In de herfst en in de natte winters
zijn er dagen dat er niets gebeurt
binnenshuis. Niets dan het breken van het verleden,
als het breken van een verleden dag in glas,
als het smelten van vijverstukken ijs,
zodat het eraan moet, het verleden moet eraan.
Maar het verleden en het vandaag geven niet op.
Hugo Claus

In de herfst en in de natte winters zijn er echter ook wel dagen dat er van alles gebeurt. De zaterdagen
van de externe bijvoorbeeld. De dagen dat we willen breken met de geleden nederlagen, breken met
het verleden van een opgelopen degradatie, breken met de underdog positie die een promotie met
zich meebrengt. Tijdens de wedstrijdmiddag lijkt dat nu eens te gaan lukken, dan weer valt het totaal
de andere kant op, blijken mooie stellingen breekbaar als glas en smelt de hoop als vijverstukken ijs.
Maar het verleden en het vandaag geven niet op en blijven zich aftekenen in de resultaten. Voor de
eerste twee teams pakte dat niet ongunstig uit en lijken de doelstellingen samen plezier beleven,
kampioen worden en promoveren of lang meedraaien en ver van de degradatie grens vandaan
blijven, nog volop haalbaar, maar voor de NBSB teams kan de stormbal al gehesen worden. Hoewel, is
dat wel zo? In de voetballerij heet het dan dat er in november en december nog geen prijzen worden
verdeeld, dat gebeurt pas in mei. In de politiek hebben ze het dan over dagkoersen, pas de
verkiezingen geven uitsluitsel over hoe de verhoudingen liggen, en nu we het toch over de politiek
hebben, je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om net te doen alsof je niet meedoet, om nergens
kandidaat voor te zijn, dan kun je wat er ook gebeurt rustig stellen dat er niets is gebeurd en je dus
ook geen buil vallen, maar zo zitten we niet in elkaar. Wij geven niet op en doen mee tot het einde en
zien in april wel of we eraan zijn gegaan of niet.

Stukkenjagers-agenda
25 november
2 december
9 december
12 december
16 december
20 december
23 december
30 december
4-8 januari
6 januari
9 januari
13 januari
20 januari
27 januari
3 februari

Inhaalavond en bekerwedstrijden
Avondcompetitie, thuiswedstrijden
Stukkenjagers Open 4
Externe, thuiswedstrijden
Groepencompetitie, slot 1e cyclus
Kersttoernooi
Geen clubavond
Geen clubavond
Avondcompetitie, uitwedstrijden
Groepencompetitie, start 2e cyclus
Externe, uitwedstrijden
Stukkenjagers Open, 5
Groepencompetitie
Avondcompetitie, thuiswedstrijden
Stukkenjagers Open 6

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

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: 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, 5425843
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 De 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.
Het materiaal wordt beheerd door Ruud Feelders, 013 5713682.

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
bedrag – 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.
Anne Haast in beeld (23-11-2009)
Enkele weken geleden werden op de clubavond in De Harmonie opnamen van Anne Haast gemaakt
voor het Teleac-programma Helder. Het item zal op woensdag 25 november worden uitgezonden.
Het educatieve jongerenprogramma is vier dagen in de week van 16.30 tot 17.00 uur te zien op
Nederland 2.

Haastige spoed toch goed... (15-11-2009)
Die conclusie lijkt gerechtvaardigd na een blik op de eindstand van het NK Rapid voor de jeugd in
Eindhoven. Anne Haast wist bij de lichting van 1993 met 8 uit 9 beslag te leggen op de nationale titel.
Proficiat! Let wel, we hebben het hier over de algemene categorie, want het meisjesschaak is Anne
alweer een tijdje ontgroeid. Mark Haast wist bij de lichting 1991-1992 de derde plaats te bemachtigen.
Ook was er een speciale groep Under 25, wellicht bedoeld voor spelers die maar moeilijk afscheid van
de jeugd kunnen nemen. Dennis Jaheruddin scoorde hier mooi met 5 uit 9, en ook Paul Hanique
kwam qua TPR boven zijn eigen rating uit met 3,5 punt. Dat gold niet voor Willem van den Brink (2,5
punt).

De eerste beslissingen... (12-11-2009)
De eerste cyclus van de Groepencompetitie is de slotfase ingegaan. Op de clubavond van 11 november
konden de eerste promovendi worden gefeliciteerd, en de eerste degradanten getroost. Tot die laatste
categorie behoort Reinier Jaquet, die in de A-groep een cruciaal duel verloor van Fabio Mensing. Mark
Clijsen deed hier goede zaken door met een fraai pionoffer de stellling van César Becx op te blazen.
Aan kop gaan Mart Nabuurs (4 uit 4) en Cor van Dongen (5 uit 6) onverdroten door, nu met zeges op
respectievelijk Willem van den Brink en Erik Dignum. De eerste promovendus viel te noteren in de
B1. Bram van den Berg versloeg Lex Karstens en keert terug op A-niveau. Voor de tweede
promotieplaats kandideerde Joost Op 't Hoog zich door Pepijn Obels te verslaan. Het lot van Kees
Gelens is begezeld na de remise met Guus Vermeulen, die daardoor ook in de gevarenzone blijft. Heel
spannend is het in de B2, waar Kienfong Lie Kwie en Maykel van Rijen een stap richting promotie
zetten door zeges op Jan Otten en Pieter Pulmans. Ron de Veen en Dennis Jaheruddin schoten weinig
op met hun onderlinge remise.
In de C-groep werd voorzichtig begonnen aan de playoffs. In de promotiepoule overbrugde Maarten
Heller het gaatje met Mark van den Berg door het onderlinge duel te winnen. Guus van Heck greep in
de degradatiepoule de laatste strohalm; hij tekende tegen Angelo Franken zijn eerste punt aan. In Dgroep hielden Peter Ansems en Jan van den Dries hun promotiekansen intact door elkaar geen kwaad
te doen; hetzelfde gold voor Tim Veenstra en Elsbeth Bakker. Meest spannende partij was hier die
tussen Thijs Huiting en Frank Boomsma. De laatste leek in het eindspel oppermachtig, maar liet zijn
vrijpionnen door de koning blokkeren. Uiteindelijk ging Thijs zelfs met een vol punt aan de haal. De
meest opvallende uitslag leverde de speciale A-vierkamp op. In het eindspel probeerde Jan Sprenger

een hele tijd het ogenschijnlijk verdwaalde paard van Remco Sprangers te veroveren. Maar dat lukte
niet, en op het allerlaatst wist de knol zelfs de volle winst binnen te halen.

Heel wat te beleven in De Harmonie... (5-11-2009)
Dat viel er woensdag 4 november inderdaad op de eerste etage van ons fraaie clublokaal. In de
Groepencompetitie vielen de nodige verrassende wendingen en uitslagen te noteren. Zo leverde de
clash tussen de ongeslagen koplopers in de A-groep een niet verwachte winnaar op. Mart Nabuurs
leek het in het gecompliceerde middenspel niet makkelijk te hebben tegen Cor van Dongen, maar
naarmate het materiaal uitdunde werd zijn paard sterker en Cors loper zwakker:1-0. César Becx
pleegde een sterk ogend kwaliteitsoffer tegen Erik Dignum, maar gaf het voordeel meteen royaal weg.
Pas toen het op schwindelen aankwam slaagde hij erin met zijn laatste stukken mat te geven. De
remise tussen Fabio Mensing en Willem van den Brink kwam heel wat gelijkmatiger tot stand. In de
B1 noteerden Bram van den Berg, Lex Karstens en Bastiaan van de Rijt niet geheel onverwacht een
punt. Meer wenkbrauwen gingen omhoog bij het spektakel in de B2. Daar boekte Maykel van Rijen
een knappe zege op koploper Ruud Feelders die werd teruggeworpen in het peloton. Daaruit
ontsnapt nu Kienfong Lie Kwie, die in een onoverzichtelijke stelling de koning van Ron de Veen een
matnet in joeg. De overtreffende trap van drama viel te aanschouwen in de partij tussen Jeroen van de
Rijt en Dennis Jaheruddin. Jeroen dacht in een totaal gewonnen eindspel met een paardtussenschaakje
het pleit definitief te beslechten. Even later mocht hij met dame en 2 pionnen verdedigen tegen T+L+4
pionnen. Dennis slaagde er op zijn beurt evenmin in dit voordeel te verzilveren: 0,5-0,5.
In de C-groepen verliep wel alles volgens de ratingverwachting, met winst voor Willem Mullender,
Bart Landolt, Paul Hanique, Bas Rosheuvel en Emil Voorhorst. In de D-groep zagen Tim Veenstra,
Peter Ansems en Elsbeth Bakker hun promotiekansen toenemen na hun zeges op respectievelijk Frank
Boomsma, Albert Zoontjens en Paul Vermee. Jan van den Dries slaagde er niet in door de verdediging
van Thijs Huiting te breken.
En dan was er nog een speciale A-vierkamp, bedoeld om Jan Sprenger, Petra Schuurman, Remco
Sprangers en Anne Haast weer naar de clubavond te lokken. Anne stond hierbij letterlijk in de
spotlights, want zij werd gefilmd voor een aflevering van het Teleac-programma Helden. Zij leek
geïnspireerd op weg naar een zege op Jan, maar liet haar aanval toch in remise verzanden. Remco wist
met wit Petra uit te tellen in een eindspel met torens en paard.

Externe, de verslagen.
SJ 1
Voor alles is een oplossing
RSR Ivoren Toren uit altijd lastig. De
teamcaptains van RSR waren niet tevreden
over de 2e ronde en verwoordden dit met
de volgende opmerking in het verslag:
Voor de volgende wedstrijd gaat de boel
weer op scherp en B&M hebben
aangekondigd in de bordvolgorde te gaan
snijden! En dat mag de captain van
Stukkenjagers best weten!

ging doen. Bianca aan het woord: Hmm
interessant... ik denk toch niet dat ik de
opstelling ga wijzigen die ik in mijn hoofd
heb... wat B&M ook zeggen (geen idee wie
dit zijn ). Onze opstelling heeft de eerste
twee ronden ook al goed uitgepakt! En
vorig jaar stonden we ook met 3-0 achter
maar wonnen nog, dit zijn ze vast niet
vergeten!

Uiteraard heb ik de teamcaptain van
Stukkenjagers 1 gevraagd wat ze hiermee

Schrijver dezes ook niet te beroerd voor
een quote: Laten we het dit jaar anders

eens met 10 man proberen, misschien
winnen we dan nog dikker.
De dag dan, zoals gebruikelijk was het
ontbijt in huize Winifred en Cor. De
heenreis viel mee, er reden geen treinen
tussen Tilburg en Breda, dus op het eerste
deel de bus, met een op tijd gearriveerde
groep, Mart Nabuurs, Mark Haast (hier
wel op tijd inderdaad), Mark Clijsen, Jan S,
Maurice Peek en Bram. De trein vertrok op
tijd en we hadden wat leuke discussies,
Jan en ik over bridge, daarna begon Peek
erover dat een Belg het voor het zeggen
krijgt in Europa. Ik zeg het moet niet
gekker worden, dat kan nooit goed gaan !
Waarop Jan S repliceerde met de wijze
woorden, als het misgaat in Brussel sturen
we er gewoon wat tanks naartoe, dat
hebben we eerder gedaan. Ook weer
opgelost.
Uiteraard was er het probleem wat Peek
Jan S voorlegde, hoe win je met wit na e4
e5 Pf3 d6 Lc4 Le7 Pc3 Pbd7 dxe5 dxe5 met
wit…..dit duurde ook niet lang kan ik u
verklappen.
Zo de busrit overleefd, over naar de trein,
met de NS geen probleem, dit verliep
geruisloos. De metro op Rotterdam CS
werd overtuigend gehaald waarna Stoffer
(of was het Blik?) ons al opwachtte met
Winifred in de deuropening. Bij
binnenkomst lekker aangeschoven en vast
voorzien van thee, koffie of jus d’orange.
Bianca kwam iets later binnen (Delft is ook
verder weg met de auto). Tijdens het
ontzettend goede ontbijt, dank Winifred
voor dit alles wederom en Cor voor het
openstellen van jullie huis! Tijdens het
ontbijt viel het op dat de poezen wel wat
dikker waren geworden, Peek maakte hier
een opmerking over. Winifred gaf aan dat
ze alles aten, zelfs plastic…..waarop Peek
repliceerde met ze heten ook stoffer en
blik…ook weer opgelost.

