Maar in je ogen lees ik glashelder
het oker en het koper. De aarde is al
zwanger van de geur van stormregen.
Het jaagt door dieperbruine bossen.
Smaller sluiten dagen om ons heen.
Ik voel dat het bijna oktober is.
Albertina Soepboer

Nog net september, al bijna oktober, de voetballers zijn allang begonnen, Willem II en Longa
bungelen alweer onderaan, ook in andere takken van sport is er weer volop bedrijvigheid,
maar wij, schakers, zijn niet zo rap. Er zullen wel redenen voor zijn die voor de gewone
stervelingen duister blijven, maar feit is dat de KNSB nu pas aan de eerste ronde is begonnen
en dat de NBSB dat zelfs heeft beperkt tot de promotieklasse, de overigen zullen moeten
wachten tot eind oktober.
Ons kwam dat toevallig wel goed uit zolang we nog geen eigen speellokatie hadden. Dat gaf
het bestuur de kans en de ruimte om op zoek te gaan. De tijd is goed benut. In de Harmonie
hebben we weer een uitstekende lokatie waarin al onze aktiviteiten tot hun recht kunnen
komen.
In deze eerste ronde hebben we voor de laatste (?) maal gebruik mogen maken van de
gastvrijheid van Theseus, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank! Sportief gezien werd het
geen onverdeeld succes. Het eerste startte overweldigend, het tweede hield het net droog en
het derde ervoer wat het betekent een treetje hoger te opereren.
In de Harmonie zal alles anders zijn.

Stukkenjagers-agenda
7 oktober
14 oktober
19-23 oktober
21 oktober
28 oktober
31 oktober
4 november
11 november
18 november
21 november
25 november
2 december
9 december
12 december
16 december
23 december
27 december
30 december
4-8 januari
6 januari

Snelschaken + inhalen (Theseus)
Groepencompetitie
Avondcompetitie, uitwedstrijden
Groepen, inhaalavond
Stukkenjagers Open 2
Externe, uitwedstrijden
Groepencompetitie
Groepencompetitie
Stukkenjagers Open 3
Externe, uitwedstrijden
Groepencompetitie, inhaalavond
Avondcompetitie, thuis
Stukkenjagers Open 4
Externe, thuiswedstrijden
Groepencompetitie, slot 1e cyclus
Geen clubavond
Kersttoernooi
Geen clubavond
Avondcompetitie, uitwedstrijden
Groepencompetitie, start 2e cyclus

9 januari
13 januari
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

Externe, uitwedstrijden
Stukkenjagers Open, 5
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, 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)
Ruud Feelders, (materiaal).
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

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

Snelschaken voor iedereen bij Theseus (4-10-2009)
Omdat De Harmonie al volgeboekt was voor wij in beeld kwamen, wijken we voor de
clubavond van woensdag 7 oktober nog een keertje uit naar Denksportcentrum Theseus aan
de Bredaseweg 167. Daar zal, naast enkele inhaalpartijen, ons Open
Snelschaakkkampioenschap op het menu staan. Leden en niet-leden zijn meer dan welkom,
deelname is gratis. Wie zich voor 20.15 uur aan de zaal aanmeldt kan meedoen!

Stukkenjagers in Waalwijk (4-10-2009)
Een zestal Stukkenjagers heeft zaterdag 3 oktober deelgenomen aan het sterk bezette Open
Waalwijks Snelschaakkampioenschap. Van hen eindigde Mart Nabuurs met 7,5 uit 12 het
hoogst. Anne Haast en Mark Clijsen scoorden 7 punten. Op 6 punten vinden we Bram van
den Berg, Frans Konings en Stefan Hess.
Goede start in Wintherthur (4-10-2009)
Lex Karstens neemt vanaf zaterdag 3 oktober deel aan de Winterthur Chess Week. In het
Open, voor spelers onder 2000, liet hij een zege op Maurer (1605) volgen door een remise met
Turki (1761).
Ook TDK in de startblokken (29-9-2009)
Niet alleen het Stukkenjagers Open gaat weer draaien, ook het Tilburgs
districtskampioenschap, georganiseerd door De Drie Torens, dient zich weer aan. Het wordt
wederom op zeven zondagmiddagen gehouden, in Denksportcentrum Theseus aan de
Bredaseweg 167. De eerste ronde is op 4 oktober.
Dennis Jaheruddin slaat toe (26-9-2009)
De derde ronde van de Groepencompetitie was ons debuut in ons nieuwe clublokaal De
Harmonie. In deze fraaie ambiance valt prima te schaken, zo bleek al meteen, al wist nog niet
iedereen dat te vertalen in de juiste zetten. Dat lukte Erik Dignum en Cor van Dongen weer
wel; door zeges op respectievelijk Reinier Jaquet en Mark Clijsen gaan zij met 3 uit 3 aan de
leiding in de A-groep. In de onderste regionen liet César Becx de zich taai verdedigende
Willem van den Brink ontsnappen met remise. De grootste verrassing viel in de B2, waar
Dennis Jaheruddin een goede zege op Ruud Feelders boekte. In deze groep voegden ook Jan
Otten, Ron de Veen en Kienfong Lie Kwie een punt aan hun totaal toe. In de parallelle B1
scoorden Bram van den Berg en Lex Karstens een vol punt, al moest de laatste daarvoor erg
diep gaan tegen Kees Gelens.
In de C-groepen bleven Maarten Heller, Leo van Gelder, Mark van den Berg en Emil
Voorhorst aan de goede kant van de score. Bas Rosheuvel en Paul Hanique hielden het op
remise. In de D speelden Tim Veenstra en Thijs Huiting een zeer spannende partij. Thijs leek
op de zege af te stevenen, maar Tim kwam toch bovendrijven. Elsbeth Bakker en Frank
Boomsma deelden het punt.

Eerste clubavond bij De Harmonie (22-9-2009)
Woensdag 23 september gaat het gebeuren: dan zijn we voor het eerst te gast bij de Sociëteit
De Nieuwe Koninklijke Harmonie - kortweg De Harmonie - aan de Stationsstraat 26. Vanaf
19.30 uur kan eenieder een kijkje komen nemen in ons nieuwe domicilie, waar rond 20.00
uur de derde ronde van de Groepencompetitie aanvangt. De overgangsperiode waarin we
van de gastvrijheid van Denksportcentrum Theseus en De Drie Torens mochten genieten, is
overigens nog niet helemaal afgesloten. Op zaterdag 26 september maken Stukkenjagers 1, 2
en 3 aan de Bredaseweg 167 vanaf 12.00 uur een begin aan het externe seizoen.
De eerste verrassingen... (19-9-2009)
Woensdag 16 september is de tweede ronde van de Groepencompetitie gespeeld. In de Agroep boekten Erik Dignum en Cor van Dongen hun tweede zege. Erik pleegde tegen Fabio
Mensing al in de opening een geïnspireerd stukoffer, dat uiteindelijk zijn uitwerking niet
miste. Cor van Dongen zag tegenstander Cé Becx in de 15secondenfase bezwijken aan een
eindspelminnetje. Reinier Jaquet leek te worden opgerold door Willem van den Brink, maar
toen die voor een onnodig stukoffer koos wendde zich het blad. De grootste verrassingen
van de avond noteerden we in de B-groep. Zo maakte Bastiaan van de Rijt tegen Joost Op 't
Hoog een kwaliteit buit, om die onberispelijk te verzilveren. De zege van Maykel van Rijen
op Kienfong Lie Kwie zal evenmin op eenieders totoformulier zijn voorgekomen. Ook Pepijn
Obels sloeg, tegen Kees Gelens. In de partijen Guus Vermeulen-Lex Karstens en Ron de
Veen-Jeroen van de Rijt werd het punt gedeeld.
Minder opzienbarende uitslagen in de C-groepen, waar Willem Mullender, Bas Rosheuvel,
Mark van den Berg en Leo van Gelder een vol punt konden bijschrijven. In de D-groep wist
debutant Albert Zoontjens na een zeer spectaculaire partij tegen Jan van den Dries zijn eerste
halfje binnen te halen. Ook Thijs Huiting en Elsbeth Bakker leverden een episch gevecht vol
wisselende kansen af, met remise als resultaat. Koploper is echter Paul Vermee die op 2 uit 2
kwam door Frank Boomsma te verslaan.
Eerste ronde: gezellig druk (12-9-2009)
Woensdag 9 september is de eerste cyclus van de Groepencompetitie van start gegaan. Met
43 deelnemers, en die waren er bijna allemaal in Denksportcentrum Theseus. In de
achtkoppige A-groep kreeg favoriet Cor van Dongen pas in het verre eindspel Reinier Jaquet
op de kniën. Erik Dignum was al veel eerder klaar met Willem van den Brink. César Becx
leek steeds te gaan scoren tegen Mart Nabuurs, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een
tijdsoverschrijding op de 39e zet. Mark Clijsen en Fabio Mensing speelden remise. In de twee
B-groepen waren er zeges voor Lex Karstens, Joost Op 't Hoog en Ron de Veen. De partijen
Dennis Jaheruddin-Kienfong Lie Kwie en Jeroen van de Rijt-Pieter Pulmans leverden geen
winnaar op. Dat gold ook voor de grootste verrassing van de avond, de remise in Pepijn
Obels-Bram van den Berg.
In de C-groepen was er winst voor Maarten Heller, Angelo Franken, Mark van den Berg en
Bas Rosheuvel. De partij tussen Bart Landolt en Cees Zoontjens eindigde onbeslist. In de Dgroep begonnen Frank Boomsma, Paul Vermee, Peter Ansems en Jan van den Dries met een
vol punt aan de strijd om de drie promotieplaatsen.

Sterk spel van Mark Haast (7-9-2009)
... in het rapidtoernooi dat Messemaker 1847 afgelopen weekend in Gouda organiseerde. Hij
eindigde met 4,5 uit 7 midden tussen de grootmeesters op een gedeelde negende plaats.
Mark schaakte met onder andere een remise tegen schaaklegende Ulf Andersson en zeges op
de IM's Tea Lanchava en Fred Slingerland een TPR van 2459 bij elkaar. Remco Sprangers en
Bianca Muhren, die een puntje minder scoorden, behaalden beiden een TPR boven 2300.
Flinke sprong op FIDE-lijst (1-9-2009)
Op 1 september is de driemaandelijkse update van de FIDE-lijst verschenen. Slechts negen
leden zagen hun rating verspringen. Enkel bij Anne Haast (+57) leverde dat een flinke
mutatie op.

Robin, Anne en Remco.
Drie Stukkenjagers deden de afgelopen maand van zich spreken in de nationale en
internationale toernooiarena. Het onderstaande is een compilatie uit de berichten daarover
op onze website.
Robin
Vliegende start Robin Swinkels in NK (12-9-2009)
Op zaterdag 12 september is Robin Swinkels in Haaksbergen aan zijn eerste NK begonnen.
In de eerste partij kreeg hij met zwart een fijn eindspelvoordeel tegen de geroutineerde IM
Frans Cuijpers, maar het was net niet genoeg voor de winst. Die kwam er wel op zondag,
toen Robin tegen niemand minder dan Sergey Tiviakov een drukstelling vanuit de opening
met vaste hand wist te verzilveren. Met 1,5 uit 2 zat onze kersverse GM meteen in de subtop.
Maandag voegde hij met zwart een solide remise met 's werelds jongste IGM, Anish Giri, aan
dat totaal toe.
Tegenslag deert Robin Swinkels niet (15-9-2009)
Het moet even slikken geweest zijn voor Robin toen Sergey Tiviakov, tegen wie hij net een
lekker punt had gescoord, zich terugtrok uit het NK in Haaksbergen. De zege werd
weggestreept, waardoor hij niet alleen terugviel op 50%, maar ook nog eens met een
kleurverdeling van 3:5 zal eindigen. Dubbel nadeel dus, maar onze man toonde dinsdag zijn
mentale veerkracht door met wit in het eindspel te winnen van collega-GM Karel van der
Weide. Zo komt Robin voor de tweede keer dit toernooi op 2 uit 3.
Vol vertrouwen de slotronden in (19-9-2009)
In de ronden 5 tot en met 7 van het NK heeft Robin Swinkels anderhalf punt aan zijn totaal
weten toe te voegen. In ronde 5 leed hij zijn eerste nederlaag, tegen IGM Dimitri
Reinderman. Na een korte remise met IGM Sipke Ernst in ronde 6 keerde Robin terug in de
subtop door vrijdag met zwart IM Ali Bitalzadeh te verslaan. Hij staat nu met 3,5 uit 6 op een
gedeelde derde plaats, samen met Friso Nijboer tegen wie hij zaterdag met zwart aantreedt.
Zondag staat er een zwartpartij tegen FM Roi Miedema op het menu.

