontbijttafel voerde. Deze ging over het wel of niet vrijwillig slaan op c3 in het NimzoIndisch, wat toevalligerwijs op het bord kwam bij Maurice. Herman probeerde Maurice nog
te bekeren, maar die was er heilig van overtuigd dat gelijk slaan beter is. Wie zijn billen
brandt moet op de blaren zitten. Vervolgens werd er aan een aantal borden remise getekend.
Bij Mark werd het evenwicht niet meer verbroken en ook Anne en Bianca konden geen ijzer
met handen breken. Eindhoven wist vervolgens op voorsprong te komen door een goede
partij van Roi Miedema die na een miscalculatie van Cor zijn voordeel om wist te buigen in
winst. Tijd om wat terug te doen dacht Bram. Met positioneel spel, u leest het goed, wist
Bram zijn tegenstander in een hoekje te drijven.
Laarhoven – Van den Berg
Be7! Op het eerste gezicht ziet dit er een beetje knullig uit,
aangezien de loper de e-lijn blokkeert voor de zwarte
toren. Maar als je nog eens goed kijkt zie je dat dit een
meesterlijke zet is. De zwarte toren gaat naar f8, waarna
de loper dodelijk naar g5 dreigt te gaan. Ook kan de loper
eventueel via d8 naar b6, waarna wit onder grote druk
komt te staan. Wit moet nu zijn paard wegspelen, omdat
zijn dame anders in de problemen komt. 29.Ne2 Bf6
30.Nc1 Rc6! Alle zwarte stukken staan nu goed. Het is
slechts een kwestie van tijd voordat wit onder de druk
bezwijkt. 31.Nb3 b6 32.Bf4 Rf8 33.Qg3?! Een slechte zet in
een slechte stelling. [33.Nd2 helpt wit ook niet 33...Bh4!!
34.Bg3 (Anders Tcf6) 34...Bg5!; 33.Bg3 is het beste, al staat
zwart na 33...Qd5! nog steeds erg goed.] 33...Qf7! Het
witte paard staat aangevallen en zwart dreigt ook een aftrekaanval met Lxc3. 34.Nd2 Bxc3 35.bxc3
Qxf4 36.Qxf4 Rxf4 Het resterende eindspel is hopeloos voor wit. 37.c4 Rcf6 38.Rf1 h5! 39.Ra1 hxg4
40.Rxa6 gxh3 41.Raa1 h2+ 42.Kg2 h1Q+! Een mooie slotzet. 0–1

Wederom staat het gelijk. Met nog twee partijen aan de gang zag het er erg rooskleurig uit
voor ons. Petra en Herman hadden beiden hun mooie stellingen behouden. De tegenstander
van Petra zag in dat doorspelen weinig zin had en bood remise aan. Petra wist dat ze een
goede stelling had, maar er moest uiteraard eerst met de teamleider overlegd worden.
Vicecaptain Maurice besloot wijselijk dat Petra het beste remise kon accepteren, ondanks
haar goede stelling. Herman was namelijk aan het winnen. En dat deed hij ook! Met als
gevolg een mooie 5,5/4,5 overwinning op Eindhoven. Met twee overwinningen op rij is
Stukkenjagers 1 goed aan het seizoen begonnen.
Mark Haast

Stukkenjagers 2 – Overschie

4½-3½

Na ons bijzondere debuut in de tweede klasse KNSB – de 5½-2½ zege op ratingfavoriet
Spijkenisse – was het vertrouwen voor de match tegen Overschie torenhoog. Zelf was ik er
minder gerust op, want we hebben nog niet zo gek vaak gewonnen van teams met pakweg
2040 gemiddeld. In mijn toespraakje had ik het over een vitale match in de strijd tegen het
degradatiespook, want ja... op papier zitten we met ons ratinggemiddelde in deze klasse in
de hoek waar de klappen vallen. Kortom, een cruciaal duel.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik van de hele wedstrijd maar weinig mee heb gekregen. Maar
omdat ik vergeten ben iemand anders te vragen het verslag te doen ga ik zelf maar op de
blaren zitten. Kort dan maar.
Bij een 0-0 stand kreeg Jiri remise aangeboden. Hij mocht zelf beslissen, ik zag nog weinig
tekening in de strijd. Volgens mij heeft hij nog wel even doorgespeeld, maar uiteindelijk
werd in het eindspel de vrede getekend. Een tijd daarna kwamen er opeens twee punten
binnenrollen. Of nou ja opeens…. dat Mart zou gaan winnen tekende zich al een tijdje af, al
probeerde de tegenstander vooral in de analyse het tegendeel te bewijzen, naar ik begreep.
En dan Karel. Wij - die hem vorig (en dit) seizoen uit enkele totaal verloren stellingen met
een vol punt tevoorschijn hebben zien komen - hebben een ongebreideld vertrouwen in onze
topscorer om ongebalanceerde stellingen tot winst te voeren. Zo ook nu weer. We deden niet
echt moeite om de stukken te tellen, zagen enkel hoe al Karels torens, paarden en lopers zich
inspanden om de koning van de tegenstander bezig te houden. Achteraf bleek dat Karel zelf
nog wel wat twijfels had aan het welslagen van de onderneming, maar wij schreven gewoon
een 1.
2½-½ derhalve. Peter Huibers deed er een halfje bij. Zijn partij zag er van een afstandje heel
spannend uit. Controle door een of ander apparaat leerde dat de balans niet ernstig
verstoord is geweest, remise en 3-1.
Ruud stond heel fraai, zo leek het. Door een naar h3 omgespeelde toren kreeg hij een
koningsaanval van de grond. Hoe het precies ging weet ik niet, maar de tegenstander
verdedigde zich inventief en na de tijdcontroleerde stond Ruud weliswaar een kleine
kwaliteit voor, maar te veel pionnen achter: 3-2. Er resteerden op dat moment nog drie
partijen. Fré Hoogendoorn had vanuit de opening kleine problemen, die hem tot een
passieve maar solide verdediging noopten. De tegenstander wist een voordelig
toreneindspel te bereiken, maar Fré vocht sterk terug en wist knap de remisehaven te

bereiken. Een cruciaal halfje. Toen dat nog niet binnen was vroeg Erik Dignum of hij remise
mocht nemen. Mij leek dat aanvankelijk nog wat vroeg, en Erik moest doorspelen. Dat ging
hem goed af, want hij kon meteen afwikkelen naar een loper tegen paard-eindspel met een
vette pluspion. Maar toen zijn loper verder geen pionnetjes meer kon snoepen en de
tegenstander nog wat vage doorbraakkansen had, koos Erik alsnog het zekere voor het
onzekere, remise en 4-3. Op dat moment was immers al duidelijk dat ik een slechter staand
paardeindspel zou keepen. Ik had de hele middag met wit hoegenaamd niets ondernomen,
er kon niet eens een f4-f5 of Pg5 af. Heel onkarakteristiek zag ik toe hoe zwart zijn stukken
goed neerzette alvorens tot actie over te gaan. Het kostte mij een pionnetje. In mijn eigen
tijdnood dacht ik nog (en met mij enkele toeschouwers, zo bleek achteraf) dat ik een stuk zou
winnen, maar dat bleek een curieuze zinsbegoocheling.
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César Becx – Erik Brandenburg

Ik speelde hier 30. Pe2, de kortste weg naar d5. 30…Pd3 Dit had ik nog gezien. 31. Tf1 Td8
32. Kg1 Zo, nou jij weer, dacht ik. 32… b5? Ik dacht dat dit slecht was vanwege de fata
morgana die ik in de partij achterna hol. Maar ik denk dat ik nu gewoon 33. c5! moet spelen
en dan wil ik nog wel eens zien wie er boven komt drijven. 33. cxb5? axb5 34. Pf4 Ted7 35.
Tfd1 en stukwinst, dacht ik, in mijn tijdnoodopwinding. 35… Pe5 Tja, hoe simpel kan iets
zijn. Nu kan ik maar beter niet Pd5 Kf7 doen, want dan is er nog eens sprake van een echte
penning. Vandaar… 36. Txd7 Txd7 37. Txd7 Pxd7 38. Pd5 Ke5 39. Pc7 b4 40. Pa6
(tijdcontrole gehaald) b3 41. axb3 Nu kwam mijn tegenstander met 41… Kd4? 41… Kd6!
had alles duidelijk gemaakt. Het witte paard kan niet echt actief worden, zwart kan alvast
zijn pionnen naar voren brengen om ze op het goede moment met koning en/of paard te
gaan ondersteunen. Na de tekstzet komt de remise dichtbij… 42. Pc7 Pc5 43. b4 Pd3 44. Pe6
Kc4 (had nog Ke3 verwacht, maar winnen doet dat niet meer) 45. Pf8 Kxb4 46. Pxh7 Pxb2
47. Pf8 g5 48. h3 Bereidt de laatste ruil voor. 48… Pd3 49. Ph7 g4 50. hxg4 fxg4 51. Pf6
Pe5 ½-½
Een vertrouwde 4½-3½ dus, dat griekt lekker weg. Voor een degradatiekandidaat doen we
het niet gek, tot nu toe.
César

