Het sneeuwt, niet jachtend, eerder tastend,
alsof het wit naar zwarte plekken zoekt.
Maar heel het landschap ligt al volgeboekt.
De dag staat zwaarbepakt om te vertrekken.
De bomen dromen rechtop in de sneeuw,
verwonderd en in hun verwondering verrast.
De vorst heeft ieder takje afgetast.
Het is windstil, er valt niets te ontdekken.
Adriaan Morriën

Er valt niets te ontdekken? Sinds Wikileaks weten we beter, het bleef allerminst windstil. De
tijd voor de hoogwaardigheidsbekleders van rechtop dromen over onder de pet houden lijkt
voorbij. Het digitale tijdperk is nu echt begonnen, tastend wordt er wereldwijd naar zwarte
plekken gezocht. Ons schaakwereldje heeft daar geen last van. Wij zoeken ons geluk al jaren
op de zwarte en witte velden. Inmiddels ligt het jaar volgeboekt en ondanks dat blijft er
ruimte om te dromen. Al dan niet verrast, al dan niet verwonderd, geen enkel team dat in
staat mocht worden geacht om mee te doen voor de prijzen heeft te grote schade opgelopen
en vier teams staan zwaarbepakt klaar om in het komende jaar verder te trekken. Het KNSB
bekerteam echter werd tot veler verwondering wel verrast. Vorig seizoen nog een trotse
finalist moest het nu al in de eerste ronde het hoofd buigen voor het Arnhemse ASV. Geen
overwinteren dus en einde droom over herhalingsrecept. Daar staat tegenover dat de NBSB
beker nog steeds tot de mogelijkheden behoort en ook de avondteams doen het van zeer
goed tot goed tot naar behoren. Wat staat er dit jaar dan nog verder te doen? SJ-Open, restant
opruiming interne, het onvolprezen kersttoernooi natuurlijk en verder vuurwerk kopen,
kerstboom optuigen en oliebollen eten. Veel plezier daarmee, prettige feestdagen en een
feestelijke, maar vooral schadevrije jaarwisseling! Benieuwd wat er daarna voor ons valt te
ontdekken.

Stukkenjagers-agenda
Woensdag 15 december
Woensdag 22 december
Woensdag 29 december
Woensdag 5 januari
3-7 januari
Zaterdag 8 januari
Woensdag 12 januari
Woensdag 19 januari
Woensdag 26 januari
Woensdag 2 februari
Woensdag 9 februari
Zaterdag 12 februari
Woensdag 16 februari
Woensdag 23 februari
28 februari - 4 maart
Woensdag 2 maart
Woensdag 9 maart
Zaterdag 12 maart

Stukkenjagers Open 5
Groepen, slot eerste cyclus
geen clubavond
speciale avond
Avondcompetitie 4 (uit)
Externe (alle teams, uit)
Groepen, tweede cyclus
Stukkenjagers Open 6
Groepen
Avondcompetitie 5 (thuis)
Groepen
Externe (alle teams, thuis)
Stukkenjagers Open 7
Groepen
Avondcompetitie 6 (uit)
Groepen
geen clubavond, carnaval
Externe (alle teams, uit)

Woensdag 16 maart
Woensdag 23 maart
Woensdag 30 maart
Woensdag 6 april
Zaterdag 9 april
Woensdag 13 april
Woensdag 20 april
Woensdag 27 april
Woensdag 4 mei
Woensdag 11 mei
Zaterdag 14 mei
Woensdag 18 mei
Woensdag 25 mei
Woensdag 1 juni
Woensdag 8 juni
Woensdag 15 juni
Woensdag 22 juni
Woensdag 29 juni

Stukkenjagers Open 8
Groepen
Avondcompetitie 7 (thuis)
Stukkenjagers Open 9
Externe (alle teams, thuis)
Groepen
Groepen
Groepen, start derde cyclus
Groepen
Groepen
Externe (alleen SJ 1, 2 en 3)
Groepen
Groepen
Groepen
Groepen
Groepen
onderlinge viertallen?
onderlinge viertallen

Externe data 2010-2011
11 december, 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei (SJ 1, 2 en 3)

Toernooien
Het Stukkenjagers Open vindt elk seizoen plaats op 9 woensdagavonden. De data vind je
hierboven.
Het Kersttoernooi vindt dit seizoen plaats op zondag 19 december in ons clublokaal.

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

September 1973
De Harmonie, Stationsstraat 26, Tilburg, 013-5425843
Elke woensdagavond vanaf 20.00 uur
1 x per 4 weken op zaterdagmiddag, 12.00 uur
Kersttoernooi, Weekendtoernooi, Stukkenjagers Open
110 euro per seizoen, betaal je voor 1 december dan is het 100 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/ 0627423952, c.becx@home.nl), Mart Nabuurs (interne/externe competitieleider, 06-11181259,
martnabuurs@hotmail.com).

Clubblad: De Stukkenjager verschijnt minimaal 9 keer per jaar, steeds meteen na een ronde
van de externe competitie. Kopij inleveren uiterlijk op maandagavond na de wedstrijd bij
Theo Mulder, 013-5362195, theo117@kpnmail.nl en 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.

Kersttoernooi
De donkere dagen rond de Kerst. De kragen staan op, de mutsen zijn tot over de
oren getrokken, de sjaals bedekken het gezicht tot en met de neus, plotseling lijkt
de burka een normaal geaccepteerd kledingstuk waarin ook de PVV aanhanger
zich hult.
Sneeuw valt, is gevallen of gaat nog vallen, de bellen rinkelen.
Bij ons gaan de belletjes ook rinkelen, sneeuwval en kersttoernooi, sinds vorig
jaar een aparte combinatie. Wie het weer trotseerde trad vanuit een barre koude
witte wereld huiverend de aangename warmte van de Harmonie binnen, handen
wrijvend, van de kou, maar al snel van de schaakzin. Het was weer zo ver. Het
stukkenjagers kersttoernooi stond op de rol, sfeervol en gezellig, ontspannen met
toch de aangename prikkel van competitie. Een traditie die al dateert van het jaar
van oprichting, geworden tot een toernooi dat bij de kersttijd hoort als de
herdertjes bij de nacht, de os bij de ezel en de ballen bij de boom. Een toernooi dat
alleen maar winnaars en geen echte verliezers kent.
Kortom een win/win situatie die u niet mag missen.
Zondag 19 december in de Harmonie.
Zelfs wie niet wil spelen zal zich er uitstekend kunnen amuseren!

Meanwhile on www.stukkenjagers.nl
Een selectie van de hoogtepunten van de afgelopen tijd.
Recordaantal titelhouders op clubavond (9-12-2010)
Zelden zal de gemiddelde rating op een clubavond hoger zijn geweest dan op 8 december. Het
wemelde werkelijk van de GM's, IM's, WIM's, FM's. Doodzonde eigenlijk dat onze WGM en CM er
niet waren, dit was een unieke kans om alle gangbare FIDE-variëteiten op een doordeweekse avond
aan den volke te tonen. Debet aan de invasie van elopunten was niet alleen de bekerwedstrijd van SJ
1, maar vooral ook de drie partijen uit de meesterklassematch Utrecht-Voerendaal, die in De
Harmonie voorafgespeeld werden. Utrecht nam een 2,5-0,5 voorsprong, mede dankzij de zege van
Robin Swinkels op Saltaev. In de marge was er dan nog een ratingpartij tussen de FM's Levon
Galoyan en César Becx, een spannende affaire die door onze Armeense nieuwkomer met een laatste
trucje in zijn voordeel werd beslist. Een en ander leidde de aandacht wat af van de beslissingen die in
de Groepencompetitie hun beslag kregen. Zo won Lex Karstens in de B-groep het treffen met koploper
Jan Otten, waardoor hij zijn opponent meteen een beslissende SB-klap toebracht. Lex is daardoor met
4,5 uit 6 al zeker van promotie; Jan kan in de wachtkamer nog achterhaald worden door Paul Hanique
of Pepijn Obels, die een vitale zege op Bastiaan van de Rijt boekte. Ook duidelijkheid in de C1. Mark
van den Berg kwam op 4,5/5 door Peter Ansems te vloeren én naar de D-groep te verwijzen. In de C2
begon Emil Voorhorst aan zijn eindsprint. Hij zou zijn slachtoffer, de reeds gepromoveerde Jeroen van
de Rijt, zomaar eens kunnen gaan vergezellen naar de B-groep. In de D-groep kwam Ari van Valen op

50% door Wil Wouts ondanks hevig verzet te verslaan. Cees Zoontjens en Paul Vermee hielden hun
promotiekansen intact door een onderlinge remise. De A-groep is inmiddels toe aan de playoffs. In de
kampioenspoule versloeg Mark Clijsen in extremis Reinier Jaquet. Willem van den Brink deed goede
zaken in de strijd om drie behoudsplaatsen in de degradatiepoule. Door te winnen van Kienfong Lie
Kwie bezegelde hij in één klap het lot van zijn tegenstander én van Erik Dignum. En dan was er nóg
een ratingpartij; daarin ontmantelde Kees Gelens vakkundig het Koningsgambiet van Theo Mulder.

Bekerteam hard onderuit (9-12-2010)
Voor Stukkenjagers 1, vorig jaar nog finalist in de KNSB-beker, zit het cupgebeuren er dit seizoen al
na één ronde op. Op 8 december ging de thuiswedstrijd tegen tweedeklasser ASV uit Arnhem
ondubbelzinnig verloren: 0,5-3,5. Herman Grooten (bord 1), Mark Haast (3) en Mart Nabuurs (4)
gingen ten onder, enkel Anne Haast (2) mocht een halfje noteren.

Ereplaats op NK (5-12-2010)
Zaterdag 4 december werd in Den Bosch het NK snelschaken voor clubteams gehouden. In het door
HMC georganiseerde toernooi heeft een delegatie uit Stukkenjagers 1 een mooie zesde plaats weten te
bereiken. Mark Haast scoorde een TPR van 2400+ aan bord 1, maar ook Bianca Muhren, Frans
Konings, Mart Nabuurs en Mark Clijsen lieten zich niet onbetuigd. Een viertal uit de boezem van
Stukkenjagers 2 eindigde heel wat lager op ranglijst; hier troefde Reinier Jaquet zijn teamgenoten Steff
Helsen, Peter Huibers en Mark Huizer af, qua TPR.

Bekeren in Breda en Tilburg (4-12-2010)
Ook in de tweede ronde van de strijd om de NBSB-beker treft Stukkenjagers 3 een pittige
tegenstander. Na de mooie 3-1 zege op Waalwijk is ons bekerviertal nu weer gekoppeld aan een
collega-promotieklasser. Voor 15 januari zal De Baronie in Breda met een bezoek vereerd worden.
Aanstaande woensdag, 8 december, begint ook Stukkenjagers 1 aan een nieuw avontuur in de KNSBbeker. De finalist van vorig jaar ontvangt dan in De Harmonie tweedeklasser ASV uit Arnhem.

Robin Swinkels slaat toe (4-12-2010)
Met een perfecte score van 9 uit 9 heeft GM Robin Swinkels zaterdag 4 december, niet voor de eerste
keer, het Snertoernooi gewonnen. Dit wordt jaarlijks georganiseerd door De Combinatie in Asten, de
club waar hij met schaken begon. Er was nog een Astense Stukkenjager onder de deelnemers: Paul
Hanique eindigde in de B-groep in de middenmoot.

Ereplaatsen in NK Rapid (28-11-2010)
Op zaterdag 27 november werd in Eindhoven het NK Rapid voor de jeugd gehouden. De drie
deelnemende Stukkenjagers beten goed van zich af. In de categorie 1990/1991 wist Mark Haast met 6
uit 9 op de vierde plaats beslag te leggen. Tijmen Kampman werd gedeeld vijfde, met een halfje
minder. Bij de jaargang 1996 haalde Stefan Beukema wel een kampioenenscore, 8 uit 9, maar laat die
ene nederlaag nou net tegen zijn concurrent Roger Meng zijn, die slechts een halfje afgaf. Een mooie
tweede plaats derhalve. In de wat mysterieuze, maar sterke groep tot 25 jaar - of nee, Under 25 scoorde Mart Nabuurs een verdienstelijke 6 uit 9. Ook Willem van den Brink mocht met 4 uit 9
tevreden terugkijken.

Externe.
Stukkenjagers 1

De Jeugd Van Tegenwoordig
Het topduel tussen Stukkenjagers 1 en Het Witte Paard Sas van Gent in de vierde ronde eindigde met
een gelijk spel. In een spannende wedstrijd met veel besliste partijen kon de Tilburgse thuisploeg tegen
de Zeeuwse favoriet het ratingverschil door grote inzet en mentale sterkte compenseren en uiteindelijk
een verdiende 5-5 boeken. Koploper in de KNSB klasse 1B is nu Wageningen, puntgelijk met De
Stukkenjagers, door van Paul Keres met 5,5-4,5 te winnen.
Hoe snel veranderen toch de tijden! Nog voor de derde ronde luidde pater familias Herman
Grooten bij het bestuur de noodklok omdat we doorgaans te weinig spelers hadden en altijd
met invallers moesten spelen. Toen volgde een met twee invallers behaalde gedenkwaardige
6-4 overwinning in Wageningen, waar we een vooreerst ongunstig verlopende wedstrijd
uitstekend open hielden, alleen maar een partij afgaven (op een invallersbord) en in het
vijfde en zesde uur de winnende punten binnentikten. Of het nu de homogene teamprestatie
was, de tijdelijke verovering van de koppositie in de poule, of de (niet-)consumptie van bier
tijdens en champagne na de partij: tegen Het Witte Paard uit Sas van Gent, topfavoriet met
aanloopproblemen, hadden we het basistiental voor de eerste keer aan boord! Alsnog liepen
we tegen een flink ratingverschil aan, want HWP was met grootmeester Paul Motwani, de
meesters Helmut Cardon en Koen Leenhouts, en een aantal getalenteerde 2300ers op de
meeste borden beter bezet. Vandaar dat het onze opzet was om boven te keepen en beneden
te scoren. De opstelling was: Anne Haast (z) – Jan Sprenger (w) – Herman Grooten (z) –
Frans Konings (w) – Bianca Muhren (z) – Mart Nabuurs (w) – Stefan Beukema (z) – Mark
Haast (w) – Donna Schut (z) – Mark Clijsen (w).
De 2500er-ontmoeting aan bord twee was als eerste beëindigd, in 21 zetten, maar ik zou het
geen salonremise noemen. Toegegeven, de slotstelling was niet uitgevochten, maar het begin
was uitermate inhoudsrijk:

Sprenger – Motwani
1. e4 c5 2. Pf3 e6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 a6 5. Pc3
b5 6. Ld3 Db6 7. Pf3 Dc7 [7... Lb7 8. a4! b4 9.
a5 Dc7 10. Pa4 Dxa5 11. Le3 is te gevaarlijk
voor zwart.] 8. O-O Lb7 9. Te1 Lc5?!

