Wat kan hij anders zoal doen
Dan ’s zondags na de noen
Een pintje te gaan drinken?
De herfst is bruin en koud
En boven ’t kreupelhout
Hangt reeds een ster te pinken.
J.L. de Belder

Wat kan hij anders zoal doen ’s zondags na de noen? Vast geen schaker die de Belder. Wij zouden het
wel weten. De partij in Fritz stoppen en dan het hele gezin de hele dag aan de kop zeuren over hoe we
hadden kunnen winnen, klagen over een moment van concentratieverlies of over een opkomende
verkoudheid die natuurlijk de oorzaak was dat het nou net mis ging. Of in het tegenovergestelde
geval de hele dag lopen pochen over die briljante combinatie of die geraffineerde schwindel waar die
sul met open ogen intrapte. Het niet schakende gezin lastig vallen met uit het hoofd opgelepelde
zetten en hun zwijgen opvatten als twijfel en er dan het bord bij halen om hen te overtuigen. Kortom
een zondag na de externe. Ook dit keer kwamen alle facetten van zo’n zondag aan het licht.
De vlaggendragers deden het prima en keerden zelfs zonder één enkele nul terug uit Roosendaal, de
slippendragers compenseerden dat uitstekend door in Helmond hun tanden stuk te bijten, Joost en
zijn mannen lieten zien dat ze niet van plan zijn om op dit hogere niveau als kanonnenvoer te dienen
en verlieten het slagveld met slechts één slachtoffer en een paar lichtgewonden, ruim voldoende om
een hoge borst op te zetten. Maar daarmee hebben we het wel gehad. Voor het vierde en vijfde is de
herfst al bruin en koud en boven het kreupelhout hangt reeds een spook te pinken.
Geen reden om geen pint te drinken.

Stukkenjagers-agenda
4 november
9-13 november
11 november
18 november
21 november
25 november
2 december
9 december
12 december
16 december
20 december
23 december
27 december
30 december
4-8 januari
6 januari
9 januari
13 januari

Groepencompetitie
Avondcompetitie, uitwedstrijden
Groepencompetitie
Stukkenjagers Open 3
Externe, uitwedstrijden
Groepencompetitie, inhaalavond
Avondcompetitie, thuis
Stukkenjagers Open 4
Externe, thuiswedstrijden
Groepencompetitie, slot 1e cyclus
Kersttoernooi
Geen clubavond
Kersttoernooi
Geen clubavond
Avondcompetitie, uitwedstrijden
e
Groepencompetitie, start 2 cyclus
Externe, uitwedstrijden
Stukkenjagers Open, 5

20 januari
27 januari
3 februari
6 februari
10 februari
17 februari
22-26 februari
24 februari
3 maart
6 maart
10 maart
17 maart
24 maart
27 maart
31 maart
7 april
14 april
17 april

Groepencompetitie
Avondcompetitie, thuiswedstrijden
Stukkenjagers Open 6
Externe, thuiswedstrijden
Groepencompetitie
Geen clubavond
Avondcompetitie, uitwedstrijden
Groepencompetitie
Stukkenjagers Open 7
externe, uitwedstrijden
Groepencompetitie
Avondcompetitie, thuiswedstrijden
Stukkenjagers Open 8
externe, thuiswedstrijden
Groepencompetitie
Groepencompetitie
Stukkenjagers Open 9
externe, SJ 1, 2 en 3, uit

Toernooien
Het Stukkenjagers Open vindt elk seizoen plaats op 9 woensdagavonden. De resterende data van dit
seizoen zijn: 28 oktober, 18 november, 9 december, 13 januari, 3 februari, 3 maart, 24 maart, 14 april.
Het Kersttoernooi vindt dit seizoen plaats in De Harmonie op zondag 20 december.
Het Stukkenjagers Weekendtoernooi zal waarschijnlijk in 2010 van 20-22 augustus in de Fontys
Hogeschool voor de Kunsten plaatsvinden.

Stukkenjagers-info
Opgericht:
Speellokaal:
Interne competitie:
Externe competitie:
Evenementen:
Contributie:

September 1973
De Harmonie, Stationsstraat 26, Tilburg
Elke woensdagavond vanaf 20.00 uur
1 x per 4 weken op zaterdagmiddag, 12.00 uur
Eksakt Kersttoernooi, Eksakt Weekendtoernooi, Stukkenjagers Open
100 euro per seizoen, betaal je voor 1 december dan is het 90 euro.
Overmaken op giro 387977, ten name van penningmeester
Stukkenjagers, Tilburg.

Bestuur
Reinier Jaquet (voorzitter, 0162-467400, rwjaquet@yahoo.com),
Joost Op ‘t Hoog (secretaris, 013-5357088, opthoog@telfort.nl)
Paul Vermee (penningmeester, 013-5800376, paul.vermee@wxs.nl),
César Becx (interne/ externe competitieleider, 013-5354897/ 06-27423952, c.becx@home.nl),
Mart Nabuurs (interne/externe competitieleider, 06-11181259, martnabuurs@hotmail.com).
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, theo117@kpnmail.nl
Daarnaast ten behoeve van de digitale versie ook graag alle kopij naar Joost Op ’t Hoog,
opthoog@telfort.nl
Website: www.stukkenjagers.nl wordt beheerd door Mark Huizer. Contact via
webmaster@stukkenjagers.nl Webredactie wordt verzorgd door César Becx.

Contributie: voor 1 december goedkoper!
Mocht er verwarring heersen over de contributie: die is inmiddels vastgesteld op 100 euro per seizoen,
maar bij betaling vóór 1 december is dat maar 90 euro. Je kunt het beddrag – of de aanvulling –
overmaken op gironummer 387977 ten name van De Stukkenjagers, Tilburg.

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

Nog meer cijfertjes... (2-11-2009)
En zoals aangekondigd is ook de KNSB met een november-update van zijn ratinglijst gekomen. Hierin
is eveneens de eerste ronde van de KNSB-competitie verwerkt, maar onder andere ook de resultaten
van het Stukkenjagers Weekendtoernooi. De meeste winst boekten Anne Haast (+83), Angelo Franken
(+70), Peter Lode (+32), Jean-Marie Wildeboer Schut (+32), César Becx (+31), Joost Op 't Hoog (+24) en
Arend-Jan Meerwijk (+23). Alle info vind je via deze ratingviewer, waarmee je ook de herkomst van
de winst of het verlies nauwkeurig in beeld kunt krijgen.

Alwéér nieuwe FIDE-ratings (2-11-2009)
Waar is de tijd gebleven dat je als ratinghouder één keer per jaar één getalletje hoefde te onthouden?
De FIDE is nu overgeschakeld op een tweemaandelijkse update, en het zal vast niet lang meer duren
voordat de ratings live worden bijgehouden, analoog aan de SJ-rating. De mutaties worden uiteraard
wat kleiner, voor de meesten is alleen de eerste ronde van de KNSB-competitie verwerkt. Enkel Cor
van Dongen (+40 dankzij Brasschaat) en Anne Haast (+36) onttrokken zich aan het gekabbel. Alle
FIDE-ratings van Stukkenjagers kun je hier bekijken. En voor wie er niet genoeg van kan krijgen:
vandaag verschijnt ook de driemaandelijkse update van de KNSB-rating. Daarover later meer.

Veertiende plaats voor vrouwenteam (30-10-2009)
In de laatste ronde van het EK Landenteams hebben de Oranje-vrouwen alsnog ouderwets
toegeslagen. Tegen hekkensluiter Finland werd het 3,5-0,5. Bianca Muhren leverde aan bord 3 het
bewuste halfje in tegen Heini Puuska (2020), hetgeen haar eindscore op 4 uit 8 en haar TPR op 2140
bracht. Petra Schuurman kwam in de slotronde niet meer in actie; zij scoorde 4 uit 6 en een mooie TPR
van 2350. Het Nederlands team reikte helaas niet verder dan de veertiende plaats.

Eindsprint in de kiem gesmoord (30-10-2009)
Na de zege op Oostenrijk hoopten de fans op een mooie eindsprint van de Nederlandse vrouwen in
het EK Landenteams in Novi Sad. Maar helaas, donderdag bleek Roemenië net te sterk: 1,5-2,5. Petra
Schuurman remiseerde aan bord 2 tegen Carmen Voicu (2285), Bianca Muhren kwam aan bord 4 een
puntendeling overeen met Alina Motoc (2316). Vrijdag mag Oranje in de slotronde proberen door een
zege op Finland alsnog de subtop te bereiken.

Twee punten voor Oranje (29-10-2009)
Petra Schuurman en Bianca Muhren leverden woensdag in Novi Sad een belangrijke bijdrage aan de
3-1 winst op Oostenrijk. Petra versloeg aan bord 2 Anna-Christina Kopints (2254), terwijl Bianca
Muhren aan bord 3 te sterk bleek voor Veronika Exler (2113). Donderdag volgt de match tegen
Roemenië.

Stukkenjagers aan kop in TDK (28-10-2009)
De strijd om het Tilburgs Districtskampioenschap beleefde afgelopen zondag zijn tweede ronde in
Denksportcentrum Theseus. Frans Konings en Bram van den Berg deden goede zaken met zeges op
respectievelijk Wilbert Kocken en Huub Leemans. Samen met Bert-Jan Panjoel (De Drie Torens) en
Eric de Moor gaan zij met 2 uit 2 aan de leiding. Stefan Hess bleef op 1 punt staan door een nederlaag
tegen Bert-Jan. Guus Vermeulen en Leo van Gelder staan op 1,5 uit 2. Guus via een bye, Leo versloeg
Frans Deckers (COMBEO)

Wisselende resultaten bij EK Landenteams (28-10-2009)
Het toernooi in Novi Sad heeft de Oranje-vrouwen nog niet gebracht wat ervan werd verwacht. In
ronde 4 leverden Petra Schuurman en Bianca Muhren weliswaar een bijdrage aan de verwachte 4-0
tegen Turkije, maar daarna was er een nederlaag tegen Israël, 1,5-2,5. Bianca Muhren verloor in deze
match van collega-WGM Ella Pitam (2289). In ronde 6 was er een verdienstelijke 2-2 tegen het sterke
Servië, waarbij Petra Schuurman remiseerde met IM Natasa Bojkovic (2429).

Dubbel verlies in Novi Sad (25-10-2009)
Het gaat de Oranje-dames na drie ronden nog niet voor de wind in het EK voor landenteams in Novi
Sad. Na de eenvoudige zege op het zwakke Macedonië in ronde 1, bleek in ronde 2 Duitsland veel te
sterk: 0,5-3,5. Petra Schuurman en Bianca Muhren kwamen tegen respectievelijk Ketino Kachiani
(2349) en Maria Schöne (2274) niet tot scoren. In ronde 3 pauzeerde Petra, maar Bianca moest aan de
slag tegen de sterke Hongaarse Anita Gara (2365). Het werd een spannende partij, die helaas verloren
ging. Op de andere borden louter remises, zodat Oranje wederom verloor.

Winst en verlies in Hoogeveen (25-10-2009)
Herman Grooten en Anne Haast hebben het Univé Open op identieke wijze afgesloten. Beiden
wonnen ze in ronde 8; Herman van de Italiaan Lagrotteria, Anne van Lars Ootes. Helaas konden zij in
de slotronde hun TPR niet boven de eigen rating uittillen. Herman bleef op 5 punten staan door een
nederlaag tegen IM Thomas Willemze, terwijl Anne met 4,5 uit 9 genoegen moest nemen nadat Luuk
van Kooten te sterk bleek.

Historische nederlaag voor Stukkenjagers F (25-10-2009)
Pas in de auto op de terugweg uit Oosterhout drong het tot de leden van Stukkenjagers F, voorheen SJ
D, door dat zij die vrijdagavond haddden bijgedragen aan het bereiken van twéé mijlpalen. Dat ze
getuige waren geweest van de eerste zege in het nog jonge bestaan van esv Rode Lopers was hen al
duidelijk gemaakt door de welhaast euforische stemming bij de tegenstanders. Maar dat het team,
zoals teamleider Bas Rosheuvel fijntjes opmerkte, sinds de komst van César Becx welgeteld nul
punten uit acht matches heeft behaald, zorgde voor een bulderend gelach. Het was dan ook de
kopman die hoogstpersoonlijk de nederlaag had binnengehaald. Na de aanvallende strategie van Eric
de Moor geneutraliseerd te hebben, leek het tijd om te gaan oogsten. Maar het was ook weer eens tijd
om op te schieten, en toen kwam het incorrecte pionoffer vanzelf. Voordat dit beslissende punt werd
overhandigd, had Jeroen van de Rijt aan bord 4 enigszins gelukkig een gelijkstaand eindspel mogen
winnen. Ook zijn broer Bastiaan leek op bord 3 op de zege af te stevenen, nadat tegenstander Harry
Szöke optimistisch een stuk had geofferd. Maar Bastiaan kon het kawei niet afmaken, en toen ging het
van kwaad tot erger. Bas Rosheuvel kwam aan bord 2 tot een gelijkwaardige remise.
Beter nieuws kwam er uit Den Bosch, waar ons avondsterrenteam, alvast maar Stukkenjagers A
genoemd, HMC A versloeg met 3,5-0,5. Frans Konings remiseerde aan bord 1, maar Mark Haast, Mart
Nabuurs en Mark Clijsen sloegen met enige veine onverbiddelijk toe.

Stukkenjaagsters in Oranje (23-10-2009)
Donderdag 22 oktober is in het Servische Novi Sad het EK voor landenteams van start gegaan. Zoals
de laatste jaren gebruikelijk levert onze club weer een belangrijke bijdrage aan de bezetting van het
vrouwenteam. Deze keer zijn Petra Schuurman en Bianca Muhren van de partij. In de eerste ronde,
tegen FYROM (zeg maar Macedonië), konden ze beiden een vol punt bijdragen aan de 3,5-0,5 zege.
Petra versloeg aan bord 1 Katarina Jonoska (2024), terwijl Bianca aan bord 3 Bojana Bejatovic (1833) de
baas bleef. Vrijdag zal het treffen met Duitsland meer spanning opleveren. Petra en Bianca treffen dan
in Ketino Kachiani (2349) en Maria Schöne (2274) gelijkwaardiger tegenstandsters.

Hoogeveen, de tussenstand (23-10-2009)
Het Univé Open in Hoogeveen is inmiddels gevorderd tot en met de zevende ronde. Na zijn
vliegende start van 2,5 uit 3 ging het Herman Grooten minder voor de wind. Hij verloor van Sergey
Kasparov (2488) en FM Migchiel de Jong, om vervolgens te remiseren met Nick Bijlsma (2109). Daarna
sloeg hij de weg naar boven weer in door een zege op Miguoel Admiraal (2229). Met 4 uit 7 is hij
begonnen met de eindsprint die vrijdag (tegen de Italiaan Lagrotteria, 2221) en zaterdag hopelijk een
vervolg krijgt. Anne Haast sloeg maandag een ronde over en vocht zich daarna, onder meer via winst
op Richard Hendriks (2076), terug naar 50%. Daarna volgde een felbevochten remise met Babak
Tondivar (2358). Met 3,5 uit 7 speelt zij vrijdag tegen collega-talent Lars Ootes (2385).

