De nieuwe verf van de herfst
merkt de wegen naar het einde
De melodie van het vergeten wordt nu gemaakt.
Roel Richelieu van Londersele
De nieuwe verf van de herfst merkt de wegen naar het einde. Het is Ab, Ernst en Hannie niet
gelukt, de meest versleten kragen zullen het verst omhoog moeten. In Den Haag is de
formatie dan eindelijk rond gekomen en Mark Rutte heeft al met zijn nieuwe, door de wol
geverfde ploeg –het lijkt wel een schaakclub- bij Beatrix op het bordes mogen staan. Bij ons
zet de nieuwe verf met voorzichtige streken de eerste toetsen neer die het nieuwe seizoen
kleur zullen gaan geven De toch al niet zo bijzonder grote kans dat Bianca met haar
vernieuwde ploeg tezijnertijd samen met Jan Hamming hier op het bordes zou komen is er
dit weekend niet groter op geworden en ook de fraaie kleuraanzet van het tweede heeft in
deze ronde veel van zijn glans verloren, maar daar staat wel wat tegenover. Bezongen door
Lex en, op zijn gemak achteroverleunend, goedkeurend gadegeslagen door Joost heeft de
komst van Winifred voor zoveel inspiratie gezorgd dat de geesten zijn gaan waaien, en wel
met zo’n kracht dat tot dusver alles achteloos werd omvergeblazen en daar wil zeker iemand
als Arend-Jan niet bij achterblijven. Met een dreun van jewelste lieten de mannen van het
vierde zien wat dit seizoen hun bedoeling is, het derde bij de staart grijpen en volgend jaar
een middagje armpjedrukken. Joost en de zijnen zouden er goed aan doen dat voor te blijven
door via een bovenluik te ontsnappen naar de KNSB. Het vijfde deed wat het altijd doet,
hard werken en hopen. Niet het resultaat was het meest opmerkelijke, maar dat de broertjes
niets aan dat resultaat bijdroegen. Dat komt nog wel goed dus.
De melodie van het vergeten of van de glorie wordt nu gemaakt.

Stukkenjagers-agenda
Woensdag 13 oktober
Woensdag 20 oktober
Woensdag 27 oktober
Woensdag 3 november
8-12 november
Woensdag 10 november
Woensdag 17 november
Zaterdag 20 november
Woensdag 24 november
Woensdag 1 december
Woensdag 8 december
Zaterdag 11 december
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

Stukkenjagers Open 2
Groepen
Groepen
Stukkenjagers Open 3
Avondcompetitie 2 (uit)
Groepen
Groepen
Externe (alle teams, uit)
Stukkenjagers Open 4
Avondcomp. 3 (SJ C vrij)
Groepen
Externe (alle teams, thuis)
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)

Woensdag 16 februari
Woensdag 23 februari
28 februari - 4 maart
Woensdag 2 maart
Woensdag 9 maart
Zaterdag 12 maart
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 7
Groepen
Avondcompetitie 6 (uit)
Groepen
geen clubavond, carnaval
Externe (alle teams, uit)
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
20 november, 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 elk seizoen rond kerst plaats in ons clublokaal.

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
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, 0135357088, 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 meteen na een ronde van de
externe competitie. Kopij inleveren uiterlijk op maandagavond na de wedstrijd bij Theo Mulder, 0135362195, 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.

Meanwhile on www.stukkenjagers.nl
Een selectie van de hoogtepunten van de afgelopen tijd.
SJ Open: toppers moeten hard werken

(14-10-2010)

Na ronde 2 van het Stukkenjagers Open zijn er vooralsnog acht spelers die hun beide partijen in winst
wisten om te zetten. Grootste surprise hierbij is Paul Hanique die achtereenvolgens Mark Clijsen en vorige week al - Ruud Feelders versloeg. Hij kreeg op woensdag 13 oktober aan kop gezelschap van
Robin Swinkels, Herman Grooten, Mark Haast, Anne Haast, César Becx, Wiebe Cnossen en Brent
Burg (HMC). Van hen stuitten met name Robin, Herman, César en Wiebe op taai verzet, van
respectievelijk Karel Storm, Bram van Huijgevoort, Lex Karstens en Ron de Veen. Nog twee partijen
staan door omstandigheden in de wachtkamer; Mart Nabuurs en Tijmen Kampman zijn hierin
favoriet om het leidertal op 10 te brengen. Iets lager op de ranglijst maakte Maarten de Wit (EGS) het
KNSB-speler Juan Garcia (Sliedrecht) knap lastig, al moest hij toch zijn meerdere erkennen in de
Bredanaar.

Gemengde gevoelens na externe ronde (10-10-2010)
Op zaterdag 9 oktober was het weer volle bak in De Harmonie; alle vijf Stukkenjagers-teams traden
aan. Na afloop bleken zij evenzoveel matchpunten te hebben behaald. Stukkenjagers 1 trad tegen DD
aan zonder Herman Grooten en Bianca Muhren, maar hun remplacanten lieten zich niet onbetuigd:
Maurice Peek remiseerde aan bord 1 met grootmeester John van der Wiel, en Henk Jan Beukema zou
uiteindelijk met een halfje aan bord 3 voor de 5-5 zorgen. Voor het zover kwam waren er wel wat
kansen op méér gemist. Zo ging Frans Konings te ver en liet Donna Schut zich in gewonnen stelling
de kaas van het brood eten. Deze nederlagen werden gecompenseerd door hele punten van Jan
Sprenger en Mart Nabuurs. Remise was er verder voor Anne Haast, Stefan Beukema, Mark Clijsen en
Mark Haast. Op de site van DD doet Paul Koks zeer uitgebreid verslag van deze match. Ook
Stukkenjagers 2 kon de sterke seizoensstart geen vervolg geven. Tegen het geroutineerde Charlois 3
kwam het door nederlagen van Erik Dignum en Peter Huibers op achterstand. Fré Hoogendoorn en
Ruud Feelders remiseerden, waarna Jiri Obels het niet kon bolwerken. Aan de topborden wonnen
Karel Storm en César Becx wel, maar Reinier Jaquet moest in remise berusten: 3,5-4,5. Een uitgebreid
verslag van deze wedstrijd, van de hand van Sacha Ottenhof, is te lezen op de site van Charlois
Europoort. Beter nieuws van Stukkenjagers 3. Het begon de match tegen De Drie Torens 2 met een
reglementaire zege van Joost Op 't Hoog. Meer moeite voor hun punt moesten Sjo Smeets, Kienfong
Lie Kwie, Winifred Paulis en Ron de Veen doen. Gevoegd bij de remise van Lex Karstens stond er 5,52,5 op het scorebord, want John Greunsven en Pepijn Obels werden op verlies getrakteerd. Ook
Stukkenjagers 4 liet er geen gras over groeien: De Baronie 2 kreeg met 7-1 een pak op de broek. Peter
Lode, Sander Funk, Ivar Heine, Stefan Hess, Jean-Marie Wildeboer Schut en Guus Vermeulen
zegevierden, terwijl Arend-Jan Meerwijk en Mark van den Berg tot een puntendeling kwamen.
Stukkenjagers 5 ten slotte redde het niet tegen BSV 3. Teamleider Emil Voorhorst gaf aan bord 1 met
een zege het goede voorbeeld, maar kreeg geen navolgers. Wel waren er remises voor Guus van Heck,
Cees Zoontjens, Angelo Franken en Peter Ansems. Voor Bastiaan van de Rijt, Jeroen van de Rijt en Jan
van den Dries zat dit er niet in: 3-5.

Elo-favorieten onderuit

(7-10-2010)

Op de clubavond van 6 oktober kregen niet alle partijen een uitslag die past bij de ratingpikorde. De
grootste verrassing werd genoteerd in een voorafgespelde partij uit ronde 2 van het Stukkenjagers
Open: Paul Hanique wist na een gecompliceerde partij Ruud Feelders in het eindspel te vloeren. De
overwinning van Franck Steenbekkers (HMC) op Paul Vermee deed minder wenkbrauwen fronsen.

Ook in de tweede ronde van de Groepencompetitie vielen enkele opvallende uitslagen. Zo ging in de
A1 Mart Nabuurs tegen Tijmen Kampman te ver in zijn winstwil en kreeg hij het lid op de neus. César
Becx boekte in deze groep een vlotte zege op Kienfong Lie Kwie. In de andere A-groep brak Robin
Swinkels al even snel het verzet van Willem van den Brink.
In de B-groep leek Maykel van Rijen op de winst af te stevenen, maar Dennis Jaheruddin kwam weg
met een blauwoogremise. Ook Bastiaan van de Rijt en Jan Otten deelden het punt na een partij met
wisselende kansen. Eveneens remise werd het in de C1 tussen Bas Rosheuvel en Guus Vermeulen, in
de C2 vielen echter twee beslissingen. Guus van Heck bleef met zwart verrassend Maarten Heller de
baas, terwijl Jeroen van de Rijt een punt noteerde tegen Angelo Franken. In de D-groep waren er zelfs
drie winnaars. Marieke Sarton sloeg tegen Jeroen de Lange kort na de opening toe met een kleine
combinatie, die steeds meer materiaal bleek op te leveren. Cees Zoontjens boekte tegen Ari van Valen
zijn tweede zege, terwijl Jan van den Dries nieuwkomer Wil Wouts uittelde.

Grootmeesters zijn Stukkenjagers te machtig (6-10-2010)
Vijf leden namen zondag 3 oktober deel aan het Open Waalwijks Snelschaakkampioenschap. Twaalf
ronden van 10 minuten per speler, met drie grootmeesters onder de deelnemers: Predrag Nikolic,
Vyacheslav Ikonnikov en Matthew Sadler. Zij bleken de onzen te machtig; enkel Bram van den Berg
wist een halfje buit te maken tegen de cracks, in casu Ikonnikov. Beste Stukkenjager werd Frans
Konings met 8 uit 12. Op 7 punten treffen we Anne Haast, Mark Haast en Stefan Hess aan. Bram van
den Berg moest met een halfje minder genoegen nemen.