Een ambitieuze zet die wit vraagt hoe hij
zijn
ontwikkelingsvoorsprong
wil
gebruiken. Objectief zou ik echter geneigd
zijn om het solide Pc6 te spelen. 10. Dd2!!
Wit heeft twee problemen: het is lastig om
een zwak punt in de zwarte stelling te
vinden, en de Lc1 weet niet waar hij naar
toe moet. Graag zou wit a3/b4/Lb2 spelen,
maar dan wordt het veld c3 zwak. Deze zet
lost beide problemen op door aan de ene
kant Dg5 te dreigen en aan de andere kant...
[10. a4 b4 11. Pa2 Pc6 is prima voor zwart.]
10... Pe7 [10... Pf6 gaat mis vanwege 11. Dg5
O-O 12. e5 Pd5 13. Lxh7+! Kxh7 14. Dh5+
Kg8 15. Pg5 +-] [10... Pc6 11. Dg5 is evenmin
aan te bevelen.] 11. b4! ... voor te bereiden.
11... Ld6 [11... Lxb4 12. Pxb5 axb5 [12... Da5
13. Pd6+ Kf8 14. Df4 Lxd6 15. Dxd6 +-] [12...
Dc5 13. c3 La5 14. La3 Aanval] 13. Dxb4 +/-]
[11... Lb6 12. a4 Pbc6 13. axb5 Pxb4 14. La3
a5 15. Pa4 Initiatief] 12. e5?? De eerste zet
die ik overwoog was natuurlijk 13. e5. Ik

had de zet eerst in verband met de door
Motwani in de partij gekozen voortzetting
verworpen. Dus keek ik naar andere zetten,
kon geen heldere weg naar voordeel vinden,
keerde terug naar 13. e5 en berekende een
aantal veelbelovende varianten. Met het oog
op de klok besloot ik om niet nog een keer
alle alternatieven te herrekenen en speelde
13. e5?? Ik denk dat de twee vraagtekens
terecht zijn, want de witte positie verandert
nu van zeer kansrijk tot duidelijk slechter en
is bovendien zeer onaangenaam te spelen.
[12. a3 met het idee e5 maakt het moeilijk
voor zwart. Na afloop liet mijn tegenstander
de volgende variant zien: 12... Pg6 13. Lxb5
Lf4 [13... O-O!? met iets compensatie is
misschien de beste praktische kans. 14. Lf1]
14. Dd4 Lxc1 [14... e5 15. Dc4] [14... Pe5 15.
Lxf4 Pxf3+ 16. gxf3 Dxf4 17. Le2] 15. Taxc1
axb5 16. Pxb5 Dc6 17. Pd6+ Kf8 18. b5
Aanval] 12... Lxb4 13. Pxb5 axb5 14. Dxb4
Lxf3 15. gxf3 Pbc6 16. Dc5 [16. Dxb5 Ta5
Aanval] 16... b4

Het witte loperpaar is verrassend ineffectief.
Wit moet nu opletten om niet meteen
verloren te komen staan. 17. a4 Om een
loper naar b5 te plaatsen en de zwakte op a2
te verwijderen. 17... O-O [17... bxa3 18. Lxa3
O-O valt mee voor wit.] 18. Lb2 Ta5?! [18...

Tfc8] 19. Lb5 Pd5 20. Te4 [20. c4? Pxe5! 21.
Dxc7 Pxf3+ 22. Kf1 Pxc7 -+] 20... Tc8?

Deze natuurlijke zet geeft een cruciaal
tempo weg. [20... Da7 21. Dc4 [21. Dxa7
Pxa7 22. Lxd7 Td8 23. Lb5 Pxb5 24. axb5
Txb5 -/+] 21... Tc8 Initiatief] 21. c4! Daarmee
lost wit zijn ergste problemen op. [21. c3
bxc3 22. Lxc3 Taa8 [Mogelijk is ook 22...
Pxc3 23. Dxc3 Ta7 oo] 23. Lb2 Dd8 24. Da3
Dg5+ 25. Kh1 Df5 26. Tc1 leek me steeds nog
aangenamer voor zwart, maar misschien
had ik ongelijk. 26... h5!?] 1/2-1/2
Een lastige beslissing voor beide zijden,
maar zoals mijn tegenstander zei: „Your
draw offer is by all means reasonable, and I
would like to see a clear way to continue
before I decline it, especially in a team
match. But I didn't see such a continuation.“
Waarschijnlijk had ie gelijk, en met een
kwartier minder op de klok zou ik met
zwart hier ook niet doorgaan. In elk geval
illustreert deze partij de bewering van onze
vrijdenker Frans Konings dat in het schaken
geen algemene waarheden bestaan.
Deze tactische remise werd op een moment
gesloten waar de teerling al geworpen was.
Herman Grooten kon aan bord drie (tegen
Steven Geinaert) een uur meer op de klok en
een strategisch veelbelovende positie helaas

niet in een resultaat omzetten. Op een
gegeven moment deed hij (blijkbaar
vermoeid) iets fout waardoor zijn
tegenstander schitterende compensatie voor
een opgeofferde pion kreeg en vervolgens
makkelijk kon winnen. Ook Mart Nabuurs
had blijkbaar te veel zout in zijn koffie
gehad, want tegen de sterke Koen
Leenhouts miste hij in de opening een kans
om zijn stukken actief op te stellen, en ging
vervolgens soepel onderuit. Gelukkig waren
er ook Donna Schut, wiens tegenstander na
de opening geen verstandig plan kon
vinden,
en
Frans
Konings,
wiens
voorbereiding zijn tegenstander, FM
Thibaut Maenhout, voor grote praktische
problem stelde. Voilà:
Van der Zalm – D. Schut
1. d4 d5 2. Pf3 Pf6 3. c4 e6 4. Pc3 c6 5. cxd5
exd5 6. Lg5 Le7 7. Dc2 O-O Iets
nauwkeuriger is 7. ...g6! met gelijk spel. 8. e3
h6 9. Lh4 Pbd7 10. Ld3 Te8 11. O-O Pe4 12.
Lxe7 Dxe7 13. Lxe4 dxe4 14. Pd2 Pf6 15.
Tae1 b6! Een mooie oplossing van het
probleem waar de loper naar toe moet. 16.
f3 La6 17. Tf2 Ld3 18. Dd1 exf3 19. Dxf3?
[Normaal is 19. Pxf3 Lh7 20. Pe5 c5 en nu
bijvoorbeeld 21. Tef1!? met het idee Tf6:.]
19... Tad8 20. Pb3 [20. Dxc6 Txd4] 20... Lc4
21. Td2 De6 22. h3 Ph7!

Verstoort de coördinatie van de witte
figuren. Donnas tegenstander zakte nu
meteen neer: 23. e4? Pg5 24. Dd1 Dg6 25.
d5? cxd5 26. Pxd5 Lxd5 27. Txd5 Txd5 0-1

Da4?! Dit was het idee, en dan c7 na
zometeen. Maar de vlieger gaat niet op....

Konings - Maenhout
1. d4 Pf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. f3 Speciaal
voorbereid voor de gelegenheid. Het
leverde veel klok-voordeel op, maar of het
idee nou daadwerkelijk zo krachtig is
betwijfel ik ten zeerste... 4... bxc4 5. e4 d6 6.
Lxc4 g6 7. Pe2 Lg7 8. O-O O-O 9. Pec3 Pbd7
10. a4 Tb8 11. Pa3 Pe8 12. Dc2 Pe5 13. Le2
Pc7 14. Lg5

14… h6! Ik kende hier nog Pa6, Pab5 met
fijne bind op de damevleugel. Inlassen van
h6 leek me sterk. Op Lh4 komt g5 en Pg6
dacht ik. Als ik terugmoet naar e3, zoals in
de partij is het de vraag of mijn opzet wel
klopt. Ik speelde Dc2 en Lg5 om e7 te
pennen en zo de break e6 tegen te gaan.
Blijkt dus een illusie... 15. Le3 e6 16. f4 Pd7
17. Pab5 exd5 18. exd5 Te8?! Veel beter was
Pdf6, Lf2 wil ik nl. toch doen. 19. Lf2 Pf6 20.
Pxa7 Lb7? Beter Pf*d5, nu krijgt wit een
sterke pion op c6. 21. Pc6 Lxc6 22. dxc6 Pfd5
23. Pb5 Pxf4 24. Lf3 Pxb5 25. axb5 Txb5 26.

26... Ph3+? Omdraairegel! Eerst Tb4 was
veel beter. Op c7 doe je dan pas Ph3+. Zwart
heeft altijd remise middels Ph3+/f2+ omdat
de onderste rij van wit zwak is. Pakken op
h3 is taboe wegens Dg5+. 27. gxh3 Nu is het
gewonnen voor wit. Winst komt verder niet
meer in gevaar, ondanks dat het wel sneller
had gekund op enkele momenten. 27... Tb4
28. Da7 Txb2 29. Dd7 Dg5+ 30. Kh1 Td8 31.
Dg4 De7 32. Tae1 Dc7 33. Lh4 d5 34. Dg3
Dxg3 35. Lxg3 Td2 36. Te2 Td3 37. Tfe1 Kf8
38. Ld6+ 1-0
Ach ja, de jeugd van tegenwoordig. Frans
vertelde bij het avondeten een anekdote
over een reünie met Xander Wemmers waar
die tegen hem zei: “Frans, we zijn geen
twintig meer, we horen nu bij de oude
lullen.” Maar qua schaken is hij blijkbaar in
zijn tweede lente, en ook Donna liet zien dat
zij een talentvolle schaker is en
compenseerde haar blunder tegen DD op
een zeer belangrijk moment.
Daarmee stond de wedstrijd na ongeveer
drieëneenhalf uur 2,5-2,5 gelijk. We waren
op dat moment bang voor drie partijen: Ten
eerste voor Mark Haast die op bord én klok
onder druk stond en moeite had om al zijn

pionnen te verdedigen. Ten tweede voor
Bianca Muhren, die niet op de hoogte was
van de meest recente ontwikkelingen in de
theoretische modevariant g3/Lg2/Sf3/d3/0-0
(zwarte tussenzetten maken niet uit), meer
dan een uur voor de eerste acht zetten
verbruikte, alsnog verloren kwam te staan,
die stelling op een niet volstrekt duidelijke
manier overleefde, maar nu met weinige
minuten de hele tweede kolom op het
wedstrijdformulier moest invullen, pardon,
doorstrepen. Ten derde voor Anne Haast
die voor ons het kopbord verdedigde: haar
tegenstander Helmut Cardon verscheen 45
minuten te laat, maar twee uren later stond
hij op de klok al voor! Anne wist tegen zijn
voorbereiding in de vierpionnenaanval niets
te verzinnen en leek hard onderuit te gaan.
En inderdaad waren de stukken van Cardon
uiteindelijk te actief: 3,5-2,5 voor Sas van
Gent. Aan de andere kant had Mark Clijsen
qua stelling ruime compensatie voor zijn
achterstand op de klok, en Thibaut
Vandenbussches
vooreerst
gerechtvaardigde winstpogingen tegen
Stefan Beukema leken op een gegeven
moment voor hemzelf meer gevaar te
brengen dan voor onze speler.
Het kwam weer eens anders dan gedacht.
Mark Haasts tegenstander ontspoorde (in
Marks tijdnood) na een op zich goed
gespeelde partij:

12. d5?! Waarschijnlijk geen goede keus,
zwart heeft hierna geen problemen meer en
heeft een prettigere stelling om te spelen.
Andere zetten waren echter ook al niks
meer voor wit. 12... O-O 13. Tb1 Dc7 14. c4
Tfb8 15. Dd2 Lc8 16. h3 Txb1 17. Txb1 Tb8
18. Txb8 Dxb8 19. Da5 Pb6 20. e5 Pfd7 21.
Lxe7?! [Simpel 21. exd6 lijkt een betere zet,
in de partij wordt de zwartveldige loper van
zwart erg sterk] 21... Pxe5 22. Pxe5 Lxe5 23.
Ld8 Lf5 [23... Pxc4 werkt niet: 24. Lxc4 Db1+
25. Lf1 Dxa2 26. Le7!]