50% in avondcompetitie (22-10-2009)
Op woensdag 21 oktober traden in De Harmonie maar liefst vier van de zeven avondteams aan. Eentje
won, eentje verloor, en twee speelden er gelijk. Deze 50%-totaalscore was wel voorspelbaar, want het
ging om twee onderlinge matches. Stukkenjagers B moest 'uit' tegen Stukkenjagers D. De thuisclub
kwam snel op voorsprong door winst van Erik van Ingen tegen Mark van den Berg aan bord 3. Aan
bord 2 sloeg SJ B terug: Pepijn Obels wist op fraaie wijze Ivar Heine te verslaan. Doorslaggevend was
echter de verrassende zege van Sander Funk (SJ D) op KNSB-speler Karel Storm, aan bord 1. Opgeteld
bij de remise aan bord 4 tussen Arend-Jan Meerwijk (D) en Guus Vermeulen (B) bleef Stukkenjagers D
met 2,5-1,5 aan de goede kant van de score.
De andere match, Stukkenjagers G - Stukkenjagers E, eindigde in een gelijkspel. Nadat Dennis
Jaheruddin SJ G op voorsprong had gebracht door aan het topbord Kienfong Lie Kwie in no time te
verslaan, maakte SJ E aan bord 2 gelijk door de winst van Emil Voorhorst tegen Bart Landolt. De strijd
op de andere twee borden bleef onbeslist, al hadden de G-spelers Angelo Franken en Elsbeth Bakker
uitzicht op meer tegen respectievelijk Theo Mulder en Cees Zoontjens.

Verlies voor Stukkenjagers C (20-10-2009)
Stukkenjagers C - voorheen A geheten - heeft het maandag 19 oktober niet kunnen bolwerken in
Eindhoven. In wat een rematch leek van de recente ontmoeting tussen SJ 3 en Eindhoven 2 werd
opnieuw een nederlaag geïncasseerd: 1-3. Reinier Jaquet noteerde aan bord 1 na een spannende partij
een remise, en ook Ron de Veen (bord 2) deelde het punt met de tegenstander, nadat er meer in leek te
zitten. Jan Otten leed aan 4 een regelmatige nederlaag, maar dat gold niet voor Lex Karstens, die een
voordelige stelling gedecideerd om zeep hielp.

En dan nu... Kasparov! (18-10-2009)
Ook in de derde ronde van het Univé Open in Hoogeveen weerstond Herman Grooten een
grootmeester. Sterker nog: de Bulgaar Petar Genov (2470) moest eraan geloven tegen onze met zwart
spelende IM. Met 2,5 uit 3 krijgt Herman nu met wit zijn derde grootmeester te bestrijden, en wel
niemand minder dan Kasparov. Gelukkig gaat het hier om de Witrussische versie, die luistert naar de
voornaam Sergey (2488). Anne Haast maakte het succes compleet door tegen Viktor Akotchik haar
eerste zege te noteren, zij staat nu op 50%.

Pat! (18-10-2009)
Spektakel tijdens de tweede ronde van het Univé Open in Hoogeveen. Herman Grooten leek hard op
weg om een stukoffer van IGM Friso Nijboer te weerleggen. Maar nadat hij op de 40e zet een
opgelegde winst miste, ging het van kwaad tot erger. Toen Herman totaal verloren stond stak Nijboer
hem echter de helpende hand toe. Herman was er als de kippen bij om met zijn dolle toren de remise
te grijpen. Remise was er ook voor Anne Haast, tegen Ton Ellenbroek.

Stukkenjagers (live) in Hoogeveen (16-10-2009)
Vrijdag 16 oktober begonnen Herman Grooten en Anne Haast aan het Univé Open in Hoogeveen.
Voor Anne was het meteen goed raak; ze speelde met zwart tegen IGM Brodsky, een partij die live te
volgen was. Helaas redde ze het niet. Herman begon wel met een zege, op Ton Ellenbroek, en is
zaterdagmiddag live te volgen, als hij het met wit opneemt tegen IGM Friso Nijboer.

Volop drama in Groepencompetitie (15-10-2009)
Woensdag 14 oktober beleefde de Groepencompetitie zijn vierde ronde in De Harmonie. In de Agroep kwam Mart Nabuurs op 2 uit 2, door vanuit een spannende stelling Erik Dignum van zijn 100%score af te helpen. César Becx versloeg Reinier Jaquet, die een geofferde pion niet meer terugzag. De
verrassing kwam van Willem van den Brink, die koel toesloeg toen Mark Clijsen zijn geduld verloor.
In de C-groepen boekten Maarten Heller, Willem Mullender, Mark van den Berg, Paul Hanique en
Leo van Gelder zeges, die de liefhebbers van elo-statistieken niet verbaasd zullen hebben. In de Dgroep maakte Jan van den Dries korte metten met Frank Boomsma, en bracht Tim Veenstra vlot
koploper Paul Vermee diens eerste nederlaag toe. Elsbeth Bakker en Albert Zoontjens vochten een
lang duel uit, waarbij eerstgenoemde aan het langste eind trok.
Voor het echte drama moest je in de B-groepen zijn. Daar kregen drie partijen pas in de ultieme fase
hun beslag. Dat gold niet voor de zeges die Bram van den Berg, Kienfong Lie Kwie en Jeroen van de
Rijt boekten. Maar wat te denken van de partij tussen Guus Vermeulen en Bastiaan van de Rijt,
waarbij beiden in het verre eindspel dame haalden. Bastiaan sloeg dapper remise af, om even later
dankzij een blunder van Guus inderdaad het punt te incasseren. Niet minder wisselend waren de
kansen op het bord van Lex Karstens en Joost Op 't Hoog. Lex had een kwaliteit geofferd om met een
oppermachtig paard een vrijpion te ondersteunen. Maar doordrukken lukte niet en uiteindelijk kwam
Joost met zwaar geschut achterom zijn stelling binnen, 0-1. Als laatsten waren Ruud Feelders en Ron
de Veen nog bezig. Ruud wist in tijdnood met toren en paard zodanige dreigingen te creëren dat Ron
geen sluitende verdediging wist te organiseren.

Guus Vermeulen grijpt de kop in TDK (12-10-2009)
De strijd om het Tilburgs Districtskampioenschap is inmiddels losgebarsten. Vijf Stukkenjagers gaan
op zeven zondagmiddagen in Theseus hun geluk beproeven. Vier van hen - Frans Konings, Bram van
den Berg, Stefan Hess en Guus Vermeulen - lieten in de eerste ronde een vol punt noteren, Leo van
Gelder opteerde voor een halfje. Tegen wie dat gebeurde is niet helemaal duidelijk, wél dat Guus
Vermeulen door een bye in ronde 2 resoluut de leiding heeft gegrepen. Op zondag 25 oktober zal
Guus worden opgeslokt door het peloton.

Toernooizege Mark Haast (12-10-2009)
Gestart als een van twee ratingfavorieten liet Mark Haast er geen twijfel over bestaan wie de sterkste
was in het jeugdtoernooi van Bergen op Zoom. Enkel rivaal Stefan Colijn kon hem een halfje afhandig
maken: 8,5 uit 9! Eenzelfde coup lukte geen van de vier Stukkenjagers in het rapidtoernooi van De
Kentering in Rosmalen. Niet verwonderlijk, gezien de deelname van Loek van Wely, die overigens
wél 8,5 uit 9 scoorde. Bianca Muhren en Anne Haast eindigden op de gedeelde vijfde plaats met 6
punten. Stefan Hess won met 5 punten een ratingprijsje, terwijl Fabio Mensing op 4,5 punt uitkwam.

Tussenstand: 0,5-0,5 (12-10-2009)
Op 28 oktober staat de match De Pion - Stukkenjagers 1 op het programma. Omdat Bianca Muhren
rond die tijd deelneemt aan het EK voor landenteams, heeft zij afgelopen vrijdag reeds voorafgespeeld
in Roosendaal. Tegen Pim Eerens werd het remise.
Topscorer in Europacup (12-10-2009)
De strijd om de Europacup in Ohrid (Macedonië) zit erop. Robin Swinkels moest aan het eerste bord
van SC Utrecht genoegen nemen met drie remises in zes partijen. Florian Grafl had het, vier borden
lager, ietsje gemakkelijker en kwam uit op 4,5 uit 6. Remco Sprangers wist aan bord 6 van HMC

uiteindelijk 4,5 uit 7 te scoren. Onze voormalige Deense supersub Jakob Rathlev versloeg aan bord 6
van Jetsmark alle vijf zijn tegenstanders! Printen en ophangen, die topscorerslijst.

Sterk slot in Winterthur (11-10-2009)
De Winterthur Chess Week is ten einde. Lex Karstens scoorde in de groep voor spelers met een rating
tot 2000 uiteindelijk 5,5 punt uit negen partijen. In ronde 7 versloeg hij Naepflin (1809) en daarna
besloot hij het toernooi met remises tegen Torricelli (1937) en Dönni (1988).

Cor van Dongen oppermachtig bij snelschaken (8-10-2009)
Het open snelschaakkampioenschap van onze club, op 7 oktober bij Theseus, is een prooi geworden
voor Cor van Dongen. In de 13 voorronden stond hij slechts twee halfjes af. Met 12 uit 13 bleef hij
daarmee mede-finalist Frans Konings (11,5) een half punt voor. Bram van den Berg en Mart Nabuurs
(beiden 10,5) moesten met ereplaatsen genoegen nemen. In de finale over twee partijen wist Cor als
enige het hoge niveau vast te houden; met 2-0 wees hij Frans gedecideerd terug.
Er werden ook drie inhaalpartijen voor de Groepencompetitie gespeeld. In de D-groep peuzelde Paul
Vermee steeds meer pionnetjes van Albert Zoontjens op, waardoor hij zijn 100%-score intact hield. In
de B boekte Ruud Feelders zijn eerste zege, ten koste van Jan Otten. In de C was er winst voor Willem
Mullender, tegen Cees Zoontjens.

Lex Karstens weer op +1 (8-10-2009)
Na zes ronden van de Winterthur Chess Week heeft Lex Karstens 3,5 punt verzameld. In ronde 4
remiseerde hij met Tschurr (1781), om vervolgens door te stoten naar de subtop door een zege op
Garcia (1744). Helaas verloor Lex in ronde 6 zijn ongeslagen status door een nederlaag tegen
Leuenberger, met zijn rating van 2010 een opvallende verschijning in deze groep tot 2000.

Stukkenjagers scoren in Europacup (8-10-2009)
Maar liefst vier (oud-)leden nemen momenteel deel aan de ECC, zeg maar Europa Cup, in Ohrid
(Macedonië). In het team van Utrecht zien we Robin Swinkels en Florian Grafl, die dit seizoen
incidenteel zal invallen in SJ 1. Robin heeft het zwaar aan bord 1, verloor van twee sterke IGM's, maar
wist daarna remise te spelen met wereldtopper Motylev (2710). Florian heeft aan bord 5 inmiddels 2,5
uit 3. Remco Sprangers, tot voor kort nog intern actief, doet het aardig aan bord 6 van HMC: 2,5 uit 4.
Iets verder terug in de historie ligt het supersubschap van Jakob Rathlev voor de Stukkenjagers.
Inmiddels teruggekeerd op het Deense nest scoort hij voor Jetsmarke een mooie 3 uit 3 aan bord 6.

Externe, de verslagen.
Stukkenjagers 1…
Schakelt door naar de tweede versnelling

Ondanks de vele afwezigen en het
bijbehorende geregel van invallers en
vooruitspelen was het team snel rond.
Dat is wel eens anders geweest. Wie
waren dan wel de afwezigen? Petra en
Bianca waren uitgenodigd om het EK
landenteams te spelen en Mart was
uitgenodigd om met Mickey te spelen.
Helaas kregen we voor Mart geen
dispensatie. Omdat voor Petra geen
passende oplossing werd gevonden,
speelde alleen Bianca vooruit in
Roosendaal. Dit jaar hebben we echter een
groot aantal potentiële invallers dus het
ontbreken van Petra (en Mart) werd
zonder al te veel moeite opgelost. Bram (ja
het is echt een invaller) en Erik (alleen bij
uitwedstrijden) werden ingezet. Bianca
speelde dus vooruit en wel tegen Pim
Eerens, volgens het Roosendaalse verslag
miste Pim in het verre eindspel een goede
mogelijkheid waarna het vlot in remise
eindigde.

binnen te zien druppelen, waaronder ook
SJ 4. Helaas zagen we hen na afloop al snel
weer afdruipen. Zo snel dat ik ze niet meer
gezien heb na afloop.

Het teamleiderschap werd ook keurig
overgedragen aan de ex-kapitein. Dat het
al een beetje roestig was bleek wel uit een
mailtje van Jan die verontrust vroeg wat
het reisschema was. Ook de vragen die
woensdagavond gesteld werden door mijn
teamgenoten met gelijksoortige strekking
deden me even achter de oren krabben.
Gelukkig had Bram niet al te veel te doen
op zijn werk en kon hij het schema nog uit
wat oude mails van Bianca opvissen.

W: Erik Nicolai - Z: Rogier van Loon

De heenreis verliep dus zonder al te veel
problemen en we waren dan ook ruim op
tijd in Hotel Merks. Mooi, deze
gelegenheid om het overige schaakvolk

Maar goed onze wedstrijd verliep eigenlijk
vanaf zet 1 zonder al te veel problemen.
Zorgenkindjes heb je altijd, maar als je al
een aantal jaren met elkaar in een team
speelt levert dat ook niet al te veel
spanningen meer op.
Een van die zorgenkindjes is Erik. Een
beetje roestig als je niet zo veel meer
speelt, dus neem je wat extra tijd om wat
varianten te dubbel checken. Wat dan snel
tot een uur achterstand leidt. En snel is
zeer snel…zeg maar na 10 zetten.
Gelukkig was het geen onzin waar Erik al
die tijd over nagedacht had, want daarna
ging het als een streep. Zie onder de partij
met commentaar van Erik.
.

1. e4 c6 2. d4 d5 3.e5 Pa6 4. Pe2 Pc7 5. Pg3
g6 6. c3 h5 7. h4 Ph6 8. Ld3 e6
Hiermee wordt de loper op c8 wel erg
slecht. Na de partij suggereerde mijn
tegenstander de manoeuvre Pe6, Pg7
gevolgd door Pf5, hetgeen er een stuk
gezonder uitziet.
9. Lg5 Le7

Mark. Zonder veel commentaar, geen
woorden maar daden!