NK net iets te lang... (21-9-2009)
Helaas heeft Robin Swinkels niet kunnen scoren in de laatste twee ronden van zijn eerste
NK. In de voorlaatste ging hij ten onder tegen Friso Nijboer, terwijl in de slotronde Roi
Miedema met zwart te sterk bleek. Jammer van dit slotakkoord, maar met 4,5 uit 9 - inclusief
de winstpartij tegen de gedeserteerde Tiviakov - voldeed Robin ruim aan de verwachtingen.

Anne
EK Jeugd van start (1-9-2009)
Anne Haast is maandag begonnen aan het EK Girls under 16, dat in Fermo (Italië) wordt
gehouden. In de eerste ronde keek ze de kat uit de boom met een remise tegen Marcella
Gunther (1867). Anne wist haar tweede tegenstandster, Maria Vasilescu (1761) uit Roemenië,
wel te verslaan. In ronde 3, woensdag, wacht de Oekraïense Irina Petrova (1987). Op de
plaatsingslijst staat Anne negende.
Anne Haast in de subtop (5-9-2009)
In de ronden 3, 4 en 5 van het EK Girls under 16 heeft Anne Haast anderhalf punt weten te
behalen. Eerst versloeg ze de Oekraïense Irina Petrova (1987), om vervolgens te remiseren
met de Duitse Julia Bochis (2053). In ronde 5 bleef Anne op 3 punten staan door een
nederlaag tegen WFM Meri Arabidze (2217). In ronde 6 wist ze de aansluiting met de top
weer te vinden door de Slowaakse Zsofia Edes (1924) te verslaan. Op maandag speelt ze in
ronde 7 tegen de Finse Uusitupa (1691).
Anne Haast rukt op in EK (7-9-2009)
De Finse Uusitupa (1691) kon maandag niet verhinderen dat Anne Haast de koplopers in het
EK Girls under 16 weer in het zicht kreeg. En dinsdag stootte de Stukkenjaagster door naar
de top door de Moldavische Irina Bulmaga (2277) te verslaan. Met 6 uit 8, een halfje achter de
koplopers, heeft Anne in de slotronde alle kans op een podiumplaats. Ze speelt
woensdagmiddag met zwart tegen de Georgische Mariam Daniela (2150).
Anne Haast op EK-podium! (9-9-2009)
In Fermo (Italië) heeft Anne Haast haar eindsprint in het EK Girls under 16 fraai afgerond.
Door een zege op de Georgische Mariam Daniela (2151) eindigde ze op een sterke 7 uit 9.
Met een TPR van 2211 werd ze, samen met landgenote Lisa Schut en de Georgische Arabidze
gedeeld tweede! Kampioene werd de Poolse Katarzyna Adamowicz (2121).

Remco
Stukkenjagers live in Roosendaal (29-8-2009)
Aan de schaakzomer van sommige Stukkenjagers lijkt geen einde te komen. Nu zijn er weer
vijf van hen actief in Roosendaal. Daar organiseert De Pion het Brabants Kampioenschap, in
de vorm van een weekendtoernooi. In de A-groep schoten Cor van Dongen en Remco
Sprangers goed uit de startblokken met 2 uit 2. Maar voor de meest opzienbarende prestatie
zorgde Bram van den Berg, die in ronde 2 niemand minder dan IGM Erik van den Doel op
remise hield. Laatstgenoemde is, samen met Anish Giri(!), favoriet voor de titel. In ronde 3,

op zaterdagmiddag, eindigde het duel tussen Cor en Remco na felle strijd in remise. Bram
kwam op 2 uit 3 door een remise met Jasper Broekmeulen. In de B-groep is Pepijn Obels
voortvarend gestart met 1,5 uit 2, Lex Karstens staat op 50%.
Remco Sprangers stunt tegen grootmeesters (30-8-2009)
Over Anish Giri, de jongste IGM ter wereld, is veel geschreven, maar wat te denken van
Remco Sprangers? Hij maakte de Nepalees-Russische Delftenaar een stuk afhandig en gaat
na vier ronden aan de leiding in het Brabants Kampioenschap in Roosendaal. Op 3,5 punt
heeft hij gezelschap van IGM Erik van den Doel, die met wit Cor van Dongen wist uit te
tellen. Ook Bram van den Berg leed zaterdagavond een nederlaag, IM Yochanan Afek wist
hem in het middenspel wat materiaal te ontfutselen. In de B-groep doet Pepijn Obels het
prima met 3 uit 4, Lex Karstens heeft een half punt minder. Zondagmorgen om 09.00 uur
begon de voorlaatste ronde: de toppartij tussen Remco en Erik van den Doel eindigde in een
snelle remise.
De kroon op het werk? (30-8-2009)
Met nog één ronde, op zondagmiddag, te gaan in Roosendaal heeft Remco Sprangers een
mooi uitzicht op de Brabantse titel. Terwijl zijn medekoplopers Anish Giri en Erik van den
Doel onderling een grootmeesterlijke strijd uitvechten, speelt Remco met zwart tegen Robert
Schuermans. Cor van Dongen (3,5) en Bram van den Berg (3) nemen het in de slotronde
tegen elkaar op. In de B-groep remiseerden Pepijn Obels en Lex Karstens beiden in ronde 5;
zij hebben respectievelijk 3,5 en 3 punten.
Geen titel voor Stukkenjager (30-8-2009)
Helaas is het Remco Sprangers niet gelukt de laatste horde op weg naar de Brabantse titel te
nemen. In de slotronde overzag hij tegen Robert Schuermans in een scherpe stelling een
venijnige tussenzet, waardoor er een stuk in de doos ging. Remco bleef daardoor, ondanks
1,5 uit 2 tegen de grootmeesters, op 4 punten staan. Dit totaal bereikte ook Cor van Dongen,
na een remise tegen Bram van den Berg, die op 3,5 punt uitkwam. Op de gedeelde eerste
plaats eindigden Anish Giri, Erik van den Doel en Robert Schuermans. In de B-groep leed
Pepijn Obels in de slotronde zijn eerste nederlaag, waardoor hij het toernooi met 3,5 uit 6
afsloot. Lex Karstens won wel, hij behaalde 4 punten.

Stukkenjagers 1. Een goed begin is het halve werk!
Na een lange zomer mochten we eindelijk weer beginnen met de externe. Er werd
enthousiast gereageerd op de mail van de nieuwe teamcaptain en iedereen had er zin in.
Voor Mark Haast begon het avontuur al iets eerder, hij speelde namelijk vooruit tegen Hans
Bosscher. Bram ging mee als supporter en bracht na afloop nog even verslag: ‘Mark stond na
een zet of 12 een pion voor, met goede tot gewonnen stelling, gaf toen echter zijn dame weg
in 2 zetten... tegen 2 stukken (volgens mij was de stelling +9 voor Bosscher na een zet of 20,
volgens Fritz +7,5) de waarheid ligt in het midden. Hans miste een paar kansjes waarna
Mark soepel de remisehaven binnencruiste !’ Zo werd de tussenstand 0,5-0,5 en kon Mark in
Rome vol spanning afwachten wat de einduitslag zou worden.
Voor de rest begon de externe met een lekker ontbijt bij Anvers. Met mental coach Winifred
waren
we
weer
met
z’n
tienen
en
was
de
teamspirit
aanwezig!
Er kwamen nog een aantal studies langs en vervolgens een korte wandeling richting
Theseus. Na het vertrouwde praatje van César ging iedereen zitten en konden de klokken
gestart worden.
Het eerste punt kwam van Herman, die een interessante partij speelde:
Herman – Frans Kuijpers (analyse van Herman zelf)
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

12...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 in notime 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 probeert te vinden, ging hij door de vlag. 1–0
Hiermee gaf Herman het goede voorbeeld en er volgden al snel meer punten. Van de partij
Jos Sutmuller - Cor heb ik niet veel meegekregen, behalve een diepgaand gesprek met de
mental coach: ‘Hoe sta je?’ toen volgde schouderophalend het antwoord: ‘Een tikje beter’.
Dus denk ik dat Cor een plusje rustig heeft omgezet tot een punt.
Het volgende punt kwam van Petra. Ze kwam goed uit de opening, maar nam toen helaas
een verkeerde beslissing, waardoor zwart het initiatief kreeg. Daar offerde Luuk van Kooten
een pion voor, maar nadat hij verzuimde er iets van te maken (er zat een truc in met ... Pxe4
ergens) was het snel weer goed voor wit. Petra ging alles dekken, hield haar pion meer en
haalde al het spel uit de stelling, waarna ze overtuigend won.
Daarna kon ook Bianca de score opvoeren met een punt. Ze speelde tegen Erika Sziva en
kreeg vrij lang theorie op het bord. Vervolgens kreeg Bianca een remise-aanbod, maar dat
sloeg ze af. Toen volgde de terechte opmerking van de mental coach: ‘Dan moet je winnen
Muhren!’ Zo gezegd, zo gedaan. Ergens werd een pionnetje meegesnoept en vervolgens
werd het toreneindspel van 4 tegen 3 netjes uitgetikt. Zo gingen we de tijdnoodfase in met
een ruime voorsprong.
In die fase had Mark Clijsen niet echt veel tijd meer, maar toch wist hij een goede stelling te
bereiken. Na de 40ste zet werd de stelling dan ook netjes uitgespeeld, wat een punt opleverde
tegen Nol Swinkels. Zelf omschrijft hij het iets anders: ‘Ik kwam, ik zag en overwon.’
De volgende die klaar was, was Maurice. Hij speelde met zwart tegen Fred Hallebeek en
kwam goed uit het Scandinavisch. Na dameruil had hij naar eigen zeggen een klein
voordeeltje, al dacht zijn tegenstander daar tijdens de partij anders over. Er volgde een kleine
blunder van Fred en Maurice had pionwinst gezien, maar dacht ten onrechte dat het
gevaarlijk was. Vervolgens was hij lang aan het zoeken hoe hij zijn voordeel kon verzilveren,
maar zag niks concreets. Nadat hij nogal veel tijd daaraan kwijt was, raakte hij de draad
kwijt en kwam in een moeilijk, waarschijnlijk verloren, eindspel terecht. Gelukkig
verdedigde Maurice het handig en wist hij, met enige moeite, het halfje binnen te halen. Al
met al toch tevreden over het resultaat.
Vervolgens kwam er nog een halfje bij van debutant Jan:

Bas van de Plassche - Jan (analyse van Jan zelf)
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.e3 0–0 5.Ld3 c5 6.Pge2 d5 7.cxd5 cxd4 8.exd4 Pxd5 9.0–0 Pc6
10.Lc2 Ld6!? Ik dacht dat het paard op e4 niet zo goed zou staan. 11.Pe4 Le7 12.a3 Bereidt
Dd3 voor. [12.Dd3 Pcb4] 12...b6?! [Toen ik Ld6 speelde, was ik van plan om hier 12...e5 te
spelen. Maar naar 13.dxe5 Pxe5 14.Pf4! Pxf4 (14...Pf6!? …15.Pxf6+ Lxf6 16.Pd5 Lg4 17.f3 Le6)
15.Lxf4 Pg6 16.Le3 staat wit iets beter en zwart kan nooit winnen. Objectief moet 12. ...e5
natuurlijk gelijk spel zijn.] 13.Dd3 g6 14.Td1 Lb7 15.Lh6 Te8

16.La4! Een goede zet. Zwart moet i.v.m. de penning op lange termijn het veld c5
verzwakken. 16...a6 17.Dg3 Tc8 18.Tac1 b5 19.Lb3 Pa5? Direct nadat ik deze zet had
gespeeld, zag ik dat wit een heel gevaarlijke aanval kon beginnen: 20.La2?! [20.De5! Pf6
(20...Lf6 is veilig, maar lelijk: 21.Txc8 Lxc8 22.Pxf6+ Dxf6 23.Lxd5 (23.La2 Pc6) 23...Dxe5
24.dxe5 exd5 25.Pc3 Le6 26.Pxd5 Lxd5 27.Txd5 Pc4± Zwart kan waarschijnlijk remise houden,
maar het is geen plezier.)
Analysediagram:

21.Lxe6!! fxe6 (21...Txc1 22.Lxf7+ Kh8 (22...Kxf7 23.Pg5+ Kg8 24.De6+ Kh8 25.Pf7+ Kg8
26.Pxd8++-) 23.Txc1 Lxe4 24.Lxe8 Dxe8 25.Tc8! Dxc8 26.Dxe7 Ph5 27.Dxe4+-) 22.Dxe6+ Kh8
23.Df7 (23.Pg5 Dd5) 23...Ph5 (23...Tg8 24.Pg5 De8 25.Pf4! Txc1 26.Txc1+- en zwart kan niets
tegen Pfe6 ondernemen.) 24.Pf4! Txc1 (24...Tg8 25.Pxh5 gxh5 26.Lf4 Txg2+ 27.Kxg2 Lxe4+

28.Kf1+-) 25.Txc1 Tg8 26.Pxh5 gxh5 27.Lf4 dreigt Le5 27...Pc6 28.Txc6! Dxd4™ 29.Ld2! Txg2+
(29...Tg7 30.De8+ Tg8 31.Dxe7) 30.Kxg2 Dxe4+ 31.Kf1 Dh1+ 32.Ke2 De4+ 33.Kd1 Dh1+ 34.Kc2
De4+ 35.Kb3+-] 20...Txc1 21.Txc1 Ik wist nu dat de volgende zet belangrijk was, maar ik zag
weer het De5-motief over het hoofd: 21...Pc4 [21...Pf6 was eigenlijk het plan: 22.Pc5 Ld5
23.Lxd5 (23.Lb1²) 23...exd5 24.Pxa6 Pc4 25.Pc3 Ld6„ hoewel wit nog beter staat.; 21...Db8
22.Df3ƒ] 22.Lxc4 bxc4 23.De5 Lf6 24.Pxf6+ Dxf6 25.Txc4 Tc8 26.Txc8+ Lxc8 27.Pg3 [Iets
nauwkeuriger was 27.f3 Dxe5 28.dxe5 f6 29.exf6 Pxf6 30.Kf2 en wit moet winnen hoewel
zwart nog bepaalde kansen op remise heeft.] 27...Dxe5 28.dxe5 Pb6 [Beter was 28...f5 29.exf6
Pxf6 zoals boven.]