Bianca vroeg Winifred nog, weet je wie
wedstrijdleider is vandaag? Kools….die
man zit altijd met zijn handen aan me.
Daarna snel naar de speelzaal voor de
spannende wedstrijd. Anne en Herman
kwamen op eigen gelegenheid, maar
waren er nog niet .Anne was de avond
ervoor naar Ciske de Rat geweest en had
net als Mark wat rode oogjes toen ze er
wel was, Herman leek redelijk fit bij
binnenkomst. Ik had het deze dag erg
druk met het bijhouden van mijn eigen
partij. Waarover later meer.
In de speelzaal speelde ook Rotterdam
tegen RSR 2, ik wil mijn complimenten
geven aan Mark Timmermans ! Uiteraard
niet voor het nette pak dat hij aan had
maar voor het strakke punt dat hij pakte.
Het begin was net als vorig jaar niet voor
Stukkenjagers, Anne had na 19 zetten een
uurtje minder op de klok (de klok gaf
14:07 aan in de speelzaal), Cor gebruikte
veel tijd tegen Oscar van Veen. Herman
stond aanvankelijk prima, Mark Clijsen
stond niet denderend, gevraagd naar zijn
commentaar: Ik had inderdaad liever een
ander type stelling op het bord gehad.
Ikzelf had een interessante stelling,
waarover later meer. Mart had snel een
klein plusje, maar dacht over alles wel
weer even na, Jan S vandaag op 6
geposteerd had met zwart snel een plusje,
Bianca stond ook prima !
Al met al een spannende middag.
Ik had nog een klein incident, ik kwam uit
de gang gelopen en praatte mogelijk een
decibel (mogelijk 2) te hard, waarvoor
excuus. Waarop de wedstrijdleider van de
wedstrijd RSR2-Rotterdam ging staan en
bulderde: Kun je godverdomme even stil
zijn en hij keek me dreigend aan…..ik vind
dat persoonlijk iets te ver gaan, maar oké

OW nu vergeet ik Peek helemaal: nou ja
hij ging voor meer dan een pattruc met
een stuk minder (zie verslag vorig jaar),
ook weer duidelijk
Helaas dolf Anne vandaag èn het
onderspit èn als eerste, tegen Rob van der
Plas, zie partij:
Van der Plas,Rob - Haast,Anne
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Pc3 exd5 5.cxd5
d6 6.e4 g6 7.f4 Lg7 8.Pf3 0–0 9.Le2 Te8
10.e5 dxe5 11.fxe5 Pg4 12.Lg5 Db6 13.0–0
Pxe5 14.d6 Lf5 15.Pd5 Pxf3+ 16.Lxf3 Dxb2
17.Pe7+ Txe7 18.dxe7 Pd7 19.Ld5
(diagram)

Quote vrouwe Haast: het zag er wel
interessant uit….
Ld4+ 20.Kh1 Pf6 21.Txf5 gxf5 22.Tb1 Dc3
23.Lxf6 Lxf6 24.Dh5 Lxe7 25.Dxf7+ Kh8
26.Dxe7 Tc8 27.De6 Tf8 28.h3 b6 29.Tf1 Df6
30.Dxf6+ Txf6 31.Le4 f4 32.a4 Kg7 33.Td1
Tf7 34.Lc6 Kf6 35.Kg1 Tc7 36.Lb5 Ke5
37.Kf2 Tg7 38.Td7 Txd7 39.Lxd7 a6 40.Ke2
Kd4 41.h4 h6 42.Kf3 Ke5 43.Lc8 a5 44.La6
Kf5 45.Ld3+ Ke5 46.Lc2 c4 47.Kg4 Kd4
48.Kxf4 Kc3 49.Lf5 Kb3 50.g4 1–0
Niet lang daarna legde Cor het loodje, na
10 zetten 1:30u nadenken is interessant,
maar legt je zelden windeieren, zo won
Oscar ook dit jaar op bord 2, dit jaar
duurde het iets langer maar rouwig zal hij
er niet om zijn.

We kwamen gelukkig op 1-2, Mark Haast
speelt goed en lekker ook vandaag op 9
was hij scherp. Zeker als je meeneemt dat
hij op 3u slaap speelde…maar ja hij is nog
jong. Daarna ging hij op tijd naar huis
voor een waterpolo potje en ook hier
wonnen ze met 7-5, ondanks dat Mark een
5 metertje miste…gelukkig was de
surpriseavond van Anne nog gezellig en
kon Markje op tijd naar bed.
Herman vervolgens aan het woord:
Grooten, Herman - Van Ruitenburg, Joost
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 Lb4+ 4.Pbd2 b6 5.a3
Lxd2+ 6.Lxd2 Lb7 7.Lg5 h6 8.Lh4 d6 9.e3
Pbd7 10.Ld3 De7 11.0–0 g5 12.Lg3 h5
13.h4 gxh4 14.Lxh4 Df8 15.Pd2?!
(diagram)

De slapste en minst kansrijke voortzetting.
[Er waren diverse andere zetten, waarvan
15.d5! de meest principiële is. 15...0–0–0
(15...exd5 16.cxd5 Lxd5 17.Tc1! Deep Fritz
11 (17.e4 Lb7 18.e5 dxe5 19.Lxf6 Pxf6
20.Da4+ Ke7 21.Pxe5±) 17...0–0–0 18.Da4 a5
(18...Kb8 19.Txc7!+-) 19.Df4 Th6 20.Lf5+-)
16.e4±; 15.Pg5!; 15.Da4!? Tg8 16.Pg5 Dh6
17.f4±] 15...Dg7 16.f3 0–0–0 17.Tf2?!
[17.b4!±] 17...Tdg8 18.Da4? [18.b4±]
18...Pg4! 19.fxg4 Dxg4 20.Lf1? [20.Dxa7
Dxh4 (20...Lxg2? 21.Tf4!) 21.c5 dxc5 22.La6
Lxa6 23.Dxa6+ Kb8 24.Txf7 Tg3! Deep Fritz
11] 20...Dxh4 21.Txf7 Pf6 22.e4? [22.c5
dxc5!] 22...Tf8! 23.Tg7 Thg8 24.Txg8 Txg8

25.Dc2? Pxe4? [25...Lxe4! is direct uit.
26.Pxe4 Pxe4 27.c5 Pg5] 26.Pf3 [26.Pxe4
Lxe4 27.Df2–+] 26...Df4 27.De2 h4 28.Te1
h3 29.De3 Dg4 30.Ph2 [30.Te2 Pg3
31.Dxe6+ Dxe6 32.Txe6 Pxf1 33.Kxf1 hxg2+
34.Kf2 Lxf3] 30...Dxg2+! (diagram)

26.Ld4 Td7 27.Tc3 Txa7 28.Txc6+ Kd7
29.Lxe5 dxe5 30.Tg6 Th7 31.Tff6 Tc7 32.c3
a5 33.Te6 Tc5 34.Td6+ Kc7 35.Ta6 Kb7
36.Tgb6+ Kc8 37.Tc6+ Tc7 38.Txc7+ Kxc7
39.Txa5 Td5 40.c4 Td1+ 41.Kh2 bxc4
42.Txe5 Kd6 43.Tb5 Tb1 44.Tb4 Ke5
45.Txc4 Txb2 46.Tb4 Ta2 47.a4 1–0
Zo stond het 4-4 en leek het toch nog goed
te gaan komen, Mart en Bram stonden
namelijk allebei gewonnen, de een
duidelijker dan de ander, maar 1,5 punt
leek haalbaar, ik haalde het eerste
matchpunt binnen in onderstaande
interessante partij

Een elegante combinatie die wit er niet
meer uit kon halen. 31.Lxg2 Txg2+ 32.Kf1
Pd2+ 33.Dxd2 Txd2 34.Te2 Lg2+ 35.Ke1
Txd4 0–1
Zo stonden we ineens met 3-1 achter.
Gelukkig ging het toen ineens beter,
Maurice Peek won op bord 1 in een goede
pot terecht van Joost van Roosmalen.
Ook Jan Sprenger won in een goede partij
en zo stond het 3-3.
Clijsen kon het niet bolwerken en verloor,
3-4
Gelukkig had Bianca een goede partij
gespeeld en soepel gewonnen, zie
hieronder de partij zonder diagram en
commentaar, dat is helaas te moeilijk voor
me:
Muhren,Bianca - Ammerlaan,Richard
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pc6 5.Pc3
Dc7 6.Le2 a6 7.Le3 Pf6 8.0–0 b5 9.a3 Lb7
10.f4 d6 11.Lf3 Le7 12.De1 h5 13.Td1 Pg4
14.Lxg4 hxg4 15.De2 g3 16.hxg3 0–0–0
17.Td3 g5 18.Pxc6 Lxc6 19.Pd5 exd5
20.exd5 Lf6 21.dxc6 gxf4 22.Dg4+ Kb8
23.Dxf4 Le5 24.Dxf7 Dxc6 25.Da7+ Kc8

Van de Werken, Harmen - Van den Berg,
Bram
1.Pf3 g6 2.c4 Lg7 3.e4 d6 4.d4 Pf6 5.Pc3 0–0
6.Le2 Ben ik toch weer in iets gelokt wat ik
niet vaak speel, Konings-Indisch heb ik
wel eens gespeeld, maar de gemiddelde d4
speler heeft daar zijn middelen tegen, die
ik meestal niet begrijp. Dus ik dacht dan
maar Benoni, de opening waar ik net
zoveel van weet 6...c5 7.0–0 speelt ie geen
d5, met cxd4 kun je Siciliaanse structuren
spelen, maar dat ligt me niet echt 7...Pa6
8.Le3 b6 [8...Pg4 Theorie volgens mijn
database en dat ziet er ook best logisch uit
9.Lg5 cxd4 10.Pxd4 Pc5 11.Dd2 dit is
bekend, maar zet een val voor zichzelf
11...h6 12.Lh4 LxPg4 was noodzakelijk
waarna zwart prima staat 12...Lxd4 en 0–1,
wint een stuk 13.Lxg4] 9.Dd2 Lb7 10.d5 e6
11.Lg5 exd5 zwart heeft zich origineel
opgesteld, maar staat wel even –1.3 op het
moment 12.cxd5 exd5 kwam ook zeker in
aanmerking ! 12...Db8 De enige zet die ik
kon vinden achter het bord, het nadeel is
wit 'dreigt' Df4 en heeft een bijna eeuwige
penning, slechts Ph5 kan die oplossen,
maar Dh4 leek me niet prettig voor zwart
al lijkt het nog te gaan na Lf6...achteraf
dan hè 13.Tfe1 Tc8 (diagram)

echt minder staat 28...Lxa4 29.Pxa4 Pxa4
hij in tijdnood, ik dacht een pion kun je
maar vast hebben 30.Pc6 (diagram)

creatief op zoek naar tegenspel 14.Tad1
een vreemde zet, wat doet die Toren op de
d-lijn, Fritz is het hierin met me oneens,
Jan S niet...na 3 bitter lemon en 2 bier
14...c4 15.Pd4 Wit heeft vele goede zetten,
dus ook deze 15...Pc5 16.Df4 Pfd7 17.Dh4
de eerste mindere zet van Wit, slaan op c4
was met pion en prima stelling, nu krijgt
zwart toch wat tegenspel 17...Pe5 18.Lf6
Te8 19.Lxg7 Kxg7 Wit dient hier b3 of b4
te spelen 20.f4 hier valt de zwarte stelling
alweer mee 20...Ped3 21.Lxd3 Pxd3 22.Te2
Dd8 Zwart komt los en mijn tegenstander
was al in lichte tijdnood..prettig 23.Dxd8
de beste leek me tijdens de partij, anders
krijgt zwart met Df4 spel 23...Taxd8 24.g3
(diagram)

24. .. a6 ik wilde a4 uitlokken, weer eens
wat nieuws in de Benoni 25.a4 Pc5 26.g4
Lc8 27.h3 Ld7 toch stellingverbetering als
je deze loper nu ziet 28.e5 de witte stelling
is zo goed dat hij na dit pionoffer niet eens

30. ..Tc8 dit is een hele slechte zet ! Td7 is
gewoon logischer, al zal de stelling na e6
en dan f5 niet gewonnen zijn voor zwart
31.Ta1 b5 32.Kf2 Pc5 33.exd6 uhhmmm
gemist, ik dacht dit gaat mis Ted8 is
misschien de beste praktische kans, maar
ik gokte op zijn tijdnood 33...Te4 34.d7 ?
dat helpt, vast 1 d-pion kwijt 34...Txe2+
35.Kxe2 Pxd7 36.Txa6 Te8+ 37.Kf3
(diagram)

37. ..Kf8 mijn tegenstander had nog 8
seconden en ik speculeerde op de
volgende verliezende zet 38.Ta7 [38.Ta5!]
38...Pf6 39.d6 Te6 40.Ta8+ Kg7 en een
gewonnen stelling dacht ik 41.Pd4?
[41.Td8!! had ik gemist waarna het alsnog
1–0 is, die pion is alleen te stoppen ten

koste van zwaar materiaal] 41...Txd6
42.Pxb5 Td3+ 43.Ke2 Txh3 44.g5 Pd5
45.Pd6 Pxf4+ 46.Kf2 zo heb je vast wat
pionnen dacht ik 46...Tb3 47.Pxc4
(diagram)

Ph3!! het idee Pg1 had ik wel gezien, maar
ja hier heb je ook Pf2+ nog en 0–1 was een
elegant einde geweest; 57...Txa5 58.Pxa5
h2 59.b7 h1D 60.b8D Dd5+ 61.Ke2 Dxa5 zal
ook nog wel winnen, gemist dat er een
paard op a5 stond] 58.Kc2 h2 59.Kxb1
h1D+ 60.Kb2 Dc6 61.Kb3 Pe4 62.Kb4 Pf6
de winnende 63.Tb5 en de snelst
verliezende 63...Pd5+
geen terechte
overwinning wel een interessante partij
0–1
Als laatste was Mart bezig en hij kweet
zich prima van zijn taak, de partij krijgt u
niet te zien, misschien in een volgend
clubblad, maar hij had de hele tijd een
plusje en won verdiend !