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Nf6
5. Nxc6 bxc6 6. e5 Qe7 7. Qe2 Nd5 8. c4
Ba6 9. b3 g5 10. h4 Bg7 11. Bb2 O-O-O 12.
Nd2 Nb4 13. O-O-O Nxa2+ 14. Kb1 Nb4
15. Qe3 Qe6 16. Qxa7 Bb7 17. Ne4 Qg6 18.
f3 c5 19. Bd3 Nxd3

10. Pxh5! Lxg5 Wel de slechtste van 3
alternatieven. Na 10... gxh5 11. Dxh5 Pa6!
moet wit het nog nauwkeurig doen en
bijvoorbeeld eerst op a6 slaan en dan pas
g4 doen. Na meteen 12.g4 heeft zwart nog
de Fritz-zet 12...Db6! om na 13. b3 met het
verrassende 13.... Pb4! te komen. Het
andere alternatief voor zwart op zet 10
was de beste kans nl: 10... Pg8! Ik zag deze
mogelijkheid pas in zwarts bedenktijd,
maar ondanks lang nadenken van mijn
tegenstander vond hij deze zet niet.
Weliswaar staat wit ook dan na 10..... Pg8
11. Lxe7 Dxe7 12. Pg3 Txh4 13. Txh4 Dxh4
14. Pd2 veel beter met het oog op zwarts
slechte loper op c8, maar een directe
winstweg is er nog niet. Na de partijzet ….
10... Lxg5? gaat het erg snel: 11. hxg5 Dxg5
12. Pf6+ Kd8? Weer een hele slechte. Beter
is uiteraard 12...Kf8 13. Dd2! Dxd2 14.
Pxd2 Ke7 15. Pg4 en zwart gaf op.
(Zoals Maurice direct na afloop aangaf,
was ook 15. Txh6 direct winnend
geweest.)
Dus
dat
was
lekker
voor
het
wedstrijdverloop. Er zat immers nog meer
in het vat (in willekeurige volgorde).
Mark H. speelde een prima partij. In het
schots kreeg hij een zij-variantje
voorgeschoteld, tegenstander Schuermans
had echter niet gerekend op de parate
theorie kennis van onze man. Dit geweld
wil ik u niet onthouden zie de partij van

20. h5 Qe6 21. Rxd3 Bxe4 22. fxe4 Qc6 23.
h6 Bf8 24. e6 Rg8 25. Bf6 fxe6 26. Bxd8
Kxd8 27. Qb8+ Ke7 28. Rhd1 d6 29. e5 Kf7
30. Rf1+ Ke7 31. exd6+ cxd6 32. Qa7+ Kd8
33. Qxh7 Qxg2 34. Rxf8+ Rxf8 35. Rxd6+
Kc8 36. Qd7+ Kb8 37. Rb6+ Ka8 38. Qa4#
1-0
Na deze schitterende partijen staat de rest
natuurlijk een beetje in de schaduw ( er
komt nog een mooie partij verderop). Wil
niet zeggen dat de puntjes niet tellen, want
met alleen mooie partijen kom je er
natuurlijk niet.
Rond deze koers was ook de partij van
Maurice klaar. Volgens eigen zeggen
kwam hij prettig uit de opening en toen
Stefan Colijn een (kleine) combinatie
overzag ging het hard. Eerst een pion en
later een stuk was voldoende. Naast
Maurice zat Jan. Jan moest vroeg in de
middag gelijk in de denktank iets waar hij
niet vies van is, maar hij had toch gehoopt

op een wat rustigere partij. Tegenstander
Penson speelde een prima partij en wist
onze kopman uitstekend op een gelijkspel
te houden. Zover ik kon inschatten een
terechte uitslag. Hier ergens kwam ook
Herman met een brede smile langs, wat
niet anders kon betekenen dan dat zijn
lange termijn offer zijn vruchten had
afgeworpen. Hieronder de partij, voorzien
van de nodige diagrammen. "als een
stripboek' volgens Herman. Waar die man
met zijn gedachten zit…..ik weet het niet ;)

(1) Tolhuizen,Ludo - Grooten,Herman
[E41]
Roosendaal extern Eindhoven, 31.10.2009
De onderlinge score tussen mij in Tolhuizen is
(weliswaar wat gedateerd) zo'n 6,5 uit 7 in
mijn voordeel. En dat terwijl hij toch bepaald
tegen slechte speler is. Soms heb je van die
tegenstanders waar je niet tegen kunt spelen;
ik heb er ook een paar in Nederland die ik
liever niet tref! 1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.e3
c5 5.Ld3 Pc6 6.Pf3 Lxc3+ De zogenaamde
Hubnervariant, een specialist van het huis. Ik
heb ooit samen met Leon Pliester een boek
geschreven over het Nimzo-Indisch en heb
toen deze variant voor mijn rekening
gehouden. Ik snap ook niet goed dat hij me
ging opzoeken in dit type stelling maar de
reden bleek na afloop. Hij zei dat hij het
nieuwe boek van Sokolov aan het doorwerken
was en die had een paar interessante ideeën
voor wit aangegeven. 7.bxc3 d6 8.0–0 e5 9.Pd2
0–0 10.Tb1 Ik was hier "out-of-book". Na
afloop vertelde mijn tegenstander dat dit een
partij Bareev-Short was die door wit
overtuigend gewonnen werd. 10...Te8 De toren
staat in principe beter op f8, maar zwart wil
iets afdwingen in het centrum. 11.d5 Pe7 12.e4
Pg6 Dit lijkt me een verbetering op die partij
waar Short 12. ... b6 speelde. 13.Tb2 Dit lijkt
me te gek. Normaler is 13. Te1 om de loper
naar f1 terug te kunnen trekken. 13...Pf4
14.Lb1 Pg4! Zwart gooit alles richting koning
omdat daar bijzonder weinig stukken van wit
staat. Tevens bereidt hij ... f7-f5 voor (na
bijvoorbeeld ... Ph6). 15.Te1 Dg5 16.Pf3 Dh5

17.h3?! Nu
provoceren.

begint

hij

me

ook nog

te

17...Pxh3+! Ik heb hier een half uurtje voor
uitgetrokken omdat het toch een stuk is dat
zwart offert. Maar zwart krijgt geweldige druk
op de koningsvleugel, terwijl wit nauwelijks
een poot kan verzetten. Mat is nergens te zien
vooralsnog,
maar
de
compensatie
is
ruimschoots voldoende volgens mij. Overigens
heeft Fritz grote moeite met dit offer: hij keurt
het in eerste instantie af maar gaat na verloop
van tijd toch richting nul... [17...Ph6 18.Lxf4
exf4 19.e5 dxe5 20.d6!] 18.gxh3 Dxh3 19.Ld3
Tf8 20.Lf1 Dh5 21.Lg2 f5?! Toch nog iets te
snel tot actie over gegaan. Ik had nog
ingetogener aan mijn initiatief op de
koningsvleugel moeten werken met [21...h6!
Daarna is ... f5 niet meer te verhinderen en kan
zwart op zijn dooie akkertje gaan verdubbelen
over de f-lijn.] 22.Pg5! f4! Het is opmerkelijk
dat zwart de stelling gesloten moet houden
met een stuk minder. Het idee is dat Lc1 een
volkomen dood stuk is zodat je eigenlijk niet
voelt dat je een stuk achterstaat met zwart. Het
lange terwijnplan is de pionnenwals met g7-g5
en h7-f5 en daar is op termijn weinig tegen te
beginnen. 23.Pe6 Tf7?! [Achteraf bleek dat het
agressievere 23...Tf6! veel sterker was. Maar
rekenen is nooit mijn sterke kant geweest:
24.Pc7 f3! 25.Lxf3 Dh3 26.Lg2 Dh2+ 27.Kf1 Pxf2
28.Txf2 Lh3 29.Dd2 Dxg2+ is een voorbeeld
van hoe het had kunnen gaan.] 24.f3 [24.Lf3
Dh2+ 25.Kf1 h5 26.Pg5 Tf6÷] 24...Dh2+ 25.Kf1
Pf6 26.Tf2 Ph5 27.Ke2 Dh4 28.Dd2 Pg3+
29.Kd3 g5 Het grappige is dat de koning in
veiligheid is gekomen en dat er geen sprake is
van aanval. Maar wit staat nog steeds

volkomen opgevouwen en er valt niet te zien
hoe hij ooit actief kan worden. Zwart zal bijna
nooit op e6 slaan om hem geen lijnen te geven,
maar geduldig h7-h5 en g5-g4 gaan
doorzetten. 30.Lf1 Dh5

31.Th2?? In tijdnood grijpt Ludo stevig mis.
[Fritz begrijpt in elk geval niets van deze
stelling! Na 31.Kc2 Ld7 32.Th2 Dg6 33.Lh3 h5
34.Dd3 g4 35.Lg2 moet zwart eerst al zijn
zware stukken op de koningsvleugel in stelling
brengen alvorens hij tot actie overgaat. Tegen
deze stoomwals valt weinig te beginnen.]
31...Dxf3+ 32.Kc2 Pxf1 33.Dg2 Dxg2+ [Vooral
niet 33...Pxh2?? wegens 34.Dxg5+ Kh8 35.Dd8+
en wit zou nog winnen.] 34.Txg2 Pg3 35.Pxg5
Tg7 Opgegeven, wit blijft twee pionnen achter,
zonder compensatie. 0–1

Dit bracht ons totaal op 5 punten, nog een
halfje benodigd. En dat ging niet lang op
zich laten wachten.
Cor had een remise aanbod gekregen en
ondanks dat hij er nog even over nadacht
werd dit aangenomen. De gehele week al
ziek en ook vandaag zeker nog niet fit wist
hij toch met een klein plusje uit de

opening te komen, maar verder kwam het
ook niet. Ook hier lijkt me een remise de
terechte uitslag. Het volgende punt kwam
op mijn eigen naam. Het is lekker als een
voor jou bekende variant tot ongeveer
circa zet 18 wordt gevolgd. Mijn
tegenstander Eric vond nog wel de juiste
ideeën in de stelling, maar ging te snel tot
actie over. Wat hem een pion kostte. In het
vervolg kon hij onder andere door
problemen met de klok niet meer de
taaiste verdediging vinden en ging zijn
stelling hard achteruit. Vandaag waren er
nog meer mensen met problemen met de
klok. Zoals bijvoorbeeld de tegenstander
van Bram. Op zijn Bram's werd de partij
gespeeld. Rap van spel, geest en tong (oja
en bier) werd Jan langzaam in het nauw
gedreven, klok technisch wel te verstaan.
Het ontstane eindspel zag er ook al niet
fris meer uit, maar mogelijk toch remise.
Echter met 2 minuten tegen 1.30 uur! Kon
hij het niet meer droog houden. Als laatste
was Anne bezig een ongelijk loper
eindspel te winnen. Het pluspionnetje dat
halverwege de partij was buit gemaakt
legde uiteindelijk niet genoeg gewicht in
de strijd om 32 zwarte velden te
compenseren (hopelijk waren het de
zwarten).
Met een 7-3 en 8-2 zege op zak mag je niet
klagen. Het vast houden van dit tempo zal
misschien nog niet meevallen, maar de
bordpunten hebben we vast! Eerst
volgende opdracht is RSR Ivoren Toren
uit.
Mark

Uit de eerste KNSB-ronde tegen Eindhoven nog een partij van Herman, ditmaal tegen zijn
oude rivaal en clubgenoot Frans Kuijpers.
(1) Grooten,Herman Kuijpers,Franciscus Antonius [E12]
Eindhoven, 26.09.2009
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 b6 4.a3 Lb7 5.Pc3 d5
6.Lg5 Le7 7.Lxf6 Lxf6 8.cxd5 exd5 9.Da4+ c6
10.g3 0–0 11.Td1 Te8 12.Lg2 Lc8?! Zeer
merkwaardig en ook heel dubieus. [Hier is
12...Pa6 de normaalzet.] 13.0–0 Lf5?! En hier
staat de loper ook verkeerd. 14.Pe5! Een sterke
actie waarmee zwart onder druk gezet wordt.
14...b5 [14...Lxe5 15.dxe5 Txe5 16.e4! is vrijwel
winnend voor wit.] 15.Db3 Lxe5 16.dxe5 Le6
17.Pe4! Wit heeft een gaatje gevonden in de
vijandelijke stelling. 17...Tf8 [17...Lg4 18.f3
Db6+ 19.Pf2 Lf5 20.f4 moet nog speelbaar zijn
voor zwart.] 18.Pd6 f5? Dit kan helemaal niet!
19.e4? Maar dit ook niet! Zwart is no time
overspeeld, maar mijn volgende zet is
gebaseerd op een lelijke misrekening. [19.De3!
Db6 20.Td4 Pd7 21.Tc1; 19.Tc1 Db6 20.Dc3
levert in beide gevallen groot voordeel voor
wit op.; Deze variant gaf mijn tegenstander na
afloop aan en die had ik ook berekend. Ik
dacht dat het niet ging: 19.Pxb5 cxb5 20.Lxd5
Lxd5 21.Txd5 vanwege 21...Dc7 22.Tc5+
(22.Td7+ Dc4) 22...Df7 23.e6 De7 en nu zag ik
niets meer voor wit. Had ik maar even verder
gekeken dan mijn neus lang was: 24.Tfc1! geeft
Fritz a tempo aan. (24.Tc7 dacht ik eerst nog
maar dan volgt 24...Dxc7 25.e7+ Dc4!) 24...Te8
25.Tc8 Pa6 26.Txa8 Txa8 27.Dxb5 en volgens
Fritz is dit helemaal uit. 27...Pc7 28.Db7]
19...fxe4 20.Lxe4?! Daarmee is alles weer te niet
gedaan. [20.Pxe4 was relatief beter.] 20...Pd7!

21.f4!? Een stukoffer om er iets van te maken.
Ik had geen zin in de nadelige stelling na
[21.Lg2 Pxe5 hoewel Fritz nu vindt dat 22.Pxb5
cxb5 23.De3 Df6 24.Tde1 gewoon gelijk is!]
21...Db6+ 22.Kg2 Pc5 23.Lxh7+ Kxh7 24.Dc2+
Pe4 [Veel beter was 24...g6! 25.Tc1 (25.f5 gxf5
26.Pxf5 Pe4) 25...Pe4 26.Dxc6 Dxc6 (26...De3
27.Db7+ Kh8 28.Tc7) 27.Txc6 Pxd6 28.Txd6 Tae8
29.Tc1 is nog redelijk onduidelijk.] 25.f5 Pxd6
26.exd6
Lf7
27.Tde1
[Hier
had
ik
oorspronkelijk 27.Tf4 gepland en kennelijk had
ik mijn gevoel achterna moeten gaan. Ik dacht
dat dan 27...De3 erg lastig zou zijn maar dan
volgt 28.f6+ Lg6 (28...Kg8 29.fxg7 Kxg7 30.Tg4+
Kf6 31.Td3 en wit wint!) 29.Th4+ Kg8 30.Dxg6
De2+ 31.Kh3 Txf6 32.Dg4 hoewel zwart beter
staat hier.] 27...Kg8 Een logische zet: zwart
gaat uit het aftrekschaak. Toch waren hier
andere mogelijkheden. [Tijdens de partij was
ik het meest bang voor 27...c5 en die zet vindt
Fritz ook het best. Er blijkt dat wit nog kan
vechten met 28.Te5 Dxd6 29.f6+ Kh8 30.Tg5
gxf6 31.Tg4 met remise door herhaling van
zetten!; Cor van Dongen gaf na afloop deze zet
als beste aan. 27...Dd8 28.Tf4 (28.Te7 Dxd6
29.f6+ Kg8 30.Tf4 hier werd heel lang naar
gekeken maar uiteindelijk ook gevonden hoe
zwart zich kan redden: 30...d4 31.Dg6 werkt nu
niet vanwege 31...Dd5+ en het matmotief valt
in het water na (31...Lxg6?? 32.Txg7+ Kh8
33.Th4+ Lh7 34.Thxh7# Een fraai matmotief!)
32.Kg1 Lxg6 33.Txg7+ Kh8 34.Th4+ Lh5)
28...Dg5 (28...Dxd6 29.f6+ Kg8 30.Th4 g6 31.Tf1
d4 en zwart slaat de aanval af.) ] 28.f6 d4!?
Zwart lijkt zich tot dusver redelijk staande te
houden, maar schijn bedriegt. 29.Te7 d3
30.Dxd3 Dc5 31.Tf5! Maar wit heeft
ondertussen al zijn aanvalsstukken in stelling
weten te brengen. Volgens Fritz is het al
voordeel voor wit.

31...Ld5+?? Maar na deze zet is de stelling
onverdedigbaar. [De enige zet was 31...Dc4
32.Dxc4 (32.Dd2? Ld5+!) 32...bxc4 33.fxg7 Kxg7
34.d7 Kg6 35.g4 en wit heeft groot voordeel
vanwege zijn sterke vrijpionnen. Fritz geeft
maar liefst 1.03.] 32.Kh3 Tf7 33.Txf7 Kxf7
34.fxg7+ Kg8 35.Th5! Het past allemaal
precies. 35...Le4 [35...Le6+ 36.Kh4!] 36.De2!
Opnieuw de enige zet maar ook winnend.
36...Dd4 [36...Lf5+ 37.g4] 37.Th8+ Kxg7 38.Txa8
En terwijl zwart in vertwijfeling een zet
probeerde te vinden, ging hij door de vlag. 1–0

Stukkenjagers 2
HSC – Stukkenjagers 2, de revanche
We togen wederom vol strijdlust naar
Helmond, waar we afgelopen mei zo
jammerlijk een historische promotie naar
de landelijke eerste klasse waren
misgelopen. Toen werd het 5-3 voor de
gastheren, maar dat zou deze keer anders
lopen, bezwoeren we elkaar tijdens het
lokale kopje koffie vooraf.
De wedstrijd kwam rustig op gang. Het
eindspel dat Reinier Jaquet (wit aan 5) en
zijn tegenstander Hugo Faber vlot op het
bord toverden had ondanks de
aanwezigheid van vier paarden werkelijk
niets springerigs: 0,5-0,5. Fré
Hoogendoorn had zwart aan 8 tegen een
iets oudere invaller. Ik fluisterde hem in
de zaak lekker te rekken tot het vijfde of
desnoods zesde uur en dan onverbiddelijk
toe te slaan. Helaas gooide een voortijdige
zetherhaling roet in het eten: 1-1. Toen ik
’s mans rating eens opzocht stond daar
toch een heel behoorlijke 1936. Helaas
bleek dit zijn geboortejaar te zijn. Een
kolommetje verder bleek hij zo sterk als
honderd jaar daarvoor.