M. Haast - Gryson
1. e4 g6 2. Pc3 Lg7 3. d4 d6 4. Lg5 a6 5. Pf3
b5 6. a4 b4 7. Pa2 Lb7 8. Ld3 Pd7 9. O-O c5
10. c3 bxc3 11. bxc3 Pgf6

24. Lxf5? [24. Lxb6 Lxd3 25. Dxa6 Lxc4 26.
Dxc4 Dxb6 was nog speelbaar] 24... Dxd8?
[24... Pxc4! en de stukken kunnen in het
doosje, hier had ik 25. Dxa6 gepland, maar
na 25... Db3! zag ik in de partij ook niet hoe

het verder moest] 25. Ld3 Ld4 26. Pc3 De8
27. Pe2 Dxa4?! Geeft de winst uit handen,
hierna staat het gelijk [27... Pxa4 28. Dxa6
Pb2 is een stuk lastiger voor wit,
bijvoorbeeld: 29. Da3 [29. Pxd4 cxd4 30. Lf1
leek me ook niet prettig om te spelen, maar
misschien kan het net?!] 29... Pd1!] 28. Dxb6
Dd1+ 29. Kh2 Dxd3 30. Pxd4 cxd4

31. Dxd6 [31. c5! was volgens mij (J.S.) een
betere winstpoging. Zwart moet nu 31...
Df5! vinden. Na [31... dxc5? 32. Db8+! [32. d6
Df5 33. Dd8+ Kg7 is remise, zwart geeft
eeuwig schaak (na 34. De7 Df6 wint zelfs
nog voor zwart)] 32... Kg7 33. De5+ f6 [33...
Kg8 34. d6 is hopeloos.] 34. De7+ Kg8 35. d6
en zwart heeft, in tegenstelling tot de partij,
geen d4-d3 trucje.] 32. Dxd6 d3 33. c6 redt
zwart zich met het paradoxale 33... Dxf2!!
(Mark Haast) [33... d2 34. Db8+ Kg7 35.
Db2+!] 34. c7 Df5 35. Dd8+ Kg7 36. c8D De5+
37. Kh1 De1+ =] 31... Dxc4 32. Db8+ Kg7 33.
De5+ f6 34. De7+

34… Kh6?? Geeft de partij weg [34... Kg8 is
remise, bijvoorbeeld: 35. d6 d3 en nu kan
wit niet winnen met 36. d7 want dan geeft
zwart eeuwig schaak: [36. Dd8+ Kg7 37.
Dc7+ Dxc7 38. dxc7 d2 =] 36... Df4+] 35. f4
Gelukkig wist ik deze zet vrij snel te vinden
met slechts enkele minuten op de klok.
Zwart kan de pion niet slaan, want dan gaat
hij mat 35... Dc2 [35... Dxd5 36. Df8+ Kh5 37.
g4+ Kh4 38. Dxf6+ g5 39. Dh6#] 36. d6 Df2
37. Dxf6 1-0
Deze winst van ons waterpolo-talent (als hij
dezelfde aandacht aan zijn schaak zou
besteden...!) betekende de belangrijke
gelijkmaker, 3,5-3,5. Als Mark Clijsen nu
zou winnen en de anderen zouden keepen...
Clijsen – Verlinde

[De laatste zwarte zet Ld7-e8 nodigde wit
uit om op e6 te slaan, en inderdaad kon
Mark dat niet weerstaan. Het simpele 25.
Ld2 Dc1: 26. Tc1: Tc1: 27. Lc1: Pf6! 28. Dd4
zou wit echter een solide pluspion
opleveren. Zeker in alvast zware tijdnood
een serieuze optie.] 25. Dxe6+ Lf7 26. Dg4?!
[hoezo slaat ie niet a6?] 26… Pxc3 27. bxc3
Txd1+? [Dc3: lijkt veel beter] 28. Txd1 Dxc3
29. axb5 axb5 30. h4 b4 31. h5 Kg7

32. e6?? [Deze vreselijke zet maakt de
schitterende pion op e5 tot een drempel
voor de witte aanvalspogingen en versterkt
het zwarte loperpaar. Bij gebrek aan
concrete acties zou ik van daar (na pakken
op g6) à tempo het paard naar d4, in het
midden van het bord, zetten om bij twijfel
iets op te vorken. De witte stukken blijven
dan actief en je kunt de aanval ook in
tijdnood op hoop van zegen spelen: [32.
hxg6 hxg6 33. Pd4 met het idee Pf5,
bijvoorbeeld 33… Tc4 [33... Td8 34. Pe6+
Lxe6 35. Dxg6+ Kf8 36. Dh6+ Ke8 37. Lg6+
Lf7 38. Dh8+ en wit wint. In de partij gaat
het nu echter flink naar beneden.] 34. Dd7]
32... Le8 33. Df4 Df6 34. h6+ Kg8 35. De3
Tc3 36. Da7 Kf8 37. Db6 b3 38. Db7 b2 39.
Te1 Tc1 40. De4 Lc6 41. De2 Lxf3 42. gxf3

Dg5+ 43. Kf1 Dxh6 44. Kg2 Dg5+ 45. Kf1
Lb4 46. Td1 Dd5 0-1
Een zure, maar toch begrijpelijke nederlaag
die alle hoop op een teamoverwinning
wegvaagde. Op het moment dat de
hernieuwde achterstand onoverkoombaar
leek zag het er dus enigszins duister uit
voor Stukkenjagers: Weliswaar was Bianca
in tijdnood op haar qui vive en bereikte ze
uiteindelijk makkelijk remise, maar waar
zou het voor een gelijkspel benodigde
winstpunt vandaan komen?
Het antwoord staat in het opschrift. En ik
ben nog steeds verbluft en onder de indruk
van de nauwkeurigheid, soevereiniteit en
winnaarsmentaliteit van Stefan die tegen
een hoger ingeschatte tegenstander eerst een
moeilijke stelling verdedigde om vervolgens
zijn kansen optimaal te benutten:
Vandenbussche – Beukema
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Pc3 Pf6 4. Lb5 Lb4 5. OO O-O 6. d3 Lxc3 7. bxc3 d6 8. Lg5 Pe7 Een
mogelijkheid in deze positie, wordt door
Sokolov en Kortsnoj gespeeld 9. Lxf6?! niet
de beste zet 9... gxf6 10. d4?! ook niet
nauwkeurig [10. Ph4 Is de hoofdvariant]
10... Pg6 =+ [10... c6 is ook 1 keer gespeeld]
11. Te1 Kh8

Mijn plan was hier om met Tg8, Df8, Dh6
een aanval op te bouwen. Mijn tegenstander
die dat met alle middelen wou tegenhouden
ging zijn stukken naar de koningsvleugel
spelen, waarna ik van plan was op de
zwakte op de damevleugel te gaan spelen
12. g3 Tg8 13. Kh1 Lg4?! In deze stelling had
ik er geen idee van waar alle stukken heen
moesten. Wat ik deed was zeker niet het
beste [13... Le6 dit was al beter geweest] 14.
Le2 Mijn oorspronkelijke plan was om Ld7
en Lc6 te spelen, maar daarna zag ik de
zwakte op a2 waardoor de toren passief
moest blijven 14... Le6 [14... Ld7 15. Tb1 Lc6?
16. d5 +-]

15. Pd2! Deze zet is om 2 redenen goed. 1)
De witveldige lopers afruilen wat zwart niet
meer kan verhinderen en 2) Het paard stond
ongelukkig op f3, maar nu heeft het een
betere toekomst. Gelukkig had mijn
tegenstander niet naar puntje 1 gekeken 15...
Pe7 [15... Dd7 16. d5 Lh3 17. Lf1 Lg4 18. Le2]
[15... Dc8 16. Lc4] 16. Lf3 [tegen 16. Lc4 was
ik 16... d5 van plan, maar na de zet te
hebben uitgevoerd zag ik dat het niet goed
was vanwege 17. exd5 Pxd5 18. Df3! +/- [18.
dxe5? Pxc3! 19. Df3 Dxd2 -+]] 16... c5! Het
activeert de dame en voert de druk op. Heel
de partij speelde ik met in het achterhoofd

dat d5 niet goed was omdat de stelling dan
overgaat naar een koningsindisch/spaans
waar wit helemaal niks heeft op de
damevleugel 17. Lg2 Da5 18. Df3! Sterke zet
18... Tg6 19. Dd3 Tc8 20. dxe5 dxe5 21. Pc4!
Het plan om het paard naar d5 om te spelen
had ik helemaal gemist 21... Dc7 22. Ted1
Tgg8 23. Pe3! Hier staat wit beter vanwege
het ijzersterke paard op d5 dat er niet
afgeslagen kan worden omdat wit dan een
gedekte vrijpion op d5 heeft 23... c4

Ik speel nu op een trucje. --- J.S.: Na afloop
vroeg ik Thibaut of hij vergeten was om op
tijd aan de noodrem te trekken. Hij gaf tot
antwoord dat het op het moment toen hij
besefte dat de stelling de verkeerde kant
opging, al te laat was. Dat zou dus het
cruciale moment kunnen zijn. De dames te
ruilen is vanwege de open d-lijn verleidelijk,
maar zoals Stefan in het vervolg
overtuigend aantoont, worden de witte
pionnen zwak, terwijl zwart nooit meer last
van zijn koning heeft. Als wit dit alsnog wil
spelen moet hij misschien mijn aanbeveling
26. h4!? volgen, maar ik heb het niet met de
PC gecheckt. 24. Dd6? Deze zet had ik
helemaal niet in acht genomen, en het is een
slechte zet, het zorgt ervoor dat zwart de
zwakte f6 met de koning kan dekken en dat

de zwarte toren binnen kan komen op de
damevleugel. [24. Dd2?! Da5 25. Pd5 Tcd8
Waarna alle witte stukken gebonden zijn
aan d5, deze variant word door Fritz
aangegeven, 26. Tab1 Lg4 27. Te1 Td7 28.
Dh6 Tg6 29. Df8+ Tg8 30. Dh6 Tg6 =] [24.
De2! +=] 24... Dxd6 25. Txd6 Tc5! 26. Td2?
(J.S.) Deze zet vind ik niet energisch genoeg.
[26. Pd5 Pc8] [Volgens mij (J.S.) moet wit
hier proberen om zijn loper te activeren,
coûte ce qu'il coûte. Anders gaat hij op lange
termijn onderuit. 26. h4!? Ta5 $140 27. Kh2
Ta3 28. Lh3 Lxh3 29. Kxh3 Txc3 30. Td7
Initiatief] 26... Pc6 27. Pd5 Kg7 28. Pc7 Mijn
tegenstander probeert mijn sterke loper af te
ruilen, maar daardoor wordt het een goed
paard tegen slechte loper eindspel 28... Pd8
29. Pxe6+ Pxe6 30. Td7 Tb5 31. Tad1 Tb2 32.
h4 Mijn tegenstander wil de toren van de
onderste rij kunnen afhalen

32... Ta8! Ik wil het zwarte paard op c5
neerzetten 33. T1d2? een nikszet waarna het
gelijk uit is [33. Lf1!? Dit was beter geweest
omdat c4 een zwakte is.] 33... Pc5 34. Tc7 b6
35. f4 Txa2 36. fxe5 fxe5 37. Tf2 Tf8 38. Tf5
Txc2 39. Txa7 Txc3 40. Tg5+ Kh8 41. Kh2
Tc2 42. h5 [42. Txe5? Pd3] 42... h6! geen mat
op onderste rij toelaten 43. Txe5 Dan maar
een stuk offeren 43... Pd3 44. Tb5 Pe1 45.

Txb6 Txg2+ 46. Kh3 Kh7 47. Taa6 c3 48.
Txh6+ Kg7 49. Thc6 c2 50. Ta3 Te2 51. g4
Td8! 52. h6+ Kh7 53. Ta7 Tf2 [53... Td3+!
gemist 54. Kh4 Pf3+ 55. Kg3 Pe5+ 56. Kh4
Pxc6] 54. g5 Td3+ 55. Kg4 Tg2+ 56. Kh4 Tf3
57. Ta8 Tfg3 58. g6+ Txg6 0-1

Zo eindigde de wedstrijd tegen HWP na een gecourageerde prestatie van onze kant met 5-5,
en het eten bij de Griek (echter niet dé Griek) smaakte dubbel goed. Waren in de eerste drie
wedstrijden de vanouds bekende vechtkracht in mindere stellingen en de geslotenheid van
de teamprestatie onze kenmerken, zo was het deze keer het onoverwinnelijke élan van onze
jonge (en verjongde) talenten.
Met dit resultaat blijven we samen met Wageningen in de tête de la course hangen terwijl
onze achtervolgers uit Sas van Gent nu drie punten afgegeven hebben en nog een pittig
programma voor de boeg hebben. Het is zeker te vroeg om een uitspraak over
promotiekansen te doen, maar het is al duidelijk dat dit seizoen, van tevoren als moeilijk
ingeschat, qua sfeer én resultaten lekkerder gaat dan gedacht.
Jan Sprenger i.s.m. Herman Grooten

Stukkenjagers 2 …….. Krappe overwinning
Toen ik gister binnenkwam bij de Harmonie hing er iemand van ons team als een geknakt
vogeltje in een stoel, te wachten tot hij eindelijk naar huis zou kunnen. Leek me geen
voorteken van een geslaagde schaakmiddag, maar toen César een uurtje later op de van hem
bekende wijze het welkomswoordje deed leek alles weer prima in orde met hem. Helaas was
de ziekte en misselijkheid toch sterker, dus toen zijn tegenstander remise aannam was
iedereen blij. Op dat moment stond Steff een stuk tegen wat pionnen voor, en waren Karel en
Jiri lekker aan het aanvallen. Prognose: winst voor de onzen.
Ruud hadden we eens op een lager bord gezet, om weer eens een gestroomlijnde
overwinning te laten zien, maar toen zijn tegenstander met zwart botweg Txb2 deed werd
het wel heel lastig allemaal. Reinier won op dat moment ook een stuk tegen wat pionnen, net
zoals Steff, dus ook dat leek leuk, maar daar die pionnen wel verbonden vrijpionnen op de
5e rij waren zou het nog wel eens lastig kunnen worden. Ikzelf was weer in een Frans
Gambiet stelling terechtgekomen, en daar ik wit had stond ik dus een pionnetje achter.
Compensatie was er zeker, maar het zal voor de omstanders wel raar geweest zijn dat ik ging
afruilen om het eindspel te gaan spelen met nog steeds die pion minder. Fré maakte zijn
avontuur van het aangenomen damegambiet ineens een stuk minder spannend toen hij met
een witte dame op e2 en toren op f1 ineens Pg3 met kwaliteitswinst kon doen. De f-pion
stond namelijk gepend door een Dame op b6. Prognose: dikke winst voor ons.
Helaas loopt het dan allemaal net iets anders. Het begon met een overwinning van Jiri. Zijn
aanval liep ineens een stuk stroever, het eindspel wat ontstond was ietsje minder voor onze
man, maar daar zijn tegenstander het gevaar niet zag werd het toch nog een verdiende
overwinning voor Jiri. Daarna was het de beurt aan Karel om zijn tegenstander tot opgave te
dwingen. Toen wit geen initiatief meer had, en zwart lekker kon gaan aanvallen was het ook
meteen mat. Een loper op a3 en twee torens en een dame op de c-lijn waren niet meer te
stoppen. Ook Fré won daarna soepel. Zijn kwaliteit begon steeds meer te wegen, en toen de
tegenstander niet veel trucs meer zag gaf hij maar op. Ruud had ondertussen gevoeld dat die
jeugdspelers wel heel erg goed in hun combinaties zitten. Het bord stond lange tijd in brand,
hangende stukken mochten niet eens geslagen worden, daar was geen tijd voor, en de witte
koning stond zo mogelijk nog slechter dan die van zwart. Op een gegeven moment kon het
allemaal niet meer gepareerd worden. Ook mijn partij liep toen op zijn eind. Het zware
stukkeneindspel wat overbleef was niet makkelijk voor zwart. Met pionnen op d5,e6,f5 en h5
staat de koning natuurlijk altijd eng. Toen ik dan ook twee torens en een dame op de 7de rij