29.Le3! [29.Pe4 Pc4 30.Pf6+ Kh8 31.f4 Pxb2 32.Kf2 Pd3+ 33.Ke3 Pc5 34.Kd4 Pd7] 29...Pc4
30.Ld4 Lb7 31.f3 Kf8 32.Kf2 [32.b3 Pd2 (32...Pxa3?? 33.Lc5+) 33.b4 Lc6] 32...Ke8 33.Ke2 Kd7
34.Kd3 Ld5 35.Ph1!? [35.Pe4 Lxe4+ 36.Kxc4!? (Bram van den Berg) (36.fxe4 Pa5 37.Lc3 Pb7! is
niet duidelijk.) 36...Ld5+ 37.Kc5 Lb3 38.Kb6 Lc4 39.b4 h5 40.a4 wint misschien ook, maar wit
hoeft dit risico niet te nemen.] 35...f5!? De enige kans, anders wint Ph1–f2-g4-h6 of Ph1–f2h3-g5. 36.exf6 e5 37.Lc3 Ke6 38.Pf2 Kxf6

39.Pe4+! [39.f4 Ke6] 39...Kf5 40.Pc5 Pd6 [40...a5 41.a4 verliest straks de pion.] 41.Ke3! Pc4+
42.Kf2 Nu moet zwart toch de pion bewegen. 42...a5 43.a4?! [43.g4+! (om de koning slechter
neer te zetten) was makkelijker. 43...Kg5 (43...Kf6 44.f4+-) 44.a4 h5 45.h3 zetdwang 45...Pd6
46.Lxe5 (46.Lxa5 Pb7 47.Pxb7 Lxb7 48.Ke3 Kf6 49.b4) 46...Pb7 47.Pxb7 Lxb7 48.Lc3 hxg4
49.hxg4 Lc6 50.Lxa5 Lxa4 51.Ke3 Kf6 52.Lc3++-]

43...h5! 44.b3 [44.Ke2 verandert niets: 44...Pd6 (44...e4 45.fxe4+ Lxe4 46.b3+-) 45.Lxa5 Pb7
46.Pxb7 Lxb7] 44...Pd6 45.Lxa5 Pb7 46.Pxb7 Lxb7 47.Lc7! [47.b4 Ld5 48.b5 Lb3 49.b6 Ld5
50.Lc3 Ke6 51.a5 Lb7 52.Ke3 Kd5 is moeilijk om te winnen: 53.f4 exf4+ 54.Kxf4 Kc5 55.Kg5
(55.g3 Kb5 56.Kg5 Le4) 55...Lxg2 56.Kxg6 h4=] 47...Ld5 [47...Ke6 48.Ke3 Kd5 49.b4+-] 48.b4 Lb3
49.a5 Lc4 50.Ke3 La6 51.g3? Van de Plassche ziet niet dat dit moment heel belangrijk is.
[51.f4! exf4+ 52.Lxf4 en zwart kan Ke3-d4-c5 met overwinning niet voorkomen. 52...Ke6
53.Kd4 Kd7 54.Kc5+-]

51...Ke6! En zwart is op tijd op de damevleugel. 52.f4 exf4+ 53.Kxf4 Kd7! Wint nog een
cruciaal tempo. [53...Kd5 is lastiger: 54.Kg5 Ld3 55.b5 (55.a6 Kc6 56.Ld8 Lc2 57.Kf4 Ld3=)
55...Lxb5 56.Kxg6 Le2 57.a6 Kc6 58.La5 Lf3 59.Kg5 Le2 60.h3 Lf1 61.Kxh5 Lxh3 62.g4 Lf1!
63.a7 Kb7=] 54.Le5 Kc6= Wit kan niet meer winnen. Na een aantal onbelangrijke zetten
eindigde de partij met remise: 55.Ld4 [55.Kg5 Ld3 56.a6 Kb6 57.b5 Lxb5 58.Kxg6 Le2=]
55...Ld3 56.Ke5 Kb5 57.Lc5 Le2 58.Kd6 Lf3 59.Kc7 Lg2 60.Kb8 Lf3 61.Ka7 Lg2 ½–½
Zelf kon ik ook nog een halfje aan de score toevoegen. Met wit kreeg ik een Najdorf op het
bord, waarin Jan Veerman een kwaliteit op c3 offerde om d5 door te zetten. Toen ik een stuk
teruggaf, zodat zwart twee stukken tegen een toren kreeg, werd de stelling een beetje
onduidelijk. Het eindspel gaf genoeg mogelijkheden, maar helaas ontstond er een eindspel
van toren tegen paard zonder pionnen. Met nog acht seconden op de klok besloot ik toch om
een keer remise aan te bieden, wat na even denken aangenomen werd.

De laatste partij die bezig was, was Mart tegen Thijs Laarhoven. De opening verliep niet
helemaal soepel, waardoor Mart al snel een pion minder had. Hij knokte nog lang door,
maar helaas mocht dat niet meer baten.
Zo ontstond een prima overwinning van 7-3 en zoals het spreekwoord ons leert: “Een goed
begin is het halve werk!”
Anne Haast

Twee maal het tweede

Stukkenjagers 2
When the seagulls follow the trawler, it is because they think sardines will be
thrown into the sea".
Aldus kwamen we allen tezamen bij Theseus, als tussenstop naar D’en Hermonie, een prima
locatie om op deze vroege herfstdag het bal te openen.
Het is nog steeds wennen dit vroege aanvangstijdstip. Ik bedoel eigenlijk te zeggen dat ik er
niet aan gewend raak. Zo, alvast een mooi excuus.
Het nieuwe seizoen…….., klinkt hoopvol, echter smaakt na het vorig seizoen ook als ‘the day
after’. De bittere pil na de wedstrijd tegen Helmond vorig jaar nog in de mond. We zullen er
dit jaar voor moeten vechten om als (goede) middenmoter het jaar door te komen.
Daarom was de wedstrijd tegen de Toren uit Arnhem een goede graadmeter hoe we ervoor
zouden staan. De Toren vorig jaar een tweede plaats in 2C, ook met 13 matchpunten. Toch
wel een ratingoverwicht voor onze opponenten van zo’n 80 punten gemiddeld.
Goed nu de wedstrijd, vrolijk geput uit het verslag van de Toren.

Het seizoen is ook voor De Toren 1 weer begonnen. Vol goede moed vertrokken we vanuit
Arnhem dan ook richting Tilburg. Met z'n 7-en in de trein (zoals gewoonlijk komt onze
buitenlander Theo rechtstreeks met de auto). Na een rechtstreekse rit (ideaal dat je niet over
hoeft te stappen) en een wandeling van een kwartier, kwamen we ruim op tijd aan bij het
denksportcentrum. Helaas was de nieuwe locatie van de Stukkenjagers nog niet beschikbaar,
maar dit had ook wel wat.
De wedstrijd zelf verliep aanvankelijk zeer gunstig voor ons. Jan (Puyman) kreeg 2 pionnen
cadeau, (het is inderdaad een cadeau geweest voor Jan, dramatische partij voor ondergetekende) Jan
(van Dorp) (tegen Fre) en Steven (tegen Reinier) hadden een stevige stelling, Bram had aanval
en (tegen Jiri, die in een koningsindiër zijn dame op een verkeerd veld zette en op de koningsstelling
nota bene onder de voet werd gelopen) Willy (tegen Peter,speelde een mooie partij, pijnlijk maar waar,

Peter heeft weinig kans op meer gehad) had een kwaliteit geofferd, dus dat zat ook wel goed. Het
enige probleemgeval was ikzelf, nadat een welgemeend pionoffer min of meer werd
weerlegd door een gemist tussenzetje.
De voorsprong kwam dan ook. Jan P won inderdaad. Z'n tegenstander (Ruud dus) probeerde
nog een mataanval op te zetten, waarop Jan reageerde met hetzelfde maar dan iets
effectiever. Niet veel later had Steven tegen Reinier remise te pakken. Niet slecht gezien het
ruime ratingverschil.
Daarna kwamen 3 uitslagen kort na elkaar. De aanval van Bram sloeg door. Z'n tegenstander
had nog een venijnig dameoffer, maar ook dat wist Bram rustig te weerleggen. Mijn eigen
stelling was nog speelbaar (ondanks die geofferde pion minder), maar een blunder maakte
dat zwart beslissend met z'n dame de koningsstelling binnendrong (Karel stond al wel heel
comfortabel maar dit was wel makkelijk). Hierna was het snel uit. Willy had ondertussen ook de
finish gehaald met een vol punt. 3,5-1,5 voor ons dus.
Dat Bob daarna ineens verloor was verrassend. Hij verliest niet vaak en z'n stelling leek ook
niet slecht. Echter ineens (vanuit mijn beperkte visie) was hij een stuk kwijt (Eric mocht geen
remise aanbieden en ging er toen nog eens voor zitten met een paar prima zetten en dito resutaat).
Dat was een tegenvaller. Maar Jan vD en Theo waren nog bezig.
Theo had een zeer ingewikkeld eindspel op het bord en wilde graag voor de winst gaan. Jan,
tegen Fre dus, had een pion meer, maar de stelling was dichtgeschoven waardoor het de
vraag was of hij vorderingen kon maken. Na overleg met Theo en de toezegging dat hij
lopend naar huis zou (toch zo'n 600km) als hij zou verliezen, bood Jan remise aan. Dit kon
natuurlijk niet geweigerd worden.
Theo ging verder in zijn bijzonder ingewikkelde stelling. Echter vanaf dat moment ging een
en ander mis. Theo ging niet in op enkele remise varianten en koos voor een (volgens de
kenners) vreemd torenplan. Gevolg was dat wit middels een simpel schaakje de toren op kon
halen. Daarna was het niet meer te redden. Een mooie partij van César, weer eens in oude doen,
geconcentreerd spelend en niet in bijzondere tijdnood, puike pot!
Het gevoel van een gemiste kans overheerst bij het team. We hebben nog geprobeerd dit weg
te drinken middels triples. Echter nadat die op waren moesten de dubbels er aan te pas
komen en die blijken iets minder geschikt. Een toch wel verdiende 4-4 lijkt mij, het wordt dit jaar
een spannend seizoen, geen overduidelijke favorieten, en naar de onderkant kijkend vele kandidaten.
Het was weer bijzonder gezellig bij Zorba, en voor de die-hards nog in Jack’s, waar sommigen maar
geen genoeg kunnen krijgen van het spelleke. Gegroet Ruud
Hierna scheidden de wegen zich weer. De 7 man gingen met de trein weer op weg naar
Arnhem en Theo begon zijn voetreis. Een kleine delegatie (Bram, Bob en ondergetekende)
trok naar het Moortgat alwaar we nog enkele mensen van De Toren 2 & 3 troffen. Het werd
nog laat...
Thomas van Nispenrode
Teamcaptain De Toren 1