Erik Dignum, met zwart aan 2, trof een
tegenstander die in de kostelijke
veronderstelling verkeerde dat hij (met wit
zeker!) tegen mij zou spelen. Erik schoot
met Hollands dan ook precies in de roos:
1-2.
Daarna was het een tijdje rustig. Of nou ja,
Ruud Feelders had met zwart aan 6 aardig
wat spanning weten te creëren. Hij deed
een stuk in de aanbieding, en daar ging de
tegenstander op in. Dat bleek een kolfje
naar Ruuds hand, de witte koning kreeg
het flink voor zijn kiezen: 2-2.
Rond dit moment kwam Karel Storm, wit
aan 3, vragen of hij remise zou mogen
aannemen. Hij had erg mooi gespeeld
tegen de sterke Frans Janssen, maar helaas
nog maar tien minuten over van een
waarschijnlijk wel goede, maar ook heel
complexe stelling. Ik liet het aan Karels
eigen beoordeling over en die koos eieren
voor zijn geld, 2,5-2,5. Geen nood: ik (wit
aan 1) stond mooi, bij Peter Huibers (wit
aan 7) leek er niet veel aan de hand en
Steff Helsen… ja, hoe stond het bij Steff?
Het had hem in het begin van de middag
heel wat moeite gekost om tot rust te
komen. Toen iedereen achter het bord
plaatsgenomen had, keek Steff verdwaasd

naar het resterende bord. In paniek
wendde hij zich tot mij: zat er niet iemand
achter het verkeerde bord? Of was het echt
de bedoeling dat hij na al die jaren opeens
een keer met zwárt zou moeten spelen?
Inderdaad, zoals twee weken van tevoren
gemaild.
Inmiddels had Steff (aan 4 met zwart dus)
zo’n stelling die Fritz onmiddellijk zou
willen overnemen, maar waarbij de
tegenstander al zijn stukken had
klaarstaan om van pakweg -1.5 in één klap
+ 8.00 te maken. Helaas gebeurde dat ook
toen Steff zich pardoes mat in twee liet
zetten, een zeldzame nederlaag.
Ik had mezelf weer eens ongegeneerd wit
gegeven, en dat ging weer lekker. Totdat
de tijd om onverklaarbare reden weer
begon te korten. Het kwam het
schouwspel wel ten goede, volgens de
toeschouwers.
César Becx – Ruben Venis

Hier moet zwart toch maar op f4 nemen,
maar hij koos na lang nadenken voor 11…
Pxd5 Daarna kwam hij snel in de
problemen na 12. exd5 Pd4 13. c3 Pf5 14.
fxe5 En nu ging zwart weer in de
denktank, want meteen Lxe5 gaat niet
vanwege Txf5 gxf5 Dh5. Dus dan maar
14… h6 Hier heb ik uiteraard een tijdje
zitten kijken of ik niet kon toeslaan op f7,
maar ik wist me gelukkig te beheersen. 15.

Ph3 Lxe5. Nu speelde ik vrij vlot 16. Txf5
gxf5 17. Lxh6 Dit kwaliteitsoffer leek me
gewoon goed, en zeker na zwarts
volgende zet krijg ik daarin gelijk. 17…
Lg7? De ruil geeft wit definitief een
almachtig paard op f4 18. Lxg7 Kxg7 19.
Pf4 Hop, daar is ie al (DIAGRAM 2)

19… Th8 Nodig om Dd4 met Df6 te
kunnen beantwoorden. 20. Df3 Dg5?
Geeft wit meteen een aanknopingspunt.
21. De3 Dh6 22. De5 Kg8 23. Dxc7 La6
Slaat zwart op h2, dan dreigt wit na Kf2
meteen om de toren naar h1 te spelen. 24.
d6 Kg7 25. h4 Tad8 (DIAGRAM 3)

In deze stelling had ik vooruitberekend
om Ld5 te doen met de dreiging Pe6. Maar
met wat slinkende tijd had ik onterecht
een unheimisch gevoel als de zwarte dame
(na bijvoorbeeld Pe6 en xd8) op e3 zou
binnenkomen. 26. d7 Kort na de partij

vond ik dit een rotzet, maar het geeft de
winst nog helemaal niet weg. 26… Df6 27.
Td1 De7 28. Kh2 Lb5 (DIAGRAM 4)

Maar, je zag het al aan de vorige zetten, ik
word er niet besluitvaardiger op. In de
aanval winnen ligt mij toch beter dan op
mijn spullen moeten passen. Tot voor
enkele zetten stond ik op tijd steeds enkele
minuten voor, maar nu werd het toch erg
opschieten voor mij. Ik vermoed dat ik
hier nog pakweg anderhalve minuut had.
Hoog tijd voor een tijdnoodinval. 29. Pd5
De2 30. Df4 Je zult het niet geloven, maar
dit was gepland & a tempo, dat dan weer
wel. 30… Txd7 31. Dg5? Tja, wat ik dan
weer niet gezien had was dat 31. Dd4 nu
meteen wint! 31… Kf8 32. Df6 Tg8 (Th7
is veiliger, DIAGRAM 5)

33. Dh6 Tg7 34. Td2 Dg4 35. Dh8 Tg8
36. Dh6 Helaas kreeg ik er met deze
zetten geen 15 seconden bij, terwijl mijn
vlag toch op vallen stond. 36… Tg7 (Beter
Dg7) 37. Dh8 Tg8 38. De5! Lc6? 39. Db8?
Hier dacht ik puur aan het halen van de
tijdcontrole en maar hopen dat het geen
drie keer dezelfde stelling zou worden, en
ik dan daarna nog iets winnends zou
hebben. Helaas was dat laatste nu al het
geval: 39. Pf6, met vooral de verborgen
dreiging Ph7 mat, had alle zwarte stukken
in het doosje doen verdwijnen. Niemand
gezien in de post mortem overigens.
39… Kg7 40. De5 Tijdcontrole gehaald,
maar niemand die dat even riep… 40…
Kf8 41. Db8 (Beter alsnog Pf6!) Kg7 en bij
het uitvoeren van 42. De5 viel mijn vlag.
Bij het reconstrueren bleek dat ik de
tijdcontrole ongeschonden had bereikt,
maar ook driemaal dezelfde gewonnen
stelling. Remise.
Tot overmaat van ramp werd Peter in de
slotfase ook nog keurig weggetikt in het
eindspel. Schrale troost - voor mij althans was dat ik me daardoor niet schuldig
hoefde te voelen over het weggooien van
een matchpunt.
César

Internet zorgt ervoor dat we nu ook al kunnen beschikken over twee verslagen van de tegenstanders van SJ 1 en
SJ 2. Kijk en vergelijk!

Het eerste team kansloos opgebracht
De thuiswedstrijd tegen De Stukkenjagers 1 uit Tilburg werd met weinig vertrouwen tegemoet gezien.
Weliswaar zijn wij fors underrated maar tegen een gemiddelde teamrating van 2300 maakten we
zonder kopman Stefan Docx weinig kans.
Het goede nieuws is dat Stefan Docx in het Europees teamkampioenschap voortreffelijk heeft
gespeeld, een titelnorm heeft gehaald en volgens de kenners de 2400-Elogrens heeft overschreden.
Daarmee is hij binnenkort officieel IM. Proficiat, Stefan !
De wedstrijd was nog betrekkelijk goed begonnen in de vooruitgespeelde partij op bord 6 van Pim
Eerens tegen Bianca Muhren. Nadat Pim kort voor het einde de winst in een toreneindspel miste,
werd het helaas nog remise.
Op de eigenlijke speeldag werd het eerste resultaat neergezet door Rogier van Loon. Hij speelde naar
eigen zeggen enkele zeer slechte zetten en werd door tegenstander Erik Nicolai akelig snel uitgeteld.
Vervolgens ging het mis bij Robert Schuermans. Diens tegenstander Mark Haast speelde na een
scherpe Schotse variant tactisch gepointeerd en zette Robert gewoon mat.
Ludo Tolhuizen stond met wit op bord 4 na de opening erg gedrongen tegen Herman Grooten. Deze
had tegen de korte-rochadestelling van Ludo vorstelijk ogende paarden op g4 en f4, waarachter zich
de zwarte dame op g5 schuilhield. Herman offerde een stuk en won enige tijd later. Hoe dat is gegaan
heb ik niet gezien omdat ik een lastige partij had die veel aandacht eiste.
Thierry Penson speelde vandaag op het eerste bord met zwart tegen de zeer sterke Jan Sprenger
(rating maar liefst 2510). Thierry was niet geïmponeerd en speelde in een Siciliaan actief tegen. De
partij eindigde in een pionneneindspel van twee witte tegen drie zwarte pionnen op dezelfde vleugel
waarbij de witte koning veel beter stond. Thierry hield het keurig remise.
Intussen had Stefan Colijn op bord 2 na een wel zeer tamme opening (hoor wie het zegt!) een slechte
stelling tegen Maurice Peek die de partij gedecideerd uitschoof.
En zo stond het al 1-5. Ook de overige borden beloofden niet veel punten.
Op bord 3 speelde Andy Baert met zwart een aangenomen Catalaan. Ofschoon Cor van Dongen zoals
in die opening gebruikelijk forse druk op de zwarte damevleugen kreeg, hield Andy de zaken netjes
bij elkaar en kwam zelfs een redelijk gezonde pion voor. Het werd echter remise.
Op bord 10 wist de tegenstander van Eric van Loon kennelijk dat Eric niet zo graag tegen het Frans
speelt. Mark Clijsen smoorde de aanvalspogingen van wit in de kiem en wikkelde af naar een stelling
met pluspion. Eric hield het niet droog.
Pechvogel van de dag was Jan Schuurmans. Hij speelde op bord 7 met zwart tegen Bram van de Berg
die Jan al bierdrinkend onder forse tijdsdruk plaatste. Hoewel de stelling zeer lange tijd min of meer
in evenwicht was, bezweek jan uiteindelijk in het toreneindspel.
Als laatste was teamleider Charles Kuijpers bezig. Met wit had hij tegen de jeugdige en door velen
bewierookte Anne Haast geen makkelijke middag. Toen Charles op de 25e zet in iets mindere stelling
een verkeerd plan koos, stond hij met de rug tegen de muur. Er restte weinig anders dan de rug te
rechten, en dat lukte. Charles kon afwikkelen naar een eindspel met een minuspion doch de ongelijke
lopers garandeerden remise. Anne staakte haar winstpogingen op de 59e zet.

HSC 1 - Stukkenjagers 2 (door Hugo Faber)
Zaterdag 31 oktober heeft HSC 1 de wat ongelukkige competitiestart weer recht kunnen zetten. Al
moesten daarvoor wel enkele benauwde momenten worden doorstaan.

We begonnen met een meevaller. Invaller Kurt Köhler (Paul was op vakantie) wist na amper twee uur
al een remise door herhaling van zetten af te dwingen. In een open Siciliaan stelde Kurt zich met wit
degelijk op. Zwart probeerde later de aanval te zoeken door met zijn dame naar de koningsvleugel te
gaan, maar kwam in een zetherhaling terecht. Kurt vergat nog even de remise te claimen, maar
tegenstander Hoogendoorn had zich al bij een puntendeling neergelegd.
Bart speelde een soortgelijke aanval tegen het Hollands als in zijn eerste externe partij: snel h4-h5
spelen en als met het paard op h5 wordt genomen, de kwaliteit offeren. Hier was de compensatie voor
de kwaliteit (verzwakte koningsvleugel en een koning op f8) nog een stuk duidelijker. Toen zwart ook
nog verzuimde (of niet in staat was) om zijn damevleugeltoren, -loper en -paard snel in het spel te
brengen, was de winst een feit.
Hugo had dit keer weer zwart. Hij liet zijn zwarte stokpaardje op g8 eventjes op stal en speelde Frans.
Op een afruilvariant had hij echter niet zo gerekend. Hij moest toen even nauwkeurig spelen om zijn
ontwikkeling te voltooien en toen was black weer OK. Jammer genoeg was de stelling dusdanig
'boring' dat er maar snel tot remise werd besloten.
Dat is mooi zo'n 2 - 1 voorsprong, maar er trokken zich inmiddels wel donkere wolken samen boven
enkele andere borden. Met name bord 1, 2, en 4 waren de probleemborden. Zo was tegenstander
Helsen bij Sebastiaan de damevleugel onder de voet aan het lopen, had wit in de partij van Frans al
een paard gevaarlijk op f6 (kon niet worden genomen) geplant en dreigde ook Ruben onder de voet te
worden gelopen na een correct kwaliteitsoffer van Becx, waarmee zwart opgezadeld werd met een
verzwakte koningsvleugel en pionnen op f7 en f5.
Ondertussen was ook Benjamin slechter komen te staan. In een Spaanse ruilvariant verzuimde hij om
d4 te doen. Daarna moest hij snel aan een aanval op de damevleugel beginnen aangezien zwart op de
koningsvleugel dreigde binnen te vallen. De witte aanval stokte en de zwarte aanval bleek te sterk;
tegen een mat was niets meer te doen.
Onverwachts was de partij van Frans in remise geëindigd. Naar eigen zeggen had hij slecht gespeeld.
Nu weet je dat nooit helemaal met Frans, maar ik ben nu echter wel geneigd hem te geloven. In een
rustige Koningsindisch in de voorhand zette Frans een paard op a6. Na wits antwoord a3, bleek dat
dit een zinloze actie was geweest. Tot overmaat van ramp raakte Frans later ook nog eens een paard
aan, dat hij dus moest spelen. Daarna volgde wits Pf6+. Enkele zetten na Frans' mindere antwoord Kf8
(in plaats van Kh8) stemde wit toe in een remise omdat hij in zijn beperkte bedenktijd (toch nog 9
minuten) de winst niet kon vinden.
Sebastiaan wist inmiddels op g7 in te slaan en daarmee kantelden de kansen in zijn partij volledig;
rokade was niet mogelijk meer en het op h2 gestalde paard kwam naar voren om mee te helpen in een
mataanval.
Ruben wist op de been te blijven omdat wit niet doortastend, zakelijk genoeg optrad. Na een
tijdnoodfase werd tot remise besloten.
Inmiddels was Marco vanuit een gelijkstaande stelling in een toreneindspel met pluspion gekomen en
dit werd rap tot winst gevoerd.
Gelukkig is het goede spoor weer gevonden, want om met twee nederlagen te beginnen??

Stukkenjagers 3
Topcoach van het derde
Wij in Boxtel, Joost in Bremen: wat is die Joost toch een frut-coach.
Ik bedoel, de eerste ronde verliezen en vervolgens de benen nemen, ver weg, onbereikbaar.
Samen met zijn vrouw.

