Verwardheid brengt het voorjaar.
Van binnenuit. Een diepe rouw,
terwijl er niemand is gestorven.
Vroeger was het middag zeg ik.
-En de toekomst was een tempel
met een dak van glas-in-lood,
dat altijd riep kom op, schuif
aan en deel ons avondmaal!
Paul Gellings
Verwardheid en diepe rouw bracht het voorjaar. De vorige ronde vooral door de wijze
waarop het dak, waardoor het binnenvallende licht steeds mooiere kleuren aannam,
instortte. Deze ronde komt daar de degradatie van de zich, in het licht van het vorige seizoen
enigszins terecht, promotiekandidaat wanende tweede overheen.
De toekomst was een tempel. Hoe zag die tempel er voor ons in het begin van het seizoen
uit? Even terug naar de doelstellingen voor zover aan het seizoenbegin geformuleerd.
Eerst het vlaggenschip. Vorig seizoen lieten ze het vooral tegen de ‘mindere goden’ liggen,
voor dit seizoen gold ‘niet meer doen’ en ‘meedoen voor het kampioenschap’, naast,
minstens zo belangrijk, ‘Viel Spass’! Missie geslaagd!
Het tweede had het vorige seizoen al in de gaten dat de scheidslijn tussen winst en verlies
vliesdun kan zijn. Was dat vlies toen net taai genoeg om hen overeind te houden, dit jaar
bleek dat het niet altijd meezit en vielen ze er net te vaak doorheen. Een tegenvaller, maar
geen schok. Voeg daarbij de handhaving van de twee promovendi en die van de
eeuwigdurende degradatiekandidaat en alles ziet er alweer veel rooskleuriger uit.
En daarmee is het nog niet gedaan. Ook de avond- en bekerteams schoven aan, en hoe?!
Het KNSB team in de final four, het A-team in de race om het NBSB kampioenschap en het
F- team kampioen en promotie naar de 1e klasse. Volgend seizoen 5 van de 7 avondteams in
de 1e klasse!
Kortom, geen reden voor rouw, niemand gestorven, prima seizoen!

Stukkenjagers-agenda
woensdag 21 april
woensdag 28 april
woensdag 5 mei
woensdag 12 mei
donderdag 13 mei
zaterdag 15 mei
woensdag 19 mei
woensdag 26 mei
woensdag 2 juni
woensdag 9 juni
dinsdag 15 juni
woensdag 23 juni
woensdag 30 juni

Groepencompetitie
Groepencompetitie (slot tweede cyclus) + simultaan (?)
Prijsuitreiking SJ Open + TK Snelschaken
Groepencompetitie (begin derde cyclus) + R.S.G. A – Stukkenjagers A
Stukkenjagers 1 in Final Four KNSB-beker, Amersfoort
Massakamp Paul Keres – Stukkenjagers, Utrecht
Groepencompetitie + Stukkenjagers A – Mierlo-Geldrop A
Groepencompetitie
Groepencompetitie
Groepencompetitie
Groepencompetitie
Groepencompetitie
Groepencompetitie (slot)

Externe data 2010-2011
25 september (SJ 1, 2 en 3), 9 oktober (alle teams), 20 november, 11 december, 8 januari, 12 februari, 12
maart, 9 april (alle teams), 14 mei (SJ 1, 2 en 3)
Toernooien
Het Stukkenjagers Open vindt elk seizoen plaats op 9 woensdagavonden. De resterende data van dit
seizoen is 14 april.
Het Kersttoernooi vindt elk seizoen rond kerst plaats in ons clublokaal.
Het Stukkenjagers Weekendtoernooi zal 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.

Meanwhile on www.stukkenjagers.nl
Een selectie van de hoogtepunten van de afgelopen maand.
Op twee na vlugst... (12-4-2010)
Een Stukkenjagers-vijftal is zaterdag 10 april als derde geëindigd in het Open Brabants
Kampioenschap Snelschaken voor Clubteams in Veldhoven. Of nou ja snelschaken... tien minuten per
speler neigt meer naar rapid. Het team bestaande uit Frans Konings, Anne Haast, Bram van den Berg,
Mart Nabuurs en Frank Wuts draaide lekker mee in de top, totdat er met 4-0 van de latere kampioen
HMC werd verloren. Ook stadgenoot Het Zwarte Schaap - met Loek van Wely in de gelederen - bleef
ons team in de eindrangschikking ruim voor.

Historische zege in Rotterdam (10-4-2010)
Zou Stukkenjagers 1 er voor de tweede keer in de historie in slagen de Final Four van de KNSB-cup te
bereiken? Na moeizame zeges op Sliedrecht en Eindhoven en een ruime op SMB togen Anne Haast,
Mark Haast, Bram van den Berg en Mart Nabuurs vrijdag 9 april richting Rotterdam, om daar in de
kwartfinale de strijd aan te binden met tweedeklasser Charlois Europoort. Die bracht, met de
broederduo's De Wit en Overdam, een vergelijkbaar gewicht op de schaal van Elo. Het werd dan ook
een spannende strijd, die eindigde in een 2,5-1,5 zege voor de onzen. Een uitgebreid verslag van de
match vind je in het Gastenboek en verderop in dit clubblad..
En zo is, na het debuut in 2003, hernieuwde deelname aan de finaledag een feit. Op Hemelvaartdag,
donderdag 13 mei, zullen in Amersfoort ook de meesterklassers HSG, LSG en Apeldoorn hun
opwachting maken. 's Morgens wordt er geloot voor de halve finale, 's middags volgen dan de grote
en kleine finale.

Eerste beslissingen in Groepencompetitie (10-4-2010)
De Groepencompetitie is inmiddels twee ronden verder. In de A-groep lijkt alles business as usual;
Robin Swinkels op 100%, Mark Clijsen en Mart Nabuurs niet ver daarachter. Maar in de
degradatiezone zal César Becx zich nog flink moeten reppen om - bijvoorbeeld - revelatie Maykel van
Rijen voor te blijven. In de B-groep wist Paul Hanique zich in extremis te plaatsen voor de
promotieplayoff. Dit ging ten koste van Joost Op 't Hoog, die in de strijd tegen degradatie meteen
verrassend werd opgebracht door Maarten Heller. In de promotiepoule kan Willem van den Brink een
hernieuwd optreden in de A bijna niet meer ontgaan na de zege op Dennis Jaheruddin. Ruud Feelders
en Reinier Jaquet maken de meeste kans om hem te vergezellen.
In de promotiepoule van de C-groep wist Bart Landolt zich reeds te verzekeren van een B-ticket. De
strijd om de overige drie is nog volledig open. Pieter Pulmans won zijn beide partijen in de
degradatiepoule, maar moet nu afwachten of Jan van den Dries niet alsnog de behoudsplaats voor zijn
neus wegkaapt door de reeds gedegradeerde Peter Ansems en Tim Veenstra te verslaan. In de Dgroep gaat Angelo Franken waarschijnlijk weer eens 'gewoon' 100% halen, nu hij rivaal Thijs Huiting
heeft verslagen. Voor de derde en vierde promotieplaats liggen Cees Zoontjens en Paul Vermee goed
op koers.

Een weekendtoernooi in Eindhoven! (30-3-2010)
Het uitroepteken staat er niet voor niets, want een rijke historie kent dit fenomeen niet in de Lichtstad.
Maar daar gaat verandering in komen: op 23, 24 en 25 april organiseert schaakvereniging Woensel
Lichttoren Combinatie de eerste editie van het WLC Weekendtoernooi. Plaats van handeling zijn de
zalen van Buurtcafé De Hoeksteen aan de Gerretsonlaan. De formule is vergelijkbaar met die van ons
eigen weekendtoernooi; zes ronden Zwitsers, met de mogelijkheid om een bye te nemen in een van de
eerste vier ronden. Naast het normale prijzengeld (eerste prijs 500 euro) zijn er ratingprijzen te
verdienen in drie verschillende ratingcategorieën. Meer informatie en een voorlopige deelnemerslijst
vind je op de site van WLC.

Warme ontvangst of heet dagje? (25-3-2010)
Zaterdag 15 mei is het zover: dan beleeft de massakamp tussen Paul Keres en De Stukkenjagers zijn
tweede editie. Vorig jaar wonnen we de première in De Kerktuin(!) ruim, dus de Utrechtenaren zullen
ongetwijfeld in eigen huis revanche willen nemen. En het moet gezegd... toen laatst de twee hoogste
teams van beide clubs elkaar simultaan in de KNSB-competitie troffen werd het nog maar 9,5-8,5 voor
de onzen. We hopen natuurlijk weer op een massale opkomst voor dit dagje-uit, dat aan de partner
gerust als een ronde van de externe competitie kan worden gepresenteerd. Heb je interesse om mee te
gaan, meld dat dan aan Bram van den Berg. Je speelsterkte is overigens van geen enkel belang.

In maart kon u al lezen hoe het de Stukkenjagers verging in het TDK, de ontknoping zijn we u om
onopgehelderde redenen schuldig gebleven….
Ter opfrissing:
Bram van den Berg maakt geen fout (15-3-2010)
Dat geldt al zo'n beetje het hele seizoen, maar in dit geval betreft het de zesde en voorlaatste ronde
van de strijd om de Tilburgse districtstitel. Die vond zondag 14 maart plaats in Denksportcentrum
Theseus. Stefan Hess mocht met wit proberen Bram een halt toe te roepen, maar slaagde daar niet in.
En zo hield de koploper met 5,5/6 een half punt marge op Frans Konings, die Huub Leemans versloeg.
Stefan bleef op 3,5 punt staan, en kreeg gezelschap van Guus Vermeulen, die Peter van Ruth versloeg.
Leo van Gelder staat op 2,5 punt nadat hij alsnog Jacques Peeters aan de zegekar bond.

In de laatste ronde op 11 april won Bram van Rik van Loy en bleef daardoor met 6,5 uit 7 in
de eindrangschikking Frans Konings een half punt voor.Stefan Hess en Guus Vermeulen
eindigden op 4,5 punt terwijl Carel van Alphen en Leo van Gelder op 3,5 punt eindigden.
Bram is dus Tilburgs Districts Kampioen!

Externe, de verslagen.

De laatste bittere pil van 2010 SJ 1

uiteraard met een kater want we werden
geacht diep in de nacht op station Tilburg

De gezamenlijke slotronde, an sich een

te verzamelen alwaar we de trein naar

leuk idee, maar om Voerendaal nu

Wageningen zouden nemen. Op station

kampioen te zien worden. Ik zag er

iedereen verzameld, Jan, Mark, Anne,

tegenop. Voor de zekerheid heb ik vrijdag

Witbier, Mart en ik. Het 2e team ging naar

genoeg ingenomen om niet al te fris en

Arnhem om te vechten tegen degradatie,

fruitig te verschijnen. Zolang er nog wat

daarover verhalen ze ongetwijfeld zelf.

op het spel staat leuk zo ‘n slotronde, maar

We vertrokken uit Tilburg en kwamen

nu…laat ik het zo zeggen het is mijn ding

langs Den Bosch alwaar Fré van het 2e

niet, alle wedstrijden gaan toch langs je

instapte. Hij was nog niet binnen of er

heen, het enige voordeel is dat je wat
medegenieters in de dop treft.

werd al gezegd pak je schaakbord er maar
bij. Ik wil niet zeggen dat ik een groots
dan wel fanatiek schaker ben. Echter ik

Hoe begon deze stralende zaterdag,

weet wel dat als ik net op ben mijn hoofd

aan het bier zat in Wageningen,

niet staat naar het bekijken van een partij

luxepaarden hoor.

die iemand uit mijn team de avond ervoor
heeft gespeeld. Waar mensen die zin en
energie vandaan halen, geen idee,
gelukkig ging Jan namens SJ1 een kijkje
nemen. Van Jan snap ik dat wel, die
jongen schaakt alleen een paar potten
extern per jaar en als je dan op
vrijdagavond gaat bridgen is het goed om
je focus even te verleggen
zaterdagsmorgens, maar ja, als ik 35% haal
op een vrijdagavond ben ik ook toe aan
een andere hobby denk ik.
Over tot de orde van de dag, even aan
Haast vragen of hij vanavond mee gaat
eten. Dat doet die jongen toch te weinig,
vast een leuke sport dat waterpolo, maar je
moet het niet overdrijven. Helaas hij is er
niet bij vanavond en waarom ? ‘Ik moet
een wedstrijd klokken’ zegt ie.

Aangekomen in Wageningen wisten we
gelukkig welke bus we moesten hebben,
geen idee waar we er uit moesten, echter
Paul Keres en Caissa2 stapten in dezelfde
bus in en Paul Hommerson leidde goed de
weg naar de Vredeshorst. Daar
aangekomen eerst op het terras een koffie
dan wel ander drankje genuttigd. Kwart
voor een was de opening, die hebben we
gemist maar iets voor enen waren we er.
Iedereen ging zitten en we konden van
start. Ik speelde tegen Jeroen Franssen en
bestelde voor mezelf maar gelijk een
biertje. De wedstrijd ging in zoverre
nergens om, we moesten winnen en hopen
op een misstap van Voerendaal.
Onrealistisch en kansloos, maar ja nooit
gegokt is altijd verloren. Aan de bar kwam
ik Dirk de Beer van Paul Keres tegen, net

Goed, voor degene die waterpolo niet

als ik een fervent kantelaar. Hij vertelde

kent, het is handbal maar dan in het water.

het bier verdiend te hebben omdat hij met

Wat doet iemand die moet klokken ? Deze
man houdt gedurende een wedstrijd het
volgende in de gaten.

de fiets (!) was. 55 km, goed te doen maar
toch netjes, terug was een ander verhaal
denk ik, maar dat heb ik nog niet gehoord.
Dat vind ik dan ook het enige voordeel

-

Het bijhouden van de score

van de slotronde je komt andere schakers

-

Het controleren van de 3 seconde

tegen waarvan je denkt, OW gezellig, of

regel

OW lang niet gezien.

