Kopij september 08

Want tussen droom en daad
staan wetten in de weg en praktische bezwaren,
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.
Willem Elsschot

Het begint met dromen, dromen dat het leven minder hard, de werkelijkheid minder
onverbiddelijk zal zijn dan onze ervaringen ons leren.
Zoals in de natuur het leven ieder jaar opnieuw herbegint in de lente, zo staan wij bij het
begin van de herfst ieder jaar opnieuw op het punt om her te beginnen, dromend van het
wenkend perspectief van kampioen worden, promoveren, sprankelende partijen en wat al
niet.

In de komende lente zullen we dan, wakker geschud, weer weten wat dit keer de praktische
bezwaren en zijn wetten waren en slaat een weemoedigheid die zich dan goed laat verklaren
opnieuw toe. Maar zo ver is het nu nog niet. Tijdens de ALV werden de doelstellingen, lees
dromen, voor dit seizoen door de wedstrijdleider externe uiteengezet:
Het vlaggenschip doet tot aan het eind mee aan de strijd om het kampioenschap.
Het tweede handhaaft zich, het derde verkleint het gat door te promoveren, het vierde doet
in hun kielzog het zelfde door verloren gegaan terrein te herwinnen en het vijfde en het
zesde doen hun best om niet kopje onder te gaan, en mocht het zevende afvaren dan wensen
wij hen behouden vaart. Ambities genoeg, die alleen waar gemaakt kunnen worden als we
niet voortijdig in slaap vallen, anders slaat, met de voorjaarsmoeheid, de weemoedigheid
onverbiddelijk toe.

Stukkenjagers-agenda
1 oktober
Groepencompetitie
8 oktober
Groepencompetitie
15 oktober
Stukkenjagers Open, ronde 2
22 oktober
NBSB-avondcompetitie
29 oktober
Groepencompetitie
1 november Externe, alle teams
5 november Stukkenjagers Open, ronde 3
10-14 november Uitwedstrijden avondcomp.
12 november Groepencompetitie

19 november
22 november
26 november
3 december
10 december
13 december
17 december
24 december
28 december
31 december
7 januari

Groepencompetitie (inhalen)
Externe, alle teams
Stukkenjagers Open, ronde 4
NBSB-avondcompetitie
Groepencompetitie
Externe, alle teams
Stukkenjagers Open, ronde 5
geen clubavond
Kersttoernooi
geen clubavond
Stukkenjagers Open, ronde 6

Extern

Resterende data seizoen 2008-2009: 1 november, 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,
013-5448606.
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

Meanwhile on www.stukkenjagers.nl
Een selectie van de hoogtepunten van de afgelopen maanden…..
Primeur voor Stukkenjagers J (29-9-2008)
Stukkenjagers J!? Loopt onze deelname aan de NBSB-avondcompetitie nu echt volledig uit
de hand? Nee, we stoppen voorlopig bij G. Wel manifesteerde zich afgelopen zondag voor
het eerst in onze 35-jarige historie een heus J(eugd)-team. In Mierlo namen Mark Haast, Mart
Nabuurs, Anne Haast en Dennis Jaheruddin deel aan het traditionele
rapidjeugdteamtoernooi. Met een zesde plaats in een sterk veld was er sprake van een
geslaagd debuut.
Derby in de maak? (24-9-2008)
In de voorronde van de KNSB-beker gaat het viertal van De Drie Torens op bezoek bij
tweedeklasser Overschie. De reden dat we daar melding van maken is dat de winnaar van
dat duel in de eerste ronde op visite komt in De Kerktuin om de strijd aan te binden met ons
bekerteam. Een en ander zou voor 15 december zijn beslag moeten krijgen.
De ALV zit erop... (2-9-2008)
Tijdens de ALV op woensdag 3 september waren er, ondanks de tegenvallende opkomst,
geanimeerde discussies, waarbij soms zelfs de oevers uit zicht verdwenen. Vooruitlopend op

de notulen zijn enkele besluiten en nieuwtjes nu reeds het vermelden waard. De contributie
wordt 88 euro, maar wie voor 1 december betaalt is een tientje goedkoper uit. Het tempo in
de interne competitie(s) wordt 1 uur en 40 minuten, met steeds 15 seconden extra per zet analoog aan het Weekendtoernooi dus, waar de ervaringen heel prettig zijn. Daarnaast zal er
een commissie (met daarin onder anderen Marco Kemmeren en Kienfong Lie Kwie) worden
gevormd die zich bezighoudt met het brainstormen over en voorbereiden van de viering van
ons 36-jarig jubileum in 2009. Joost Op 't Hoog wierp zich op om een sturende rol te gaan
vervullen bij de maandelijkse totstandkoming van de digitale versie van het clubblad.
Spannende strijd in simultaan (26-8-2008)
Op woensdag 27 augustus gaf Bram van den Berg een kloksimultaan voor tien spelers in De
Kerktuin. De tegenstand was pittig, met heel wat spelers uit het linkerrijtje van de ratinglijst.
Bram wist desondanks met 6-4 te winnen. Kienfong Lie Kwie, Mart Nabuurs en Lex Karstens
wisten hem beentje te lichten, Jan Otten en Mark van den Berg maakten remise.
Bram is er klaar voor (21-8-2008)
Met het Stukkenjagers Weekendtoernooi voor de boeg verkeert tennminste één organisator
in blakende vorm. Bram van den Berg wist woensdag 20 augustus beslag te leggen op de
open snelschaaktitel van de club. Met enige veine wist hij zich voor de Final Four te plaatsen;
in de door Mark Clijsen en Eric de Moor gewonnen sterkste voorrondegroep eindigde hij
samen met Cor van Dongen en Reinier Jaquet op de gedeelde derde plaats. Een barrage was
nodig om Bram een plaats in de halve finale te bezorgen. De vierde deelnemer daaraan was
Joost Op 't Hoog die de B-voorrondegroep op z'n naam bracht. In de halve finale versloeg
Bram met wit Mark, en wist Joost van Eric te winnen. Pas in de finale zette Bram hem weer
met beide benen op de grond.
Toernooien ten einde (12-8-2008)
De toernooien in Vlissingen en Enschede zitten erop. Om met het laatste, het Open
Nederlands Jeugdkampioenschap, te beginnen: Mart Nabuurs eindigde op 6 uit 9, en zal met
een TPR boven 2200 heel tevreden zijn. In Vlissingen wist Remco Sprangers zijn eigen rating
gestand te doen door 5,5 punt te vergaren. Ivar Heine verzwakte wat tegen het eind van het
toernooi en moest zich met 4 punten tevreden stellen.
Knappe prestatie Mart Nabuurs (6-8-2008)
Mocht je bijna vergeten zijn dat-ie nog jeugdspeler is, dan heeft Mart Nabuurs zo z'n eigen
methode om je daarop te attenderen. In de A-groep van het Open Nederlands
Jeugdkampioenschap (ONJK) in Enschede ging hij met 4 uit 4 van start, waarbij hij in ronde
4 ook FM Roi Miedema (2314) versloeg. Woensdagdagavond leed Mart helaas zijn eerste
nederlaag, tegen Lennart Ootes. Donderdagochtend remiseerde hij met Tony Zhang (2209).
Dieren ten einde, Vlissingen van start (3-8-2008)
De slotronde van het Open NK in Dieren heeft de drie Stukkenjagers nog twee punten
opgeleverd. In de hoofdgroep remiseerde Mark Haast in de slotronde, waardoor hij op een
50%-score bleef. In de Reservegroep A deelde ook Jiri Obels het punt, hij eindigde op 6 uit 9.
Pepijn Obels kwam door een zege uit op 3 punten.
Slechts twee Stukkenjagers onder de deelnemers aan het Hogeschool Zeeland-toernooi.
Remco Sprangers maakte in de eerste twee ronden geen fout tegen lager gerate

tegenstanders en nam het zaterdagavond in ronde 3 aan de live-borden op tegen de
Braziliaanse IM Diego Di Bernardino (2471). Hij ging strijdend ten onder in een damepaardeindspel. Ivar Heine morste in ronde 1 onverwacht een halfje, won in ronde 2, maar
ging in de derde ronde onderuit tegen Daan in 't Veld (2191).
Party voor Kienfong Lie Kwie? (1-8-2008)
Volgens Prince zou het vanavond feest moeten zijn in huize Lie Kwie, maar misschien had
Kienfong toch graag een puntje meer gehad; geen 2000, maar 1999 werd zijn deel op de
KNSB-ratinglijst van 1 augustus. Daarin zijn onder meer de resultaten van de NBSBcompetities en het Stukkenjagers Open verwerkt. Naast Kienfong (+172 punten!) stegen ook
Lex Karstens (+103), Jiri Obels (+82), Bram van Huijgevoort (+75), Oscar van Ewijk (+73) ,
Bram van den Berg (+67) en Remco Sprangers (+59) meer dan 50 punten. Anton van der
Meulen (-86), Geertjan ten Hacken (-82), Mark Haast (-74), Luuk Koelman (-58), Mark Clijsen
(-54) en Inge Gaasbeek (-53) raakten meer dan 50 punten kwijt.
Vette prijzen voor Bianca en Bram (23-7-2008)
Ook in de slotronde van het Taminco Open in Gent sloegen de twee Stukkenjagers-toppers
toe. Bianca Muhren versloeg met zwart FM Gorik Cools (2344) en eindigde met 7,5 uit 9 op
een met de IGM's Dgebuadze en Sumets en IM Klundt gedeelde (en zeer lucratieve) tweede
plaats, achter de verrassende winnaar Geert Van der Stricht. Bianca's TPR bedroeg 2431. Ook
Bram van den Berg liet zich niet onbetuigd; hij versloeg Nieto (2276) en kwam met 7 uit 9
(TPR 2298) op een gedeelde 6-10e plaats terecht, hetgeen hem een aardige ratingprijs
oplevert. Kienfong Lie Kwie verloor in de slotronde en sloot af met 4 uit 9 en een TPR van
1875.
Stelletjes in de prijzen (19-7-2008)
Even gemist: een paar weken geleden organiseerde het Max Euwe Centrum het NK voor
Koppels. Twee Stukkenjagers-stellen vielen in de prijzen. Bianca Muhren en Jan-Willem de
Jong werden tweede, op een halfje van de winnaars Edwin van Haastert-Linda Jap Tjoen
San. Herman Grooten en Petra Schuurman wisten de derde prijs in de wacht te slepen.
Een bijzondere verjaardag (14-7-2008)
Het HoutjeHoofdHelder-rapidtoernooi, dat op zaterdag 12 juli ter opluistering van de 50e
verjaardag van Herman Grooten in Eindhoven werd gehouden, kende een topbezetting, met
tal van grootmeesters en meesters. Voor aanvang kreeg Herman officiële erkenning voor zijn
vele activiteiten; NBSB-voorzitter Ad Bruijns benoemde hem tot lid van verdienste. Aan het
toernooi, gehouden in het fraaie auditorium van de TU/e, namen ruim twintig Stukkenjagers
deel. Van hen presteerde Anne Haast in de door Loek van Wely en Eelke Wiersma
gewonnen A-groep het best: 4,5 uit 7 en een TPR boven 2400. In de B-groep reikte Bram van
Huijgevoort met 5 uit 7 het verst.
Schaken in Frankrijk (13-7-2008)
Mark Haast en Anne Haast hebben van 5-12 juli deelgenomen aan het 7e Open toernooi van
La Fère. Of beter: van 5-11 juli, want op 12 juli wilden ze graag deelnemen aan het
HoutjeHoofdHelder-toernooi, ter ere van de 50e verjaardag van Herman Grooten. Zodoende
speelden ze maar acht ronden. Mark versloeg al doende een IM, en eindigde op 5 uit 8. Anne
won bijna steeds van de zwakkeren en verloor van de sterkeren: 4,5 uit 8.