Zou zij hem nog vragen: “wat doen wij hier eigenlijk, met z’n tweeën, moest jij niet
schaken?”.
Vast niet, zo’n uitje laat je je welgevallen. Tenminste, dat zou mijn vrouw beslist doen.
En dan vooral hopen dat er nu wel gewonnen wordt. Dat loont, kennelijk.
Joost dus in Bremen, Pepijn al verloren, mijn stelling dubieus. Erik gaat als een speer.
De rest onduidelijk. Die Joost, hoe kon hij ons dit aandoen. Leuk hoor, interimmen terwijl je
baas in Bremen feest aan het vieren is.
Dan een kanteling: Joost nog immer in Bremen, maar puntjes komen binnen.
Het begint er zelfs zonnig uit te zien.
Ik moet nu echter even nadenken: frut-coach of toch geniaal? We gaan gewoon winnen!
Ik vrees voor het budget van Joost, of erger, voor zijn huwelijk. Ik bedoel, Joost zal nu telkens
weg willen, weer een andere stad, ergens in europa. Gewoon, loslaten die boel, een
interimmer en de winst komt vanzelf.
Zou de vrouw van Joost het hiermee eens kunnen zijn. Een keer is leuk, maar ál die
wedstrijden, al die weekenden weg? Dat gaat vast spanningen met zich meebrengen. Kan hij
die handelen, vluchten kan niet meer?
Anderzijds, genialiteit moet je koesteren.
Mijn eigen coach, u weet, het kritische thuisfront, zou het toejuichen.
Ha lekker, weer een tripje. Tot het geld op is natuurlijk. Dan zou ze waarschijnlijk vragen te
stoppen met schaken. Of met coachen. Dat kan natuurlijk ook. Je weet het nooit zeker.
Terwijl ik dit stukje schrijf, zit Ron nog te zwoegen. Voor zijn eigen genot, de winst is
namelijk al binnen. Hij heeft maling aan mijn onzinnige gedachten: “mooie boel”, zie ik hem
denken, “Joost in Bremen, Lex reeds met zijn stukje bezig en ik maar zwoegen”.
Had hij ook maar geen torens moeten ruilen, in een 5 pionnen voor een loper eindspel.
Lopers trekken zich doorgaans weinig aan van een coach in Bremen, een interimmer die
schrijft, een team dat naar huis wil.
Maar hij tikt het punt wel binnen, na mooi gemanoeuvreer: een glasharde 2-6 (we speelden
in Boxtel).
Pepijn moeten we troosten, een strakke partij kreeg niet de gedachte bekroning. En hij heeft
nog wel het meeste parkeergeld bijgedragen: 3 euro.
Sjo daarentegen kreeg de bekroning die hij niet gedacht had. En die beslissend bleek. De rest
droeg de rest bij.
Het was een mooie dag, waar Boxtel het mogelijk niet mee eens zal zijn.
Lex

Stukkenjagers 5
We gaan nog mooie dingen zien
De kop is eraf! Ook voor SJ5. Op de laatste dag van oktober was het zover. Op het
bedrijventerrein in Tilburg Noord stond de bus van het Brabants Schaakgenootschap
parmantig tussen de broem-broem-cabrioletjes van de jonge ict-ers, adviseurs, coaches,
makers en machers. Duidelijk teken dat we aan het goede adres waren. Rochade is het
stadium van huizen in een wijkcentrum duidelijk ontgroeit. Daar waar Stukkenjagers zich in
de Harmonie omringt weet door de sjieke entourage van ondernemend oud-Tilburg, heeft
Rochade zich genesteld in het hart van ondernemend Jong-Tilburg.
Bij darten is ‘’hunderdand eightyyyyyy’ voor mij niet haalbaar, net zo min als “alle negen”
bij het kegelen. Alle acht bij het samenstellen van het team leek me daarentegen te doen,
maar ook dat viel nog tegen. Het pad van een kersverse en onwennige(op het
wedstrijdformulier had ik abusievelijk ieders o6-nummer vermeld) teamleider gaat niet
geheel over rozen. Nu wist is wel dat mij nimmer een rozentuin beloofd was, maar dat ik
vanaf mijn tijdelijke werkplek in Washington zou moeten bellen om ‘alle 8’ aan het bord te
krijgen , had ik nou ook weer niet verwacht.
Ik speel graag tegen Rochade. Er is altijd van alles te knabbelen. Vorig jaar plakjes worst en
kaasblokjes, dit jaar bokkepoten van marsepein en andere zoetigheid. Het zoet van de
overwinning was er niet bij. Alleen Cees Zoontjens smaakte dat genoegen, toen zijn
tegenstander zich onder het motto ‘de eerste klap is een daalder waard’ op de vierde zet
vrijwillig op f7 van wat materiaal ontdeed. Theo Mulder, na zijn afscheid van de externe
onze supersub, hield Fabio Mensing, bekend van menige olympiade, geheel in de (oerangoe)tang, maar wist de laatste klap, die meer dan een daalder waard geweest zou zijn, net niet
uit te delen: remise. Uitdelen deed wel Pieter Pulmans die niet echt lekker uit de opening
kwam en zijn tegenstander het volle punt moest gunnen. Jeroen van de Rijt wist intussen
een winnend toreneindspel (T+4 tegen T+3) op het bord te krijgen, maar liet de koning iets te
veel toekijken hoe de onderdanen de kolen uit het vuur gingen halen. Toegegeven, niet
ongewoon voor koningen. Het leverde een ieder geval een halfje op. Broer Bastiaan voelde al
voor aanvang nattigheid en verzocht om op 5 te mogen spelen, maar ook daar wist hij het
niet droog te houden. De tegenstander van Angelo Franken deed zijn naam eer aan en pakte
alsmaar meer ruimte. Op het laatst was er voor Angelo’s koning onvoldoende plaats. Peter
Ansems, invaller voor vaste kracht Leo, verdedigde zich als een leeuw, maar moest toch het
onderspit delven. Terwijl iedereen aan het bier zat en de restanten borrelnoten wegmaalde,
moest ik een kloof van zo’n 250 ratingpunten zien te overbruggen. Wat uiteindelijk lukte.
Einduitslag: 5½-2½.
Ondanks de duidelijke nederlaag, mogen we niet ontevreden zijn. Halverweg de middag
was nog niet te zien dat er aan alle borden sprake was van 150 tot 400 ratingpunten verschil.
Om een bekende Nederlandse voetbaltrainer na te praten: “We hebben de eerste helft goed
gespeeld; als we dat de tweede helft kunnen vasthouden, gaan we nog mooie dingen zien!”

Guus van Heck

Externe, de uitslagen en standen.
KNSB 1B
De Pion – Stukkenjagers 1
2-8
Paul Keres – RSR/Ivoren Toren 5,5-4,5
Voerendaal – LSG 2
5,5-4,5
Eindhoven – De wijker toren
7,5-2,5
Wageningen – Caissa 2
5-5
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KNSB 2D
HSC – Stukkenjagers 2
Paul Keres 2 – Veenendaal
ASV – Venlo
Voerendaal 2 – DJC
De Toren Arnhem – HMC 2
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NBSB Promotieklasse
BSV 2
1945 - OSV 1
1913
Baronie 1
1970 - Waalwijk 1
1874
Drie Torens 2 1787 - HSC 2
1918
Eindhoven 2
1910 - Veldhoven 2
1893
Dubbelschaak 2 1782 -Stukkenjagers 3 1928

5-3
6-2
2½ - 5½
5-3
2-6

NBSB Promotieklasse
Mp
1. HSC 2
4
2. Eindhoven 2
4
3. De Stukkenjagers 3 2
4. OSV 1
2
5. De Drie Torens 2
2
6. De Baronie 1
2
7. Waalwijk 1
2
8. BSV 2
2
9. Veldhoven 2
0
10. Dubbelschaak 2
0
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NBSB 1A
Raadsheer 1
Kemppion 1
Drie Torens 3
De Pion 3

1832 - D4 2
1802 - WLC 1
1761 - Baronie 2
1835 - Stukkenjagers 4

1973
1901
1823
1798

5-3
2-6
3½ - 4½
6½ - 1½

NBSB 2A
Raadsheer 2
Staunton 1
RSG/ES 1
Rochade 1

1614 - De Pion 4
1537 - COMBEO 1
- Baronie 3
1767 - Stukkenjagers 5

1634
1712
1712
1525

3½ - 4½
3½ - 4½
1-7
5½ - 2½

NBSB Avond 1B
De Drie Torens C - Waalwijk A
De Baronie B - EGS A
Triple-Pion A - Zandloper A
HMC A - Stukkenjagers A
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Drie Torens E - Drie Torens B 0 - 4
Gennep A - Mierlo-Geldrop A ½ - 3½
2-2
1-3
2-2
½ - 3½

NBSB Avond 1A
Drie Torens A - Drie Torens D ½ - 3½
RSG A - D4 A
3-1
BSV A - De Baronie A
4-0
Stukkenjagers D - Stukkenjagers B 2½ - 1½
NBSB Avond 1C
Son en Breugel A - HSC A
2-2
Eindhoven A - Stukkenjagers C 3 - 1

Externe, het programma
Avondcompetitie (9-13 november)
Donderdag 12: Waalwijk A - Stukkenjagers A
Maandag 9: De Drie Torens D - Stukkenjagers B
Maandag 9: De Drie Torens B - Stukkenjagers C
Dinsdag 10: De Baronie A - Stukkenjagers D
Donderdag 12: Rochade A - Stukkenjagers E
Dinsdag 10: ’t Paardje A - Stukkenjagers F
Maandag 9: Sissa Oirschot - Stukkenjagers G
Zaterdag 21 november
RSR Ivoren Toren – Stukkenjagers 1
Veenendaal – Stukkenjagers 2
OSV – Stukkenjagers 3
D4 2 – Stukkenjagers 4
De Pion 4 – Stukkenjagers 5

NBSB Avond 2C
DSC A - Rochade A
2-2
Veldhoven A - Triple-Pion B
4-0
Schijndel A - Sissa Oirschot A 3 – 1
Stukkenjagers G - Stukkenjagers E 2 - 2
NBSB Avond 2B
UNK B - 't Paardje A
0-4
Staunton A - Het Wasbord A
2-2
BSV B - De Baronie C
2-2
Rode Lopers A - Stukkenjagers F 2½ - 1½

NBSB-beker (25 november)
Stukkenjagers 3 – ’t Paardje
KNSB-beker (25 november?)
Stukkenjagers 1 – winnaar De Zwarte Dame/Sliedrecht

Externe, de wedstrijdformulieren
De Pion – Stukkenjagers 1
2-8
T. Penson (2222) – Jan Sprenger rem
S. Colijn (2250/2175) – Maurice Peek 0-1
A. Baert (2194/2215) – Cor van Dongen rem
L. Tolhuizen (2219) – Herman Grooten 0-1
R. Schuermans (/2103) – Mark Haast 0-1
P. Eerens (/2184) – Bianca Muhren
rem
J. Schuurmans (2123) – Bram v.d. Berg 0-1
C. Kuijpers (/2089) – Anne Haast
rem
R. van Loon (2041/2095) – Erik Nicolai 0-1
E. van Loon (1949/2061) – Mark Clijsen 0-1
HSC – Stukkenjagers 2
5-3
R. Venis (2265/2278) – César Becx
rem
B. Dekker (2200/2231) – Erik Dignum 1-0
F. Janssen (2229/2250) – Karel Storm rem
S. Smits (2130/2178) – Steff Helsen
1-0
H. Faber (2019/2041) – Reinier Jaquet rem
B. Smits (1994/1851) – Ruud Feelders 0-1
M. de Waard (2021/2135) – Peter Huibers 1-0
K. Köhler (1836) – Fré Hoogendoorn rem
Dubbelschaak ’97 2 – Stukkenjagers 3
H. Heijstek (1907) – Sjo Smeets
G. Brekelmans (1830) – John Greunsven
T. van Stiphout (1862) – Peter Lode
G. Kastelein (1757) – Ron de Veen
N. Heijstek (1788) – Erik van Ingen
D. Claassen (1705) – Pepijn Obels
M. van den Elzen (1722) – Lex Karstens
M. van Driel (1686) – Kienfong Lie Kwie

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

De Pion 3 – Stukkenjagers 4
6,5-1,5
B. (1765) – Sander Funk
1-0
B. de Veth (1967) – Arend-Jan Meerwijk rem
C. IJzermans (1818) - Ivar Heine
1-0
E. J. Colijn (1850) - Stefan Hess
rem
I. Kok (1852) – J. Marie Wildeboer Schut 1-0
E. van Elven (1858) - Guus Vermeulen rem
H. Wennekes (1810) - Bas Rosheuvel 1-0
A. Schumacher (1757) - Jan Otten
1-0

Rochade – Stukkenjagers 5
5,5-2,5
F. Mensing (1929) – Theo Mulder
rem
F. Vreugdenhil (1937) – Pieter Pulmans 1-0
R. Zegveld (1864) – Guus van Heck
rem
M. v Bijsterveldt (1700) – Jeroen vd Rijt rem
R. Schellekens (1765) – Bastiaan vd Rijt1-0
P. Place (1814) – Angelo Franken
1-0
G. van Gulick (1595) – Peter Ansems 1-0
R. Smulders (1550) – Cees Zoontjens 0-1
HMC A – Stukkenjagers A
B. Burg (2047) – Frans Konings
L. Mostertman (2013) - Mark Haast
C. Nuijten (1760) – Mart Nabuurs
E. Merx (1667) - Mark Clijsen

0,5-3,5
rem
0-1
0-1
0-1

Stukkenjagers D – Stukkenjagers B 2,5-1,5
Sander Funk – Karel Storm
1-0
Ivar Heine – Pepijn Obels
0-1
Erik van Ingen - Mark van den Berg
1-0
Arend-Jan Meerwijk – Guus Vermeulen rem
Eindhoven A – Stukkenjagers C
H. Bosscher (2060) – Reinier Jaquet
T. Kastelijn (1938) – Ron de Veen
A. van Rijsewijk (1883) – Lex Karstens
J. van der Put (1879) – Jan Otten

3-1
rem
rem
1-0
1-0

Stukkenjagers G – Stukkenjagers E 2-2
Dennis Jaheruddin – Kienfong Lie Kwie 1-0
Bart Landolt – Emil Voorhorst
0-1
Angelo Franken – Theo Mulder
rem
Elsbeth Bakker – Cees Zoontjens
rem
esv Rode Lopers – Stukkenjagers F
E. de Moor (2030) – César Becx
B. Buytenhek (1442) – Bas Rosheuvel
H. Szöke (1607) – Bastiaan van de Rijt
H. Janssen – Jeroen van de Rijt

2,5-1,5
1-0
rem
1-0
0-1

Groepen, de tussenstanden
A-groep
Acht spelers, partijen met 1.40 uur + 15 seconden per zet. De nummers 6, 7 en 8 degraderen, bij
gelijk eindigen beslissen de SB-punten.