Stukkenjagers 2 – De Toren Arnhem
Eerlijk gezegd had ik er een hard hoofd in. En nog steeds een beetje. Na onze promotie naar
de tweede klasse beleefden we vorig seizoen een droomdebuut, al werden we in de
slotronde ruw wakker geschud: we misten de titel op een haar. Het tweede seizoen is dan dat weten we uit de voetbalwereld - juist extra link. Bovendien raakten we Mart Nabuurs
kwijt aan het eerste, met als resultaat dat we op papier wederom nummer 8 à 9 op de
plaatsingslijst zijn. Voeg daarbij dat onze topper Steff Helsen de seizoensouverture aan zich
voorbij moest laten gaan en je begrijpt mijn harde hoofd. En dan komt De Toren Arnhem ook
nog eens opdagen met hun 2400+ers Willy Hendriks én Theo Hommeles, terwijl ik toch echt
ergens had gelezen dat die laatste tegenwoordig lekker ver weg in Konstanz woont. Kortom,
het zou een hele toer worden om iets over te houden aan deze match.
Dat perspectief werd er niet beter op toen de eerste resultaten binnenstroomden. De enige
twee borden waar we een duidelijk ratingoverwicht hadden leverden namelijk samen maar
een half puntje op. Aan bord 8 had Ruud duidelijk zijn dag niet. Aanvankelijk stond hij zo
gek nog niet, maar kort daarna gingen er wat pionnen af en kwam zijn eigen witte koning
heel wat meer op de tocht te staan dan de zwarte. Daar wist de tegenstander wel raad mee.
Gelukkig stemde Ruud meteen in met mijn suggestie dat hij als eerste verliezer het schrijven
van het verslag op zich zou nemen; elders in dit blad geeft hij een ruim inkijkje in de
matchbeleving van de tegenstanders. Reinier speelde aan 7 naar een eigen zeggen een saaie
remise, 0,5-1,5.
Rond deze tijd volgden twee cruciale momenten in de match. Allereerst bood ik mijn
tegenstander Theo Hommeles remise aan. Voor de eerste diagramstelling had ik net 19. Le3
gespeeld, waarop zwart Lf8-d6 had geantwoord.

Ik besloot nu tot 20. Lf4 (Fritz 5 beveelt overigens dxc5 aan) en een remiseaanbod.
Belangrijkste reden was dat ik net daarvoor Lc1-e3 had gespeeld. Het wilde er bij mij niet in
dat Le3-f4 daarna het witte voordeel verder gestalte zou geven. Dat werd er niet beter op
toen Theo reageerde met: ‘Verleidelijk!’ Ik vatte dat op als psychologische oorlogvoering,

maar achteraf bleek dat niet het geval te zijn - Theo wist gewoon, anders dan ik, dat wit de
touwtjes flink in handen heeft. Toch speelde hij door…
Terwijl Theo zat te denken over verder spelen of niet, kwam Erik Dignum (bord 5) me
vragen of hij remise mocht aanbieden. Hij had het er steeds over dat hij g4 niet had gezien,
en nu wel een kwaliteit moest offeren. Hoewel Erik een nogal nerveuze indruk maakte, zag
ik in zijn relaas een uitgelezen mogelijkheid om met terugwerkende kracht de
verantwoordelijkheid voor de onvermijdelijke nederlaag af te wentelen. ‘Dóórspelen!’ sprak
ik gedecideerd, en - om mogelijke oppositie voor te zijn: ‘Bij jou kan nog van alles gebeuren,
en we kunnen het ons niet permitteren om zo’n stelling remise te geven.’ Het leek me niet
het moment om hem deelgenoot te maken van mijn eigen vredesaanbod.
Erik maakte nog enige verwarde geluiden, en om verder tegensputteren tegen te gaan
besloot ik mijn directief kracht bij te zetten en weg te benen, waarna ik gauw achter mijn
bord ging schuilen. Daar aangekomen koesterde ik het machtsgevoel van de manager na een
voor de werknemer volkomen onverwacht ontslaggesprek. Wat is het toch leuk om
teamleider te zijn!
Tot mijn stiekeme opluchting besloot Theo Hommeles door te spelen, zodat mijn lafheid
voorlopig nog uit de publiciteit zou kunnen blijven.
Goed, we volgen even mijn partij, na 20. Lf4 vanuit het vorige diagram. 20… Lxf4 21. Txf4
cxd4 22. Lxe4 (Nu was ook mij duidelijk dat zwart een zware pijp gaat roken.) 22… d3 23.
exd3 Pc5 24. Lxb7 Kxb7 25. Pe4 Pxd3 26. Pd6s Kc6 27. Pxe8 Pxf4 28. Pxg7 Td8
(Diagram 2)
Weer terug naar de wedstrijd. Jiri en Karel moesten aan 3 en 4 opboksen tegen 2200-spelers.
Jiri weerde zich met zwart kranig, maar kon niet verhinderen dat Bram van der Velden met
een sterk paard zijn stelling dreigde te verwoesten. Jiri besloot zijn dame te offeren, maar de
witspeler wist de klippen goed te omzeilen, 0,5-2,5. Karel, met wit, had na de opening niets,
of nog minder, tegen Bob Beeke. Daar kwam echter drastisch verandering in, toen die een
ondoordachte centrumactie ondernam. Karels stelling kwam tot leven en dan is onze
topscorer op zijn best: 1,5-2,5.
Peter Huibers mocht het aan bord 1 met zwart tegen IM Willy Hendriks proberen. Hij kweet
zich prima van die lastige taak. Brutaal pakte hij een kwaliteit mee op a1, in de hoop dat
Willy de compensatie niet op waarde zou schatten. Maar dat bleek illusoir; met precisie wist
Willy zijn paard op d6 als bruggenhoofd te gebruiken om met zijn dame binnen te dringen.
Er restte Peter niets anders dan wachten op de beslissende klap, die uiteindelijk ook kwam,
1,5-3,5.
Erik Dignum wist vanuit zijn paniekstelling regelrecht te winnen, hetgeen mij bij de Griek op
een lofzang op mijn expertise als teamleider kwam te staan. Zelfs het door mij gemompelde
‘Bovendien had ik net zelf remise aangeboden’ kon Eriks euforie niet temperen.
Bij de 2,5-3,5 stand zat Fré aan 6 aan te kijken tegen een matige stelling. Hij had zijn mooie
stelling om zeep geholpen door een pion weg te geven, en tot overmaat van ramp had hij
ook nog een loper die louter tot verdedigen was gedoemd. Gelukkig kon hij de zwarte
stukken moeiteloos buiten de deur houden: 3-4.
Tja, en dan keren we weer terug naar onze held in spe.

Hier waren we gebleven. Het is tijd om te oogsten, maar eerst moet de zwarte koning
worden verjaagd: 29. Tc1 Kb7 En nu moet ik natuurlijk het simpele zetje 30. Tc2 doen, om
het winnend voordeel vast te houdee. Maar dit is helaas typisch zo’n zetje dat mij dan niet
gegeven is. Ik had ook wat tijdnood en dan heb ik al zo’n 35 jaar de gewoonte om
tweesnijdende (lees: onbeheerste) zetten te doen, die het vuurtje eerder opstoken dan doven.
Dus: 30. Te1? Td2 31. Te7s Kc6 32. Txf7 Txb2 33. Kf1 (Een aparte en ook niet zo goede zet,
maar ik word altijd ibbel van die dreigende schaakjes met het paard, vandaar. Bovendien
dacht ik dat Kf1 mogelijk grensde aan het geniale, en zo’n kans mag je in tijdnood dan weer
niet laten lopen) 33… Txa2 34. Pe6 Pd5 35. h3 b5 36. f6 b4 37. Pd4s

Inmiddels had de paniek zich van mij meester gemaakt, er resteerden bovendien nog luttele
seconden voor de tijdcontrole... 37… Kc5 38. Tc7 (Deze zet past prima in mijn
tijdnoodstrategie, zoals je zult begrijpen) 38… Pxc7 (Ik was vooral bang voor Kxd4, want dan
faalt het ‘gevreesde’ Td7 op het nuchtere Tc2) 39. f7 Kxd4 40. f8D Pd5 Tijdcontrole
gehaald. Hoe het staat? Daarover geeft mijn Fritz geen uitsluitsel. Wel is het een feit dat mijn
tegenstander en ik het over de beoordeling van het vervolg in de analyse roerend eens
waren. Maar zelfs Fritz 5 liet na afloop geen spaan heel van ons oordeel. Geprezen ‘enige,
maar winnende’ zetten bleken het voordeel definitief weg te geven, en het ‘uiterst subtiele’

versmaden van simpele slagzetten bleek bij nader inzien nodeloos balanceren op de rand
van de afgrond.
41. Dh8s Kc4 42. Dc8s Kb3 43. Dg8 Td2 44. Ke1 Td4 45. g5 a4 46. Dxh7 a3 47. Db1s
Ka4 (Kc4) 48. Dc2s

48… Kb5? (gezien de stand van de wedstrijd had zwart de remise moeten pakken met 48
…b3 49. Dc6 (Dc5 Td3) en het wordt een soort eeuwig schaak) 49. De2! Kc5 50. Da6? (De
enig winnende, volgens de deelnemers, 0.00 zegt Fritz. 50. g6 won ordinair) 50…. Th4?
(Geeft een half punt weg, maar toch een begrijpelijke zet, als je weet wat zwart van plan plan
is…) 51. g6 Txh3? (Goed beschouwd is deze uitvoering dus minder fataal dan de dreiging)
52. Dc8s Kb5 53. Dxh3 a2 54. Dd3 Ka4 55. Dxd5 Nog even paniek zaaien bij de
toeschouwers, en uiteraard opgedragen aan Erik, die vorig seizoen met een vergelijkbare zet
‘toesloeg’ tegen HSC… 1-0
Het zij nog één keer gezegd: mijn management tijdens Stukkenjagers 2 – De Toren Arhem
zou zo opgenomen kunnen worden in een bloemlezing over modern teamleiderschap.
César

Stukkenjagers 3, ook twee maal.

“Als je niet weet dat je een stuk achter staat"
Joost heeft mij gevraagd de verslagen van ons team te maken, al weer enkele weken terug.
Zoveel als mogelijk, gaf ik nog aan, want niet spelen betekende mijns inziens ook niet
schrijven. Ik bedoel, als je niet speelt weet je ook niet wat er gebeurd is. Toch? Tenzij je
aanwezig bent, omdat je het leuk vindt rond te lopen terwijl je niet speelt. Maar in het derde
is het meestal anders. Dan spelen mensen niet omdat ze niet kunnen. En dan kunnen ze
meestal ook niet aanwezig zijn. Vandaar dat ik toen aangaf zoveel als mogelijk.

En de eerste ronde hoefde ik niet te spelen. Dat wil zeggen, tot enkele dagen voor de eerste
ronde. Omdat een andere speler van het derde niet kon, vroeg Joost mij of ik toch kon
spelen. Overigens, Joost is de teamleider van het derde.
Ik wist niet meteen of ik kon, want mijn vrouw zou het daar niet mee eens kunnen zijn. Mijn
vrouw is in eerdere stukjes van mij ook wel eens coach genoemd. En naar een coach moet je
luisteren. Ook dat heb ik al eens eerder geschreven. In een ander stukje. En dat een coach
daarin best streng kan zijn. Toen ik thuis vertelde, en nog zeker niets vroeg, wat Joost mij
had gevraagd, moest ik zelf beslissen. Zo gaat dat, laat het geweten spreken, dan komt er een
juiste beslissing.
Ik weet niet zeker of mijn vrouw dat nu nog vindt, omdat ik besloot te gaan spelen. Mijn
geweten kan even opgespeeld hebben, maar vast niet genoeg want ik ben gaan spelen. Het
zou daarom goed kunnen dat de volgende keer mijn vrouw beslist. Omdat ik eerst iets
beloof en vervolgens mijn geweten wil laten spreken. Ik moet daar nog eens goed over
nadenken, hoe ik dat dan de volgende keer breng. Het is daarom beter niets te beloven.
En omdat ik ben gaan spelen lijkt het nu logisch dat ik ook een stukje schrijf. Ik bedoel, ik
was tenslotte ook aanwezig daardoor. En ook al is Joost vergeten mij hier aan te herinneren,
ik denk er nu aan en schrijf dus een verslag. En dat is wat u nu leest.
Vreemd, ik heb nog geen behoefte gehad over de wedstrijd te schrijven. Terwijl ik toch vaak
popel om de mooie zetjes te tonen. Maar nee, nog steeds voel ik weinig aandrang. En zelfs
als ik nu denk dat het toch een keer moet gebeuren, voel ik nog steeds geen aandrang. Dat is
echt typisch, omdat het meestal anders is.
Misschien dat ik besluit helemaal geen stukje over schaken te schrijven. Ik bedoel, wel dat ik
ben gaan schaken en dus dit stukje schrijf, maar niet over de inhoud. De dag is voor mijn
gevoel ook snel voorbij gegaan. En volgens mij was het ook best gezellig. Bekende gezichten
en heel veel borden. Alles lekker dicht op elkaar. En dat is meestal heel gezellig. Vrienden
van mij, die me niet goed kennen, denken altijd dat schaken saai en individualistisch is. Ook
dat heb ik al eens eerder geschreven. Maar daar is niets van waar, dat vertel ik hen keer op
keer. Schaken is juist een teamsport en razend spannend. Daarom popelt iedereen om stukjes
te schrijven, verslag te doen van al die spanning. Inclusief leuke partijfragmenten.
Joost zal nu wellicht spijt hebben mij gevraagd te hebben een stukje te schrijven. Man, schiet
toch op, vertel nu eens iets over de eerste ronde. Het kan ook zijn dat Joost inmiddels zelf
een stukje aan het schrijven is, dat ergens verderop in dit blad staat. Of hiervoor. Dat kan
natuurlijk ook. Gewoon, omdat Joost mijn inbreng afkeurt en iets beters wenst te plaatsen.
Tuurlijk, dit stukje wordt ook geplaatst, geweigerd wordt er eigenlijk nooit. Dan moet het
nog erger zijn dan de ergste stukjes die ik ooit heb gelezen. En dat is bijna onmogelijk.
Ik denk dat ik klaar ben met mijn stukje. Ongeveer. En hoewel ik misschien weinig verteld
heb over het verloop van de schaakwedstrijd denk ik toch een beeld geschetst te hebben. Ik
moet John complimenteren, de enige 1. En degene die mij vertelde dat ik een stuk achter
stond. Verder was het ongeveer zoals ik heb beschreven.