-

Het invullen van het
wedstrijdformulier

Nou ik denk dat ik weer waterpolo ga
spelen;-).

Even naar buiten om wat frisse lucht te
scheppen, zie ik daar Andrei Orlov in zijn
auto stappen en vertrekken. Ik denk hu,
we zijn 10minuten bezig ! Wat bleek?

Gelukkig waren we inmiddels in

Andrei ging op vakantie, maar Voerendaal

Nijmegen aangekomen waar onze invaller

had hem gevraagd toch even mee te doen.

van vandaag Ivar Heine instapte. Hij

Van Duisburg naar Wageningen, met

oogde fris en fruitig en had er zin in. Peek

zwart in 5 zetten remise, terug naar

ook want die sms’te dat hij op het terras al

München en, ik neem aan, tot de conclusie

komen (gekomen?) dat het met die aswolk

mindere gedaan te hebben ontstond een

wel snor zat en dat hij Israel niet gehaald

totaal niet boeiend eindspel. Anne nam

heeft. Mogelijk was hij nog op tijd terug

dan ook de meest wijze beslissing en ging

voor het feestje in Limburg !

keihard aan de appelsap gedurende de

Terug naar de wedstrijd, in chronologische

rest van de middag.

volgorde even de uitslagen en een korte

2,5 uit 9 en een TPR van 2050 kun je

verslaggeving van het seizoen van

punttechnisch alleen maar een dramatisch

hummus.

seizoen noemen en ik zie geen reden om

Ivar Heine was als 1e klaar, onze supersub
speelde met wit een wilde variant van de
Pirc, in mijn ogen nog steeds de
weerlegging van dit ding, maar helaas
werd een mindere gedaan en de muziek
verdween snel uit de stelling. Remise is
met wit een prima resultaat. Ivar dank
voor je inzet en helaas konden we je niet
mee laten delen in de vreugde van een
kampioenschap.
Mark Haast was als 2e klaar, zoals het hele
seizoen eigenlijk al. Hij kreeg zijn favoriete
Schots op het bord tegen Fred Jonker en
won in no time een stuk, Fred vond het
wel lekker nog even door te gaan dus het
duurde een half uurtje langer maar aan het
resultaat deed dit niks af.
6.5 uit 9 en een TPR van boven de 2300. De
man draait net als vorig jaar weer een
uitstekend seizoen op schaakgebied.
Scoort gewoon makkelijk op een laag bord
en heeft dit maar vol te houden de
komende seizoenen. Als hij nou nog wat
vaker mee uit eten gaat komt het helemaal
goed. Gelukkig is hem al bijgebracht dat je
tijdens de partij niet met je jas aan speelt,
de eerste stap is gezet.

dit te ontkrachten. Het goede nieuws voor
Anne is dat ze vaak hoog speelde en dit
seizoen nergens van het bord af is gezet.
Slechts wat jeugdige overmoed zorgde
voor leuke en interessante stellingen, maar
soms is het beter het zakelijk, degelijk en
overzichtelijk te houden (ja inderdaad uit
mijn mond dit ;-))om je score minimaal te
verdubbelen, volgend seizoen staat al
bijna voor de deur, keep that in mind.
Mart Nabuurs was als 4e klaar en verloor
met wit redelijk kansloos van Sander van
Eijk voor mijn gevoel. Deze Sander
speelde bijna de hele partij met jas aan en
heeft derhalve nog veel te leren, zeker
gezien het feit dat het zaterdag natuurlijk
niet echt koud te noemen was in de
Vredeshorst dan wel daar buiten.
4 uit 8 en een TPR van 22iets, Mart speelde
gewoon goed en degelijk. Won partijen die
hij moest winnen, verloor partijen die hij
mocht verliezen. Liet vooral tegen
Voerendaal zien uit het juiste hout
gesneden te zijn. Na 1,5u een kansloze
stelling tegen een GM, maar tot diep in het
5e uur bleef hij zijn tegenstander het lastig
maken, deze verbruikte ook de nodige tijd
en moet geschrokken zijn van het

Anne Haast was als 3e klaar, ook met wit

weerwerk wat hij kreeg deze dag. Helaas

spelend, kreeg ze een tegenstander die de

bleef het zonder resultaat, maar dat is

theorie beter kende, na op zet 16 een

slechts een kwestie van tijd.

Jan Sprenger was als 5e klaar. Een goede

logische oorzaak. Iedereen was goed

en interessante partij tegen Jan Timman,

gefocust met zijn eigen partij bezig maar

waar ik het idee had dat onze Jan nooit

had ook oog voor de rest. Iedereen wist

slechter stond. Een boeiend stukoffer met

waar het om draaide wat de cruciale

een remise tot gevolg. Speciaal voor de

momenten waren, waar het nodig was een

wedstrijd tegen Jan had Jan een flesje rode

tandje bij te zetten en om Jan te citeren:

wijn gekocht, die zij na de partij onder het

‘we speelden een geweldige match, de

genot van een gesprek leeg hebben

beste van Stukkenjagers die ik heb gezien

gemaakt. 1 jaar Stukkenjagers en nu al

dit seizoen, wij kunnen ons niks verwijten

levensgenieter.

al zal het nog wel even duren voor

5 uit 8 en een TPR van 23hoog, volgens Jan
bestaan er geen plusremises. Derhalve zal
ik hier niet het nieuwe woord plusnullen
proberen te verkondigen Feit is wel dat
Jan iedere keer aan de positieve kant van

iedereen hier overheen is’.
Komend seizoen gaat hij een half jaar naar
Australië, maar in de wedstrijden die hij
speelt zal hij ongetwijfeld zijn nu al
Stukkenjagers hart weer laten spreken.

de score zat en een punt of anderhalf punt

Bianca was als 6e klaar, tegen Erwin

meer vrij makkelijk tot de mogelijkheden

Oorebeek had ze mijns inziens lange tijd

had behoord. Nu draaide hij een redelijk

een minnetje (zolang je je notatie niet

seizoen, maar een debuutjaar is altijd

inlevert, beweer ik natuurlijk ook nooit het

lastig en zeker op een hoog bord. Ik denk

tegendeel). Op hardheid zoals we die

echter dat de 2 betogen van Jan de meeste

alleen van Bianca kennen kreeg ze het

indruk hebben gemaakt.

voor elkaar wat vage zooi in de stelling te

Allereerst werd ons na de wedstrijd tegen
Paul Keres verteld dat het echt anders

gooien, iets wat uiteindelijk resulteerde in
een gedegen overwinning.

moet wilden we kans maken tegen

6 uit 9 en een TPR van 23eneenkwart,

Voerendaal. Je dient je tijd goed in te delen

gewoon een prima seizoen, op de

en er dient duidelijkheid te zijn binnen het

belangrijke momenten stond ze daar. Op

team. Wat is de stand, moet ik op winst

hardheid de nodige extra punten

spelen, moet ik remise maken, wie is

verdiend, maar ook voor Bianca geldt als

teamcaptain op het moment en meer.

je weinig speelt word je niet beter.

Probeer te denken en te spelen als een

Enigszins afzwakken mag je dit natuurlijk

team. Een les die iedereen goed ter harte

wel gezien dat zij dit seizoen als

heeft genomen en tegen Voerendaal

teamleider optrad. Steeds maar mensen

leverden we een geweldige teamprestatie.

regelen, treinen, bussen, auto’s,

Na deze wedstrijd togen we naar de stad
om wat te eten en hij prees iedereen voor

opstellingen. Veel geregel, veel gedoe en
weinig complimenten.

het geweldige gevecht wat we vandaag

Bianca dank voor al het geregel en het

hadden geleverd. Tijd werd goed

geweldige inspireren en motiveren, we

ingedeeld, waar niet had dat een goede en

waren dit seizoen een mooi leuk en sterk

team en daar heb jij veel aan bijgedragen.

ook. Cijfert zichzelf soms iets teveel weg,

Je hebt het geweldig gedaan, iedere keer

geheel in stijl met zijn karakter. Ik durf te

op tijd met stukken opzetten, het ontbijt

zeggen dat hij komende seizoenen nog een

werd iedere keer geregeld, was het niet bij

hoop mooie dingen gaat laten zien in

iemand thuis dan wel in de stad. Zelfs de

Stukkenjagers 1.

Griek hebben we twee keer in mogen
ruilen. Waarna we bij Pino’s (we hadden 2
kinders bij) heerlijk hebben gegeten en een
geweldige avond hadden. Daarna nog
even naar Jacks, het was een geweldig
seizoen, dank daarvoor (namens het hele
team uiteraard).

Cor van Dongen was als 8e klaar, tegen
Arjan van Herewaarden speelde hij op
bord 10. Klasse dat Cor na Voerendaal
gewoon inviel voor Herman. Dat de zin
niet daar was en de ambitie al weg is, is
duidelijk, toch zette hij weer een prima pot
neer en won een beter staand

Witbier was als 7 klaar, tegen David van

toreneindspel op techniek zoals alleen Cor

de Eekhout had hij wederom zijn geliefde

dat kan.

e

Fransman op het bord, helaas had de partij
niet veel om het lijf. David kwam beter te
staan en witbier zag de bui (goede ogen
die jongen) al hangen. Ik heb hem nog
remise aan proberen te laten bieden, maar
het enige wat mij dit kostte was een biertje
omdat het geweigerd werd. Of om met
witbier te spreken, we kunnen niet
allemaal altijd tegen iedereen remise
aanbieden en het krijgen.
Uiteindelijk dacht witbier naar een
gewonnen pionneneindspel af te
wikkelen, edoch het bleek een verloren
dame eindspel
6 uit 9 en een TPR van 2200, een prima
seizoen van de Clijsen. Hij speelde dit
seizoen wat meer met wit en dat heeft zijn
score goed gedaan. Daarnaast staat witbier
altijd garant voor een goede sfeer in het
team. Met iedereen kan hij gesprekken

5,5 uit 8 en een TPR van 2350, een normaal
seizoen voor Cor, iedereen die hem kent
weet dat hij beter kan, maar hij draaide
gewoon een goed seizoen. Helaas zal dit
seizoen anderen en hem voornamelijk
bijblijven vanwege het nare röntgenschaak
tegen Voerendaal. Het had de verdiende
bekroning geweest van een geweldige dag
en een geweldige partij, het mocht niet zo
zijn. Komend seizoen heeft Cor
aangegeven als invaller te gaan fungeren,
zonde maar over 2 jaar speelt hij gewoon
weer 8x per jaar mee, een zekerheidje voor
mensen die Cor kennen.
Peek, Mister Stukkenjagers1 hemzelf, was
als 9e klaar. Over zijn partij ga ik niks
zeggen, hij speelde tegen Hendrik Marks
die een goede pot speelde en uiteindelijk
na harde strijd werd het remise.

voeren en praten als Brugman, hoe later

6 uit 8 en een TPR van 2400, als enige van

op de avond (lees diep(er) in de nacht) hoe

het team bleef hij ongeslagen, altijd op een

beter. Een geweldige teamspeler met de

hoog bord, ondanks de verre trip uit

juiste drijf en een geweldige spirit, of je nu

België altijd monter, vaak nog even mee

met hem poolt, schaakt, dart of wat dan

de stad in en zondagmorgen voor dag en

dauw weer vetrokken uit het Brabantse,

de partij, ik kan u slechts zeggen, ik

op naar zijn Averboden, zijn Klaartje, zijn

beleefde de partij in een roes.

Jonathan en zijn Simon. Al weken voor de
volgende rondes mails rondsturend:

7 uit 8 en een TPR van 2450, nooit zo een

Wie kan mij helpen, want ik heb geen

goed seizoen gehad, weinig sprankelende

chessbase op mijn laptop en wil

partijen gespeeld (Anne lees je mee?),

voorbereiden!

maar over het algemeen veel wedstrijden

Wie heeft er iets goeds en makkelijks tegen

heel makkelijk gewonnen, iets met

het Konings-Indisch liggen ?

stukken goedzetten, bier bestellen en

Of gewoon op maandag, ik heb er zin in

accepteren dat je omvalt. Slechts 1 persoon

en ben er klaar voor, zie jullie zaterdag!

had ik tegen die mij om liet vallen,

Of helaas ben ik er niet bij deze ronde,

misschien was dat wel mijn beste partij,

maar heel veel succes gewenst en zet hem

Patrick speelde die dag echter gewoon

op Stukkenjagers!

beter, ik vind dat niet eens zuur, het was

15 jaar heeft hij bij Stukkenjagers gespeeld

gewoon zo en hij verdiende dat punt.

en nu, nu komt er een einde aan.

Wie hebben we dan nog niet gehad, die

Stukkenjagers 1 zal een nieuw gezicht

toch zeker ook even uitgelicht moeten

krijgen, mensen komen mensen gaan,

worden?

maar Peek toch niet ?

Herman Grooten uiteraard, 4 uit 7 en een

Helaas, Peek dank voor alles, je geweldige

TPR van 2330 een redelijk normaal

talent, je dart capaciteiten, je Limburgs, je

seizoen. Al speelde Herman dit seizoen

unieke uitspraken, je legendarische

wel ontzettend creatief en attractief. Hij

analyses (van zowel schaakpartijen als

liet het principiële zelfs af en toe varen

zoals jij mensen soms ziet, dan wel

volgens mij. Mogelijk heeft het vaderschap

ingevingen hebt: Baywatch ;-)) je

hier iets mee te maken, ik was vooral

enthousiasme, je betrokkenheid, jij die

onder de indruk van zijn remise tegen

altijd en overal bij was ! Heel veel succes

Felix Levin, professioneel zittend op bord

in België, waar je dan ook moge gaan

1 met zwart, een plusje pakkend en remise

spelen, heel veel lol die keer dat je

accepterend in teamverband. Daarnaast

(hopelijk) nog meespeelt met

speelde hij wat leuke partijen (Anne lees je

Stukkenjagers, dan wel je gezicht laat zien

mee?), maar liet hij zich wel eens

in de gezelligste stad van Brabant. Wij

meeslepen in een heksenketel. Iets waar hij

toosten zeker nog want dit was geen

met zijn stijl boven kan en hoort te staan,

afscheid.

spelvreugde vergoedt echter veel.