1 Willem van den Brink (06-30506933) 2 Reinier Jaquet (0162-467400) 3 César Becx (5354897/ 0627423952) 4 Mark Clijsen (4688084) 5 Fabio Mensing (06-27616791) 6 Mart Nabuurs (0611181259) 7 Cor van Dongen (06-46766559) 8 Erik Dignum (5442188)
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0
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0
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0

0

4-1½
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0

4-1½
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0

0

3-½

1

2-2
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0
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B-groep
Er spelen 15 spelers in de B-groep, in twee gelijkwaardige groepen. Partijen met 1.40 uur + 15
seconden per zet. Voor beide groepen geldt dat nummers 1 en 2 promoveren naar de A, nummers 7
en 8 degraderen. De twee laatst eindigenden in beide groepen degraderen rechtstreeks, de derdenvan-onder kampen om één plaats in de B. In totaal degraderen dus vijf spelers. Bij gelijk eindigen
beslissen SB-punten.
B1 1 Guus Vermeulen (5443855) 2 Lex Karstens (076-5652780) 3 Joost Op ’t Hoog (5357088)
4 Pepijn Obels (5703586) 5 Bram van den Berg (06-12945538) 6 Kees Gelens (5800200)
7 Bastiaan van de Rijt (4675431) 8 ------B2 1 Jan Otten (06-42276580) 2 Dennis Jaheruddin (06-41704633) 3 Maykel van Rijen (0646777553) 4 Jeroen van de Rijt (4675431) 5 Pieter Pulmans (06-52440362) 6 Ron de Veen (0161293158) 7 Kienfong Lie Kwie (5368734) 8 Ruud Feelders (5713682)
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0
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4-½
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1
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C-groep
Partijen met 1.40 uur + 15 seconden per zet. Er spelen 12 spelers in de C-groep, verdeeld in twee
groepen van 6. In de voorronden beslissen SB-punten bij gelijk eindigen. Na de vijf voorronden gaan
de nummers 1, 2 en 3 naar de promotiepoule. Zij spelen daarin met behoud van punten nog twee
ronden tegen de niet-gelijke nummers. Een nummer 1 speelt dus tegen de nummers 2 en 3 van de
andere groep, et cetera. Na deze playoffronden promoveren er vier spelers.
De nummers 4, 5 en 6 uit de voorronden gaan naar de degradatiepoule. Zij spelen daarin met behoud
van punten nog twee ronden tegen de niet-gelijke nummers. Een nummer 4 speelt dus tegen de
nummers 5 en 6 van de andere groep, et cetera. Na deze playoffronden degraderen er vier spelers
C1 1 Maarten Heller (5356858) 2 Leo van Gelder (4681665) 3 Bart Landolt (06-54344053) 4 Cees
Zoontjens (5423873) 5 Willem Mullender (06-51163613) 6 Guus van Heck (5362759)
C2 1 Jeroen de Lange (06-25020791) 2 Mark van den Berg (06-19645897) 3 Emil Voorhorst
(5432639) 4 Bas Rosheuvel (5900915) 5 Paul Hanique (06-38541996) 6 Angelo Franken (0626551754)
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D-groep
Partijen met 1.40 uur + 15 seconden per zet. Acht spelers, halve competitie. Nummers 1, 2 en 3
promoveren. Bij gelijk eindigen beslissen de SB-punten.
1 Frank Boomsma (06-40709483) 2 Paul Vermee (5800376) 3 Elsbeth Bakker (06-15890006) 4 Tim
Veenstra (06-18270308) 5 Jan van den Dries (5470457) 6 Peter Ansems (4670498) 7 Thijs Huiting
(06-43001730) 8 Albert Zoontjens (5434516)
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Een dolle boel en een dolle
Toren
Met het toernooi in Hoogeveen heb ik een
haat-liefde-verhouding. Het is uitstekend
georganiseerd, de mensen zijn bijzonder
aardig, maar met mijn spelpeil is het vaak
niet best gesteld. Ik heb het wel eens heel
goed gedaan daar, maar ook vaak
bedroevend slecht. Vorig jaar was zelfs
een absoluut dieptepunt toen ik zo’n 50
Elopunten te grabbel gooide daar.
Het was een dolle boel in Hoogeveen dit
jaar. Ik had dit jaar besloten om een paar
jeugdspelers tijdens het toernooi te gaan
begeleiden. Vorig jaar heb ik namens de
schaakbond een groepje van acht spelers
getraind die het erg goed met elkaar
konden vinden. De sfeer was zo goed dat
het idee geboren werd om met een paar
samen eens een toernooi te gaan spelen. In
een bungalowpark in de buurt van
Hoogeveen werd een zespersoonshuisje
gehuurd. Naast teamgenoot Anne Haast
deden ook nog Lisa Hortensius (vriendin
van Anne uit Leiderdorp die overgehaald
is om dit jaar zelfs ook mee te spelen in de
Stukkenjagers open), Peter Ypma (Gouda)
en Stefan Beukema (Schoten in België) mee
aan het toernooi. Allevier talenten die wel
eens wilden leren hoe je dat nu aanpakt
zo’n sterk toernooi. Petra kon mij gelukkig
de eerste vier dagen helpen met het
voorbereiden van alle partijen, maar zij
zou daarna om half zes ’s morgens een
trein naar Schiphol nemen vanwaar zij zou
afreizen naar Novi Sad in Servië waar het
EK-landen gespeeld zou worden. Naast
het voorbereiden op en het bespreken van
de partijen had ik me ook nog
voorgenomen om de jongelui drie
maaltijden voor te schotelen. Dit ook om
de kosten beheersbaar te houden. Zelf
voorbereiden en schaken zou wel eens een

zware klus gaan worden voor een oude
man als ik… Dat heb ik inderdaad
gemerkt later.
Ik begon met een lange partij waarin ik
mijn tegenstander een remise-achtig
toreneindspel wist af te nemen. Hier werd
nog een grappig verhaal over geschreven
door Richard Vedder, die mijn boek
“Chess Strategy for the Clubplayer” voor
www.schakers.info besprak.
En toen stond plotseling de confrontatie
met grootmeester Friso Nijboer op het
spel. De partij werd gespeeld aan een
livebord en is – zo begreep ik achteraf –
met grote belangstelling door schakend
Nederland gevolgd. Tegen Friso heb ik
vooral met wit een behoorlijke score.
Veelal vechten wij zware KoningsIndische gevechten uit die vooral
gekenmerkt worden door een botsing van
stijlen. Terwijl hij mij murw probeert te
beuken door allerlei tactische motieven in
de stelling te vlechten, ben ik vrijwel
uitsluitend bezig om velden te beheersen
en de centrumpositie in tact te houden. Op
een partij na, heb ik er zo’n 3 weten te
winnen, waarin ik zware stormen en
orkanen wist te overleven… De volgende
partij was er weer een die er mocht wezen,
hoewel het niveau ditmaal bedroevend
laag was.
(2) Grooten,H (2328) - Nijboer,F (2540)
[E90]
Unive Open Hoogeveen NED (2), 17.10.2009
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.Pf3 0–0 Ik
heb al heel wat robbertjes in het KoningsIndisch uitgevochten tegen Nijboer. Ditmaal
kies ik voor een systeem dat gepopulariseerd
is door de Poolse grootmeeester Krasenkow,
tegen wie ik een paar jaar geleden nog in
Vlissingen speelde. 6.h3 e5 7.d5 a5 8.Lg5 Pa6
Deze stelling komt in veel partijen voor. 9.Pd2
[In een partij Krasenkow-Nijboer werd 9.Le2
gespeeld. Nijboer werd in het late middenspel
opgebracht.] 9...h6 10.Le3 Ph7 Nijboer vertelde
na afloop dat Krasenkow hem had gezegd dat

zwart misschien wel zo moest spelen. 11.g4
Ld7 [Na het thematische 11...f5 krijgt wit veld
e4 voor zijn stukken: 12.gxf5 gxf5 13.exf5 Lxf5
14.Pde4 en staat dan beter. Hoewel Nijboer het
nooit eens is met dit oordeel!] 12.Le2 Pc5 13.h4
a4 [Opnieuw kwam 13...f5 in aanmerking. Na
14.gxf5 gxf5 15.exf5 Lxf5 16.Lxc5 dxc5 17.Db3
b6 18.0–0–0 Pf6 19.Tdg1 Dd7 20.Th2 heeft wit
toch behoorlijk spel.] 14.Pf1 Een langzaam
plan, maar wel met de bedoeling om de
stelling in de greep te krijgen. [Slechter is 14.h5
vanwege 14...Pg5 15.hxg6 fxg6 en het paard op
g5 staat uitstekend.] 14...c6 [Het was zo'n
beetje de laatste kans voor 14...f5 Na 15.h5 Pg5
16.hxg6 fxg4 17.Lxg4 a3 18.b4 Pcxe4 19.Pxe4
Pxe4 20.Tc1 lijkt het ook nog iets beter voor
wit.] 15.Dd2 cxd5 16.cxd5 Da5 17.Pg3 Dit was
mijn idee. Het paard dekt e4 nogmaals en
ontkracht de actie ... f5. Verder begint pion h6
een zorgenkindje voor zwart te worden, dus
die moet daar iets op vinden. [Op 17.Lxh6
Lxh6 18.Dxh6 volgt 18...Pxe4] 17...a3 18.b3 Tfc8
Zwart probeert druk te zetten over de c-lijn.
19.Tc1 Wellicht was Tb1 ook een idee. 19...Pf6
20.f3

20 … Lxg4? Deze zet speelde hij bijzonder snel,
maar het blijkt een foutief stukoffer te zijn. [Op
20...Kh7 zou overigens 21.g5! Pg8 22.h5 wit een
onweerstaanbare aanval hebben opgeleverd.]
21.b4! De weerlegging van het offer en door
Nijboer overzien. [De bedoeling van zijn
combinatie was 21.fxg4 Pcxe4 22.Pgxe4 Pxe4
23.Pxe4 Txc1+ vanwege de penning over de
diagonaal a5-e1. 24.Kf2 Txh1] 21...Dxb4 22.Tb1
Met tempo wordt de toren van de c-lijn

gehaald en dan mag wit wel het stuk op g4
consumeren. 22...Pd3+ [Na 22...Da5 wint
23.fxg4 Pcxe4 24.Pcxe4] 23.Lxd3 Dxc3 24.fxg4
Pxg4 25.Dxc3 Txc3 26.Kd2 Tac8 27.Pe2 T3c7
28.h5! Weer uitstekend gespeeld, wit
verhindert dat zwart met ... h5 en ... Lh6 zijn
loper activeert. 28...Pxe3 29.Kxe3 Lf6 30.Tb3
Lg5+ 31.Kf3 f5 Een laatste ultieme poging er
iets van te maken, maar wit staat huizenhoog
gewonnen. 32.hxg6 fxe4+

33.Lxe4 [Na afloop zei Nijboer dat hij
onmiddellijk gecapituleerd had na het
terugslaan van de koning. Inderdaad staat de
koning hier volkomen veilig en is het
tegenspel van zwart weg. 33.Kxe4 ] 33...Tf8+
34.Kg2 Tc4 35.Lf3 De aarzelingen beginnen
zijn aanvang te nemen. [Wel zo eenvoudig zou
35.Pg3 zijn geweest. Ik had natuurlijk weer
niet goed gerekend: 35...Lf4 36.Ld3 Td4 37.Pe2
Txd5 38.Lc4 wint het hele huis.] 35...e4 36.Lg4
e3 37.Le6+ Kg7 38.Lf7 Zo is in elk geval de
toren van de f-lijn afgesneden maar nu krijgt
zwart zowaar nog tegenspel. 38...Tc2 39.Kf3
Txa2 en zijn a-pion kan een geduchte factor
worden.
40.Tf1?
De
zoveelste
onnauwkeurigheid. Ik heb er geen verklaring
voor, behalve voor het feit dat ik geen energie
had hier. [Zeer eenvoudig wint nu 40.Pg3 Tf2+
(40...Tb2 41.Ph5+ Kh8 42.g7+) 41.Ke4 T8xf7
42.gxf7 Kxf7 43.Txa3 hetgeen ik ook gezien
had maar op onverklaarbare reden van af
gezien had. Nijboer had opnieuw willen
opgeven als ik het zo gespeeld had.] 40...Ta8!
Hij begon nu in zijn kansen te geloven.

41.Txb7 h5? Maar hij maakt opnieuw een
cruciale fout! [Na 41...Tb2! 42.Tc7 Ld8 43.Td7
a2 44.Le6+ krijgt wit wederom een sterke
aanval.] 42.Le8+! Kg8 Andere koningszetten
leiden tot mat. [42...Kf6 43.Ke4+; 42...Kh6
43.Th7#] 43.Ld7! Er dreigt nu opnieuw een
dodelijk schaak op e6. 43...Kg7 [43...Lh6
44.Le6+ Kf8 (44...Kh8 45.Th7#) 45.g7+ Lxg7
46.Kxe3+ Ke8 47.Txg7 leidt tot een geforceerd
mat.] 44.Lb5+?? Verlaten van alle goede
geesten besluit ik met een omweggetje naar e6
te gaan. [De simpele winst ligt voor het grijpen
met 44.Lf5+! Kf6 45.Tf7+ (45.Lb1 Tb2 (45...Ke5
46.Lxa2) 46.Tf7+ Ke5 47.Tf5#) 45...Ke5 46.Lb1
(Fritz geeft het nog betere 46.Ld3 Txe2 47.Tf5+
Kd4 48.Lxe2 a2 49.Tc1 aan.) 46...Txe2 47.Kxe2 a2
48.Lc2 Kd4 (48...a1D 49.Txa1 Txa1 50.g7) 49.Ta1
en de toren meer is ruim voldoende.] 44...Kg8
45.Lc4 [45.Tb1! was nog steeds winnend.]
45...Tc2 46.Ld3 Tf8+ 47.Tf7 Td2 48.Ke4? [Had
ik nu nog maar 48.Txf8+ Kxf8 49.Ke4+ gespeeld
dan kan wit het altijd nog proberen hoewel de
zwarte pionnen erg lastig zijn geworden.]
48...Te8+ 49.Kd4 Lh6 50.Pg3? Een ultieme
poging alsnog de winst binnen te halen, maar
ik zag helemaal niets meer. [De juiste zet was
50.Ta1 maar wit zal het niet meer kunnen
winnen na 50...Lg7+ 51.Txg7+ Kxg7 52.Txa3
hoewel de kansen nog altijd aan zijn zijde zijn.]
50...e2 51.Pxh5?? Een afschuwelijke rekenfout
waar een merkwaardige hersenschim aan
vooraf ging. [51.Pxe2 Texe2 52.Kc4 zal wel
remise worden.] 51...exf1D 52.Txf1 [Ik dacht
nu mat te kunnen geven met 52.Pf6+ Kh8
(Maar uiteraard heeft zwart nu 52...Dxf6+
53.Txf6 Lg7 en die ook nog...) 53.Th7#] 52...Tf8
Inmiddels staat zwart op winst. 53.Th1 Het
vreemde was dat in de voorafgaande fase
Nijboer steeds krap in zijn tijd zat terwijl ik een
zee van tijd had om de winst te pakken. Nu
waren de rollen omgedraaid, hij had de
tijdcontrole gehaald en speelde heel snel
terwijl ik telkens mijn laatste seconden zag
wegtikken alvorens ik een zet speelde. 53...Tf3
54.Pf6+ Opgeven was ook een optie, maar
omdat hij zo snel speelde, meende ik dat ik
nog een kans mocht proberen. Fritz staat op 9.73... 54...Txf6 55.Txh6 Tf3 56.Ke4 De laatste
ultieme poging...