Maximale score in avondcompetitie (30-9-2010)
Op zich juist, al zullen ze daar bij Stukkenjagers D anders over denken: zij gingen met 4-0 het schip in
tegen het A-team. Bram van den Berg, Mart Nabuurs, Mark Haast en Mark Clijsen versloegen
respectievelijk Sander Funk, Stefan Hess, Mark van den Berg en Guus Vermeulen. Ook in de andere
drie wedstrijden in De Harmonie zegevierde steeds een Stukkenjagers-viertal. Zo won Stukkenjagers
B onder toeziend oog van captain Reinier Jaquet van De Baronie A. Aan bord 1 won Kienfong Lie
Kwie een partij met sterk wisselende kansen. Lex Karstens noteerde een rustige remise aan 2, terwijl
Ron de Veen zijn tegenstander te slim af was vanuit een creatief middenspel. Jan Otten zorgde met
een remise aan bord 4 voor de 3-1 eindstand.
Ook winst voor Stukkenjagers C. Tegen Veldhoven A werd het maar liefst 3,5-0,5. César Becx won
snel aan bord 2, terwijl teamleider Bas Rosheuvel aan bord 4 een solide remise inbracht. Joost Op 't
Hoog zag intussen zijn mooie stelling met een kwaliteit meer vervlakken en leek voor de remise te
moeten gaan. De tegenstander besefte echter te laat dat dat ook voor hém gold. Tijmen Kampman had
aan bord 1 een pion buitgemaakt, maar de winstvoering was verre van simpel. Pas toen er steeds meer
stukken werden geruild werd de zege duidelijk. Ons enige team in de tweede klasse boekte een mooie
3-1 zege op het ongeveer gelijkwaardige Triple-Pion A. Dennis Jaheruddin (bord 1) en Angelo
Franken (bord 4) zetten SJ E op een 2-0 voorsprong, maar aan bord 2 kon Paul Hanique het niet
bolwerken. De matchwinst lag nu in handen van Bart Landolt, die een gezonde pion voorstond in een
paardeindspel. Met weinig tijd op de klok offerde Bart zijn paard, in de veronderstelling dat zijn
vrijpionnen het karwei wel zouden klaren. Optimistisch, maar gelukkig hielp de tegenstander een
flinke hand: 3-1.

Geboren! (29-9-2010)
Ze liet even op zich wachten, maar nu is ze er: op 25 september is geboren Anna Sophia,
dochter van Anrie en Fré Hoogendoorn. Wij wensen haar en de jonge ouders veel geluk toe!

Externe, de verslagen.

Stukkenjagers 1 - DD
Afgelopen zaterdag stond alweer de
tweede externe ronde op het programma.
We mochten aantreden tegen het Haagse
(Haagsche?) DD, met o.a. John van der
Wiel in de gelederen. Door César in het
openingspraatje betiteld als een
“eerbiedwaardig team”, met een
gemiddelde elo van 2200. Het beloofde
dus een spannende wedstrijd te worden.
Vooraf was bekend dat Herman deze
ronde verhinderd was, maar gelukkig
werd Maurice bereid gevonden een rondje
mee te doen. Wat vooraf niet bekend was
(dat zou ook raar geweest zijn), was dat
Bianca op vrijdagavond door haar enkel
zou gaan. Zaterdag was de pijn nog steeds
niet weg, waardoor ze helaas af moest
zeggen. In alle vroegte werd Henk Jan
opgebeld, die bereid was voor het team
zijn planning te wijzigen. Erg fijn en bij
dezen wil ik beide invallers dan ook
bedanken voor hun inzet!
Tijdens het altijd gezellige ontbijt, dit keer
bij de Spaarbank, werd in goed overleg
besloten de opstelling te handhaven en
Henk Jan op bord 3 plaats te laten nemen.

erachter dat het een Zweeds
energiedrankje is) zag zich op bord 8
geconfronteerd met het Hollands tegen Jan
Joost Lindner. Veel was er niet aan de
hand en de eerste remise was een feit.
Voor de rest van de middag nam Mark
met verve de rol van borden-in-de-gatenhouder en gerstenatconsument op zich.
Op bord 4 mocht Anne aantreden tegen
Edgar Blokhuis en al snel stond het
Marshallgambiet op het bord. Anne
pleegde een interessant kwaliteitsoffer
voor 2 pionnen en het initiatief leek bij
haar te liggen. Er bleek echter niet veel aan
de hand en dus werd ook hier de vrede
getekend:
Haast,Anne - Blokhuis,Edgar
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0–0
Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 0–0 8.c3 d5 9.exd5
Nxd5 10.Nxe5 Nxe5 11.Rxe5 c6 12.d4 Bd6
13.Re1 Qh4 14.g3 Qh3 15.Re4 Qf5 16.Nd2
Nf6 17.Bc2 Nxe4 18.Nxe4 Be7 19.Ng5 Qg4
20.Qxg4 Bxg4 21.Bxh7+ Kh8 22.Be4 Rac8
23.Kg2 Bxg5 24.Bxg5 Rfe8 25.f3 Be6 26.b3
Bd5 27.Bd3 f6 28.Bd2 Bf7 29.Kf2 c5 ½–½

“En de wedstrijd…?” hoor ik u denken. Ik
zal u niet langer ophouden,
eerbiedwaardige lezer, en de borden in
chronologische (voor zover mijn geheugen
het toelaat, anders willekeurige) volgorde
afgaan:

Maurice mocht dus op bord 1 aantreden
tegen niemand minder dan GM John van
der Wiel. Het Scandinavisch werd rustig
opgezet, maar daarna begon John
langzaam de druk op te voeren, hetgeen
hem een pion opleverde. Maar Maurice
zou Maurice niet zijn als hij geen taaie
verdediging vond en uiteindelijk wist ook
hij de remise veilig te stellen. Kijkt u maar:

De wedstrijd begon met enkele remises:
Mark C. (door de verslaggever van DD
gelezen als een Chinees gerecht “Chi San
of zoiets”. Tss, even googelen en je komt

John van der Wiel – Maurice Peek
1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.d4 Nxd5 4.Be2 g6
5.Nf3 Bg7 6.0–0 0–0 7.c3 Nb6 8.Re1 Nc6

9.Bg5 h6 10.Be3 Be6 11.Na3 Qd7 12.c4 Bg4
13.d5 Bxf3 14.gxf3 Nb8 15.Qd2 c6 16.Rad1
Qh3 17.Bf1 Qh4 18.Bc5 Bf6 19.Re4 Qh5
20.Bxe7 cxd5 21.cxd5 Bxe7 22.Rxe7 N8d7
23.Bg2 Rad8 24.f4 Nf6 25.Re5 half-half
Stefan haalde op bord 7 tegen Henk
Happel de Grünfeld van stal. In het
middenspel kreeg wit langzaam de
overhand en Stefan gaat volgens mij op zet
24 langs de rand van de afgrond. Henk
koos voor een mindere variant, waarna
Stefan soepel af kon wikkelen naar remise.
Hieronder de partij, met licht commentaar.
FM Happel,Henk (2126) Beukema,Stefan (2099)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.e4
Nxc3 6.bxc3 Bg7 7.Bg5 c5 8.Rc1 cxd4
9.cxd4 Nc6 10.d5 Ne5 11.Be2 Qa5+ 12.Qd2
Stefan: Tijdens de partij had ik deze
variant gezien 12.Bd2 Qxa2 13.Bc3 Bd7
14.Ra1 Nf3+ 15.Kf1 Nd2+ 16.Ke1 Nf3+
12...Qxd2+ 13.Kxd2 h6 14.Be3 h5 15.h3
Nd7 16.Nf3 0–0 17.Ng5 Rd8 18.Bc4 Ne5
19.Bb3 f6 20.Nf3 f5 21.Nxe5 Bxe5 22.f4
Bb2 23.Rc7 Ba3 24.e5 Mart: volgens mij
kan wit hier sterk 24. d6+ spelen. Idee is
24. ...,Kf8 25.e5 exd6 26.e6! Be6 25.Rxb7
Bxd5 26.Ke2 Kg7 27.Bxd5 Rxd5 28.Rxa7
Rxa7 29.Bxa7 Bb4 30.Rb1 Rd2+ 31.Ke3
Rxa2 32.Rxb4 ½–½

spel. De lichaamstaal was blijkbaar
overtuigend genoeg om zwart
geconfronteerd met een onvoorkombaar
kwaliteitsverlies tot opgave te bewegen –
echter zwart zou in het vervolg materiaal
terug winnen en redelijke remisekansen
hebben. De voortijdige opgave beslist
echter de strijd.
Jan Sprenger – Arie Werksma
1. e4 Pc6 2. Pf3 e5 3. Lb5 Pf6 4. d3 d6 5. c3
Ld7 6. 0-0 g6 7. Te1 Lg7 8. a4!? 0-0 9. a5 a6
10. La4 Te8 11. Pbd2 Lh6!? [Een
interessante manier om iets tegen het
gebrek aan ruimte te doen. d6-d5 is hier en
ook later niet goed vanwege ed5: en Pd2e4-c5 of evtl. Pd2-c4. En ook wit moet
opletten: als hij te vroeg d3-d4 speelt
kunnen zijn pionnen zwak worden.] 12. b4
Ph5 13. Pc4 [op lange termijn moet het
paard toch weg] 13. … Lc1: 14. Tc1: Pf6?!
[Dat lijkt me te passief en zwakker dan het
natuurlijke 14. … Pf4. Na 15. Pe3 h5 of zo
is er weinig aan de hand.] 15. Pfd2!?
[Bereidt Pc4-e3 en Pd2-c4 of later evtl. f2-f4
voor, maar in feite een wachtzet, want ook
zwart heeft weinig actieve opties.]