Ikzelf was als laatste klaar, een redelijk

Petra Schuurman, voldeed met 2 partijen

unieke gebeurtenis in mijn bestaan. Jeroen

aan de norm, de score doet er niet echt toe.

Franssen ging tot het gaatje, maar werd

Petra heel veel beterschap en voor snel

uiteindelijk toch opgebracht in een

veel plezier als moeder, hopelijk zien we je

toreneindspel. Oordeelt u straks zelf over

weer achter het schaakbord als de rust is

wedergekeerd en jij je zinnen wilt

nieuws was dat ik nog nooit zulke

verzetten. Helaas moet ik nog een keer

geweldige verslagen heb gelezen als van

langskomen voor een cadeautje aangezien

met name deze groupie. Daarnaast is je

het kampioenschap te hoog gegrepen was

helende werking op Cor briljant, er moet

dit jaar.

toch wat herstelwerk verricht zijn om hem

Frank Wuts, de immer supersub van
Stukkenjagers, won in en tegen Paul Keres
weer een echte Wutspartij. Chaos alom en

mee te laten doen tegen Wageningen.
Dank voor je onvertogen enthousiasme en
gezellige borreluurtjes ;-).

op het juiste moment toeslaan. Hopelijk

Het schijnt een schaakverslag te zijn, dus

gaat Frank wat meer spelen, want zijn

bij deze nog een drietal partijen van deze

partijen zijn een genot voor de tactische

dag.

schaakliefhebbers, correct is het zelden
(Anne lees je mee?), maar briljante

Mart Nabuurs – Sander van Eijk

schwindles en ideeën vergoeden veel, hij

1. e4 c5 2. Nc3 a6 3. g3 b5 4. Bg2 Bb7 5. d3

heeft er de leeftijd voor.

e6 6. Nge2 d5 7. exd5 b4 8. Ne4

Jiri Obels mocht eenmaal invallen, helaas

Bxd5

was een nul zijn deel, een nul die zeker
niet nodig was. Hopelijk hebben we met
de teamsfeer toch nog een leuke dag mee
kunnen geven.
Eric Nicolai, de andere supersub, 2x was
hij erbij. Met een vijftig procent score is hij
vast niet tevreden, maar dat mag hij best
zijn. Als de tijd daar is, komt Eric wel weer
wat meer spelen. Vooral leuk vind ik het
dat hij regelmatig bij thuiswedstrijden
even komt kijken.
Stukkenjagers 1 dank voor een mooi
seizoen en volgend seizoen een
kampioenschap vieren is ook leuk, die
jurken moeten toch weer een keer aan hè
dames !

Het lijkt mij dat zwart hier al tevreden is
met de stelling, damevleugel prima
ontwikkeld en in het centrum ook geen
problemen te zien
9. O-O Nf6 10. Nxf6+ gxf6 11. Nf4 Bxg2
12. Kxg2 Nc6 13. Be3 Bd6 14. Qh5
Bxf4 15. Bxf4 f5 16. Bg5?

Over dames gesproken, Winifred of
gewoon Wini !
Motivator, inspirator, broodjes haler,
boekenwurm, sfeerbepaler en geweldige
tekstenschrijver. Die nederlaag tegen
Voerendaal was zo zuur, het goede

Arjan van Herewaarden – Cor van
Dongen
1. e4 e6 2. b3 d5 3. Bb2 dxe4 4. Nc3 Nf6 5.
Qe2 Be7 6. Nxe4 O-O 7. Nf3 b6 8.
Nxf6+ Bxf6 9. Bxf6 Qxf6 10. Qe5 Nd7 11.
Qxf6 Nxf6 12. Be2 Bb7 13. O-O

Hierna komt zwart in een goed
middenspel terecht wat heel lastig te
keepen is mijns inziens
Qd5+ 17. Qf3 Qxf3+ 18. Kxf3 Kd7 19. c3
Rhc8 20. Ke2
Rab8 21. Rab1 a5 22. Rfd1 a4 23. Be3 Ne7
24. c4 e5 25. f4 f6 26. Rd2 Kd6
27. Kf3 b3 28. a3 Rg8 29. Re1 Nc6 30. Rg2
Rb7 31. Reg1 h5 32. h3 Rh7

Lekker zo’n stelling met zwart, wit heeft
niks bereikt en nu komt Cor
Rfd8 14.Rfd1 Ne4 15. Rac1 c5 16. c3 Rac8
17. Kf1 Kf8 18. d3 Nf6 19. Ne5 Ke7 20. Bf3
Bxf3 21. Nxf3 Nd5 22. g3 f6 23. Ke2 g5 24.
Ne1 e5

Zwart is volledig aan het roer en de vraag
is slechts wanneer hij er doorheen komt
33. Bf2 Re7 34. Rd1 Rge8 35. Bg1 Nd4+ 36.
Bxd4 cxd4 37. fxe5+ fxe5 38. Re2 e4+
39. Kf4 Kc5 40. Kxf5 exd3 41. Red2 Rf7+
42. Kg6 Rf3 43. Rxd3 Rxd3 44. Rxd3 Re3
0-1

Zie het verschil, wit lijkt niks gedaan te
hebben en zwart komt langzaam aan naar
voren rollen, tuurlijk het zal niet gelijk
winnen maar er is er maar 1 aan het roer
25. Ng2 Ke6 26. a3 h5 27. Rf1 Rc7 28. Ne3

Ne7 29. f4 exf4 30. gxf4 g4 31. f5+ Kf7 32.

60. … Kh5 61. Kc5 h3 62. Kd5 h2 63. Rh1

Rf4 Nc6 33. Rd1 Rcd7 34. Nc2 Re7+ 35.

Rg2 64. Ke6 Kg5 65. b5 Re2+ 0-1

Kf2 Rde8 36. Re1 Ne5 37. Re3

Jeroen Franssen – Bram van den Berg
(speciaal voor Jan Sprenger)
1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ne4! 4. a3 b6!

Subtiel gespeeld met zwart en wit verliest
al een pion en feitelijk de partij
37. .. Nxd3+ 38. Rxd3 Re2+ 39. Kg3 Rxc2
40. h3 gxh3 41. Kxh3 Ree2 42. Rff3 Rcd2

Ik neem je even mee naar de wondere

43. Rxd2 Rxd2 44. Kh4 Rh2+ 45. Kg3 Ra2

wereld van het Fajarowicz gambiet, 4.a3 is

46. a4 Kg7 47. Kf4 c4 48. b4 Rxa4 49. Ke4

de beste zet tegen dit systeem en niet voor

Ra1 50. Kd5 Re1 51. Kxc4 Re5 52. Kd4 b5

niks. Mijn zet is vooral bedoeld ter

53. c4 bxc4 54. Kxc4 Kh6 55. Ra3 Re7 56.

provocatie. De zwartspeler hoopt

Rg3 Rg7 57. Rh3 Rg4+ 58. Kb5 h4 59.Ra3

uiteraard op 5. Dd5 wat nu te doen als

Rg7 60. Ra1

zwartspeler zul je je afvragen? Gewoon
wat je jeugdspelers leert, stukken
ontwikkelen, 5. … Lb7! Met als idee dat je
na 6. DxLb7 Pc6 speelt en de dame heb
gevangen. Ownee wit heeft nog 7. b4, hoe
nu verder te gaan met zwart, je hebt een
stuk geofferd. Gewoon net als een
grootmeester, speel op 2 vleugels 7. … Tb8
8.Da6 de enige en nu 8. … Pxf2! Pak er een
bord bij en geniet, of niet. Meer van deze
wondere wereld ga ik u overigens niet
verklappen. Over naar de partij.
5. Nd2 Nxd2 6. Bxd2 Nc6 7. Nf3 Qe7

Wit is machteloos en wordt snel
opgebracht door 1 vrijpion, zie de
harmonie van de zwarte stukken.

8.Bc3 a5 9. b3 Bb7 10. e3 O-O-O 11. Qc2

18. Ra7 ik werd er niet bang van g4 19.
Nd4 Qxe5 voor je het weet sta je een pion
voor 20. Rfa1 Qe4 21. Bf1

Tot zover een vrij standaard
uitgangspositie in de faj; je staat een pion
achter, lange rokade tegen korte (op
termijn) en nu moet je een plan bedenken.

Zwart staat prima en neemt het heft nu in

Er zijn 2 ideeën, 1 je offert met d6 een pion

handen

voor spel of het door mij gespeelde idee

21. … h4 22. Qb1 Ja dat is wel heel erg

11. … h5 12. Be2 Rh6 13. O-O g5 ? Beter is
g6, lijkt krom met die toren, maar veld f5

ongelijk bekennen Qxb1 23. Rxb1 Kb8 24.
Rba1 Rg6 25. Be2 Bg7 26. R7a2

is vaak cruciaal in deze opening, ik wist
het wel maar dacht wat kan mij nou
gebeuren ?14. b4? Nou Pd4 was nu wel
aardig geweest voor de witte axb4 15.
axb4 Nxb4 16. Qa4 Na6 17. Qb5 Nc5

Ik heb een gezonde pion meer en nu zou
het een kwestie van techniek moeten zijn,
Pb3 was hier trouwens wel zo handig
26. … Re8 27. Nb5 f5 28. Bxg7 Rxg7 29.
Nc3

Wit is vrij opzichtig te werk gegaan en lijkt
zijn hand overspeeld te hebben, de zwarte
koning staat veilig en de witte wordt
spoedig onder vuur genomen

Kd7

Ik vroeg me af hoe hier verder te gaan, ik
had al een paar units op en wilde er toch

Ik dacht dat wit hier Th7+ moest spelen;

nog wel wat van maken, dus koos voor het

dat voorkomt dat zwart met c5 kan komen

thema op zoek naar de koning

en dan wordt het nog een lastige klus, al

29. … g3 30. hxg3 hxg3 31. Bf3 Ne4 32.

wilde ik ooit tot d5 proberen te komen en

Bxe4 fxe4 33. fxg3 Rxg3 34. Kf2 Reg8 35.

gewoon winnen

Rg1 R3g7 36. Rd2 Kc8 37. Rd4 Rg4 38. Ne2

57. Rh5 c5 58. Rh1 Kc6 59. Rb1 Kc7 60.

d6 39. Nf4 Kd7 40. Rh1 R4g7 41. Rh6 Ra8

Rb3 Rd1 61. Rb2 Kc6 62. Rb3 Rh1 63. Rb2

42. g4 Rag8 43. Nh5 Rf7+ 44. Rf6 Rgf8 45.

Rh5 64. Rb1 Re5+ 65. Kf4 Re8 66. Rb2 Re6

g5 Rxf6+ 46. Nxf6+ Ke6

67. e4 Rh6 68. Kf5 Rh1 69. Rd2 Rh5+ 70.
Kf4 Re5 71. Rb2

Zwart staat goddelijk en het lijkt een
kwestie van tijd voor dit wint, het plan is

Zo het manoeuvreren is gedaan, nu even

eenvoudig nu de uitvoering nog. 47. Kg3

uittikken

Kf5 48. Rd2 Rh8 49. Rf2+ Kxg5 50. Rf4

71. … Re8 72. Kf3 Rf8+ 73. Ke3 Rf1 74.

Rh1 51. Nxe4+ Bxe4 52. Rxe4 Kf6 53.

Ke2 Rc1 75. Kd3 Rd1+ 0-1

Kf3Rh2 54. Rf4+ Ke6 55. Ke4 Rd2 56. Rh4

Rest mij niks meer dan mijn teamgenoten
te bedanken voor dit geweldige seizoen en
ze voor volgend seizoen alle goeds te
wensen, ik zal jullie volgen.