56...Tdxd3?? En zowaar... hij tuimelt in de val
die ik gespannen heb. [Na 56...Tfxd3 had ik de
handdoek in de ring geworpen!] 57.Th8+! Toen
ik deze zet uitvoerde begon hij te lachen. Hij
kon zelf ook niet geloven dat hij hierin getrapt
was. Zo vaak komt de dolle toren niet voor in
de praktijk! 57...Kg7 [57...Kxh8 58.g7+ Kg8
(58...Kh7 59.g8D+ Kxg8) ] 58.Th7+ Kxg6 [Het
grappige is dat als hij de pion in leven wil
laten, wit toch opnieuw een dolle toren kan
afdwingen. 58...Kf6 59.Tf7+ Kg5?? zou dan
zelfs nog verliezen voor zwart. 60.Txf3 Txf3
61.g7 en de pion kan niet afgestopt worden.]
59.Th6+ Kg5 60.Th5+ Kg4 61.Th4+ Het
grappige is dat hij er niet uit kan lopen. Wit
moet wel zorgvuldig zijn met de schaakjes die
hij geeft, maar er valt niet aan te ontkomen.
61...Kg3 62.Th3+ Kf2 63.Th2+ Ke1 64.Te2+ Kd1
65.Te1+ Kc2 66.Tc1+ Kb3 67.Tb1+ Kc4 68.Tb4+
Kc3 69.Tc4+ Kb2 70.Tc2+ Kb3 71.Tb2+ axb2
Een heroïsche strijd! ½–½

Dat was nog eens voor de poorten van de
hel weggesleept hoewel we het er beide
achteraf over eens waren dat een halfje
meer dan verdiend was.
Daarna stond een andere grootmeester op
het menu, de Bulgaar Genov die ik met
zwart moest bestrijden. Na een zwaar
loopgravenduel waarin hij wat
vrijpionnen bezat maar ik een gevaarlijke
aanval over de g-lijn had weten op te
zetten, greep ik ergens mis. Hij kon ergens
vrijwel direct winnen, maar toen hij dat
verzuimde in tijdnood, greep ik hem bij

zijn lurven en bekroonde het initiatief met
een paar aardige tactische grappen:
Fragment (3) Genov,Peta (2470) Grooten,H (2328) [E15]
diagram na 40. Lh3

Zwart is in de problemen vanwege de sterke
vrijpion van wit op de a-lijn. 40...Lxh4!? Precies
op de veertigste zet sla ik mijn slag! [Objectief
gezien is 40...Dd8 de juiste zet, maar dan is
zwart aan het keepen en dat heb ik de hele
partij al een beetje gedaan.] 41.Lxc5 [Op
41.Lxh4 Tg1+ 42.Kf2 Th1 43.Lg2 Txh4 44.a6
Dg3+ 45.Kf1 Lxa6 46.Txa6 Th2 47.Ta7+ Kg6 is
er niets aan de hand. Zwart heeft genoeg
tegenspel vanwege de slechte stukken van wit,
bijvoorbeeld: 48.Df2 h4] 41...Tg3 42.Lg2 Ld8
43.Tb5 h4 44.Lh1 Pf6 45.Lf2 [45.Df2 verdiende
de voorkeur maar ook dan heeft zwart na
45...h3 het heft in handen.] 45...Ph5 46.Txe5??
Hij ziet het niet meer: hij vergrijpt zich aan de
pion op e5 en hij wordt nu het slachtoffer van
een aardige grap. Overigens was zijn stelling al
verloren. 46...Tg1+! 47.Lxg1 Pg3+ en uit
teleurstelling speelde hij nog enkele zetten
door. 48.Ke1 Pxe2 49.Lf2 Pg3 50.Lg2 Dh8
51.Ld4 Lf6 0–1

Nu had ik ineens 2½ uit 3 en ook al twee
GM’s gehad en de volgende stond al op
het programma: GM Sergej Kasparov.
Maar dat werd een grote teleurstelling.
Deze man is niet bepaald een geweldenaar
maar ik bakte er helemaal niets van en ik
liet mezelf naar de slachtbank leiden.

Toen ik nogal gedeprimeerd de weg naar
de uitgang zocht, werd ik aangesproken
door wat bekenden. Een daarvan vroeg ik
wat ik gedaan had. Toen ik antwoordde
dat ik verloren had van Kasparov,
antwoordde de man: “Verloren van
Kasparov, dat kan de beste overkomen!”.
Toch werd de neerwaartse spiraal een
ronde daarop zo mogelijk nog erger toen
ik voor de zoveelste keer van Migchiel de
Jong verloor. Tegen die man kan ik
kennelijk niet op. Ik moet erbij zeggen dat
ik hem een groot talent vind die tegen mij
altijd het beste van zichzelf weet boven te
halen. Als ik dan in andere partijen zie wat
hij allemaal weg geeft en hoeveel rare
zetten hij produceert, begrijp ik daar
helemaal niets van. Maar zo gaat dat
blijkbaar in het schaken.
Hierna had ik het even te kwaad, want
van alle goede bedoelingen was nu niets
terecht gekomen. Om troost te zoeken, liep
ik de trap op om eens een kijkje te nemen
in de B-groep waarvan de zaal er al
enigszins verlaten bij stond. Maar
gelukkig zag ik daar een bekende gestalte,
die van Toon Menink, die flink aan het
zweten was in een toreneindspel tegen een
nogal gezette dame. Toon heeft mij niet
gezien want ik keek achter zijn rug naar de
stelling en zag daar zoveel mis gaan, dat ik
toch maar hoofdschuddend het
strijdtoneel zo snel mogelijk heb verlaten.
(1) Andreini,Gigliola - Mentink,Toon
[A10]
24.10.2009
Hier kwam ik net even boven om te kijken hoe
hier geschaakt werd. Ik zag dat de wat gezette
tegenstanderster bezig was de winnende zet
uit te voeren.

zachtst gezegd onsmakelijk. Behalve het
gesnotter heb ik me 6 uur lang het
gorgelen, neus ophalen en andere onfrisse
geluiden moeten laten welgevallen. Ik heb
een paar keer op het punt gestaan om hem
terecht te wijzen met “Hé snotneus, snuit
je neus eens fatsoenlijk”, maar ik wist me
in te houden. Dit werd een partij die het
bijna haalt bij het geknoei dat ik tegen
Nijboer ten toon spreidde.

60.d7! Kg6 Dit laat een simpele winst toe,
maar er is nauwelijks een alternatief voor
handen. 61.d8D?? Dit geeft de winst in een
klap weg. Het eindspel van toren tegen pion is
remise. [Met 61.Te6+ Kg5 (Na 61...Kg7 haalt wit
wel een dame omdat de zwarte koning te ver
verwijderd is van de pion. 62.d8D Txd8
63.Kxd8) 62.Td6! kan wit een zogenaamde brug
creëeren waarmee wit verhindert dat zwart
zijn toren kan offeren. 62...Te4+ 63.Kf7 Tf4+
64.Kg7 en de pion loopt ongehinderd door.]
61...Txd8 62.Kxd8 h4?? En dit geeft in een klap
de de remise uit handen. [62...Kf5 of; 62...Kg5
levert een simpele remise op. De koning
ondersteunt de eigen pion en dat is genoeg
voor een puntendeling: 63.Ke7 h4 64.Ke6 Kf4
65.Te5 h3 66.Th5 Kg3 67.Kf5 h2 68.Ke4 Kg2 en
zwart is op tijd.] 63.Ke7?? En hiermee
verzuimt wit het punt opnieuw binnen te
halen! [63.Te5! Dit is de zogenaamde "vijfde rij
afsnijding" waarmee wit verhindert dat de
zwarte koning zijn pion kan ondersteunen.]
63...Kg5 64.Ke6 Kf4 65.Te1 h3 66.Kf6 h2 ½–½

Toen ik Toon de volgende dag vroeg hoe
hij zijn eindspel remise had gemaakt, zei
hij heel laconiek dat het vrij soepel ging.
Sterker nog: hij heeft nergens problemen
ontwaard!
Mijn toernooi dreigde die dag helemaal
een debacle te worden toen ik tegen een
vervelend jeugdspelertje moest, Miguoel
Admiraal. Hij was snipverkouden en zat
tegen mij de hele partij enorm te snotteren.
Nu kan hij er ongetwijfeld niets aan doen
dat hij verkouden is, maar om dat zonder
zakdoekjes te willen oplossen is op zijn

(4) Admiraal,Miguoel (2194) Grooten,Herman (2328) [B44]
Unive Open Hoogeveen NED (7), 22.10.2009
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pc6 5.Pb5 d6
6.c4 Pf6 7.P1c3 a6 8.Pa3 b6 9.Le2 Lb7 10.0–0
Le7 11.Le3 Pb8 12.Dd4 Pbd7 13.Tfd1 0–0
14.Tac1 Dc7 15.Pc2 Tac8 16.f3 Db8 17.Kh1 La8
18.Lg1 Tfd8 19.Pe3 Ph5 20.Lf1 Pe5 21.Pc2
Td7?? 22.Pa4 Ld8 23.Pxb6 Lxb6 24.Dxb6 Dxb6
25.Lxb6 Pxc4 26.Lxc4 Txc4 27.Pb4 Txc1 28.Txc1
Lb7 29.Kg1 [29.Tc7 Txc7 30.Lxc7 d5 31.exd5
exd5] 29...Pf6 30.Kf2 g5 31.Tc3 e5 32.Pd3 Kf8
33.a4 Ke7 34.Ke2 Ph5 35.b4 g4 36.Ke3 f5
37.fxg4 Pf6 38.gxf5 Lxe4 39.Tc1 Lxg2 40.La5
Lh3 41.b5 axb5 42.axb5 Ta7 43.Pb4 Tb7 44.b6
Lxf5 45.Td1

45…. Le6?? 46.Pc6+ Kd7 47.Pxe5+ Ke7 48.Pc6+
Kd7 49.Pb4 Pg4+ 50.Kf4 Pe5 51.Pd3 Pg6+
52.Kg5 Kc6 53.Tb1 Lc4 54.Pb2 Pe5 55.Lc3 Tg7+
56.Kf5 Tf7+ 57.Ke4 Ld5+ 58.Ke3 Pg4+ 59.Kd3
Tf3+ 60.Kd2 Tf2+ 61.Kd3 Le6 62.Te1 Lf5+
63.Kc4 Tf4+ 64.Kb3 Kxb6 65.h3 Pf2 66.Pc4+
Kc6 67.Ta1 Le6 68.Ta6+ Kb7 69.Ta4 Txc4

70.Txc4 Pxh3 71.Kb4 Lxc4 72.Kxc4 Kc6 73.Ld2
Pg1 74.Lh6 Pf3 75.Kd3 Kd5 76.Ke3 Pe5 77.Lg5
Ke6 78.Kf4 h5 79.Ld8 Pf7 80.Lh4 d5 81.Lf2 Pd6
82.Le3 Pf5 83.Lb6 h4 84.Lf2 d4 85.Kg4 Ke5
86.Le1 Ke4 87.Ld2 Kd3 88.La5 Ke2 89.Kxf5 h3
0–1

Om een klein beeldverslag te geven bij de
zetten die hierboven staan afgedrukt:
allereerst kwam ik in mijn geliefde
drierijensysteem terecht waarin hij
absoluut niet wist wat hij aan het doen
was (gezien bijvoorbeeld de niet bepaald
indrukwekkend te noemen
paardmanoeuvre Pa3-c2-e3-c2).
Vervolgens produceerde ik een enorme
rotzet 21. … Td7?? die het simpele 22. Pa4!
zomaar gratis toeliet. Daarna kon hij
geforceerd afwikkelen naar een eindspel
dat potremise is (29. Tc7 Txc7 30. Lxc7 d5
31. exd5 exd5) maar waarin ik absoluut
niets meer kon doen. Gelukkig was het
een brutaal mannetje dat graag van een
(zwakke) IM wilde winnen want hij
speelde het veel slechtere 29. Kg1 zodat ik
weer op winst kon gaan spelen. Na zijn
lelijke fout 36. Ke3 heb ik het prachtige 36.
… f5! waarmee ik een cruciale pion win en
op winst sta. Eigenlijk heb ik alle moeilijke
zetten achter de rug en kan ik met 45. …
Le4 alle tegenkansen uitbannen als ik op
een afschuwelijke wijze met 45. … Le6??
wederom een enorme grafzet uit mijn
vingers laat glippen (Theo Mulder: let je
op, wil je deze zet even noteren voor de
grafzetcompetitie?). Met het simpele
schaakje 46. Pc6 (dat ik direct gezien had
maar weer vergeten was) ben ik mijn
mooiste pion kwijt en moet ik zelfs tot
mijn afgrijzen herhaling van zetten
toelaten. Gelukkig is hij zijn brutaliteit nog
niet verleerd want hij gaat het opnieuw
proberen met het zeer matige 49. Pb4? Ik
speel hem opnieuw van het bord en
hoewel ik nog even langs afgronden ga,
weet ik op zet 89 het punt toch binnen te
halen. Dan gebeurt wat ik verwachtte. Hij

kan niet verkroppen dat hij verloren heeft
en ik krijg geen hand van hem. Dat was
maar goed ook want daar zaten
ongetwijfeld heel wat bacteriën aan, maar
de manier waarop hij de zaal uit beende,
verried dat hij in elk geval zeer
teleurgesteld was. Maar om dan zo
onsportief op te geven, alsof ik ook niet
vreselijk hebben zitten balen deze partij.
Gelukkig won ik daarna van een Italiaan
die mij vrije doortocht gaf en naar later
bleek de echtgenoot was van de gezette
tante waar Toon zijn toreneindspel tegen
op het bord had.
(5) Grooten,H (2328) - Lagrotteria,S (2221)
[D15]
Unive Open Hoogeveen NED (8), 23.10.2009
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 a6 5.c5 g6 6.Lf4
Lg7 7.h3 0–0 8.e3 Te8 9.Ld3 Pbd7 10.Tc1 Pf8
11.0–0 P6d7 12.e4 Pe6 13.Le3 dxe4 14.Pxe4 Pc7
15.Pfg5 h6 16.Pf3 Pd5 17.Dd2 Pxe3 18.fxe3 Pf6
19.Pf2 Le6 20.b3 Dc7 21.e4 Ph5 22.e5 Ld5
23.Ph2 Dd7 24.g4 Pg3 25.Tfe1 h5 26.Df4 h4
27.Dg5

Le4 28.Lxe4 Dxd4 29.Lg2 Db2 30.De3 Tad8
31.Pf3 g5 32.a4 f5 33.Dxg5 Pe2+ 34.Txe2 Dxe2
35.Te1 Dc2 36.Dg6 Tf8 37.Pg5 Tfe8 38.Pe6 1–0

Helaas maar ik gooide mijn Elowinst weer
overboord door in de laatste ronde een
riante stelling tegen Thomas Willemze op
kundige wijze om zeep te helpen. Al met
al geen best toernooi. Maar het deed me

deugd dat Anne het weer uitstekend deed.
Zo won ze in de voorlaatste ronde in een
geweldige partij van de sterke Lars Ootes,
die nog een zeer succesvolle zomer achter
de rug had. De jongeman wist zelfs ergens
een GM-score te behalen, maar wordt in
grootse stijl van het bord geharkt door
Anne, tegen wie elke jongeman nu in
Nederland begint te sidderen als ze tegen
haar moeten!
(6) Haast,A (2215) - Ootes,La (2384) [B90]
Unive Open Hoogeveen NED (8), 23.10.2009
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6
6.Le3 e5 7.Pb3 Le6 8.f3 Le7 9.Dd2 0–0 10.0–0–0
Pbd7 11.g4 b5 12.Tg1 b4 13.Pd5 Lxd5 14.exd5
a5 15.g5 Ph5 16.Kb1 Dc7 17.Tg4 Tfb8 18.Pc1
Pb6 19.Lb5 Tf8 20.Lc6 Tab8 21.Dd3 Ld8 22.Pe2
g6 23.Pg3 Pxg3 24.hxg3 f5 25.gxf6 Lxf6 26.Th1
Tf7 27.Lh6 De7 28.f4 e4 29.De2 a4

30.f5 De5 31.Lc1 Dxf5 32.Tf4 Dc8 33.Thf1 Dd8
34.Dxe4 Te7 35.Dd3 Lg7 36.Txb4 Te5 37.Lf4
Tf5 38.Te1 Tf8 39.De4 a3 40.De6+ Kh8
41.Dxd6 Pd7 42.Txb8 Dxb8 43.Dxb8 Pxb8
44.Te8 Txe8 45.Lxe8 Pa6 46.Ld6 Ld4 47.b4 Lc3
48.b5 Pb4 49.b6 Pxd5 50.b7 Ld4 51.c4 1–0

En als je pupillen het zo goed doen, kan je
toch met een goed gevoel huiswaarts
keren. En dat deden we dan ook in de
stromende regen…