47. .. Ph3+! de goede pion [47...Pd3+ hier
keek ik eerst naar, maar het volgende is
lastig 48.Ke2 Pxb2 49.Pd6! Pd3 50.Pe8+ Kf8
51.Pf6+ Ke7 52.Te8+ Kd6 53.Td8+ Ke6
54.Txd3 Txd3 55.Kxd3 h6=] 48.Ke2 Pxg5
49.Kd2 h5 50.Kc2 Tb7 51.Pd6 Tb6!?
[51...Tc7+! is wel wat makkelijker] 52.Pc4
Tc6 53.Kd3 h4 54.b4 h3 55.b5 Tc5 56.b6
Tb5 57.Ta5 (diagram)

Een krappe maar toch nette 6-4
overwinning, nog even enkele
teamgenoten aan het woord naar
aanleiding van deze dag, omkat in een
quote:
Een voorbeeld van een quote, voor de
jeugdige lezers thuis:
Te laat arriveren in de speelzaal levert
weinig punten op....toekomstige vaders
zouden moeten weten hoe belangrijk
structuur is in het leven (een nul voor
Herman), net zoals kleine meiden moeten
weten hoe belangrijk de nachtrust is (2
nullen, voor Lisa Hortensius (ik kon mijn
ogen nauwelijks open houden) en
Anne)...gelukkig waren DJC 1 en Sjagers 1
als team beter op dreef
Quote Cor 2.0: was gestopt, ben gestopt,
blijf gestopt

deze zet heb ik a) gemist, b) 15 minuten
zitten rekenen en niks sluitends kunnen
vinden...de
volgende
winstvarianten
waren toch te vinden 57...Tb1 ook nog
prima maar minder mooi [57...Txb6!! de
mooiste en de beste 58.Pxb6 h2 59.Ta1

Quote Mark Haast: ben beetje
inspiratieloos na een dag school.
Quote Herman: het was wel heel slecht
trouwens… En dat terwijl ik 2 jaar geleden
nog zo fraai van hem had gewonnen met
zwart!

Quote Cor 1.0: dat noemt zich dan een
upgrade, zo heb ik nog nooit verloren
Quote Clijsen: Je kunt je laatste wedstrijd
als 34 jarige beter verliezen dan winnen,
anders ligt de lat gelijk zo hoog als je 35
bent

Quote Anne:
Snelschaken
om je
zelfvertrouwen op te krikken kan best
handig zijn.
Quote Teamcaptain: We liggen op koers,
laten we niet vergeten dat het pas een
koers is en geen gelopen race.
Quote Schrijver: Ik heb wel genoeg gezegd
lijkt me
Bram

SJ 2
WE HEBBEN WEER GEWOON GELUK
Na een benauwd gelijkspel tegen de Toren en een onnodige nederlaag tegen Helmond
begonnen we ons een heel klein beetje zorgen te maken. Om weer een beetje mee te doen
moest er koste wat kost gewonnen worden van het pas gepromoveerde Veenendaal. En dat
pas gepromoveerde teams best lastig kunnen zijn weten we zelf nog heel goed. Daar komt
bij dat Veenendaal al twee keer gewonnen had met 4,5-3,5 en het meer lijkt te moeten
hebben van teamgeest en vechtlust dan van torenhoge ratings. Tja, daar hadden wij eigenlijk
patent op dachten wij….
Helemaal gerust waren we er dus niet op. Gelukkig was Fré pas nog op verkenningstocht
geweest in Veenendaal en had hij voor de lange reis een boekje meegenomen over de
”Veenendaal-variant”. Nou ja, zo heb ik hem zelf maar genoemd, ik kon ook amper geloven
dat zoiets ergens anders vaak gespeeld was. Het gaat om de volgende zetten: 1 d4,c5 2 d5,g6
3 c4,Lg7 4 Pc3, Lc3:, en volgens César is men er in Veenendaal van overtuigd dat dit
onspeelbaar is voor wit. Nu weet onze teamleider natuurlijk dat hij een paar eigenwijze en
anti-autoritaire elementen in zijn gevolg heeft, dus wat zou zijn bedoeling geweest zijn met
het verspreiden van dit nieuws? Zowaar bleek er dus een boekje over te bestaan en
natuurlijk bevestigde dat het Veenendaalse verdict over de witte stelling.
De wedstrijd werd gespeeld in een zaaltje van een sport-complex, en omdat daar ook een
zwembad bij hoorde was het er gruwelijk warm. Ach, op de dag des oordeels zou het voor
ons nog wel warmer worden ….
Vreemd genoeg speelde Veenendaal in een tactische opstelling en zo kon het gebeuren dat
César aan bord 4 de speler met de hoogste rating tegenover zich vond. Normaal gesproken
voor César geen bezwaar maar nu stond hij na een zet of tien zo beroerd dat hij maar remise
aanbood. Helaas had zijn tegenstander zin om er een lange pot van te maken en dat zou ook
zeker lukken. Steff had daar minder behoefte aan en greep zijn tegenstander onmiddellijk bij
de keel. Een mataanval werd het niet, maar al snel wikkelde onze Belg af naar een gewonnen
eindspel, 1-0. Fré besloot de Veenendaalvariant maar niet op te zoeken, hij had het zelf ook
met redelijk succes gespeeld en in de trein kon ik hem er niet helemaal van overtuigen dat
zoiets met geweld weerlegd moest worden. Niet de eerste keer dat Fré mijn rabiate
schaakideeën niet helemaal vertrouwt. Maar goed, Fré kreeg van de sterke Goudriaan een

Pirc voorgeschoteld en leek na de opening weggedrukt te worden. Secuur verdedigen kun je
hem echter wel toevertrouwen en de remise werd binnengesleept, 1,5-0,5. Jiri en Eric hadden
inmiddels een stuk gewonnen, maar heel makkelijk zag het er allemaal niet uit, eigenlijk
rekende ikzelf op niet meer dan 1,5 punt. Omdat Reinier in een ingewikkelde stelling een
matmogelijkheid had overzien (1,5-1,5) en César nog niet uit de problemen was zou het dus
zeker weer spannend worden. Invaller Mark leek nu ook in de problemen te komen tegen
Tijmen Kampman, de totale opening van de koningsvleugel die Mark zelf op touw had gezet
leek zich tegen hem te gaan keren. Bij Eric bleken de technische problemen mee te vallen en
hij maakte het dan ook bekwaam af (2,5-1,5). Jiri lijkt ergens iets gemist te hebben ,
uiteindelijk moest hij met paard+pion tegen twee pionnen in remise berusten(3-2). Iets eerder
had mijn tegenstander remise aangeboden. De situatie op de andere borden was niet
duidelijk genoeg en na kort overleg besloot ik door te spelen. Niet veel later had ik met zwart
groot voordeel maar met nog een zet of 8 te gaan en niet veel tijd meer, raakte ik volledig de
weg kwijt, offerde in blinde paniek nog een stuk en haalde nog net de 40e zet. Moest ik echt
die gifbeker, die mij door de week zo goed smaakt, helemaal leegdrinken? In een
teamwedstrijd? Moesten anderen ook nog last hebben van mijn gestuntel? Mijn tegenstander
vond gelukkig van niet, ging er na de 40e zet eens goed voor zitten, nam ruim de tijd en deed
in zijn barmhartigheid de slechtste zet van de dag, onmiddellijk gevolgd door de op-een-na
slechtste(4-2). Mark had het intussen droog gehouden (4,5-2,5) en we konden vrolijk aan het
bier. Helaas moest César nog heel lang boeten voor zijn mislukte opening,qua stelling leek
hij nog een remise uit het vuur te gaan slepen, dat was ook zeker loon naar werken geweest,
de klok deed hem uiteindelijk de das om. 4,5-3,5 dus, twee hele dure punten verdiend. De
honger die we na afloop hadden (met name César) bleek iets teveel gevraagd van de
tandoori-oven in Den Bosch.

Karel.
Altijd leuk, nuttig of leerzaam de zaken van twee kanten bekijken. Bij dezen een kijkje in de
‘vijandelijke’ keuken voor het tweede.
Nog geen verslag ? Dan zullen ze wel verloren hebben...
Waar het de eerste 2 ronden lekker liep, zat het ons gisteren helaas niet mee. Tegen
Stukkenjagers begonnen we in een nieuwe ambiance vol goede moed.
Leo, tegen een sterke Belg, en Stefan, tegen iemand waar die normaal met zijn ogen dicht van
wint, hadden hun dag niet. Vrij geruisloos verkregen ze een mindere stelling en even later
een 0.
TJ speelde een modelpartij en wist tegen te scoren. Tijmen en Etienne hadden een partij die
steeds binnen de remise marge leek. Dat was dan ook uiteindelijk het resultaat. Erik had een
andere remise. Hij stond eerst goed na de opening met pionwinst. Daarna gaf hij een stuk
weg.
Het is wel erg goed dat hij daarna nog zijn rug rechtte en wonderbaarlijk remise kon pakken.
Aan het eind, toen iedereen al een uur klaar was. zorgde Johnny voor nog een puntje. Zijn
tegenstander moest urenlang een zware positie verdedigen en met weinig tijd op de klok
wordt het dan lastig, een kwestie van tijd dus. Helaas was de beslissing al gevallen. Want het

enige bord waar ik wat meer over kan zeggen was mijn eigen bord.
Ik kwam in een bekende opening terecht waar mijn tegenstander Karel Storm wel erg snel
afweek met een vreemde zet. Na de opening kon ik op een lekker plusje bogen. Toen dat
lekkere plusje nog slechts een klein plusje was, bood ik mede bevangen door de hitte in het
kleine zaaltje, remise aan (toen was er overigens nog geen partij klaar). Zijn weigering
verbaasde me maar had voor hem het gewenste effect. Ik kwam meteen met een enorme
blunder op de proppen. Wat er daarna gebeurde is van 2e klasse onderbond niveau. Hij
kreeg een dijk van een stelling, maar begon met beiden nog een minuut of 10 op de klok
steeds langer na
te denken. Hij gaf 2 pionnen en toen zomaar een stuk. Ik raapte alles keurig op zodat ik op
zet 41 een +11 stelling had. Vervolgens moest ik 3 grafzetten doen om nog te verliezen.
Na 41. Tg1 zou de zwartspeler alleen nog zijn hand hebben uitgestoken.
Na 41. Lb7?? Txc7 was Da5 nog winnend.
Na 42. Dxc7 De1+ was 43. Txe1 nog remise, mijn 43. Kg2 liep snel mat.
De meest bizarre slechte zettenserie van mijn kant (ooit!).
Na afloop zijn we nog met een groepje naar de Chinees gegaan. En de echte harde kern is
daarna doorgegaan naar stamkroeg Vink. Ik reed op dat moment weer naar huis, met 1
vraag :
Waarom ?
Groeten,
Fré
Dit vraagt natuurlijk om een naschrift van Karel.
Dat liet niet lang op zich wachten!
Het verslag van mijn tegenstander op het Veenendaalse forum stelde mij gerust, de man is
veilig thuis aangekomen. Hij suggereerde echter dat hij op de 42e zet nog had kunnen
winnen met 42.Da5 (i.p.v. Dc7:). Ik geloofde dat meteen al niet maar vanochtend, op weg
naar mijn werk, vond ik een fraaie weerlegging. Zo leuk zelfs dat ik hem jullie niet wil
onthouden.

Wits 41. Lb7? (diagram) was veel te ongeduldig en mijn enige hoop.(na 41.Tg1 had ik
kunnen opgeven) En dus: 41...., Tc7: nu is goede raad duur voor wit. Het gespeelde 42. Dc7:
had na 42....,De1+ tot remise moeten leiden. Het ging echter als volgt:43.Kg2?, De2:+ 44.Kh3,
Dh5+ 45.Kg2, Dg4+ 46.Kf1, Dd1:+ 47.Kg2, Dg4+ en 0-1) De witspeler dacht dus te kunnen
winnen met 42.Da5. Zwart doet dan echter 42....,f5!! Dit ongelooflijke zetje lost alles op;
loperschaakjes op e4 kunnen niet meer, g4 wordt gedekt (Dc7: van wit kan nu niet meer
wegens mat), en de zwarte dame kan de verdediging weer helpen. Een mogelijke variant is;
43.De5+,Tg7 44.Tg1,De7! 45.De7:,Tg1:+ -46.Kg1:,d1D+ en spoedig mat. In deze variant is zelfs
45....,Te7: nog winnend!
Karel
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De groei van het derde
“Oh, dan krijg je er vast een hoop punten bij!”, reageerde mijn coach, toen ik haar vertelde
van mijn overwinning. Dat was zaterdagavond, een paar uur voor ik mijn verjaardagscadeau
zou ontvangen.
Bij de overhandiging van dat cadeau zat een alleraardigst briefje, ter ondersteuning van mijn
elo-ambitie. Die in haar ogen toch wel enige extra steun kon gebruiken. Een kleine laptop,
inclusief Fritz 12.
Vanavond ga ik de boel installeren, daarna nog meer oefenen. Teamgenoot Peter Lode moet
zich serieus zorgen gaan maken over onze weddenschap: ik heb nog 2 ½ jaar om de 2000 te
halen!
Gelukkig is er zo’n mooi toekomstperspectief, nu in Oss een ander perspectief jammerlijk
gesneuveld lijkt.
Dat heb je met die teamleiders, die om onverklaarbare redenen ineens aanwezig zijn én
denken dat zij hun partij snel moeten beëindigen. Om te kunnen coachen. Tja, en iedereen
maar denken dat Joost een stuk verblunderde.
Welnee, hij wou coachen! Ik bedoel, Kien lag er na een kwartier al af. Onvoorspelbaar als
altijd. Nou ja, onvoorspelbaar, Kien staat altijd gewonnen. Op dat punt is hij zelfs zeer
voorspelbaar. Stomme tegenstanders ook, die dat niet zien en dus winnen.
Neem dan mijn tegenstander, die opgeeft, zijn hand uitsteekt, vervolgens intrekt en ontkent
opgegeven te hebben. “Doe toch maar een zet”. Hij zegt het, en ik doe het. Stom, stom, stom,
in één zet van + 8,5 naar + 1.5 Tuurlijk, nog steeds goed, maar die omslag hé.