Bram

Stukkenjagers 2: een seizoen van de onbenutte kansen
Daar sta je dan. Denk je net alles achter de rug te hebben, lopend door een winkelstraat in
een zonovergoten Arnhem na uitstekend te hebben gegeten bij een Indonesisch
specialiteitenrestaurant, wendt César zich naar je toe en vraagt, “Jij kunt toch wel voor het
verslag zorgen?”
Ik probeerde het nog zwakjes, tegenstribbelend met, “Ja, maar, ik heb morgen eindelijk weer
eens een vrije dag na enkele drukke weekeinden, en ik moet nog een vloer in m’n huis
afmaken...”
Hierop kon César een lach niet onderdrukken. Hij moest al met het opgaan van de zon
ergens zijn dochter begeleiden bij een sportevenement, hij had in maanden geen vrije dag
gehad. Ik had nog geen kinderen, al zou dat niet lang meer duren, dus nu had ik nog wel de
tijd. Op zo’n moment heb je ook niets aan je teamgenoten, die nonchalant de koopjes van de
Wibra bestudeerden. Enfin, u begrijpt het al: daar gaat je zondagmiddag.
Het begon eerder die dag ook al op typische wijze. We waren een uur voor de start in
Arnhem aangekomen en hadden nog een terrasje genomen voor een kop koffie, warme
chocomel met slagroom of fris alvorens ons richting speelzaal te begeven. Ten minste, wat
we dachten dat de speelzaal was. Karel had immers in Arnhem gewoond, hij kende de weg
wel. Hij had zelfs nog in de trein met Bram overlegd over waar de speelzaal zich bevond en
dat was volgens hem makkelijk in een kwartiertje te lopen. Onderweg kwamen we nog een
plattegrond van Arnhem tegen en toen begon men toch twijfels te krijgen. Zat ASV wel nog
op de voor Karel bekende locatie? Toen bedacht César zich dat hij het adres en de
routebeschrijving in de competitiegids kon opzoeken. Waarna bleek dat ASV in een heel
ander, nogal ver verwijderd deel van Arnhem ons op zat te wachten. Snel terug naar het
busstation, waar we net op tijd waren voor de goede bus.
Enkele minuten voor 13:00 uur krijgt César een telefoontje: het is Steff. Hij en Frank staan
voor de deur van de speelzaal, maar er is verder niemand. César wil meteen ophangen om
de teamleider van ASV te bellen, om te vragen waar ze zijn. Onze spelers staan immers voor
een gesloten deur. Nee, protesteert Steff, er is verder niemand van Stukkenjagers! ‘Dat klopt’,
zegt César, ‘we zijn met z’n zessen onderweg’. En inderdaad, enkele minuten later zijn we
ter plaatse.
Het werd weer een spannende wedstrijd, waarin we kansen genoeg hadden, maar waar het
ons vorig seizoen meezat, ging het nu net weer mis. Jiri was als eerste klaar. In een wellicht
ietsje mindere stelling, beging zijn tegenstander een blunder van formaat en Jiri mocht direct
toeslaan. César, verdiept in zijn partij, merkte slechts dat Jiri gewonnen had, maar niet hoe,
en feliciteerde hem met een “Netjes gedaan!” Hier was de tegenstander van Jiri, die wellicht
niet in de gaten had dat César doelde op het resultaat en niet op het totstandkomen daarvan,
minder blij mee en liet even de fatsoensnormen varen: alweer werd César bedreigd met
fysiek geweld. Gelukkig konden zijn teamgenoten hem nog tot bedaren brengen.
Daarna bleef het stil tot de tijdcontrole, toen plotseling bijna alle overige partijen afliepen.
Steff overzag ietsje waardoor hij een pion moest inleveren. Er was wel sprake van
compensatie, maar jammer genoeg was ook die in handen van zijn tegenstander. Daarna
ging het snel mis. Frank, onze supersub, had vrij snel, zoals we hem kennen, een wat
chaotische stelling op het bord. Hij offerde een stuk voor twee pionnen en wist uiteindelijk
drie verbonden vrijpionnen te krijgen in een scherp middenspel. Meestal kan Frank erg goed
overweg met iets scherps op zijn bord, helaas ging het hem op deze dag beter af in het

Indonesisch restaurant dan in de partij. Hij koos net de verkeerde manier om de witte d-pion
op d7 van promoveren af te houden, terwijl de andere optie hem winnend voordeel had
opgeleverd. Zijn tegenstander speelde het daarna, ondanks tijdnood, handig uit.
Karel haperde ook op het beslissende moment. Tegen beter weten in ging hij een
kwaliteitsoffer uit de weg en had daar meteen spijt van. Twee vreselijke lopers en een
gevaarlijke vrijpion leidden tot materiaalverlies, dit keer zonder compensatie. John, onze
andere invaller, speelde een uitstekende partij. Het Frans van zijn tegenstander leidde tot een
geïsoleerde d-pion, die mooi geblokkeerd werd. Dames werden geruild, de druk werd
opgevoerd en materiaal werd binnengehaald. Het eindspel met een kwaliteit meer werd
vervolgens vakkundig uitgetikt. Zelf had ik ook een leuke partij. Mijn tegenstander was op
een gegeven moment iets minder nauwkeurig, waardoor ik een pion kon innen. Helaas leek
de stelling beter dan dat hij was: de tegenstander had twee sterke lopers die nog net het
evenwicht wisten te behouden. Hij koos nog voor een afwikkeling die een stuk kostte, maar
had het geluk dat hij geforceerd al mijn pionnen af kon ruilen. Een paard meer is dan helaas
niet voldoende.
Erik had een minder leuke middag. Hij koos voor een Stonewall en bleef met een erg slechte
loper zitten nadat veel overig materiaal werd afgeruild. Dit werd hem uiteindelijk fataal.
César was als laatste bezig en kon John natuurlijk niet uit laten lopen in de eeuwige ranglijst.
Zijn tegenstander verrekende zich en moest een pion inleveren. De pion verzilveren was
echter nog een redelijk zware klus geweest, ware het niet dat zijn tegenstander hem een
handje hielp, waarna het snel gedaan was. Hiermee werd César nog topscoorder van het
team.
We hebben het dus niet gered. Natuurlijk hoorden we later dat concurrent De Toren, ook uit
Arnhem, had verloren en dat een puntje meer hier voldoende was geweest voor handhaving.
Wat zijn de verschillen tussen bijna-promoveren en degraderen toch eigenlijk maar klein...
Fré Hoogendoorn

Bezit van het voorbije
Een poging tot troost
Een poging tot troost voor wie drie weken niet genoeg waren.
Alleen wat we verloren is van ons. Ilium is geweest, maar Ilium duurt voort in de hexameter die haar
beweent. Israël bestond toen het een oud heimwee was. Ieder gedicht is, mettertijd, een klaaglied. Ons
zijn de vrouwen die ons verlieten, niet meer afhankelijk van de vooravond die ongerustheid is, en van
de panische verschrikking van het wachten. Er zijn geen andere paradijzen dan verloren paradijzen.
(J.L. Borges)

Of anders deze voor de recentere treurnis:
Ik ben die zich niet minder ijdel weet
Dan de ijdele kijker die in de spiegel
Van zwijgend glas het dubbelbeeld bespiedt
Of (zo men wil) het lichaam van zijn broer.
Ik ben, oh stille vrienden, hij die weet
Dat er geen andere wraak is en geen ander
Vergeven dan vergeten.

(J.L. Borges)

Nachtkaars. SJ3
Aan het weer heeft het zeker niet gelegen. De laatste externe speelronde van dit seizoen
werd gespeeld op een prachtig zonnige dag. Desondanks ging ons seizoen door de 4.5 - 3.5
nederlaag die we tegen De Drie Torens 2 leden een beetje als een nachtkaars uit. Zeker: het
ontbrak totaal aan wedstrijdspanning omdat we als team niets meer te winnen of te verliezen
hadden en ook het gemis van enkele gereputeerde kanonnen aan de topborden droeg niet bij
aan een flitsend slot van dit seizoen. Niet dat het allemaal veel zou hebben uitgemaakt want
ook bij winst zou de uiteindelijk behaalde vierde positie in de eindrangschikking niet anders
zijn geweest. Maar toch…
Terugkijkend, kan ik constateren dat we zonder veel moeite hebben voldaan aan de
seizoensdoelstelling van handhaving in de promotieklasse en dat is zonder meer positief. We
zijn nooit in echt degradatiegevaar geweest maar we hebben ook op geen enkel moment mee
kunnen doen in de race voor de titel die uiteindelijk zeer overtuigend door Eindhoven 2
werd gewonnen. Het zou mooi zijn als we het komend seizoen echt kunnen meestrijden om
de titel want in deze klasse waarin iedereen van iedereen lijkt te kunnen winnen, behoort dat
echt tot de mogelijkheden.
Tegen DDT 2 (normaal gesproken zouden vanwege het sterkteverschil 2 matchpunten dan
toch een zekerheidje moeten zijn) traden we niet bepaald op volle oorlogssterkte aan. In een
ultieme poging om hem te achterhalen op de eeuwigdurende ranglijst, had César onder het
mom van clubbelang John opgeroepen om het tweede bij te staan in de strijd tegen
degradatie. Omdat Sjo, Mark en Kien deze middag andere belangwekkende activiteiten
hadden, moest er naarstig naar goede en bereidwillige invallers gezocht worden. Arend-Jan
Meerwijk was onmiddellijk bereid om in te springen maar met invaller twee wilde het niet
zo vlotten. Uiteindelijk wist César op vrijdagavond, in de auto op weg naar een zeer prettig
verlopen beslissingswedstrijd voor de avondcompetitie in Bergen op Zoom, Kees Gelens te
strikken. Wat een commercieel talent is die man! Nee zeggen, is er niet meer bij. Op zulke
momenten ben ik blij dat ik me heb ingeschreven in het bel-me-niet register. De inzet van
Kees bleek op zaterdag een gouden greep, want kort nadat Ron de Veen een prima seizoen
bekroonde door aan bord 2 met Jaap Weel te remiseren, vloerde Kees aan bord 7 in een
strakke koningsaanval Tommie van Moorsel en zette zo zijn debuut in de promotieklasse de
nodige luister bij. Lex Karstens, die ook kan terugkijken op een prima seizoen, leek aan bord
5 met wat voordeel uit de opening te komen tegen Fred Klerks maar verkeek zich op de

kracht van de counter die Fred plaatste. De kansen waren weer in evenwicht en even later
kon de vrede getekend worden. Arend-Jan nam het aan bord 4 op tegen Berry Brand. Hij
kwam terecht in een erg open stelling en dat was nou net waar hij zelf niet op zat te wachten.
Toen hij gedwongen werd om al zijn stukken terug te trekken om nog een verdedigingslinie
op te bouwen, werd "het gaat nèt" in hoog tempo "het gaat niet" en werd hij ge-e-lijnd. (als
dat tenminste een woord is). Pepijn Obels die alles met zwart speelt, had de pech om aan
bord 8 in Jan Douwes een sterke en zeer solide tegenstander te treffen. Jan won een pion en
hield ook daarna alle positionele troeven en het initiatief in handen. Pepijns' pogingen om
toch nog wat tegenspel op gang te krijgen faalden helaas en Jan tikte het puntje bekwaam
binnen. Goed nieuws kwam er van Erik van Ingen die aan bord 3 zeer overtuigend het volle
punt pakte tegen Ernest van Moorsel. Erik won een stuk en hield ook nog eens initiatief. De
overwinning kwam nooit in gevaar. Aan bord 1 speelde Peter Lode tegen Rowan Nap. Peter
leek na de opening licht voordeel te hebben maar kon daarmee ondanks een flinke
tijdsinvestering helaas geen zaken doen. Rowan bleef alert, won een kwaliteit en dat bleek
voldoende voor het punt. Aan bord 6 speelde ikzelf tegen Norbert Harmanus. Die ondernam
met wit eigenlijk niets en geleidelijk aan kon ik wat positionele voordeeltjes verzamelen en
…. wist daarmee vervolgens geen raad. Twijfel over welk type eindspel de beste
winstkansen bood, en de dubieuze stelregel dat niet verliezen belangrijker is dan winnen
(wie heeft dat eigenlijk bedacht?) deden me nog bijna voor het verliezende plan kiezen. Op
de een of andere manier word ik meestal toch wat vrolijker van partijen waarin je alleen
maar naar f7 of f2 hoeft te kijken. Het voordeel verdampte en wat overbleef, bood uitzicht op
niets meer dan remise wat het dan ook werd. Zo eindigde de wedstrijd in een zeker niet
onverdiende overwinning voor DDT 2 en eindigde SJ 3 desondanks toch als vierde in de
promotieklasse. Volgend seizoen moet de lat wat hoger liggen.
Joost

Analyses van Sjo
In het afgelopen seizoen speelde Sjo
Smeets een paar interessante partijen. Om
toekomstige tegenstanders zand in de
ogen te strooien heeft hij twee interessante
verliespartijen samen met Herman
Grooten geanalyseerd. Daarbij is uiteraard
ook dankbaar gebruik gemaakt van Fritz.
Hieronder hun bevindingen.
Smeets, Sjo - Schouten, Nico,
Oss, 22 november 2009 (bord 1,
promotieklasse NBSB)
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Pf6 4. c3 [4. d3
Le7 is de hoofdvariant.] 4... d6 [4... Pxe4
wordt in de theorie als beste aangegeven.]
5. d4 Le7 6. O-O O-O 7. dxe5?! Wit heft de

spanning op. [7. Te1 lijkt beter.] 7... dxe5 8.
De2 Lg4 9. Lg5 [In aanmerking komt 9.
Td1 Dc8 10. Pa3 met interessant spel.] 9...
Pe8?!