Lex

Nou Lex, spijt? Nee, maar ik was toch weer zelf aan het schrijven geslagen.
Joost
Stukkenjagers 3 geruisloos ten onder.
In de eerste teamwedstrijd sinds drie jaar in de promotieklasse van de NBSB heeft
het derde geen potten kunnen breken. Niet dat de 2,5 – 5,5 nederlaag tegen het
door mij op voorhand aanmerkelijk sterker ingeschatte Eindhoven 2 onverwacht
kwam; integendeel. Pas ’s avonds, bij het invoeren van de uitslagen, bleek dat er
getalsmatig eigenlijk nauwelijks krachtsverschil tussen beide teams had gezeten en
dan is zo’n nederlaag toch wel erg dik. Met 1 versterking (Sjo Smeets) erbij bestaat
het team uit dezelfde spelers als het team waarmee we vorig seizoen overtuigend
kampioen werden.
Tijdens de wedstrijd stond de nederlaag al vrij snel vast. Waar we in het vorige
seizoen de punten vaak aan de staart binnen konden halen, was nu het omgekeerde
het geval en was het juist daar dat de wedstrijd verloren werd. Aan de onderste vier
borden werd in totaal een half punt gescoord en dat is natuurlijk veel te weinig.
Lichtpuntje was wel dat de bovenste vier borden zich keurig staande hielden met 22 en dat geeft de teamleider weer moed voor de rest van het seizoen in een klasse
waar de meeste teams erg aan elkaar gewaagd lijken te zijn. Het gaat dus nog
spannend worden. De doelstelling zal nu al een andere zijn dan in het vorige
seizoen. Handhaven lijkt de boodschap want promotie is voorlopig buiten beeld.
Pepijn Obels kwam op bord 7 met zwart al snel in de problemen, zeker toen er een
wit paard diep in zijn stelling drong. Via de b-lijn probeerde Pepijn nog wat
tegenspel op gang te krijgen maar het was tevergeefs en hij werd in de aanval onder
de voet gelopen.
Aan bord 8 leek Kienfong Lie Kwie snel beslissend voordeel te halen. Hij won een
kwaliteit en moest daarna proberen om het paard dat daardoor op h8 terecht was
gekomen weer in het spel te brengen. Toen ook dat lukte, resteerde hem nog een
lastige technische klus omdat zijn tegenstander toch nog 2 pionnen voor de
kwaliteit had veroverd. In een tweesnijdende stelling gaf Kien helaas een stuk en
daarmee ook de partij weg.
Lex Karstens, op het laatste moment nog ingesprongen voor de verhinderde Mark
van Beurden, had aan bord 5 met zwart een redelijk comfortabele stelling bereikt.
Hij won een pion, tenminste dat dacht Lex (en ook ik trouwens), maar bleek bij
nadere beschouwing ergens een vol stuk te zijn kwijtgeraakt. Uiteraard was dat
teveel.
Zelf speelde ik aan bord 6 met wit een partij vol misrekeningen, moest een kleine
kwaliteit geven en mocht de handen dichtknijpen dat een eeuwig schaak grapje nog
net een halfje opleverde. Ik geloof niet dat er die middag ook maar één variant was

die ik zelfs bij benadering correct kon uitrekenen en dan is een halfje een ruime
beloning.
Gelukkig kwam er daarna ook goed nieuws. John Greunsven was met wit aan bord
2 een pion in de opening verloren maar kon bogen op ontwikkelingsvoorsprong en
initiatief. Een wat lichtzinnige Damezet van zijn tegenstander gaf John de kans om
een vernietigende aanval op te zetten en die werd met grote nauwkeurigheid
uitgevoerd. Een prima partij van John, maar helaas onze enige winstpartij van die
dag.
Ron de Veen had op bord 4 met wit een scherp openingssysteem gekozen met
tegengestelde rochades en complex spel. Uiteindelijk wilde geen van beiden te fel
op winst spelen met het risico om tegen een messcherpe counter aan te lopen, en
werd tot remise besloten.
Aan bord 3 had Peter Lode met zwart een zware middag. Hij kreeg maar geen
tegenspel op gang, maar zag zijn tegenstander gelukkig niet steeds de meest
kansrijke weg naar winst kiezen. Peter bleef alert verdedigen en kon uiteindelijk
afwikkelen naar een eindspel met ongelijke lopers waarin hij 3 pionnen minder had.
Peter had het echter goed getaxeerd en hoewel zijn tegenstander nog lang dacht dat
hij de winst voor het grijpen had, was en bleef de stelling remise.
Nieuwe aanwinst Sjo Smeets maakte zijn debuut bij SJ3 aan bord 1 met zwart.
Lange tijd leek de strijd gelijk op te gaan. Toen Sjo de ontwikkelingen op de andere
borden taxeerde en zag dat het met de totaaluitslag ernstig fout dreigde te gaan,
besloot hij om voor de winst te gaan. Dat getuigde van de juiste vechtersmentaliteit
en ik denk dat we daaraan nog veel plezier gaan beleven dit seizoen. Helaas ging
onze “nieuwe man” net iets te ver in zijn pogingen en bleek de tegenaanval niet te
pareren. Al met al hebben we dus een dikke en ik denk ook verdiende nederlaag
geleden tegen een team dat op rating zeker niet substantieel sterker was dan wij.
Maar goed er zullen nog genoeg kansen komen in de rest van het seizoen. Daarin
zullen we wel moeten spelen voor wat we waard zijn want de matchpunten zullen
niet zoals vorig seizoen bijna vanzelf binnen rollen.
Joost Op ’t Hoog

Externe, de uitslagen
KNSB 1B
Stukkenjagers 1 – Eindhoven
RSR Ivoren Toren - De Pion
De Wijker Toren – Wageningen
Caissa 2 – Voerendaal
LSG 2 – Paul Keres

7-3
6,5-3,5
5-5
4,5-5,5
6-4

KNSB 2D
Stukkenjagers 2 – De Toren Arnhem 4-4
Veenendaal – HSC
4,5-3,5
HMC 2 – ASV
1,5-6,5
Venlo – Voerendaal 2
5-3
DJC – Paul Keres 2
3,5-4,5
NBSB Promotieklasse
OSV 1 - Dubbelschaak 2
5-3
De Stukkenjagers 3 - Eindhoven 2 2.5-5.5
Veldhoven 2 - De Drie Torens 2 2.5-5.5
HSC 2 - De Baronie 1
6-2
Waalwijk 1 - BSV 2
6-2
Externe, de wedstrijdformulieren
Stukkenjagers 1 – Eindhoven
Jan Sprenger – B. van der Plassche (2387/2427)
Petra Schuurman – L. van Kooten (2241/2292)
Maurice Peek – F. Hallebeek (2230/2250)
Herman Grooten – F. Kuijpers (2216/2285)
Cor van Dongen – J. DSutmuller (2183/2235)
Anne Haast – J. Veerman (2176/2203)
Bianca Muhren – E. Sziva (2236/2259)
Mart Nabuurs – T. Laarhoven (2206/2210)
Mark Haast – H. Bosscher (2060/2134)
Mark Clijsen – J. CVosselman (2133/2179)

7-3
½-½
1-0
½-½
1-0
1-0
½-½
1-0
0-1
½-½
1-0

Stukkenjagers 2 – De Toren Arnhem
Peter Huibers – W. Hendriks (2428/2431)
César Becx – T. Hommeles (2414/2409)
Jiri Obels – B. van der Velden (2216/2188)
Karel SDtorm – B. Beeke (2197/2189)
Erik Dignum – T. van Nispenrode (2009)
Fré Hoogendoorn – J. van Dorp (2019/1968)
Reinier Jaquet – S. Glasbeek (1866)
Ruud Feelders – J. Puijman (1917/1951)

4-4
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
½-½
½-½
0-1

Stukkenjagers 3 – Eindhoven 2
Sjo Smeets – R. Klomp (2038)
John Greunsven – H. van den Hurk (2017)
Peter Lode – J. Toorman (1996)
Ron de Veen – Ba. Friesen (1974)
Lex Karstens – T. Kastelijn (1938)
Joost Op ’t Hoog – R. van de Weij (1863)
Pepijn Obels – J. van de Put (1879)
Kienfong Lie Kwie – J. Cox (1773)

2½-5½
0-1
1-0
½-½
½-½
0-1
½-½
0-1
0-1

Externe, het programma
Avondcompetitie, 19-23 oktober
Vrijdag 23: HMC A - Stukkenjagers A
Woensdag 21: Stukkenjagers D - Stukkenjagers B
Maandag 19: Eindhoven A - Stukkenjagers C
Woensdag 21: Stukkenjagers G - Stukkenjagers E
Vrijdag 23: Rode Lopers A - Stukkenjagers F
Zaterdagcompetitie, 31 oktober
De Pion – Stukkenjagers 1 (Roosendaal, 12.00 uur)
HSC – Stukkenjagers 2 (Helmond)
Dubbelschaak 2 – Stukkenjagers 3 (Boxtel)
De Pion 3 – Stukkenjagers 4 (Roosendaal, 12.00 uur)
Rochade – Stukkenjagers 5 (Tilburg)
NBSB-beker (voor 20 november)
Stukkenjagers (3) – ‘t Paardje
Externe, het hele seizoen
Zaterdagcompetitie, per team
Stukkenjagers 1
Jan Sprenger, Maurice Peek, Cor van Dongen, Petra Schuurman, Herman Grooten, Bianca
Muhren, Anne Haast, Mark Haast, Mart Nabuurs, Mark Clijsen
26 september Stukkenjagers 1 – Eindhoven
7-3
31 oktober De Pion – Stukkenjagers 1
21 november RSR Ivoren Toren – Stukkenjagers 1
12 december Stukkenjagers 1 – De Wijker Toren
9 januari Caissa 2 – Stukkenjagers 1
6 februari Stukkenjagers 1 – LSG 2
6 maart Paul Keres – Stukkenjagers 1
27 maart Stukkenjagers 1 – Voerendaal
17 april Wageningen – Stukkenjagers 1
invallers SJ 1 en SJ 2: Florian Grafl (SJ1), Bram van den Berg, Frank Wuts, Erik Nicolai, Mark
Huizer

Stukkenjagers 2
Steff Helsen, César Becx, Peter Huibers, Ruud Feelders, Karel Storm, Erik Dignum, Fré
Hoogendoorn, Reinier Jaquet, Jiri Obels
26 september Stukkenjagers 2 – De Toren Arnhem 4-4
31 oktober HSC – Stukkenjagers 2
21 november Veenendaal – Stukkenjagers 2
12 december Stukkenjagers 2 – HMC 2
9 januari Venlo – Stukkenjagers 2
6 februari Stukkenjagers 2 – DJC
6 maart Paul Keres 2 – Stukkenjagers 2
27 maart Stukkenjagers 2 – Voerendaal 2
17 april ASV – Stukkenjagers 2
Stukkenjagers 3
Sjo Smeets, Peter Lode, John Greunsven, Ron de Veen, Joost Op ’t Hoog, Erik van Ingen, Lex
Karstens, Kienfong Lie Kwie, Pepijn Obels, Mark van Beurden
26 september Stukkenjagers 3 – Eindhoven 2
31 oktober Dubbelschaak 2 – Stukkenjagers 3
21 november OSV – Stukkenjagers 3
12 december Stukkenjagers 3 – Veldhoven 2
9 januari HSC 2 – Stukkenjagers 3
6 februari Stukkenjagers 3 – Waalwijk
6 maart BSV 2 - Stukkenjagers 3
27 maart Stukkenjagers 3 – De Baronie
17 april De Drie Torens 2 – Stukkenjagers 3