Stukkenjagers 3 moet hard knokken voor de punten.
De eerste wedstrijd van het seizoen in de 1e klasse A van de NBSB heeft het derde team een
5,5 – 2,5 overwinning op DSC 1 uit Dongen opgeleverd. Dat we deze wedstrijd zouden
winnen was niet onverwacht. Het ratingoverwicht dat we hadden was daarvoor veel te
groot. Wel onverwacht was de felle tegenstand die door de mensen uit Dongen geboden
werd en de overwinning kwam dan ook uiteindelijk veel moeizamer tot stand dan de
einduitslag doet vermoeden.
Het begin zag er zeer veelbelovend uit. Pepijn Obels had aan bord 8 binnen de kortste keren
een stevige koningsaanval opgezet en leek op een snelle overwinning af te stevenen. Zijn
tegenstander hield het hoofd echter koel en verraste Pepijn met een venijnig tussenschaakje
dat een vol stuk opleverde. Dat verlies kon niet meer gerepareerd worden. Kort daarop liet
aan bord 3 Peter Lode met zwart zich foppen en verloor een kwaliteit zonder dat daar veel
bijzonders tegenover stond. Al met al een ander begin dan me op voorhand voor ogen stond.
De 0 – 2 hing in de lucht en op geen van de andere borden konden we op groot voordeel
bogen. Gelukkig toonden we veerkracht en het leek alsof iedereen vanaf dat moment een
tandje bijschakelde. Dat bracht Lex Karstens aan bord 7 tegen Jan Haast stukwinst, al moest
Lex daarbij wel accepteren dat het nog geruime tijd zou duren voordat zijn eigen stukken
weer enigszins zouden kunnen samenwerken. Kienfong Lie Kwie bouwde aan bord 4 een
mooie aanvalsstelling op. Zo mooi zelfs dat ook kwaliteitsverlies zijn initiatief niet meer kon
keren. Zo pakt Kien de draad van vorig seizoen, waarin hij de ene na de andere partij won,
weer helemaal op. Mark van Beurden had aan bord 5 zijn partij rustig opgezet en bouwde
zijn voordeel nauwkeurig uit tot een pionwinst die beslissend leek te zijn. Helaas had dat
zoveel bedenktijd gekost dat er voor de afwikkeling naar winst weinig tijd meer resteerde. In
opkomende tijdnood verloor Mark zijn pluspion en bleef er een volkomen gelijk
toreneindspel over. De vrede werd daarin snel getekend. Ook Ron de Veen die aan bord 2
speelde tegen Erwin Cloosterman, had veel tijd verbruikt. Met zijn stelling was gelukkig
niets mis; Ron bleef geconcentreerd en nauwkeurig spelen en graaide in het voorbijgaan
steeds meer materiaal mee. Pas toen de materiële achterstand ondertussen een toren en een
dame bedroeg, hield Erwin het voor gezien. Debutant Erik van Ingen, samen met Peter Lode
overgekomen uit het vierde, zette zijn partij rustig op en hield druk op de vijandelijke
koningsstelling door steeds wisselende dreigingen. Geleidelijk aan groeiden die zijn
tegenstander boven het hoofd en toen groot materiaalverlies onvermijdelijk was, kon onze
man zijn eerste punt voor het derde laten bijschrijven. In de tussentijd had Peter de moed
niet opgegeven. Ondanks een kwaliteit minder bleef hij vechten en was hij alert toen hij de
mogelijkheid kreeg om tegenkansen te creëren. Voor de kwaliteit kreeg Peter een vorstelijke
witveldige loper en pikte hij ook nog wat pionnen mee. Het eindspel met vrijpionnen op de
koningsvleugel werd ondanks de kwaliteit minder zo nog relatief eenvoudig gewonnen. Aan
bord 1 speelde John Greunsven met zwart een zware partij tegen de sterke Maarten van der
Burght. Deze bleef nauwkeurig spelen en wikkelde af naar een duidelijk beter eindspel op
het moment dat John tegenkansen dreigde te krijgen. In combinatie met opkomende tijdnood
ging John eigenlijk min of meer geruisloos ten onder. De matchpunten waren op dat moment
al binnen. Toen kort daarna duidelijk werd dat Lex zich eindelijk kon bevrijden van de druk
van Jan Haast en een beslissende slotaanval inzette, was de 5,5 – 2,5 overwinning een feit.
Gelet op het begin van de match is die misschien wat moeizaam tot stand gekomen maar
eigenlijk heeft niemand onverdiend gewonnen. Als non-playing captain was ik in ieder geval
aangenaam verrast door de veerkracht die we als team getoond hebben. Die zal zeker nog

van pas komen in de rest van het seizoen!
We hebben een team waarvan de grootste kracht ligt in de gelijkmatige sterkte van de
spelers zonder uitschieters naar boven of beneden. Veel ervaring en een goede teamsfeer
helpen daarbij natuurlijk ook. Alles bij elkaar kunnen we een team opstellen met een
gemiddelde rating van ongeveer 1900. Dat betekent dat er aan de hogere borden hard
gewerkt zal moeten worden voor de punten en dat winst tegen de sterkere teams in de poule
vooral van de laagste vier borden zal moeten komen.
Op 22 november staat de uitwedstrijd tegen WLC op het programma. Een sterk team
waarvan we twee seizoenen geleden nog een flink pak slaag hebben gekregen. Pas daarna
zullen we weten hoe reëel onze promotieaspiraties werkelijk zijn.
Joost
De borden van Piet Bevers.
“Kijk, deze willen we gaan aanschaffen.” Trots op de keuze van het bestuur zette de
toenmalige penningmeester van Schavo het bord recht op tafel, opdat iedereen het toch
maar zo goed mogelijk kon zien. Instemmend geluid overheerste in de oude Volt-kantine.
“Een prachtig bord”, galmde de heer van Mechelen, destijds woonachtig op het
Roooozenplein. “Ik vin ’t un schoan bord”, zee Jan van Loenhout, die om de hoek in “’t
Tulpenstraotje” woonde. Het was inderdaad een heel mooi schaakbord, groot en glanzend
met een mooi afgewerkte rand, vrijwel kras en stootvast. Als materiaalbeheerder bij Schavo
was ik trots op dat materiaal. Het was een visitekaartje van de club. Ongeloof en onbegrip
overheerste bij mij als ik zag dat iemand met een blauwe balpen de letters a t/m h op zo’n
bord had geschreven. Het onbegrip won en ik legde die avond de competitie even stil om de
groep schakers in het Witte Paardje vermanend als een echte onderwijzer toe te spreken.
En nu zat ik weer voor ‘mijn’ oude bord, na 33 jaar iets minder glanzend, behoorlijk bevlekt
en al tijden lang niet schoongemaakt.
Het werd weer een middag van herinneringen. Team De Drie Torens-3 had een hoog
Schavo-gehalte. Het was ook verzwakt, omdat teamleider Ad Mutsaers moest invallen in het
tweede. De start was vreemd. Zoals altijd typt Leo van Gelder thuis de opstelling al uit,
zodat ik die meteen kan overhandigen aan de teamleider van de tegenstander. Ook die had
hem al klaar, maar toch duurde het enige tijd voordat we konden beginnen. Er was een
probleempje. Een oud-Schavolid wilde uiteindelijk toch niet in de Drie Torens-3 spelen, (aan
bord 3 tegen mij!??) en daarom had men daarna de opstelling maar veranderd. Reglementair
kan zoiets natuurlijk niet, maar met de opmerking dat we uiteindelijk voor ons plezier
schaken, deed ik de zaak maar af. Ik mocht nu aantreden tegen Ad Havermans en dat ging
mij slecht af. Juist vanwege de vreemde start meende ik er verstandig aan te doen om uiterst
rustig en geconcentreerd te gaan schaken, zodat het gebeuren uiteindelijk niet van invloed
zou kunnen zijn op het uiteindelijke resultaat. Want ik wilde vooraf al persé winnen. Ik wist
dat het deze middag verschrikkelijk moeilijk zou worden om alleen al een gelijkspel te halen.
Ik speelde te rustig en kwam heel slecht uit de opening. Zwart domineerde en speelde
gewoon goede zetten. Toen hij het loperpaar overhield en de c- en de d-lijn open lagen, de
diagonalen voor een deel beheerst werden, zag ik de bui al hangen. Jammer dat hij nog meer
ruimte wilde door de e6-e5 te spelen, want toen blokkeerde hij zichzelf. Nog steeds moest ik
‘moeizame’ zetten doen, zetten die alleen maar bedoeld waren om de stukken beter te laten
samenwerken. Stapje voor stapje kwam ik terug. Tot ik met Dc7 de zwarte stelling