Hierna volgden rond de tijdnoodfase
enkele uitslagen snel na elkaar: Jan won
op bord 2 van Arie Werksma. Der Jan zelf
over zijn partij:
Deze partij kent twee fasen. In de eerste
dertig zetten bouwt wit best keurig een
voordeel op die vervolgens tot pion- en
partijwinst moet leiden. De tweede fase
duurt alleen maar drie zetten: wit laat zich
door de schitterende stelling en de zwarte
tijdnood meeslepen en zet de winst door
een oppervlakkige zet onnodig op het

15. ...Pb8 [Daarmee zou ik liever wachten
totdat wit Pc4-e3 speelt.] 16. Lb3 Le6 17.
Pf3 [Nu zijn Pg5 en d4 wel onaangenaam.
Wit wil één van zijn paarden tegen de
zwarte loper ruilen, want twee paarden

staan elkaar in dit soort stellingen op de
voeten, en de Lb3 is best sterk.] 17. ...Pbd7
18. d4!? [Sterker dan Pg5, waarna zwart
met 18. ...d5! 19. Pe6: fe6: 20. Pe3 c6
tegenhoudt.] 18. … Lg4?! [18. …ed4: 19.
Pd4: d5!? 20. Pe3 met het idee Pe4: Pd5: of
de4: Pe6: is waarschijnlijk ook iets beter
voor wit, maar misschien beter dan de
partij. Nu heeft wit een stabiele plus.] 19.
h3 Lf3: 20. Df3: De7 21. Pd2!? [Al weer het
veld d2! Ook te overwegen was 21. de5:
de5: (Pe5: De3 is gewoon beter voor wit,
want Pc4: Lc4: De4: De4: Te4: Te4: Pe4:
Ld5 werkt niet voor zwart.) 22. Tcd1 met
voelbaar initiatief, want zwart heeft het
lastig om de pion e5 te verdedigen als hij
torens wil ruilen. Aan de andere kant is
ook niet te zien hoe het tegen passieve
verdediging verder gaat, vandaar koos ik
voor de partijvoortzetting.] 21. … Kg7 [21.
...ed4: 22. cd4: gevolgd door e5 is te link.
Hier en in het vervolg vind ik het zwarte
tegenspel te passief, maar het is moeilijk
om te zeggen wat hij beter moet doen. Er
is toch een gebrek aan actieve
mogelijkheden.] 22. Te3! [Begin van een
effectieve hergroepering die de centrale
pionnen verdedigt en f2-f4 voorbereidt.]
22. … Tf8 23. De2 Ph5 24. g3 Tae8 25. Tf1
[Nu staat wit min of meer klaar voor f2f4.]

25. ...Df6?! [Beter was 25. ...f5!? 26. ef5: Tf5:
27. Lc2 Tf7 28. de5: de5: (Pe5: f4) met
duidelijk voordeel voor wit, maar zwart

staat vast.] 26. Dc4!± [De enige zet, maar
een goede.] 26. ...c6?! [Tc8 met het idee
Dd5 Tb8 is lelijk, maar taaier. Wit kan dan
met de5: gunstig de structuur veranderen.]
27. d5 [Uiteraard gebruikt wit de kans om
een verzwakking te creëren.] 27. ...Tc8 [27.
...c5 28. La4 Te7 (b5 ab6: Pb6: Da6:) 29.
Ld7: Td7: 30. bc5: Tc7 (Tc8 Da4) 31. Db4,
en nu: a) 31. ...Tc5: 32. Db7: Ta5 33. Sc4 en
wit verovert de pion a6 (Ta2/a4 faalt
vanwege Db3); b) 31. ...bc5: 32. Db3
gevolgd van Pc4 met positionele
winststelling.] 28. dc6: Tc6: 29. Dd3 De7
[29. … Tc8 dreigt niets: Het eindspel met
twee torens tegen de dame is meestal
gewonnen voor wit.] 30. La4! [Als wit het
rustig aandoet, wint hij gezien de zwakte
van d6 op lange termijn, maar met de
directe aanpak is er niets mis.] 30. ...Tc7 31.
Pc4 [Inleiding tot een bizarre finale.]

31. ...Td8! [Het verleidelijke 31. ...De6 is
zwakker vanwege 32. Pd6: Dh3: (Td8 Td1
Dh3: Pe8+! verloopt analoog.) 33. Pf5+! gf5:
34. Ld7: Td8 35. Lf5: Td3: 36. Td3: +/-] 32.
Dd6:??! [Volgens mij is zwart na 32. Td1
gevolgd van Pd6: en c3-c4-c5 gewoon een
pion en iets later de partij kwijt. Met nog
een kwartier op de klok tegenover vier
minuten bij mijn tegenstander wilde ik
hem onder druk zetten en de tot hier goed
gespeelde partij „in stijl afmaken“. Dat
zou bijna mis gegaan zijn.] 32. … Dd6 33.
Pd6: b5! 34. ab6: [De laatste zetten werden
door beide spelers à tempo gespeeld. Hier

zag mijn tegenstander echter 34. … Pb6:
35. Pe8+ met kwaliteitswinst en deed een
heel slechte zet: hij gaf op. Veel te vroeg,
want na 35. ...Te8: 36. Le8: Pf6 (Kf8 is ook
mogelijk) 37. b5 Pe8: 38. ba6: is het
onduidelijk of wit kan winnen. Gelukkig is
hij na 38. …Ta7 39. Ta1 Pc7 40. Td3! geen
pion kwijt, en de a-pion is natuurlijk sterk,
maar alsnog betwijfel ik of wit dit soort
eindspel wint...] 1-0
Mark H. speelde dus op bord 9 tegen hun
invaller. Naar eigen zeggen was het lang
manoeuvreren en afwachten tot het
moment daar was de stelling te openen.
Uiteindelijk komt zwart tot d5, maar: “dat
was toch niet op het juiste moment. Rybka
geeft het stukoffer 32.Lxg7!
Kxg7 33.Pd5!!. Naar Lxg7 heb ik wel
gekeken, maar Pd5 was niet in me
opgekomen.” De rest van de partij bleef in
evenwicht, ondanks de tactische
complicaties.
De Waard,J (2070) - Haast,Mark (2305)
1.d4 Nf6 2.Nf3 b6 3.g3 Bb7 4.Bg2 e6 5.0–0
c5 6.c4 cxd4 7.Nxd4 Bxg2 8.Kxg2 Qc7 9.b3
a6 10.Bb2 Be7 11.Nc3 0–0 12.Rc1 d6 13.e4
Nbd7 14.f3 Rfd8 15.Qe2 Rac8 16.Rfd1 Qb7
17.Nc2 Bf8 18.Ne3 Ne5 19.Rc2 Nc6 20.Rcd2
Rc7 21.h3 Rdc8 22.Kh2 Na7 23.a4 Nc6
24.Ba3 Na5 25.Rb1 Rd7 26.Ncd1 Qc7
27.Nf2 h5 28.h4 Rcd8 29.Rc2 Qb8 30.Bb4
d5 31.Bxf8 d4 32.Ba3 d3 33.Nxd3 Rxd3
34.Rcb2 Nxb3 35.Nd5 exd5 36.Qxd3 dxc4
37.Qxc4 Nd2 38.Qe2 Nxb1 39.Rxb1 Qc7
40.Rd1 Rxd1 41.Qxd1 Qc3 42.Be7 Kh7
43.Bxf6 Qxf6 44.e5 Qxe5 45.Qd3+ f5
46.Qxa6 Qe3 47.Qa8 Qf2+ ½–½

Op bord 10 maakte Donna haar debuut
voor Stukkenjagers en ze ging
voortvarend van start tegen Lars Vistisen.
De zwarte stelling was al snel verdacht en
Lars moest veel tijd investeren om niet
meteen te verliezen. Donna speelde sterk,

maar ook zij begon op een gegeven
moment krap te zitten qua tijd. Op de 40e
zet maakte ze een blunder waarna er niets
anders restte dan opgave. Erg jammer,
maar het gebeurt en de volgende ronde zal
ze ongetwijfeld weer vol goede moed
achter het bord zitten.
Ikzelf zat op dat moment op bord 5 ook
aardig krap in de tijd (what’s new?) tegen
Rogier van Egmond. In het verslag van
DD las ik dat het “lange tijd gelijk op
ging” en dat ik via een subtiele combinatie
net iets eerder mijn doelen bereikte dan
mijn tegenstander. Ik zou zeggen oordeelt
u zelf! (mijn oordelen krijgt u tussen de
zetten door)
Van Egmond, Rogier (2190) - Nabuurs,
Mart (2198)
1.c4 e5 2.g3 Nc6 3.Bg2 f5 ik besloot dit
systeem eens een kans te geven 4.Nc3 Nf6
5.d3 Bb4 6.Bd2 0–0 7.e3 wil het paard naar
e2 zetten. Ph3 en f2-f4 is ook interessant,
hoewel het wel wat veldjes verzwakt [7.a3
was nog bekend] 7...Bxc3 als ik niets doe
komt gewoon Pge2 en wit kan rustig zijn
ontwikkeling voltooien. Ik zal dan mijn
loper 'gewoon' tegen het paard moeten
gaan geven. Hiermee hoopte ik snel wat
spel te kunnen genereren