Diagram # [9... Ph5! =+ 10. Le3! Wit ruilt
terecht niet op e7. 10... Pd6 11. Ld5! De8

12. Pbd2 Kh8 13. h3 Lh5 14. g4 Hiermee
gooit wit de eigen koningsstelling open
maar hij verhindert op drastische wijze ...
f7-f5. 14... Lg6 Diagram #

15. Lxc6!? Scherpe zet. Door deze ruil
komt het centrum open te liggen en
daarmee ook de witte koningsstelling. [15.
Tfd1 f6 16. Ph4 Lf7 17. Pf1 Td8 18. Pg3 en
wit staat positioneel beter.] 15... bxc6 16.
Pxe5 Lxe4 17. Pxe4 Pxe4 18. Dc4 Ld6 [18...
f5 19. Dxc6!] 19. Dxe4 [19. Pxc6?! f5 20.
Tfe1 fxg4 is eerder beter voor zwart.] 19...
Lxe5 20. Lf4 [Herman dacht dat 20. f4
mogelijk was, maar dan volgt helaas... 20...
Lxc3! Zoals Fritz weer feilloos aantoont!]
20... Ld6 Diagram #

21. Dxe8 Weer spanning opheffen! [21.
Tae1!] 21... Tfxe8 22. Le3 a5 23. a4?!
Misschien een verzwakking van de
damevleugel. [23. Tad1 Tab8 24. Td2] 23...
Tab8 24. Ta2 De toren staat hier
geparkeerd. 24... Tb3 25. Td1 Kg8 26. Kf1

Kf8 27. Ke2 Teb8 28. Td2 [Waarschijnlijk
had wit met 28. Lc1 de pion moeten
verdedigen om zijn eigen toren actief te
houden.] 28... Ke7 29. Kd3 h5 Diagram #

30. Kc4 [30. gxh5 Nu heft wit de spanning
niet op, waar het misschien wel had
gemoeten. 30... Th8 31. Kc4 Tbb8 32. h6
gxh6 33. Ta1 Tbg8 34. Te1 Kd7 35. b4! en
wits actie op de damevleugel begint vorm
te krijgen.] 30... T3b7 31. Te2 Kd7 32. Td2
hxg4 33. hxg4 g6 Diagram #

34. g5?! Wit geeft witte velden weg. De
vuistregel is in een eindspel met gelijke
lopers om de pionnen op de andere
kleuren te zetten. [34. Lc5!? en wit staat
beter.] [34. f3!?] 34... Ke6 35. Lc5 Lf4 36.
Te2+ Kf5 37. b4 Kxg5 38. f3 [38. bxa5 Ta8
39. Lb4 Ld6 40. Tad2 met licht voordeel
voor wit.] 38... Ld6 39. bxa5 Ta8 40. Le3+
Kf5 41. Tg2 f6 42. Lc5 Txa5 43. Lb4 Ta6!
Diagram #

Een smerige truc. 44. a5? [44. Tgd2 Ke6 45.
Te2+ Kd7 46. Ted2 hier lijkt wit het te
kunnen houden.] 44... c5! Zwart maakt
gebruik van een tactisch motief: penning
over de c-lijn. 45. La3 Txa5 46. Lc1 Txa2 47.
Txa2 Tb1 48. Tc2 g5 49. La3 Tf1 50. Lxc5
Txf3 0-1

11… Ph5?! [Hier was 11... Dc7!? nog
mogelijk: 12. exf6 Dxf4 13. Dxb7 Tb8 14.
Dc6+ Kd8 15. fxg7 Lxg7] [11... Pg8 12. h3
Lh5 13. O-O Pe7 oo] 12. Le3 f5 Dit is het
niet, maar er was geen alternatief meer.
[12... Tc8 13. h3 Lf5 14. Le2 d4 15. cxd4 Lc2
16. Db6 g6 +- maar dit ziet er vreselijk uit
voor zwart.] 13. h3 f4 14. hxg4 fxe3

Von Meijenfeldt, Bart - Smeets, Sjo
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Ld3 Pf6
[De hoofdvariant is 4... Pc6 5. c3 5. c3 Pc6
6. Lf4 Lg4 7. Db3 Dd7 [7... Dc8] 8. Pd2 e6
9. Pgf3

15. Txh5?! [Heel sterk en ook winnend is
15. fxe3 Pg3 16. Lg6+ Kd8 17. Th3 Pe4 18.
Pxe4 dxe4 19. Td1] 15... exd2+ 16. Kxd2 OO-O 17. f4 Lc5 18. Tah1
9… a6?! [Beter is 9... Ld6 10. Lxd6 Dxd6 11.
Dxb7 Tb8 en zwart heeft een soort
Wolgacompensatie zoals blijkt uit 12. Da6
Lxf3 13. Pxf3 O-O 14. Tb1 Tb6 15. Da4 Tfb8
16. Dc2 e5!] 10. Pe5 Pxe5 11. dxe5

18… g6? [18... d4 19. c4 Dc6] 19. Lxg6 d4
20. Kc1 dxc3 21. Dxc3 Kb8 22. Kb1 Dd5 23.
Dc2 Thf8 24. Le4 Dd4 25. g3 [25. Txh7]
25... De3 26. Txh7 Td2 27. Txb7+ Kc8 28.
Da4 Txb2+ 29. Txb2 1-0
(Aantekeningen Sjo Smeets en Herman
Grooten)

SJ 4-sentiment
Daar zit je dan achter het schaakbord, voor de laatste ronde in de promotieklasse. En dát
terwijl buiten toch echt het zonnetje vrolijk schijnt, de vogeltjes vrolijk fluiten en het
bovendien de eerste officiële korte rokjesdag is. Theseus blijkt de locatie te zijn waar voor mij
de verlenging van het (externe) schaakseizoen plaatsvindt. Een seizoen dat voor mij, als diehard lid van het Vierde, eigenlijk toch al klaar was.
Hoewel je tussen de bekende gezichten zit en absoluut een zeer gezellige middag
hebt daar aan de Bredaseweg, voel je je als invaller --hoe stom het ook moge klinken-- toch
ergens wel een beetje ontheemd. Want een ander team, betekent niet alleen andere mensen,
maar ook een andere mores en gebruiken. Als ‘ontheemde’ denk je dan niet alleen terug aan
de karakteristieke combi van schaken + bier + eten (plus voor de echte bikkels: stappen) waar
het leven van het Vierde om lijkt te draaien, maar ook aan de typische karaktertrekken en
avonturen van de verschillende leden van dit team. Want waar zijn de gesloten
openingszinnen van Jean-Marie als je ze nodig hebt? Hoe verrassend en vooral verfrissend
zou Guus’ visie over het Nederlandse recht deze keer wel niet uitvallen? Zou het Sander dan
toch gelukt zijn om de zaterdagse slaap voor twaalven uit de ogen te hebben gewreven? Zou
Ivar de vrijdagavond ervoor gewoon wel voor zes uur ’s ochtends in bed gekropen zijn? Zou
Bas nog eens de vrolijke avonturen van de spitting dragon willen aanhoren? Zou Stefan nog
steeds met een fles grappa achter de kiezen durven gaan stappen? Zou Jan nog steeds zo’n
goed gevoel voor wedstrijdspanning hebben als enkele maanden geleden bij WLC? En zou ik
me deze keer gewoon eens een keertje niet laten verleiden tot een ruzie’tje met een of andere
engerd?
En terwijl ik me in de tussentijd fijntjes laat inblikken door mijn tegenstander,
schieten deze gedachten als ware mijmeringen door mijn hoofd; een zoete herinnering aan
een seizoen waarin eigenlijk toch meer fout, dan goed ging. Want naast de drie wedstrijden
die wij in winst om wisten te zetten werd er, naar mijn smaak, toch té vaak onnodig door ons
verloren. Want in de gevallen waarin de tegenstander er met het kleinst mogelijke verschil
met de winst vandoor ging, daar leek winst van ‘de onzen’ wat voor de hand liggender te
zijn geweest. Maar tegelijkertijd, drie keer winnen blijkt dit seizoen toch nog goed genoeg te
zijn voor een vijfde plaats. Een prestatie die, gelet op de kracht van de concurrentie, als meer
dan verdienstelijk bestempeld kan worden.
En wat loop ik eigenlijk te zeuren; handhaving was ons doel en wat dat betreft is het

voorbije seizoen een succes. Maar een nog groter succes is naar mijn mening de grote
gezelligheid van het Vierde. En wat mij betreft mogen er nog vele van dergelijke seizoenen
volgen!
Een tevreden Arend-Jan

Avondcompetitie.
En dat allemaal voor een klok... (17-4-2010)
Stukkenjagers F eindigde in klasse 2B van de NBSB-avondcompetitie in matchpunten én
bordpunten gelijk met BSV B. Het onderlinge duel in de slotronde resulteerde in Tilburg ook
nog eens in een gelijkspel. Dus toog SJ F vrijdagavond 16 april naar Bergen op Zoom om
daar te proberen via een beslissingswedstrijd alsnog het kampioenschap - en vooral ook de
daarbij behorende DGT - te veroveren. Het werd wederom een sportieve en spannende
strijd. César Becx had met zwart tegen Lars van Dort al snel initiatief aan bord 2, en wist dat
goed uit te bouwen. Kort daarna viel in feite al de beslissing in de match. Joost Op 't Hoog
mocht aan bord 3 wederom met wit tegen René Paardekam, die hij in Tilburg had verslagen.
Na pionwinst wist Joost met een mooi schijnoffer van een toren een gewonnen eindspel te
bereiken, dat hij beheerst uitschoof: 7 uit 7! Omdat bij een hernieuwd gelijkspel de
wegstreepregel in werking zou treden, was hiermee de titel al binnen. Bas Rosheuvel leek
aan bord 1 lange tijd kansrijk voor de remise tegen Olivier de Hert, maar legde op het laatst
toch het loodje. Dat wist Bastiaan van de Rijt aan bord 4 te voorkomen. Hij slaagde erin een
slechter staand toren- en later dame-eindspel keurig te keepen tegen Bas van de Putte. 2,5-1,5
voor SJ F, en derhalve een sfeervolle terugreis.

Beker
Charlois Europoort – Stukkenjagers
De laatste 8 van de beker tegen Charlois
werd op 9 april gespeeld in het
Rotterdamse. Door enkele afzeggingen
mocht ik met een A- jeugd elftal afreizen
naar Rotterdam. Aangezien de avonden
ervoor zwaar waren was het logisch dat
Mart (het enige A’tje met rijbewijs) mocht
rijden. Hij haalde me rond 6u op en omdat
ik de Efteling nog even wilde zien
kwamen we iets later aan in Dongen.
Alwaar we rustig aan Mark en Anne
ophaalden. Anne kreeg de rol van
navigator toegewezen en Mark en ik
doken in de loungebanken achter in de
knalrode Mercedes van Pa Nabuurs

(Dikke Toni). De reis verliep voorspoedig
en de planning was dat we 19:45u gingen
beginnen. 19:30 waren we al aanwezig.
We liepen richting het gebouw en wilden
naar binnen, maar de deur was dicht. Er
hing echter een briefje “druk op de bel”
met een pijltje naar links. Mart liep naar
links en drukte op een grote knop. Er
gebeurde niks. Na 2 minuten heeft Mark
toch maar verteld dat dat geen deurbel
was maar een button om een deur
automatisch te openen. Afijn, 5 minuten
later stonden we binnen. Alwaar we
allervriendelijkst werden ontvangen door
Michiel de Wit. De wedstrijdleider was er

ook (Gerard Kool) en gezien onze
opstelling wilde hij eigenlijk al verbieden
dat de wedstrijd doorging………..Bianca
was er namelijk niet bij……..uiteindelijk
nam hij genoegen met Anne…..
Dus toen dacht ik “tijd even wat te
drinken te bestellen”, 2 cola een appelsap
en een palm werd het. De tegenpartij was
net gearriveerd en de C-junioren van
Overdam waren ook binnen. Ik dacht OW
die zijn best klein. De loting werd gedaan
door de wedstrijdleider waarbij Julian toe
mocht kijken en Anne mocht kiezen.
Gelukkig kan Anne goed kiezen en pakte
ze de witte pion die mij en haar
thuisvoordeel opleverde. De opstelling
werd voorgelezen:
1) Julian van Overdam – Anne Haast (w)
2) Dick de Wit – Mark Haast
3) Michiel de Wit – Bram van den Berg
4) Jan van Overdam – Mart Nabuurs.
Even naar het toilet en me vast mentaal
opladen, oké de opstelling. Anne en Mart
moeten scoren en Mark en ik moeten het
gewoon dichthouden, dan moet het
lukken.
Daarnaast werd ik ook nog gesterkt door
de stappenmethode die men in Rotterdam
geeft. Op de leeftijd van Jan en Julian zat je
in mijn tijd in stap 4. Stap 5 was nog in de
maak namelijk.
Nu zijn we, en zij waarschijnlijk, al verder,
maar laten ze nou in stap 5 zitten. In
Rotterdam ging het stappenplan als volgt
Stap 1: Deur op slot!
Stap 2: Doorspoelen!
Stap 3: Handen Wassen!

Nou laat stap 4 dan ‘Loop van de stukken’
zijn en het moet goed komen, want dat
kennen ze bij ons ook allemaal.
Over naar de wedstrijd, de partijen
kabbelden rustig voort, na een klein uurtje
was het volgende gebeurd:
Anne - Julian
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3
d6 6.g4 h6 7.h4 Pc6 8.Tg1 h5 9.gxh5 Pxh5
10.Lg5 Pf6 11.Dd2 Db6 12.Pb3 a6 13.0–0–0
Ld7 14.Tg3 0–0–0 15.Pa4 [15.Lg2 Deze is
volgens mijn database nog bekend 15...Dc7
16.Pd5 exd5 17.exd5 Pe5 18.Tc3 Pc4 19.Dd4
b5 20.Lf1] 15...Dc7 16.Lg2 b5 17.Pc3 Zwart
zal hier niet heel ontevreden zijn geweest,
prima stelling voor hem

Dick – Mark
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Pc3 d5 4.Pf3 dxe4 5.Pxe4
Pf6 [5...Pd7 De meest logische, na het
gespeelde Pf6 heeft zwart toch wat
problemen] 6.Pxf6+ Lxf6 7.Le2 0–0 8.Lh6
Te8 9.c3 Lg4 10.h3 Lxf3 11.Lxf3 c6 12.0–0
Pd7 13.Db3 Db6 14.Tfe1 a5 15.Lf4 a4
16.Dc2 e5 Zwart gaat met actief en creatief
spel verder en het lijkt allemaal net te gaan

ik een stelling als deze te bereiken. Zwart
heeft vrij weinig te vertellen hier en mijn
tegenstander gaat voortvarend verder.
12.e5 Dc7 [12...d5 13.Ld2 Txb2 14.Pb5 Dd8
15.Pd6+ Kf8 16.Pg5 ziet er ook
verschrikkelijk uit]

Bram – Michiel
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.c3 Pf6 5.e5
Pd5 Deze kende ik niet 6.cxd4 d6 7.Lb5
dxe5 Interessant idee, zwart hoopt snel
stukkenspel te krijgen. 8.Pxe5 Lb4+ 9.Ld2
0–0 10.Lxc6 bxc6 11.0–0 Zwart lijkt genoeg
compensatie te hebben voor zijn
verzwakking maar zal wel snel moeten
zijn 11...Dd6 Onnauwkeurig, Ld6 of c5
waren toch echt aangewezen volgens mij
12.a3! Lxd2 13.Pxd2 Pf6? Zwart had iets
aan het actieve stukkenplan van wit
moeten doen, met f6 dan wel c5, vanaf hier
staat wit heel prettig