binnendrong en de partij kon gaan kantelen. Overigens met extra hulp van zwart.
Waarom schrijft hij nu zoveel over zijn eigen partij? Waar blijft de rest?? Ja, dat vraag ik me
ook af. Ik was zo geconcentreerd bezig met mijn eigen partij, dat ik de rest amper zag. Toen
ik Dc7 speelde, was iedereen al klaar, was de stand 4-3 voor ons en was iedereen voor mijn
gevoel in “no time” vertrokken. Gelukkig kwam Reinier nog terug. Van zijn partij heb ik het
volgende gezien.
Reinier was zo sympathiek om bij ons in te vallen. Aan het eerste bord speelde hij tegen
Rowan Nap, een schaaktalent van de Drie Torens. Reinier hoefde niet gewaarschuwd te
worden, hij ging er eens goed voor zitten. Als ik langs kwam met Spa rood keek ik even op
zijn bord. Reinier speelde een prachtige partij, creëerde twee geweldige vrijpionnen op de
zevende rij, waarvoor Rowan twee torens moest inleveren. Een prachtig punt voor onze
voorzitter, hoed af!
Naast mij zat Jan van den Dries. Eigenlijk zitten wij nooit naast elkaar. Ik had echter in een
ADHD-moment de opstelling gewijzigd en Jeroen aan een laag bord gezet, opdat de kans op
een punt daar dan het grootst zou zijn. Jan kan als rechtgeaard Maikels Aerts-fan behalve
goed schaken ook nog goed keepen. Wie weet keepte hij wel een remisepuntje bij elkaar.
Helaas kwam hij te zitten aan bord 4 tegenover Paul Hobbelen. Ieder Schavo-mens weet dat
Paul in de externe vroeger bijna altijd met wit speelde, met wit zeer goed uit de voeten kan
en daardoor vaak een punt binnen brengt. Jan verloor. Maar: hij keepte geweldig. Alleen zijn
sommige stiftballen voor elke keeper onhoudbaar. Die beelden gaan dan de hele wereld
over. Keeper in de touwen. Maar onze Jan niet, die kan terugkijken op een goede partij.
De broertjes wonnen. Hoe, dat weet ik echt niet.
Plotseling stond Pieter Pulmans (bord 6) naast me. Ik had nog niet eens in de gaten dat hij
had gewonnen. Ik was overigens wel verschrikkelijk blij voor hem. Pieter gunde ik nog het
meest een overwinning.
En Leo dan? Leo stond heel lang gelijkwaardig, maar moet de volgende keer toch maar een
briefje inleveren. Dan typ ik het met plezier over. Leo verloor.
Na Dc7 begon voor mij de partij pas leuk te worden. Mijn tegenstander hielp me door een
minder goede zet te spelen (Tb1 i.p.v. Td3) en verloor. Dat was wel sneu voor hem, temeer
omdat hij de hele middag zo goed geconcentreerd had gespeeld, zoveel goede zetten had
gedaan. Mijn tegenstander verdient een compliment. Alleen de conclusie achteraf, dat Td3
direct een gewonnen stelling betekende, wil ik toch van een vraagteken voorzien. Daarom
wil ik de stelling hier neerzetten, in de hoop dat enkele Stukkenjagers mij helpen met de
analyse.

._._Lm._
r._.l._J
J_._.j._
_J_.jBj.
.i._I_._
iN_._._I
._._.iIk
_._T_._.
Wit: Kh2, Ta7, Pb3, Lf5, a3, b4, e4, f2, g2, h3
Zwart: Kf8, Td1, Le8, Le7, a6, b5, e5, f6, g5, h7.
Zwart aan zet en speelt hier Tb1. De zet Td3 is ontegenzeglijk veel beter, levert tempo en
pion op, maar is het dan voor zwart absoluut gewonnen? Na de zet Tb1, speelde ik Le6.
Tot slot: opnieuw winnen van de Drie Torens was een absoluut onverwacht resultaat. Net
zoals het jaar daarvoor. Ik was zo blij. Ik zag dat mijn tegenstander alle borden stond op te
ruimen. Ik heb ze zelden zo zien glanzen.
Andries Deliën.

Stukkenjagers 5
De ellende van de teamleider
Er waait een nieuwe en straffe wind door de gelederen. In de aanloop naar de eerste ronde
externe verschijnt een pagina lange mail op het scherm met daarin nogal wat instructies voor
de teamleiders met o.a.:
Check uiterlijk op de datum van ronde x wie er (niet) beschikbaar zijn voor ronde x + 1.
Ja, ja. Je denkt toch niet dat ik nu al mijn agenda in mijn hoofd heb?
Nodig je team ruim twee weken voor de wedstrijd nog eens per mail uit
Ja, ja. Heb je mij een mail gestuurd en stond daar het adres ook bij want ik kom op eigen
gelegenheid? Oh, het stond erbij, goed, ik moet nog wat doen en kom later, ik denk dat ik om
12.30 kan vertrekken en dan ben ik 13.15 wel in Bergen op Zoom. Wat? Begint de wedstrijd
om 12 uur? Stond dat er ook in??
Zorg dat er - bij thuiswedstrijden - minimaal één persoon uit je team drie kwartier van tevoren
aanwezig is om de zaal in gereedheid te brengen.
Ja, ja. Hoop doet leven, maar de werkelijkheid blijkt vaak weerbarstiger dan de hoop. We
zullen zien.
Zorg dat er bij voorkeur zondagavond, of uiterlijk maandagavond, na de match een verslag is bij Joost
Op 't Hoog én Theo Mulder.
Ja, ja, zondagavond, het kwàm voor, maar die keren zijn op de vingers van een halve hand te
tellen.