8.bxc3? na deze zet staat zwart volgens mij
gewoon beter. e2-e3 oogt nu wat vreemd,
om nog maar te zwijgen over de loper, die

liever op c1 staat [Mijn idee was: 8.Bxc3 d5
mijn tegenstander dacht dat ik hier f5-f4
ging spelen, maar ik weet niet of ik
voordeel ga halen na die zet 9.cxd5 Nxd5
10.Qb3 Be6! 11.Qxb7 Qd7 dit was mijn
idee, voor een pion krijg ik een
ontwikkelingsvoorsprong en flink wat
spel. Ik denk dat zwart hier beter staat. Op
een ‘gewone’ zet als 12. Pe2 komt al a6 met
winst 12.Qb5 wat anders? 12...Rab8
13.Qa4 Nxc3 14.bxc3 Qxd3!] 8...d6 9.Rb1
Qe8 een leuk idee en zeker niet slecht,
maar beter was 9. ..., e4! om de loper af te
sluiten en de witte structuur aan de tand
te voelen. Zwart staat dan duidelijk beter.
Deze mogelijkheid miste ik helaas en ik
had dan ook een ander plan 10.Ne2 Nd8
veldruiming was ook een idee van mijn
vorige zet. Hierna kan ik de c-pion
opspelen en rustig mijn ontwikkeling
voltooien. Wit kan niet echt een vuist
maken 11.0–0 c5 leek me de zet tegen dit
soort structuren 12.d4?! ik denk dat wit
hier met 12. f3 aan moest gaan sturen op
e3-e4, waarna het nog maar de vraag is
hoe zwart echt gaat profiteren 12...Nc6 op
naar a5! 13.Bd5+ Nxd5! mijn eerste reactie
was om meteen Kh8 te spelen, maar
waarschijnlijk kan ik er toch niet omheen
dat ik zijn loper moet pakken, dus dan doe
ik het maar nu 14.cxd5 Na5 15.Nc1
[15.dxc5 dxc5 16.Bc1 Nc4 17.Qb3 Nd6
18.c4 was misschien nog het beste. De
witte velden rond de koning zijn zwak,
maar nu is wit misschien niet gedoemd tot
verdedigen] 15...c4!? objectief misschien
niet de beste (15. ...,Df7!), maar mijn
pionnen op c4 en e5 houden het paard
mooi in bedwang. Met de ongedekte toren
op b1 heb ik vooral gekeken of 15. ...,f4
meteen won maar ik vond geen directe
winst dus liet ik het achterwege 16.dxe5
dxe5 17.f3 Qf7 wit probeert e4 door te
drukken en met deze zet probeer ik het te
verhinderen. Het eindspel dat dan ontstaat
lijkt me goed voor zwart 18.Be1 [18.e4 fxe4
19.fxe4 Qxf1+ 20.Qxf1 Rxf1+ 21.Kxf1 Bh3+

22.Ke2 Bg4+ bijvoorbeeld] 18...b6 19.Rf2
Qg6 ik probeer hier wederom e3-e4 tegen
te gaan, maar dat is helemaal niet nodig
[19...Bb7 20.e4 fxe4 21.fxe4 Qg6 ziet er erg
goed uit. Ik was waarschijnlijk te zeer
bezig met pion d5 ophalen. Op iets als 22.
De2 komt overigens het leuke Lxd5]
20.Ne2 Bb7 21.Rb2 Rad8 22.Rd2 Rd6 23.f4
e4 24.Nd4 wit besluit de pion te geven
voor een mooi paard op d4. Praktisch
gezien zeker de beste keuze denk ik, maar
ik dreig gelijk het paard te ruilen voor
mijn, inmiddels minder mooie, paard op
a5 24...Rxd5 25.Rg2 op zoek naar
tegenspel 25...Qg4 ik ben niet bang voor
dameruil. Mijn plan was vervolgens de
paarden te ruilen en met mijn torens te
gaan 'harassen' 26.Qa4 Rc8 Pe6 leek me
een vervelende dreiging, dus ik zette maar
vast mijn toren weg. 26. ..., Td6 was ook
mogelijk 27.Nb5 we hadden beiden weinig
tijd, dus wit probeert iets 27...Rd3 die
staat! 27. ..., Df3 was ook mogelijk
28.Rxd3?? Na de partij dachten we dat 28.
Pd6 de enige kans is, en die is ook zeker
beter dan de tekstzet. Echter na 28. …,Lc6
29. Db4 Td8 30.Pxc4 Pxc4 31. Dxc4+ Ld5
32. Dc7 kan zwart gewoon Tf8 spelen met
een goed eindspel. 28. …,exd3

de loper snijdt dwars door de witte
stelling 29.Nd4 Bxg2 er zijn ook andere
mogelijkheden zoals 29. ..., b5 30.Dxa5
Dd1 of misschien zelfs 29 ...,Pb3 met

hetzelfde idee. Ik besloot dat mijn loper op
b7 zo mooi was, dat ik er maar gelijk de
toren mee sloeg 30.Kxg2 Qg6 31.Qd7 Qe8
32.Qxf5 Rc5 33.Qg4 h5 33. ...,Dxe3? 34.Pe6
verliest niet, maar is natuurlijk niet de
bedoeling 34.Qf3 Nc6 nu kan het paard
niet weg dus is ruil onvermijdelijk. Let ook
op de witte loper, die na 8.bxc3 niets
anders dan een toeschouwer is geweest
35.Bf2 Nxd4 36.exd4 Ra5 37.a3 d2 38.Be3
d1Q en wit gaf op. Een partij waar ik erg
tevreden over was :) 0–1
Na al het voorgaande geweld was de
stand inmiddels op 4,5-3,5 voor de onzen
gekomen met Henk Jan en Frans nog in de
arena.
Frans probeerde op dat moment een,
inmiddels minder, eindspel te keepen
tegen Ronald Dickhoff. Hieronder de
partij met commentaar van Frans:
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 c5 5.
Bd3 O-O 6. Nge2 cxd4 7. exd4 d5 8.
Bg5 Nc6 9. O-O Be7 10. Bxf6 {Dit idee is te
slap. Beter cd5 en Lc2 zoals Der Jan
suggereerde.} 10... Bxf6 11. cxd5 exd5 12.
Qa4 a6 13. Rad1 Bg4 14. Qb3 Qd6 15. Rc1
Bxe2 16. Nxe2 Nxd4 17. Nxd4 Bxd4 18.
Bxh7+ Kxh7 19. Qd3+ Kg8 20. Qxd4 Rac8
21. Rxc8 Rxc8 22. Rd1 Rc2 23. g3 Qe6 {Met
remise-aanbod, op zich logisch.} 24. a4 Rc4
25. Qxd5 Qxd5 26. Rxd5 Rb4 27. Rd2 Kf8
28. Rc2 Ke7 29. h4 g6 30. Kg2 Kd7 31. Kh3
Rxa4 32. Re2 Rb4 33. f3 f5 34. f4 Rb3 35.
h5 {Kan nog wel, maar in combinatie met
zet 37 een geslaagde Harikiri.} 35... gxh5
36. Kh4 b5 37. Kg5{Alles gokken, maar het
is "Deeebiel" om wederom met Jan te
spreken. Stay put en het is nog steeds
binnen remise-marge.} 37... Rxg3+ 38. Kxf5
h4 39. Kf6 h3 40. Re7+ Kd6 41. Rh7 a5 42.
f5 a4 43. Kf7 b4 44. f6 a3 45. bxa3 bxa3 46.
Ke8 Re3+ {Wit spartelt nog, maar dat was
na Tb3! ipv Te3+ afgelopen geweest.} 47.
Kd8 a2 48. f7 Rf3 49. Rh6+ Kc5 50. Rh5+

Kb6 51. Rh6+ Kb7 52. Rh7 Kb8 53. Rxh3
Rxf7 54. Ra3 Ra7 55. Rb3+ Rb7 56. Ra3
Rb2 57. Kd7 Kb7 58. Kd6 Kb6 59. Kd5
Kb5 60. Kd4 Kb4 61. Ra8 Rd2+ 62. Ke3
Rh2 63. Kd3 Kb3 {Th3+ was niet verkeerd
ook, maar alles wint.} 64. Rb8+ Ka3 65.
Ra8+ Kb2 66. Rb8+ Kc1 {Toren wordt
tussen het schaak geplaatst.} 0-1
Toen was het dus aan Henk Jan en zijn
tegenstander Gerrit Prakken om de
wedstrijd te beslissen. Op voorhand lijkt
het een lastig verhaal: je wordt ’s ochtends
vroeg opgebeld of je je middag op wilt
offeren om in de 1e klasse in te vallen, en
dan blijk je met zwart aan bord 3 te spelen.
Maar dit bleek geen probleem voor Henk
Jan en hij speelde een prima partij, waarin
hij nooit minder heeft gestaan. Winst zat
er echter ook niet in en een solide remise
was het resultaat. Een prima partij, die ik
u dan ook niet wil onthouden:
Prakken,FM Gerrit (2231) Beukema,Henk Jan (1992)
1.Nf3 Nf6 2.c4 c5 3.Nc3 Nc6 4.g3 d5 5.cxd5
Nxd5 6.Bg2 Nc7 7.a3 e5 8.b4 cxb4 9.axb4
a6 10.Rb1 Be7 11.0–0 0–0 12.b5 axb5
13.Nxb5 Ra5 14.Nxc7 Qxc7 15.d3 b5 16.Bb2
Be6 17.Qc2 Rc8 18.Rfc1 Qd6 19.Qd2 b4
20.Ng5 Bd5 21.Ne4 Qe6 22.Qe3 f6 23.Nd2
Bxg2 24.Kxg2 Qd5+ 25.Qf3 Qxf3+ 26.Kxf3
Kf7 27.Nc4 Ra6 28.e3 Rd8 29.Ke2 Ke6 30.f4
Ra2 31.Ra1 Rda8 32.Kf3 Rxa1 33.Rxa1 Rxa1
34.Bxa1 exf4 35.gxf4 g6 36.Ke2 f5 37.Kd2
Kd5 38.Kc2 Kc5 39.Kb3 Kb5 40.Bg7 h5
41.e4 fxe4 42.dxe4 Bc5 43.f5 gxf5 44.exf5
Nd4+ 45.Bxd4 Bxd4 46.Nd2 Kc5 47.f6 Kd6
48.Kxb4 Ke6 49.Kc4 Bxf6 50.Kd3 Kf5
51.Ke3 Kg4 52.Kf2 Kh3 53.Kg1 Be5 54.Nf3
½–½
Daarmee kwam de eindstand op 5-5. Met
een beetje meer geluk was de match zeker
onze kant uitgegaan, maar er is natuurlijk
geen reden voor paniek. Volgende match
moeten we aantreden tegen de (gedeelde)