Jan - Mart
1.e4 c5 2.Pc3 d6 3.f4 Pc6 4.Pf3 g6 5.Lb5 Lg7
6.Lxc6+ bxc6 7.d3 Tb8 8.0–0 e6 9.Pa4 Da5
10.c4 Tb4 11.Pc3 Pe7 Mart: Hier zat ik een
beetje te balen van zowat elk van mijn
voorgaande zetten. Ik heb dit systeem ooit
wel eens met wit gespeeld en dan hoopte

Het leuke van zo ‘n bekeravond is dat het
goed is voor de teamsfeer, je bent maar
met zijn vieren dus bent nog meer
betrokken met de rest. Een remise speel je
misschien niet graag maar in zo ‘n
bekerwedstrijd kan het heel cruciaal zijn
op de juiste momenten geen gekke dingen
te doen. Onder het genot van een nieuwe
palm liep ik rustig rond, al even
bijkletsend met Arjan van der Leij (wat
wordt die man oud zeg, vroeger dronk hij
ook gewoon bier, nu beschaafd aan de
cola). Rondlopen en andere partijen zien,
op een clubavond heerst toch vaak een
gemoedelijk sfeertje en het merendeel
komt regelmatig even bij de beker kijken.
Gezellig en ik had er nog steeds een goed
gevoel over. Hierna ging het even hard.
Bram – Michiel
14.Pdc4 Dd5 15.Pe3 De6 De4 kan ook
maar het is kiezen uit 2 kwaden 16.Tc1
Lb7

17. P3c4? Ik had de volgende tactische
variant gezien, maar iets gemist, net als
mijn tegenstander gelukkig 17...Dd5 18.b4
c5 19.Pe3 Dxd4 20.Txc5 Deze stelling had
ik voor ogen, 2 mooie paarden c-lijn,
gewoon een hele lekkere stelling. Wit staat
ook nog wel prima, maar het gewoon
verstevigen van de stelling zonet met
17.Te1 of 17.Dc2 verdiende toch zeker de
voorkeur 20...Df4 21.Pd7!

Tijdens de partij was ik hier erg tevreden
over, een schwindlepaard ruilen en goede
stukken tegen mindere stukken
overhouden 21...Pxd7 22.Dxd7 Tac8
23.Tfc1 Dd6 24.Dg4 Tfe8 25.h3

Ik dacht die is altijd nuttig, maar het is wel
wat langzaam uiteraard 25...g6 Concessies
hoor 26.Dg5!? Leek logisch op zoek naar
de zwarte velden, maar ook gewoon te
traag na het zwarte antwoord 26...Le4
27.Dg4 Toegegeven en dan maar terug
27...a6 28.Pc4 Df6 29.Dg3 Ted8 30.Pe3 c6
31.Pg4 Dd6? Dg7 of Dh8 is aangewezen
maar ook die stelling is uiteraard niet te
keepen met zwart, zwaktes en inactieve
stukken zijn daar debet aan 32.Dc3 Dd4
33.Pf6+ Kf8 34.Pxe4 Dxe4 35.Dh8+

1–0
De voorsprong was daar. Mark en Dick
waren er tegen die tijd ook al mee klaar

Dick – Mark
17.Lg4 exf4 18.Txe8+ Txe8 19.Lxd7 Td8
20.Lg4 c5

Wit offert de juiste, is op tijd en maakt
soepel remise 40.Kd3 Kf8 41.Kc4 Le1
42.Lf5 Ke7 43.Lg6 Kd6 44.Lf5 Kc6 45.Lg6
Lc3 46.Lf5 Kd6 47.Lg6 Kc6 ½–½
Als je a zegt moet je door, alles voor
activiteit met zwart 21.dxc5 Dxc5 22.Dxa4
Td2 23.Dxf4 Lg5

Een voorsprong en nog maar een
bordpunt nodig. Anne maakte er zoals
vaker een heksenketel van. Oké ze deden
het samen.
Anne - Julian
17...Pe5 18.Dd4 Le7 19.a4 Pc4 20.Pd2 d5

Gemist door de witspeler volgens mij, de
stelling blijft overigens in evenwicht
24.Db8+ Kg7 25.Tf1 Txb2 26.Ld1 Dxc3
27.Dg3 Dxg3 28.fxg3 Txa2 29.Lb3 Le3+
30.Kh2 Tf2 31.Txf2 Lxf2 Een gunstig
eindspel zo lijkt het met winstkansen,
omdat de witte koning wat passief lijkt te
staan. 32.g4 g5 33.g3 b5 34.Kg2 Ld4 35.h4
h6 36.Kf3 Le5 37.h5 f6 38.Le6 b4 39.Ke2
Lxg3

Hier ging Anne terecht lang in de tank, het
ziet er eng uit namelijk. Zwart heeft hier
voor mijn gevoel minstens gelijkspel
21.exd5 Lc5 22.Df4 [ook mogelijk 22.Dd3
Lxf2 23.Th3 e5 24.Df3 La7

28...Pf4 29.Lf1 Kb7 30.Lxc4 Txh4 31.Lb3
Kb6 32.Tg1 g5 33.Pe4 Tf8 34.Kb1 Lf5
35.Pd6 Ld7 36.Tc1 Th3 37.c4 Kc5 38.Pe4+
Kb4 39.Txh3 Pxh3

Met een spannende stelling waar wit haar
problemen echter opgelost lijkt te hebben]
22...Dxf4 23.Lxf4 Ph5 24.Tf3 e5 25.Lg5

40.Tc3 [40.Ka2!! Een prachtig matbeeld
komt in de stelling, maar ja wie zou het
niet gemist hebben met 4 minuten op de
klok. 40...f5 41.c5 fxe4 42.Tc4+ Ka5 43.Lc2
Tb8 44.Ka3

[25.Lh2!] 25...f6 26.Pxc4 bxc4 27.Le3 Lxe3+

Met winst] 40...Lf5 41.Lc2 Lxe4 42.Lxe4
Pxf2 43.Lc2? [43.Lf5!] 43...Kc5

28.Txe3 [Ik had hier fxe3 verwacht,
controleert veld f4 en ooit heb je e4 om je
kroonpion te dekken, maar ja ik zit niet
voor niks 2 borden lager]

15...Pf5 16.g4 [16.Lg5 om optimaal van
veld f6 te kunnen profiteren was wellicht
beter geweest.
De witte stelling blijft natuurlijk erg goed.]
16...Pd4 17.Pxd4 cxd4 18.Pf6+ Lxf6 19.exf6
Te8 en nu maar hopen dat zwart niet mat
ga...

44.a5? [44.Tf3!] 44...g4 en vanaf hier zijn de
zwarte pionnen gewoonweg onhoudbaar
45.Ka2 f5 46.Ka3 f4 47.b4+ Kd4 48.Kb3 g3
49.Lb1 g2 50.Tc1 Ph3 51.Td1+ Ke3 52.d6
g1D 53.Txg1 Pxg1 54.d7 f3 55.Lg6 Td8 0–1
Een gelijke stand en Mart nog bezig in zijn
geweldige stelling, donkere wolken leken
zich samen te pakken, tegen de tijd dat
Anne verloor scheen de zon voor
Stukkenjagers echter alweer.

20.Dd2 vrij snel gespeeld. Na mijn
antwoord begon hij veel tijd te investeren.
20...Dd6 21.Dh6 Df8 22.Dh4 e5

Jan – Mart
13.Pe4 dxe5 14.fxe5 0–0

15.De2. lijkt me een tikje onnauwkeurig.
In zulke systemen is 15. De1 de
normaalzet, die ook hier in aanmerking
kwam.

23.Lh6 [23.Tf3 e4 24.Th3 h5 25.Tg3 exd3 en
zwart overleeft het wel] 23...Dd6 24.c5
Dxc5

Hier had hij nog minder dan 3 minuten
over. Aangezien ik in die tijd niet mat ben
gegaan begon ik er weer in te geloven.
25.Tac1 Dd6 26.Tf2 [26.Txc6 Dxc6 27.Lf8
Txb2 en zwart is net iets eerder.] 26...c5
27.Te1 Lb7 28.Lg7 e4?

31. ...g5 [en hier vooral geen 31...Txh5??
32.Dxh5! gxh5 33.Txh5 en het is alsnog
huilen voor zwart] 32.Dg3 e3 33.h6 Kh7
34.Te2 Dd5 35.Kf1 Dh1+ 36.Dg1 en hier
had mijn tegenstander geen tijd meer,
maar mat in een paar is al niet meer te
verhinderen.

29.Tf3? [29.Dh6 e3 30.Tf3 Lxf3 31.Lh8 Df8
is een remisevariant die er bijna altijd in
zit. Gelukkig speelde mijn tegenstander
een goed ogende zet, die toch verliest.]
29...Te5 de dreiging 30. Dxh7+! moet toch
verhinderd worden. 30.Th3 h5 31.gxh5

0–1
En Stukkenjagers door naar de laatste 4
van de beker, nog 2 wedstrijden en de cup
is daar, als promotie er niet in zit, dan zo
maar Europa in. Rest mij nog Charlois te
danken voor de prima zorgen en de mooie
en sportieve avond en match. Ik moet
zeggen het rijdt over het algemeen toch
altijd een stuk lekkerder naar huis met een
overwinning dan na een nederlaag.
Daarnaast ben ik blij dat ik de A-jeugd in
ieder geval de definitie van een bvo’tje bij
heb kunnen brengen.

Bram

Externe, de wedstrijdformulieren.
KNSB 1B
Wageningen – Stukkenjagers 1
Eindhoven – De Pion
Paul Keres – Caïssa 2
Voerendaal – De Wijker Toren
LSG 2 – RSR Ioren Toren

4-6
6-4
7-3
8-2
5,5-4,5

KNSB 1B

Mp

Bp

1

2

1

Voerendaal

18

58½

x

5½ 8½ 7

2

Stukkenjagers 1 16

56

4½ x

6

7

7

6

6

5½ 6

8

3

Paul Keres

11

47½

1½ 4

x

5

4

5½ 6

6½ 7

8

4

Eindhoven

11

44½

3

3

5

x

6

5½ 1

7½ 7½ 6

5

LSG 2

9

45½

4½ 3

6

4

x

5½ 5

3½ 6

6

RSRIvoren Toren 7

45½

4½ 4

4½ 4½ 4½ x

7

Wageningen

7

45½

2½ 4

4

8

De Wijker Toren 5

38½

2

5

x

5

4½

9

Caïssa 2

3

36½

4½ 4

3

2½ 4

3½ 5

5

x

5

3

32

4½ 2

2

4

2

3½ 3½ 5½ 5

x

10

10 De Pion

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

3

4

9

5

6

7

8

5½ 5½ 7½ 8

5

5½ 5

4½ x

4½ 3½ 2½ 6½ 5

5

9

10

5½ 5½

8

6½ 6½
5

6½

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

KNSB 2D

Mp Bp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venlo

16 45

x

2

5

5

5

6½ 5

5

6½ 5

2

Veenendaal

14 45

6

x

3½ 4½ 4½ 5½ 5½ 5½ 3½ 6½

3

ASV

12 40

3

4½ x

6

4½ 3

4

Paul Keres 2

10 36

3

3½ 2

x

6

4½ 3½ 4½ 4½ 4½

5

HSC

9

36

3

3½ 3½ 2

x

4

4½ 5½ 5

5

6

DJC Stein

9

34

1½ 2½ 5

3½ 4

x

4½ 2½ 5

5½

7

HMC Calder 2

8

36

3

2½ 1½ 4½ 3½ 3½ x

6

5½ 6

8

De Toren Arnhem 6

33

3

2½ 4

x

4

6

9

Stukkenjagers 2 5

30

1½ 4½ 3½ 3½ 3

3

2½ 4

x

4½

25

3

2½ 2

10 Voerendaal 2

1

1½ 4

6½ 4

3½ 2½ 5½ 2
3½ 3

NBSB Promotieklasse
De Drie Torens 2 – Stukkenjagers 3 4,5-3,5
Waalwijk – OSV
3-5
De Baronie – Veldhoven 2
4,5-3,5
Eindhoven 2 – Dubbelschaak 2
5-3
BSV 2 – HSC 2
3,5-4,5

2

4½ 4

3½ x

Promotieklasse
1. Eindhoven 2
2. HSC 2
3. De Baronie 1
4. Stukkenjagers 3
5. BSV 2
6. Waalwijk 1
7. OSV 1
8. De Drie Torens 2
9. Veldhoven 2
10. Dubbelschaak 2

Mp
16
14
12
9
8
8
8
8
5
2

Bp
45
43½
40
38
37½
36
34½
30
32
23½

1
x
2½
2½
2½
3½
5
1½
3½
3
3

2
5½
x
2
4
3½
2½
3
2½
4
1½

3
5½
6
x
3½
5
2
3
1½
3½
2

4
5½
4
4½
x
3½
2½
4½
4½
3
2

5
4½
4½
3
4½
x
6
3
4½
3
1½

6
3
5½
6
5½
2
x
5
1½
3
4½

Externe, de wedstrijdformulieren
Wageningen – Stukkenjagers 1
4-6
J. Timman (2577/2580) – Jan Sprenger
rem
H. Marks (2233/2238) – Maurice Peek
rem
S. van Eijk (2334/2338) – Mart Nabuurs
1-0
E. Oorebeek (2097/2163) – Bianca Muhren
0-1
F. Jonker (2120/2171) – Mark Haast
0-1
J. Franssen (2015) – Bram van den Berg
0-1
B. Torn (2104/2110) – Anne Haast
rem
D. van Eekhout (2111/2155) – Mark Clijsen
1-0
C. van de Waerdt (1838) – Ivar Heine
rem
A. v Herwaarden (2093/2107) – Cor van Dongen 0-1
ASV – Stukkenjagers 2
P. Boel (2102/2181) – Steff Helsen
E. de Vries (2218/2204) – Frank Wuts
W. van Rijn (2176/2171) – César Becx
R. de Leeuw (2171/2216) – Jiri Obels
O. Wilgenhof (2216/2203) – Karel Storm
S. Berkhout (2154/2106) – Fré Hoogendoorn
E. Wille (1973) – John Greunsven
R. van der Wel (2048) – Erik Dignum