De nieuwe FIDE-ratings (1-7-2008)
Op 1 juli is de nieuwe FIDE-ratinglijst verschenen, waarin onder andere de slotronden van
de KNSB-competitie zijn verwerkt. De meeste mutaties zijn dan ook bescheiden, al verdienen
die van Steff Helsen (+39), Petra Schuurman (+29), Anne Haast (+21) en Mark Clijsen (+16)
zeker vermelding. Opvallend is dat de KNSB-spelers Fré Hoogendoorn, Ruud Feelders,
Reinier Jaquet en Karel Storm nog niet op de lijst staan. Mogelijk is de 'versnipperde'
verwerking hier debet aan.
Begenadigd schafeltennisser (30-6-2008)
Op 28 juni werd in Amsterdam de eerste editie van het NK Schafeltennis gehouden, waarbij
de deelnemers hun krachten maten in de disciplines tafeltennis en schaken. Een kolfje naar
de hand van Bram van den Berg, die erin slaagde de tweede plaats in het eindklassement te
bemachtigen. Ook Cor van Dongen was onder de deelnemers; hij wist in het
schaakklassement een gedeelde tweede plaats te bereiken. Ook zondag stond er een aparte
variant op het menu van een aantal Stukkenjagers; zij namen in Utrecht deel aan het vierde
NK Schaak(zaal)voetbal. Het resultaat was hier bescheiden. De strijd om de 13e plek tegen
SMB ging na penalty's verloren.
Succes voor Bas Rosheuvel (29-6-2008)
Op zaterdag 28 juni werd in De Druiventros het Brabants Rapidkampioenschap gespeeld,
georganiseerd door De Oude Toren. Twee Stukkenjagers onder de deelnemers, beiden
kwamen uit in de B-groep. Bas Rosheuvel wist met 5,5 uit 7 beslag te leggen op een fraaie
tweede plaats, anderhalf punt achter de ongenaakbare Willem van den Brink (De Drie
Torens). Bas had op zijn beurt anderhalve punt voorsprong op vier spelers die de derde
plaats deelden, met 4 punten dus. Onder hen Kienfong Lie Kwie.
Weekendje Luxemburg (16-6-2008)
Het Echternach Open is een zeer sterk bezet rapidtoernooi met negen ronden in een
weekend. Onder de deelnemers van de editie op 24-25 juni was wederom Frank Wuts. Hij
weerde zich goed; met 6 uit 9 werd een 41e plaats in het ruim 300-koppige veld bereikt.
Nét niet.... (12-6-2008)
Stukkenjagers B is er woensdag 11 juni niet in geslaagd algeheel avondcompetitiekampioen
van de NBSB te worden. In de beslissingsmatch tegen Veldhoven stond er na bijna drie uur
spel een 1,5-1,5 tussenstand op het bord. Bram van den Berg had aan bord 1 fraai & weer
gewonnen van Thijs Laarhoven. Mart Nabuurs remiseerde aan 3 met Erik van Eijndhoven en
Marco Kemmeren verloor aan bord 4 regelmatig van Hans Brave. Dus richtten aller ogen
zich op bord 2 waar Ivar Heine een pionnetje minder had: paard en twee pionnen tegen
loper en drie pionnen. Remise zou, gelet op de wegstreepregel, 2-2 en de titel opleveren. Er
was geen reëel verliesgevaar en de tegenstander zakte eerder onder de minuut uitvluggertijd
dan Ivar. Die liet echter zijn koning oprukken in plaats van terugtrekken, waardoor hij
verloren kwam te staan. Albert Schenning wist er echter niet meer dan een dame-eindspel
met pluspion uit te peuren, waarin Ivar zo braaf schaakjes gaf dat hij damewinst overzag. En
toen Schenning nog elf seconden op de klok had, gaf Ivar helaas een schaak dat een
tegenschaak toeliet. De Veldhovenaar forceerde aldus dameruil, promoveerde en zette net
op tijd, met twee seconden op de klok, mat.

Kroeglopen in Leiden (10-6-2008)
Bianca Muhren en Bram van den Berg vormden een duo tijdens het Leids
kroegloperstoernooi van afgelopen weekend. Ze haalden samen 9 punten uit 7 matches,
waarbij Bianca aan bord 1 twee keer zoveel punten verzamelde als haar buurman. Een
gedeelde elfde plaats werd hun deel in het sterk bezette toernooi.
Mooie TPR's in Utrecht (9-6-2008)
Afgelopen weekend waren er twee Stukkenjagers onder de deelnemers aan het Open
Kampioenschap van Utrecht, een van 's lands oudste weekendtoernooien. Mark Haast
scoorde 3,5 uit 5, Anne Haast 3 uit 5. Er was sterke tegenstand, met TPR's van voorin de 2300
weerden beiden zich zeer goed. Anne deed extra van zich spreken door in de tweede ronde
met zwart IM Robin Swinkels te verslaan.

Externe, de teams
Het was/is weer een heel gepuzzel, met veel schuivende panelen en voortschrijdende
inzichten, maar daar zijn ze dan toch, de (concept-?)opstellingen voor de externe teams. SJ 1
en SJ 2 zijn inmiddels aan hun competitie begonnen, dus die opstellingen zijn heus wel
definitief. Voor de andere teams houden we natuurlijk wel een slag(je) om de arm, er kan in
een maand nog heel wat gebeuren. Er is serieus gekeken naar de mogelijkheid om ook in de
zaterdagcompetitie met zeven teams uit te komen, maar voor een extra team (zestal in dsd
vierde klasse NBSB) is de basis weer net iets te smal. Dat houdt in dat enkele speelgrage
nieuwe leden op zaterdag nog even in de wachtkamer zitten; in de avondcompetitie gaan ze
er in Stukkenjagers G onder leiding van routinier Dennis al meteen tegenaan. Heb je
opmerkingen, vragen of data van verhindering, geef ze dan door aan César of Bram, zij
regelen in overleg met de teamleiders de invallers. (César)

Stukkenjagers 1
Herman Grooten, Maurice Peek, Petra Schuurman, Cor van Dongen, Bram van den Berg,
Bianca Muhren, Frans Konings, Mark Clijsen, Mark Haast, Anne Haast
invaller: roulerende speler uit tweede
27 september: Vianen/DVP – Stukkenjagers 1
1 november: Stukkenjagers 1 – Eindhoven
22 november: Wageningen – Stukkenjagers
13 december: Stukkenjagers 1 – DD
7 februari: Utrecht 2 – Stukkenjagers 1
7 maart: Stukkenjagers 1 – HMC 2
28 maart: RSR Ivoren Toren – Stukkenjagers 1
18 april: Stukkenjagers 1 – HWP
9 mei: Euwe – Stukkenjagers 1

3,5-6,5

Stukkenjagers 2
César Becx, Peter Huibers, Mart Nabuurs, Ruud Feelders, Karel Storm, Erik Dignum, Fré
Hoogendoorn, Reinier Jaquet, Jiri Obels
invaller: Steff Helsen
27 september: Spijkenisse – Stukkenjagers 2
1 november: Stukkenjagers 2 - Overschie
22 november: Voerendaal 2 – Stukkenjagers 2
13 december: Stukkenjagers 2 - ASV
7 februari: De Pion – Stukkenjagers 2
7 maart: Stukkenjagers 2 – DJC
28 maart: Venlo – Stukkenjagers 2
18 april: Stukkenjagers 2 – ‘t Pionneke
9 mei: HSC – Stukkenjagers 2

2,5-5,5

Stukkenjagers 3
Kienfong Lie Kwie, Peter Lode, John Greunsven, Ron de Veen, Joost Op ’t Hoog, Erik van
Ingen, Lex Karstens, Pepijn Obels
invaller: Mark van Beurden
1 november: Stukkenjagers 3 - DSC
22 november: WLC – Stukkenjagers 3
13 december: Stukkenjagers 3 - Kemppion
7 februari: HMC 4 - Stukkenjagers 3
7 maart: Stukkenjagers 3 – De Raadsheer
28 maart: De Baronie 2 - Stukkenjagers 3
18 april: Stukkenjagers 3 – De Pion 3

Stukkenjagers 4
Ivar Heine, Sander Funk, Stefan Hess, Guus Vermeulen, Jan Otten, Mark van den Berg,
Jean-Marie Wildeboer Schut, Arend-Jan Meerwijk
1 november: BSV 3 - Stukkenjagers 4
22 november: Stukkenjagers 4 – Oude Toren
13 december: De Kentering - Stukkenjagers 4
7 februari: Stukkenjagers 4 – Staunton
7 maart: EGS - Stukkenjagers 4
28 maart: Stukkenjagers 4 – Oisterwijk
18 april: Rochade 2 - Stukkenjagers 4

Stukkenjagers 5
Luuk Koelman, Emil Voorhorst, Geertjan ten Hacken, Theo Mulder, Paul Pollen, Guus
van Heck, Niko van der Wal, Inge Gaasbeek
1 november: BSV 4 - Stukkenjagers 5
22 november: Stukkenjagers 5 - RSG
13 december: De Raadsheer 2 - Stukkenjagers 5
7 februari: Stukkenjagers 5 – D4 2
7 maart: ’t Paardje - Stukkenjagers 5
28 maart: Stukkenjagers 5 – De Baronie 3
18 april: De Pion 4 - Stukkenjagers 5

Stukkenjagers 6
Bastiaan van de Rijt, Andries Deliën, Leo van Gelder, Jeroen van de Rijt, Angelo Franken,
Peter Ansems, Pieter Pulmans, Jan van den Dries, Cees Zoontjens.
Invallers: Maykel van Rijen, Tim Veenstra
1 november: De Drie Torens 3 - Stukkenjagers 6
22 november: Stukkenjagers 6 - Nuenen
13 december: De Kentering 2 - Stukkenjagers 6
7 februari: Stukkenjagers 6 – WLC 2
7 maart: Vughtse Toren - Stukkenjagers 6
28 maart: Stukkenjagers 6 – Dubbelschaak 3
18 april: Rochade - Stukkenjagers 6

Verdere potentiële invallers NBSB-teams: Raoul Lemmen, Bas Rosheuvel, Toon
Mentink, Marco Kemmeren, Alexander Fraikin, Elsbeth Bakker, Paul Vermee, Thijs
Huiting

Stukkenjagers A
Ruud Feelders, Reinier Jaquet, Ron de Veen, Joost Op ’t Hoog, Kienfong Lie Kwie, Lex
Karstens
22 oktober: Stukkenjagers A – BSV B
Do. 13 november: Rochade – Stukkenjagers A
3 december: Stukkenjagers A – HMC A
Di. 27 januari: EGS – Stukkenjagers A
25 februari: Stukkenjagers A - De Drie Torens C
Di. 17/wo 18? maart: De Baronie B – Stukkenjagers A
8 april: Stukkenjagers A – Waalwijk

Stukkenjagers B
Bram van den Berg, Mart Nabuurs, Ivar Heine, Mark van den Berg, Marco Kemmeren
22 oktober: Stukkenjagers B – Stukkenjagers E
Wo. 12 november: D4 – Stukkenjagers B
3 december: Stukkenjagers B – De Baronie A
Vr. 30 januari: BSV C – Stukkenjagers B
25 februari: Stukkenjagers B – De Drie Torens A
Vr. 20 maart: Staunton – Stukkenjagers B
8 april: Stukkenjagers B – BSV A