koploper Wageningen, met o.a. Jan
Timman. Daar zullen we er zeker

wederom vol voor gaan!
Mart

Het tweede: net niet
Na onze tot algehele tevredenheid stemmende overwinning bij en op De Waagtoren in
Alkmaar, heeft het tweede helaas niet opnieuw weten te winnen: tegen promovendus
Charlois Europoort 3 moesten we het nipt afleggen.
Al hadden we dan enkele seizoenen geleden nog van Charlois’ eerste team
gewonnen, we wisten dat er één brok ervaring op ons zou afkomen, en dat onderschatting
zeker misplaatst zou zijn. De Rotterdammers traden ons met enkele spelers tegemoet die de
vorige keer nog in hun eerste speelden.
De wedstrijd begon niet verkeerd: aan de topborden stonden Karel en César lekker,
Jiri’s tegenstander aan bord 3 gebruikte erg veel tijd, Ruud stond niet zó lekker maar nog
weinig aan de hand, Peter had meer te stellen met het gehoorapparaat van zijn tegenstander
dan met de stelling op het bord, Frés tegenstander zag een kleine combinatie over het hoofd
en kwam toch echt wel minder te staan, Erik hield lange tijd een op het oog gelijkwaardige
stelling op het bord en mijn tegenstander had erg veel tijd gebruikt bij het parkeren van zijn
auto.
De eerste uitslag viel bij Ruud te noteren: zijn tegenstander zag niet hoe hij in het
voordeel zou moeten komen en nam genoegen met een puntendeling. Volgens de tegenpartij
een terechte uitslag.
Daarna ging het helaas mis: Eriks tegenstander kreeg beslissend voordeel via de
diagonaal a1-h8; wat er bij Peter precies misgegaan is, heb ik niet gezien maar terwijl hij kort
daarvóór bepaald niet pessimistisch was, stonden de stukken op bord 5 opeens weer in de
beginstand. Blunder, een nul helaas…
Dat Fré zijn partij net niet kon winnen was een volgend tegenvallertje: tussenstand 13. César combineerde aan bord twee intussen in een interessante partij: de zwarte koning
werd in het midden gehouden, een wit paard drong de zwarte stelling binnen, sloeg in op f7,
gevolgd door een torenoffer op f6, en ik zag het toch wel weer een beetje zitten. Karel had
inmiddels ook materieel voordeel, al kon zijn tegenstander op de damevleugel nog wel
vervelende dreigingen houden. Jiri’s tegenstander kwam echt in tijdnood, maar wist daarin
wel de juiste zetten te blijven doen: net na de 40e zet bleef een hopeloze stelling over voor
zwart. Mijn eigen partij was lang in rustig vaarwater gebleven, maar na een wit pionoffer op
f5 kolkte het opeens flink: de g-lijn kwam open, ik kreeg een sterk torenoffer op g3 tegen en
moest de dame tegen twee torens geven, met –en dat was vervelender- erg passief
opgestelde stukken met als toppunt een paard op g1 dat letterlijk geen zet kon doen.
Jiri verloor inderdaad en dus moesten Karel, César en ik alle 3 winnen om er nog een
gelijkspel uit te slepen. Karel slaagde daar knap in (strakke overwinning op ons topbord!) en
ook César kreeg de vis, ondanks een wat ongelukkige wending waarin zijn b-pion verloren
ging en zwart weer tegenkansjes kreeg, op het droge. Zijn analyse van deze interessante
partij tref je hieronder aan.
Bleef dus mijn partij nog over. Langzaam kon ik me een beetje loswrikken,
maar zwarts paard en loper bleven prachtig staan. Ik móést iets proberen, dus mijn actieve
paard verplaatste ik van de damevleugel naar de rechterkant van het bord. Daar stond
tegenover dat de zwarte dame ook actief kwam te staan. Ik had gezien de stand weinig keus,

kon op een zeker moment ten aanval op de koning, deed dat dus ook, maar helaas bleek daar
niet méér in te zitten dan zetherhaling. Als ik die uit de weg zou gaan, zou zwart beslissend
voordeel krijgen, dus na overleg met teamleider Peter ging ik toch voor het halfje. Maar
daarmee verloren we dus met het kleinst mogelijke verschil…
Reinier Jaquet

C. Becx (SJ 2) – S. Ottenhof (Charlois
Europoort 3)

Pg5 Ke7 21. Txf6 Kxf6 22. Df3 Ke7 23. Df7
Kd6 24. Df6 Le6 25. Dxh8

Hier moest ik kiezen. 14. e5 en Pe4 was een
optie, maar ik kan nu eenmaal moeilijk van de
f–pion afblijven. 14. f5 e5 14…Ld6 is beter 15.
f6 Mijn tegenstander bleek 1866 te hebben, en
dan is vragen stellen belangrijker dan
objectiviteit. 15…gxf6 16. Pf5 Pf8 Niet de
beste. Ik had iets als Tg8 verwacht. 17. gxf6
Misschien toch beter Pg7 en dan gxf6 Lxf6 Ph5
17… Lxf6 18. Pd6 Ke7

Tot zover het min of meer gedwongen vervolg
van 18. Pd6. Het lijkt aardig voor wit, h7 is
zwak, maar het valt tegen. Als zwart nu
koeltjes meteen 25… Pb4 had gespeeld had ik
weer nieuwe vragen moeten bedenken. 25…
Dc7 26. Ld2 cxd3 27. cxd3 Pb4 28. Tf1
Gespeeld met de hoop op een duivelse truc
28… De7

19. Pxf7 Op eerst Pg5 kan zwart gerust ingaan
op Lxg5 Pxc8 Txc8 Lxg5 Ke8 19… Kxf7 20.

Ja, en nu zou het dus kunnen: 29. Dxe5 Kxe5
30. Lf4 Kf6 31. Ld6 Kxg5 32. Lxe7 Kg6 33.
Lxf8, maar ik vertrouwde het niet,

bijvoorbeeld na 33…Pxd3 34. e5 Lf5 35. h4
Tc8 met het plan Tc1 Bovendien had ik een
alternatieve vraag. 29. Lxb4 axb4 30. Pxe6 In
de hoop dat zwart gedachteloos met de koning
terugslaat, waarna de klus geklaard wordt met
Dg8 Kd6 Dd5 Kc7 Tf7 Maar helaas…
30…Pd7! Vrijwel a tempo gespeeld. Nu heb ik
maar één winstkans, een pionnetje snaaien en
hopen dat het eindspel te winnen is 31. Pxd4
exd4? Eindelijk een fout antwoord, en meteen
ook fataal. Ik vraag me af of ik na gewoon 31…
Txh8 32. Pf5 Ke6 33. Pxe7 Kxe7 wel genoeg
heb om te winnen. Het zal moeten komen van
34. Tf2, waarmee de zetten b3 en Lf1 mogelijk
worden gemaakt, maar eenvoudig is anders.
32. Dxd4 Kc7 33. Tc1 Kd8 34. Dh8 Df8 35.
Dxh7 Tb6 36. Dh4 Df6 37. Dxf6 Txf6 38. d4
Ta6 39. e5 Txa2 40 Tc2 Tijdcontrole gehaald.

Misschien had het makkelijker gekund met 39.
Ta1, maar ik heb het gevoel dat het toch wel
gaat winnen. 40… Ta1 41. Kf2 Te1 42. Ke3
Pb6 43. b3 Tb1 44. d5 Txb3 45. Kd4 Tg3
45…Tb1 leek mij spannender 46. d6 b3 47.
Tf2 Pc4 Wit moet vooral voorkomen dat
zwart torens ruilt en dan zijn paard offert voor
de twee vrijpionnen. Als de zwarte koning
daarna h8 bereikt kun je nooit meer winnen
met loper en randpion. 48. Le4 Tg5 Mijn
tegenstander stelde nu ook een vraag: remise?
49. Tf8 Kd7 50. Tf7 Kd8 51. e6 Pxd6 52. Td7
Ke8 53. Txd6 Tg3 54. Ke5 b2 55. Tb6 55.
Kf6 is sneller 55…Tb3 56. Tb8 Ke7 57. Tb7
Ke8 58. Lc6 Kd8 59. e7 Kc8 60. e8D Nooit
het alfamannetje uithangen door een toren te
pakken. Mat. César