De arbiter, van Oss, had niets gehoord. Hij hoorde die middag wel meer niet. Misschien is hij
doof.
Mijn strak naar beneden kijkende tegenstander ontkent überhaupt gesproken te hebben. De
halve zaal heeft het meegekregen, maar het blijft zijn woord tegen het mijne. Doorspelen dus.
Mooie arbiter…
Na 5 uur en drie keer een remiseaanbod geweigerd te hebben, had ik hem waar hij hoorde.
In de hoek waar de klappen vallen.
Hij is naar beneden blijven kijken, opgestaan en weggelopen. De hand van Noud hoef ik niet
meer.
In de tussentijd moet Joost zeer intensief én knap gecoacht hebben. De snelle 2-0 achterstand
leek ineens overbrugbaar. Ron bleef weliswaar hopeloos slecht staan, maar wie tot 4 kon
tellen hoefde niet perse eerder te stoppen.
Het heeft niet zo mogen zijn, en dat is sneu voor onze teamleider. Ik bedoel, hoe legt hij dat
nu thuis uit. Niet op reis geweest, de vrouw thuisgelaten, toch verloren, wat nu de volgende
keer?
Oefening baart natuurlijk kunst, Joost moet blijven.
Sowieso, hoe had Theo Mulder anders een halfje kunnen scoren: perfect gecoacht. Toch?
Ik ben met Peter naar Breda gereden en weet nu alles van hem. Bijvoorbeeld dat wij een
sterke voorkeur delen voor vrouwen die Saskia en Sacha heten. Dat schept een band, daarom
won Peter ook.
En zo deed John. Gestimuleerd door een in zijn ogen slechte stelling, lijkend op de BronsteinLarsen van de Caro Kann (gxf6). En die je dus als een echte Larsen moet behandelen.
Hetgeen John deed. Met zichtbaar genoegen.
Mogelijk geen 3e klasse KNSB volgend jaar, maar we groeien wel, denk ik. Toch, Joost?
Lex Karstens

En om het nog maar eens dunnetjes over te doen…….
Nipte nederlaag van het derde tegen OSV.
Dan maar aan de drank….
Ook daarvan kwam na afloop van de met 3,5-4,5 verloren uitwedstrijd weinig terecht. Er had
die middag meer voor ons ingezeten maar twee snelle en onnodige nullen van Kien en
ondergetekende zadelden de teamgenoten op met de zware taak om uit de resterende 6
partijen 4,5 punt bij elkaar te spelen. Dat bleek net iets teveel gevraagd, al hing op een

bepaald moment een verrassing in de lucht. Aan de zich in de hoedanigheid van supersub
snel door de hiërarchie van clubteams omhoog werkende Theo, die niet te beroerd was om
de stralende zaterdag in Tilburg te verruilen voor een zeker lijkende nul in Oss, heeft het
zeker niet gelegen. Maar het was niet genoeg.
De dag begon letterlijk belabberd. Pepijn, die de avond ervoor al niet lekker was, bleek
helaas te ziek om te kunnen spelen. Snelle communicatie tussen César die juist de zaterdag
boodschappen aan het binnenslepen was en mij (die hetzelfde aan het doen was) bracht
gelukkig uitkomst. In minder dan 10 telefoontjes was het geregeld. Ik moet zeggen dat zoiets
wel een leerzaam inzicht verschaft in het zaterdagleven van niet extern spelende
Stukkenjagers. Wat je al niet hoort: schuren repareren, hardloopwedstrijden, dagje
Antwerpen, feesten. Tja; wat moet je dan nog als voorzichtig wanhopig wordende
teamleider? Gelukkig was daar Theo! Hem resteerde nauwelijks meer dan de tijd van de
autorit naar Oss om zich zenuwachtig te maken voor de ongetwijfeld zware kluif die hem
daar voorgeschoteld zou gaan worden. Heel wat anders dan de voor de middag ingeplande
Tilburgse haring.
De start van OSV was overweldigend. Daarbij staken Kien, die zich in matige stelling mat
liet zetten en Joost, die het paard van Sinterklaas vast in de schoen van de Ossenaar deed,
hen bereidwillig de helpende hand toe. 2-0 en de stand op de overige borden gaf nergens
aanleiding om de vreugdevuren vast te gaan ontsteken. Er moest gebikkeld worden en
daarvan werd Ron het slachtoffer. In gelijke stelling kreeg hij remise aangeboden en wilde
dat eigenlijk wel aannemen. Op mijn aandringen, (ik vond het tijd worden om eens wat
strategisch inhoudelijke invulling aan het teamleiderschap te geven), sloeg hij dat af en
probeerde het nog even. Dat even werd ietsje langer, maar al snel was duidelijk dat de
stelling vooral voor zijn opponent kansrijk was. Die liet er geen gras over groeien en zette
een onweerstaanbare koningaanval op. 3-0, oei, oei. Toch begon het er omstreeks die tijd toch
wel wat beter uit te zien. John moest kunst- en vliegwerk toepassen om heel uit de opening
te komen, deed dat naar behoren en plaatste een venijnige counter. Sjo, spelende aan bord 1
tegen de sterke Nico Schouten, gaf geen krimp en leek zelfs een licht voordeeltje te hebben.
Peter’s stelling aan bord 3 transformeerde geleidelijk van prettig tot wel erg prettig. Lex had
een pion gewonnen, pareerde moeiteloos de dreigingen van zijn tegenstander en ging nog
eens goed zitten voor de beslissende slotaanval. Theo hield zijn tegenstander voortdurend
onder druk en zadelde hem op met een aantal zwakke pionnen die in een lang eindspel
belegerd zouden kunnen worden. Verlies leek uitgesloten. Er ontstond dus zowaar weer een
echte wedstrijd. John was de eerste die de volle buit binnen sleepte. Zijn mooie counter
leverde een stuk en daarnaast nog een vernietigende aanval op die fraai bekroond werd door
een oppermachtig loperpaar. Ook bij Peter groeide het voordeel gestaag. Een handig
schijnoffer op d6 leverde een kwaliteit op en de Osse counters kostten alleen maar meer
materiaal. Toen het materiële deficit de grenzen van het onfatsoenlijke begon te benaderen
streek de OSV-er de vlag. Weer een prima partij van Peter die er keer op keer in slaagt om
met voordeel uit ogenschijnlijk onschuldige openingen te komen en vervolgens dat voordeel
niet meer weggeeft. Er kwam helaas ook minder nieuws. Sjo zag zijn voordeel langzaam
verwateren en moest zijn torens passief opstellen om materiaalverlies te voorkomen. Dat
laatste lukte na hardnekkige tegenstand helaas net niet en Schouten verzilverde zijn
materiële voordeel in het eindspel. Theo haalde het maximale uit zijn drukstelling maar kon
geen echte vorderingen meer boeken omdat het witte tegenspel anders te gevaarlijk zou

worden. Remise was het logische resultaat, al mag deze beslist de boeken in als een
plusremise. Een keurig debuut van deze supersub die vermoedelijk in december zijn
opwachting in het tweede zal kunnen gaan maken!?! Daarmee was de nederlaag een feit
want ook het resultaat van de partij van Lex zou daaraan niets meer kunnen veranderen. Op,
maar ook om het bord speelden zich allerlei taferelen af die de gemoederen hevig verhitten.
Met prima spel had Lex een overweldigende positie bereikt. Zodanig zelfs dat het er toch alle
schijn van had dat zijn tegenstander, die zijn hand uitstak, de partij wilde opgeven. Toen Lex
vroeg of dat de bedoeling was, bleek er ineens van opgeven geen sprake meer te zijn en
volgens de OSV-er was dat ook nooit de bedoeling geweest. Zijn lichaamstaal liet toch
ruimte voor een andere interpretatie. Omdat er behalve beide spelers niemand was die het
incident exact had kunnen zien of woordelijk kon volgen, had de wedstrijdleider geen
andere optie dan door te laten spelen. Veel vervelender was dat Lex hierdoor totaal uit zijn
spel was gehaald en van de koningsaanval resteerde niets meer, maar ook het eindspel met
drie extra pionnen voor een ingeboete kwaliteit leek ruim voldoende voor de winst. Toen er
van de drie extra pionnen nog slechts één resteerde leek de partij alsnog in remise te
eindigen maar de vechtlust van Lex, die zeker na het gebeurde absoluut wilde winnen en de
snel teruglopende bedenktijd van de man uit Oss zorgden ervoor dat een paardvork alsnog
het volle en zeer verdiende punt binnen bracht.
Daarmee was de 4,5-3,5 nederlaag een feit. Een nederlaag waarop niets valt af te dingen,
want daarvoor werd er door vroegtijdig gepruts op bord 6 en 7 al veel teveel weggegeven.
Jammer ook van het incidentje aan het bord van Lex want de sfeer tussen beide teams was
verder dik in orde. “Dan maar aan de drank”, zei Sjo. Hmm; dat zal wel december gaan
worden, denk ik zo. We gaan de volgende ronde tegen Veldhoven in met de wetenschap dat
we in Oss twee matchpunten hebben laten liggen en dat we in december tegen deze directe
concurrent over de gehele linie scherper zullen moeten zijn dan in de ronden 1 en 3 het geval
was. Dat kunnen we en ik ben ervan overtuigd dat Stukkenjagers 3 absoluut niet hoeft te
misstaan in de promotieklasse.
Joost
Het vierde timmert aan de weg, naar het schavot waarschijnlijk! De vorige ronde lukte het niet en ook
deze ronde keerde het geslagen huiswaarts. Wat vorige ronde wel lukte was een verslag ondanks die
pijnlijke nederlaag, maar de deadline halen nou weer niet. Bij deze alsnog de zelfreflectie van Arend
Jan.
Guus V. verhaalt over de belevenissen van zaterdag jl.
Th.M.
Het Vierde timmert aan de weg
Ooit, toen ik nog student was, viel ik vaak ten prooi aan zoiets wat ook wel ‘studieontwijkend gedrag’ genoemd wordt. Nu moet ik helaas bekennen dat ik hiervan aan de
lopende band last had, met als gevolg dat ik een tikkeltje langer over mijn studie gedaan heb
dan eigenlijk gepland was. Dit fenomeen komt simpelweg neer op het doen van alles en nog
wat, behalve dan dat wat er echt gedaan moet worden, namelijk het studeren. Bij een aanval
van studie-ontwijkend gedrag zie je ineens in van alles en nog wat een noodzakelijkheid –
een die je voor die tijd eigenlijk nooit (h)erkend hebt– zozeer zelfs dat het voorrang geniet

ten opzichte van de studie. Een schoonmaakklus die écht niet meer op zich kan laten
wachten of een kamer die ineens dringend toe is aan een flinke herinrichting.
Het schrijven van dit wedstrijdverslag deed een waar déjà vu bij me ontstaan. Plotsklaps
borrelde de drive in me op om eens echt werk te gaan maken van een boekenkastje. Een
project dat eigenlijk al een tijdje op zijn gat lag, maar dat ineens als zeer belangwekkend
aanvoelde. Een waar timmerman bleek er de zondagmiddag na de externe in me te zijn
opgestaan. En ik moet zeggen, het resultaat mag er wel wezen.
Echter, omdat verslagen vaak de vervelende neiging hebben zichzelf niet te schrijven, toonde
mijn monitor zondagavond de pijnlijke aanblik van alleen een knipperende cursor. De
afwezigheid van enig letterteken deed me realiseren dat ik eigenlijk niet echt de behoefte
voel om enig woord vuil te maken aan het presteren van het Vierde. Een gevoel dat
voortkomt uit een gevoel van teleurstelling, maar vooral ook van verbazing. Een gevoel
overgehouden aan een middagje Roosendaal.
Nu moet ik bekennen dat dit gevoel er bij aanvang van de wedstrijd tegen De Pion 3 er zeker
nog niet was. De mededeling van de collega-teamleider dat hij twee erkende krachten die
middag zou moeten missen, deed een licht extatisch gevoel in me opkomen. Een gevoel van
gelukzaligheid dat mij ineens bewust deed worden van de vrolijk fluitende vogeltjes, een
gevoel dat zelfs van de barvrouw (van zeker ver boven de tachtig) een wulpse deerne
maakte. Goede jongens die ons nu nog van onze eerste matchpunten af konden houden,
dacht ik bij mezelf. Helaas bleken onze tegenstanders dat dus ook echt te zijn.
In een mum van tijd konden er vijf nullen aan onze kant bijgeschreven worden.
Verliespunten van toch wel erkende krachten als Jean-Marie, Jan, Sander, Bas en Ivar. En
waar de gelijkogende stellingen uitliepen in nederlagen, daar bleken betere stellingen van
Guus, Stefan en ondergetekende tot overmaat van ramp te verzanden in remise.
De terugkeer in de eerste klasse van verloren zoon Stukkenjagers 4, is dus meteen goed voor
een pijnlijke 6½-1½ nederlaag. Hoe het zo heeft kunnen gebeuren, is me nu nog niet geheel
duidelijk. Duidelijk is wel dat ik nu eindelijk mijn boeken opbergen kan.
Arend-Jan