Stukkenjagers C
Petra Schuurman, Mark Haast, Anne Haast, Jiri Obels, Guus Vermeulen, Pepijn Obels
22 oktober: Stukkenjagers C – Stukkenjagers D
Ma. 10 november: HSC A – Stukkenjagers C
3 december: Stukkenjagers C – De Combinatie A
Ma. 26 januari: Eindhoven - Stukkenjagers C
25 februari: Stukkenjagers C – De Drie Torens B
Di. 17 maart: WLC - Stukkenjagers C
8 april: Stukkenjagers C – Mierlo-Geldrop A

Stukkenjagers D
César Becx, Bas Rosheuvel, Bastiaan van de Rijt, Maykel van Rijen, Leo van Gelder,
Jeroen van de Rijt
22 oktober: Stukkenjagers C – Stukkenjagers D
Di 11 november: Mierlo-Geldrop A – Stukkenjagers D
3 december: Stukkenjagers D – HSC A
Di 27 januari: De Combinatie A - Stukkenjagers D
25 februari: Stukkenjagers D - Eindhoven
Ma. 16 maart: De Drie Torens B - Stukkenjagers D
8 april: Stukkenjagers D – WLC

Stukkenjagers E
Peter Lode, Sander Funk, Erik van Ingen, Jan Otten, Arend-Jan Meerwijk
invaller: Stefan Hess
22 oktober: Stukkenjagers B – Stukkenjagers E
Vr. 14 november: BSV A - Stukkenjagers E
3 december: Stukkenjagers E – D4
Di. 27/wo 28? januari: De Baronie A - Stukkenjagers E
25 februari: Stukkenjagers E – BSV C
Ma. 16 maart: De Drie Torens A - Stukkenjagers E
8 april: Stukkenjagers E - Staunton

Stukkenjagers F
Toon Mentink, Maarten Heller, Emil Voorhorst, Theo Mulder, Guus van Heck
Invaller: Cees Zoontjens
22 oktober: Stukkenjagers F – Unk B
Di. 11 november: ’t Paardje - Stukkenjagers F
3 december: Stukkenjagers F – De Baronie C
Ma. 26 januari: De Watertoren A - Stukkenjagers F
25 februari: Stukkenjagers F – De Drie Torens D
Vr. 20 maart: DSC A - Stukkenjagers F
8 april: Stukkenjagers F - Wasbord

Stukkenjagers G
Dennis Jaheruddin, Angelo Franken, Tim Veenstra, Alexander Fraikin, Elsbeth Bakker,
Thijs Huiting
22 oktober: Stukkenjagers G – Sissa Oirschot
Ma. 10 november: Triple Pion - Stukkenjagers G
3 december: Stukkenjagers G – HMC B
Ma. 26 januari: De Watertoren B - Stukkenjagers G
25 februari: Stukkenjagers G – De Drie Torens E
Wo. 18 maart: Zandloper - Stukkenjagers G
8 april: Stukkenjagers G – Son en Breugel
Algemeen invaller: Maarten Bosma

Wedstrijdverslagen externe competitie.
Stukkenjagers I.

Vianen uit altijd lastig...
....te vinden.
Om 12.30 eerst telefoontje. Bianca dacht dat ze 't akkertje in Vianen had gevonden. Ze had
echter de laatste 15 minuten geen levend wezen meer gezien. Dat leek me duidelijk, je bent
aan het goede adres! Iets later sms -je Cor, ik was naar Vianen Utrecht aan het rijden, maar
nu ben ik op het goede spoor, dus ik ben ietsje later. Huh..iets later, Vianen (utr) en Vianen
(N-Br) is toch een uurtje rijden? Wat is ietsje later Cor? Over ongeveer 20 minuten, aldus de
tomdom. Ach ja het zal wel. Mijn auto had op zich ook al problemen zat om het goede adres
te vinden. Want tsja Herman en Petra waren er wel eens geweest, was het niet bij de derde
appelboom links? Na veel keren en draaien in de buitenwijken van Vianen zagen we zo 5
minuten voor 13 't akkertje. Hehe gevonden, maar nog geen teken van de rest. Bram was met
omtrekkende bewegingen steeds dichter het doel aan het naderen. Toen hij om 13 uur
meldde dat hij er bijna was zat hij nog aan de andere kant van Vianen. 30 seconden later
hoorde ik zijn auto stoppen, ik dacht al “duurt lang”.
Allereerst een snel potje van onze sterspeler. Blijkbaar niet gehinderd door alle reisperikelen
opende hij het seizoen in stijl.
Maurice – Perschke 1.d4 g6 2.c4 Bg7 3.Nf3 d6 4.h3 f5 5.Nc3 Nf6 6.Qa4+ c6 7.Qb3 Qb6 8.Qc2
Nbd7 9.g4 fxg4 10.hxg4 Nf8 11.g5 Ng4 12.e3 e5 13.Ne4 Qc7 14.c5 dxc5 15.dxc5 Bf5 16.Nh4
Bxe4 17.Qxe4 Qa5+ 18.b4 1-0

Als je als team snel op 1-0 komt doet dat een team goed. Mark H was ook snel klaar. Een
remise aanbod, met zwart tegen een degelijke tegenstander niet verkeerd leek ons. De vrede
werd dan ook getekend en beide konden gaan genieten van het heerlijke weer buiten. Ergens
vorig jaar las ik dat het heilige vuur kwijt was, na verluidt lag het in Vianen.

Niemens – Mark C. 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 Nf6 4.exd5 exd5 5.Bd3 Nc6 6.c3 Bd6 7.Ne2 0–0
8.Qc2 Re8 9.Nf1 Ne4 10.Be3 Rb8 11.0–0–0 Wit moet ergens f3 invoegen op het zwarte paard
terug te trappen. Het zwarte aanvalsspel blijft echter redelijk vanzelf spelen. 11...b5 12.a3 a5
13.b4 axb4 14.cxb4 Bxb4 15.Qxc6 Taaier is b4x, maar ook dat geeft zwart groot voordeel. De
op de tocht staande witte koning en het hoopje witte stukken op de koningsvleugel is genoeg
voor een dikke plus 15...Bxa3+ 16.Kb1 Diagram
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16...Qe7 17.Kc2 Bb7 18.Qxb5 Bc6 19.Qxb8 0–1
Hierna volgden een paar uitslagen zich snel op. Maar Bram was volgens mij toch echt als
vierde over de finish, en hoe!
Selten – Bram. 1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.Bb5+ c6 een beetje dubieus, maar het positionele
geschuif na Ld7/Pd7 bevalt me nou eenmaal minder 4.dxc6 Nxc6 5.d4 iets wat
onnauwkeurig, beter is Pf3 0–0 en dan d3 ! 5...Qa5+ 6.Nc3 Bg4 7.f3 Bf5 8.Bd2 een ietwat
vreemde zet die niks toevoegt aan de witte stelling ,zwart heeft nu al voldoende compi voor
de boer 8...0–0–0 9.Bxc6 bxc6 het plan is in deze variant altijd om lang te gaan, de
pionnenstructuur lijkt wat vreemd, maar de zwarte koning staat veiliger dan de witte !
10.Nge2 e5 11.Ne4 Qc7 12.N4g3 Bg6 13.c3 h5! 14.0–0 h4 ik vroeg me af of mijn tegenstander
deze zet gemist had, hij ging nu in de tank dus het antwoord is ongetwijfeld ja.... zwart staat
al prettig beter, hoe dit om te toveren tot meer is een goede vraag 15.Ne4 Nxe4 16.fxe4 Bxe4
17.Qb3 f5 wat een loper 18.Bg5 Re8!? dit is niet de beste, ik wilde veld e6 graag onder
controle houden tijdens de partij, de aangewezen zet was Td6!!...idee Tg6 !...simpel plan
maar ik had het gemist.

19.dxe5 h3 ik dacht hier een half uur na maar kon concreet niks bedenken wat me zinde!
Dxe5 blijkt tog de aangewezen zet, mijn angst voor veld b8 was onterecht. 20.g3 Bd3 21.Rf2
Rh5 22.Nf4 Diagram
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22...Rxg5?? ik had Pf4 wel gezien maar niet serieus meegenomen ! Ik mis hier echter een
schitterende winst !!! na Txg5 sta ik verloren ! [22...Bc5 23.Nxh5 (23.Nxd3 Bxf2+ 24.Kxf2 Rxg5
en een gewonnen stelling voor zwart) 23...Qxe5 en wit gaat in alle varianten snel mat !
24.Qd1] 23.Nxd3 f4 ik sta hier volkomen verloren, tijdens de partij dacht ik dat f4 won
overigens..gelukkig zit mijn tegenstander in tijdnood en dacht hij net als ik en niet als fritz
24.Rxf4 Rgxe5 25.Rf7 25.Pxe5 wint makkelijker, wit speelt Dc4 en Kh1 en staat volkomen
veilig en de zwarte koning zal spoedig uitgerookt worden 25...Be7 26.Re1?? 26.Pxe5 won nog
steeds, dit is een mindere zet 26...Rxe1+ 27.Nxe1 Qe5 mijn tegenstander had hier nog 2
minuten voor 13 zetten, geen pretje, het taaist is Dd1 maar ook dan staat zwart beter !! 28.Kf1
Qe4!! 29.Qc2 Qc4+?! tuurlijk het wint een toren, maar Dh1 en Lc5+ was op zijn minst
makkelijker, al gaf jan nu ook op! 0-1
Daarna was het de beurt aan Herman. In een stelling op zijn buik geschreven, greep hij mis
met een tactische combinatie. In plaats van een klein solide plusje kreeg hij nu een invasie
aan vijandelijke stukken te verwerken. Dat was er toch op zijn minst 1 teveel. Gelukkig
vergrootte Anne de voorsprong weer na 3. Want ondanks dat het nu misschien allemaal zo
makkelijk lijkt, in Vianen had ik zo nu en dan toch wel kleine zorgen wie nu de punten
moesten gaan binnen halen. Anne kwam niet zo lekker uit de opening. Een ongelukkig
geplande actie op de koningsvleugel opende mooie perspectieven voor haar tegenstander
toen het centrum open ging. Met name de witveldige loper die dwars door haar stelling heen
keek, leek mij toch iets om me zorgen over te maken. Maar ook Anne is uit het goede hout
gesneden, stug staan wat slechte stukken (of de goede bij de tegenstander) leverde
uiteindelijk toch een hard bevochten puntje op. Ook Frans was hard aan het vechten. Vanuit
de opening had Frans een zeer mooie stelling overgehouden, kwestie van tijd zou men
zeggen. Maar ondanks dat zijn tegenstander 20 minuten te laat was (kon het denk ik ook niet
vinden), was hij blijkbaar niet gekomen voor een snelle nederlaag. Met vereende krachten
wist hij zijn stelling bij elkaar te rapen en zo op het oog een voordeeltje te grijpen.