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

De Drie Torens 2 – Stukkenjagers 3
R. Nap (1968) – Peter Lode
J. Weel (1942) – Ron de Veen
E. van Moorsel (1845) – Erik van Ingen
B. Brand (1909) – Arend-Jan Meerwijk
F. Klerks (1783) – Lex Karstens
N. Harmanus (1876) – Joost Op ’t Hoog
Tom van Moorsel (1548) – Kees Gelens
J. Douwes (1891) – Pepijn Obels

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

KNSB-beker. kwartfinale
Charlois Europoort – Stukkenjagers 1
Ju. van Overdam (2137) – Anne Haast
D. de Wit (2186) – Mark Haast
M. de Wit (2274) – Bram van den Berg
Ja. van Overdam (2029) – Mart Nabuurs

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

Beslissingswedstrijd
BSV B – Stukkenjagers F
O. de Hert (1972) – Bas Rosheuvel
L. van Dort (1917) – César Becx
R. Paardekam (1923) – Joost Op ‘t Hoog
B. van de Putte (1714) – Bastiaan van de Rijt

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

7
6½
5
5
3½
5
3
x
1½
5
3

8
4½
5½
6½
3½
3½
6½
6½
x
2½
3

9
5
4
4½
5
5
5
3
5½
x
3

10
5
6½
6
6
6½
3½
5
5
5
x

Stukkenjagers 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ap Bp Brd Kl KNSB

Maurice Peek

½ 1 1 - 1 1 ½ ½ ½ 8

6

2,1

2386

2406

Jan Sprenger

½ ½ 1 1 - 1 0 ½ ½ 8

5

2,4 2w

2506

2372

Herman Grooten

1 1 0 0 1 ½ - ½ - 7

4

2,4 1z

2337

2322

Bianca Muhren

1 ½ 1 ½ 1 0 0 1 1 9

6

4,4 1z

2260

2322

Petra Schuurman

1 - - 0 - - - - - 2

1

4,5

2336

2212

Anne Haast

½ ½ 0 0 0 1 0 0 ½ 9

2½ 5,3 1z

2260

2045

Cor van Dongen

1 ½ 0 1 - 1 1 0 1 8

5½ 5,5

2341

2350

Frank Wuts

- - - - - - 1 - - 1

1

1z

2220

2394

Mark Haast

½ 1 1 0 1 0 1 1 1 9

6½ 6,6 1w

2257

2315

Bram van den Berg

- 1 1 1 1 1 1 0 1 8

7

7,4

2183

2461

Mart Nabuurs

0 - 1 1 1 ½ ½ 0 0 8

4

7,5

2182

2219

Mark Clijsen

1 1 0 1 0 1 1 1 0 9

6

8,9 1z

2155

2192

Ivar Heine

- - - - - - - - ½ 1

½

9

1w

1899

1838

Jiri Obels

- - - - 0 - - - - 1

0

9

1w

2018

1861

Erik Nicolai

- 1 - - 0 - - - - 2

1

9,5

2144

2066

6

TPR

Stukkenjagers 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ap Bp Brd Kl KNSB TPR

Mark van Beurden

- - - - - - ½ - - 1

½

2

1z 1930 2180

Frank Wuts

- - - - - - - - 0 1

0

2

1z 2220 2026

César Becx

1 ½ 0 1 ½ ½ ½ ½ 1 9

5½ 2,2 3w 2156 2287

Steff Helsen

- 0 1 0 0 0 ½ 1 0 8

2½ 2,6 4w 2173 1980

Karel Storm

1 ½ 1 0 ½ 1 1 0 0 9

5

Peter Huibers

0 0 - 0 ½ 0 ½ ½ - 7

1½ 4,6 3z 2095 1884

Jiri Obels

0 - ½ 0 - ½ 0 ½ 1 7

2½ 4,7 5z 2018 1995

Mark Huizer

- - ½ - - - - - - 1

½

Fré Hoogendoorn

½ ½ ½ 1 0 - 0 ½ ½ 8

3½ 5,8 2w 2037 2014

Erik Dignum

1 0 1 0 0 ½ ½ ½ 0 9

3½ 5,9 3z 2046 1968

Reinier Jaquet

½ ½ 0 - 0 0 - - - 5

1

6,4 1z 1979 1787

Ruud Feelders

0 1 - ½ 0 ½ - 1 - 6

3

6,8

John Greunsven

- - - - - - - - 1 1

1

7

Bp
2½
5½
4½
0
3
6
1½
5½
2
2
4
1
½

%
31
69
64
0
50
67
75
69
29
29
57
100
50

Stukkenjagers 3
Sjo Smeets
John Greunsven
Peter Lode
Arend Jan Meerwijk
Erik van Ingen
Ron de Veen
Mark van Beurden
Lex Karstens
Pepijn Obels
Kienfong Lie-Kwie
Joost Op 't Hoog
Kees Gelens
Theo Mulder

1
0
1
½
½
0
0
0
½
-

2
1
½
½
1
1
1
0
1
-

3
0
1
1
0
1
0
0
½

4
0
½
1
1
½
½
1
½
-

5
0
0
1
0
1
1
0
1
-

6
1
1
1
½
1
0
0
1
-

7
½
1
½
0
1
½
0
1
-

8
0
½
0
½
1
1
0
½
-

9
0
0
1
½
½
0
½
1
-

Ap
8
8
7
1
6
9
2
8
7
7
7
1
1

3,3 3w 2054 2172

5

1w 2093 2117

2049 2029
1w 2020 2189

Brd
1,5
1,9
2,7
4,0
4,0
4,4
5,0
6,0
6,3
6,4
6,9
7,0
8,0

Kl KNSB
1988
2w 2020
3w 1995
1z 1809
2w 1937
1z 1939
2z 1930
2w 1868
7z 1812
1w 1767
1w 1898
1w 1497
1z 1516

TPR
1886
2105
2029
1666
1889
1995
2052
2004
1666
1712
1898
1716
1711

RaTg
2027
1964
1927
1909
1889
1870
1859
1863
1824
1870
1848
1548
1711

W-We
-1,1
+0,9
+0,3
-0,4
-0,4
+0,7
+0,3
+1,4
-1,4
-0,6
+0,0
+0,6
+0,3

1
0
0
½
½
½
0
0
0
-

Stukkenjagers 4
Erik Nicolai
Sander Funk
Ivar Heine
Arend Jan Meerwijk
Stefan Hess
Guus Vermeulen
Mark van den Berg
Bas Rosheuvel
Jean-Marie Wildeboer
Jan Otten
Bart Landolt
Winifred Paulis
3xNO

Stukkenjagers 5
Theo Mulder
Emil Voorhorst
Bastiaan van de Rijt
Leo van Gelder
Jeroen van de Rijt
Pieter Pulmans
Guus van Heck
Jan van den Dries
Peter Ansems
Cees Zoontjens
Angelo Franken
2xNO

1
½
0
½
0
½
0
1
0
-

2
0
½
0
½
1
0
0
½
-

2
1
0
½
0
0
½
1
½
-

3 4 5 6 7 Ap Bp
% Brd Kl KNSB TPR RaTg
- - - - - 1 1 100 1,0 1w 2144 2314 2099
- 1 0 0 ½ 6 1½ 25 1,8 4w 1940 1696 1888
1 ½ ½ 0 1 6 3 50 3,2 6w 1899 1853 1853
1 ½ 0 - 1 6 3½ 58 3,2 6z 1809 1892 1834
- 1 1 1 1 6 4½ 75 4,3 6z 1793 2024 1830
½ 0 0 0 ½ 7 1½ 21 5,0 7z 1761 1622 1852
1 - - - - 2 1½ 75 5,5 2w 1779 2062 1869
1 0 0 ½ - 5 1½ 30 6,2 1w 1756 1642 1791
0 1 1 1 1 7 5 71 6,6 7w 1772 1947 1789
0 ½ - - 1 5 2 40 6,6 3z 1712 1757 1829
- - - 0 - 1 0 0
7,0 1w 1694 1554 1799
- - 1 - - 1 1 100 6,0 1w
1792 1985
1r - - 1r 1r 3 3 0
2,3

3
0
½
0
½
1
0
½
0
-

4
½
1
½
0
0
½
0
½
-

5
1
0
1
1
0
½
1r
1
-

6
0
1
0
1
1
0
1
0
-

7
1
1
½
1
1
R
1
R
-

Ap
1
5
7
5
7
6
5
4
4
5
5
2

Bp
½
1½
5
½
5
4
1½
1½
2½
2½
1
2

%
50
30
71
10
71
67
30
38
50
50
20
0

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

Kl
1w
3w
5w
5z
7z
2w
1z

KNSB
1516
1650
1706
1575
1657
1576
1541
1475
3w 1462
1z 1490
1z 1404

W-We
+0,4
-1,9
-0,3
+0,7
+1,8
-1,2
+0,7
-0,8
+1,1
-0,4
-0,4

TPR
1909
1609
1800
1386
1848
1803
1535
1468
1584
1570
1384

RaTg
1909
1758
1642
1752
1690
1678
1684
1555
1584
1570
1624

W-We
+0,4
-0,3
+1,2
-0,9
+1,8
+1,8
-0,1
-0,1
+0,5
+0,5
-0,5

Groepen, de tussenstanden
De tweede cyclus nadert zijn einde. Hieronder de standen en het beoogd programma, maar dat wordt
soms achterhaald door de actualiteit. Het is de bedoeling dat op 28 april de cyclus wordt afgesloten,
voor de spelers die dan al klaar zijn zal er – bij voldoende belangstelling – een (klok?)simultaan zijn
op 28 april.
Op 5 mei gaan we – na de twee minuten stilte – de prijzen uitreiken van het Stukkenjagers Open,
met aansluitend het TK Snelschaken.
Op 12 mei gaat dan de slotcyclus van start. In de A- en B-groep zullen dan steeds twee partijen per
avond gespeeld worden tegen dezelfde tegenstander. In de C- en D-groep staan er partijen met
normaal tempo op het menu. Wie zijn deelname wijzigt (wel in plaats van niet, of andersom) moet dit
snel doorgeven aan César (5354897, 06-27423952, c.becx@home.nl)
De clubavond van 16 juni wordt verschoven naar dinsdag 15 juni, op 30 juni is de laatste clubavond
voor de zomerstop.

A-groep
De nummers 6, 7 en 8 degraderen, bij gelijk eindigen beslissen de SB-punten.
A

Naam

1

1 Bastiaan van de Rijt

2

3

4

5

½

0

0

0

½

1
1

2 Erik Dignum

½

3 Mart Nabuurs

1

½

4 Kienfong Lie Kwie

1

0

5 Mark Clijsen

1

6 Maykel van Rijen

0

0
1

6

7

8

score

0

0 6-½B

½

0

½

1

0

½ 6-4A

½

0

6-1½

1

0

1

5-4A

0

1

6-2

6-3

½

0

½

0

1

1

1

6-6A

0

0

5-2

7 Robin Swinkels

1

1

1

8 César Becx

1

½

½

21 april
Bastiaan van de Rijt – Maykel van Rijen
César Becx – Kienfong Lie Kwie
Erik Dignum - Mark Clijsen
28 april
Mark Clijsen – Mart Nabuurs
César Becx – Robin Swinkels

B-Groep
B1 Naam

1 2 3 4 5 6 score plaats

1

Jeroen
v.d. Rijt

2

Willem
½
Mullender

3

Willem
1 1
v.d. Brink

4

Joost Op
1 1 ½
‘t Hoog

5

Reinier
Jaquet

1 1 0 1

6

Paul
Hanique

1 0 ½ 1 0

½ 0 0 0 0
0 0 0 1
½ 1 ½
0 0
1

5-½
5-1½
5-4
5-2½
5-4
5-2½

B2 Naam

1 2 3 4 5 6 score plaats

6

1

Pepijn
Obels

5

2

Ruud
Feelders

1

3

Bas
½ 0
Rosheuvel

4

4

Lex
Karstens

½

2

5

Maarten
Heller

1 0 ½ 0

3

6

Dennis
1 ½
Jaheruddin

0 ½ ½ 0 0
1

1

1 ½

1 1

0 1

4-3½
4-1½

½ ½
½

5-1

0

4-3
5-1½
4-2½

6
1*
4
2*
5
3*

Stand promotiepoule

Stand degradatiepoule

Willem van den Brink
Ruud Feelders
Reinier Jaquet
Lex Karstens
Dennis Jaheruddin
Paul Hanique

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

Joost Op ’t Hoog
Maarten Heller
Bas Rosheuvel
Willem Mullender
Pepijn Obels
Jeroen van de Rijt

B

Ruud-Reinier (21-4), Lex-Paul (21-4)
Willem B-Lex (?), Reinier-Dennis (28-4)
Lex-Ruud (28-4), Bas-Dennis (21-4)

6-2,5
6-2,5
4-1,5
5-1,5
5-1
5-0,5

Bas-Dennis (21-4), Pepijn-Willem M (21-4), JeroenMaarten (21-4), Willem M-Bas (28-4), Bas-Jeroen
(28-4), Joost-Pepijn (28-4)