Stukkenjagers 3 op koers.
Op koers….. nou lig je als schaakteam gedurende een seizoen altijd op koers want ongeacht
of je nu richting degradatie, handhaving of promotie gaat: de koers is er. Over de
wenselijkheid van de gevolgde koers zegt dat verder niets. Was vorig seizoen de handhaving
in de promotieklasse het gewenste doel: dit jaar ligt de lat wat hoger en willen we in ieder
geval zo lang mogelijk meedoen in de race om de titel. Na de tweede overwinning in
evenzoveel speelrondes is daarin nog geen verandering gekomen. Dit keer moest het team
van De Drie Torens 2, dat vorig seizoen nog nipt te sterk voor ons was, eraan geloven. De 5,5
– 2,5 uitslag gaf de krachtsverhoudingen goed weer, al moet gezegd worden dat we aardig
op weg werden geholpen doordat DDT slechts met 7 spelers kwam opdagen omdat er een
speler afgestaan moest worden aan het eerste team. Zo’n gratis 1-0 voorsprong speelt
natuurlijk erg prettig en dat miste zijn uitwerking niet.
Kien, die de goede vorm van twee seizoenen geleden weer helemaal hervonden heeft,
bouwde aan bord 4 snel een mooie drukstelling op tegen Jaap Weel en zette die bijna als
vanzelfsprekend om in een punt. Ook aan bord 2 verliepen de zaken zeer voorspoedig. Sjo
was tegen Joost van den Bighelaar met ruimtevoordeel en initiatief uit de opening gekomen.
Joost werd bijna pat gezet en kon geen kant meer op. Toen materiaalverlies onvermijdelijk
was, gaf hij op. Aan bord 5 leek Lex tegen Norbert Harmanus te moeten vechten voor gelijk
spel, al bleek dat achteraf wel mee te vallen en hield de slechte loper moeiteloos remise tegen
het goede paard. Toen Pepijn aan bord 8 een pionvork overzag die hem een stuk kostte leek
het er even op dat DDT zich terug kon vechten in de wedstrijd, vooral ook omdat John zich
aan bord 1 tegen de altijd gevaarlijke Rowan Nap in een gelijke stelling had laten foppen en
ook een stuk verloor. De overgebleven stellingen van Winifred en Ron aan bord 6 en 7 waren
toen gelukkig al zo gunstig dat duidelijk was dat de overwinning ons niet meer zou ontgaan.
Winifred had gedurende de hele partij een prettig initiatief tegen Ernest van Moorsel. Dat
resulteerde in pionwinst en dat voordeel bleek in het verre eindspel genoeg voor het volle

punt. Ron maakte tegen Tommie van Moorsel steeds meer materiaal buit en hoewel Tommie
nog lang bleef vechten, stond het resultaat vast. Iets dergelijks kan ook gezegd worden van
de partij van Pepijn tegen Maarten Werkhoven. Hoewel Pepijn ook na het stukverlies bleef
knokken, en zelfs nog aardig ogende tegenkansen creëerde, was het niet genoeg en moest hij
uiteindelijk als laatste de vlag strijken. Daarmee kwam de eindstand op 5,5 – 2,5 in ons
voordeel.
Maar goed, na twee speelrondes staan we een punt los van de overige teams, en het lijkt erop
dat we nog wel even voor de titel mee kunnen spelen. Mooi op koers dus. Op 20 november
zullen we in Waalwijk eens kijken of we dat zo kunnen houden!
Joost

Vierde hoeft niet warm te draaien
Daar zitten we dan weer met zijn allen in eetcafé Langeboom achter een tafel met ietwat
teveel lege bierglazen. Waarbij de smaak van een bord saté nog wordt weggespoeld met een
cappuccino met een toch wel zeer robuuste schuimlaag. Alles voelt zo vertrouwd aan; alsof
er geen vele maanden gezeten hebben tussen het oude en het nieuwe seizoen. Een avond
waarbij het niveau van de gesprekstof maar zelden echt boven N.A.P. komt, wat overigens
niets zegt over het niveau van de avond zelf. Want de stemming is namelijk maar al te goed.
Niet zo vreemd ook, want het eet en drinkt een stuk prettiger met een 7-1 overwinning op
zak.
Voor het Vierde betekende 9 oktober de aftrap voor een nieuw seizoen in de eerste klasse.
Een aftrap welke plaats zou vinden tegen Baronie 2. Een tegenstander die wel prettige
herinneringen bij ons opriep, aangezien we vorig jaar relatief eenvoudig van deze ploeg
wisten te winnen. Dus met een gematigd optimisme werd de wedstrijd aangevangen.
Voordat de wedstrijd goed en wel begonnen was, zat Stefan al weer breeduit grijnzend aan
het bier. In no time had hij van de koningsvleugel van zijn tegenstander een open ruggetje
weten te maken, iets wat uiteindelijk fataal bleek te zijn (1-0). Ook Sander bleek weinig
moeite te hebben met zijn tegenstander; een pionnetje voorsprong werd uiteindelijk met een
‘dolle loper’ uitgebreid naar meer (2-0). Aangenaam verrast door deze snelle voorsprong,
ging ik maar eens de stand van zaken peilen bij de overige borden. En tot mijn grote
gelukzaligheid, kon er niets anders geconcludeerd worden dan dat iedereen goed tot zeer
goed stond. Zelf deelde ik Guus in bij de groep ‘goed’ en ik was dan ook zeer verbaasd dat
hij niet lang na mijn rondje langs de borden de 3-0 kwam melden.
De inkt op het wedstrijdformulier was nog niet gedroogd toen Mark ineens aan mijn vest
stond te trekken; ‘of hij remise mocht aanbieden’. Nu moet ik bekennen dat deze vraag mij
nogal verbaasde, want Mark had zijn partij nogal ‘op zijn Marks’ aangepakt. En zijn heel erg
persoonlijke speelstijl, die zich het beste laat omschrijven als ‘de beuk erin’, had geleid tot
een enorme aanval leidend tot stukwinst. Alleen jammer dat de prijs voor deze stukwinst
vier pionnen was (3½-½).
Waar Mark zijn aanval zag stranden, daar gold voor Jean-Marie juist het tegendeel. Ook hij
wist een stuk buit te maken en hoewel zijn tegenstander (waarschijnlijk tegen beter weten in)
nog driftig aan het tegenspartelen was, kwam de overwinning geen seconde in gevaar. En
met deze overwinning mocht Jean-Marie zich de matchwinner noemen (4½-½).

Het was nog geen vier uur en de eerste tijdscontrole was nog geeneens gepasseerd en dan al
de buit binnen hebben. Het Vierde ging als een trein! En dat gold zeker niet in de laatste
plaats voor Ivar die al de hele middag zijn tegenstander middels een venijnige
koningsaanval in de touwen had hangen. En het duurde dan ook niet lang voordat ook hij de
definitieve knock-out uitdeelde (5½-½). Peter begreep hoe een verloren zoon zijn terugkeer
luister bij moet zetten namelijk door te winnen. Hoe hij dat precies deed moet ik helaas in het
midden laten, maar dat zal vast middels fantastisch spel zijn geweest (6½-½). En dan
tenslotte uw verslaggever. Als teamleider was ik me maar al te zeer bewust van het feit dat
ik niet bij de rest achter kon blijven en ik probeerde me dan ook naar de winst toe te
worstelen. Op zich lagen daar ook wel de mogelijkheden aangezien ik gedurende de partij
twee pionnen van mijn tegenstander wist weg te snoepen. Alleen jammer dat mijn
tegenstander niet geheel mee wilde werken door uiteindelijk een zetherhaling te forceren.
Zelden heeft een remise zo als een nederlaag gevoeld.
7-1 dus, of zoals men het in mijn geboortedorp Zeist zegt: ‘zeuven ain’. Het bekt niet alleen
erg lekker, maar het is vooral ook een goede start. En daarvan ben ik me maar al te zeer
bewust als ik met een volle maag de Langeboom uitwandel.
Arend-Jan

A - Team pakt draad weer op ……
Vorig jaar eindigden we het seizoen met
een tweetal klokjes. In de play-off wisten
we zowel RSG als Mierlo van ons af te
schudden. Een kampioenschap waarbij we
slechts een handvol halfjes hadden laten
liggen en waarbij we slechts eenmaal
iemand de hand hebben moeten schudden
met de bijhorende woorden "gefeliciteerd".
Nu wil het toeval dat, dat echt de
allerlaatste wedstrijd en allerlaatste partij
van het seizoen was….toch Mart ;)
Het was dus even aftasten of we het nog
konden. In een zowat ongewijzigd team
staan we dit jaar voor de taak het
kampioenschap te verdedigen, alleen het
ongeëvenaarde enthousiasme van Cor
moeten we dit jaar missen. Misschien met
een beetje geluk komt hij nog een keertje
supporteren.
Maar goed, van start tegen het D team van
Stukkenjagers. Niet de leukste wedstrijd

van het seizoen, niet vanwege de
tegenstander want daarmee kun je
makkelijk door de deur. Maar een extern
potje speel je toch het liefst tegen externen.
En niet zoals in mijn geval tegen Guus,
want die kom ik toch nog wel een keer of 2
tegen, is het niet in het Stukkenjagers open
dan wel in de interne. Bram had wat dat
betreft iets meer geluk, hij speelde tegen
Sander. In ieder geval iemand waarvan de
kans een stuk kleiner is dat je die
meerdere keren in het seizoen treft. Zo
vanaf een afstandje leek Sander me wel
OK (=prettig wit plusje) uit de opening te
zijn gekomen. Echter door iets te
voorzichtig manoeuvreerwerk kreeg Bram
wat tijd, iets waar hij meestal wel raad
mee weet. Hij greep het initiatief en kon zo
toch vrij gemakkelijk de 1-0 binnen tikken.
Als tweede was Mark H. klaar. Hij had
eigenlijk de 1-0 voor het intikken, maar als
je een kwartier te laat aan de partij begint
kun je dat eigenlijk ook niet meer
verwachten. Hij speelde tegen Mark "loss
canon en altijd gevaarlijk ogend" van de
Berg, echter vandaag niet. Mark H. begon

met een grootscheepse afruil, waarna het
gemelk begon. Een ideaal en beproefd
recept tegen loss canon Berg. Langzaam
werden de laatste stukken vastgezet en de
lucht uit de witte stellig gewrongen, het
fatale pionverlies was eigenlijk
onvermijdelijk en daarmee ook de 2-0.
Zowaar als derde klaar was Mart, ja ik had
het liever ook anders gezien.
Waarschijnlijk met de beste overwinning
deze avond. Het Franse vleugelgambiet
werd weer eens van stal gehaald. Stefan
die normaal gesproken zelf de
duimschroeven en het vuurwerk uit de
kast haalt moest ver terug. Zeer ver terug,
zo'n 9de rij zou geen overbodige luxe
geweest zijn. Ook hier dus luchtgebrek, en
een onvermijdelijke 3-0. Last but not least,
waren Guus en Mark C bezig. Door kranig
verweer van beide zijden sleepte deze
partij zich ruim voorbij de tijdcontrole.
Veel stukken waren er niet meer over
maar ook hier, het lijkt wel thematisch,

was ruimtegebrek uiteindelijk fataal (zie
stelling).