In de tijdcontrole gebeurde er vervolgens het nodige maar voor beide net niet genoeg om een
beslissend voordeeltje te creëren. Dan Cor, gestopt, weer begonnen, gestopt en toch weer
begonnen. Speelde een uiterst geruisloos potje tegen de enige IM van Vianen. Zo geruisloos
dat ik Cor bijna was vergeten in het verslag. Zo makkelijk dat schaken zo simpel lijkt. Zo
overtuigend dat ik ook bijna Engels zou gaan spelen............!?
Na de tijdcontrole bleven 2 wedstrijden over. Petra zat tegen een lastige stelling aan te kijken
en Bianca tegen een nog lastigere stelling. Buiten werd dan ook al rustig gespeculeerd over
het aantal nog te halen punten. Een halfje misschien, maar dan alleen als Bianca een verloren
stelling op fabuleuze manier remise zou maken. De meeste van ons hebben vaker met Bianca
in het team gespeeld en het zou inderdaad niet de eerste keer zijn. Na een biertje (misschien
2) besloot ik eens boven te gaan kijken om de dames een hart onder de riem te steken. Maar
het enige wat ik zag was de opgave van Bianca. Ach ja..6-4 ook mooi. Het werd me pas
echter duidelijk na een biertje (misschien 2) dat mijn handtekening onder een 6,5-3,5 winst
stond. Petra had haar gekreukte stelling met verve verdedigd. Een zeer lastige half open
stelling met paard en toren tegen 2 torens met pionnen over het gehele bord leek toch echt
verloren. Maar door de juiste pionnen te ruilen had ze een stelling overgehouden met
pionnen op 1 vleugel (en kwal minder). Misschien nog wel verloren, maar zeker niet
gemakkelijk meer. Dat vond de Vianenaar blijkbaar ook want snel volgde een remise
aanbod. Dus al met al een zeer mooie seizoensstart. De verliezers van deze middag hebben
beloofd te gaan scoren op de belangrijke momenten. Dat lijkt me de goede instelling, want
dan kan ik het rustig aan doen :)
Mark

Vianen/DVP – Stukkenjagers 1 3½-6½
R. Odendahl (2391/2434) - Cor van Dongen
T. Trella (2292F) - Herman Grooten
U. Perschke (2105/2202) - Maurice Peek
T. van Lanen (2091/2152) - Bianca Muhren
F. Lommers (2155/2171) - Frans Konings
D. Kerstens (2157/2219) - Mark Haast
O. Stork (2160/2136) - Petra Schuurman
J. Selten (2136) - Bram van den Berg
M. Huysmans (2054) - Anne Haast
J. Niemers (2005/2013) - Mark Clijsen

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

Stukkenjagers II.

SJ 2 stunt bij debuut!
Zo prijkt het sinds zondag op onze onvolprezen site. En zo is het maar net! Een nieuw
seizoen met allemaal nieuwe tegenstanders. Na de promotie van vorig jaar zou het dit jaar
mooi zijn wanneer we ons zouden weten te handhaven in de altijd lastige klasse 2D. De

eerste match zouden we gelijk welkom geheten worden door het vanuit de 1e klasse
gedegradeerde Spijkenisse. Dit team geeft toch gemiddeld zo’n honderd punten per bord
meer, dus het beloofde een erg zware wedstrijd te worden. De heenreis verliep voorspoedig,
waardoor we rustig aan deze lastige taak begonnen. De afwezigheid van hun kopman Rick
Lahaye was voor ons wel prettig, maar dan nog was Spijkenisse verreweg de favoriet in deze
wedstrijd. Maar goed, jullie willen natuurlijk allemaal weten hoe de wedstrijd verliep, dus ik
zal jullie niet langer in spanning houden.
De score werd dit seizoen geopend door Reinier. In de ruilvariant van het Frans werd het
evenwicht tussen hem en tegenstander Wilmar Meijer nooit verbroken, met remise als het
logische resultaat.
Ikzelf was als tweede klaar. In het schandinavisch werd ik in de verdediging gedrongen door
Tony Zhang. Toen ik met een leuk zetje de stelling weer enigszins in evenwicht wist te
brengen meende ik alleen nog even mijn koning in veiligheid te moeten brengen. Dit bleek
echter niet zo’n geslaagde actie en met enkele fijne zetjes beëindigde Tony de partij en keken
we dus tegen een achterstand aan.
Wat er daarna precies gebeurde weet ik niet, want ik was nog in een hoekje uit aan het
huilen. Maar op een gegeven moment kwam Jiri mededelen dat zijn tegenstander, Ruud van
der Beek, in iets betere positie zijn koningsstelling dusdanig verzwakte dat hij opeens een
geweldige aanval kreeg en uiteindelijk wist Jiri ook te winnen. Een mooie partij dus van Jiri,
die hiermee tevens de stand in evenwicht bracht.
Nog nauwelijks bekomen van dit nieuws kwam Ruud aanlopen met de boodschap dat ook
hij zijn partij tegen Jordy Lahaye had weten te winnen. Hij bleef er zelf nogal nuchter onder:
ergens had hij een pionnetje meegepikt en vervolgens werd de partij vakkundig
uitgeschoven. We stonden nu dus ineens een punt voor, zou er dan toch een verrassing
inzitten?
Inmiddels ging het wel weer een beetje en ik besloot om dan maar weer de speelzaal in de
wandelen om de kijken hoe iedereen er inmiddels voorstond. Steff en César stonden prima,
maar daarentegen stonden Peter en Karel een tikkeltje minder. Het zou dus best spannend
worden.
Ik had mijn rondje langs de borden nog niet afgemaakt of Steff had het punt op het droge.
Hij wist een initiatiefje op de damevleugel door middel van een tijdelijk pionoffer om te
zetten in twee torens op de zevende rij. Tegenstander Desiree Hamelink besloot daarna ook
nog een kwaliteit te winnen, maar de sterke vrijpion die Steff daardoor kreeg bleek veel te
sterk, waarna er voor Desiree niets anders overbleef dan de strijd te staken. Een uitstekende
partij van Steff.
We hadden nu dus nog maar een punt nodig voor de overwinning. Helaas wist Peter zijn
lastige stelling tegen Maurits van der Linde niet droog te houden. In het middenspel wist
Maurits een vrijpion te creëren en de druk op de koningsvleugel op te voeren. Het scheen
dat Peter in wederzijdse tijdnood deze pion onschadelijk had kunnen maken, maar toen deze
kans werd gemist kon Maurits de pion behouden en een geweldige koningsaanval lanceren.

De zwarte stelling bleek dit niet op te kunnen vangen en werd de stand teruggebracht tot
3,5-2,5.
César was intussen bezig te proberen zijn goede stelling tegen Erik Both tot winst te voeren.
Na de opening leek er geen vuiltje aan de lucht, maar toen Erik de ‘badkuip’ c5,d6, e6 en f5
had staan, moest César nauwkeurig spelen om niet in het nadeel te geraken. Hij hield het
hoofd koel en wist na enkele afwikkelingen controle te krijgen over het verzwakte veld c5.
Optisch leek de stelling van César beter, maar het was niet duidelijk hoe hij verder moest
komen. Toen hij echter een toren op c5 plantte, meende Erik dat er niets anders opzat dan
deze te ruilen, waarmee hij César een gevaarlijke vrijpion gaf. Deze pion zette het
uiteindelijk op een lopen en toen niets meer gedaan kon worden om deze van promotie af te
houden kon Erik niets anders doen dan capituleren. Hiermee kwamen we op de felbegeerde
4,5 punt, iets wat vertrouwd aanvoelde.
De buit was binnen, maar het was nog niet gedaan met de pret. Karel kwam tegen Fabian
van Buuren een stuk tegen twee pionnen achter te staan, maar deze ruilde in het eindspel
ineens de torens. Hij ging er waarschijnlijk vanuit dat hij met zijn loper Karel er wel ergens
uit zou tempoën, maar hij vergat kennelijk dat met alle pionnen op zwart zijn koning wel een
plekje nodig had om binnen te dringen. Ondanks verwoede pogingen Karel tot een fout te
verleiden, zag het er niet naar uit dat de zwarte stelling gekraakt kon worden en iedereen
verwachtte dan ook dat de remise spoedig gegeven zou worden. Maar Fabian wilde
kennelijk dusdanig graag winnen, dat hij besloot een pion te offeren om vervolgens toch met
zijn koning binnen te komen. Wat hij echter onderschatte was dat Karel nu wel zijn
vrijpionnen in beweging kon zetten. Een boertje werd geofferd zodat de koning de overige
twee richting de achtste rij kon begeleiden. Promotie viel niet meer te verhinderen en
gedesillusioneerd gaf de Spijkenisser op.
Wat van tevoren niemand ook maar had durven suggereren was opeens werkelijkheid
geworden. We hadden de favoriet beentje gelicht en nog met ruime cijfers ook! De 5,5-2,5
overwinning was achteraf gezien niet meer dan terecht. De sfeer zat er prima in en de
maaltijd bij de Griek beviel dan ook uitstekend! Hiermee hebben we gelijk ons visitekaartje
afgegeven in 2D en hebben we laten zien dat SJ2 niet te onderschatten valt!
Mart
van der Linde, M. - Huibers, P.
KNSB, 09/27/2008
Round 1
C05: French Tarrasch: 3...Nf6 4 e5 Nfd7, 5 f4 and 5 Bd3 sidelines
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 Nf6 4.e5 Nfd7 5.c3 c5 6.Bd3 b6 7.Ne2 Ba6 8.Bxa6 Nxa6 9.O-O b5 de
variant met Pc7 heb ik al vaker op het bord gehad, dit keer maar eens wat anders 10.a4 b4
11.c4 Nc7 last book move volgens mijn versie van ChessBase 12.cxd5 Nxd5 13.Ne4 Be7
[13...cxd4 14.Bg5 Qc7 15.Nxd4 Nxe5 16.Rc1] 14.Qd3 [14.Nf4!? O-O 15.Qg4 Nxf4 16.Bxf4]
14...O-O 15.Qg3 Kh8 16.Bg5 Bxg5 17.Nxg5 h6 18.Ne4 Qb6 19.Rfd1 Rad8 20.Rac1 Qa6 21.Nf4
[21.Re1 c4] 21...Nxf4 [21...cxd4!? 22.Rxd4 Nxe5 23.Nxd5 Rxd5 24.Rxd5 exd5 25.Qxe5 dxe4]
22.Qxf4 Qxa4 23.Nd6 cxd4 [23...Kg8 24.Qe3 cxd4 25.Rxd4] 24.Rxd4 [24.Nxf7+!? Rxf7

(24...Kg8 25.Nxh6+ gxh6 26.Qxh6) 25.Qxf7] 24...Kg8 25.Rxb4 [25.h3 f6 26.Rxb4 Qa6] 25...Qa2
[25...Qa6 26.Ra4 Qe2 27.Re4 Qxb2 28.Nc4] 26.Rd1 [26.g3 f6 27.Rb7 Qd5] 26...Nb6 27.Qg3 Nc4
[27...Rd7] 28.Qc3?? [28.h3] 28...Nxd6 29.exd6 Rd7?? [29...Rxd6! 30.Qc1 Rxd1+ 31.Qxd1 Qa5]
30.h3 [30.Rg4 f6] 30...Qa5 [30...Qa6 31.Qe5] 31.Rc4 Qa6 32.Rcd4 [32.Rc6 Qb5] 32...Rfd8
33.Qg3 Kf8 [33...Qb6 34.R1d2] 34.Qe5 Qa2 35.R4d3 [35.Qb5 e5 36.Rc4 f6] 35...Qa4 36.b3 Qa6
37.h4 Qc6 38.h5 [38.b4 Qc2] 38...Qa6 [38...Qb6 39.R1d2] 39.g4 [39.Rd4] 39...Qb6? [39...Rb8]
40.g5 hxg5?? [40...Qb4 41.gxh6 Qg4+ 42.Kf1 f6 43.hxg7+ Kxg7 44.h6+ Kf7] 41.h6! f5
[41...gxh6 42.Qh8# A beautiful mate combination] 42.h7 Kf7 43.Re3 [43.Re3 Rxd6 44.Rxd6
Qxd6 45.Qxd6 Rxd6 46.h8=Q Rd1+ 47.Kh2] [43.Re1 Rxd6 44.h8=Q Rxh8 45.Rxd6 Qxd6
46.Qxd6 Re8]
1-0
Peter

Noot van de redactie:
Het bovenstaande is gepresenteerd zonder diagram. Dit om de lezer te stimuleren de gehele partij na te
spelen en zo het grootse van de prestatie van het tweede goed te kunnen invoelen. Om de spanning
erin te houden, houdt u de partij van Steff Helsen tegen Désiré Hamelink tegoed voor het volgende
nummer van De Stukkenjager.