C-groep
C1 Naam

1

1 Jan Otten

2

3

4

5

score

1

1

0

1

4-3

2

0

0 ½

4-½

4-5

0

1

4-2

3

1

4-4

1

4-½

4-5

2 Peter Ansems

0

3 Emil Voorhorst

0

1

4 Bart Landolt

1

1

1

5 Tim Veenstra

0

½

0

C2 Naam

1

1 Guus Vermeulen

0

4

2

3

1

½ 0

1 4-2½

0

1

0

0

0 4-1½

4

½ 4-2½

2

4-2½

3

2 Pieter Pulmans

0

3 Jan van den Dries

½

1

4 Kees Gelens

1

0

1

5 Leo van Gelder

0

1

1 ½

Stand promotiepoule
Bart Landolt
Leo van Gelder
Kees Gelens
Guus Vermeulen
Jan Otten
Emil Voorhorst

plaats

5 score plaats

4-1

1
5

Stand degradatiepoule
5-4,5
5-3,5
5-3
5-3
5-3
5-2,5

B

21-4: Leo-Bart, Kees-Emil, Guus-Jan O

Pieter Pulmans
Jan van den Dries
Peter Ansems
Tim Veenstra
:

6-3
4-1,5
5-0,5
5-0,5

D
D

Jan vdD-Tim (21-4), Peter-Jan vdD (tot 28-04)

D-groep
Nummers 1, 2, 3 en 4 promoveren. Bij gelijk eindigen beslissen de SB-punten.
1 Ari van Valen (06-44940444) 2 Thijs Huiting (06-43001730) 3 Albert Zoontjens (5434516)
4 Paul Vermee (5800376) 5 Angelo Franken (06-26551754) 6 Guus van Heck (5362759)
7 Elsbeth Bakker (06-15890006) 8 Cees Zoontjens (5423873) 9 Jeroen de Lange (06-25020791)

D
D

Naam

1

1 Ari van Valen

2

3

4

5

6

7

8

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

2 Thijs Huiting

1

3 Albert Zoontjens

0

0

4 Paul Vermee

1

0

5 Angelo Franken

1

1

6 Guus van Heck

1

7 Elsbeth Bakker

0

8 Cees Zoontjens

1

9 Jeroen de Lange

0

0

0
1

0

½

1

1

0

6-3

1

1

1

1 7-7C

½

½

0

1

0

0

½

½

1

0

½ ½

0

1

28 april
Jeroen de Lange – Ari van Valen
Guus van Heck – Thijs Huiting

7-2

0

0

21 april
Albert Zoontjens – Guus van Heck
Cees Zoontjens – Thijs Huiting
Paul Vermee – Jeroen de Lange

score

1 6-5C

1

0

1

9

½

5-½

6-2
7-2
6-3½
4-2

Stukkenjagers Open.
Al één winnaar in Stukkenjagers Open (15-4-2010)
Door in een voorafgespeelde partij Anne Haast te verslaan heeft Herman Grooten in ons open
toernooi de fraaie eindscore van 8 uit 9 behaald. Normaal gesproken ben je dan met afstand winnaar,
maar er is nóg een speler die zo ver boven het maaiveld uitstak. Mark Haast (7 punten) zit nog in de
wachtkamer voor zijn slotpartij tegen Cor van Dongen (6 punten). Weet Mark die te winnen, dan is de
gedeelde toernooizege daar. Door de nederlaag tegen Herman bleef Anne op 6,5 punt staan, maar
tijdens de slotronde op 14 april slaagde niemand uit het peloton erin dat totaal te evenaren. Mart
Nabuurs, Willem Muhren en César Becx bleven steken op remise, zodat ze op 6 uit 9 gezelschap
kregen van Robin Swinkels en Erik Dignum. Enkel Cor van Dongen kan Anne nog van het podium
kegelen.
SJ Open, uitslagen ronde 9.
1 Anne Haast (6.5) - Herman Grooten ( 7 ) 0-1
2 Cor van Dongen ( 6 ) - Mark Haast ( 7 ) uitg.
3 Mart Nabuurs ( 5.5) - Willem Muhren ( 5.5) remise
4 Bram van den Berg ( 5 ) - César Becx ( 5.5) remise
5 Robin Swinkels ( 5 ) - Tijmen Kampman ( 5 ) 1-0
6 Erik Dignum ( 5 ) - Fabio Mensing ( 5 ) 1-0
7 Bianca Muhren ( 4.5) - Winifred Paulis ( 5 ) uitg.
8 Mark Clijsen ( 4.5) - Maykel van Rijen ( 4.5) uitg.
9 Bastiaan van de Rijt ( 4.5) - Karel Storm ( 4.5) 0-1
10 Erik van Ingen ( 4.5) - Dennis Jaheruddin ( 4.5) 1-0
11 Lisa Hortensius ( 4 ) - Maarten Werkhoven ( 4 ) uitg.
12 Willem Mullender ( 4 ) - Peter Lode ( 4 ) remise
13 Jan Otten ( 4 ) - Reinier Jaquet ( 4 ) uitg.
14 Stefan Hess ( 4 ) - Ron de Veen ( 4 ) 0-1
15 Maarten Heller ( 4 ) - Lex Karstens ( 4 ) 0-1
16 Kienfong Lie Kwie ( 4 ) - Joost Op 't Hoog ( 4 ) remise
17 Emil Voorhorst ( 4 ) - Bas Rosheuvel ( 3.5) remise
18 Theo Mulder ( 3.5) - Paul Hanique ( 3.5) uitg.
19 Jeroen van de Rijt ( 3.5) - Carel van Alphen ( 3.5) remise
20 Guus Vermeulen ( 3 ) - Thijs Huiting ( 3 ) uitg.
21 Bart Landolt ( 3 ) - Guus van Heck ( 3 ) remise
22 Paul Vermee ( 3 ) - Leo van Gelder ( 3 ) 0-1
24 Elsbeth Bakker ( 2.5) - Angelo Franken ( 2.5) 0-1
25 René van den Bosch ( 2 ) – Kees Gelens ( 2.5) 0-1
26 Jeroen de Lange ( 1 ) - Peter Ansems ( 1.5) uitg.
Draw by default: Arend-Jan Meerwijk; Marco Kemmeren
Absent: Pieter Pulmans; Frank Boomsma

HET SCHAAKSPEL IN DE LITERATUUR
Uit: Schaakgedichten
Onder redactie van Ton Peters
Groningen 2006

Schaken
Van de andere kant
komt ze aangesprongen
met haar lange
blonde manen
doet ze of ze
een paard is
maar werkelijk
is ze een dame
Met name
van de heer
die zich daarachter
wil verbergen
maar haha
naakt en kalend
staat hij kwetsbaar
in het veld
Nee Equivalent
heeft zwarte hengst
ter afleiding
slinks opgesteld
niet dat ie er iets te maken
maar met het oog op
haar schaken
is het geen gekke zet
En dan lonkt daar
de blinken vrouw
plots met een
wulpse pose
zo hij zijn lichaam
vallen laat
in de hoop hij haar
in het doosje.
Tjitse Hofman

Open NBSB Kampioenschap Snelschaken voor
Clubteams Veldhoven 2010
Cat Team

Rat

G

W

R

V

BP

WP

1.

A

HMC Calder

2297

11

10

1

0

40.0

273.0

2.

A

Het Zwarte Schaap

2401

11

10

1

0

36.5

275.0

3.

A

De Stukkenjagers

2216

11

8

0

3

30.0

284.5

In Veldhoven slaagde een Stukkenjagersteam erin het podium te halen.
Hieronder kunt u zien hoe sterk dat podium was.

Ratingstatistieken
No.

Team/Speler

Tit. Cat Rat RatT W

1. Het Zwarte Schaap

We Gesp TPR

A 2341 1995 36.5 38.72

44

2270

GM A 2638 2096 11.0 10.53

11

2686

1.

Wely, Loek van

2.

Willemze, Jeroen

A 2381 2034 7.0 7.92

9

2252

3.

Hoogendoorn, Joost FM

A 2380 2004 7.0 8.08

9

2222

4.

Muhren, Willem

A 2203 1980 7.0 7.05

9

2198

5.

Beek, Ard van

A 1888 1760 4.5 4.06

6

1951

A 2297 2008 39.0 36.15

43

2404

2.

HMC Calder

6.

Ondersteijn, Niels

FM

A 2286 2107 9.5 8.11

11

2428

7.

Welling, Gerard

IM

A 2358 2050 10.0 9.40

11

2450

8.

Span, Paul

FM

A 2270 1977 9.5 8.44

10

2489

9.

Sprangers, Remco

CM A 2273 1897 10.0 9.87

11

2297

A 2218 2015 30.0 33.57

44

2147

10. Haast, Anne

A 2260 2099 8.0 7.16

10

2340

11. Berg, Bram vd

A 2183 2036 6.0 6.30

9

2156

12. Konings, Frans

A 2238 1981 6.0 7.33

9

2101

13. Nabuurs, Mart

A 2182 2010 4.0 5.83

8

2010

14. Wuts, Frank

A 2220 1927 6.0 6.75

8

2118

3.

De Stukkenjagers

Katechismus voor Stukkenjagers
Waartoe zijn wij op aarde?
Wij zijn op aarde om de schaaksport te dienen en daardoor competetief te blijven.
Waartoe dient competitie?
Competitie dient om natuurlijke verschillen ontstaan door erfelijkheid, bevorderd door omgeving en
ontwikkeling, te onderscheiden en te scheiden om zo tot een homogene omgeving te komen.
Wat is het belang van een homogene omgeving?
Het belang van een homogene omgeving is een gunstig klimaat te scheppen voor een optimale
ontwikkeling van talent en het bevorderen van de strijdlust, om zo een uitdagende omgeving voor een
optimale voldoening te creëren.
Welke middelen zijn van belang voor het scheppen van een homogene omgeving?
Voor het scheppen van een homogene omgeving zijn de middelen promotie en degradatie van belang.
Wat zijn de effecten van promotie en degradatie?
De effecten van promotie en degradatie zijn tweeledig, ze kunnen leiden tot een zowel meer homogene
als een meer heterogene omgeving.
Onder welke omstandigheden zijn de effecten van promotie en/of degradatie gunstig te
noemen?
De effecten van promotie en/of degradatie zijn alleen dan gunstig te noemen wanneer ze bijdragen aan
het vormen van een homogene omgeving.
Kunnen er over deze effecten misvattingen ontstaan?
Ja, over deze effecten kunnen misvattingen ontstaan.
Waaraan zijn deze misvattingen te wijten?
Deze misvattingen zijn te wijten aan het menselijk tekort.

Theo M.

Stukkenjagers ratinglijst
18 april 2010
Naam

rating

Naam

rating

1 Jan Sprenger

2498

41 Stefan Hess

2 Robin Swinkels

2485

42 Dennis Jaheruddin

1862

3 Maurice Peek

2386

43 Maykel van Rijen

1834

4 Herman Grooten

2366

44 Jean-Marie Wildeboer Schut

1808

5 Cor van Dongen

2355

45 Willem Mullender

1790

1889

6 Petra Schuurman

2323

7 Bianca Muhren

2280

47 Kienfong Lie Kwie

Mark Haast

2280

48 Bastiaan van de Rijt

1781

2240

49 Pepijn Obels

1749

9 Bram van den Berg

Arend-Jan Meerwijk

1790
1785

10 Frank Wuts

2237

50 Rob Milo

1743

11 Frans Konings

2233

51 Mark van den Berg

1734

12 Anne Haast

2230

52 Jan Otten

13 Mart Nabuurs

2184

14 Mark Clijsen

2153

54 Bas Rosheuvel

1703

15 César Becx

2141

55 Andries Deliën

1698

16 Mark Huizer

2092

56 Guus Vermeulen

1686

17 Erik Nicolai

2091

57 Jeroen van de Rijt

1683

Steff Helsen

Paul Hanique

1731
1731

2091

58 Maarten Heller

1681

2084

59 Emil Voorhorst

1624

20 Bram van Huijgevoort

2060

60 Leo van Gelder

1620

21 Karel Storm

2039

61 Bart Landolt

1614

22 Fré Hoogendoorn

2030

62 Pieter Pulmans

1593

23 John Greunsven

2025

63 René van den Bosch

1591

24 Ruud Feelders

2014

64 Theo Mulder

1552

25 Sjo Smeets

2002

65 Angelo Franken

1526

26 Jiri Obels

1985

66 Kees Gelens

1519

27 Peter Lode

1969

67 Marco Kemmeren

1514

28 Erik Dignum

1967

68 Guus van Heck

1492

29 Reinier Jaquet

1956

69 Cees Zoontjens

1438

30 Mark van Beurden

1947

70 Jan van den Dries

1429

31 Fabio Mensing

1942

71 Tim Veenstra

1395

32 Erik van Ingen

1935

72 Peter Ansems

1391

33 Gertjan Thomassen

1930

73 Ari van Valen

1374

34 Ron de Veen

1928

74 Paul Vermee

1297

35 Willem van den Brink

1923

75 Frank Boomsma

1288

36 Sander Funk

1919

76 Thijs Huiting

1285

37 Lex Karstens

1913

77 Elsbeth Bakker

1266

38 Winifred Paulis

1900

78 Jeroen de Lange

1223

39 Joost op 't Hoog

1896

79 Albert Zoontjens

1151

40 Ivar Heine

1892

19 Peter Huibers

Verwerkt in deze ratinglijst: Groepen (6), KNSB (8), NBSB (7), Avond, KNSB-beker (4), NBSBbeker, KBSB (10), SJ Open, Bundesliga (11), Oberliga (3), TDK (6), Corus, Cappelle, EK Vrouwen,
Lasker-vierkamp