Herman Grooten

SJ Open
Toppers zweten en... capituleren!
In de tweede ronde van het Stukkenjagers Open, op 28 oktober in De Harmonie, hadden de
ratingfavorieten het aan heel wat borden zwaar. De toon werd al gezet in een
voorafgespeelde partij tussen Dennis Jaheruddin en Bianca Muhren. Nadat de laatste de
openingsprobleempjes had weggepoetst, gaf Dennis de hele avond geen krimp meer: remise.
Op de reguliere speeldatum liet de volgende verrassing niet lang op zich wachten. In wat
beide spelers 'een heksenketel' noemden maakte Erik Dignum een fikse rekenfout, en Willem
Mullender tikte het punt gedecideerd binnen. Erik van Ingen smaakte het genoegen de
nummer 9 van de plaatsingslijst, Willem Muhren, op een regelmatige nederlaag te trakteren.
Iets lager op ranglijst zorgde Theo Mulder met een zege op Maarten Werkhoven voor nog
een ratingsurprise. Carel van Alphen was dichtbij de winst tegen Lisa Hortensius, maar
verloor nadat hij verzuimde de beslissende klap uit te delen.
Ook aan de topborden hadden de favorieten het niet eenvoudig. Robin Swinkels offerde een
dame voor toren en loper, en uiteindelijk werd dat Ron de Veen te machtig. Aan het
aanpalende bord weerde Fabio Mensing zich kranig tegen Herman Grooten, maar kon toch

niet verhinderen dat zijn koning na een kwaliteitsoffer werd uitgerookt. Behalve Erik,
Willem, Robin en Herman slaagden ook Mark Haast, Mark Clijsen en César Becx erin op 2
uit 2 te komen. De winnaars van de duels Cor van Dongen-Winifred Paulis en Anne HaastStefan Hess kunnen zich nog bij hen voegen.
In de eerste ronde speelden Fabio Mensing en Herman Grooten een interessante partij. De
aantekeningen zijn van Herman.
(1) Mensing,Fabio - Grooten,Herman
[A46]
Tilburg Stj open Eindhoven, 29.10.2009
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.g3 b5 4.Lg2 Lb7 5.0–0 Le7
6.Pbd2 0–0 7.b3 d5 8.Pe5 c5 9.c4 [9.Lb2]
9...cxd4 10.cxb5 Pfd7 11.Pdf3 Pxe5 12.Pxe5 f6
13.Pd3 Dd7?! [13...Db6; 13...a6 14.Pf4 Dd6
15.Dxd4 axb5 (15...e5? 16.Lxd5+ Dxd5 (16...Kh8
17.Pg6+ hxg6 18.Dh4#) 17.Dxd5+ Lxd5 18.Pxd5
Ld8 19.bxa6+-) ] 14.Lh3! [14.Lb2] 14...a6 15.Lb2
axb5 16.Lxd4 Pa6 17.Dd2 [17.Pf4! f5 18.Pd3
Fritz begrijpt deze stelling niet: wit heeft veld
e5 veroverd en staat iets beter.] 17...Ld6! Om
uit de penning te geraken en ... e5 te kunnen
doorzetten. 18.b4 De7 19.Pc5 Pxc5 20.Lxc5
Lxc5 21.bxc5 Ta4! 22.Tfc1 Lc6 23.Lg2 Td8
24.Dc2?! Dit kost min of meer een pion.
24...Tc4 25.Dd2 Dxc5 26.Lh3 Te8 27.e3
Hiermee bereidt zwart een kwaliteitsoffer
voor. 27...Lb7! 28.Lf1 Dc6 29.Lxc4 dxc4 30.e4
[30.Kf1 Dh1+ 31.Ke2 Lf3#; 30.f4 Dh1+ 31.Kf2
Dxh2+ 32.Ke1 Dg1+ 33.Ke2 Dxg3 34.Tf1 e5–+]
30...Dxe4 31.Kf1 Dg2+ 32.Ke2 Lf3+ 33.Ke3 Lg4
[33...Lh5!] 34.Dd7 [34.Dd4 Df3+ 35.Kd2 De2+
36.Kc3 b4+! 37.Kxb4 Tb8+ 38.Kc5 Df3 39.Tab1
Da3+ 40.Kc6 Da8+ 41.Kc5 Da5+ 42.Kc6 Lf3+ en
mat.]

34...Da8?! Zwart dreigt ... Td8 en mat op f3.
[34...Df3+ 35.Kd2 (35.Kd4 Dd3+) 35...De2+
36.Kc3 b4+! 37.Kxb4 Tb8+ 38.Ka4 Db2 met
ondekbaar mat.] 35.Dd4 h5 [Opnieuw geeft
Fritz 35...Df3+ 36.Kd2 De2+ 37.Kc3 b4+] 36.f3
[36.De4 Da7+ 37.Dd4 Td8!! 38.Dxa7 Td3+
39.Ke4 (39.Kf4 g5+ 40.Ke4 Lf5#) 39...Lf5+ 40.Kf4
g5#] 36...Dxf3+ 37.Kd2 e5 38.Dd6 b4! 39.Te1
[39.Txc4 De2+ 40.Kc1 Dxc4+; 39.Dxb4 Dd3+
40.Ke1De2#]39...Dc3#
0–1

Stukkenjagers Open, uitslagen ronde 2, 28 oktober 2009, 20.00 uur
1 Robin Swinkels (1) - Ron de Veen (1)
2 Fabio Mensing (1) - Herman Grooten (1)
3 Cor van Dongen (1) – Winifred Paulis (1)
4 Dennis Jaheruddin (1) - Bianca Muhren (1)
5 Mark Haast (1) - Kienfong Lie Kwie (1)
6 Anne Haast (1) - Stefan Hess (1)
7 Erik van Ingen (1) - Willem Muhren (1)
8 Mark Clijsen (1) - Bas Rosheuvel (1)
9 Lex Karstens (1) - César Becx (1)
10 Willem Mullender (1) - Erik Dignum (1)

1-19
17-2
3-20
18-4
5-23
8-25
21-9
10-27
22-11
26-13

1-0
0-1
0,5-0,5
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0

11 Bram van den Berg (0.5) - Jeroen van de Rijt (1)
12 Leo van Gelder (0.5) - Mart Nabuurs (0.5)
13 Carel van Alphen (0.5) - Lisa Hortensius (0.5)
14 Paul Hanique (0.5) - Peter Lode (0.5)
15 Karel Storm (0) - Kees Gelens (0)
16 Arend-Jan Meerwijk (0) - Guus van Heck (0)
17 Theo Mulder (0) - Maarten Werkhoven (0)
18 Peter Ansems (0) - Maykel van Rijen (0)
19 Guus Vermeulen (0) - Cees Zoontjens (0)
20 Angelo Franken (0) - Jan Otten (0)
21 Paul Vermee (0) - Bastiaan van de Rijt (0)
22 Maarten Heller (0) - Frank Boomsma (0)
23 Bart Landolt (0) - Elsbeth Bakker (0)
24 Marco Kemmeren (0) - Thijs Huiting (0)

6-39 1-0
41-7
36-15
33-16
12-43
28-44
45-29
47-30
31-46
49-32
51-34
35-48
38-50
40-52

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

Bye (0,5): 17 Reinier Jaquet; 24 Joost op 't Hoog; 37 Emil Voorhorst, 53 Jeroen de Lange, 14
Tijmen Kampman, Ari van Valen, 42 Pieter Pulmans

De derde ronde is op 18 november. Wie dan verhinderd is moet dat snel aan
wedstrijdleider Mart Nabuurs laten weten.

Stukkenjagers ratinglijst 31 oktober 2009
Naam
1 Jan Sprenger

rating
2524

2 Robin Swinkels
3 Maurice Peek
4 Cor van Dongen

2482
2381
2370

5 Herman Grooten
6 Petra Schuurman
7 Anne Haast

2352
2351
2257

8 Mark Haast
9 Bianca Muhren
10 Frank Wuts
11 Frans Konings
12 Bram van den Berg
13 Steff Helsen
14 Mark Clijsen
15 Mart Nabuurs
16 César Becx
17 Peter Huibers
18 Erik Nicolai
19 Mark Huizer
20 Bram van Huijgevoort
21 Karel Storm
22 Fré Hoogendoorn
23 Sjo Smeets
24 Ruud Feelders
25 John Greunsven
26 Peter Lode
27 Erik Dignum
28 Reinier Jaquet
29 Jiri Obels
30 Erik van Ingen
31 Gertjan Thomassen
32 Mark van Beurden
33 Sander Funk
34 Fabio Mensing
35 Ron de Veen
36 Ivar Heine
37 Willem van den Brink
38 Dennis Jaheruddin

2247
2246
2240
2226
2166
2162
2148
2146
2136
2108
2100
2093
2069
2043
2028
2027
2014
1994
1989
1986
1985
1976
1939
1938
1935
1923
1910
1906
1897
1882
1867

Naam
39 Lex Karstens
40 Joost Op 't Hoog
41 Stefan Hess
42 Kienfong Lie Kwie

rating
1861
1857
1847
1803

43 Willem Mullender
44 Pepijn Obels
45 Jean-Marie Wildeboer Schut
46 Maykel van Rijen
47 Jan Otten
48 Guus Vermeulen
49 Rob Milo
50 Bastiaan van de Rijt
51 Arend-Jan Meerwijk
52 Bas Rosheuvel
53 Mark van den Berg
54 Paul Hanique
55 Andries Deliën
56 Jeroen van de Rijt
57 Maarten Heller
58 Leo van Gelder
59 Emil Voorhorst
60 Bart Landolt
61 Pieter Pulmans
62 Kees Gelens
63 Theo Mulder
64 Marco Kemmeren
65 Guus van Heck
66 Angelo Franken
67 Peter Ansems
68 Tim Veenstra
69 Cees Zoontjens
70 Jan van den Dries
71 Frank Boomsma
72 Paul Vermee
73 Elsbeth Bakker
74 Jeroen de Lange
75 Thijs Huiting
76 Albert Zoontjens

1796
1788
1782
1759
1752
1745
1743
1739
1737
1732
1713
1705
1698
1675
1660
1626
1593
1575
1570
1543
1539
1538
1502
1497
1424
1420
1413
1410
1309
1285
1271
1210
1202
1178

Verwerkt in deze ratinglijst: Groepen (4), KNSB (1), Avond (1), KBSB (2), SJ Open
(2),Gent, Dieren, Vlissingen, Geraardsbergen, Leros, Portugal, SJ Weekend, OSKA,
Brasschaat, BK, EK Girls, NK, Winterthur, ECC, TDK (2), Hoogeveen, EK Landen.

Over stoppen gesproken
Even terug naar het vorige seizoen. Het
vijfde degradeert zonder ook maar aan
handhaven te hebben kunnen ruiken.
Voor vijf man de druppel die de emmer
deed overlopen, dit wilden ze nooit meer
meemaken. Dat gaf mij de kans om op een
fatsoenlijke manier van het TL- schap af te
komen, een gedachte die al langer door
mijn hoofd spoelde. Gevoegd bij mijn
steeds slechter wordende après-schaak
nachtrust en een steeds schrijnender
wordend verantwoordelijkheidsgevoel bij
een steeds vanzelfsprekender resultaat,
was de beslissing gauw gevallen, stoppen
met die ellende.
Dan de algemene ledenvergadering, Kien
doet manmoedige pogingen een driest
idee erdoor te krijgen, anderhalf uur later
wordt dat idee afgeserveerd en besloten
de externe met vijf teams in te gaan met
als gevolg een behoorlijke overbezetting
per team. Mooi, de kans dat ik zal worden
opgeroepen lijkt uitgesloten, dus toon ik
me van mijn grootmoedige kant door
César te melden dat ik in noodgevallen
mag worden gebeld.
Vrijdagavond, 23.30 uur, de avond voor de
eerste ronde, de telefoon: ‘Met Guus, Emil
lijkt van de aardbodem verdwenen, bij Leo ben
ik al zover dat ik zijn antwoordapparaat
inspreek met “Je zult er wel niet zijn, maar
hier ben ik weer”. Je snapt mijn vraag?’
Ik snap ‘m en erger nog, ik snap zijn
probleem. Erg veel zin heb ik niet, maar ik
ken Guus, weet hoe dat voelt en als ik dan
ook nog hoor dat hij vanuit Washington
heeft geprobeerd zijn team rond te krijgen
ben ik om, oké, ik zal er zijn.
Zaterdag, Guus staat me buiten op te
wachten. Ik ben aan de late kant en als ik
in zicht kom, zwaait hij opgelucht,
probleem opgelost. Onmiddellijk dient
zich het volgende probleem aan, één van
de broertjes komt naar buiten: ‘Ik speel
liever niet tegen Rick Zegveld, kan ik niet

op 5?’ ‘Lijkt me niet, maar je mag wel op 1,
want wie moet er anders op 1?’ ‘Ach, dat
doe ik wel’, het is eruit voordat ik het
besef, mijn grootmoedigheid evenals mijn
driestheid kennen geen grenzen. ‘Goed
dan ga ik op 3’ lost Guus het probleem
even grootmoedig als alert op.
Boven gekomen besef ik wat ik mezelf heb
aangedaan, ik mag tegen Fabio Mensing !
(1920)
Met het gevoel dat ik mijn best heb
gedaan, mijn bijdrage heb geleverd en
men niet meer van mij kan en mag
verwachten zet ik me aan de partij 1. b4!
Een schot in de roos! Na afloop vertrouwt
Fabio me toe dat hij 1. b4 nooit bekeken
heeft. Ik had dat zelf al opgemerkt doordat
hij de stelling nogal voorzichtig aanpakte,
vertrouwend op zijn ratingsurplus
waarmee alles vanzelf wel goed zou
komen. Ik dacht dat trouwens zelf ook,
totdat de volgende stelling ontstond:

Ik speelde 21. h3 om Pg4 eruit te houden
Df7, 22. f4 Pg6, 23. Pf3 De7, 24. Dc3 en
met dit zware geschut op de diagonaal
begon ik er zelfs in te geloven Tfe8, 25.
Td2 e5, 26. Tfd1 e4 (Diagram.)

27. Txd6 hoppa, de beuk erin Txd6, 28,
Txd6 exf3, 29. Te6! fxe2!, 30. Txe7 Txe7,
31.Kf2 Pxf4! Ai, niet gezien, nog weinig
tijd en dus zonder veel nadenken 32. exf4
e1D schaak, 33. Dxe1 Txe1, 34. Kxe1 Lxg2,

35. h4 en, op basis van ongelijke lopers,
gepaard met een remise- aanbod wat door
Fabio onmiddellijk werd geaccepteerd.
Misschien waren er achteraf nog
winstkansjes door de vastgelegde pionnen
op b6 en c5 op te ruimen, maar daar heb ik
helemaal niet naar gekeken, blij als ik was
met de vooraf niet verwachte
puntendeling.
Dus toch maar afzien van dat stoppen?
Tuurlijk niet, zo lang mogelijk genieten
van deze ervaring, zonder de kans te
lopen dat ze wordt ondergesneeuwd door
de gebruikelijke.
Stoppen met bellen Guus!
Theo M.

SJ Latijn
Ik heb verschrikkelijk zitten koeken vandaag, niet normaal.. en het erge is dat dat tegenwoordig wel
normaal is.
Weet jij het speeltempo voor de avondcompetitie externe?
Schouderophalend: Anderhalf uur en een kwartier voor de rest???
Dat is een vraag en we willen een antwoord.
Ik zou maar een zet doen. Je hebt niet veel tijd meer.
Op mijn leeftijd heb je zat tijd juist omdat je niet veel tijd meer hebt.
Wat is volgens jou nou het verschil tussen schaken en bridgen?
Het belangrijkste verschil lijkt me dat schaken een vorm van masturberen is en bridgen van neuken.
Om een of andere reden warrelen van beneden de tonen van een doedelzak omhoog:
Aha, ze komen de whisky brengen.
Wat heb je gedaan?
Gewonnen.
Ah, b4 strikes again.
Not again, maak er maar at last van.
Mij maakt het niet uit tegen wie ik speel, ik speel toch altijd tegen mezelf.

Remise?? Goed gedaan man!
Ja, maar ik kan het wel.
Zo, die opening is ouwerwets.
Och, we doen het al lang.
Shit, ik zit de 06 nummers op te schrijven in plaats van de bondsnummers.
Maakt niet uit, dan bellen we ze toch gewoon allemaal op.
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Groeikern in het Oostblok
De kale berkenlaan
loopt van marktplein
naar het hoofdstation.
Mannen handelen
in kracht op vierenzestig
velden, naast
bakker en bierwinkel
ik kies een tafel om vijf
uur met halve liters. Hij kijkt
niet naar de zetten.
Het paard gaat
verveeld van zwart naar wit
de stad rond
het bord is uitnodigend grijs.
Wat er gebeurt als een
partij geen ambacht of
verhaal is tijdens het
spel geschreven.

Kasper Peters