Spijkenisse - Stukkenjagers 2

2½-5½

D. Hamelink (2216/2199) – Steff Helsen
0-1
T. Zhang (2209/2248) – Mart Nabuurs
1-0
E. Both (2188/2216) – César Becx
0-1
M. van der Linde (2171/2205) – Peter Huibers 1-0
J. Lahaye (2143/2153) – Ruud Feelders
0-1
F. van Buuren (2075/2062) – Karel Storm
0-1
W. Meijer (2075/2154) – Reinier Jaquet
½-½
R. van der Beek (2050/2000) – Jiri Obels
0-1

Externe, de uitslagen
KNSB 1B
Vianen/DVP – Stukkenjagers 1
Eindhoven – Euwe
Utrecht 2 – HMC 2
Wageningen – HWP
RSR Ivoren Toren – DD

3½-6½
3½-6½
6-4
2½-7½
6-4

KNSB 2D
Spijkenisse – Stukkenjagers 2
ASV – Venlo
De Pion – DJC
Voerendaal 2 – ’t Pionneke
Overschie – HSC

2½-5½
2-6
4½-3½
5-3
2½-5½

Interne, de Groepen
De Groepencompetitie is alweer twee ronden onderweg. Hieronder de actuele
tussenstanden. Nog even de aandachtspunten op een rijtje:
* We beginnen om 20.00 uur, het tempo bedraagt 1.40 uur + 15 seconden per zet.
* 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 César Becx (5354897, 06-27423952, c.becx@home.nl), hij kijkt of er een alternatief is voor je
tegenstander. Maak meteen een afspraak om de partij in te halen. Ben je vrij en wil je toch
spelen? Bel bijtijds César!
* Voor de slotronde moet iedereen klaar zijn met de andere partijen, zodat
competitievervalsing wordt geminimaliseerd. Indien je op de datum van de laatste ronde
niet kunt, speel dan de partij vooraf.
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)
Kalender spelers A
10 september
17 september
24 september

1-6 2-5 3-6
1-2 6-4 5-3
Stukkenjagers Open

1 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober

3-1 2-6 4-5
1-4 2-3 6-5
Stukkenjagers Open
avondcompetitie
5-1 4-2 3-6

5 november
12 november
19 november

A1

Stukkenjagers Open
Groepen, playoffs, ronde 1
inhaalavond

Naam

1

1

Dennis Jaheruddin

2

Lex Karstens

3

Reinier Jaquet

4

Robin Swinkels

5

Mark Clijsen

6

Mart Nabuurs

1

Naam

1

A2

2

3

4

5

0
1
0

1

Stefan Hess

2

Kienfong Lie Kwie

3

Pepijn Obels

4

Remco Sprangers

5

Bram van den Berg

6

Anne Haast

score

0

2-0
2-1

u

1-0
1

3

u

4

1
0

5

2-2

0

6

score

0

1-0

0

2-1

u

2-0

1
1

plaats

2-1

0

2

Stukkenjagers Open
avondcompetitie
Groepen, playoffs, ronde 2

1-1

u

u

1

6

0

1
1

26 november
3 december
10 december

0

plaats

2-1
1-1

u
1

2-2

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 (06-20442188) 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)
Kalender spelers B
10 september
17 september
24 september
1 oktober
8 oktober
15 oktober

1-8 2-7 3-6 4-5
8-5 6-4 7-3 1-2
Stukkenjagers Open
2-8 3-1 4-7 5-6
8-6 7-5 1-4 2-3
Stukkenjagers Open

22 oktober
29 oktober
5 november
12 november
19 november
26 november
3 december
10 december

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

B1

Naam

1

Maarten Heller

2

Maarten Bosma

3

Pieter Pulmans

4

Guus Vermeulen

5

Mark van den Berg

6

Ron de Veen

7

Joost Op ’t Hoog

8

César Becx

B2

Naam

1

Willem van den Brink

2

Andries Deliën

3

Maykel van Rijen

4

Leo van Gelder

5

Ruud Feelders

6

Erik Dignum

7

Jan Otten

8

Bas Rosheuvel

1

2

3

4

5

6

7

0
1

8

score

0

2-0

0
u
1

2-1

u

0-0

0

2-1
0

0
u
1

2-0

1

1-1

u

1-1

1

1

1

2

3

4

2-2

5

6

7

½

1
0
½
0

½

½

u

score
2-1½

0

2-0

1

2-1½

u

1-0
0

1

1

8

2-1
1-½

0

2-1
1

2-1½

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)

Kalender spelers C
10 september
17 september
24 september
1 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober
5 november
12 november
19 november
26 november
3 december
10 december
C1

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

Naam

1

Guus van Heck

2

Alexander Fraikin

3

Jan van den Dries

4

Paul Vermee

5

Bastiaan van de Rijt

6

Angelo Franken

7

Marco Kemmeren

8

Thijs Huiting

C2

Naam

1

Tim Veenstra

2

Cees Zoontjens

3

Elsbeth Bakker

4

Jeroen de Lange

5

Emil Voorhorst

6

Kees Gelens

7

Jeroen van de Rijt

8

Theo Mulder

1

2

3

4

5

6

7

1
0
½
0

1

2-0

u

1-½

u

1-0

u

u

3

1-1

4

5

1-0

6

7

½
½

½
0
u

½
1

0

8

score

0

2-½

1

3-2

0

2-0

0

1-0
u

u
1

2-2
1-½

0

2

1-1

1

u

1

score

0

1
½

8
u

1

0-0
2-2

1

2-1½
u

2-1

Stukkenjagers Open
Emil Voorhorst stunt in SJ Open (25-9-2008)
Tijdens de eerste ronde van het Stukkenjagers Open, op woensdag 24 september, slaagden
slechts twee spelers uit de onderste ratinghelft erin succes te boeken. Voor de sensatie van de
avond zorgde Emil Voorhorst, die 2000+er Tijmen Kampman wist te vloeren. Ook Guus van
Heck leek hard op weg naar een vol punt, toen Lex Karstens zijn dame moest inleveren tegen
toren en paard. Toch wist Lex nog een halfje uit het vuur te slepen.
Van de favorieten voor de eindzege kwam alleen Bram van den Berg echt in de problemen.
Hij offerde een stuk, maar had een omnivalente dekzet van Dennis Jaheruddin overzien.
Bram wist Dennis echter met zijn oprukkende pionnen zodanig bezig te houden, dat deze de
weg naar de winst niet vond en zelfs nog ten onder ging. Aan de taaie weerstand van ArendJan Meerwijk tegen Mark Clijsen kwam een abrupter einde. Zijn opluchting was groot toen
hij de veertig zetten bereikte voordat de klok -0.00 aangaf. Vijftien seconden (en niet
minuten!) later werd hij echter naar de andere kant van het emotiespectrum geslingerd...
Opvallend was verder dat ook de partijen aan de laagste borden geruime tijd in beslag
namen; een teken dat er op alle niveaus een stevige pot wordt gespeeld.
Uitslagen ronde 1, 24 september 2008.
1 Swinkels, Robin - Berg, Mark van den 1-0
2 Otten, Jan - Grooten, Herman
0-1
3 Berg, Bram van den - Jaheruddin, Dennis 1-0
4 Hess, Stefan -Becx, César
0-1
5 Jansen, Bob - Rijen, Maykel van
1-0
6 Wildeboer Schut, Jean-Marie - Burg, Brent 0-1
7 Timmermans, Mark - Heller, Maarten 1-0
8 Meerwijk, Arend Jan - Clijsen, Mark
0-1
9 Nabuurs, Mart - Rijt, Bastiaan van de
1-0
10 Bosma, Maarten - Haast, Anne
0-1
11 Storm, Karel - Rijt, Jeroen van de
1-0
12 Dorp, Teun van- Dignum, Erik
0-1
13 Voorhorst, Emil - Kampman, Tijmen 1-0
14 Lie-Kwie, Kienfong- Kemmeren, Marco 1-0
15 Gelens, Kees - Jaquet, Reinier
0-1
16 Veen, Ron de- Franken, Angelo
1-0
17 Heck, Guus van - Karstens, Lex
1/2 - 1/2
18 Funk, Sander - Veenstra, Tim
1-0
19 Fraikin, Alexander - Hoog, Joost Op 't 0-1
20 Vermeulen, Guus - Lange, Jeroen de
1-0
21 Vermee, Paul - Rosheuvel, Bas
0-1
22 Timmermans, Adri - Bakker, Elsbeth 1-0
Draw by default: 3 Konings, Frans; 9 Haast, Mark; 38 Gelder, Leo van; 48 Jacobs, Jos

Indeling ronde 2, 15 oktober 2008.
1 Storm, Karel ( 1 ) - Swinkels, Robin ( 1 ) 13- 1
2 Grooten, Herman ( 1 ) - Lie-Kwie, Kienfong ( 1 ) 2- 16
3 Dignum, Erik ( 1 ) - Berg, Bram van den ( 1 ) 14- 4
4 Becx, César ( 1 ) - Veen, Ron de ( 1 ) 5- 18
5 Jaquet, Reinier ( 1 ) - Jansen, Bob ( 1 ) 17- 6
6 Funk, Sander ( 1 ) - Timmermans, Mark ( 1 ) 20- 8
7 Clijsen, Mark ( 1 ) - Vermeulen, Guus ( 1 ) 10- 22
8 Rosheuvel, Bas ( 1 ) - Nabuurs, Mart ( 1 ) 23- 11
9 Haast, Anne ( 1 ) - Timmermans, Adri ( 1 ) 12- 24
10 Konings, Frans ( 0.5) - Voorhorst, Emil ( 1 ) 3- 37
11 Haast, Mark ( 0.5) - Gelder, Leo van ( 0.5) 9- 38
12 Karstens, Lex ( 0.5) - Jacobs, Jos ( 0.5) 19- 48
13 Kampman, Tijmen ( 0 ) - Heck, Guus van (0.5) 15- 42
14 Berg, Mark van den ( 0 ) - Bosma, Maarten ( 0 ) 25- 35
15 Rijt, Jeroen van de ( 0 ) - Otten, Jan ( 0 ) 36- 26
16 Jaheruddin, Dennis ( 0 ) - Kemmeren, Marco ( 0 ) 27- 39
17 Franken, Angelo ( 0 ) - Hess, Stefan ( 0 ) 41- 28
18 Veenstra, Tim ( 0 ) - Wildeboer Schut, Jean-Marie ( 0 ) 43- 30
19 Heller, Maarten ( 0 ) - Gelens, Kees ( 0 ) 31- 40
20 Bakker, Elsbeth ( 0 ) - Dorp, Teun van ( 0 ) 47- 32
21 Rijt, Bastiaan van de ( 0 ) - Fraikin, Alexander ( 0 ) 34- 44
Afmeldingen en informatie bij Bram van den Berg (06-12945538,
bram.vandenberg@planet.nl).

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.