Mayday,mayday,mayday
César had ons vorig jaar de confrontatie met D4 2 bespaard, met dank aan SJ 5, dit jaar
komen SJ 4 en D4 2 uit in dezelfde klasse, 1A. In de eerste ronde was ons pijnlijk duidelijk
geworden dat dit een moeilijk seizoen gaat worden. “Voor de reis naar het immer pittoreske
Oosterhout zijn namelijk maar liefst twee auto's ter beschikking” las ik in de mail, dat was
prima geregeld.
Na het verplichte sight-seeing, de TomTom lag thuis, bereikten we de locatie, een al even
pittoresk wijkcentrum, met een fraaie vogelserre en veel jeugdtalent .
Ons team was niet helemaal compleet, de 1e ronde in Khanty-Mansiysk van de FIDE World
Chess Cup 2009 was ook op deze dag gepland, een ongelukkige samenloop van
omstandigheden. Invaller Erik Nicolai maakte een droomdebuut, op bord 1 wint hij al snel

een pion en dat bleek voldoende voor de winst. Jean-Marie gaf een prachtige
eindspeldemonstratie in een Loper versus Paard eindspel met winst voor de Loperpartij, ja
Herman ook dat kan. Jan Otten kreeg hetzelfde eindspel op het bord maar had kennelijk de
demo van JM gemist en moest met remise genoegen nemen.
Ook Mark en Arend-Jan deelden het punt, so far so good.
Sander overzag een gemeen Paardzetje met kwaliteitsverlies als gevolg. Hij had wel een
extra pion dus er was sprake van compensatie. In een complexe situatie worden de lijnen
naar de Koning geopend en is de compensatie als sneeuw voor de zon verdwenen.
Ook Stefan verloor, hoe precies is me ontgaan, hij leek me wel oké te staan. De stelling was
dynamisch en Stefan hanteert een make or break-stijl, weinig remises dus. Helaas voor ons
dit keer een break, tussenstand 3 ½ - 3½.
Het pool bij Saints was leuk, ja AJ nog een paar fraaie stoten uitgedeeld.
Omdat AJ andere verplichtingen op zondag had kreeg ik telefonisch het verzoek om iets
voor het clubblad te schrijven. Volgens mij heb ik daar zo bij deze wel aan voldaan.
O ja, bijna vergeten, mijn eigen partij op bord 8. Ook ik zat tegen over een ratingkanon, 1593.
Ik kom goed uit de draak, maar het eindspel met een pion meer is lastig. Tegen het einde van
de eerste tijdcontrole kan ik winnend met 35...,Ke3! binnendringen met een fraai matnet
maar in plaats daarvan kies ik voor een helpmatje op e4. Soms zit het mee,.....
Guus Vermeulen
SJ5

De geschiedenis herhaalt zich
Wederom 5.5 tegen 2.5. Voor hullie. Tegen De Pion (4) hebben we (SJ5) het niet gered.
Op het eerste bord vergaloppeerde Emil Voorhorst zich, zonder dat er paarden bij te pas
kwamen, al vroeg in de opening. Tegen Chris Lambregts (rating 1749) kon Emil al
betrekkelijk vlug aan het blondschuimend bier. 1-0.
Cees Zoontjens (op bord 7) speelde voor Malle Babbe en speelde naar zijn zeggen de
slechtste partij ooit op een zaterdag. Tegen Jasper Onrust (1515) tekende Cees de tweede nul
aan.
Angelo (op 8) maakte het niet erger door netjes remise te spelen (ongelijke lopers met een
pion meer, maar niet te winnen) tegen Martijn Verbeek (1571).
Leo van Gelder (op bord 2) stond gewonnen. Twee pionnen meer zonder compensatie voor
Rob van der Weegen (1669) had genoeg moeten zijn. Maar met een ongelukkige torenzet
werd het
het Grote Balen voor Leo.
Jan van der Dries (op 6 tegen Henk van Weersel, 1658) kerkerde zijn eigen dame en moest
lijdzaam toezien dat hij die niet kon missen.
De laatste drie partijen zorgden uiteindelijk voor wat punten.
Op het vijfde bord trof ik de speler met de hoogste rating. Een sympathieke Belg, Enrique
Vilarnau, met een alleszins respectabele rating van 1830. In een gesloten Siciliaan lukte het
mij om het volle punt binnen te halen. Ik geloof niet dat ik de afgelopen 10 jaar een betere

partij gespeeld heb. Straks in Rybka/Fritz zal het allemaal wel minder fraai blijken te zijn,
maar voorlopig ben ik uiterst tevreden.
De van der Rijtjes noopten mij om tot na zessen te wachten met de terugtocht.
Op 3 speelde Bastiaan tegen ene Szydlin. Klinkt Pools, sprak engels/nederlands en ik heb
geen rating van hem kunnen vinden. In een potremisestelling speelden Bastiaan en deze S.
vreselijk lang door. Bastiaan stelde luidkeels remise voor om de drie-vier zetten. Uiteindelijk
was het
Koning (Bastiaan) tegen Koning + Paard voor de Pool (?).
Jeroen speelde tegen Birgitta van Weersel (1723) en bereikte na zo'n 70 zetten een eindspel
van Koning tegen Koning. En claimde remise.
Dus 5.5 tegen 2.5.
Guus v. H.

Avondcompetitie.
Tegenstanders nog niet jarig (11-11-2009)
Dinsdagavond 10 november hebben twee avondviertallen zich van hun beste kant laten zien.
Stukkenjagers D reisde naar Breda om De Baronie A te bestrijden. Dat ging wonderwel. Zo deed
Marco Kemmeren aan bord 3 het erg goed tegen een tegenstander met 250 punten meer. Na een prima
opening en het neutraliseren van wat dreiginkjes kreeg hij zelfs druk op de ketel. Toen er wat zware
stukken van het bord gingen, bood de tegenstander van Marco opeens remise aan, hetgeen na overleg
werd aangenomen. Sander Funk op bord 2 had weer eens een twijfelachtig systeem op het bord
gebracht; de bekende Fransman waarbij de g- en h-pion compensatie voor de d-pion moeten bieden.
Het werd een interessante partij met wederzijdse kansen. Pas in het late eindspel ging de tegenstander
in de fout, met een pardoes mat tot gevolg. Erik van Ingen speelde op bord 1 een prima partij en wist
zijn sterke jeugdige tegenstander steeds verder in de verdediging te drukken. Na een kleine
combinatie stond hij twee (vrij)pionnen voor. Helaas bracht een enorme blunder onze man een spijtige
nul. Op bord 4 kreeg Arend-Jan Meerwijk met zwart een gelijke stelling met zijn geliefde Caro Kann.
In wederzijdse tijdnood wist AJ een pionnetje te snoepen wat vervolgens voldoende bleek voor de
winst: 2,5-1,5!
Stukkenjagers F ging in Made proberen de eerste zege na acht nederlagen te boeken. Teamleider Bas
Rosheuvel was geveld door de griep, maar het was vooral de afwezigheid van César Becx die
wonderen deed. Hun vervangers Joost Op 't Hoog en Kienfong Lie Kwie scoorden aan de topborden,
maar ook aan de borden 3 en 4 werd er getrakteerd. Bastiaan van de Rijt en Jeroen van de Rijt waren niet geheel toevallig - beiden jarig, maar dat gold allerminst voor hun tegenstanders van 't Paardje:
4-0!

Gedeelde winst in avondcompetitie (10-11-2009)
Maandagavond 9 november kwamen er reeds drie van de zeven Stukkenjagers-viertallen in actie in
ronde 2 van de NBSB-avondcompetitie. Twee daarvan maakten hun opwachting bij de buren in
Denksportcentrum Theseus. Stukkenjagers C moest aantreden tegen het sterkste viertal van De Drie
Torens. Het werd een nipte 2,5-1,5 nederlaag, maar er had meer ingezeten als Reinier Jaquet aan bord
1 niet in een prachtstelling geblunderd had tegen Bob Jansen. Of als Jan Otten aan bord 4 die mooie
winst tegen Ad Mutsaers had gepakt, in plaats van te remiseren. Ron de Veen beslechtte aan bord 2
een duel met wisselende kansen met Rob Aarts op tijd in zijn voordeel. Lex Karstens verloor aan bord
3 regelmatig van Wilbert Kocken.
Stukkenjagers B boekte zijn eerste zege door te winnen van het bepaald niet zwakke DDT D. Anne

Haast versloeg aan het topbord Bert-Jan Panjoel, en Pepijn Obels besliste een bord lager de strijd met
Joost van den Bighelaar in zijn voordeel. Karel Storm moest aan bord 3 de vlag strijken tegen Jan
Douwes, maar captain Guus Vermeulen haalde aan bord 4 de buit binnen tegen Elias Thijsse: 3-1.
Stukkenjagers G reisde zonder captain Dennis Jaheruddin naar Oirschot om aan te treden tegen Sissa.
Het werd net als in ronde 1 een gelijkspel dankzij zeges van Paul Hanique en Bart Landolt, en
nederlagen van Angelo Franken en Elsbeth Bakker.

Stukkenjagers A boekt verdiende 4 – 0 zege in Waalwijk
Waalwijk A - Stukkenjagers A
Nieuwe ronde nieuwe kansen, ronde 2
tegen Waalwijk uit. Om de gelederen in
het team ook af en toe rust te geven,
speelden we vandaag in een andere
samenstelling, Troetelbeertje speelde
uiteraard wel en dobbelde ook nog eens
bord 1, ikzelf dobbelde bord 2, Bianca
kreeg bord 3 toegedobbeld en Cor zat
gewoon op 4 vandaag.
Dat hebben we geweten, Cor ging er met
zwart in 10 zetten doorheen…inderdaad
heel apart, zijn tegenstander stelde zich in
het Hollands op met Ph3 en opende
vervolgens met e4 de stelling, als dan de
hele kluit geruild wordt, zul je net zien dat
er iets achterblijft op h3…toch 3 punten
waard en in dit geval gelijk opgegeven.
Winifred was er ook, gelukkig maar zij
had de beste ideeën, de viva bij,
bitterballen besteld en snelschaken tegen
Cor, daar kan een avondje bankzitten toch
niet tegenop lijkt me.
Ikzelf speelde tegen Ad Kroot, een partij
waarin ik steeds een plusje had, maar heel
duidelijk was het niet, gelukkig deed Ad
het op het juiste moment fout en het eerste
matchpunt was binnen. De analyse van
deze partij was uitgebreid en de conclusie
was dat ik inderdaad wat beter stond,
maar meer ook niet.
Dan Bianca op 3, haar tegenstander had
zich 2 dagen voorbereid op Mart Nabuurs
en was speciaal daarvoor in zijn beste pak
verschenen, tegen Mart had dit kunnen

werken, tegen Bianca uiteraard niet, na 10
zetten ging de stropdas ook al af en in een
toreneindspel werd deze meneer soepel
naar een nul toegespeeld, 3-0
Troetelbeertje op 1, deze avond voor het
laatst een jongen (volgens de wet), dus
bord 1 leek me wel mooi. Hij leverde zelf
zijn partij in met analyses, geniet u even
mee van het tactisch vernuft van onze
troetelbeer!
Haast, Mark - Van Dijk, Sander
1. e4 c5 2. Pf3 e6 3. c3 d5 4. exd5 Dxd5 5.
d4 Pf6 6. Le3 cxd4 7. cxd4 Pc6 8.
Pc3 Da5 9. Le2 Pe4 10. O-O!? (diagram)

{Een interessant pionoffer dat zwart
waarschijnlijk beter niet aan had kunnen
nemen.}
10... Pxc3 11. bxc3 Dxc3 [11... Le7 {is
natuurlijk ook mogelijk, alleen dan heeft
Pe4 gevolgd door Pxc3 weinig zin gehad.}]

12. Lb5 [12. d5 {is ook speelbaar, na} 12...
exd5 13. Dxd5 Le6 14. De4 {behoudt wit
het initiatief.}] 12... Ld7 [12... Le7!? {is
misschien beter, zwart krijgt dan
(voorlopig) geen problemen over de e-lijn.
Wit speelt echter nog steeds} 13. d5! {en
na} 13... exd5 14. Ld4 Da3 15. Lxc6+ bxc6
16. Lxg7 Tg8 17. Dc2 Ld7 18. Dxh7 O-O-O
19. Pe5! {blijft hij in het voordeel.}] 13. d5!
{Wit moet uiteraard de stelling openen.
Zijn stukken zijn een stuk actiever dan die
van zwart. Ook heeft zwart problemen
met zijn koning die niet uit het centrum
komt.} 13... exd5 14. Ld4 [{Het simpele}
14. Dxd5! {is waarschijnlijk nog beter} 14...
Le7 15. Tac1 Df6 16. Tfe1 De6 17. Dd1! {en
de zwarte problemen stapelen zich op.}]
14... Pxd4 15. Pxd4 [15. Lxd7+ {was iets
nauwkeuriger} 15... Kxd7 16. Pxd4 {en de
zwarte koning blijft in de problemen.}]
15... Td8 [15... Lxb5 {is misschien nog de
beste kans voor zwart, maar veel is het
niet na bijvoorbeeld}16. Pxb5 Dc6 17. De2+
Kd8 18. Tac1] 16. Dg4 (diagram)

{Zwart heeft weinig meer in te brengen.}
16... Lc5 17. Dxg7 Lxb5 {Als zwart met de
dame of loper op d4 pakt volgt er
natuurlijk Tfe1+.}18. Tfe1+ Le7 [18... Kd7
19. Dg4+ {is wel een diagram waard.}] 19.
Dxh8+ Kd7 20. De5 (diagram)

[20.Txe7+? {ziet er verleidelijk uit, maar
zwart speelt gewoon} 20... Kc8! =
[20...Kxe7 21. Pf5+]]
1-0
Rest mij te zeggen tot de volgende keer als
wij aantreden tegen de zandloper

Bram

DDT D vs SJ B 1-3
Maandag 9 november ging SJ B op bezoek bij DDT D in Denksportcentrum Theseus.
Anne speelde tegen Bert-Jan Panjoel en won vrij snel. BJ werkte wel mee, dat moet gezegd
worden, hij offerde namelijk een volle toren. Als BJ drie zetten achter elkaar mag doen is de
Dame van Anne ingesloten en verloren gegaan, bij twee zetten achter elkaar van BJ had
Anne nog een noodoplossing achter de hand, ze zou de Dame geven voor twee torens.