2,5-5,5

Stukkenjagers 4
Ivar Heine, Sander Funk, Stefan Hess, Bas Rosheuvel, Guus Vermeulen, Jan Otten, JeanMarie Wildeboer Schut, Arend-Jan Meerwijk, Mark van den Berg
31 oktober De Pion 3 – Stukkenjagers 4
21 november D4 2 – Stukkenjagers 4
12 december Stukkenjagers 4 – De Baronie 2
9 januari WLC – Stukkenjagers 4
6 februari Stukkenjagers 4 - Raadsheer
6 maart Kemppion - Stukkenjagers 4
27 maart Stukkenjagers 4 – De Drie Torens 3
Nog indelen in SJ 4 of 5: Bart Landolt
Invallers SJ 4 en SJ 5: Maykel van Rijen, Theo Mulder, Marco Kemmeren, Peter Ansems, Tim
Veenstra, Jeroen de Lange, Elsbeth Bakker, Paul Vermee, Frank Boomsma

Stukkenjagers 5
Bastiaan van de Rijt, Leo van Gelder, Jeroen van de Rijt, Emil Voorhorst, Angelo Franken,
Guus van Heck, Jan van den Dries, Pieter Pulmans, Cees Zoontjens
31 oktober Rochade – Stukkenjagers 5
21 november De Pion 4 – Stukkenjagers 5
12 december Stukkenjagers 5 - De Baronie 3
9 januari COMBEO 1 – Stukkenjagers 5
6 februari Stukkenjagers 5 – Raadsheer 2
6 maart Staunton - Stukkenjagers 5
27 maart Stukkenjagers 5 – RSG/Eeuwig Schaak
Avondcompetitie, per team
Stukkenjagers A
Bram van den Berg, Mart Nabuurs, Bianca Muhren, Cor van Dongen, Mark Clijsen, Mark
Haast, Frans Konings
Vrijdag 23 oktober: HMC A - Stukkenjagers A
Donderdag 12 november: Waalwijk A - Stukkenjagers A
Woensdag 2 december: Stukkenjagers A – Zandloper A
Maandag 4 januari: Triple-Pion A - Stukkenjagers A
Woensdag 27 januari: Stukkenjagers A – De Drie Torens C
Dinsdag 23 februari: De Baronie B - Stukkenjagers A
Woensdag 17 maart: Stukkenjagers A – EGS A
Stukkenjagers B
Anne Haast, Pepijn Obels, Guus Vermeulen + nog een speler
invallers: Petra Schuurman, Jiri Obels
Woensdag 21 oktober: Stukkenjagers D - Stukkenjagers B
Maandag 9 november: De Drie Torens D - Stukkenjagers B
Woensdag 2 december: Stukkenjagers B – De Baronie A
Woensdag 6 januari: D4 A - Stukkenjagers B
Woensdag 27 januari: Stukkenjagers B – De Drie Torens A
Woensdag 24 februari: R.S.G. A - Stukkenjagers B
Woensdag 17 maart: Stukkenjagers B – BSV A

Stukkenjagers C
Ruud Feelders, Reinier Jaquet, Ron de Veen, Kienfong Lie Kwie, Lex Karstens, Jan Otten
Maandag 19 oktober: Eindhoven A - Stukkenjagers C
Maandag 9 november: De Drie Torens B - Stukkenjagers C
Woensdag 2 december: Stukkenjagers C – HSC A
Dinsdag 5 januari: Mierlo-Geldrop A - Stukkenjagers C
Woensdag 27 januari: Stukkenjagers C – De Drie Torens E
Donderdag 25 februari : SV Gennep A - Stukkenjagers C
Woensdag 17 maart: Stukkenjagers C – Son en Breugel A
Stukkenjagers D
Sander Funk, Ivar Heine, Erik van Ingen, Arend-Jan Meerwijk, Marco Kemmeren
invallers: Peter Lode, Mark van den Berg, Stefan Hess
Woensdag 21 oktober: Stukkenjagers D - Stukkenjagers B
Dinsdag 10 november: De Baronie A - Stukkenjagers D
Woensdag 2 december: Stukkenjagers D – D4 A
Maandag 4 januari: De Drie Torens A - Stukkenjagers D
Woensdag 27 januari: Stukkenjagers D – R.S.G A
Vrijdag 26 februari: BSV A - Stukkenjagers D
Woensdag 17 maart: Stukkenjagers D – De Drie Torens D
Stukkenjagers E
Emil Voorhorst, Leo van Gelder, Theo Mulder, Guus van Heck, Cees Zoontjens
invaller: John Greunsven
Woensdag 21 oktober: Stukkenjagers G - Stukkenjagers E
Donderdag 12: Rochade A - Stukkenjagers E
Woensdag 2 december: Stukkenjagers E – Sissa Oirschot A
Maandag 4 januari: Triple-Pion B - Stukkenjagers E
Woensdag 27 januari: Stukkenjagers E – DSC A
Donderdag 25 februari: Veldhoven A - Stukkenjagers E
Woensdag 17 maart: Stukkenjagers E – Schijndel A
Stukkenjagers F
César Becx, Joost Op ’t Hoog, Bas Rosheuvel, Bastiaan van de Rijt, Jeroen van de Rijt
Vrijdag 23 oktober: Rode Lopers A - Stukkenjagers F
Dinsdag 10 november: ’t Paardje A - Stukkenjagers F
Woensdag 2 december: Stukkenjagers F – De Baronie C
Dinsdag 5 januari: Wasbord A - Stukkenjagers F

Woensdag 27 januari: Stukkenjagers F - Unk B
Vrijdag 26 februari: Staunton A - Stukkenjagers F
Woensdag 17 maart: Stukkenjagers F – BSV B
Stukkenjagers G
Dennis Jaheruddin, Paul Hanique, Bart Landolt, Angelo Franken, Tim Veenstra, Elsbeth
Bakker
Woensdag 21 oktober: Stukkenjagers G - Stukkenjagers E
Maandag 9 november: Sissa Oirschot - Stukkenjagers G
Woensdag 2 december: Stukkenjagers G – Triple-Pion B
Vrijdag 8 januari: DSC A - Stukkenjagers G
Woensdag 27 januari: Stukkenjagers G – Veldhoven A
Dinsdag 23 februari: Schijndel A - Stukkenjagers G
Woensdag 17 maart: Stukkenjagers G – Rochade A

SJ OPEN EN DE HARMONIE
Voor de eerste keer in de Harmonie, het is even wennen. De ambiance leent zich goed voor
het streepjespak met de stropdas en de goed gepoetste schoenen. Alles keurig, netjes, helder.
Ik verbeeld me zelfs dat de binnendruppelende Tilburgse schaakgemeenschap spontaan
begint te fluisteren.
Ach wat, ouwemannenpraat, gezeur van iemand die wordt overvallen door een acute aanval
van nostalgie, die stiekem terugverlangt naar de tijd van Engelien, naar het lawaaiige
gestommel op de trap, naar het gedrom rondom de bar, naar het rokerige bruine café, waar
de ‘analyse’ tot ver in de kleine uurtjes kon voortduren.
Dat laatste is er nu niet meer bij. Nadat de nieuwe man, Mart, de bekende mededelingen
over speeltempo, mobieltjes en aanvangstijd heeft gedaan haakt César daarop in:
“De afspraak is dat we om 24.30 het pand verlaten, dan moet de zaak dus zijn opgeruimd en
dat halen we niet als we, zoals nu, om 20.15 beginnen, graag jullie medewerking”.
“Oh, dat betekent dus om 24.25 verplicht remise aanbieden en aannemen.”
“Ja, goed idee, en voor die tijd mag dat ook, het verplichte aannemen inbegrepen.”
Je kunt merken dat het de eerste ronde is, waarin de bovenste helft van de ratinggetallen
wordt gekoppeld aan de onderste helft zodat het gat in de beginopstelling heel wat groter is
dan de gebruikelijke vier rijen tussen wit en zwart.
Mijn tegenstander, Ron, laat het zover niet komen en houdt zich perfect aan het verzoek om
medewerking. In rap tempo voert hij me naar een stelling waarin ik wel min of meer door
heb waar de schoen gaat wringen, maar geen enkel idee wat ik daaraaan kan doen. Mat in
precies 20 zetten, maar elk nadeel heeft zijn voordeel, het geeft me de kans om de aandacht
te verleggen naar wat Arjen en Louis ervan terecht brengen.
Ook daar blijkt er zoiets als tijdnood te bestaan en maakt Louis zich weer eens heerlijk druk
als de scheids zijn vlag in kansrijke positie laat vallen. Hij zou toch eens moeten gaan
schaken om daaraan te wennen.

Op weg naar huis bedenk ik dat
- alles vergankelijk is
- ik me in de 21e eeuw bevind
- het bestuur voortvarend en goed heeft gehandeld
- de Harmonie een mooie locatie is, waarin, als we het hele gebouw zouden mogen
gebruiken, ook het weekendtoernooi goed gehouden zou kunnen worden
- dat financieel een flinke slok op een borrel zou schelen
- de speelzaal ruim is, waarin ook vijftig schakers (en meer) lekker kunnen zitten
- er goed licht is
- het wel iets heeft dat de topborden visueel apart lijken te zitten, maar door de open
verbinding toch bereikbaar blijven voor de gewone sterveling
- we onze handjes mogen dichtknijpen
Theo M.

SJ Open
Op woensdag 30 september is het Stukkenjagers Open van start gegaan. De deelnemerslijst
telt 53 spelers, die bijna allen acte de présence gaven in ons nieuwe domicilie De Harmonie.
Daar werd gespeeld in twee zalen. In de Bach-zaal zaten de toppers, van wie er heel wat
flink moesten zwoegen voor het punt, ondanks het ratingverschil van vele honderden
punten. Zo wist Maykel van Rijen met een creatieve tactische manoeuvre Cor van Dongen
toch even aan het schrikken te maken, al pakte de nummer 3 van de plaatsingslijst wel
gedecideerd de winst. Ook de andere Top 10-spelers kregen aardig weerwerk, maar
uiteindelijk slaagde alleen Paul Hanique erin om een van hen een halfje te ontfutselen. Mart
Nabuurs mocht na pionverlies zelfs blij zijn dat het daarbij bleef. De grootste verrassing van
de avond kreeg enkele borden lager, in de Mozart-zaal, gestalte. Jeroen van de Rijt wist heel
geconcentreerd zijn betere stelling uit te bouwen en liet SJ2-topscorer Karel Storm vier uur
lang kansloos.
De tweede ronde is op 28 oktober, in de herfstvakantie. Wie dan verhinderd is moet dat snel
aan wedstrijdleider Mart Nabuurs laten weten.
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Bianca Muhren
Jan Otten
Mart Nabuurs
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bye (0,5): Bram van den Berg, Lisa Hortensius, Peter Lode, Carel van Alphen
bye (0): Leo van Gelder

Notulen Algemene Ledenvergadering van ‘De Stukkenjagers’ 2
september 2009.
Theseus, Bredaseweg 167, Tilburg.
Aanwezig: Kienfong Lie Kwie, Theo Mulder, Bastiaan van de Rijt, Kees Gelens, Mark Clijsen, Joost
Op ’t Hoog, Maarten Heller, Mart Nabuurs, Guus Vermeulen, Jeroen van de Rijt, Cees Zoontjens,
Mark van den Berg, Herman grooten, Jan Sprenger, Ruud Feelders, Bianca Muhren, Paul Vermee,
César Becx, Reinier Jaquet, Andries Deliën, Bram van den Berg.
Afwezig met bericht van verhindering: Willem v.d. Brink, Emil Voorhorst.
1.
2.
3.
4.

Opening door Reinier.
Geen mededelingen van het bestuur.
De vergadering gaat akkoord met de notulen van de vergadering van 3 sept. 2008.
Verslag interne competitie 08-09. Bram: SJ-open is het afgelopen seizoen goed
verlopen. De titel ging naar Herman Grooten. César: De interne groepencompetitie
kende zo’n 40/45 schakers. Ook dit jaar werden er 3 cycli gespeeld. Het toernooi was
kwalitatief sterk bezet. We kunnen stellen dat Herman, Robin en Jan in de finale
staan van het clubkampioenschap.