Stukkenjagers-ratinglijst, 29 september 2008
Naam

rating

Naam

rating

1 Robin Swinkels

2497

41 Dennis Jaheruddin

1811

2 Herman Grooten

2392

42 Raoul Lemmen

1797

3 Maurice Peek

2384

43 Bas Rosheuvel

1788

4 Cor van Dongen

2334

44 Jan Otten

1783

5 Bianca Muhren

2298

45 Pepijn Obels

1764

6 Petra Schuurman

2296

46 Guus Vermeulen

1763

7 Frank Wuts

2245

47 Jean-Marie Wildeboer Schut

1762

8 Frans Konings

2234

48 Mark van den Berg

1748

9 Remco Sprangers

2231

49 Rob Milo

1743

10 Bram van den Berg

2204

50 Willem van den Brink

1729

11 Mark Haast

2163

51 Teun van Dorp

1726

12 Mark Clijsen

2143

52 Toon Mentink

1723

13 Steff Helsen

2140

53 Maykel van Rijen

1690

14 César Becx

2131

54 Arend-Jan Meerwijk

1678

15 Erik Nicolai

2114

55 Bastiaan van de Rijt

1675

Peter Huibers

2114

56 Maarten Heller

1672

17 Mart Nabuurs

2112

57 Andries Deliën

1662

Anne Haast

2112

58 Maarten Bosma

1647

19 Karel Storm

2055

59 Leo van Gelder

1633

20 Fré Hoogendoorn

2030

60 Jeroen van de Rijt

1606

21 Ruud Feelders

2025

61 Geertjan ten Hacken

1588

22 Bram van Huijgevoort

2019

62 Emil Voorhorst

1578

23 Erik Dignum

1999

63 Paul Pollen

1540

24 Tijmen Kampman

1989

64 Angelo Franken

1536

25 Reinier Jaquet

1978

65 Theo Mulder

1527

26 Gertjan Thomassen

1952

66 Marco Kemmeren

1525

27 John Greunsven

1949

67 Kees Gelens

1518

28 Jiri Obels

1948

68 Peter Ansems

1516

29 Peter Lode

1945

69 Pieter Pulmans

1510

30 Ron de Veen

1935

70 Guus van Heck

1486

31 Mark van Beurden

1931

71 Niko van der Wal

1457

32 Ivar Heine

1916

72 Jan van den Dries

1455

33 Kienfong Lie Kwie

1900

73 Inge Gaasbeek

1436

34 Luuk Koelman

1898

74 Cees Zoontjens

1385

35 Sander Funk

1891

75 Tim Veenstra

1348

36 Erik van Ingen

1887

76 Paul Vermee

1276

37 Joost op 't Hoog

1877

77 Alexander Fraikin

1230

38 Oscar van Ewijk

1864

78 Thijs Huiting

1218

39 Lex Karstens

1849

79 Jeroen de Lange

1200

40 Stefan Hess

1825

80 Elsbeth Bakker

1192

Verwerkt in deze ratinglijst: Recent verwerkt: Groepen (2), KNSB (1), SJ Open (1), SJ
Weekend.

Grafzet
Het seizoen is nog maar net begonnen en ik heb de eerste alweer te pakken.
In de volgende stelling tegen Cees Z produceerde ik Dg3?? Met het "idee" behalve de al
gearresteerde toren ook nog de D te vangen met Lg5.

.k._._.r
_I_._IiI
I_._.n._
l._._B_.
._._._._
qJ_J_J_.
J_J_Ld.j
_Mt._._T
Natuurlijk volgde er Pe4! Om het nog erger te maken speelde ik De3+, opnieuw met een
"idee" nl. stukwinst en opnieuw is de L gedekt. Uit medelijden bood Cees na Dxe3 remise
aan, maar ik was zo chagrijnig dat ik weigerde en nog een hele avond doorploeterde naar
een niet te vermijden gevolg. Dat ik na Pe4 de keuze had de loper te geven (De5 of c7) (de D
ruilen voor 2 Torens (De1+) is geen optie vanwege Pg5 gevolgd door mat) drong pas de
volgende ochtend tot me door. In beide gevallen kan er nog gespeeld worden, waarmee Dg3
niet voldoet aan de strenge norm van Cor: "de grafzet moet in zijn eentje de stelling doen
omslaan van totaal gewonnen naar totaal verloren".
Gelieve dit stukje dan ook niet te lezen met de ogen van een schaker, maar met die van een
psychotherapeut.
Theo M.

Die vermaledijde tunnels ook…
Na afloop van mijn partij in de 5e ronde van het Stukkenjagers Weekend Toernooi had ik
nog een laatste vraag voor mijn jeugdige tegenstander, Rik Roelofs. Een kleine dikkerd, 11
jaar (rating:1800) met een olijke, compleet onschuldige blik in de ogen. “Speel jij altijd zo
snel?”, vroeg ik hem vriendelijk. Trots keek hij mij aan en vertelde dat hij
snelschaakkampioen van Nederland was, tot 11 jaar. Mijn aanvankelijke verbazing werd
vervangen door een soort van begrip. Ik bedoel, jeugd speelt doorgaans relatief snel, maar
als jij aan het eind van de partij (28 zetten) nog ca. 30 minuten over hebt en je tegenstander
nog zo´n slordige 1 uur en 38 minuten, tja, dan heb je toch zoiets van “huh?”.
Los van de vraag of je er in bent geslaagd je eigen tempo te spelen, is er de vraag in hoeverre
zo´n razendsnelle speler toch niet op de een of andere manier je spel beïnvloedt. Daartoe
nodig ik de lezer uit het volgende diagram te bekijken, na wits 27e zet. En de opdracht is dan
betrekkelijk eenvoudig, namelijk ga je voor remise met 27…, Th3!? of gloort er een gewonnen
eindspel voor zwart na 27…, De5? Bezie het diagram en denk er even over na. Het is de
vraag waar ik mij in elk geval intensief over heb gebogen, het laatste deel van de partij.

._M_._T_
jJ_._J_.
._J_J_._
_.i.q._.
Ii.i.d.j
_._._.tI
._._._I_
_._.r.rK
Dus, waar ga je voor, de remise of een winstpoging? Bram wil ik vragen niet te snel te
reageren, Robin mag natuurlijk helemaal niets voorzeggen. Te sterk, zijn slotcombinatie
tegen Van den Doel mocht er bepaald zijn.
Welnu, terug naar de partij. Ik kwam er niet uit, had weliswaar direct gezien dat 27…, Th3
remise zou zijn (eeuwig schaak met de dame), maar inmiddels reeds een dik half uur
gebruikt om het toreneindspel na 27…, De5 te doorgronden. Uiteindelijk toch maar de
escape gebruikt, geslagen op h3 en remise aangeboden. Een aanbod dat Rik, hoe kan het
anders, a tempo aannam.
En hoewel Robin ogenschijnlijk ook een beetje last van tunnel vision heeft gehad tegen Van
den Doel (er bleek een snellere kill voorhanden), kan in mijn situatie met recht gesproken
worden van een mega tunnel vision. Misschien heeft de alerte lezer het reeds opgemerkt?
Fritz liet het me een dag later in elk geval direct zien. Eigenlijk al na 27. De5… Het schermpje
dat de waardering van de stelling weergeeft, begon van opwinding te glitteren. Damn it, had
ik dus toch 27…, De5 moeten spelen! Of niet?

Het antwoord op de vraag heeft met die tunnelvisie te maken: in hoeverre ben je in staat een
superveilige escape, die je mentaal vrij maakt voor het bekijken van een geheel andere,
lastige variant, tevens te onderzoeken als mogelijk winnende manoeuvre? Het vraagt een
soort van paradigma verschuiving. Je hebt de variant gesloten, en hij moet vervolgens weer
geopend worden. En had ik dat maar gedaan want, dat zal inmiddels duidelijk zijn: 27…,
Th3 is gewoonweg een fantastische zet. Es wäre schön gewesen….
Nou Bram, je mag, en anders is Robin wel in de buurt om te helpen!
Lex

In Denemarken is het gras groener
Voor de efficiënte afhandeling maar meteen het diagram:

._._._.t
_.d.l._.
._J_J_M_
_.iJ_Jj.
._.iS_S_
_I_NiNi.
.bQ_.iK_
r._._._.
Wit: Kasparova - Zwart: Toon M
Nu zijn er vier soorten schakers:
-die van de Pabo die kunnen tellen
-die alles meteen in Fritz stoppen, hoe onsmakelijk het ook is
-die niet kunnen schaken en niet kunnen tellen

Het geval wil dat Kasparova, zoals zo vaak bij Russinnen, getrouwd is met Kasparov.
Niet de echte gelukkig maar nog wel bijna 2500 elo. Op zich ook nog niet zo’n probleem
ware het niet dat ze veelvuldig communiceerden in het Wit-Russisch. Mijn Russisch is
redelijk maar de witte variant abominabel dus had ik juridisch geen poot om op te staan. Ik
kon telkens pas zetten als meneer Kasparov aan zijn eigen bord zat. Het kostte me veel tijd
maar uiteindelijk produceerde Kasparova in de diagramstelling geheel op eigen kracht de
zet Th1. We hadden hier namelijk te maken met de Wit-Russische Pabo. Ikzelf, ook met een
dubieuze vooropleiding speelde …Txh1;Kxh1;Pgxf2 en het kwam toch nog goed. Je kunt
Fritz echter ook helemaal negeren en toch gewoon Pxe3 spelen. Het resultaat van deze laatste
partij was verbluffend: De ratingprijs tussen 1900 en 2000, de bejaardenprijs(60+), twee
walgelijke bekers en 100 euro.
Zo sukkelde ik nog wat door in de Pyreneeën totdat ik besloot mijn geluk in Denemarken te
beproeven. Ik wist dat Louis Ferdinand Celine hier ooit naar toe gevlucht was, dus
waarschijnlijk goed toeven voor etterbuilen. In de 5e ronde een tegenstander van formaat
Ole Jacobsen(2358) van de club Ënkeltrmedem. Als je dit probeert uit te spreken ben je
verloren dus bek houden en nadenken. Ik had zwart maar gezien mijn resultaat tegen
Kasparova mocht dit geen probleem zijn.
Ole Jacobsen speelde e4, daarom leek Scandinavisch me “de kat op het spek binden”, dus in
het voetspoor van Celine, dan maar Frans.
1. e4-e6 2. d4-d5 3. e5-c5 4. c3-Pc6 5. Pf3-Db6 6.Ld3-cxd4 (een pion Pabo dus) 7. 0-0-Ld7
8. a3-Pge7 9. c4-dxc4 (Het is me nog nooit gelukt meer dan 10 zetten enigszins theorie te
spelen.) 10. Lxc4-Pg6 11. Te1-Dc5 12. De2-Pcxe5 (Leuk bedacht maar wel simpel.)
13. Pxe5-Pxe5 14. La2-Ld6 15. b4-Db5 15. De4-Dd3 16. Lb2-Lc6 17. Dxd4-Dg6 18. Kf1-Dxg2
Ke2 Lb5+ 0-1
Tot mijn verbazing heb ik gewonnen. Ik ging daarna direct door naar het geboortehuis van
Hans Christiaan Andersen. Heel vreemd maar hier leek juist alles echt.
Knibbel knabbel knuisje in mijn rating zit een ruisje
Toon M

Het aanraken van een stuk
Laura Cavalho was niet alleen mooi maar ook intelligent. Reeds als kind voelde ze intuïtief
aan dat beide eigenschappen voordelen boden maar dat bij het praktisch gebruik ervan enige
omzichtigheid betere resultaten gaf. Op 12 jarige leeftijd waren haar vader en oudere broers
op het schaakbord al geen partij meer voor haar. Die hadden wel even wat tijd nodig om
deze kleine ingreep in de natuurlijke orde te accepteren, maar de onderlinge bloedband was
ruim voldoende om een lichte irritatie te doen omslaan in eerlijke familietrots. Diezelfde trots
zorgde ervoor dat Laura’s vader bij een van de bezoeken van de pastoor het voor elkaar
kreeg hem een partijtje tegen Laura te laten spelen. De pastoor kwam graag bij de familie
Cavalho, de goede wijn die men daar schonk en zijn nimmer aflatende herderlijke plicht
maakten dit huisbezoek tot een prettige bezigheid.