Mark – Guus, met toch wel de leuke
slotzet Td7.
Dus 4-0. Een goede start, volgende keer
maar eens in het Brabantse land
rondkijken.
Mark C.

Uit de avondcompetitiewedstrijd Stukkenjagers C – Veldhoven A kregen we nog een
partijfragment binnen.
C. Becx (SJ C) – J. Peters (Veldhoven A)

17. g5 h5 18. Pf6 Dd8 19. Ph4 (Wit wil
binnenkort op h5 gaan slaan) Pce7

Maar nu hoeft dat niet meer: 20. f5! Leuk om
te doen & zien. Zwart kan opgeven, omdat de
pionnen e6 en g6 niet mogen spelen op straffe
van stukverlies of mat.. 20… Pe3 21. Lxe3

dxe3 Zwart hoopte op Pxd7 Dxd7 f6 en dan
Dd4, met aanval op h4 en de dreiging e2
schaak. Maar nee: 22. fxg6 en 1-0 vanwege
21…. fxg6 22. Pxg6 en Dh5 met mat, of 21…
Lxf6 22. Dxh5 en Dh7 mat.

César

De teerling is geworpen
Dat wil zeggen het seizoen is nu echt begonnen, hèt moment om in het koffiedik te kijken.
Maar misschien kunnen we beter eerst een zak cliché’s leeg schudden, want juist de
uitgesleten sporen laten zien waarheen de weg meestal leidt.
Laten zien wat ons te wachten staat.
Alle begin is moeilijk.
De beste stuurlui staan wal.
Roeien met de riemen die je hebt.
Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht.
Wie niet waagt die niet wint.
Beter hard geblazen dan de mond gebrand.
Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten.
Hoogmoed komt voor de val.
Een gewaarschuwd man telt voor twee.
Nooit naast je schoenen gaan lopen.
Overal beren op de weg zien.
De huid niet verkopen voordat de beer geschoten is.
Het eerste gewin is kattengespin.
Eén zwaluw maakt nog geen lente.
Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.
Na regen komt zonneschijn.
De kruik gaat net zo lang te water totdat hij breekt.
Beter blode Jan dan dode Jan.
Hoge bomen vangen veel wind.
Geen oude koeien uit de sloot halen.
Gedane zaken nemen geen keer.
Als het kalf verdronken is, dempt men de put.
Doe wel en zie niet om.
God’s water over God’s akker laten lopen.
Na ons de zondvloed.
Aan alles komt een eind.
De zon gaat op, de zon gaat onder
En de boer, hij ploegde voort
ploegde voort
ploegde voort.

Theo M.

Externe, uitslagen & standen
KNSB 1B
Stukkenjagers 1 - DD
Venlo - HWP Sas van Gent
LSG 2 - RSR-Ivoren Toren
Zukertort Amstelveen - Wageningen
Paul Keres - Eindhoven
r2 Klasse 1B

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

Ra Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Wageningen 1 VLG Advocaten 2210 4

14

2. HWP Sas van Gent

2298 4

13

7 7

3. De Stukkenjagers

2237 3 11½

4. DD

2229 3

5. Paul Keres

2220 2 10½

6. RSR Ivoren Toren

2164 2

10

7. LSG 2

2186 2

10

8. Eindhoven

2191 0

7

9. Zukertort Amstelveen

2238 0

7

3

10. Venlo

2150 0

6

33

6
5

11

1. RSR Ivoren Toren 2

Ra Mp Bp 1 2
2048 3

9

2. Philidor Leiden

2076 3

8½

3. Charlois Europoort 3

2039 3

8½

4. Caïssa 4

2028 2 10½

5. De Stukkenjagers 2

2034 2

9

6. Schaakcombinatie HTV 1979 2

9

7. ZSC-Saende 2

1992 2

8

8. De Waagtoren 1

2080 2

7

9. LSG 4

1930 1

5

10. Leiderdorp

1902 0

5½

6½

5

6
4 6½

4

6
6 4
3½

KNSB 3E
Stukkenjagers 2 - Charlois Europoort 3
Leiderdorp - Schaakcombinatie HTV
Ca[issa 4 - De Waagtoren
Philidor Leiden - ZSC Saende 2
LSG 4 - RSR Ivoren Toren 2
r2 Klasse 3E

7

3½
4

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

4

5 6 7

8 9 10

5

4

4

4½

4

4½
3½ 7
3½

5½

3

6
3½

4½
4½ 2½

4

1
2 3½

NBSB Promotieklasse
Stukkenjagers 3 - De Drie Torens 2 5½-2½
HSC 2 - Gardé 1
6-2
OSV 1 - De Raadsheer 1
4-4
Veldhoven 2 - Waalwijk 1
3-5
De Baronie 1 - BSV 2
4½-3½
Promotieklasse
Mp
De Stukkenjagers 3 4
De Raadsheer 1
3
OSV 1
3
Waalwijk 1
2
HSC 2
2

Bp
11
9½
8½
8½
8½

1
x
.
.
.
.

2
.
x
4
.
2½

3
.
4
x
3½
.

4
.
.
4½
x
.

5
.
5½
.
.
x

6
.
.
.
.
.

7
.
.
.
5
.

8
.
.
.
.
6

9
5½
.
.
.
.

10
5½
.
.
.
.

De Baronie 1
Veldhoven 2
Gardé 1
BSV 2
De Drie Torens 2

2
2
2
0
0

8
8
6½
6
5½

.
.
.
2½
2½

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
3
.
.
.

.
.
2
.
.

x
.
4½
3½
.

NBSB 1A
Stukkenjagers 4 - De Baronie 2 7-1
De Kentering 1 - WLC 1
2-6
De Pion 4 - Rochade 1
3-5
De Pion 3 vrij
NBSB 2B
Stukkenjagers 5 - BSV 3
3-5
't Paardje 1 - De Baronie 4 3½-4½
De Drie Torens 3 - Waalwijk 2 5-3
EGS 1 - Rochade 2
6½-1½
NBSB Avond 1A
Stukkenjagers B - De Baronie A 3-1
BSV A - BSV B
3½-½
Drie Torens C - Rochade A
2-2
RSG A - Woensdrecht A
3-1
NBSB Avond 1B
Stukkenjagers A - Stukkenjagers D 4-0
HSC A - HMC Calder A
2-2
De Drie Torens B - DSC A
2½-1½
Waalwijk A - EGS A
3-1
NBSB Avond 1C
Stukkenjagers C - Veldhoven A 3½-½
HSC B - Eindhoven A
½-3½
Son & Breugel A - WLC A
½-3½
De Drie Torens A vrij
NBSB Avond 2C
Stukkenjagers E - Triple-Pion A 3-1
De Drie Torens D - Rochade B
2½-1½
De Kentering A - WLC B
1½-2½
Eindhoven B vrij

Externe, het programma
Avondcompetitie, 8-12 november
Dinsdag 9 november: EGS A - Stukkenjagers A
Maandag 8 november: Woensdrecht - Stukkenjagers B
Dinsdag 9 november: WLC A - Stukkenjagers C
Vrijdag 12 november: HMC A - Stukkenjagers D
Dinsdag 9 november: WLC B - Stukkenjagers E
20 november
Wageningen – Stukkenjagers 1
ZSC Saende 2 – Stukkenjagers 2
Waalwijk – Stukkenjagers 3
Rochade – Stukkenjagers 4
Rochade 2 – Stukkenjagers 5
KNSB–beker (voor 12 december)
Stukkenjagers 1 – ASV

.
x
.
.
3

3½
.
x
.
.

4½
.
.
x
.