Na de wedstrijden moeten de wedstrijdformulieren snel bij mij terechtkomen in verband met
ratingverwerking, Eeuwigdurende ranglijst en clubblad. Speel je uit, mail dan 's avonds het formulier.
Oei, eerste foutje, alleen de namen van de eigen teamleden en de resultaten genoteerd. Dat
wordt een straftraining.
We hebben twee "eigen gelegenheiders" èn twee auto's. We zitten dus lekker ruim.
Guus heeft wat moeite met het volgen van de bolide met Tomtom, maar dankzij een paar
manoeuvres die ons heel goed op een 0-3R achterstand hadden kunnen zetten, lukt dat toch.
Verder was het in de auto heel gezellig, o.a. met de kredietcrisis, welke stukkenjagers zouden
hun geld in IJsland hebben geparkeerd? en Maar als je nou rood staat, ben je dat dan ook kwijt? en
ook met de Vaderlandse liederen Bergen op Zoom, houdt U vroom, stut de Spaanse scharen en het
Wilhelmus, hoe zat dat nou met die Koning van Spanje die zonodig geëerd moest worden, we
hadden toch oorlog? En hoe moet dat met dat meezingen als we in 2010 toevallig een keer
tegen Spanje moeten voetballen? En wat betekent stut? Is dat nou stuit of is het ondersteun.
Als dat laatste het geval is, en waarschijnlijk is dat zo, dan zijn die Bergen op Zomers
landverraders. Fusilleren dus. In een verhoogd strijdlustige stemming bereiken we de
toekomstige fusilladeplaats
Bij binnenkomst pikken we nog net het slotwoord, waarin een consumptie wordt beloofd,
mee. Meer zit er voorlopig niet in. Stukkenjagers genoeg, ook het vierde is present, maar
geen "eigen gelegenheiders".
Niet goed voor het hart. Eén van de suggesties in het instructiepaper voor de WL is zorgen
dat iedereen beschikt over het mobiele nummer waarop je te bereiken bent. Nou is mobiel
bellen niet aan mij besteed, maar was dat wel zo dan zou ik die nu toch hebben moeten
uitschakelen.
Dus houd ik angstvallig de glazen deur naar het entreehalletje in de gaten. Bij iedere
binnenkomende schim veer ik op, iedere keer blijkt het een terugkerende nicotineverslaafde.
Van de zenuwen moet ik naar het toilet. Dat helpt, na de stoelgang zie ik hoe Paul zijn jas
staat uit te trekken. Even later, leeftijd of zenuwen, moet ik alweer en verdomd, bij terugkeer
zit ook Niko op zijn stoel. Er kan vrijuit geschaakt worden.
Luuk komt er niet doorheen, remise. Geertjan trekt het inmiddels bij mij bekende
verontschuldigende gezicht. Emil blijkt dat te hebben gecompenseerd. Niko staat een zootje
pionnen achter, krijgt plotseling de kans een paard terug te winnen en hoe hij het doet, doet
ie het, maar op mijn bange vraag En…??? komt het antwoord winnen met een
vanzelfsprekendheid die ik niet uit de stelling heb kunnen aflezen. Ook Paul maakt remise
en Inge krijgt eerst een toren in de schoot geworpen, maar speelt even later met de verkeerde
toren wat een patstelling toelaat. Jammer, maar geen nood, de stand is 3.5-2.5 voor ons, Guus
staat lichtjes beter, maar het toreneindspel belooft niet veel meer dan de remise en zelf sta ik
een kwaliteit voor in een stelling met winstkansen die ik alleen maar remise hoef te houden.
Als TL dien je het voorbeeld te geven, maar ik ben veel beter in gewonnen stellingen
verliezen dan welke stelling dan ook te winnen. Na een hoop gepruts vliegt plotseling mijn
toren van het bord. Hoe zei Kahlil Gibran dat ook alweer? Waarlijk, de zucht naar gemak
vermoordt de passie van de ziel, daarna wandelt de lijkstoet grijnzend binnen. Verdoofd en in
suïcidale toestand geef ik op. Wat een ellende! Gelukkig haalt Guus zijn halfje wel binnen.

Thuis gekomen wordt mijn ellende compleet gemaakt met de constatering dat ik mijn
NBSBboekje in Bergen op Zoom heb laten liggen en dat door mijn gekluns de historische
kans op winst door alle SJ teams in één ronde om zeep is geholpen. Dat in dat boekje ook
mijn partij is achtergebleven is slechts een schrale troost.
Professionele hulp lijkt geboden.
Theo M.

Avondcompetitie: favoriete teams mazzelen naar zege (23-10-2008)
De clubavond van woensdag 22 oktober stond in het teken van ronde 1 van de NBSBavondcompetitie. Maar liefst zeven (!) Stukkenjagers-viertallen traden in het strijdperk. Vier
ervan speelden tegen elkaar. Stukkenjagers D leek goede zaken te kunnen doen tegen
Stukkenjagers C. Na remises in de partijen César Becx (SJD)-Mark Haast en Jiri ObelsBastiaan van de Rijt (SJ D) verzuimde Jeroen van de Rijt de winst te pakken tegen Pepijn
Obels, die daarna zijn team op voorsprong zette. Maykel van Rijen (SJ D) had tegen Reinier
Jaquet met een stuk meer de gelijkmaker voor het intikken, wikkelde af naar een gewonnen
pionneneindspel, maar ging daarin doodgemoedereerd op de 40e zet door zijn vlag. 3-1
winst voor SJ C derhalve.
Ook de match tussen Stukkenjagers B en Stukkenjagers E verliep spannend. Mart Nabuurs
(SJ B) versloeg Peter Lode, maar Jan Otten trok de stand gelijk door Marco Kemmeren te
vloeren. Na een meeslepende tijdnoodfase ging Arend-Jan Meerwijk (SJ E) in een kansrijk
ogend eindspel pardoes in op een goed getimed remiseaanbod van Mark van den Berg. Dat
gaf Ivar Heine (SJ B) de kans zich tot matchwinner te kronen, door in extremis Jean Marie
Wildeboer Schut terug te wijzen.
Minder spanning was er bij de matches tegen andere clubs. Stukkenjagers A had deze keer
weinig moeite met BSV B, het werd 3,5-0,5 dankzij zeges van Ruud Feelders, Kienfong Lie
Kwie en Lex Karstens. Remise was er voor Joost Op 't Hoog. Ook Stukkenjagers F morste
maar een halfje. Tegen Unk B (Zevenbergen) scoorden Maarten Heller, Emil Voorhorst en
Theo Mulder hele punten, terwijl Bas Rosheuvel het punt deelde.
Het debuut van Stukkenjagers G bracht nog geen matchpunten. Wel een half bordpunt,
ingebracht door kopman Dennis Jaheruddin. Tim Veenstra, Elsbeth Bakker en Alexander
Fraikin moesten de eer aan de tegenstanders van Sissa uit Oirschot laten.

Stukkenjagers C – Stukkenjagers D
Of: het had net zo goed andersom kunnen zijn
We mochten van geluk spreken dat Petra Schuurman en Anne Haast in Hoogeveen
vertoefden, al was in Reinier Jaquet een waardige vervanger gevonden, zo zou achteraf
blijken. Toch waren er volop kansen om de ratingverwachting geweld aan te doen en onze
grote broeders van SJ C beentje te lichten. Aan het eerste bord speelde ik met wit tegen Mark
Haast. Typisch een geval van Meester vs Leerling. Maar dan wel andersom dan je zou
denken. Voor de derde keer kwam er dezelfde variant tussen ons op het bord. Na mijn
vorige twee nederlagen had Mark mij steeds een zetje meer verklapt. En nu wist ik dankzij
zijn tips dan ook veilig de remisehaven te bereiken. Op de andere borden was er wél het
nodige vuurwerk.

Bastiaan leverde namens ons een mooi gevecht met Jiri. Speel vanuit de diagramstelling
maar eens naar het eind toe…

T_T_._M_
jJ_D_JjJ
._._._._
p._._L_.
._.pJ_._
_.i.b._.
I_QnBiIi
_Rr._.k.
Jiri Obels -Bastiaan van de Rijt
Er volgde een zeer boeiende slagenwisseling: 18. Lxd4 e3 19. Pe4 Dxd4 20. cxd4 Txc2 21.
Txc2 exf2 22. Pxf2 Lxc2 23. Tc1 Lf5 24. Tc5 Te8 25. Kf1 Pc6 26. Txf5 Pxd4 27. Lb5 Tc8
28. Td5 Tc1+ 29. Pd1 Txd1 30. Kf2 g6 31. La4 Td3 32. Lb5 Td1 en remise
Aan bord 4 weer een Obelsje en een Van de Rijtje. Jeroen had zich koel verdedigd en in de
diagramstelling lag de zege voor het grijpen…

T_.t._M_
jJ_._JjJ
._._L_._
_._.i._.
.d._Ji.q
_.r._._.
Ii._B_Ii
_._._R_K
Pepijn Obels - Jeroen van de Rijt
In deze stelling had Jeroen kunnen oogsten met 16… Dxb2. Wit heeft dan niet beter dan het
passieve 17. Te3 waarna zwart rustig kan bouwen aan een beslissende aanval. Jeroen deed
echter 19.... h6 en toen was Pepijn alert met 20. f5 Dxb2 21. fxe6 Nu pakte Jeroen het
verkeerde stuk. 21… Dxe2 (Na Dxc3 loopt de witte aanval dood en wint zwart alsnog). 22.
exf7 Kf8 23. Tcc1 Td2 24. Dg3 (bereidt een mooie switch voor…) Tad8 25. Da3+ 1-0.
Een gemiste kans en 1-2, maar geen nood, want Maykel leek niemand minder dan Reinier
van het bord te hebben geblazen.