had gezet was het meteen uit. Kortom, de overwinning was binnen. De vraag was alleen hoe
dik hij ging worden. Reinier greep helaas in tijdnood mis. Hij speelde Tg1+ en Te8+ waarna
de witte koning het open veld in rende, en zijn vrijpionnen wel heel vervelend werden. Wat
alle omstanders wel zagen was dat eerst Te8 misschien wel c8=D toeliet, maar dat zwart dan
gewoon ‘cool’ Tg1 mat kon doen met een dame minder. Jammer, want het toreneindspel wat
na tijdnood resteerde was helaas gewoon verloren. Als laatste was Steff nog bezig. Waar hij
al een hele middag een stuk voorstond werd het nooit makkelijk. Zijn tegenstander bleef
persisteren, en toen Steff met een mooie manoeuvre dacht toe te kunnen slaan dwong hij
eigenlijk zijn tegenstander tot activiteit van beide torens en een vervelende vrijpion. Daarna
was het misschien wel meteen uit. Kortom, een raar slot, want het punt wat we eigenlijk als
eerste telden viel dus gewoon de andere kant op. Uiteindelijk hadden de meesten van ons
team een zodanige kater opgelopen dat het traditionele uit eten gaan ditmaal in een kleiner
gezelschap heeft plaatsgevonden. Voordeel wel was dat het niet de Griek is geworden, en we
gezien het aantal mensen zeer snel geholpen werden. Ook wel eens prettig.
Voor wat betreft onze kansen dit seizoen hebben we alles nog in eigen hand. Een matchpunt
achter op Philidor Leiden, een aantal bordpunten op Caissa 4, die beiden nog op het
programma staan maakt alles nog mogelijk. In januari uit naar RSR Ivoren Toren, eerst maar
eens kijken hoe dat loopt voordat we echt groot gaan denken…
Peter Huibers

Stukkenjagers 3 protesteert niet.
De wedstrijd van SJ3 tegen het team van De Raadsheer is na een spannende strijd geëindigd
in een 4-4 gelijkspel. Een door De Raadsheer ingediend protest tegen het meespelen van ons
nieuwe lid Levon Galoyan die men te sterk vond voor het derde is door de NBSB ongegrond
verklaard.
Voor aanvang van de wedstrijd stonden beide teams exact gelijk in zowel match- als
bordpunten in de promotieklasse. Vooralsnog blijft die situatie zo.
Voordat ik werkelijk tijd had om me druk te maken over wat er op de overige borden
gebeurde, kon ik mijn stukken alweer opbergen. Geen goed nieuws want in plaats van me te
verzoenen met een gelijke stelling, ging ik, in de veronderstelling wel degelijk voordeel te
hebben, te ver en dat werd snel en hardhandig afgestraft. Om me af te reageren had ik
daarna een preek tegen Kien willen afsteken over de gaten in zijn koningsstelling, maar toen
ik terugkwam van mijn eigen post mortem, bleek hij dat al ruimschoots gerepareerd te
hebben en meer dan dat zelfs. De preek heb ik maar snel ingeslikt.
Aan bord 1 speelde invaller Levon Galoyan. Vanaf januari zal hij vermoedelijke het eerste
team gaan versterken en dat zegt denk ik wel genoeg over zijn speelsterkte. Levon moest het
opnemen tegen Hans van der Linden die zelf over een toch ook best respectabele 2135
ratingpunten beschikte. Hans kwam goed uit de opening maar toen hij een pionnetje dacht
buit te maken, werd dat met vaste hand en fluwelen techniek afgestraft. Ik wens Levon vast
veel succes toe in het eerste!
Aan bord 6 speelde Lex tegen de hier welbekende Leo Rietveld. Na de opening had Lex in
ieder geval een optisch voordeeltje maar Leo verdedigde zich taai en wist op enig moment
een pion te winnen en schoof het resterende toreneindspel secuur uit. Sjo speelde aan bord 3

tegen de sterke Frank Verkooijen. Er ontstond snel een scherpe stelling en de temperatuur
liep zodanig op dat Sjo zich eerst van zijn colbertje en vervolgens ook nog van zijn stropdas
ontdeed. Onder teamgenoten leidde dit tot speculaties of Sjo, onder invloed van de
ophanden zijnde lijstverbinding tussen D66 en Groen Links wellicht een anti-kernenergie Tshirt onder zijn onberispelijke overhemd zou dragen. Het raadsel werd helaas niet opgelost
want Sjo zorgde voor verdere verkoeling en ruimte op het bord door een stuk te offeren in
ruil voor tegenspel. Het bleef verder bij tegenspel, maar meer dan dat werd het niet zodat
het materiële voordeel uiteindelijk de doorslag gaf. Ik vrees dat we tot mei moeten wachten
voordat we het T-shirt raadsel kunnen oplossen. Als door een wonderlijk toeval was er
buiten inmiddels een soort anti-dierproeven demonstratie op gang gekomen. Zo ontstond er
die middag een wonderlijke mêlee van politiek bewustzijn en protestbereidheid…
Winifred trok zich daarvan aan bord 8 niets aan en was onvervaard ten aanval getrokken.
Haar aanval zag er gevaarlijk uit maar dat leek in de analyse erg mee te vallen. In de partij
bleek de aanval gelukkig wel doorslaggevend en zeer gedecideerd voerde Winifred de druk
beslissend op. Aan bord 7 had de nog steeds preekloze Kien inmiddels zijn voordeel
onberispelijk verzilverd door met vaste hand een technisch lastig lijkend eindspel te winnen.
Ron moest voor het eerst dit seizoen een halfje afstaan. Met zwart aan bord 5 konden noch
hij noch zijn tegenstander op enig voordeel bogen en hoewel beiden het eindspel nog lang
doorspeelden was remise de te verwachten uitslag.
Daarmee was, niet voor het eerst, John aan bord 2 als laatste bezig. Ook met lang laveren
bleek er voor geen van beide partijen werkelijk voordeel te behalen zodat ergens ruim na de
veertigste zet de vrede getekend kon worden en er dus, een 4-4 uitslag op het scoreformulier
verscheen.
Veel schieten beide teams daarmee niet op, maar ook werd er weinig verloren, want de
onderlinge verschillen in de promotieklasse zijn dit seizoen minimaal. Op 8 januari mogen
we in Helmond tegen HSC 2 proberen om de draad van het winnen weer eens voorzichtig
op te pakken. Lukt dat, dan is er nog steeds van alles mogelijk in het nieuwe jaar….
Joost

Het Vierde juicht!
Na de twee eclatante overwinningen tegen de Baronie-reserves en Rochade begon precies
datgene wat je als voorzichtig vooral zeer bijgelovig teamleider nu net probeert te
voorkomen. Heel voorzichtig begint het woord ‘promotieklasse’ rond te galmen om en rond
het Vierde. En ofschoon je er vaak aan denkt, is het ‘P-woord’ een toch wel erg gevoelige
term. Een term die eigenlijk verboden is om hardop uitgesproken te worden. En opeens
waan je jezelf op die manier weer die brugklasser die als de dood was om ‘ik ben verliefd op
je’ te zeggen tegen het meisje waarvan je de hele dag zat te dromen.
Nu is het wel even geleden dat ik mijn te grote boekentas door de gangen van mijn nieuwe
school aan het slepen was, en dus moet je de feiten gewoon onder ogen zien en ze hardop
durven uitspreken (zelfs als voorzichtig en bijgelovig teamleider). Het Vierde doet mee om
de knikkers en dat moet iedereen zich maar al te zeer realiseren. Nu maar hopen dat de
concurrenten onder de indruk zijn van deze ferme taal.
Nu moet wel gezegd worden, dat er wel een of twee concurrenten aan te wijzen zijn die ook

wel van mening zullen zijn dat ze wel wat in de melk te brokkelen hebben in de eerste klasse
A. Zo zal bijvoorbeeld een Pion 3 wel een van die ploegen zijn die zichzelf wel ‘enige’ kansen
toedichten op promotie. En voor wie het nog niet wist, ze hebben al enige ervaring met
kampioen worden, aangezien het grootste gedeelte van dit achttal vorig jaar nog gewoon
kampioen geworden is in de derde klasse KNSB. Toen ging dit illustere gezelschap overigens
nog gewoon door het leven als De Pion 2. Dat u dat even weet.
Maar goed, met deze wetenschap slik je toch wel even als een voorzichtig en bijgelovig
teamleider. Want hoe bestrijd je in ’s hemelsnaam zo’n ploeg? Een ploeg die voor de
duidelijkheid in volle oorlogssterke vier 2000+ spelers op de been kan brengen en voor de
rest 1900+.
Nu moet ik bekennen dat de tactische strijd eigenlijk al in ronde 2 begonnen was, door de
opstelling van het Vierde zo door elkaar te husselen dat de teamleider van de Pion 3 in ieder
geval geen wetenschap zou hebben over onze mogelijke opstelling tegen hen. Maar daarmee
houdt het natuurlijk niet op, zeker niet. Want als voorzichtig en bijgelovig teamleider
probeer je teamgenoten zo te stimuleren dat ze scherp zijn op de ‘grote’ dag. Nu moet ik
toegeven dat tien mailtjes per dag, drie weken lang, misschien wel wat veel is, maar je moet
er wat voor over hebben om kampioen te worden.
En toen was het ineens zaterdag 11 december 2010. Na een flinke wandeling van een klein
half uurtje arriveerde ondergetekende bij de speelzaal, toen Joost ineens kwam melden dat
wij de zolder (wat toch eigenlijk wel de speelplek van het derde is!) hadden gekregen. Als
voorzichtig en bijgelovig teamleider was ik toch wel van die afzichtelijke en oncomfortabele
campingstoeltjes en –tafeltjes in de hoek van de zaal gaan houden, aangezien we daar toch
menig goed resultaat hebben neergezet. Deze keer dus geen wiebelende stoeltjes en tafeltjes,
maar keurig nette speelplekken. En hoewel ik in eerste instantie niet blij was, veranderde dat
plots met de confrontatie met al deze luxe. Zou er misschien nog wel meer positiefs in het vat
zitten voor ons deze dag?
Bij het zien van de opstelling van Pion 3 zag ik ineens dat mijn collega teamleider ook wat
heen-en-weer gehusseld had met zijn opstelling, waardoor ik de ‘gelukkige’ was die de
eigenlijke Roosendaalse kopman mocht gaan bestrijden.
Klaarblijkelijk was ik zo druk geweest met het scherp krijgen van mijn teamgenoten dat ik
vergeten was om dat ook bij mezelf te doen. Oftewel, prutswerk met de hoofdletter ‘p’ van
mijn kant (ik vermoed dat dit mijn slechtste pot in jaren was) en ik was dan ook weer snel
klaar. Gelukkig was ik niet de eerste die zijn koning hoefde om te leggen. De in bloedvorm
verkerende Jean-Marie maakte namelijk gehakt van zijn tegenstander en hij had dus ook niet
zoveel tijd nodig om het volle punt binnen te halen (1-1). Nog namopperend van mijn eigen
gestuntel, komt een breed grijnzende Stefan mijn kant opgewandeld om maar even te komen
melden dat hij gewonnen had. En daarmee werd het weer 2-1!
Onze kopman Sander was ondertussen in een stelling beland waar in eerste instantie
eigenlijk niet zoveel aan de hand leek; des te verrassender was het dan ook toen hij ineens de
handdoek in de ring had gegooid. Een onzorgvuldigheid van zijn kant bleek ineens funest
voor zijn stelling (2-2).
En terwijl de eerste vier bordpunten elkaar binnen kort tijdsbestek opvolgden, werd het
nadien weer een tijdje stil. Het kostte dan ook heel wat afgekloven nagels, hartkloppingen

e.d. bij ondergetekende voordat er weer wat op het wedstrijdformulier kon worden
geschreven.
Zo was Ivar er mede debet aan dat ikzelf in een middag tien jaar ouder geworden ben. Wat
hij aan het doen was had iets weg van hogere wiskunde, want weinigen snapten eigenlijk
precies waarmee hij bezig was. Maar dat boeit eigenlijk ook niet, want gelukkig snapte hij
drommels goed wat er aan de hand was en hij zorgde dan ook voor de 3-2.
De van het Derde geleende Erik van Ingen vond klaarblijkelijk dat de wedstrijd niet
spannend genoeg was aangezien hij aan een soort van ‘uitgestelde promotie’ leek te doen.
Eerst maar eens met de a-pion gaan lopen, waarna hij vervolgens met de g-pion aan de
wandel ging. En deze pion bleek dus niet meer te stuiten (4-2).
Aan bord 8 was Jan geheel op zijn eigen wijze bezig met zijn partij. Eerst even ergens heel
subtiel een pionnetje wegsnoepen en dan vervolgens kalmpjes blijven wachten totdat
pionnetje nummer twee gegrepen kan worden. En dat betekende dus 5-2 en de overwinning!
En terwijl het Vierde na Jan’s overwinning al aan het hossen was, was Peter nog bezig met
zijn partij. En dat deed hij eigenlijk tegen beter weten in, want op dat moment keek hij tegen
een stelling aan die veel weg had van een slagveld. Erg jammer, want een hele lange tijd leek
het er toch op dat hij een vol punt binnen zou gaan halen.
Vijf tegen drie dus. Het zal u niet verbazen dat het ondertekenen van het wedstrijdformulier
een zeer plezierige onderneming was. Nu nog ‘maar’ eventjes drie keer winnen en dan is
Stukkenjagers een promotieklasser rijker.
Als voorzichtige en vooral bijgelovige teamleider heb ik er nu al spijt van dat ik dit gezegd
heb.
Arend-Jan