Helaas voor BJ mag hij deze keer maar 1 zet tegelijk spelen, de Dame is veilig en de toren is
zonder spoor van compensatie verdwenen.
Zelf speelde ik een leuke partij tegen Elias Thijsse, in een scherpe Pirc met tegenovergestelde
rochades win ik twee pionnen. Elias houdt de Dames op het bord, maar dat pakt niet goed
voor hem uit, ik kan de aanval voortzetten en met nog 34 sec op zijn klok dreigt de Dame
verloren te gaan.
Ik wacht even op de felicitaties, maar die blijven uit. Dan toch maar Ta6s gespeeld, wat een
Dame en een stuk wint, Fritz koos overigens voor b5 met mat in negen (gemist dus). Met nog
drie seconden op de klok mag ik alsnog de felicitaties in ontvangst nemen.
Pepijn mocht na zijn sterke optreden in de eerste ronde (winst tegen Ivar) weer op bord twee
plaatsnemen. Joost v/d Bighelaar speelt Morra, een systeem dat Pepijn ook op zijn repertoire
heeft.
Er komt een stelling met ongelijke lopers op het bord, maar met de D+T erbij levert dat juist
vaak erg scherpe stellingen op. Toen Jacko arriveerde was de partij nog aan de gang, het
tempo van de partij maakte het er zeker niet minder spannend op. Beiden hadden nog enkele
minuten op de klok toen we plus minus bij zet twintig arriveerden. Pepijn hield het hoofd
koel en stelde zo de overwinning voor ons team veilig ( 0-3 ), weer een prima resultaat.
Het nieuwe geheime wapen van SJ B, Karel Storm, moet nog verder worden uitgetest. We
weten dat de explosieve kracht wel aanwezig is, maar met de doordeweekse scherpstelling
wil het nog niet echt lukken.
Guus Vermeulen

EEN VERBAZINGWEKKENDE DRAW
‘Hoe ga jij naar die Kraaivenstraat en waar is dat eigenlijk?’
‘Op de fiets.’
‘OP DE FIETS???!!!’ De telefoonhoorn schudde van verbazing . ‘En waar is dat dan?’
Na mijn uitleg, ‘oh, nou ik kom wel bij je langs.’
Ondanks zijn verbazing bleek John toch over een alleszins deugdelijke tweewieler te
beschikken en konden we op weg naar Rochade, zijn jeugdclub, waar hij inmiddels al een
kwart eeuw niet meer geweest was.
Aangekomen was het mijn beurt om me te verbazen. De helft van de zaal was voorzien van
damborden en ik zag Leo met een geroutineerde beweging de beginopstelling wegschuiven
om een of andere stelling op te zetten waar hij met een geleerd gezicht naar ging zitten turen.
Een van zijn geloof gevallen schaker, nu eens niet door het bridgen maar door Ton Sijbrands.
Wat een frut-coach, dat kan beter kerel, d-d-dank je Lex, ben ik toch door me door zo’n
kleinigheid van de wijs te laten brengen. Toen ik een paar uur later Rick Zegveld met een
glimlach Leo’s hand zag schudden was mijn vertrouwen dusdanig geschokt dat ik, zonder
de partij te hebben gevolgd, voetstoots aannam dat hij verloren had en gelaten noteerde ik
een 0 op het formulier, terwijl Leo toch in een koningsgambiet de witte koning zo’n beetje
alle hoeken van het bord had laten zien. Pas toen, tegen een overmacht aan stukken, de vorst
in het open veld er alleen voorstond, waren de glimlach en de uitgestoken hand verschenen.
Na een tijdje kreeg Leo mijn fout in de gaten en met een “Sorry” veranderde hij eigenhandig
de 0 in een 1.
‘Sorry?, oh maar ik vind dat niet erg hoor’. Gelukkig is mijn coachschap tijdelijk.

Ondertussen zat Kees G. naast me te bouwen aan een volgens mij veelbelovende stelling.
Ook hier bleek ik er geen verstand van te hebben, want tot mijn verbazing gaf Kees even
later op. Tot een zelfde verbazing had ik tegen die tijd mijn eigen fraaie stelling met 2
pluspionnen in het centrum om zeep geholpen door na een pion ook nog een stuk te
verspelen. Die twee pionnen waren op slag te weinig om op een goede afloop te kunnen
hopen. Gelukkig had Mark van Bijsterveldt veel tijd in de stelling gestoken, tijd die hij nu
tekort kwam. Remise.
Theo M – Mark van Bijsterveldt

Hier heb ik volkomen onnodig al mijn
pion op a4 verspeeld en word nu ook nog
door bijna alle Goden verlaten. Natuurlijk
moet ik eerst Pd3 eruit halen, maar
gebiologeerd door een mat achter de
paaltjes, dat bij nader inzien ook al niet
blijkt te kloppen, speel ik Pc4?? Met het
‘idee’ als hij de pion dekt met Lc7 sla ik op
b6 en na Lxb6 Dc8 kan de L niet terug naar
f8, nee, maar het P wel naar e8. Er bestaat
een uitdrukking voor: niet verder kijken dan
de neus lang is. Niet alleen een frut-coach
dus, maar ook een frut-schaker. Natuurlijk
volgde Pd3 waarna alleen Chronos me
nog kon helpen.
Niet veel later accepteerde John het
remiseaanbod van Fabio, iets waar hij in
de nastoot meer spijt van kreeg dan er
haren op zijn hoofd zitten .
Dit was de stelling die John na afloop een
rood hoofd opleverde omdat hij de winst
had gemist.
Hij verzorgt zelf het commentaar.

John Greunsven – Fabio Mensing

30. Td7-d2 ….
Hier is 30. Ph5 een veel sterkere zet maar
ik had minder dan 5 minuten op de klok
en besloot geen risico te nemen. Na 30. ….
Pxd7 (ik zie geen alternatief) 31. Txd7 is
zwart machteloos tegen de vele
dreigingen.
Na 31. … Pf4? 32. Pxf4 exf4 33. Dd4 volgt
mat spoedig. Na 31. … Tf8 32. Phxg7 Pf4
(32. …Pxg7? 33. Dg5) 33. Pe6! fxe6 34.
Dg3+ Pg6 35. Pe7+ is het ook uit. Op 31….
Dc6 volgt 32. Ph6+! gxh6 (32….Kh8 33.
Pxf7+ Kg8 34. Pxe5) 33. Dxh6 en tegen Pf6
is geen verweer.
In de partij volgde nog: 30. …. a3 31. b4
Dc6
32. Ph5 Kh8 33. Dg3 Pg6 34. De3 Pg8 en
met 2 minuten op de klok nam ik het
remiseaanbod van Fabio aan.
Theo M.

SJ LATIJN
Hier moet je kijken. Dat ben ik, 20 jaar jonger en 20 kilo lichter.
Ja, zo gaat dat. Met het klimmen der jaren neemt het gewicht toe en de hersenactiviteit evenredig af.
Ik bied nooit meer remise aan. Ik sta òf gewonnen òf verloren, het is altijd gênant.
Gewoon gaan spelen, een ELO rating is niks meer dan een ego rating.

OUDE TIJDEN HERLEVEN
Het is midden jaren zeventig. Stukkenjagers is de luiers net ontgroeid. Op de plaats waar nu
het Interpolis gebouw staat te pronken zijn de Katholieke Leergangen, in een heel wat
bescheidener optrekje, gevestigd. Ik volg er de cursus MO Nederlands en de lessen zijn
behalve op een paar doordeweekse avonden ook op zaterdag gepland. De loopafstand naar
het toenmalige Voskens is kort en dus strijkt een aanzienlijk deel van de cursisten tussen de
middag neer in het café voor een uitsmijter en een kop koffie. Omdat ik ook op donderdag,
toentertijd nog de clubavond van Stukkenjagers, na de colleges regelmatig in Voskens
neerstreek om de interne verrichtingen nog even te volgen was mijn kop bekend en wist
men, of dacht men, dat ik kon schaken. Ook toen had de teamleider nogal eens moeite een
voltallig team op de been te krijgen en dus kwam het regelmatig voor dat, rond 12.30 uur,
wanneer er toch echt vertrokken moest worden, aan mij gevraagd werd of ik geen zin had
om in te vallen, het (nog) geen lid zijn was geen enkel bezwaar, dat loste de teamleider wel
op, we waren toch niet bekend en als ik me nou maar met wat onduidelijk gemompel voor
stelde, op het notatiebriefje “ik” invulde in plaats van een naam, was er geen vuiltje aan de
lucht.
Oude tijden herleven.
Zoals bekend heb ik me, vanwege een te zwak zenuwgestel in combinatie met een te serieus
genomen ego, teruggetrokken uit de externe competitie. Kennelijk maakt dat geen donder
uit. Was het de vorige ronde Guus van Heck die me op vrijdagavond na het journaal nog
belde met de voor de hand liggende vraag, dit keer was het Joost die me op zaterdagochtend
uit de ochtendkrant haalde. Pepijn was ziek afgemeld en hij had al van alles geprobeerd en
ik was zijn een na laatste optie. Ik sputterde nog wat tegen en zei dat hij beter eerst zijn
laatste optie kon proberen, maar voegde daar als een weekhartige slechte neezegger aan toe
dat hij me terug kon bellen wanneer het niet lukte. Aldus geschiedde. Natuurlijk had ik dat
op mijn vingers kunnen natellen.
Er blijkt in ruim dertig jaar niet veel veranderd. Wat er wel aan verandering onderhevig
schijnt, is mijn status.
Mocht ik de vorige ronde voor het eerst van mijn leven in de tweede klasse NBSB aan het
eerste bord plaats nemen, deze ronde sloeg ik de eerste klasse over met een sprong naar het
achtste bord in de promotieklasse.
Diezelfde nacht droomde ik dat César in opperste nood mij, als dichtstbij wonende, op 12
december om 12.15 uur vanuit de Harmonie belde met de bekende smeekbede. Alles
geprobeerd, iedereen gebeld, allemaal Mexicaanse griep, je bent mijn laatste kans. Opnieuw
kon ik geen nee zeggen, waarna ik als laatste, gespannen gadegeslagen door de hele club,
nog bezig was en uiteindelijk het beslissende en bevrijdende halfje, mijn eerste binnen de
KNSB, scoorde, daarna door Petra, Bianca en Anne spontaan om de nek werd gevlogen, van

alle kanten door iedereen op de schouder werd gebeukt, in triomf door het bestuur en de
teamleiders op de schouders werd gehesen, de trap werd afgedragen en midden op de bar
gezet alwaar een enorm drinkgelag ontstond.
De volgende morgen bleek ook nog de Griek met grond gelijk gemaakt.
De moraal van dit verhaal? Stop met schaken en de promotie volgt vanzelf. A supersub is
born.
Theo M.

ANNE EN TELEAC
Zoals bekend zijn er een paar weken terug in de Harmonie TV opnamen gemaakt tijdens
onze clubavond.
Het ging om opnames voor het programma HELDER van Teleac, dat wekelijks van
Maandag t/m Donderdag wordt uitgezonden op Nederland 2 van 16.30 – 17.00 uur.
Woensdag 25 november worden de bij ons gemaakte beelden, waarbij Anne het onderwerp
vormt, uitgezonden.
Gaat dat zien!

Externe, uitslagen & standen
KNSB 1B
RSR Ivoren Toren – Stukkenjagers 1 4-6
Paul Keres – Voerendaal
1,5-8,5
Caissa 2 – Eindhoven
2,5-7,5
LSG 2 – Wageningen
5-5
De Wijker Toren – De Pion
4,5-5,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KNSB 1B
Stukkenjagers 1
Voerendaal
Eindhoven
LSG 2
Wageningen
RSR Ivoren Toren
De Pion
Paul Keres
Caïssa 2
De Wijker Toren

Mp
6
6
4
3
3
2
2
2
1
1

Bp
21
19½
18
15½
15
15
11
11
12
12

1
x
.
3
.
.
4
2
.
.
.