._._._._
_._._._.
J_Jm.t._

_J_._B_.
.i.i.j._
i._._I_.
._IkR_._
_._._._.
Maykel van Rijen – Reinier Jaquet
De tijd tot zet 40 was wat krap, en misschien dat Maykel daarom koos voor een opmerkelijke
afwikkeling naar een pionneneindspel: 37. Te6 Txe6 38. Lxe6 Kxe6 39. Kd3 Kd5 Nu voerde
Maykel na zeker tien seconden 40. c4 uit (met de bedoeling bxc4 Kc3 en wint), maar helaas
viel zijn vlag tegelijkertijd. 1-3 dus, in plaats van 2-2.
César Becx

F OP OORLOGSPAD
Woensdagavond, na de interne, Emiel, de F TL, is al weg, van Guus v H. hoor ik dat hij de
volgende week in Verwegistan zit om daar iets moeilijks te doen. Oei, volgende week begint
ook de avondcompetitie extern en ik weet dat Toon al op weg is naar Drente om daar in
Hoogeveen zijn kruit te verschieten. Mijn TL bloed kruipt waar het niet gaan hoort en ik
schiet een van onze opperhoofden buitengebeuren aan. De suggestie is Stefan Hess te
vragen, die is beschikbaar en bovendien nog aanwezig. Aldus geschiedt. Probleem opgelost.
Een week later verschijnt er een mail dat niet Stefan maar Bas ons probleem zal oplossen.
Niet alleen God 's wegen zijn ondoorgrondelijk.
Maar natuurlijk is er niks mis met Bas als invaller. Met zijn uitstraling van een kalme
onverstoorbaarheid kruipt hij met zijn rustige glimlach achter het eerste bord en schuift
geruisloos zijn zwarte stukken naar een remisestelling en komt er pas achter vandaan als het
halfje inderdaad op het formulier kan worden aangetekend.
Maarten is een ander verhaal. Ooit, na een paar pijnlijke ervaringen, bezwoer hij dat schaken
een individuele sport is, maar nu waagt hij zich voorzichtig weer op het gladde ijs van
schaken als teamsport. Ook hij is een rustig mens, maar achter het bord is die rust schijn, je
voelt de spanning knisteren onder dat gladde voorhoofd, hoe warm het daaronder is, zie je
soms aan de pareltjes die er als een ochtenddauw op verschijnen. Zo nu en dan buigt hij wat
voorover, de ellebogen op de bovenbenen, om dat hoofd dichter bij de stelling te brengen,
dan weer leunt hij terug om met ingetrokken kin en opgetrokken wenkbrauwen, de
oogleden geloken, de mondhoeken neer de stelling van bovenaf te bekijken. Als het hem niet
bevalt trekken de zorgen diepe voren in dat eens zo gladde hoofd. Daar is dit keer geen
sprake van. Ook hij is geen wandelaar en als hij opstaat kan er een 1 worden genoteerd.
De zit van Emiel is weer anders. Heb ik bij Maarten een meer hoekig beeld, bij Emiel denk ik
eerder aan een met energie gevulde bal. De rug enigszins gerond, de gelaatskleur licht
verhoogd, de onderarmen op tafel vertoont hij alleen beweging bij het uitvoeren van zijn
zetten en het indrukken van de klok. Met die uitvoering was deze keer niks mis en met zijn
zege was de overwinning binnen. Ook ik mocht er als mosterd na de maaltijd nog een 1 aan
toevoegen.
Theo M.
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2
1
1
3

-

Wasbord
DSC A
't Paardje A
Unk B

3½
4
1½
3½

-

Son en Breugel
HMC Calder B
Triple-Pion B
Sissa Oirschot
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½
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Schijndel
Stukkenjagers G

-

2
1
1
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-
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3
3
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Externe, de wedstrijdformulieren
Stukkenjagers 1 – Eindhoven
Cor van Dongen – R. Miedema ((2305/2303)
Mark Haast – B. Bok (2297/2212)
Maurice Peek – B. van der Plassche (2377/2419)
Herman Grooten – L. van Kooten (2256/2255)
Bram van den Berg – T. Laarhoven (2215/2219)
Bianca Muhren – F. Kuijpers (2228/2296)
Petra Schuurman – J. Veerman (2189/2214)
Anne Haast – F. Hallebeek (2226/2256)
Mark Clijsen – J. Sutmuller (2189/2254)
Frans Konings – B. Friesen (2119/2143)

Stukkenjagers 2 – Overschie
Erik Dignum – H. Ochtman (2163/2194)
César Becx – E,. Brandenburg (2159/2172)
Fré Hoogendoorn – G. Visser (2045/2156)
Mart Nabuurs – C. Feelders (2005)
Jiri Obels – J. van der Meer (1888/1985)
Peter Huibers – H. Krop (2019)
Karel Storm – M. de Jong (1975)
Ruud Feelders – A. Segers (1993)

5½-4½
0-1
½-½
0-1
1-0
1-0
½-½
½-½
½-½
½-½
1-0

4½-3½
½-½
½-½
½-½
1-0
½-½
½-½
1-0
0-1

Stukkenjagers 3 - DSC
John Greunsven – M. van der Burght (2058)
Ron de Veen – E.Cloosterman (1882)
Peter Lode - J. Frissen (1770)
Kienfong Lie Kwie – F. van der Burght (1646)
Mark van Beurden – A. Blylevens (1718)
Erik van Ingen – A. Swinkels (1762)
Lex Karstens – J. Haast (1581)
Pepijn Obels – S. Broeks (1415)

5½-2½
0-1
1-0
1-0
1-0
½-½
1-0
1-0
0-1

BSV 3 – Stukkenjagers 4
R. Paardekam (1785) - Sander Funk
T. Hertogs (1782) - Arend-Jan Meerwijk
T. van Vliet (1734) - Ivar Heine
D. Lindhout - Stefan Hess
L. Quinten (1667) - Mark van den Berg
A. Leffers (1678) - Guus Vermeulen
P. Demmers (1622) – Jan Otten
J. Haverhoek (1595)– Jean Marie Wildeboer Schut

3½-4½
½-½
½-½
0-1
0-1
1-0
½-½
1-0
0-1

BSV 4 – Stukkenjagers 5
R. Liekens - Luuk Koelman
E. Ruben (1807) - Geertjan ten Hacken
W. Schuurbiers (1680) - Theo Mulder
B. van der Putte (1773) - Niko van der Wal
F. Kaijser (1648) - Paul Pollen
R. van Zunderd (1637) - Emil Voorhorst
J. Severijnen (1295) - Inge Gaasbeek
S. Ruben (1399) - Guus van Heck

4-4
½-½
1-0
1-0
0-1
½-½
0-1
½-½
½-½

De Drie Torens 3 – Stukkenjagers 6
R. Nap (1888) – Reinier Jaquet
J. Weel (1887) – Leo van Gelder
A. Havermans (1507) – Andries Deliën
P. Hobbelen (1677) – Jan van den Dries
J. de Kort (1584) – Bastiaan van de Rijt
P. van Duijnhoven (1658) – Pieter Pulmans
K. Hendrickx (1655) – Jeroen van de Rijt
M. van Hoorn (1595) – Angelo Franken

3-5
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1
0-1
1-0

Stukkenjagers A – BSV B
Ruud Feelders – O. de Hert (1998)
Kienfong Lie Kwie – A. Leffers (1678)
Joost Op ’t Hoog – E. Ruben (1799)
Lex Karstens – L. Quinten (1677)

3½-½
1-0
1-0
½-½
1-0

Stukkenjagers B – Stukkenjagers E
Mart Nabuurs – Peter Lode
Mark van den Berg – Arend-Jan Meerwijk
Marco Kemmeren – Jan Otten
Ivar Heine – Jean Marie Wildeboer Schut

2½-1½
1-0
½-½
0-1
1-0

Stukkenjagers C – Stukkenjagers D
Mark Haast – César Becx
Jiri Obels – Bastiaan van de Rijt
Reinier Jaquet – Maykel van Rijen
Pepijn Obels – Jeroen van de Rijt

3-1
½-½
½-½
1-0
1-0

Stukkenjagers F – UNK B
Bas Rosheuvel – R. Andrea (1627)
Maarten Heller – E. Grendelman (1558)
Emil Voorhorst – A. Kerkhof (1489)
Theo Mulder – J. Nodelijk (1402)

3½-½
½-½
1-0
1-0
1-0

Stukkenjagers G – Sissa Oirschot
Dennis Jaheruddin – E. Hendriks (1646)
Tim Veenstra – K. de Vries (1540)
Elsbeth Bakker – B. van der Pasch
Alexander Fraikin – J. Coenen (1479)

½-3½
½-½
0-1
0-1
0-1

Externe, het programma
Avondcompetitie
donderdag 13 november: Rochade - Stukkenjagers A
maandag 10 november: HSC A - Stukkenjagers C
dinsdag 11 november: Mierlo-Geldrop A - Stukkenjagers D
vrijdag 14 november: BSV A - Stukkenjagers E
dinsdag 11 november: ’t Paardje - Stukkenjagers F
maandag 10 november: Triple Pion - Stukkenjagers G
Voor de wedstrijd RSG – Stukkenjagers B (eigenlijk op 12 november) wordt waarschijnlijk
een nieuwe datum gezocht.