Na de gebruikelijke pastorale adviezen en lokale roddels kwam het schaakbord op tafel. De
pastoor was een van de sterkste spelers van Veracruz en Laura mocht kiezen met welke
kleur ze wilde spelen. Ze koos vanzelfsprekend voor zwart dan kon de pastoor het spel
maken en dat leek haar het meest in overeenstemming met zijn missie in huize Cavalho.
“Wat trekt je zo aan in het schaakspel?”, vroeg de pastoor vriendelijk. Laura dacht diep na en
zei toen bedachtzaam:” Het is net als bij uw preken, je kunt er van alles bij bedenken maar je
weet nooit zeker of het klopt en dan doe je gewoon wat je het beste lijkt." Zowel haar moeder
als de pastoor bloosden hevig, maar haar vader redde de situatie door de klok in te drukken.
De pastoor vermande zich en prees zich gelukkig met zijn celibataire status, de
gemoedelijkheid van mannen onder elkaar voelde toch veel veiliger aan dan de
onvoorspelbare opmerkingen die Mexicaanse vrouwen kunnen maken wanneer ze denken
dat ze zich kunnen meten met typisch mannelijke vaardigheden als politiek bedrijven,
filosofisch of economisch inzicht, of het begrijpen van techniek.
Laura won de partij vrij gemakkelijk. De pastoor gaf loyaal op waardoor hij nog net op tijd
een mat in drie kon demonstreren met de stukken van zijn tegenstandster.
Elk jaar werd Laura mooier en haar schaakrating bleef hierbij perfect in de pas, ze was nu 22
en had inmiddels een rating van 2453 die ook nog voorzien was van de WGM titel. Ze kreeg
steeds vaker invitaties uit Europa, als dameskampioen van Mexico en mede dankzij haar
eigen website was ze een graag geziene gast. Op een onverwacht moment kreeg ze zelfs een
invitatie uit Nederland voor het Noord Veluwe Open over 9 ronden.
Er werd gespeeld in Elburg en Hattem, twee vlak bij elkaar liggende stadjes met veel historie
en nog een ouderwets degelijk clubleven zoals je dat momenteel nog maar in weinig plaatsen
in Nederland aantreft. De mensen bleken er alleraardigst en Laura had er veel zin in.
Het toernooi liep voortreffelijk en na 8 ronden stond ze op 6 punten, twee remises en één
verliespartij tegen drie sterke jonge Nederlandse grootmeesters. Als ze in de laatste ronde
remise kon maken was ze verzekerd van de eerste prijs bij de dames en een waarschijnlijk
gedeelde prijs in het toernooi.
Haar laatste tegenstander was een zekere Cees Bakker, niet zo sterk, maar ze had wel zwart
en een ongeluk zit in een klein hoekje.
Cees Bakker, geboren op de Veluwe in het dorpje Tilvoorde kwam uit een goede familie en
vertoonde reeds op jonge leeftijd alle kenmerken van een wonderkind. De omgeving vergaf
de ouders hun voorbarige trots, want het moest toch allemaal nog maar bewezen worden en
op de Veluwe woont een nuchter volkje. Hij leverde echter wel krasse staaltjes van zijn
talent, alleen de gymleraar moest constateren dat hij, motorisch gezien, enigszins was
achtergebleven, zoals dat wel meer voorkomt bij kinderen die te weinig spelen omdat ze
eigenlijk te veel interesses en ambitie hebben. Al op de lagere school kende Cees alle
inwonersaantallen van alle landen van de wereld uit zijn hoofd en die gave zette zich later
door op zijn schaakclub waar hij praktisch alle telefoonnummers van de bijna 40 leden die de
club rijk was uit zijn hoofd kende. Op verjaardagen kwam het vaak voor dat een oom of
neefje vooraf in de atlas had opgezocht hoeveel inwoners minder bekende landen als
Bhutan, Belize of Kazachstan hadden, maar Cees bleef met gemak foutloos. Op de
middelbare school liep alles voortreffelijk en volgens zijn vader was een rechtenstudie ideaal
om zijn fenomenale geheugen te benutten. Na zijn afstuderen zouden de banen dan voor het
oprapen liggen.

Toen kwam de grote schok. Cees stopte met zijn studie. Was het “Wein, Weiber und Gesang”
of behelsde de studie meer dan wetboeken doorploegen?
Maar Cees zat niet bij de pakken neer en kreeg al snel een baan als logistiek manager bij een
groot internationaal transportbedrijf. Hij werkte hard en door zijn fenomenale
werkgeheugen en grote talenkennis kreeg hij steeds meer taken en verantwoordelijkheden
toegewezen. Ongelooflijk dat daarbij ook nog zijn inspanningen voor Schaakclub Tilvoorde
en Omstreken met veel plezier en ambitie werden verricht. Zelfs zijn schaakniveau steeg nog
steeds en er hoefde nog maar weinig gewonnen te worden of hij zou de norm voor FM halen.
Deze laatste ronde was zijn kans.
Cees wist dat Laura genoeg had aan remise voor de damesprijs en ook hij had genoeg aan
een remise voor de FM norm. Zijn in het bedrijfsleven ontwikkelde vaardigheden en zijn
grote sociale intelligentie in de omgang met mensen maakten hem extra gevoelig voor de
kansen die het leven regelmatig bood. Hij was een charmant causeur en sprak door zijn
vakanties aan de Spaanse costa’s al redelijk Spaans. Zijn omgang met vrouwen was zonder
meer goed.
Al ruim een kwartier van te voren zat hij aan zijn bord in de hoop dat Laura ook wat eerder
zou verschijnen. En inderdaad, ook zij was ruim op tijd. Even ergerde hij zich wel aan de
fotografen die onevenredig veel tijd aan Laura besteedden, terwijl hij als plaatselijke favoriet
toch ook wel wat aandacht verdiende, maar toen de fotografen elders op zoek gingen naar
slachtoffers, ontspon zich een dermate geanimeerd gesprek dat het wel leek of ze elkaar al
jaren kenden. Het klimaat was ideaal voor een remisevoorstel, maar Laura wees dit
gedecideerd van de hand. "Dat kan ik niet maken," legde ze uit, "ik ben uitgenodigd om te
schaken en ik mag de organisatie niet teleurstellen." Desondanks boog ze zich voorover en
fluisterde Cees in dat er tussen zet 60 en 65 wel iets te regelen viel.
De opening was voor beiden een formaliteit omdat beiden goed voorbereid waren en Laura
niet direct wilde reageren toen Cees toch enkele finesses uit de opening niet bleek te kennen.
Laura hield daarom de stelling gelijk en op de zestigste zet zou iedere schaker berusten in
remise. Laura keek Cees af en toe vragend aan. Het bleek echter niet duidelijk genoeg dus
gaf ze Cees maar de mogelijkheid om met zijn vrijpion door te lopen naar dame waardoor
het pat zou worden, duidelijker kon ze toch niet zijn en omdat ze al in de uitvluggerfase van
10 seconden per zet zaten zou niemand haar die blunder kwalijk nemen. Bij Cees gebeurden
er echter andere dingen en werden de plannen wat gewijzigd. Hij schoof zijn pion van b7
naar b8, drukte de klok in om vervolgens een dame te gaan zoeken. Het gebeurde zelden dat
hij op het moment suprême nog een dame moest zoeken. Meestal zette hij al een dame klaar,
zelfs als de promotie nog lang niet zeker was.
Toen hij de dame gevonden had en oppakte om op het bord te zetten legde Laura
beminnelijk haar hand op de zijne met de dame erin en zei: “Aangeraakt en pat”
Nu bleek hoe snel en slagvaardig Cees kon handelen. “Ik mag elk stuk aanraken dat naast
het bord staat dus ik pak in plaats van een dame toch maar een toren”. Door de consternatie
was er inmiddels een arbiter verschenen die het voorval geroutineerd reconstrueerde.
“Sorry mylady” zei hij tegen Laura en Cees legde hij uit dat deze een onreglementaire zet
had gedaan door de klok in te drukken terwijl de pion nog op b8 stond. "U mag alsnog een
stuk kiezen en uw tegenstandster krijgt er 10 minuten bij."
Zonder Laura aan te kijken zette Cees de toren op het bord.
Laura gaf koeltjes op, maar ook zij kon razendsnel denken. Ze hervond haar beminnelijkheid
en zei: “Kom, laten we naar de bar gaan, dat hebben we beiden wel verdiend en verdere

analyses zijn toch nutteloos." Cees kreeg steeds meer bewondering voor deze jonge vrouw
die zo hoffelijk kon zijn zonder een spoor van kwaadheid.
Het gesprek werd steeds geanimeerder, het ging over de Mexicaanse corruptie maar ook
over de enigszins saaie Nederlandse degelijkheid. Cees liet zelfs even de naam van de
Mexicaanse schrijver Carlos Fuentes vallen, daar had hij weliswaar nog nooit iets van
gelezen maar Laura was er duidelijk blij mee dat hij ook iets van haar cultuur wist. Vanwege
de uitermate hartelijke sfeer en het te verwachten prijzengeld besloot Cees Laura een etentje
aan te bieden in “Het wapen van Hattem”. De kok had er al drie Michelin sterren en de sfeer
was er discreet en intiem.
De verwachtingen kwamen geheel uit, het eten was voortreffelijk, de wijn zonodig nog beter
en zijn Veluwse nuchterheid begon het steeds meer te laten afweten.
“Ik moet naar mijn hotel” zei Laura, “Breng me even dan kunnen we daar nog een
afzakkertje pakken”.
In de bar van het hotel incasseerde Cees nog 3 glazen whisky en trok toen de stoute schoenen
aan. “ Ik denk dat ik niet meer mag rijden Laura, de politie controleert in het weekend altijd
heel fanatiek. Er is vast wel een bank op je kamer waar ik een paar uurtjes kan slapen".
Poeslief legde Laura voor de tweede keer haar hand op de zijne: “Ik wist niet dat
Nederlandse mannen zo ondernemend konden zijn”.
Enigszins zwevend stapte Cees achter Laura de lift in. Natuurlijk speelde de drank ook een
rol, maar er zijn van die dagen dat alles meezit. In de lift probeerde Cees Laura te kussen
maar ze weerde hem charmant af. “ In Mexico nemen we voor dit soort zaken de tijd, we
zitten nog lang niet in de uitvluggerfase”.
Boven gekomen maakte Laura de deur van haar kamer open. Cees hoorde dat de teevee nog
aanstond, maar er bleek ook iemand in de kamer te zitten.
“Mag ik je voorstellen aan mijn vriend Miguel” klonk de stem van Laura achter hem. Cees
duizelde, zijn hart bonsde en er dienden zich opeens meerdere katers aan.
“Laura had me al gebeld met de mededeling dat je wel even hier zou komen kennismaken”
zei Miguel monter. “We drinken nog een tequilla en dan breng ik je even naar de uitgang
van het hotel.“ Manmoedig dronk Cees zijn glas leeg. Het leek wel spiritus of antivries, raar
volk die Mexicanen.
Nadat Cees Laura een hand had gegeven stapte Miguel nog even bij hem in de lift om hem
naar de uitgang te brengen. Halverwege zette hij de lift op de noodrem en pakte rustig een
pen en een papiertje uit zijn zak. “Ik schrijf even een rekening” zei hij. ”250 Euro voor de
gemiste damesprijs, de 400 euro van je gedeelde 3e plaats en laten we zeggen 100 euro voor
je FM resultaat, dat lijkt me redelijk”. Cees had weinig keus, de lift stond stil en Miguel leek
wel aardig, maar er ging ook iets onheilspellends van hem uit en je weet het nooit met die
buitenlanders. “Akkoord”, stamelde Cees. Hij wilde naar huis, naar zijn echtgenote. De lift
werd weer aangezet en bij de buitendeur gaf Miguel hem nog een extreem stevige hand. “Dit
is mijn banknummer, namens Laura nog bedankt voor het etentje en onthoud goed; alleen de
dame op het bord mag je aanraken. De dame achter het bord doet echter de laatste zet"
Randpion

De zomer voorbij
Mist hangt laag boven de velden
Paarden steigeren strijdvaardig
IJlbodes snellen af en aan
op hun diagonale baan
Hoekstenen ballen hun dreigende kracht
Wervelende dames heupwiegen hun bevallige pracht
Koketteren met hun superieure macht
Voetvolk valt
De oude Koning schuifelt
stap voor stap
uit zijn beveiligde hoek
Op de vlucht of op weg
Op zoek naar de genadeklap
Geen rook meer boven de velden
Maar drommen bij de buitendeur
Theo M.