KNSB 2D
Veenendaal – Stukkenjagers 2
HMC 2 – HSC
Venlo – De Toren Arnhem
DJC – ASV
Paul Keres 2 – Voerendaal 2

3,5-4,5
3,5-4,5
5-3
5-3
4,5-3,5

2
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.
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2.5
2.5
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8
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KNSB 2D
Venlo
DJC Stein
HSC
Veenendaal
Paul Keres 2
Stukkenjagers 2
ASV
HMC Calder 2
De Toren Arnhem
Voerendaal 2

Mp
6
4
4
4
4
3
2
2
1
0

Bp
15
14
13
12½
12½
11½
12½
11
9
9

1
x
.
.
.
.
.
3
.
3
3

NBSB Promotieklasse
OSV 1 – Stukkenjagers 3
Veldhoven 2 – Dubbelschaak 2
HSC 2 – Eindhoven 2
Waalwijk – De Drie Torens 2
BSV 2 – De Baronie

4,5-3,5
5-3
2,5-5,5
6,5-1,5
5-3

Eindhoven 2
Waalwijk
HSC 2
OSV
BSV 2
Stukkenjagers 3
De Baronie
Veldhoven 2
Drie Torens 2
Dubbelschaak 2

16
14,5
14
12,5
12
12
11
10,5
9,5
8

6
4
4
4
4
2
2
2
2
0

NBSB 1A
D4 2 – Stukkenjagers 4
De Baronie 2 – De Pion 3
WLC – De Drie Torens 3
De Raadsheer – Kemppion

4,5-3,5
3,5-4,5
6-2
4-4

WLC
De Pion 3
De Raadsheer
D4 2
De Baronie 2
De Kemppion
Drie Torens 3
Stukkenjagers 4

12
11
8,5
8
8
6
6,5
5

4
4
3
2
2
1
0
0

NBSB 2B
De Pion 4 – Stukkenjagers 5 5,5-2,5
De Baronie 3 – Rochade
3,5-4,5
COMBEO – RSG/Eeuwig Schaak 7-1
De Raadsheer 2 – Staunton 2,5-5,5
COMBEO
De Pion 4
Rochade
De Baronie 3
Staunton
De Raadsheer 2

4 11,5
4 10
4 10
2 10,5
2 9
0
6
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4.5
.
.
.
.
x

Stukkenjagers 5
RSG/Eeuwig Schaak

0
0

5
2

NBSB Avond 1B
Waalwijk A – Stukkenjagers A 0-4
Zandloper A – HMC A
3,5-0,5
EGS A – Triple Pion A
2,5-1,5
Drie Torens C – Baronie B
0-4
Stukkenjagers A
EGS A
Zandloper A
Baronie B
Triple Pion A
Drie Torens C
Waalwijk A
HMC A

4
4
3
2
1
1
0
0

7,5
5,5
5,5
5
3,5
2
2
1

NBSB Avond 1A
Drie Torens D – Stukkenjagers B 1-3
Baronie A- Stukkenjagers D
1,5-2,5
D4 A – BSV A
1-3
Drie Torens A – RSG A
0-4
BSV A
RSG A
Stukkenjagers D
Stukkenjagers B
Drie Torens D
D4 A
Baronie A
Drie Torens A

4
4
4
2
2
0
0
0

7
7
5
4,5
4,5
2
1,5
0,5

NBSB Avond 1C
Drie Torens B – Stukkenjagers C 2,5-1,5
HSC A – Eindhoven A
3-1
Mierlo-Geldrop A – Son en Breugel 4-0
Drie Torens E – Gennep
2,5-1,5

Mierlo-Geldrop A
Drie Torens B
HSC A
Eindhoven A
Drie Torens E
Son en Breugel A
Stukkenjagers C
Gennep A

4 7,5
4 6,5
3 5
2 4
2 2,5
1 2
0 2,5
0 2

Staunton
Baronie C
Wasbord

1 3,5
1 3
0 1

NBSB Avond 2C
Rochade A – Stukkenjagers E 2-2
Sissa – Stukkenjagers G
2-2
DSC A – Veldhoven A
1-3
Triple Pion B – Schijndel A
2-2

NBSB Avond 2B
’t Paardje A – Stukkenjagers F 0-4
Unk B – Staunton A
2,5-1,5
Baronie C – Rode Lopers A
1-3
Wasbord A – BSV B
0-4
Rode Lopers A
4 5,5
Stukkenjagers F 2 5,5
BSV B
2 5
’t Paardje
2 4
Unk B
2 2,5

Veldhoven A
Schijndel A
Stukkenjagers E
Stukkenjagers G
Rochade A
Sissa Oirschot
DSC A
Triple Pion B

Externe, het programma
Woensdag 25 november
Stukkenjagers 1 – Sliedrecht (KNSB-beker)
Stukkenjagers 3 – ’t Paardje (NBSB-beker)
Woensdag 2 december, 20.00 uur
Stukkenjagers A – Zandloper A
Stukkenjagers B – De Baronie A
Stukkenjagers C – HSC A
Stukkenjagers D – D4 A
Stukkenjagers E – Sissa Oirschot A
Stukkenjagers F – De Baronie C
Stukkenjagers G – Triple-Pion B
Zaterdag 12 december, 12.00 uur
Stukkenjagers 1 – De Wijker Toren
Stukkenjagers 2 – HMC 2
Stukkenjagers 3 – Veldhoven 2
Stukkenjagers 4 – De Baronie 2
Stukkenjagers 5 - De Baronie 3
Externe, de wedstrijdformulieren
RSR Ivoren Toren – Stukkenjagers 1
J. van Rosmalen (2184/2205) – Maurice Peek
O. van Veen (2206/2190) – Cor van Dongen
J. van Ruitenburg (2273/2277) – Herman Grooten
R. van der Plas (2155/2176) – Anne Haast
R. Ammerlaan (2220/2209) – Bianca Muhrren
N. Spaan (2194/2205) – Jan Sprenger

4-6
0-1
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1

4 7
3 5
2 4
2 4
2 4
1 3
1 3
1 2

W. Koster (2207/2224) – Mark Clijsen
H. van der Werken (2046/2136) – Bram van den Berg
V. Berg (2003/2090) – Mark Haast
H. van Buitenen (2122/2153) – Mart Nabuurs
Veenendaalse SV – Stukkenjagers 2
L. Hovestadt (2020/2034) – Steff Helsen
M. van Niel (1977/1984) – Karel Storm
E. Goudriaan (2263/2179) – Fré Hoogendoorn
J. Cornelisse (2157/2182) – César Becx
T. Kampman (2039/2023) – Mark Huizer
E. vd Dikkenberg (2140/2121) – Jiri Obels
S. Bekker (2108/-) – Erik Dignum
T. Offringa (2061/2061) – Reinier Jaquet

3,5-4,5
-1
0-1
rem
1-0
rem
rem
0-1
1-0

OSV – Stukkenjagers 3
N. Schouten (2226) – Sjo Smeets
P. Snoek (1941) – John Greunsven
J. Klein Douwel (1899) – Peter Lode
J. Cox (1898) – Ron de Veen
N. van Harskamp (1909) – Lex Karstens
H. van Gelder (1897) – Kienfong Lie Kwie
C. Broekkamp (1794) – Joost Op ’t Hoog 1-0
W. Scheepers (1711) – Theo Mulder

4,5-3,5
1-0
0-1
0-1
1-0
0-1
1-0
rem

D4 2 – Stukkenjagers 4
4,5-3,5
M. Smits (2140) – Erik Nicolai
0-1
M. Caluwe (2061) - Sander Funk
1-0
H. Janssen (2075) - Mark van den Berg
rem
R. van Vossen (2045) – Stefan Hess
1-0
P. Jaspers (1953) – Jan Otten
rem
J. Sulman (1609) – Arend-Jan Meerwijk
rem
K. Brunner (1744) – Jean-Marie Wildeboer Schut 0-1
P. Sandijck (1593) - Guus Vermeulen
1-0
De Pion 4 – Stukkenjagers 5
C. Lambregts (1749) – Emil Voorhorst
R. van der Weegen (1669) – Leo van Gelder
A. Szydlin – Bastiaan van de Rijt
B. van Weersel (1700) – Jeroen van de Rijt
E. Villernau (1830) – Guus van Heck
H. van weersel (1674) – Jan van den Dries
J. Onrust (1494) – Cees Zoontjens
Ma. Verbeek (1639) – Angelo Franken
Waalwijk A – Stukkenjagers A 0-4
S. van Dijk (1936) – Mark Haast
J. Duquesnoy (1828) – Cor van Dongen
H. Sinnige (1819) – Bianca Muhren
A. Kroot (1805) – Bram van den Berg

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

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

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

De Drie Torens D – Stukkenjagers B
B.J. Panjoel (2051) – Anne Haast
J. vd Bighelaar (1958) – Pepijn Obels
J. Douwes (1930) – Karel Storm
E. Thijsse (1702) – Guus Vermeulen

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

De Drie Torens B – Stukkenjagers C
B. Jansen (2056) – Reinier Jaquet
R. Aarts (2173) – Ron de Veen
W. Kocken (2023) – Lex Karstens
A. Mutsaers (1836) – Jan Otten

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

De Baronie A – Stukkenjagers D
B. von Meijenfeldt (2075) – Erik van Ingen
J. Rutten (1748) – Sander Funk
R. van Gageldonk (1775) – Marco Kemmeren
Y. Vissers (1641) – Arend-Jan Meerwijk

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

Rochade A – Stukkenjagers E
2-2
F. Mensing (1912) - John Greunsven
rem
R. Zegveld (1864) - Leo van Gelder
0-1
M. van Bijsterveldt (1700) - Theo Mulder rem
G. van Gulick (1595) - Kees Gelens
1-0
’t Paardje A – Stukkenjagers F
0-4
W. van den Bosch (1787) – Joost Op ’t Hoog
R. Stadhouders (1723) – Kienfong Lie Kwie
P. van den Hout (1609) - Bastiaan van de Rijt
L. Gosens (1710) - Jeroen van de Rijt
Sissa Oirschot – Stukkenjagers G
K. de Vries (1567) - Paul Hanique
E. Hendriks (1617) - Bart Landolt
J. Coenen (1476) - Angelo Franken
B. van der Pasch - Elsbeth Bakker

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

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

Groepen, de tussenstanden
De eerste cyclus is in een beslissende fase aanbeland. Op woensdag 16 december is de
slotronde, daarvoor moeten alle achterstallige partijen zijn ingehaald. Voor 25 november
staan er al heel wat op het menu. De nieuwe cyclus begint dan op woensdag 6 januari.
A-groep
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 (06-11181259) 7
Cor van Dongen (06-46766559) 8 Erik Dignum (5442188)

A

Naam
1

1

Willem van den Brink

2

3

4

5

6

0

½

1

½

0

2

Reinier Jaquet

1

3

César Becx

½

1

4

Mark Clijsen

0

1

5

Fabio Mensing

½

1

6

Mart Nabuurs

7

Cor van Dongen

8

Erik Dignum

0

1

½
½

1

0

0

0

0

1

u*

0

u*

0

0

5-2

1

1

4-4 A

1

6-5 A

1

u*

u

1

1

1

0

1

0

0

1

8
0

0

0

1

1

0

7

0

score
6-2
6-1 B
6-2½
5-2½

6-3

B-groep
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 derden-van-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 (06-46777553) 4
Jeroen van de Rijt (4675431) 5 Pieter Pulmans (06-52440362) 6 Ron de Veen (0161-293158) 7 Kienfong
Lie Kwie (5368734) 8 Ruud Feelders (5713682)

B1
1
2
3
4
5
6
7

Naam
Guus
Vermeulen
Lex
Karstens
Joost Op ’t
Hoog
Pepijn
Obels
Bram van
den Berg
Kees
Gelens
Bastiaan
van de Rijt

8

1

2

3

4

5

6

7

½

u

u

0

½

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

½

1

½
u*

1

u*

0

0

1

1

1

½

½

0

0

0

1

0

1

1
0
0

x
x
x

1
0

1

8
x

x
x
x

score
4-1
6-3½

Naam
1
2

5-3

3

4-1½

4

6-5½ A

5

6-½ C

6

5-3

7
8

1

Jan Otten
Dennis
Jaheruddin
Maykel van
Rijen
Jeroen van
de Rijt
Pieter
Pulmans
Ron de
Veen
Kienfong
Lie Kwie
Ruud
Feelders

2

3

4

5

u*

1

0

u*

0

½

u

6

7
0
½

0

1

1

0

1

1

½

½

½

0

0

0

u

0

½

½

1

½

1

½

0

1

1

0

0

1
1
1

0
1
1

8
0
1

score
4-1
5-2½

1

6-4
5-2½

0
0

5-½
6-3
6-4½
5-3

C-groep
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)
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 (06-26551754)

Stand playoffs
C promotiepoule
Willem Mullender
Bas Rosheuvel
Mark van den Berg
Maarten Heller
Leo van Gelder
Paul Hanique

C degradatiepoule
5-5
5-4,5
6-4
6-4
4-3
5-3

Emil Voorhorst
Bart Landolt
Guus van Heck
Angelo Franken
Cees Zoontjens
Jeroen de Lange

5-2,5
5-1,5
5-1
6-1
3-0,5
5-0

Achterstallig
C voorronde Guus van Heck - Cees Zoontjens*
C voorronde Cees Zoontjens* - Leo van Gelder
C promotiepoule Bas Rosheuvel – Leo van Gelder
C promotiepoule Paul Hanique – Willem Mullender
C degradatiepoule Bart Landolt – Jeroen de Lange
C degradatiepoule Cees Zoontjens – Emil Voorhorst

voor 16 december
24 november
25 november
25 november
25 november
25 november

16 december
C promotiepoule
Willem Mullender – Mark van den Berg
Leo van Gelder – Paul Hanique
Maarten Heller – Bas Rosheuvel
C degradatiepoule
Emil Voorhorst – Guus van Heck
Angelo Franken – Bart Landolt
Jeroen de Lange – Cees Zoontjens

D-groep
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 (0643001730) 8 Albert Zoontjens (5434516)

D

Naam

1

2

3

4

5

6

7

0

½

0

0

0

0

8
1

0

0

1

1

0

½

1

6-3½

u*

1

1

6-4½

½

½

½

5-3½

½

1

5-4

1

Frank Boomsma

2

Paul Vermee

1

3

Elsbeth Bakker

½

1

4

Tim Veenstra

1

1

5

Jan van den Dries

1

6

Peter Ansems

1

7

Thijs Huiting

1

8

Albert Zoontjens

0

½
½

0
1

score
7-1½
5-3

1

u

½

0

½

0

½

½

6-2½

0

0

0

½

0

6-½

STUKKENJAGERS OPEN
Vijf Haikoes
Nerveuze spanning
Opperste concentratie
Geladen stilte
Het bord in vlammen
Aanval en verdediging
Overal dreiging
Kansen voor beiden
Toeschouwer in verwarring
Geen idee wie wint
Dan de ontknoping
Op het scherpst van de snede
Moreel twee winnaars
Titanengevecht
In Stukkenjagers Open
Robin en Anne

SJ Open: (geen) feest voor favorieten! (19-11-2009)
We gaan veel meer minder bij elkaar op visite dan voorheen, maar vooral jongeren en
hoogopgeleiden ontmoeten elkaar juist vaker in informele settings zoals sportclubs. Aldus
een artikel in het AD over het promotieonderzoek van de kersverse doctor in de
vrijetijdswetenschappen Erik van Ingen (proficiat!). De statistische onderbouwing van zijn
bevindingen kan echter meteen in de revisie, want Eriks promotie en feest trokken uiteraard
zoveel hoogopgeleide jonge Stukkenjagers, dat het clubbezoek voor één keer met 15%
terugliep. Bij ronde 3 van het Stukkenjagers Open werden dan ook vijf toppartijen uitgesteld.
Toch viel er in de resterende twintig partijen voldoende te genieten. Zo joeg Robin Swinkels
zichzelf de nodige schrik aan door in een dynamische stelling een trucje van Anne Haast
volledig te overzien. Bij nadere bestudering bleek echter dat Robins concentratiestoornis niet
fataal was; in de ingewikkelde stelling die ontstond wist hij het hoofd koel te houden, en
uiteindelijk naar de zege te counteren. Winnen deed ook Bianca Muhren, zij versloeg Lisa
Hortensius. Andere ratingfavorieten zullen heel wat minder tevreden terugkijken op hun
verrichtingen. Zo leed Karel Storm, topscorer op zaterdag, alweer zijn vierde nederlaag in
vijf doordeweekse partijen. Deze keer was Maykel van Rijen de begunstigde, nadat Karel zijn
aanval op de verkeerde manier bekroonde. Ook Ron de Veen leek, uiteraard in de langste
partij van de avond, op een nederlaag af te stevenen. De sterk spelende Maarten Heller liet
hem echter op het laatst nog met remise ontsnappen. Dat resultaat wist ook Guus Vermeulen
te bereiken tegen Erik Dignum, die een dame-eindspel niet wist te winnen. Fabio Mensing
kwam evenmin tot winst; op het eind mocht hij zelfs blij zijn dat Jan Otten niet doordrukte.
Theo Mulder demonstreerde zijn goede vorm door Bas Rosheuvel op remise te houden.
Guus van Heck boekte in een spannende partij een verrassende zege op Carel van Alphen.
Debutant Ari van Valen leek op weg naar een surprise tegen Pieter Pulmans, maar een
ogenschijnlijk sterke wending bleek als een boemerang te werken.