Zaterdag 22 november
Wageningen – Stukkenjagers 1
Voerendaal 2 – Stukkenjagers 2
WLC – Stukkenjagers 3
Stukkenjagers 4 - Oude Toren
Stukkenjagers 5 - RSG
Stukkenjagers 6 - Nuenen

Woensdag 3 december
Stukkenjagers A – HMC A
Stukkenjagers C – De Combinatie A
Stukkenjagers D – HSC A
Stukkenjagers E – RSG
Stukkenjagers F – DSC A
Stukkenjagers G – HMC B
De wedstrijd Stukkenjagers B – De Baronie A wordt, in verband met de 50e verjaardag van
oudlid Edwin Lessmann (uitkomend voor De Baronie) al op 19 november gespeeld.

Zaterdag 13 december
Stukkenjagers 1 – DD
Stukkenjagers 2 - ASV
Stukkenjagers 3 - Kemppion
Kentering – Stukkenjagers 4
De Raadsheer 2 – Stukkenjagers 5
Kentering 2 – Stukkenjagers 6

Stukkenjagers Open 2008/2009
In ronde 2 van het Stukkenjagers Open, op woensdag 15 oktober, deden bijna alle hoger
gerate spelers wat verwacht mocht worden: winnen. Mark Clijsen deed er nog een schepje
bovenop door op een bord vol stukken fraai de dame van Guus Vermeulen in te sluiten.
Dennis Jaheruddin moest heel geduldig manoeuvreren om Marco Kemmeren knieën te
krijgen. Wel heel dicht bij de overwinning kwam Ron de Veen. Met sterk aanvalsspel wist hij
César Becx in het middenspel maar liefst vijf pionnen te ontfutselen. In het curieuze eindspel
van D+2T+8pi tegen D+2T+3pi werd dit plusje echter genivelleerd: remise.
Uitslagen ronde 2. (15 oktober)
1 Storm, Karel - Swinkels, Robin 0-1
2 Grooten, Herman - Lie-Kwie, Kienfong 1-0
3 Dignum, Erik - Berg, Bram van den 1/2 -1/2
4 Becx, César - Veen, Ron de 1/2-1/2
5 Jaquet, Reinier - Jansen, Bob 0-1
6 Funk, Sander - Timmermans, Mark 0-1
7 Clijsen, Mark - Vermeulen, Guus 1-0
8 Rosheuvel, Bas - Nabuurs, Mart 0-1
9 Haast, Anne - Timmermans, Adri 1-0
10 Konings, Frans - Voorhorst, Emil 1-0
11 Haast, Mark - Gelder, Leo van 1-0
12 Karstens, Lex - Jacobs, Jos; did not play
13 Kampman, Tijmen - Heck, Guus van 1-0
14 Berg, Mark van den - Bosma, Maarten 1-0
15 Rijt, Jeroen van de - Otten, Jan 1/2 -1/2
16 Jaheruddin, Dennis - Kemmeren, Marco 1-0
17 Franken, Angelo - Hess, Stefan 0-1
18 Veenstra, Tim - Wildeboer Schut, Jean-Marie 0-1
19 Heller, Maarten - Gelens, Kees 1-0
20 Dorp, Teun van - Bakker, Elsbeth; did not play
21 Rijt, Bastiaan van de - Franklin, Alexander 1-0

Loss by default: Dorp, Teun van; Jacobs, Jos
Draw by default: Burg, Brent; Hoog, Joost Op 't; Rijen, Maykel van; Meerwijk, Arend Jan;
Lange, Jeroen de; Vermee, Paul; Bakker, Elsbeth
Win by default: Karstens, Lex
Indeling Ronde 3 (woensdag 5 november)
1. Swinkels, Robin - Clijsen, Mark
2. Timmermans, Mark - Grooten, Herman
3. Jansen, Bob - Haast, Anne
4. Nabuurs, Mart - Berg, Bram van den
5. Veen, Ron de - Konings, Frans
6. Karstens, Lex - Becx, César
7. Burg, Brent - Dignum, Erik
8. Hoog, Joost Op 't - Haast, Mark
9. Timmermans, Adri - Storm, Karel
10. Berg, Mark van den - Kampman, Tijmen
11. Lie-Kwie, Kienfong - Jaheruddin, Dennis
12. Hess, Stefan - Jaquet, Reinier
13. Wildeboer Schut, Jean-Marie - Funk, Sander
14. Vermeulen, Guus - Heller, Maarten
15. Voorhorst, Emil - Rosheuvel, Bas
16. Otten, Jan - Rijt, Bastiaan van de
17. Rijen, Maykel van - Heck, Guus van
18. Lange, Jeroen de - Meerwijk, Arend Jan
19. Gelder, Leo van - Jacobs, Jos
20. Bakker, Elsbeth - Rijt, Jeroen van de
21. Gelens, Kees - Frank Boomsma
22. Bosma, Maarten - Veenstra, Tim
23. Kemmeren, Marco - Franken, Angelo
Draw by default: Vermee, Paul
Bye: Dorp, Teun van; Fraikin, Alexander

Stukkenjagers ratinglijst
4 november 2008
Naam

rating

Naam

rating

1 Robin Swinkels

2478

41 Dennis Jaheruddin

1823

2 Maurice Peek

2374

42 Raoul Lemmen

1797

3 Herman Grooten

2343

43 Toon Mentink

1776

4 Cor van Dongen

2323

44 Bas Rosheuvel

1774

5 Petra Schuurman

2293

45 Willem van den Brink

1766

6 Bianca Muhren

2289

46 Pepijn Obels

1764

7 Frank Wuts

2245

47 Jean-Marie Wildeboer Schut

1763

8 Frans Konings

2242

48 Jan Otten

1761

9 Remco Sprangers

2230

49 Guus Vermeulen

1747

10 Bram van den Berg

2213

50 Rob Milo

1743

11 Mark Haast

2173

51 Mark van den Berg

1727

12 Anne Haast

2171

52 Teun van Dorp

1726

13 Mark Clijsen

2161

53 Bastiaan van de Rijt

1706

14 Steff Helsen

2135

54 Maarten Heller

1686

15 César Becx

2129

55 Arend-Jan Meerwijk

1683

16 Mart Nabuurs

2128

56 Maykel van Rijen

1680

17 Erik Nicolai

2114

57 Andries Deliën

1677

18 Peter Huibers

2111

58 Maarten Bosma

1642

19 Karel Storm

2062

59 Leo van Gelder

1614

20 Fré Hoogendoorn

2030

60 Jeroen van de Rijt

1612

21 Bram van Huijgevoort

2029

61 Geertjan ten Hacken

1584

22 Erik Dignum

2019

62 Emil Voorhorst

1574

23 Ruud Feelders

2009

63 Paul Pollen

1543

24 Tijmen Kampman

1980

64 Theo Mulder

1539

25 Reinier Jaquet

1952

65 Pieter Pulmans

1529

1952

66 Marco Kemmeren

1526

27 Ron de Veen

1947

67 Kees Gelens

1522

28 Peter Lode

1945

68 Peter Ansems

1516

29 John Greunsven

1942

69 Angelo Franken

1494

30 Ivar Heine

1927

70 Guus van Heck

1490

31 Mark van Beurden

1926

71 Niko van der Wal

1474

32 Jiri Obels

1924

72 Inge Gaasbeek

1432

33 Luuk Koelman

1898

73 Jan van den Dries

1426

34 Erik van Ingen

1894

74 Cees Zoontjens

1380

35 Joost op 't Hoog

1892

75 Tim Veenstra

1334

36 Kienfong Lie Kwie

1889

76 Paul Vermee

1272

37 Sander Funk

1884

77 Alexander Fraikin

1241

38 Lex Karstens

1866

78 Thijs Huiting

1230

39 Oscar van Ewijk

1864

79 Jeroen de Lange

1206

40 Stefan Hess

1842

80 Elsbeth Bakker

1198

Gertjan Thomassen

Verwerkt in deze ratinglijst: KNSB (2), NBSB (1), NBSB Avond (1), Groepen (5), SJ Open (2),
KBSB (3), KNSB jeugd (4), Bundesliga (5), Sort, SJ Weekend, Benasque, Hoogeveen, Europacup,
WK Senioren (6).