Stukkenjagers 5 Te Laat
Na een extra lange warming up, omdat Waalwijks tweede niet even voor 12 uur, maar tegen
de klok van enen de Harmonie betrad, werd optimistisch aan de derde ronde begonnen. Te
laat! Met aan de twee topborden Pepijn Obels en Guus Vermeulen die de gebroeders Van de
Rijt vervingen. Jeroen en Bastiaan hadden een verplichte kijkdag, maar ik ben vergeten te
vragen wat er te zien was, zoals ik ook vergeten was om de nog onervaren (naar eigen
zeggen) teamleider van Waalwijk 2 van ons afwijkend begintijdstip te verwittigen. Ik dacht
er pas aan (te laat), toen de andere teams al lekker bezig waren en wij 8 lege stoelen
tegenover ons hadden. Cees Zoontjens was het eerste klaar. In de ruilvariant van het Spaans
liet Cees zich met de zwarte stukken niet verleiden tot wilde avonturen, kwam zelfs een pion
voor, maar moest toch tevreden zijn met het halve ei. Wat altijd nog beter is dan lege
doppen. Die waren er voor Angelo Franken en even later voor Emil Voorhorst. Beiden
kwamen niet echt lekker uit de opening en zagen het kwaad geleidelijk aan erger worden.
Als ze je een stuk afhandig maken, scheelt dat een stuk. Pieter Pulmans bracht de stand weer
wat in evenwicht door een vlotte winstpartij. Ikzelf had inmiddels het remise-aanbod van
mijn tegenstander afgeslagen, maar berustte enige zetten later toch in een puntendeling. ’s
Avonds vond ik, zonder Fritz maar met een pilsje, wel de winnende voortzetting. Te laat.
Peter Ansems (‘Je kunt me altijd bellen als ik moet invallen’) heeft tot nu toe alle drie de
ronden gespeeld. Dit keer op de stoel van Jan van den Dries die Willem II in het Nijmeegse

naar de eerste overwinning moest schreeuwen. Peter leek te gaan winnen, verloor een stuk
en besloot toen maar om met een de-dood-of-de-gladiolen-offensief de druk naar voren op te
voeren. Elk kwartier vorderde hij een rij. Toen de falanx van pionnen zijn tegenstander tot
een systeem veroordeelde wat ergens tussen een 3-rijensysteem en een 2-rijensysteem inzat,
bood zijn tegenstander, nog steeds met een stuk meer, remise aan. Tussenstand: 3.5-2.5 met
aan de eerste twee borden nog volop strijd, zij het met de rug tegen de muur. Guus
Vermeulen typeerde zijn stelling als ‘lastig’, ‘moeilijk’ en ‘niet beter’ en Pepijn Obels had
minder tijd en minder materiaal. Guus wist het vege lijf nog te redden, maar Pepijn
sneuvelde. Drie-vijf kan bijgeschreven worden op het SJ5-conto. Volgende keer beter. Het is
nog niet te laat!
Guus van Heck

De gasten aan het woord
In het kader van hoor en wederhoor kan het geen kwaad de eigen verrichtingen eens
van de andere kant te bekijken. Is het niet ter lering dan is het wel tot vermaak.
Vandaar dat we de ervaringen van de tegenstanders van 1, 2 en 3 van de diverse sites
hebben geplukt.
HWP I grijpt naast de winst op concurrent
Het eerste team is er niet in geslaagd de titanenstrijd tegen naaste concurrent De
Stukkenjagers te winnen. In een schitterende sociëteit in Tilburg eindigde de match in een
gelijkspel. De Sasse ploeg deed zichzelf daarmee wederom tekort, maar mocht uiteindelijk
nog blij zijn met het punt. De wedstrijd begon met een valse start, want Marnix van der Zalm
moest te elfder ure de zieke Hans Groffen vervangen en Helmut Cardon kwam te laat tot de
ontdekking dat de wedstrijd om 12.00 uur begon ipv 13.00 uur. Hij was echter nog wel op
tijd en gaf daarna in vlot tempo het jeugdige damestalent Anne Haast een pak slaag met een
agressieve aanval. Voormalig HWP-ster Donna Schut had minder clementie met Marnix van
der Zalm en zette hem vlot van het bord. Op dat moment zag het er echter rooskleurig uit
voor de Sassenaren. Koen Leenhouts overmeesterde zijn tegenstander vanuit de opening en
Steven Geirnaert speelde Herman Grooten ondanks een mislukte opening - die hem ook nog
eens veel te veel tijd had gekost - het snot voor de ogen. Paul Motwani hield met de zwarte
stukken bekwaam remise tegen zijn sterkere Duitse opponent. In het laatste uur voor de
tijdcontrole kantelde de wedstrijd echter. Gunter Deleijn wist een eindspel met een pion
meer in de verste verten niet te winnen, Wouter Gryson speelde in overwegende positie
ineens een op slag verliezende voortzetting en de beide Thibauts lieten hun voordeel eerst
verzanden om vervolgens ook het halve punt nog te verspelen. Gelukkig was daar nog
Tieme Verlinden, die ergens verloren moet hebben gestaan maar uiteindelijk zijn
tegenstander op prachtige wijze wist te overmeesteren.
HWP heeft de kansen op het kampioenschap nu niet meer in eigen hand en is in de rest van
het nog pittige seizoen afhankelijk van een misstap van de Tilburgers.

Ronde 4: Stukkenjagers 2 - SHTV 1
zo, 12/12/2010 - 21:26 — tjomme klop
SHTV 1 komt weer net te kort
Voor de tweede keer heeft SHTV met 4,5 – 3,5 verloren. Dit keer van het team van De
Stukkenjagers uit Tilburg.
Gezien de sterkte van de tegenstander waren we van te voren al niet te optimistisch. Hier
kwam nog bij dat we het ook nog zonder Maarten en Melchior moesten stellen. Gelukkig
hadden we de beschikking over Marco en Koos.
De wedstrijd begon verrassend: Ton Bodaan, aan bord 1 als kanonnenvoer, wist remise te
bereiken. Marco stond een kleine kwaliteit voor, maar de stelling was nog zeer complex. Zelf
stond ik al vrij slecht in een variant van het aangenomen damegambiet die ik nog nooit had
gezien. Hans had een stuk geofferd voor drie pionnen en aan de andere borden was nog niet
veel duidelijk.
Het leek dus allemaal nog wel mee te vallen…
Marco kreeg te maken met een niet te pareren matdreiging en zelf blunderde ik in een al
lastige stelling een kwaliteit weg. Ik ploeterde nog even door en besloot toen de handdoek in
de ring te gooien: 2,5 – 0,5.
Kort hierna gaf ook Sander het op. Hij maakte een soortgelijke fout als ik. Stijn kwam ook
onder grote druk te staan en moest het kort hierop ook opgeven. We zouden weer zonder
matchpunten blijven deze middag…
Toch was de rest van de match plezierig, want Mike had ondertussen een interessante
stelling opgebouwd. Hij had een stuk ingeleverd, maar daar twee opgerukte verbonden
vrijpionnen voor terug gekregen. Dit gaf hem veel tactische kansen. De tegenstander had die
ook, maar die was zich er gelukkig niet van bewust. Mike ontsnapte aan een mat in twee en
na enig zwoegen konden wij weer een punt erbij tellen.
De strijd aan bord 8 was zonder twijfel het spectaculairst. Koos, 14 lentes jong, beweerde in
de trein als een veteraan op leeftijd dat hij uitsluitend nog voor zijn plezier speelt. Dat was te
zien: Koos smeet het ene stuk na de andere naar de koning van de tegenstander. De
tegenstander raakte in tijdnood in deze Tilburgse kermis de draad kwijt en hiermee kon
Koos zijn eerste overwinning in de KNSB-competitie noteren.
Alleen Hans was nu nog bezig. Hij had ondertussen de stelling geopend en een vrijpion
gecreëerd. Het extra stuk van zijn tegenstander stelde weinig voor en het leek vrijwel
onmogelijk dat Hans de partij nog zou verliezen. Het duurde nog wel flink wat zetten. Kort
nadat er buiten een demonstratie van dierenactivisten was gepasseerd, kon Hans de
beslissende klap uitdelen.

Het lijkt het lot van SHTV dit seizoen: net te kort komen. De tweede helft van het seizoen
krijgen we minder sterke tegenstanders, misschien winnen we dan alles met 4,5 – 3,5.
Tjomme Klop
Topper in Brabantse promotieklasse
Vanmiddag werd in Tilburg de topper tussen de Stukkenjagers 3 en de Raadsheer 1
gespeeld.
Blijkbaar was het zelfvertrouwen aan Tilbugse kant niet bijster groot, want op het eerste bord
nam een Armeense FM plaats die zich pas deze week voor het eerst op de club had laten
zien. Een geintje dat ze wel meer uithalen, zo zat Frank daar vorig jaar tegen een Deen met
een slordige 2400 elo. (dat “geintje” was in december 2006 en de rating van Jacob Rathlev was toen
en nu ongeveer 2250, red. De Stukkenjager)
Nu maakt het mij persoonlijk niet zoveel uit tegen wie ik speel, gewoon stevige, gezonde
zetten doen en je komt met wit altijd wel lekker te staan.
Hans – Levon Galoyan (2231)

Stelling na 9.. exd5
Er is hier natuurlijk maar een zet die gelijk in het oog springt.
10.g4!? (na g5 11 Lg3 Pxg4 is 12 h4 geen lolletje voor zwart) Le7 11.Lxf6 Lxf6 12.h4 Le7 13.g5
h5 14.Pe5 Ld6 15.f4 Lxe5 16.fxe5 g6 17.Lh3 Pc6 18.0–0–0 Pe7 19.Thf1 Lc8 20.Lxc8 Txc8
21.Kb1 c5 22.Tf6 cxd4 23.exd4 Kg7 24.Tdf1 Dd7 25.De2 Dg4

Hier had wit de boel kunnen afmaken met 26. e6! waarop Dxe2 27. Txf7 hopeloos is en op
26...fxe6 is 27. De5 Kg8 28. T1f4 beslissend. Op 26..Pf5?? volgt T1xf5 gxf5 17. De5 (+20)
Ik zag e6 wel, ook de reden dat ik De2 speelde, maar in plaats daarvan ging ik met mijn
stomme kop voor een armzalig pionnetje:
26.Dxg4?! hxg4 27.Tg1 Tc4 28.Txg4 Pc6 29.Tgf4?? (Na Tff4 blijft wit een gezonde pion voor,
nu slaagde ik er zelfs in nog te verliezen.)29...Txd4 30.Txd4 Pxd4 31.Td6 Th8 32.Pxd5 Txh4
33.a3 Th1+ 34.Ka2 Pe6 35. Pf6? Ik had 5 zetten eerder het vage plan om mijn paard op f6 te
planten, gedekt door 1 pion en met de toren op de 8e rij te matten. 35. Td7 was nog steeds
genoeg voor remise, op Td1 volgt Pxb6. Nu sneuvelden de zwakke witte broeders op e5 en
g5 en besliste de zwarte g pion de partij. Handig gespeeld van der Linden.
Frank (met zijn ogen dicht) en Leo (ploeterend) slaagden er wel in punten te pakken en de
wedstrijd eindigde in 4-4. Waarop Frank protest aantekende tegen de opstelling van de
Stukkenjagers. Ben niet zo thuis in die regels, maar het schijnt dat je iemand die een hogere
rating heeft dan de gemiddelde rating van een hoger team, niet in een lager team mag laten
invallen. We zullen wel zien. Zelf zit ik blijkbaar in een vormcrisisje gepaard met nog al wat
nullen, maar goed, dat moet je even uitzieken. De Raadsheer blijft in ieder geval net als
Rokado in de race.
Hans van der Linden

Avondcompetitie.
Drieënhalve zege in avondcompetitie (2-12-2010)
Vier van onze vijf avondviertallen kwamen op woensdag 1 december in actie. De thuiswedstrijden in
De Harmonie leverden een goede oogst op. Stukkenjagers A wist in een geïmproviseerde opstelling
DSC A met 3,5-0,5 aan de uitpuilende zegekar te binden. Mark Haast remiseerde aan het topbord, hele
punten waren er voor Donna Schut (2), Mart Nabuurs (3) en César Becx (4). Stukkenjagers B had een
zware kluif aan Rochade A. Ondanks een nederlaag van Kienfong Lie Kwie aan bord 2 wist het team
dankzij winstpartijen van Ruud Feelders (1) en Lex Karstens (4) plus een remise van Reinier Jaquet (3)

toch de derde zege op rij te boeken: 2,5-1,5.
Stukkenjagers D was na twee matches nog (bord)puntloos, maar daar kwam tegen EGS A drastisch
verandering in. Het werd 3,5-0,5 dankzij een remise van Stefan Hess aan bord 1 en zeges van Sander
Funk (2), Mark van den Berg (3) en Guus Vermeulen (4). Stukkenjagers E behield tegen Rochade B zijn
ongeslagen status, maar zal gezien het ratingvoordeel toch ontevreden zijn met de 2-2. Kopman
Dennis Jaheruddin ging onderuit, hetgeen uiteindelijk gecompenseerd werd door Bart Landolt aan
bord 2. Guus van Heck (3) en Angelo Franken (4) brachten ieder een halfje in.

SJ-Open 2010-2011
Nog twee koplopers in Stukkenjagers Open (25-11-2010)
Na de vierde ronde van het Stukkenjagers Open, op 24 november in De Harmonie, zijn er nog twee
spelers met een 100%-score. Veel aandacht ging uit naar het topduel tussen Anne Haast en Mark
Haast. Anne leek in het spectaculaire middenspel op duidelijk voordeel te kunnen bogen, maar een
mispeer maakte een abrupt eind aan de partij. Een tijd later kreeg Mark aan kop gezelschap van Brent
Burg (HMC), die zijn clubgenoot Bart von Meijenfeldt versloeg. Robin Swinkels kwam op 3,5 uit 4
door de achterstallige partij tegen Tijmen Kampman te winnen. Bij de 2,5-punters moesten de
titelhouders Robin Swinkels en Herman Grooten in de wachtkamer, omdat hun tegenstanders Tijmen
Kampman en Franck Steenbekkers verhinderd waren. Wiebe Cnossen moest na een lang gevecht zijn
meerdere erkennen in Mart Nabuurs. Iets lager op de ranglijst leek Stefan Hess ondanks een pion
achterstand voor een sensatie te gaan zorgen; tijdgebrek zorgde er echter voor dat César Becx er
alsnog met de winst vandoor ging. Onverwacht was, in meerdere opzichten, de positioneel ogende
zege van Mark van den Berg op Ron de Veen.