5. Verslag externe competitie. César: “Dat wil ik dit jaar in omgekeerde volgorde doen.
“ SJ6: Zij hebben het fantastisch gedaan door zich in de 2e klasse te handhaven en
nog vrij hoog te eindigen. Dit was boven de ratingverwachting. Bijzonder is dat dit
team De Drie Torens-3 (de kampioen) twee seizoenen achtereen hebben verslagen.
SJ5 beleefde een vrij kansloze degradatie. (Theo: “Het ging gewoon flink mis”.) SJ5 is
al jaren een reünieteam. Het valt nu een beetje uit elkaar. SJ4 was gedegradeerd naar
de 2e klasse. Het afgelopen seizoen was het een sterk team in een gelijkmatige poule:
een waardige kampioen!! SJ3 was de ‘eeuwige’ nr. 2 in de eerste klasse. Met
kwaliteitsimpulsen is het overtuigend naar de promotieklasse gepromoveerd!! SJ2
speelde landelijk in de 2e klasse en was als promovendus bang om direct weer te
degraderen. Ze begonnen met winst op de ratingfavoriet en stonden op een gegeven
moment met 10 uit 5 bovenaan. Handhaving was toen zeker. Ze verloren echter van
Venlo, speelden gelijk tegen DSC waardoor men promotie niet meer in eigen hand
had. Dit seizoensverloop was al sensationeel. De laatste wedstrijd ging met 5-3
verloren, waar 4-4 voldoende was voor promotie. “Maar het heeft ons wel
meegezeten.” Het team eindigde uiteindelijk op plaats drie. SJ1 heeft goed gespeeld
en behaalde een mooie 2e plaats!! De TPR van de individuele spelers was goed.
De avond-competitie: Het A-team heeft ondergepresteerd, maar is er wel in gebleven.
Het B-team is kampioen geworden in een sterke poule!! Het E-team heeft zich
gehandhaafd. Het C-team is kampioen geworden en heeft zelfs de finale gewonnen.
Klasse!! Het D-team is zonder punten gedegradeerd. Het F-team is geëindigd in de
middenmoot evenals het G-team, dat het voor het 1e jaar wel boven verwachting
goed heeft gedaan. Zeven teams tegelijk thuis was bovendien ook een leuke
happening. In de beker hebben we het dit jaar op beide fronten niet gered.
6. Financieel verslag. Paul Vermee: Het clublokaal is failliet. Toch willen we vanaf deze
plaats Nick bedanken voor de gastvrijheid. De financiën van 2009 zijn tot volle
tevredenheid in orde bevonden. Kien en Ruud hebben alles gecontroleerd. Er is een
winst van € 1389,90. Hoe komt dit? De uitgaven kwamen overeen met de begroting,
daar zaten geen tegenvallers bij, terwijl we wel meer contributie binnenkregen. Bij de
balans stellen we dat het materiaal naar een reële waarde opgewaardeerd moet
worden. Bij de begroting blijft eigenlijk alles hetzelfde. We moeten er wel rekening
mee houden dat er minder contributie zal binnenkomen wegens minder leden. Het
weekendtoernooi draaide met verlies wegens de hoge zaalhuur. Bovendien waren er
het afgelopen jaar 35 inschrijvingen minder dan begroot wegens het feit dat de
vakantie nog in volle gang was. Voorstel contributie: Voor 1 december betaald is €80,- . Na 1 december kost het € 90,-- Dit voorstel wordt aangenomen met ruime
meerderheid. ( 1 stem tegen). Andries en Paul stellen een materiaallijst op en gaan de
reële waarde bepalen. In de begroting voor volgend jaar zit 1 ding niet en dat is
eventuele zaalhuur bij een nieuwe locatie. De kascontrole over het seizoen 08-09 is
verricht door Ruud en Kien. De penningmeester wordt gedechargeerd. Volgend jaar
wordt de kascontrole gedaan door: Jan Otten en Bianca Muhren.
7. Verslag over het clubblad door Theo. Het blad is dit seizoen 8 keer uitgekomen. De
verslagen zijn over het algemeen goed aangekomen. De aangeleverde kopij moet
eerst naar Theo Mulder. Hij leest alles door en corrigeert waar nodig. Theo stuurt
alles door naar Joost Op ’t Hoog.
8. Verslag evenementen 08-09. Bram: Het kersttoernooi verliep soepel en vlekkeloos.
Het was een mooie dag. Het weekendtoernooi kende wegens de vakanties minder

deelnemers. Toch was de sfeer goed en kan het met 165 deelnemers toch geslaagd
worden genoemd. De massakamp met Paul Keres was fantastisch gegaan. Dat wordt
overgedaan, alleen in omgekeerde richting.
9. Speellocatie in het nieuwe seizoen. Het bestuur is in onderhandeling met de uitbaters
van 1 locatie. Dat ziet er goed uit maar zal vermoedelijk pas in de komende weken tot
echte duidelijkheid leiden. Verschillende suggesties van enkele leden zijn nader
onderzocht maar deze zijn allemaal afgevallen. Tot eind november kunnen we in
ieder geval bij Theseus terecht.
10. Interne competitie 2009-2010. Ook dit seizoen zal de interne competitie volgens het
bekende groepensysteem gespeeld worden in drie cycli. Naar verwachting zullen
ongeveer 30 mensen deelnemen aan de groepencompetitie. De Stukkenjagers Open
heeft al een behoorlijk volle deelnemerslijst, al is er nog ruimte. De aanmeldingen
komen voornamelijk vanuit de eigen leden. Vanuit andere verenigingen is er nog niet
veel belangstelling.
11. Externe competitie 2009-2010. Tien leden hebben hun lidmaatschap opgezegd: Inge
Gaasbeek, Geertjan ten Hacken, Niko van der Wal, Remco Sprangers, Luuk Koelman,
Maarten Bosma, Alexander Fraikin, Oscar van Ewijk, Raoul Lemmen. Van Frans
Konings in nog niet helemaal duidelijk of hij lid van de Stukkenjagers blijft.
In de zaterdagcompetitie zullen we komend seizoen met vijf teams uitkomen. Die
zullen weliswaar alle iets overbemensd zijn, maar we hebben niet genoeg mensen om
zes teams in te schrijven zonder daarbij het risico te lopen om steeds naar invallers te
moeten zoeken. De teamindeling volgt zo spoedig mogelijk. Kienfong Lie Kwie is er
voorstander van om toch te proberen zes teams in te schrijven maar zijn suggesties
daarvoor krijgen geen bijval van het bestuur en de vergadering.
In de avondcompetitie worden maar liefst zeven teams opgesteld. De samenstelling
mogelijk volgen.
12. Evenementen 2009-2010. Ook dit seizoen zullen we een kersttoernooi organiseren, bij
voorkeur in de nieuwe speellocatie. De beoogde datum is 27 december.
worden.
Het jubileumfeest (?!) zal een nieuwe impuls krijgen en we gaan proberen om dat dit
seizoen echt van de grond te krijgen.
13. Materiaalbeheer. Ruud Feelders stelt zich kandidaat om het materiaalbeheer van
Andries Deliën over te nemen.
14. Begroting 2009-2010. Behandeld onder punt 6.
15. Bestuurssamenstelling. Bram van den Berg en Andries Deliën hebben te kennen
gegeven hun bestuursfunctie neer te willen leggen. Het bestuur heeft Mart Nabuurs
en Joost Op ’t Hoog voorgedragen als hun opvolgers. Dit wordt bij acclamatie
geaccordeerd zodat Mart (competitieleider) en Joost (secretaris) zitting nemen in het
bestuur. De voorzitter bedankt de scheidende bestuursleden voor hun inzet voor de
club, waarvan akte!
16. Rondvraag. Vier leden melden zich voor de rondvraag.
1. Theo Mulder pleit voor een actuele weergave van de resultaten en groepsindeling
van de interne en externe competitie op de website. César legt namens het
bestuur uit dat daarvoor enige afhankelijkheid bestaat van de webmaster en dat
hij zelf niet bij dit deel van de website kan komen. Hij zal Mark Huizer daarover
nog benaderen.

2. Mark Clijsen vraagt naar het tijdstip van het snelschaakkampioenschap waarmee
traditiegetrouw het seizoen geopend wordt. César geeft aan dat het
snelschaakkampioenschap waarschijnlijk ergens tussendoor in het seizoen zal
volgen. Wanneer daarover duidelijkheid bestaat, zal dat uiteraard bekend
gemaakt worden.
3. Herman Grooten vraagt om aandacht voor goed licht in de nieuwe speellocatie.
Het bestuur zegt toe hieraan alle aandacht te zullen besteden bij de keuze voor
een nieuwe plek.
4. César Becx attendeert de leden op een schaakevenement in Alphen op zondag 5
september. Verdere informatie is te vinden op internet.
17. Sluiting. Om 22..20 u. sluit de voorzitter de vergadering.

Uw scheidend en zojuist aangetreden secretarissen Andries Deliën en Joost Op ’t Hoog

Dat er ook een andere manier is om een vergadering in woorden samen te vatten, bewijst
Theo.

DE VERGADERING
De vergadering
Één jaagster met nog
een stuk of wat jagers in
vergadering bijeen
De gebruikelijke weder
waardigheden rollen
in kadans voorbij
Ook Paul houdt het droog
De pecunia glijden nagenoeg
geruisloos van tafel
Een kleine hapering
bij de kascommissie
over het wie en wanneer
Maar daar kijkt niemand van op
Maar dan
Kien
Een woordenvloed stroomt
als lava van de berg af
Niet te stuiten
Vervolgens
César
Tegen beter weten in

manmoedig in zijn pogingen
met zijn schepnetje zinnen
dat toch te bewerkstelligen
meningen blijven meningen
botsen willen maar geen
waarheid worden
Tenslotte Reinier
met tollend hoofd
We draaien rond
In cirkels
Zullen we het dan
toch maar zo doen ?
Een zucht van verlichting
glijdt door de verdoofde gelederen
Het seizoen kan beginnen
Theo M.

SWINKELS GROOTSTE SLACHTOFFER VAN CONFLICT
Zo luidde de kop van de schaakrubriek in de VK van 19 september door Gert
Ligterink.
Het ging natuurlijk over het zich terugtrekken uit het NK door Sergei Tiviakov.
Na een uiteenzetting over het hoe en waarom gaat Ligterink als volgt verder:
Voorlopig is Robin Swinkels het voornaamste slachtoffer van het geëscaleerde
conflict. De 20 jarige debutant dacht kans te maken op de Nederlandse titel, nadat hij
Tiviakov in de tweede ronde op voorbeeldige wijze had verslagen. Een dag later was
de prachtpartij geannukeerd.
Zoals zoveel schakers zoekt Tiviakov na een nederlaag soms naar niet ter zake
doende verklaringen voor de sof. Maar ditmaal niet. Hij gaf zijn tegenstander alle lof
die hem toekwam: “Vandaag had ik het idee dat een 2700 plus grootmeester
tegenover mij zat.”
Swinkels-Tiviakov
Haaksbergen 2009
1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Pf3 Le7 5. Lg2 0-0 6. 0-0 c6 7. Dc2 b6 8. Pbd2 Lb7 9. e4
Pbd7 10. e5 Pe8 Een moeizame openingsvariantvoor zwart. Hij moet manoeuvreren

op de vierkante centimeter, terwijl wit de vrije hand heeft. 11. cxd5 cxd5 12. Te1 Dc7
13. Db3 a5 Na 13. ...Tc8 zou wit 14. Lf1 hebben gespeeld om na 14. ...Dc2 15. De3 de
binnengedrongen zwarte dame met Lf1-d3 te kunnen verdrijven. 14. Pf1 Tc8 15. Pe3
La6 16. Ld2 Dc6 17. Tac1 Db7 18. Txc8 Dxc8 19. Tc1 Pc7 20. h4 Dd8 21. Dc2 Pa8
22. Pg5! Lxg5 23. hxg5 Db8 Niet 23. …Dxg5? 24. Pxd5 24. Db1 Pc7 Tijdverlies. Na 24.
…Tc8 moet wit kiezen hoe hij verdergaat. Na 25. Txc8 Dxc8 26. b4 axb4 27. Dxb4 Dd8
is de zwarte stelling misschien houdbaar. Wit kan ook besluiten met 25. Lc3 de torens
voorlopig op het bord te houden. 25. a4! Tc8 26. b4 axb4 27. Dxb4 Pa8 28. Txc8+
Dxc8 29. De7! Met de dame op dit schitterende veld heeft wit de stelling geheel in
zijn greep. Zwart moet rekening houden met de directe aanslag 30. Pxd5 exd5 31.
Lxd5, maar ook met de langzame dreiging f2-f4-f5. 29. ...Pf8 30. Lb4 Pg6 Na 30. ...Pc7
31. Ld6 drijft wit het ongelukspaard terug in de hoek. 31. Dd6 Ld3 32. Kh2! Wit wil
na f2-f4 niet gestoord worden door een mogelijk lastig schaakje op c1. 32. ...De8 Na 32
...D c7 wint wit onmiddellijk met 33. Pxd5! exd5 34. Dxd5. 33. f4 Pf8

34. f5 De bekroning van wits strategie. Zwart moet nemen. Na bijvoorbeeld 43...Lb1 volgt
35. g6 (na onmiddellijk 35. fxe6 fxe6 36. Pxd5 kan zwart verwarring stichten met 36
...Dh5+) 35. ...hxg6 36. fxe6 fxe6 37 Pxd5! exd5 36. Lxd5+ Kh7 39. Dxf8 en wint.
34. ...Lxf5 35. Pxf5 exf5 36. Lxd5 Pe6 37. Dc6! Het eenvoudigst. Na dameruil is wit ‘s dpion onstuitbaar. 37. ...Dxc6 38. Lxc6 Pac7 38. d5 Pxg5 40. d6 Pce6 41. d7 Pd8 42. Ld5
Pge6 43. Le7
Zwart geeft op.