Nieuwe Rubriek?!
Al enige jaren maakt heeft het AD de rubriek Dagschaak. Dagelijks krijgen de lezers 2
leuke problemen voorgezet; één wat makkelijker (de A-opgave) en één wat moeilijker
(de B-opgave). De oplossingen vindt U steeds terug op de volgende bladzijde. Een
aantal combinaties stamt uit partijen van Stukkenjagers.
U heeft hiermee de gelegenheid om op een plezierige wijze Uw kennis van de
schaaktaktiek te testen.
Veel puzzel-plezier!
De A-opgave

Zwart aan zet wint

De B-opgave

Wit aan zet wint
De oplossingen staan onderaan in deze rubriek.

Mark van den Berg - Laurens Quinten
1. e4

c5

Altijd lastig een Siciliaan, er is vaak veel theorie bekend,
daarom spelen sommigen 2. b3.

2. Pf3

Pc6

3. d4

cxd4

4. Pxd4 Pf6
5. Pc3

e5

6. Pdb5 d6
7. Lg5

a6

8. Lxf6

gxf6

9. Pa3

b5

10. Pd5

f5

11. Lxb5 axb5

Sveshnikov hoofdvariant.
Gegarandeerd een scherpe partij, 11. c3 of 11. g3 is ook mogelijk.

12. Pxb5 Ta4
13. c4

Txc4

Toren aanvallen en openen c-lijn. Wie weet kan dat nog van pas

komen.
14. 0-0

Txe4

Out of book, maar rochade lijkt me prima.
Iets te hebberig misschien 14. … Lg7 lijkt me beter.

15. Pbc7+ Kd7
16. Dh5

Pd4

Diagram. Er dreigt mat op f5 dus dekken met het paard.
16. .. Pe7 gaat niet nl. 17. Tac1 Pxd5 18. Df5+ Ke7 19. Pd5+ Ke8 20.
Txc8
Na 16. .. Dh5 is de volgende spectaculaire variant mogelijk 17. Df7+
Le7 18. Pe6 Pd4 (Pd8 is een alternatief)19. Tfc1 Pxe2+ 20. Kf1 Pxc1 21.
Txc1 La6+ 22. Kg1 Lc4 23. Pb6+ Kc6 24. Pxc4 Txc4 25. Pd4+ exd4 26.
Txc4+ Kd7 27. Df5+ Ld8 28. Tc7 en wit heeft genoeg compensatie.

17. Tac1

Dh4

Ijzer smeden wanneer het heet is!
i.p.v. 17. Tac1 gelijk 17. Df7+ Le7 18. Tac1 Df8 zie B-opgave
DAGSCHAAK
Ook 17. .. Kc6 18. Tac1+ Kb7 19. Pb5+ is niet goed voor zwart

18. Dxf7+ Le7
19. Pb6+ Kd8

En 20. Pe6+ Lxe6 21. Dxe6 zie A-opgave DAGSCHAAK
19.h3 Pc6 20. Pe6 Tb4 21. Txc6 Kc6 22. Pxe7+ was een vele betere
voortzetting geweest, maar ik was teveel gefocust op mat, dus dit
soort varianten zijn pas na de partij overwogen.

20. g3 ??

Dh3

Tot zover mooie varianten, dus tijd voor minder mooie varianten.
Tijd voor een blunder of kandidaat grafzet, als je niet lang genoeg
nadenkt. Het mat verhinderen. Maar nu er geen wit paard meer op d5
staat,is de dreiging Dxe7 ook niet meer aanwezig. GAME OVER

21. f4

Pe2+

22. Kh1

Pxg3+

23. Kg1

Pe2+

24. Kh1

Pxc1

25. Pbd5 Dxf1#
Mark van den Berg

Oplossingen van de opgaven.
A-opgave: … Pe2+ , Kh1 Dxh2+, Kxh2 Th4#
B-opgave: Pb6+ Kd8 , Pe6+ Lxe6, Dxe6 Pxe6, Tc8#

Zomaar een clubavond
Op een gemiddelde woensdagavond valt er heel wat te beleven als je af en toe een rondje
langs de borden in De Kerktuin maakt. Kijk maar eens wat 29 oktober ons zoal bracht
In de B1 speelde ik met zwart tegen Pieter Pulmans. Die weerde zich kranig in een hem
onbekende openingsvariant, maar kreeg toch wat last met een penning van zijn paard.

.kR_Qb.r
iIiN_.iI
.n._I_._
_L_._._.
._._Jl._
_._._P_.
JjMd.jJj
_._T_._T
Hier had Pieter misschien 13. Le3 kunnen proberen. Na nemen op e3 neem je dan met schaak
terug om daarna gauw e4 te spelen. En op 13… d4 kun je misschien nog Db3 Le6 Dxb7
proberen. Pieter speelde echter 13. Dc2, met de bedoeling om zich na twee keer slaan op e2
schadeloos te stellen door de loper op c5 te pakken. Dat gaat ook gebeuren, maar onder
andere voorwaarden dan wit hoopte. 13… Pb4 (Eigenlijk is eerst Lxe2 beter, omdat wit dan
geen varianten heeft) 14. Dc3 (Wit moet c5 blijven aanvallen) 14… Lxe2 15. Pxe2 (Ik geloof
niet dat Te1 of Pf5 werkt, maar het was toch beter om die mogelijkheden uit te sluiten, door
13… Lxe2) 15… Dxe2 16. Dxc5 Dxf1! (Een leuke afwikkeling naar een gewonnen eindspel)
17. Kxf1 Te1 18. Kxe1 Pxd3 19. Ke2 Pxc5 en zwart won het eindspel.

Op het bord naast me, ook al B1, dacht Maarten Bosma wellicht dat hij als zwartspeler het
ergste achter de rug had tegen Guus Vermeulen. Niets bleek minder waar…

T_._M_.t
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._L_.j._
_Bd.j._.
._._._._
_._._N_.
I_._QiIi
r._._Rk.
Guus hield als volgt het initiatief: 20. Lxc6 Dxc6 21. Pd4! Da4 22. Pf5 en nu durfde zwart
het provocerende 22… 0-0 aan. Dat werd afgestraft na 23. Tad1 Pb6 (Op Kh8 volgt Dh5) 24.
Td4 en nu kon zwart enkel een snel mat (Dg4-Dg7) voorkomen door 24…Dxd4 25. Pxd4
exd4. Met dat eindspel wist Guus wel raad.
Volop drama was er in de topper in de B2, tussen Ruud Feelders en Willem van den Brink.
We komen erin in de fase dat beiden het vooral moeten hebben van de 15 seconden extra per
zet.
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Ruud koos hier voor het opmerkelijke 43. Tg6?? In plaats de toren eraf te rossen met de kennelijk verdekt opgestelde - loper, ging Willem voor dameruil met 43… Df2 44. Dxf2
Txf2. Nog een torenruiltje later stond het (ongeveer?) zo:

._._._._
_._._._.
.j._Jm._
j._T_L_.
I_K_._._
_Ii._.r.
._._B_._
_._._._.
Willem heeft zojuist Td7-d5 gespeeld, en deze sluwe lokzet betaalde zich geweldig uit: Lf3??
Ld3 mat

Over drama gesproken… ook in de partij Theo Mulder - Emil Voorhorst in de C2 kwamen de
liefhebbers ruimschoots aan hun trekken. Na een zet of 34 stond het zo.
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Typisch zo’n stelling die je wel eens in B-films of etalages van grote warenhuizen aantreft.
Zwart dreigt nogal wat (Tf1 of Dxg3) en daarom speelde Theo 35. Tg2. Nu ging Emil, die
weinig tijd ter beschikking had, zeer voortvarend te werk: 35… Tf1 (Ik onthoud me maar
even van uitroep- en vraagtekens, want Fritz is wel bijdehand maar niet bij de hand, ben wel
benieuwd wat hij ervan vindt, zal ergens tussen de + 6.25 en -7.12 zitten, vermoed ik. 36.
Kxf1 Dh1 37. Ke2? (Beter is in ieder geval Tg1. 37… Pe3 moet je dan niet met Pxe3
beantwoorden vanwege Df3xe3-d3 met eeuwig schaak, maar met Ke2. Maar zwart kan op
Tg1 in ieder geval remise houden met schaakjes over de witte velden: Df3, De4, et cetera.)
37… Dxg2 38. Kd3 Dxg3? Zwart kon in ieder geval minstens remise houden met Dd5 Kc2
De4 en wit kan niet ontsnappen vanwege een dreigend paardschaak, gevolgd door Dxe7 39.
Kc2 en nu belandde Emils dame (was het door Pe3 Pxe3 Dxe3?) op een zwart veld op de elijn waarna Theo toesloeg met 41. Lg7 (kan niet genomen worden door het gepende paard)
Kh6 42. Ld4 en dameverlies
(César)

Groepen, de tussenstanden
De eerste cyclus is gevorderd tot en met de vijfde ronde. Er zijn nogal wat achterstallige
partijen. Op 19 november is een inhaalavond, maar de spelers uit de A kunnen niet zo lang
wachten, want zij spelen playoffs en daartoe moeten de resultaten van de
(voorronde)groepen voor 12 november bekend zijn.