Indeling Ronde 5
Wit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

- Zwart

Haast, Mark ( 4 ) - Burg, Brent ( 4 ) 3- 13
Grooten, Herman ( 2.5+)- Swinkels, Robin ( 3.5) 2- 1
Haast, Anne ( 3 ) - Garcia, John ( 3 ) 4- 18
Ingen, Erik van ( 3 ) - Nabuurs, Mart ( 3 ) 25- 6
Becx, César ( 3 ) - Beukema, Henk Jan ( 3 ) 9- 21
Huibers, Peter ( 3 ) - Dignum, Erik ( 3 ) 15- 22
Feelders, Ruud ( 2.5) - Cnossen, Wiebe ( 2.5) 16- 10
Kampman, Tijmen ( 2.5) - Huijgevoort, Bram van ( 2.5) 12- 17
Beukema, Stefan ( 2.5) - Hoog, Joost Op 't ( 2.5) 14- 26
Galoyan, Levon ( 0 ) - Funk, Sander ( 2.5+) 5- 27
Clijsen, Mark ( 2 ) - Hess, Stefan ( 2 ) 11- 32
Storm, Karel ( 2 ) - Rijt, Bastiaan van de ( 2 ) 19- 37
Karstens, Lex ( 2 ) - Lie Kwie, Kienfong ( 2 ) 28- 38
Otten, Jan ( 2 ) - Veen, Ron de ( 2 ) 39- 29
Rijt, Jeroen van de ( 1.5) - Loy, Rick van ( 1.5) 43- 24
Meijenfeldt, Chiel von ( 1.5) - Jaquet, Reinier ( 1.5) 41- 30
Rosheuvel, Bas ( 1.5) - Jaheruddin, Dennis ( 1.5) 45- 31
Lanen, Alex van ( 1.5) - Couwenberg, Pieter ( 1.5) 35- 48
Gelder, Leo van ( 1.5) - Rijen, Maykel van ( 1.5) 50- 36
Vermeulen, Guus ( 1.5) - Heck, Guus van ( 1.5) 40- 52
Pulmans, Pieter ( 1.5) - Voorhorst, Emil ( 1.5) 49- 44
Mullender, Willem ( 1 ) - Franken, Angelo ( 1 ) 34- 58
Werkhoven, Maarten ( 1 ) - Valen, Ari van ( 1 ) 46- 55

24 Wit, Maarten de ( 1 ) - Heller, Maarten ( 1 ) 57- 47
25 Zoontjens, Cees ( 0.5) - Wouts, Wil ( 0.5) 53- 59
Draw by default: 7 Meijenfeldt, Bart von; 8 Steenbekkers, Franck; 23 Haast, Koen;
33 Berg, Mark van den; 42 Hanique, Paul; 54 Dries, Jan van den;
60 Vermee, Paul
Bye
: 56 Gelens, Kees
Absent
: 51 Bosch, René van den

Externe, standen & uitslagen
KNSB 1B
Stukkenjagers 1 – HWP Sas van Gent 5-5
Paul Keres – Wageningen
4,5-5,5
Venlo – LSG 2
6-4
Eindhoven – DD
6-4
Zukertort – RSR Ivoren Toren
6-4
r4 KNSB 1B

Rav Mp Bp

1

1. Wageningen 1 VLG Advocaten 2211 6 23½

2

3

4

2. Stukkenjagers 1

2238 6 22½ 6

3. HWP Sas van Gent

2285 5 22½

4. Paul Keres

2222 4 21½ 4½
2176 4 20½

6. Zukertort Amstelveen

2212 4 18½ 3

7. LSG 2

2188 3

8. DD

2223 3 18½

9. Eindhoven

2175 3

10. Venlo

2143 2 15½ 3

6
6

5

3½

3½

3½
3

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

4

18

6

4

5

2068 7

2. Caissa 4

2027 6 20½

3½ 5½

3. Stukkenjagers 2

2044 6

5½ 3½

4. De Waagtoren 1

2081 5 16½

5. Charlois Europoort 3

2028 4

6. RSR Ivoren Toren 2

2034 3 15½ 3

7. LSG 4

1945 3

4½ 2½

6½
4

4

5
6

4
5 6

3½

5

1. Philidor Leiden

18

7

4 6

5½

KNSB 3E
Stukkenjagers 2 – Schaakcombinatie HTV
Charlois Europoort – DE Waagtoren
Caissa 4 – ZSC Saende 2
Leiderdorp – LSG 4
Philidor Leiden – RSR Ivoren Toren 2

15

5 6½
4 6½ 6½

19

2

7

6

8

9

10

4½ 4½
7

4½
4½ 4½

4

5½

4 2½ 4½ 4

12

4
1

2½

8. Schaakcombinatie HTV 1973 2

16 3½

3½

9. ZSC-Saende 2

1993 2

15 3½ 3½ 3½

10. Leiderdorp

1914 2 13½

10
7

6 4½

0,5-3,5

1

9

7

4

18

6 7 8

5

KNSB-beker
Stukkenjagers 1 – ASV

Rav Mp Bp

5

5½

5

5. RSR Ivoren Toren

r4 KNSB 3E

4

5

3½

4

4½

3

6
4½

4½ 3½ 2 3½

4

NBSB Promotieklasse
OSV 1 - Gardé 1
4½
Veldhoven 2 - HSC 2
4½
Stukkenjagers 3 - De Raadsheer 4
Baronie 1 - Waalwijk 1
3½
BSV 2 - De Drie Torens 2
5½
NBSB Promotieklasse
1. Waalwijk 1
2. OSV 1
3. De Raadsheer 1
4. Stukkenjagers 3
5. Veldhoven 2
6. De Baronie 1
7. Gardé 1
8. HSC 2
9. BSV 2
10. De Drie Torens 2

Mp
6
6
5
5
5
4
4
3
2
0

Bp
18½
17
17½
17½
16½
17
15
16
14½
10½

NBSB 1A
De Pion 4 - De Kentering 1
Stukkenjagers 4 - De Pion 3
De Baronie 2 - Rochade 1
NBSB 1A
1. Stukkenjagers 4
2. WLC 1
3. De Pion 3
4. Rochade 1
5. De Pion 4
6. De Baronie 2
7. De Kentering 1

Mp
3-6
2-4
2-2
3-2
3-2
3-2
2-0

Bp
19½
11½
10½
9
8½
8
5

-

1
x
4½
.
2½
3
3½
.
.
.
.

3½
3½
4
4½
2½
2
3½
x
4
.
.
.
3½
4
.
.

3
.
4
x
4
4
.
.
2½
.
.

4
5½
.
4
x
.
.
.
.
2½
2½

5
5
.
4
.
x
.
.
3½
.
3

5
.
.
7½
5
x
.
3

6
7
5½
.
3½
.
x
.

6
4½
.
.
.
.
x
4½
.
3½
2½

7
.
4½
.
.
.
3½
x
6
3
.

8
.
4
5½
.
4½
.
2
x
.
.

5 - 3
5 - 3
4½ - 3½
1
x
.
3
½
.
1
.

2
.
x
.
.
.
2½
2

3
5
.
x
.
½
.
.

4
7½
.
.
x
3
4½
.

7
.
6
.
.
5
.
x

NBSB 2B
De Drie Torens 3 - Baronie 4 4 - 4
EGS 1 - 't Paardje
3½ - 4½
Stukkenjagers 5 - Waalwijk 2 3 - 5
BSV 3 - Rochade 2
6 - 2
NBSB 2B
1. BSV 3
2. De Drie Torens 3
3. Waalwijk 2
4. De Baronie 4
5. EGS 1
6. 't Paardje 1
7. Stukkenjagers 5
8. Rochade 2

Mp
6
5
4
3
2
2
1
1

Bp
17½
13½
12½
10
13½
11½
10
7½

NBSB Avond 1A
De Drie Torens C - BSV B
RSG A - BSV A
Stukkenjagers B - Rochade A
De Baronie A - Woensdrecht A

1
x
.
.
1½
.
.
3
2

2
.
x
3
4
.
3½
.
.

3
.
5
x
.
3½
.
3
.

1 - 3
3½ - ½
2½ - 1½
4 - 0

NBSB Avond 1B
De Drie Torens B - HMC Calder A 2 - 2
Waalwijk A - HSC A
Stukkenjagers A - DSC A
3½ - ½
Stukkenjagers D - EGS A
3½ - ½

4
6½
4
.
x
.
3½
.
.

5
.
.
4½
.
x
4½
.
1½

6
.
4½
.
4½
3½
x
.
.

7
5
.
5
.
.
.
x
4

8
6
.
.
.
6½
.
4
x

9
.
.
.
5½
.
4½
5
.
x
2½

10
.
.
.
5½
5
5½
.
.
5½
x

NBSB Avond 1C
De Drie Torens A - Eindhoven A
Son & Breugel A - HSC B
2 - 2
Veldhoven A - WLC A
2 - 2
Stukkenjagers C vrij
NBSB Avond 2C
De Drie Torens D - Eindhoven B
Stukkenjagers E - Rochade B
2 - 2
Triple-Pion A - WLC B
2½ - 1½

Externe, het programma
NBSB-beker
Dinsdag 4 januari: De Baronie – Stukkenjagers 3
Avondcompetitie
Maandag 3 januari: Sissa A - Stukkenjagers E
Dinsdag 4 januari: HSC A - Stukkenjagers A
Dinsdag 4 januari: HSC B - Stukkenjagers C
Vrijdag 7 januari: DSC A - Stukkenjagers D
Vrijdag 14 januari (onder voorbehoud): BSV A - Stukkenjagers B
Zaterdag 8 januari
RSR Ivoren Toren – Stukkenjagers 1
RSR Ivoren Toren 2 – Stukkenjagers 2
HSC 2 – Stukkenjagers 3
Kentering – Stukkenjagers 4
‘t Paardje – Stukkenjagers 5

Externe, de wedstrijdformulieren
Stukkenjagers 1 – Het Witte Paard SvG
5-5
Anne Haast – H. Cardon (2373/2379)
0-1
Jan Sprenger – P. Motwani (2503/2503)
½-½
Herman Grooten – S. Geirnaert (2348/2347)
0-1
Frans Konings – T. Maenhout (2380/2373)
1-0
Bianca Muhren – G. Deleyn (2272/2253)
½-½
Mart Nabuurs – K. Leenhouts (2376/2395)
0-1
Stefan Beukema – T. Vandenbussche (2325/2327) 1-0
Mark Haast – W. Gryson (2149/2234)
1-0
Donna Schut – M. van der Zalm (2009/2069) 1-0
Mark Clijsen – T. Verlinde (2167/2214)
0-1
KNSB-beker: Stukkenjagers 1 – ASV
Herman Grooten – O. Wilgenhof (2243)
Anne Haast – W. van Rijn (2177)
Mark Haast – D. Hoogland (2117)
Mart Nabuurs – P. Boel (2040)

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

Stukkenjagers 2 - Schaakcombinatie HTV
César Becx – T. Bodaan (1904/1896)
Steff Helsen – H. Segers (2060/2061)
Karel Storm – S. Pauw (1985/2124)
Jiri Obels – M. van Straaten (1888)
Fré Hoogendoorn – T. Klop (1989/2051)
Peter Huibers – S. Gieben (1967)
Reinier Jaquet – M. Hoogland (1955/2011)
Ruud Feelders – K. Roeleveld (1756)

4½ - 3½
½-½
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1

Stukkenjagers 3 - De Raadsheer 1
Levon Galoyan – H. van der Linden (2135)
John Greunsven – S. Boogaard (2024)
Sjo Smeets – F. Verkooyen (2091)
Joost Op ‘t Hoog – R. Daamen (1853)
Ron de Veen – J. Goorden (1769)
Lex Karstens – L. Rietveld (1869)
Kienfong Lie-Kwie – J. van Dijk (1883)
Winifred Paulis – D. van Dongen (1698)

4-4
1-0
½-½
0-1
0-1
½-½
0-1
1-0
1-0

Stukkenjagers 4 - De Pion 3
5-3
Sander Funk – T. van Eck (2008)
0-1
Peter Lode – E. van Loon (1963)
0-1
Arend-Jan Meerwijk – C. Rens (2049)
0-1
Ivar Heine – R. van Loon (2014)
1-0
Erik van Ingen – C. IJzermans (1913)
1-0
Jean-Marie Wildeboer Schut – H. Wennekes (1791)1-0
Steran Hess – E. J. Colijn (1698)
1-0
Jan Otten – M. Huijser (1893)
1–0
Stukkenjagers 5 - Waalwijk 2
Pepijn Obels – W. van Wanrooij
Guus Vermeulen – R. Prins (1663)
Emil Voorhorst – H. Remmers (1770)
Pieter Pulmans – R. van Bijnen (1438)
Angelo Franken – E. van Dijk
Guus van Heck – J. P. van Aerle (1375)
Cees Zoontjens – G. Couwenbergh (1498)
Peter Ansems – D. van Dongen

3-5
0-1
½-½
0-1
1-0
0-1
½-½
½-½
½-½

Stukkenjagers A – DSC A
Mark Haast – M. van der Burght (2079)
Donna Schut – M. Maas (1764)
Mart Nabuurts – D. Carol (1790)
César Becx – M. Roeloffzen (1677)

3½-½
½-½
1-0
1-0
1-0

Stukkenjagers B – Rochade A
Ruud Feelders – R. Zegveld (1841)
Kienfong Lie Kwie – M. van Bijsterveldt (1701)
Reinier Jaquet – P. Mulders (1772)
Lex Karstens – R. Smulders (1554)

2½-1½
1-0
0-1
½-½
1-0

Stukkenjagers D – EGS A
Stefan Hess – J. Langenberg (1818)
Sander Funk – A. van Lanen (1803)
Mark van den Berg – E. Hamers (1597)
Guus Vermeulen – H. van Griethuijsen (1746)

3½-½
½-½
1-0
1-0
1-0

Stukkenjagers E – Rochade B
Dennis Jaheruddin – B. Zegveld (1613)
Bart Landolt – W. de Bont (1629)
Guus van Heck – A. Tibosch (1531)
Angelo Franken – C. van Gorp (1376)

2-2
0-1
1-0
½-½
½-½

\

Voor de oudjes.
Ingestuurd door Cees Zoontjens
Laat me niet verliezen
Jacques Brel
On a vu souvent
Rejaillir le feu
D’un ancient volcan
Qu’ on croyait trop vieux
Il est parait-il
Des terres brûlées
Donnant plus de blé
Qu’un meilleur avril.
Et quand vient le soir
Pour qu’un ciel flamboie
Le Blanc et le Noir
Ne s’épousent-ils pas ?.
Want uit een vulkaan
Die was uitgeblust
Breekt zich na wat rust
Toch het vuur weer baan
En op oude grond
Ziet men vaak het graan
Heel wat hoger staan
En zo, blablabla, voort
Als t’ie maar remise scoort.