En ik zeg dat het leven inderdaad donker is, behalve wanneer er verlangen is,
En alle verlangen is blind, behalve wanneer er kennis is
En kennis is ijdel, behalve wanneer er werk is,
En alle werk is ledig, behalve wanneer er liefde is.
Kahlil Gibran

Aan de slag
De ALV zit er weer op en dus kunnen we, na een lange zomer droog staan, weer aan de slag.
We gaan de donkere jaargetijden in, maar we verlangen. Verlangen is blind, behalve
wanneer er kennis is en daar hebben we het elektronisch monster voor. Met kennis alleen red
je het ook niet, maar we houden van het spel, aan het werk dus!
Als het startschot in de vorm van de ALV echter de norm is, kunnen we niet zeggen dat we
flitsend uit de blokken kwamen. Het totaal aantal bezoekers zal niet ver van de vijftien
hebben gezeten, inclusief de vier bestuursleden en nog een aspirant lid.
De vastgestelde begintijd werd zoals gebruikelijk niet gehaald, waarbij als verzachtende
omstandigheid kan gelden dat de voorzitter talmde in de hoop dat er toch nog wat
stukkenjagers zouden komen opdagen. Vergeefs, vergeefs, oh al tevergeefs.
Als locatie werd opnieuw gekozen voor de benedenzaal. Waarom is niet duidelijk, net zomin
als de bestuurstafel, door de spaarzame verlichting, duidelijk zichtbaar was. Om toch nog de
uitgedeelde papieren te kunnen ontcijferen koos ik voor een plaats aan de laatste tafel, maar
ieder voordeel herbergt een evenredig gevaar. Dan zit je onder een lamp die de papieren

goed verlicht, maar dan versta weer geen bal van wat er gezegd wordt. De tafel staat precies
tegenover de open keuken, waar het personeel onder luid pannengekletter de laatste
nieuwtjes, roddels of moppen uitwisselt. Later op de avond, als de keuken inmiddels is
gesloten, is de bar volgelopen met bezoekers die evenmin op hun mondje blijken te zijn
gevallen.
Desondanks lijkt alles vlotjes te verlopen. Geen ingekomen stukken, de notulen rimpelloos
aanvaard, om vervolgens de verslagen van de interne en de externe in sneltreinvaart er door
te jassen, maar dan komen de cijfers. Plotseling is er enige gelijkenis met de
aandeelhoudersvergadering van een beursgenoteerde onderneming. Verlies en
winstrekening, balans, eigen vermogen, begroting, verwachte en behaalde resultaten, het kan
niet op.
Bij afwezigheid van de in het buitenland vertoevende penningmeester aan Kien de taak om
de cijfers te verhelderen. Dat gebeurt op zijn Kiens, ongeveer zoals hij zijn partijen
analyseert, met omhaal van veel half gemompelde woorden wordt de geplande pauze ver
naar achteren geschoven zonder dat de cijfertjes veel duidelijker worden. Wat wel duidelijk
wordt is dat de kascommissie maar voor 50% heeft gefunctioneerd wegens last minute
afspraken en niet meer weten waar die andere 50% uit bestond.
Als de kelen droog worden en de dorst zienderogen toeneemt wordt besloten er nog eens
naar te laten kijken zodat we eindelijk ook zelf naar de bar kunnen.
Na de pauze komt er weer meer vaart in. Of we met zes of met zeven teams de externe
ingaan blijft nog even afwachten, net zoals het aantal avondteams, de speeltijd interne
verandert van 1.45 uur plus een kwartier in x minuten plus 15 seconden per zet. Ook hiervan
is me het waarom niet duidelijk, maar er zijn goede ervaringen mee opgedaan tijdens het
weekendtoernooi en daar vertrouw ik dan maar op als ook ik mijn hand opsteek wanneer
om instemming wordt gevraagd. De contributie wordt in een handomdraai verhoogd met 1
euro, of waren het er toch 3? Ook goed, tenslotte staat er een jubileumjaar voor de deur.
1973 (of was het toch 1972?) - 2009, stukkenjagers wijken per definitie af. De gevraagde
meedenkers melden zich bij handopsteken en dan komt de rondvraag alweer in zicht.
Die heeft niet veel om het lijf en dus kunnen de rokers eindelijk naar buiten om het
nicotinebeest in hen tot bedaren te brengen en de zomerervaringen uit te wisselen.
Nog een weekje wachten en we kunnen echt aan de slag.
Theo M.

SJ-LATIJN
Het ruikt hier naar boerenkool.
Ja, waarvan de helft te lang heeft gestaan en de andere helft is opgeboerd

HET SCHAAKSPEL IN DE LITERATUUR
Uit: De twaalf stoelen
Ilja Illf & Jevgeni Petrov (4)

Ostap liet zijn blik over de hem omringende zwartspelers en langs de afgesloten deur gaan
en toog onverschrokken aan het werk. Hij liep op de eenoog toe, die achter het eerste bord
zat, en schoof de koningspion van e2 naar e4. De eenoog nam onmiddellijk het hoofd in de
handen en verzonk in gepeins. ‘De grootmeester heeft e2-e4 gespeeld,’ fluisterden de
schaakgelederen. Ostap verwende zijn tegenstanders niet met varianten hierop. Op de
overige negenentwintig borden deed hij precies dezelfde zet: e2-e4. De één na de ander
namen de amateurs het hoofd in de handen en verzonken in koortsachtig gepeins. De
toeschouwers volgden elke beweging van de grootmeester. De enige fotograaf van de stad
was op een stoel geklauterd en stond op het punt zijn magnesiumpoeder te ontsteken, maar
Ostap staakte zijn gang langs de borden en riep, boos met zijn armen zwaaiend: ‘Verwijder
die fotograaf. Hij blokkeert mijn schaakdenken!’ Hij schuwde de autoriteiten en had liever
niet dat zijn foto in dit achterlijke gat achterbleef.
Het afkeurend gesis van de schaakliefhebbers deed de fotograaf van zijn aanvankelijke plan
afzien. De verontwaardiging was zelfs zo groot, dat de fotograaf hardhandig werd
verwijderd.
Bij de derde zet werd duidelijk dat de grootmeester achttien Spaanse partijen speelde. Voor
de overige twaalf hadden de zwartspelers voor de klassieke, maar betrouwbare
Philidorverdediging gekozen.. Als Ostap had geweten wat voor ingewikkelde partijen hij
speelde en op wat voor beproefde verdedigingen hij stuitte, had hij zich buitengewoon
verbaasd. De grote combinator had namelijk pas één keer eerder in zijn leven geschaakt.
Aanvankelijk reageerden de tegenstanders, de eenoog voorop, geschokt. Ongetwijfeld was
dit een list van de grootmeester. Met zeer groot gemak en met veel venijn jegens de
achterlijke Vasjoekische schaakliefhebbers, offerde de grootmeester links en rechts pionnen,
lichte en zware stukken. De tijdens de lezing zo vlijend bejegende donkerharige man offerde
hij zelfs een dame. De man schrok zich dood, wilde onmiddellijk opgeven, en moest zich met
uiterste wilskracht dwingen tot verder spelen.
‘Mat’ klonk het toen als een donderslag bij heldere hemel. ‘U staat mat grootmeester,
stamelde de donkerharige doodsbenauwd.’ Ostap analyseerde de situatie, noemde de dame
verachtelijk ‘koningin’ en feliciteerde de donkerharige hooghartig met zijn overwinning. De
schaakliefhebbers rumoerden.
‘Biezen pakken,’ dacht Ostap bij zichzelf, terwijl hij rustig de tafels bleef rondgaan en
achteloos stukken verzette. ‘ Die zet is ongereglementeerd, kameraad grootmeester,’
flikflooide de eenoog. ‘Zo springt een paard niet.’ ‘Pardon, excuseer,’ antwoordde de
grootmeester. ‘ Zo’n lezing is erg vermoeiend.’
Tien minuten later had de grootmeester nog tien partijen verloren.
Verbaasd geschreeuw vulde het clubhuis van de kartonfabriek. Het conflict rijpte. Ostap
verloor vijftien partijen achtereen en vlak daarna nog drie. De eenoog bleef als laatste over.
In het begin had hij van schrik enorm veel fouten gemaakt, wat zijn overwinning
bemoeilijkte. Ongemerkt voor de omstanders nam Ostap de zwarte toren van het bord en

stak hem in zijn zak. De kring van omstanders werd steeds nauwer. ‘Hier stond zonet mijn
toren nog,’ riep de eenoog uit, de kring rondkijkend. ‘En nu is hij weg!’ ‘Dan kan hij er ook
niet gestaan hebben,’ zei Ostap bot.’ ‘Hoezo niet? Ik weet het zeker!’ ‘Niet dus.’ ‘Waar kan hij
naar toe zijn ? Hebt u hem verschalkt?’ ‘Jazeker.’ ‘Wanneer dan? In welke zet?’ ‘Zeur toch
niet zo over die toren. Als je wilt opgeven, zeg het dan gewoon.’ ‘Excuseer kameraad, ik heb
alle zetten opgeschreven.’ ‘Opschrijven doen ze op het bureau.’
‘Het is een schande!’ brulde de eenoog, ‘geef terug die toren!’
Na deze woorden greep de grootmeester, langer dralen was fataal geweest, een handvol
stukken van het bord en smeet ze zijn tegenstander naar zijn hoofd.
De Vasjoekische schaakvrienden stonden perplex.
Zonder kostbare tijd te verdoen , slingerde Ostap het schaakbord tegen de lamp, deelde in
het ingetreden duister enkele rake klappen uit en stoof naar buiten. Over elkaar heen
buitelend zetten de Vasjoekiërs de achtervolging in.

Nagekomen..
Schaakvereniging De Drie Torens organiseert ook dit jaar weer haar open bekercompetitie
De Drie Torens Bokaal
15 rondes Zwitsers verdeeld over 5 avonden
Deelname is gratis voor leden van de drie torens en kost 5 euro voor niet leden.
Dat is slechts € 1,-- per avond! Iedereen die van schaken houdt kan meedoen.
Waar: Denksportcentrum Theseus
Bredaseweg 167 Tilburg
Speeldata

Tijd:

6-10-2008
17-11-2008
19-1-2009
9-3-2009
27-4-2009

Aanvang 20:00

duurt ongeveer tot 23:00

Speeltempo: 20 minuten p.p.p.p + 10 seconde per zet (drie rondes per avond)
Informatie: Ernest van Moorsel, 0161453364.