A-GROEP
Er spelen 12 spelers in de A-groep, verdeeld in twee groepen van 6. In de voorronden
beslissen SB-punten bij gelijk eindigen. Na de vijf voorronden spelen de nummers 1 en 2 met
behoud van punten tegen de nummers 1 en 2 van de parallelpoule. De winnaar van de
cyclus plaatst zich voor de playoff om het clubkampioenschap.
De nummers 3 tot en met 6 van beide A-groepen belanden in de degradatiepoule. Daarin
worden, met behoud van punten, nog twee ronden gespeeld waarbij de spelers op de
plaatsen 3 en 5 spelen tegen die op de plaatsen 4 en 6 van de andere groep. Van de acht
spelers in deze poule degraderen er vijf.

A1 1 Dennis Jaheruddin (06-41704633) 2 Lex Karstens (076-5652780) 3 Reinier Jaquet (01624674003) 4 Robin Swinkels (06-23927427) 5 Mark Clijsen (4688084) 6 Mart Nabuurs (0611181259)
A2 1 Stefan Hess (06-51759726) 2 Kienfong Lie Kwie (5368734) 3 Pepijn Obels (5703586) 4
Remco Sprangers (0416-561112) 5 Bram van den Berg (06-12945538) 6 Anne Haast (0162322139)
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B-GROEP
Er spelen 16 spelers in de B-groep, verdeeld in twee groepen van 8. In elke groep
promoveren er twee spelers naar de A, en degraderen drie spelers naar de C. Bij gelijk
eindigen beslissen SB-punten.
B1 1 Maarten Heller (5356858) 2 Maarten Bosma (06-20442128) 3 Pieter Pulmans (0652440362) 4 Guus Vermeulen (5443855) 5 Mark van den Berg (06-19645897) 6 Ron de Veen
(0161-293158) 7 Joost Op ’t Hoog (5357088) 8 César Becx (5354897)
B2 1 Willem van den Brink (06-30506933) 2 Andries Deliën (013-5182286) 3 Maykel van
Rijen (06-46777553) 4 Leo van Gelder (4681665) 5 Ruud Feelders (5713682) 6 Erik Dignum
(5442188) 7 Jan Otten (06-42276580) 8 Bas Rosheuvel (5900915)
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C-GROEP
16 spelers, verdeeld in twee groepen van 8. In elke groep promoveren twee spelers naar de B.
De nummers 3 en 4 blijven in de C. De nummers 5 spelen een rapidmatch om één plaats in
de C. De verliezer en de nrs. 6 tot en met 8 degraderen naar de D. Bij gelijk eindigen beslissen
SB-punten.

C1 1 Guus van Heck (5362759) 2 Alexander Fraikin (06-43984124) 3 Jan van den Dries
(5470457) 4 Paul Vermee (5800376) 5 Bastiaan van de Rijt (4675431) 6 Angelo Franken (0626551754) 7 Marco Kemmeren (06-38899402) 8 Thijs Huiting (06-43001730)
C2 1 Tim Veenstra (06-18270308) 2 Cees Zoontjens (5423873) 3 Elsbeth Bakker (06-15890006)
4 Jeroen de Lange (06-25020791) 5 Emil Voorhorst (5432639) 6 Kees Gelens (5800200) 7
Jeroen van de Rijt (4675431) ) 8 Theo Mulder (5362195)
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SJ latijn
Wat? Heeft hij van Robin verloren? En die kon maar met één hand spelen.
Hoe staat het bij Bas?
Volgens mij staat ie iets minder, maar mijn stellingbeoordeling is niet betrouwbaar.
Ach, bij de stelling van een ander geeft dat niks, alleen bij je eigen stelling is dat vervelend.
Ik denk dat ik huizenhoog gewonnen sta, maar waarschijnlijk kan ik niet goed genoeg schaken.

HET SCHAAKSPEL IN DE LITERATUUR
Fragmenten uit De Geest van Stalin
Anthos Amsterdam 2007
Aangeleverd door Marcel Rispens
Bij het station Leninbibliotheek stapte de officier van de grenswacht uit en braakte in zijn pet.
De stationschef, een stevige vrouw, zorgde ervoor dat hij geen druppel op haar terrein liet
vallen. Acht passagiers stapten in, intellectuelen, aan hun dunne jassen te zien. Een van hen
bracht zijn haar in model en begroette Platonov met een vaag knikje.
Platonov sprak boven het rumoer van de trein uit: ‘Een zogenaamde schaakmeester, maar
eigenlijk gewoon iemand die met hout schuift. In Oslo, 1978, gaf hij het tegen me op na elf
zetten. Elf zetten! Alsof hij plotseling maagpijn had, in plaats van een loper in zijn strot en
een toren in zijn reet.’
‘Hebt u veel vijanden gemaakt?’
‘Schaken is oorlog. Zjenja begrijpt dat.’ Platonov zwol iets op.
‘Vrijdag speel ik tegen de winnaar van het plaatselijk toernooi. Die oplichter daar in het
gangpad doet net of hij er zal zijn. Dat zal hij niet.’

Platonov zei: ‘Weet je, ik heb je vader in de oorlog aan het front van Kalinin ontmoet.’
‘Schaakte je daar?’
Platonov glimlachte. ‘Om je de waarheid te zeggen, ik speelde daar simultaan om de troepen
te vermaken, toen hij ging zitten en een bord pakte. Hij was erg jong voor een generaal en zat
zo onder de modder dat ik zijn rang niet kon zien. Het was buitengewoon. De meeste
amateurs struikelen over hun paarden. Jouw vader had een instinctief begrip van de speciale
verwoesting die dat stuk kan aanrichten.’
‘Wie won er?’
‘Nou ik won. Het gaat erom dat hij een serieuze partij speelde.’
‘Ik geloof niet dat mijn vader ooit aan het front van Kalinin was.’
‘Hoe denk je dat de universiteitskampioen het zal doen?’ vroeg Arkadi.
‘Tegen Zjenja?’ Hij heeft geen schijn van kans.’
Platonov had gelijk. De partij was een anticlimax. Hoewel ze onder de overheadcamera
speelden lieten de finalisten geen originele of interessante strategie zien. De televisiekijkers
zagen de systematische ontmanteling van een universiteitsstudent door een jongen die niets
anders deed dan hem snel keuzes te bieden, de een na de ander. Bij elke verkeerde keuze
werd de stelling van de student een beetje slechter. Na twintig zetten stond hij maar een pion
achter maar hij kon nergens heen. Elke zet leverde een klein verlies op. Hij zat vast met
onzichtbare knopen die strakker aangehaald werden naarmate hij zich verzette, want hij zag
dat bij iedere volgende zet zijn toestand duidelijker zou worden. Tegenover zijn vrienden en
bewonderaars. Hoogleraren. Op de televisie.
Het kon de beste schakers gebeuren en het enige wat erop zat was sportief te zijn, ook al
keek Zjenja vol verachting naar hem toen hij zijn hand naar de jongen uitstrekte.
‘Het is moeilijk uit te leggen aan iemand die zelf geen schaker is,’ zei Platonov. ‘Er is een tijd
in je leven dat je je schaak zo volmaakt kunt voorstellen dat je intuïtie even betrouwbaar is
als welke partij uit welk boek dan ook. Net als muziek, als je de hele suite in één ogenblik
kunt horen. Het lijkt erop dat je je stukken gehaast beweegt, maar je volgt gewoon een
partituur. En dan, op een dag, verdwijnt dat magische gehoor en je vindt jezelf terug terwijl
je schaakstukken en borden aan schooljongens verkoopt voor je brood. Of erger.’ Platonov
trok zijn schouders op. ‘Op een dag is het gewoon weg.’

Op zondag 28 december 2008 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 voorkeur via het inschrijfformulier op www.stukkenjagers.nl. Voor
informatie kun je terecht bij Bram van den Berg, bram.vandenberg@planet.nl, 0612945538. 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 9 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.