Thuiskomen met mooie combinaties
Een combinatie uit het WK Jeugd die we niet willen onthouden aan degenen die hem nog
niet hebben gezien in Herman’s verslag op de schaaksite
Hakimifrad – Lisa Schut

Zwart staat mooi vanwege het sterke paard op f4. Na wits vorige 38. Le4 maakt Lisa het
fantastisch af: 38. … Kg7! Een stille zet die een toren kost. 39. Txb2 (In zijn rubriek in de VK
merkt Ligterink op dat ook 39. Kh2 niet helpt vanwege ...Txd2 40.Txd2 f5 41. gxf5 Dg5) En nu de
pointe van het geheel: 39... Dh4+!! Het gaat mat na 40. Kxh4 Th8+ 41. Kg3 Th3# of 41. Kg5
f6# 0-1
Daar kun je mee thuis komen!
Een zet waar je ook wel mee thuis zou kunnen komen stamt uit Herman’s eigen koker en is
ontleend aan de partij H. Bartels – H Grooten. Het commentaar is van Herman.

.

Wit heeft zojuist met 35. Lf4-c7+ een gemeen aftrekschaak gegeven. Het is duidelijk was hij
van plan is. Zijn idee is om na 35... Kg8 36. Lxd8 Txd8 verder te gaan met 37. a4 waarna de
twee pionnen vermoedelijk tegen het paard opwegen. Het grootste probleem voor zwart is
dat het paard in twee penningen is beland en daar niet zo eenvoudig uit geraakt. Achteraf
gezien had wit moeten kiezen voor het andere aftrekschaak 35. Lf4-g5+ en dan had hij de
stelling gekregen die hem voor ogen stond. Na de tekstzet wordt de witspeler verrast door
een onverhoedse tegenaanval. 35... Pf4!! Met deze ongelooflijke zet wordt niet alleen het
schaak opgeheven, maar ook een dubbele dreiging gecreëerd die wit de kop kost. 36. Dxb7
Het probleem voor wit is dat niet alleen zijn dame hangt maar ook zijn toren op d1. [36. Lxd8
faalt uiteraard op 36... Dxf3+] 36... Txd1+ 37. Kh2 Te2+

Een fraaie slotstelling

Groepen, de tussenstanden
A-groep
Partijen met 1.40 uur + 15 seconden per zet. Er spelen 10 spelers in de A-groep, verdeeld in
twee groepen van 5. In de voorronden beslissen SB-punten bij gelijk eindigen. Na de vier
voorronden gaan de nummers 1 en 2 naar de kampioenspoule. Zij spelen daarin met behoud
van punten nog twee ronden tegen de nummers 1 en 2 uit de andere poule.
De nummers 3, 4 en 5 uit de voorronden gaan naar de degradatiepoule. Zij spelen daarin met
behoud van punten nog twee ronden tegen de niet-gelijke nummers uit de parallelgroep.
Een nummer 3 speelt dus tegen de nummers 4 en 5 van de andere voorrondegroep, et cetera.
Na deze playoffronden degraderen er drie spelers.
A1 1 César Becx (5354897/ 06-27423952) 2 Kienfong Lie Kwie (5368734) 3 Tijmen Kampman
(06-49424709) 4 Reinier Jaquet (0162-467400) 5 Mart Nabuurs (06-11181259)
A2 1 Robin Swinkels (06-23927427) 2 Willem van den Brink (06-30506933) 3 Bram van
Huijgevoort (4688868) 4 Erik Dignum (5442188) 5 Mark Clijsen (4688084)

A1 Naam

1 2 3 4

5

1

César
Becx

1 0 1

0

2

Kienfong
Lie Kwie

0 0

0

3

Tijmen
1 1
Kampman

0

1

4

Reinier
Jaquet

0 1 1

5

Mart
Nabuurs

1 1 0 ½

0

½

A-kampioenspoule
Robin Swinkels
Tijmen Kampman
Mark Clijsen
Reinier Jaquet
5-2,5

score
4-2
4-0
4-3
4-2½
4-2½

plaats

A2 Naam

1 2 3

4

5

1 1

1

1

0

1

½

½

0

1

Robin
Swinkels

2

Willem van
0
den Brink

1

3

Bram van
0 1
Huijgevoort

2

4

Erik
Dignum

0 0 ½

3

5

Mark
Clijsen

0 ½ 1 1R

4
5

4-4
4-3
5-3,5

Inhalen
Tijmen Kampman – Robin Swinkels
22 december
Robin Swinkels – Reinier Jaquet
Mark Clijsen – Tijmen Kampman
A-degradatiepoule
Mart Nabuurs
César Becx
Willem van den Brink
Bram van Huijgevoort
Erik Dignum
5-1
Kienfong Lie Kwie 5-0

4-2,5
5-2,5
5-2,5
4-1,5
B
B

Inhalen
César Becx – Bram van Huijgevoort
Mart Nabuurs – Erik Dignum
22 december
Willem van den Brink – Mart Nabuurs
Bram van Huijgevoort – Kienfong Lie Kwie (andere datum prikken)

0R

score plaats
4-4
4-1½
4-1½
4-½
4-2½

1
4
3
5
2

B-groep
Acht spelers, partijen met 1.40 uur + 15 seconden per zet. De nummers 1 en 2 promoveren, de
nummers 6, 7 en 8 degraderen, bij gelijk eindigen beslissen de SB-punten.
B 1 Bastiaan van de Rijt (4675431) 2 Jan Otten (06-42276580) 3 Lex Karstens (076-5652780)
4 Pepijn Obels (5703586) 5 Paul Hanique (06-38541996) 6 Dennis Jaheruddin (06-81213988)
7 Willem Mullender (06-51163613) 8 Maykel van Rijen (06-46777553)

B Naam

1

1 Bastiaan van de Rijt

2

3

4

5

6

7

8

score

½ 0

0

1

1 ½ 0

½ 1

1

0

1 ½

7-4½

0

7-3

2 Jan Otten

½

3 Paul Hanique

1 ½

1

0

5-2½

4 Pepijn Obels

1

0

½ ½ ½ 1

6-3½

5 Dennis Jaheruddin

0

0

0 ½

½ ½

6 Lex Karstens

0

1

1 ½

1

7 Willem Mullender

½ 0

½ ½ 0

8 Maykel van Rijen

1 ½ 1

0

½ 0

½

6-1½C

1

6-4½

½

6-2
7-3½ B

C-groep
14 spelers, verdeeld over twee groepen van zeven spelers. Deze spelen een halve competitie,
zes ronden dus, waarna uit elke parallelgroep de nummers 1 en 2 promoveren en de
nummers 6 en 7 degraderen. Partijen met 1.40 uur + 15 seconden per zet. Bij gelijk eindigen
beslissen de SB-punten.
C1 1 René van den Bosch (5092071) 2 Peter Ansems (4670498) 3 Guus Vermeulen (5443855)
4 Kees Gelens (5800200) 5 Mark van den Berg (06-83553839) 6 Leo van Gelder (4681665) 7
Bas Rosheuvel (5900915)
C2 1 Emil Voorhorst (5432639) 2 Theo Mulder (5362195) 3 Guus van Heck (5362759) 4
Angelo Franken (06-26551754) 5 Maarten Heller (5356858) 6 Jeroen van de Rijt (4675431) 7
Pieter Pulmans (06-52440362)

C1 Naam

1

1

2

3

4

5

6

7

x

x

x

x

x

x

1

0

0

0

5-1

6D

0

1

½

5-2½

3C

0

0

1

5-2

5C

1

½

5-4½

1B

½

5-2½

4C

5-2½

2B

2 Peter Ansems

x

3 Guus Vermeulen

x

0

4 Kees Gelens

x

1

1
0

5 Mark van den Berg x

1

1

6 Leo van Gelder

x

1

0

1

0

7 Bas Rosheuvel

x

1

½

0

½ ½

C2 Naam

1

2

score

plaats
(7)

3

4

5

6

1 Emil Voorhorst

1

½

0

1

2 Theo Mulder

½

1

0

0

½

5-2

0

1

0

0

6-1½

1

0

1

6-3½

1

0

6-3

C

1

6-4

B

3 Guus van Heck

0

½

4 Angelo Franken

½

0

1

5 Maarten Heller

1

1

0

0

6 Jeroen van de Rijt 0

1

1

1

0

7 Pieter Pulmans

½

1

0

1

7

score

plaats

4-2½

0

7D

5-2½

D-groep
Acht spelers, partijen met 1.40 uur + 15 seconden per zet. De nummers 1, 2 en 3
promoveren, bij gelijk eindigen beslissen de SB-punten.
1 Marieke Sarton (4631014) 2 Elsbeth Bakker (06-15890006) 3 Wil Wouts (5423439) 4
Jeroen de Lange (06-25020791) 5 Cees Zoontjens (5423873) 6 Paul Vermee (5800376) 7
Jan van den Dries (5470457) 8 Ari van Valen (06-44940444)
D Naam

1

1 Marieke Sarton

2

3

4

5

6

x

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

0

0

1

0

0

6-1

D

0

0

½

5-1½

D

1

6-3½

1

5-2½

2

x

3 Wil Wouts

0

x

4 Jeroen de Lange

0

x

1

5 Cees Zoontjens

0

x

1

1

6 Paul Vermee

0

x

0

1

½
½

7

8

score

½ 5-4½

0

plaats
C

7 Jan van den Dries
8 Ari van Valen

½

x

1

1

x

1

½ 0

0
0

1

3-2
6-3

Schoonheidsprijs
Auteur: Herman Grooten

(overgenomen van de schaaksite)

Het jaarlijkse schaakfestival dat in de zomer in het Zwitserse Biel plaatsvindt, wordt
goed bezocht. Zelf heb ik diverse malen mijn gezicht daar laten zien. Het mooie
congrescentrum biedt onderdak aan ideale speelcondities.
Er worden meerdere toernooien gespeeld. Naast de “elitegroep” waren er altijd open
toernooien met ratinggrenzen. Nogal wat Nederlanders togen met auto en tenten
richting de Zwitserse bergen om de vakantie te combineren met een schaaktoernooi.
Nederlanders staan in het buitenland bekend om hun luidruchtig gedrag en dat werd
ook hier niet altijd even op prijs gesteld. Sommigen kwamen zelfs in aanraking met de
Zwitserse politie maar dat had met iets anders te maken.
Zelf heb ik ook een paar keer met een groepje gekampeerd op een naburige camping.
Het lopen van en naar de toernooizaal kostte wat tijd zodat sommigen besloten om de
route wat in te korten door dwars door een maaiveld heen te lopen. Walsen is een beter
woord, want zij lieten diepe sporen achter. Het kon niet uitblijven dat de politie de
heren op een middag stond op te wachten. “Ausweis Bitte”, klonk het keihard, nadat ze
waren gesnapt. Vrijwel geen van hen had natuurlijk zijn paspoort op zak, dus dat was al
meteen probleem 1. Naar verluidt kwamen ze er nog genadig van af, maar de ‘shortcut’
door het maaiveld behoorde wel tot het verleden.
Het nachtleven van Biel had ook het nodige te bieden. Zo bezocht een flinke delegatie
schakers diverse malen een plaatselijke discotheek. Goed voor de resultaten was het
meestal niet, maar het plezier was er niet minder om. Totdat er op een avond wat mis
ging. Een groepje onruststokers had gezien dat Nederlandse schakers de dansvloer
onveilig maakten en besloot er maar eens op los te meppen. Ik herinner me dat de
Utrechtse schaker Erik Oosterom met een bebloed oor naar buiten moest. Na dit voorval
was de lol er wel vanaf en werd de discotheek gemeden. Dat leverde aanzienlijk betere
resultaten op!
In een van de toernooien die ik daar speelde, begon ik een keer met een vliegende start.
Dat was in 1985. Ook van der Wiel en Ligterink waren daar aanwezig
Ik hoop niet dat ik de smetteloze reputatie van onze grootmeester besmeur, maar Van
der Wiel was in zijn jonge jaren niet vies van het tappen van schuine moppen. Zo

introduceerde hij tijdens dit toernooi de zogenaamde “yoghurtmop”, die overigens ook
met ijs (Dame Blanche) kon worden gepresenteerd. Omdat dit een nette site is, zal ik de
mop hier niet weergeven, maar de pointe was in elk geval dat Van der Wiel ijs uit zijn
mond over zijn kleren lieten lopen.
Ligterink kon het niet meer aanzien. Telkens als er een nieuweling in het gezelschap
aanschoof die de mop nog niet gehoord had, rook Van der Wiel zijn kans om de mop
voor de zoveelste keer tentoon te spreiden. Achter zijn krant keek Ligterink nog wel
even op om te zien welk shirt er nu weer aan ging. Hij liet ons weten dat John om de
paar dagen een gang naar de wasserette moest maken. Zijn spel leed er in elk geval niet
onder…

Mijn spel ook niet, want zoals gezegd
begon ik met een vliegende start, als
mijn geheugen me niet in de steek laat,
iets van 4½ uit 5. Het kon niet uitblijven
of ik zou een ‘kanon’ treffen aan het
bord en dat gebeurde ook. Ik kreeg
ineens de Engelsman Tony Miles
tegenover me. Miles was een bijzondere
speler die helaas relatief jong gestorven
is. Hij maakte naam door het
Interpolistoernooi, het sterkste toernooi
ter wereld in Tilburg dat zo’n 15 jaar
heeft bestaan, een keer op zijn naam te
schrijven. Dat was overigens ook heel
curieus, want dat deed hij liggend op
een massagetafel aangezien hij last van
zijn rug gekregen had. De tegenstanders
weten hun nederlagen aan het feit dat
hun tegenstander niet normaal
tegenover ze zat, maar op een bed zijn
zetten mocht bedenken!
Grooten – Miles, Biel 1985.
1. d4 Pf6 2. Pf3 e6 3. c4 b6 4. a3 La6 5.
Dc2 Lb7 6. Pc3 c5 7. e4 cxd4 8. Pxd4 Pc6
9. Pxc6 Lxc6 10. Le2

Tony Miles (Foto Jos Sutmuller)
De partij die ik tegen hem speelde was
zeer interessant, zeker gezien het
opmerkelijke openingsidee dat Miles
tegen mij op het bord bracht.