Duitse IM hoopt op ‘ Spass’ en promotie
door Chris Korsten
TILBURG – Stukkenjagers is titelkandidaat in de eerste klasse, het een na hoogste landelijke
niveau. Zeker nu Jan (Michael) Sprenger , een uit Duitsland afkomstige IM de Tilburgse club
is komen versterken.
Zaterdag gaat de schaakcompetitie van start.
De 26-jarige internationaal meester verhuisde vorige zomer vanuit Keulen naar Tilburg om
er aan de UvT (wetenschaps)filosofie te doceren. Hoewel hij in de clubcompetitie in de
Meesterklasse de kleuren van Utrecht verdedigde, ging hij in zijn nieuwe woonplaats bij
Stukkenjagers ‘onderlinge’ spelen.
„Dat beviel me zó goed, dat ik bedoor besloten heb om óók in de externe competitie voor
deze club uit te komen. Het is bovenal een vereniging met Spass und Gemütlichkeit.
Maar het feit dat de sfeer relaxed is, wil niet zeggen dat presteren onbelangrijk is. Ik heb
begrepen dat de club graag wil promoveren, ik zal proberen een steentje bij te dragen”, aldus
Sprenger .
Met een rating van 2510 is de Duitser meteen de sterkste Stukkenjager op papier; het
klassenverschil met clubcoryfeeën als Maurice Peek(2382), Herman Grooten ( 2341) en Cor
van Dongen( 2337) is aanzienlijk. Met Godesberger Schachklub, een bekende vereniging uit
Bonn waarvan hij nog steeds lid is, heeft hij jarenlange ervaring in de Bundesliga. Hij
versloeg er onder anderen Rustam Kasimdzhanov en Alexei Shirov. Het was dan ook geen
verrassing dat hij en passant een grootmeesternorm in de wacht sleepte. Inmiddels zingt
Godesberger een toontje lager in de tweede Bundesliga.
Sprenger staat bekend als een meester in het Siciliaans, zowel met wit als met zwart. „Ik zie
mezelf toch zeker niet als een theoreticus. Doordat ik – mede vanwege mijn drukke baan weinig tijd overhoud om openingen te bestuderen, vertrouw ik tegenwoordig vooral op mijn
intuïtie en de reeds aanwezige vaardigheden.”
Bij Stukkenjagers hebben zich nog een paar andere veranderingen voltrokken.
Zo heeft Mart Nabuurs de plaats ingenomen van Bram van den Berg en is Frans Konings
teruggekeerd naar zijn oude liefde Paul Keres. Verder is Bianca Muhren aangewezen als de
nieuwe teamleider. „ In de strijd om het kampioenschap lijkt Voerendaal onze grootste
concurrent”, zegt Mühren. „Pas eind maart, in de voorlaatste ronde, staat de onderlinge
clash op het programma.
Vóór die tijd moeten we proberen zoveel mogelijk punten bijeen te sprokkelen en niemand
onderschatten. Want het zou best wel eens een nek-aan- nekrace kunnen worden. Een
overwinning zaterdag tegen Eindhoven zou in ieder geval een mooi begin zijn.”

Brabants Dagblad 24/09/2009

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 SBpunten.
1 Willem van den Brink (06-30506933) 2 Reinier Jaquet (0162-467400) 3 César Becx (5354897/ 06-27423952) 4 Mark Clijsen
(4688084) 5 Fabio Mensing (06-27616791) 6 Mart Nabuurs (06-11181259) 7 Cor van Dongen (06-46766559) 8 Erik Dignum
(5442188)
4 november 3-8
4-2 5-1 6-7
11 november
8-7 1-6 2-5 3-4
18 november
Stukkenjagers Open
25 november
inhaalavond
2 december avondcompetitie
9 december Stukkenjagers Open 4
16 december
4-8 5-3 6-2 7-1

9 september
1-8 2-7 3-6 4-5
16 september
8-5 6-4 7-3 1-2
23 september
2-8 3-1 4-7 5-6
30 september
Stukkenjagers Open
1
7 oktober
Snelschaken + inhalen
14 oktober 8-6 7-5 1-4 2-3
21 oktober inhaalavond
28 oktober Stukkenjagers Open 2

A

Naam

1

1 Willem van den Brink
2 Reinier Jaquet

1

3 César Becx

½

2

3

0

½

4

½

5 Fabio Mensing

½

6 Mart Nabuurs
7 Cor van Dongen

1
1

6

7

0

4 Mark Clijsen

8 Erik Dignum

5

1

u*

1

1

1

score

0

3-½

0

3-1

0

0

3-½

u*

0

2-½

u*
u

8

0

3

2-½
1-1
3-3

1

3-3

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 derden-van-onder kampen om één plaats in de B. In totaal degraderen dus vijf spelers. Bij
gelijk eindigen beslissen SB-punten.
9 september
16 september
23 september
30 september
7 oktober
14 oktober
21 oktober
28 oktober

1-8 2-7 3-6 4-5
8-5 6-4 7-3 1-2
2-8 3-1 4-7 5-6
Stukkenjagers Open
1
Snelschaken + inhalen
8-6 7-5 1-4 2-3
inhaalavond
Stukkenjagers Open 2

4 november 3-8
4-2 5-1 6-7
11 november
8-7 1-6 2-5 3-4
18 november
Stukkenjagers Open
25 november
inhaalavond
2 december avondcompetitie
9 december Stukkenjagers Open 4
16 december
4-8 5-3 6-2 7-1

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 -------

3

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)
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1 Jan Otten
2

Dennis
Jaheruddin

u

x

2-1

3

Maykel
van Rijen

0

x

21½
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Pieter
Pulmans

3-0

6

Ron de
Veen

3-1

7

Kienfong
Lie Kwie

8

Ruud
Feelders

x

2

3

4

5

6

7

u* 1

x 32½

x
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score
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score
1-1

1

2-1½

0
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1
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u
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2-½
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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 (06-26551754)
9 september
1-6 2-5 3-4
16 september
1-2 6-4 5-3
23 september
3-1 2-6 4-5
30 september
Stukkenjagers Open
1
7 oktober
Snelschaken + inhalen
14 oktober 1-4 2-3 6-5
21 oktober inhaalavond
28 oktober Stukkenjagers Open 2

4 november
5-1 4-2 3-6
11 november
playoffs, ronde 1
18 november
Stukkenjagers Open
25 november
inhaalavond
2 december avondcompetitie
9 december Stukkenjagers Open 4
16 december
playoffs, slotronde

3
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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)
9 september
1-8 2-7 3-6 4-5
16 september
8-5 6-4 7-3 1-2
23 september
2-8 3-1 4-7 5-6
30 september
Stukkenjagers Open
1
7 oktober
Snelschaken + inhalen
14 oktober 8-6 7-5 1-4 2-3
21 oktober inhaalavond
28 oktober Stukkenjagers Open 2
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9 december Stukkenjagers Open 4
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HET SCHAAKSPEL IN DE LITERATUUR
Uit: Schaakgedichten
Uitgeverij Passage
Groningen 2006
Wouter Godijn

Sneeuwverlangen
Weet u ook nog hoe prettig-overzichtelijk
het begon? Wit ik,
de ander zwart, ik won.
De gang van zaken sprak zo overdonderend vanzelf
dat geen mens op het idee kwam zich aan zoiets onzinnigs
als poëzie te bezondigen en na al die jaren
begrijp ik nog steeds niet waar ze voor nodig waren,
die voort- en voortwriemelende, zich onafgebroken uitbreidende en vertakkende, mierennestachtig uitdijende
complicaties. Maar goed, als chroniqueur is het niet mijn taak
een oordeel te vellen over het nieuwe, schimmige – pardon, ik liet
me even gaan – beleid.
Op zekere dag was de ware aard van de stukken niet meer met
zekerheid vast te stellen:
De koningin kon de gedaante aannemen van een onbenullige pion,
wit zwart zijn en omgekeerd. Zelfs de uiteindelijke overwinnaat huldde zich in
raadsels.
Maar hoe vruchteloos het ons ook toescheen, aan het spel kon niemand zich
onttrekken.
In het hoge Noorden, vertellen we elkaar, speelt iedereen met wit.
Eigenlijk kan geen enkele speler zijn stukken onderscheiden
van de eindeloze, gelukzalige sneeuwvlakten. Pas op zeer hoge leeftijd
krijgen we van de autoriteiten wel eens toestemming naar het
Noorden te emigreren.

Stukkenjagers ratinglijst, 5 oktober 2009
Naam
1 Jan Sprenger
2 Robin Swinkels
3 Cor van Dongen
4 Maurice Peek
5 Petra Schuurman
6 Herman Grooten
7 Bianca Muhren
8 Anne Haast
9 Frank Wuts
10 Mark Haast
11 Frans Konings
12 Steff Helsen
13 Mark Clijsen
14 Bram van den Berg
15 Mart Nabuurs
16 César Becx
17 Peter Huibers
18 Mark Huizer
19 Erik Nicolai
20 Bram van Huijgevoort
21 Karel Storm
22 Fré Hoogendoorn
23 Sjo Smeets
24 Erik Dignum
25 John Greunsven
26 Reinier Jaquet
27 Ruud Feelders
28 Peter Lode

rating
2531
2509
2394
2374
2350
2343
2279
2262
2240
2235
2225
2187
2153
2151
2137
2136
2121
2093
2091
2065
2050
2033
2020
2013
1998
1994
1991
1990

Naam
39 Dennis Jaheruddin
40 Joost op 't Hoog
Stefan Hess
42 Kienfong Lie Kwie
43 Jean-Marie Wildeboer Schut
44 Pepijn Obels
45 Willem Mullender

rating
1864
1849
1849
1801
1790
1787
1769

46 Jan Otten
47 Bastiaan van de Rijt
48 Guus Vermeulen
49 Bas Rosheuvel
50 Rob Milo
51 Maykel van Rijen
52 Arend-Jan Meerwijk
53 Mark van den Berg
54 Paul Hanique
55 Andries Deliën
56 Jeroen van de Rijt
57 Maarten Heller
58 Leo van Gelder
59 Bart Landolt
60 Emil Voorhorst
61 Pieter Pulmans
62 Kees Gelens
63 Marco Kemmeren
64 Theo Mulder
65 Angelo Franken
66 Guus van Heck

1766
1752
1748
1746
1743
1742
1737
1711
1703
1698
1655
1654
1615
1592
1590
1577
1545
1538
1515
1509
1491

29 Jiri Obels
30 Gertjan Thomassen
31 Mark van Beurden
32 Sander Funk
33 Ivar Heine
34 Ron de Veen
35 Fabio Mensing
36 Erik van Ingen
37 Lex Karstens
38 Willem van den Brink

1976
1938
1935
1925
1924
1923
1920
1918
1871
1865

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

1432
1413
1411
1402
1326
1285
1262
1211
1196
1194

Verwerkt in deze ratinglijst: Groepen (3), KNSB (1), KBSB (1), SJ Open (1), NJK, Issy, ENCI, OKU,
Bad Homburg, Teplice, Leiden, Jyväskylä, Gent, Dieren, Vlissingen, Geraardsbergen, Leros,
Portugal, SJ Weekend, Brasschaat, BK, EK Girls, NK, Winterthur (3).