Stukkenjagers Open, uitslagen Ronde 3
Anne Haast (2) - Robin Swinkels (2) 8-1
Herman Grooten (2) - Mark Clijsen* (2) 2-10
César Becx (2) - Cor van Dongen* (2) 11-3
Willem Mullender (2) - Mark Haast (2) 27-5
Lisa Hortensius (1.5) - Bianca Muhren (1.5) 15-4
Peter Lode (1.5) - Bram van den Berg* (1.5) 16-6
Mart Nabuurs* (1.5) - Reinier Jaquet (1.5) 7-17
Tijmen Kampman (1.5) - Dennis Jaheruddin (1.5)14-18
Joost op 't Hoog (1.5) - Willem Muhren (1) 25-9
Maykel van Rijen (1) - Karel Storm (1) 31-12
Erik Dignum (1) - Guus Vermeulen (1) 13-32
Jan Otten (1) - Fabio Mensing (1) 33-19
Ron de Veen (1) - Maarten Heller (1) 20-36
Winifred Paulis* (1) - Bart Landolt (1) 21-39
Bastiaan van de Rijt (1) - Lex Karstens (1) 35-23
Kienfong Lie Kwie (1) - Marco Kemmeren (1) 24-41
Jeroen van de Rijt (1) - Stefan Hess (1) 40-26
Bas Rosheuvel (1) - Theo Mulder (1) 28-46
Arend-Jan Meerwijk (0.5) - Leo van Gelder (0.5) 29-42
Guus van Heck (0.5) - Carel van Alphen (0.5) 45-37
Jeroen de Lange (0.5) - Emil Voorhorst (0.5) 54-38
Maarten Werkhoven (0) - Paul Hanique (0.5) 30-34
Kees Gelens (0) - Angelo Franken (0) 44-50
Cees Zoontjens (0) - Elsbeth Bakker (0) 47-51
Ari van Valen (0) – Pieter Pulmans (0) 55-43
Thijs Huiting (0) - Paul Vermee (0) 53-52
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De vierde ronde is op 9 december. Wie dan verhinderd is moet dat wedstrijdleider Mart
Nabuurs maar gauw laten weten.

HET SCHAAKSPEL IN DE LITERATUUR
Uit: Maigret et la jeune morte
G. Simenon
Presses de la Cité
Paris 1954

Maigret éteignit la lumière, se tourna vers sa femme pour l ‘embrasser.
Bonne nuit.
- Bone nuit. Essaie de t ‘endormir.
Il pensait toujours à Louise Laboine et aux autres personnages qui avaient surgi les uns après
les autres, sortant de l ‘anonymat pour lui faire une sorte de cortège. La seule différence avec

tout à l ‘heure, c ‘est que ces personnages devenaient flous et grotesques, qu ‘à la fin ils s
‘embrouillaient, jouant un rôle qui n ‘était pas le leur.
Plus tard encore, Maigret se crut en train de jouer aux échecs, mais il était si fatigué, la partie
durait depuis si longtemps, qu ‘il ne reconnaissait plus les figures, prenait la reine pour le
roi, les fous pour les cavaliers et ne savait plus où il avait placé ses tours. C ‘était angoissant,
car le chef l ‘observait. La partie était capitale pour le Quai des Orfèvres. Son partenaire, en
effet, n ‘était autre que Lognon, qui avait un sourire sarcastique et qui attendait, sûr de lui, l
‘occasion de mettre Maigret échec et mat.
Il ne fallait pas que ça arrive. Le prestige du Quai était en jeu. C ‘est pourquoi ils étaient tous
derrière lui à le guetter, Lucas, Janvier, le petit Lapointe, Torrence, d’ autres encore qu ‘il ne
distinguait pas.
- Vous avez soufflé! disait Lognon à quelqu ‘un qui se tenait près de l ‘épaule du
commissaire. Mais cela ne fait rien.
Il était tout seul, lui. Il n’y avait personne pour l ‘aider. S ‘il gagnait, qu ‘est-ce que les gens
allaient dire?
- Soufflez tant que vous voudrez. Tout ce que je demande, c ‘est qu ‘on ne triche pas.
Pourquoi pensait-il que Maigret avait eu l ‘intention de tricher? Est-ce que c ‘était son
habitude? Avait-il jamais triché de sa vie?
Qu ‘il retrouve seulement sa reine, qui était la clef de la partie, et il en sortirait. Le mieux était
d ‘examiner à nouveau les cases une à une. Sa reine ne pouvait pas être perdue.
La sonnerie du téléphone retentit. Il tendit le bras, fut un moment avant de trouver le
commutateur électrique.
- On vous parle de Nice.
Maigret deed het licht uit en draaide zich naar zijn vrouw om haar goede nacht te kussen.
- Welterusten
Welterusten. Probeer in slaap te komen.
Hij dacht voortdurend aan Louise Laboine en aan de andere personen die de een na de ander
vanuit de anonimiteit waren komen opdagen om voor hem een soort optocht te vormen. Het
enige verschil met net was dat die personages wazig en grotesk werden, dat ze zich
uiteindelijk met elkaar verwarden en een rol speelden die niet de hunne was.
Nog later dacht Maigret dat hij zat te schaken, maar hij was zo moe en de partij duurde zo
lang dat hij zelfs de stukken niet meer herkende, de dame voor de koning hield, de lopers
voor de paarden en niet meer wist waar hij zijn torens had neergezet.
Het was beangstigend, want de baas hield hem in de gaten. De partij was van levensbelang
voor Quai des Orfèvres. Zijn tegenspeler was, inderdaad, niemand anders dan Lognon, die
zeker van zichzelf, met een sarcastische glimlach zat te wachten op de gelegenheid om
Maigret schaakmat te zetten.
Dat mocht niet gebeuren. Het prestige van de Quai stond op het spel.. Daarom stonden ze
allemaal achter hem om hem nauwlettend te observeren, Lucas, Janvier, de kleine Lapointe,
Torrence en nog anderen die hij niet kon onderscheiden.
- U hebt voorgezegd! zei Lognon tegen iemand die pal achter de schouder van de
commissaris stond. Maar dat maakt niet uit.
Hij was helemaal alleen, Lognon. Hij had niemand om hem te helpen. Wat zouden de
mensen wel niet zeggen als hij won?
- Zeg maar zoveel voor als u wilt. Alles wat ik vraag is dat er niet wordt vals gespeeld.

Waarom dacht hij dat Maigret van plan was om vals te spelen? Was dat zijn gewoonte? Had
hij ooit in zijn leven vals gespeeld?
Als hij alleen maar zijn dame, die de sleutel van de partij vormde, kon terugvinden, dan zou
hij eruit komen. Het beste was om de velden een voor na te gaan. Zijn dame kon niet
verloren zijn geraakt.
De bel van de telefoon rinkelde. Hij strekte zijn arm uit, het duurde even voordat hij de
lichtknop vond.
- Nice voor U.
Vertaling Theo M.

Op

zondag 20 december 2009 is weer ons traditionele en oergezellige

Stukkenjagers Kersttoernooi
WAAR?
Het toernooi wordt gehouden in het sfeervolle clublokaal van De Stukkenjagers,
De Harmonie, Stationsstraat 26, Tilburg (op 150 meter van Tilburg NS).

AANVANG
Aanvang eerste ronde 10.45 uur. Alle deelnemers dienen uiterlijk om 10.20 uur
aanwezig te zijn. De prijsuitreiking zal om 17.00 uur plaatsvinden.

INSCHRIJVING
Aanmelden bij voorkeur via het inschrijfformulier op www.stukkenjagers.nl.
Voor informatie kun je terecht bij Mart Nabuurs, martnabuurs@hotmail.com, 0611181259. Het is niet waarschijnlijk dat er op de dag zelf nog plaatsen over zijn. Er
wordt gespeeld in twee categorieën, naar speelsterkte. Geef bij inschrijving je
speelsterkte en voorkeur voor categorie A (open) en B (max. 1900). In de laatste
groep zullen ratingprijzen voor spelers tot 1650 zijn. Het inschrijfgeld à 10 euro
moet voor aanvang aan de zaal voldaan worden.

SYSTEEM EN TEMPO
Er worden zeven ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem, waarbij je steeds
speelt tegen iemand die in de voorafgaande ronden (ongeveer) evenveel punten
heeft behaald. Elke speler krijgt 20 minuten per partij.

PRIJZENGELD
A-groep: 150 + Eksakt-wisselbeker, 90, 60, 35, 25, 15 euro
B-groep: 60, 35, 20, 15, 10 euro
Ratingprijzen tot 1650: 25, 15, 10, 10 en 10 euro

GRAND PRIX-CIRCUIT
Het toernooi telt mee voor het Grand Prix-klassement van de NBSB, categorie A.

Stukkenjagers ratinglijst
23 november 2009
Naam

rating

Naam
40 Dennis Jaheruddin

rating

1 Jan Sprenger

2505

2 Robin Swinkels

2480

3 Maurice Peek

2386

42 Kienfong Lie Kwie

1819

4 Cor van Dongen

2343

43 Willem Mullender

1802

5 Herman Grooten

2340

44 Maykel van Rijen

1796

6 Petra Schuurman

2339

45 Jean-Marie Wildeboer Schut

1791

7 Bianca Muhren

2260

46 Pepijn Obels

1787

8 Mark Haast

2254

47 Arend-Jan Meerwijk

1747

9 Anne Haast

2251

48 Jan Otten

1746

10 Frank Wuts

2240

49 Rob Milo

1743

11 Frans Konings

2222

50 Guus Vermeulen

1740

12 Bram van den Berg

2179

51 Bastiaan van de Rijt

1737

13 Mart Nabuurs

2174

52 Bas Rosheuvel

1736

14 Steff Helsen

2152

53 Paul Hanique

1713

15 Mark Clijsen

2149

54 Mark van den Berg

1700

16 César Becx

2123

55 Andries Deliën

1698

17 Peter Huibers

2108

56 Jeroen van de Rijt

1675

18 Erik Nicolai

2100

57 Maarten Heller

1666

19 Mark Huizer

2092

58 Leo van Gelder

1626

20 Bram van Huijgevoort

2076

59 Emil Voorhorst

1597

21 Fré Hoogendoorn

2034

60 Bart Landolt

1591

22 Karel Storm

2023

61 Pieter Pulmans

1571

23 Sjo Smeets

2022

62 Theo Mulder

1552

24 John Greunsven

2001

63 Marco Kemmeren

1543

25 Ruud Feelders

1998

64 Guus van Heck

1536

26 Peter Lode

1997

65 Kees Gelens

1522

27 Erik Dignum

1992

66 Angelo Franken

1486

28 Jiri Obels

1980

67 Tim Veenstra

1423

29 Reinier Jaquet

1958

68 Peter Ansems

1420

30 Gertjan Thomassen

1940

69 Cees Zoontjens

1411

31 Mark van Beurden

1935

70 Jan van den Dries

1402

32 Erik van Ingen

1933

71 Ari van Valen

1394

33 Fabio Mensing

1926

72 Frank Boomsma

1289

34 Sander Funk

1922

73 Elsbeth Bakker

1272

35 Ivar Heine

1897

74 Paul Vermee

1263

36 Ron de Veen

1894

75 Thijs Huiting

1230

37 Willem van den Brink

1892

76 Jeroen de Lange

1209

38 Lex Karstens

1878

77 Albert Zoontjens

1174

39 Joost op 't Hoog

1850

Stefan Hess

1848
1848

Verwerkt in deze ratinglijst: Groepen (6), KNSB (3), NBSB (2), Avond (2), KBSB (4), SJ Open (3), Leros, Portugal, SJ
Weekend, OSKA, Brasschaat, BK, EK Girls, NK, Winterthur, ECC, TDK (2), Hoogeveen, EK Landen.