15… a5?! Zwart zet niet door. Beter was
ongetwijfeld [15... hxg2+ 16. Dxg2 Th7
en de verzwakte witte koningsstelling
brengt hem op den duur in
moeilijkheden.] 16. g3 Db7 17. Dd3 d6
18. b3 Td8 19. Lb2 O-O 20. Tad1 Tfe8
Zwart maakt zich op voor een zware
klap in het centrum. Daartegen is maar
een parade:

10… Db8!? Een uitroepteken voor het
idee achter deze zet. Later blijkt dat
waarschijnlijk 10. ... Dc7 veel
nauwkeurig is. 11. O-O Lc5 Plotseling
dreigt zwart 13. ... De5 en wit kan pion
e4 nauwelijks dekken (14. Lf3 g5!). De
volgende zet is gedwongen. 12. Kh1 h5!
Ineens heeft zwart sterke aanval. Om te
beginnen dreigt 14. ... Ng4. 13. f3 h4 En
nu dreigt er 15. ... Ph5. De volgende zet
is min of meer verplicht. 14. f4 h3 15.
Lf3

21. g4? [21. Tfe1! waarna de actie die
zwart in de partij heeft, niet kan. De
witspeler was iets te optimistisch toen
hij besloot tot:] 21... d5!! Deze doorbraak
is gebaseerd op een onderste rij truc,
zoals dadelijk zal blijken. 22. cxd5 exd5
23. exd5 Pxd5 24. Pxd5 Txd5! 25. Dxd5
Uit nood geboren. [25. Lxd5 Td8 26.
Lxc6 Dxc6+ 27. Df3? [27. Tf3! Txd3 28.
Txd3 De4! 29. Lc3 De2 dringt de dame
onweerstaanbaar de witte stelling
binnen.] 27... Dxf3+ 28. Txf3 Txd1+] 25...
Lxd5 26. Txd5 Da6! 27. Tfd1 Te3 28. Tg5

28… Dd3! De onderste rij blijft wit
parten spelen. Overigens kon zwart zich
niet inlaten op [28... Txf3?? 29. Td8+ Lf8
30. Txg7+ Kh8 31. Txf8#] 29. Txg7+ Kf8
En opgegeven. 0-1
Een indrukwekkende combinatie
waarvoor Miles de schoonheidsprijs
kreeg. Als ik al van te voren had
gedacht kans te maken tegen een speler
van dit kaliber, dan werd dat wel snel
ontzenuwd. Later ben ik de ideeën van
Miles zelf maar met zwart gaan spelen.
Dankzij deze partij en vooral de analyse
na afloop, kon ik er de volgende ook
fraaie partij mee winnen:
Farago – Grooten, Sas van Gent 1988.
1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 b6 4. a3 La6 5.
Dc2 Lb7 6. Pc3 c5 7. e4 cxd4 8. Pxd4 Pc6
9. Pxc6 Lxc6 10. Le2 Lc5 11. O-O

Dc7! Hier is dan de verbetering, een zet
die Miles na afloop suggereerde! Om
een aantal redenen staat de dame hier
beter. Zo kan zwart sneller zijn torens
verbinden (door bijv. lang te rokeren!)
en verder is zwart in staat in sommige
varianten gebruik te maken van
eventuele penningen over de c-lijn. Wel
moet hij meer rekening houden met de
wending Pc3-d5. 12. Kh1 h5! Analoog
aan mijn partij tegen Miles. 13. f3 h4 14.
b4? Dit maakt het er niet beter op voor
wit. 14... Ld4 15. Ld2 [Nu is 15. f4 al niet
meer mogelijk: 15... Pxe4 wint een mooie
pion.] 15... Ph5 Dreigt ... Pg3+. 16. Le1

16… Df4! De meest nauwkeurige
voortzetting. 17. Dc1 Le3 [Achteraf blijkt
17... De5! nog sterker. 18. b5 Lxc3 19.
Dxc3 Pg3+ wint de dame omdat 20.
hxg3 hxg3+ 21. Kg1 mat gaat na 21...
Th1+ 22. Kxh1 Dh5+ 23. Kg1 Dh2#] 18.
Dd1 Pg3+ 19. Lxg3 hxg3 20. h3

23… Dg5+ en wit gaf het op. Ook ik
kreeg een eervolle vermelding voor
deze partij! 0-1

De witte stelling oogt verschrikkelijk.
Zwart lijkt al toe te kunnen slaan met …
Txh3+ maar dat is voorbarig. 20... Th4!
Er dreigt nu vernietigend 21... Dh6
gevolgd door 22... Txh3+ en het gaat
mat. Daartegen is maar een
verdediging... [20... Txh3+ 21. gxh3 g2+
22. Kxg2 Dg5+ 23. Kh2 Lf4+ 24. Kh1 Dg3
maar het is geen ondekbaar mat want
wit kan nog spartelen met 25. Tf2 Dxf2
26. Dg1 hoewel dit alles geen pretje voor
hem is. In de partij vond ik een sterkere
voortzetting] 21. Te1 maar... 21...
Txh3+!! nu kan zwart wel hetzelfde offer
brengen. De varianten zijn niet moeilijk
meer. 22. gxh3 g2+ 23. Kxg2

Wat hield die schoonheidsprijs eigenlijk in? Een (vak)jury wees elke dag een partij aan
die als de ‘beste van de dag’ mocht worden gekapitteld. De winnaar kreeg dan een
tafeltje aangewezen in het restaurant van het congrescentrum waar hij een luxueuze
maaltijd op kosten van het organisatiecomité mocht gebruiken, met bijbehorende drank
uiteraard. Daarbij mocht hij ook, desgevraagd, zijn tegenstander hierbij uitnodigen die
dan ook op kosten van de comité mocht aanschuiven. De opvatting was dat je twee
mensen nodig had om een schaakpartij tot een kunststukje te verheffen. Deze
uitnodiging accepteerde ik maar al te graag. Niet alleen had ik al een geanimeerde
analyse gehad met Miles, maar ook leek het me een mooie kans om met hem eens van
gedachten te wisselen over zijn (creatieve) aanpak in het schaken.
Belangrijkste argument – en dat heb ik Miles trouwens ook verteld – was dat ik niet voor
de zoveelste keer de Yoghurtmop hoefde aan te horen. Want terwijl wij aan een chique
tafel zaten te eten, zagen we door het glas naar buiten Van der Wiel zijn zoveelste shirt
met yoghurt of ijs besmeuren…

De kortste partij
De kortste partij uit het wedstrijdschaak stamt uit 1924 en werd gespeeld tussen Gibaus
en Lazard te Parijs en verliep als volgt: 1. d4 Pf6, 2. Pbd2 e5, 3. dxe5 Pg4, 4. h3 Pe3 0-1
(fxe3 Dh4 gevolgd door mat)
[bron: F. Roessel openingenvademecum]

SJ-Latijn
Ik heb geluk gehad.
Ach, op ons niveau hebben we altijd wel geluk gehad, alleen hebben we dat
meestal niet in de gaten.

Het schaakspel in de literatuur
Uit Au bonheur des ogres
Daniel Pennac
Gallimard 1985
Vertaling Th. M.
Ik ontvang de klap pal in mijn zij. Geen tijd om op adem te komen voordat een volgende
aanval, frontaal dit maal, me naar het tapijt stuurt.
Er rest me niets anders dan me op te rollen tot een bal, zo ver mogelijk in elkaar te kruipen,
het laten regenen, wachten tot het allemaal voorbij is, terwijl je weet dat het niet voorbij zal
gaan. En het gaat niet voorbij. Het komt van boven van alle kanten op me neer.
Het beeld dat me voor ogen komt is dat van die Amerikaanse mariniers waarvan het schip
ergens in de Pacific tot zinken is gebracht, tegen het einde van de oorlog. De zeelieden waren
samengeklonterd, om een blok te vormen en dreven, elkaar bij de elboog vasthoudend, als
een enorm menselijk plakkaat rond. De haaien hebben die ronde koek aangevallen, te
beginnen aan de randen, stukje bij beetje knagend, tot aan de kern.
Dat is precies wat Stojil met mij aan het doen is. Hij heeft de linies rond mijn koning omver
geduwd en valt van alle kanten tegelijk aan. Die vaardigheid om tegelijkertijd over de
diagonalen en de lijnen te spelen geeft aan dat Stojil zijn avond heeft. Zoveel te beter
trouwens, want als hij het oog niet heeft, Stojil, dan speelt hij vals. Hij is de enige persoon ter
wereld die in staat is bij het schaken vals te spelen. Al zijn stukken springen twee of vier
velden te ver, de tegenstander verliest het zicht, de wereld kantelt, de moraal zakt tot onder
nul, want de waarlijke dood van normen en waarden, dat is een wazig schaakbord.
Deze avond is dat allemaal niet nodig. Hij heeft het oog. Hij ziet en ik bewonder. Al zijn
aanvallen vormen een ontdekking. Een paard maakt zijn krabbensprong en een loper schiet
tevoorschijn, even scherp en onverwacht als een lemmet. Het paard, ook dat, plant, weer
neerkomend, zijn vork in zijn deel van het gebak. Als ik mijn been intrek, knalt men tegen
mijn arm, als ik het hoofd terugtrek, sterf ik de verstikkingsdood. Het is duidelijk, het is een
van Stojils grote avonden. En ik de knipperende mol onder de schijnwerpers van de grote
Uil. In mijn hoofd geeft de sukkel die wanhopig een uitweg zocht, zich tenslotte over aan de
fascinatie van de nederlaag.

Op

zondag 19 december 2010 is weer ons traditionele en oergezellige

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

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

INSCHRIJVING
Aanmelden bij voorkeur via het inschrijfformulier op www.stukkenjagers.nl. Voor
informatie kun je terecht bij Mart Nabuurs, martnabuurs@hotmail.com, 06-11181259.
Het is niet waarschijnlijk dat er op de dag zelf nog plaatsen over zijn. Er wordt
gespeeld in twee categorieën, naar speelsterkte. Geef bij inschrijving je speelsterkte
en voorkeur voor categorie A (open) en B (max. 1900). In de laatste groep zullen
ratingprijzen voor spelers tot 1650 zijn. Het inschrijfgeld à 10 euro moet voor aanvang
aan de zaal voldaan worden.

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

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

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

Stukkenjagers ratinglijst
12 december 2010
Naam

rating

Naam

rating

1 Jan Sprenger

2519

40 Ivar Heine

1919

2 Robin Swinkels

2485

41 Stefan Hess

1898

3 Maurice Peek

2412

42 Winifred Paulis

1888

4 Cor van Dongen

2363

43 Joost op 't Hoog

1881

5 Herman Grooten

2359

44 Lex Karstens

1880

6 Petra Schuurman

2323

45 Jean-Marie Wildeboer Schut

1828

7 Bianca Muhren

2284

46 Dennis Jaheruddin

1823

8 Mark Haast

2267

47 Kienfong Lie Kwie

1814

9 Frans Konings

2264

48 Maykel van Rijen

1806

10 Levon Galoyan

2245

49 Arend-Jan Meerwijk

1797

11 Anne Haast

2223

50 Mark van den Berg

1793

12 Bram van den Berg

2196

51 Paul Hanique

1783

13 Stefan Beukema

2175

52 Jan Otten

1772

14 Mart Nabuurs

2172

53 Bastiaan van de Rijt

1771

15 Tijmen Kampman

2138

54 Willem Mullender

1768

16 Donna Schut

2129

55 Rob Milo

1743

17 Mark Clijsen

2126

56 Pepijn Obels

1742

18 César Becx

2116

57 Guus Vermeulen

1703

19 Peter Huibers

2094

58 Andries Deliën

1698

2094

59 Bas Rosheuvel

1695

21 Mark Huizer

2092

60 Jeroen van de Rijt

1676

22 Erik Nicolai

2091

61 Maarten Heller

1659

23 Bram van Huijgevoort

2066

62 Emil Voorhorst

1638

24 Karel Storm

2055

63 Bart Landolt

1631

25 Fré Hoogendoorn

2047

64 Leo van Gelder

1628

26 John Greunsven

2018

65 René van den Bosch

1592

27 Henk Jan Beukema

2010

66 Pieter Pulmans

1589

28 Ruud Feelders

2000

67 Theo Mulder

1537

29 Sjo Smeets

1985

68 Angelo Franken

1531

Jiri Obels

Steff Helsen

1985

69 Kees Gelens

1527

31 Peter Lode

1984

70 Guus van Heck

1506

32 Erik Dignum

1959

71 Marieke Sarton

1433

33 Erik van Ingen

1957

72 Jan van den Dries

1421

34 Willem van den Brink

1946

73 Cees Zoontjens

1417

35 Reinier Jaquet

1941

74 Peter Ansems

1414

36 Mark van Beurden

1940

75 Ari van Valen

1351

37 Ron de Veen

1934

76 Paul Vermee

1315

38 Gertjan Thomassen

1930

77 Wil Wouts

1261

39 Sander Funk

1928

78 Jeroen de Lange

1218

Verwerkt in deze ratinglijst: Groepen (6), SJ Open (4), KNSB/NBSB (4), NBSB Avond (3), KNSB Jeugd (6), KNSB-beker,
NBSB-beker (1), KBSB (5), OSBO (2), BK, Barcelona, WK Studenten, Europacup, WK Jeugd, Den Haag.