.
5
.
.
x

NBSB–beker (voor 27 november)
Stukkenjagers 3 – Waalwijk

Externe, de wedstrijdformulieren
Stukkenjagers 1 - DD
Maurice Peek – J. van der Wiel (2462/2474)
Jan Sprenger – A. Werksma (2202/2240)
Henk Jan Beukema – G. Prakken (2231/2204)
Anne Haast – E. Blokhuis (2337/2309)
Mart Nabuurs – R. van Egmond (2190/2241)
Frans Konings – R. Dickhoff
(2119/2150)
Stefan Beukema – H. Happel (2126/2180)
Mark Clijsen – J. Lindner (2114/2161)
Mark Haast – J. de Waard (2070}
Donna Schut – L. Vistisen (2186/2168)

5-5
½-½
1-0
½-½
½-½
1-0
0-1
½-½
½-½
½-½
0-1

Stukkenjagers 2 - Charlois Europoort 3
Karel Storm – B. Boog (2126/2122)
César Becx – S. Ottenhof (1866)
Jiri Obels – J. Leer (2098)
Ruud Feelders – G. Kool (2066/2103)
Peter Huibers – J. Staal (2013)
Fré Hoogendoorn – G. Kamerman (2027)
Erik Dignum – A. Kouwenhoven (1977)
Reinier Jaquet – K. Soerjadi (1966)

3½-4½
1-0
1-0
0-1
½-½
0-1
½-½
0-1
½-½

Stukkenjagers 3 - De Drie Torens 2
John Greunsven – R. Nap (1976)
Sjo Smeets – J. van den Bighelaar (1933)
Joost Op t Hoog – N.O.
Kienfong Lie Kwie – J. Weel (1906)
Lex Karstens – N. Harmanus (1850)
Winifred Paulis – E. van Moorsel (1789)
Ron de Veen – T. van Moorsel (1552)
Pepijn Obels – M. Werkhoven (1669)

5½-2½
0–1
1–0
1–0R
1–0
½-½
1–0
1–0
0–1

Stukkenjagers 4 - De Baronie 2
Peter Lode – D. Straathof (1884)
Sander Funk – E. Lessmann (1785)
Arend Jan Meerwijk – G. Vogelaar (1810)
Ivar Heine – J. Willeboordse (1795)
Stefan Hess – R. Pijl (1788)
Jean Marie Wildeboer Schut – J. Rutten (1801)
Guus Vermeulen – H. Korsse (1628)
Mark van den Berg – F. Creuels (1557)

7-1
1-0
1-0
½-½
1-0
1-0
1-0
1-0
½-½

Stukkenjagers 5 - BSV 3
Emil Voorhorst – R. Paardekam (1800)
Bastiaan van de Rijt – T. Hertogs (1687)
Jeroen van de Rijt – M. de Smit (1730)
Guus van Heck– A. Leffers (1698)
Cees Zoontjens – B. van der Putte (1728)
Jan van den Dries – P. J. Demmers (1649)
Angelo Franken – D. Lindhout (1673)
Peter Ansems – J. Haverhoek (1527)

3-5
1-0
0-1
0-1
½-½
½-½
0-1
½-½
½-½

Stukkenjagers A – Stukkenjagers D
Bram van den Berg – Sander Funk
Mart Nabuurs – Stefan Hess
Mark Haast – Mark van den Berg
Mark Clijsen – Guus Vermeulen

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

Stukkenjagers B – De Baronie A
Kienfong Lie Kwie – W. van der Linden (1897)
Lex Karstens – Y. Vissers (1865)
Ron de Veen – J. Willeboordse (1795)
Jan Otten – K. van Dongen (1670)

3-1
1-0
rem
1-0
rem

Stukkenjagers C – Veldhoven A
Tijmen Kampman – E. van Eijndhoven (2030)
César Becx – J. Peters (1941)
Joost Op ’t Hoog – J. Wintermans (1765)
Bas Rosheuvel – H. Brave (1818)

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

Stukkenjagers E – Triple-Pion A
Dennis Jaheruddin – P. Bouma (1812)
Paul Hanique – M. Teeuwen (1701)
Bart Landolt – F. Ooms (1689)
Angelo Franken – W. van Zon (1685)

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

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 (0649424709) 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)

15 september
22 september
29 september
6 oktober
13 oktober
20 oktober
27 oktober

1-(6) 2-5 3-4
Stukkenjagers Open, 1
Avondcompetitie
1-2 (6)-4 5-3
Stukkenjagers Open, 2
3-1 2-(6) 4-5
1-4 2-3 (6)-5

3 november
10 november
17 november
24 november
1 december
8 december
15 december

Stukkenjagers Open 3
inhaalavond A
5-1 4-2 3-(6)
Stukkenjagers Open 4
Avondcompetitie
playoffronde 1
playoffronde 2

A1 Naam
1

César
Becx

2

Kienfong
Lie Kwie

3

Tijmen
Kampman

4

Reinier
Jaquet

5

Mart
Nabuurs

1 2 3 4 5 score
1
0

0
0 1
1
1 0

A2 Naam

plaats

1 2 3 4

1-1

1

Robin
Swinkels

2-0

2

Willem van
0
den Brink

2-1

3

Bram van
Huijgevoort

1-1

4

Erik
Dignum

2-1

5

Mark
Clijsen

5

score plaats
1-1

1
½
½
½
½ u*

u

2-½
1-½
1-½
1-½

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)
15 september
22 september
29 september
6 oktober
13 oktober
20 oktober
27 oktober

1-8 2-7 3-6 4-5
Stukkenjagers Open, 1
Avondcompetitie
8-5 6-4 7-3 1-2
Stukkenjagers Open, 2
2-8 3-1 4-7 5-6
8-6 7-5 1-4 2-3

B Naam

1

1 Bastiaan van de Rijt
2 Jan Otten

2

3

4

3 november
10 november
17 november
24 november
1 december
8 december
15 december
5

7

½
½
0

4 Pepijn Obels

½ u*

5 Dennis Jaheruddin
6 Lex Karstens

1

7 Willem Mullender

1

21½

u

1-0
1-½

½

½ 2-1

u

1-1

0 u*
1

8 score
0 2-½

3 Paul Hanique

8 Maykel van Rijen

6

Stukkenjagers Open 3
3-8 4-2 5-1 6-7
8-7 1-6 2-5 3-4
Stukkenjagers Open 4
Avondcompetitie
inhaalronde
4-8 5-3 6-2 7-1

1-0
½

21½

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. De nummers 6, 7 en 8 degraderen, 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)

15 september
22 september
29 september
6 oktober
13 oktober
20 oktober
27 oktober

1-8 2-7 3-6 4-5
Stukkenjagers Open, 1
Avondcompetitie
8-5 6-4 7-3 1-2
Stukkenjagers Open, 2
2-8 3-1 4-7 5-6
8-6 7-5 1-4 2-3

C1 Naam

1

1 René van den Bosch
2 Peter Ansems

2

3

3 november
10 november
17 november
24 november
1 december
8 december
15 december

4

5

u

0
1

4 Kees Gelens

0

5 Mark van den Berg
6 Leo van Gelder

0

7 Bas Rosheuvel

1

1

1 Emil Voorhorst
2 Theo Mulder

7

score

u*

3 Guus Vermeulen

C2 Naam

6

2

3

1-0

½

u

1-0
1-1

u*

1-0

½

4

2-1½

1

2-1½

5

6

7

score

u
u*

½ 1-½

3 Guus van Heck

1

0

4 Angelo Franken

1

0

u

2-1
2-1

5 Maarten Heller

0

0

2-0

6 Jeroen van de Rijt

1

1

2-2

7 Pieter Pulmans

Stukkenjagers Open 3
3-8 4-2 5-1 6-7
8-7 1-6 2-5 3-4
Stukkenjagers Open 4
Avondcompetitie
inhaalronde
4-8 5-3 6-2 7-1

½ u*

1-½

D-groep
Zeven of 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 ??? 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 (0644940444)

D

Naam

1

2

3

1 Marieke Sarton

4

5

6

1

3 Wil Wouts
0

0

5 Cees Zoontjens

1

6 Paul Vermee

u*

7 Jan van den Dries
8 Ari van Valen
15 september
22 september

1

8
½

2 ???

4 Jeroen de Lange

7

score
21½

0

1-0

u* 0

1-0

u

2-0
1

2-2

u

1

½

1-8 2-7 3-6 4-5
Stukkenjagers Open, 1

2-2
0

2-½
3 november
10 november

Stukkenjagers Open 3
3-8 4-2 5-1 6-7

29 september
Avondcompetitie
6 oktober 8-5 6-4 7-3 1-2
13 oktober Stukkenjagers Open, 2

17 november
24 november
1 december

8-7 1-6 2-5 3-4
Stukkenjagers Open 4
Avondcompetitie

20 oktober 2-8 3-1 4-7 5-6
27 oktober 8-6 7-5 1-4 2-3

8 december
15 december

inhaalronde
4-8 5-3 6-2 7-1

Le Clézio
Het schaakspel in de literatuur
Uit: Ritournelle de la faim
J.M.G. Le Clézio
Gallimard 2008
La voie ferrée était à moins de cent mètres, dans un fosse enfumé. De temps à autre, on
entendait un criaillement d ‘aiguillages. Monsieur Soliman aimait bien le bruit des
trains. Peut-être qu ‘il avait la nostalgie des grands voyages. Et puis il disait que les
abords des gares étaient l ‘antipode de la bourgeoisie régnante, que c ‘était le lieu
priviligié des artistes et les proscrits politiques. Il avait raconté qu ‘avant la guerre, avant
la révolution, il avait joué aux échecs dans un café proche de la gare, avec un certain
Ilitch, plus connu par la suite sous le nom de Lénine.
De spoorbaan was op minder dan honderd meter, in een rokerige geul. Zo nu en dan
hoorde men het geknars van de wissels. Mijnheer Soliman hield erg van treingeluiden.
Misschien had hij heimwee naar grote reizen. Ook zei hij dat de omgevingen rondom
stations de tegenpool waren van de regerende bourgoisie, dat het bij voorkeur de plek
was voor kunstenaars en politieke voorlopers. Hij vertelde dat voor de oorlog, voor de
revolutie, hij in een café dichtbij het station had geschaakt met een zekere Ilitch, later
beter bekend onder de naam van Lenin. (Vertaling Theo M.)

STIKMAT
Van de onvolprezen schaaksite plukten we een artikel over het stikmat dat ons wel
interessant leek voor de gemiddelde stukkenjager.
Auteur: Harold van der Heijden

Eindspelstudies 1 - Stikmat door Harold van der Heijden - info@hhdbiv.nl
Eindspelstudies zijn gecomponeerde stellingen met de opdracht 'Wit wint' of 'Zwart
wint'. Verrassing is een essentieel onderdeel van een goede en onderhoudende
eindspelstudie. Het moeilijkste onderdeel van het componeren is misschien wel het
krijgen van een goed idee. De componist haalt zijn inspiratie soms uit schaakpartijen.
Voor beginnende schakers is het stikmat een klein wonder. De combinatie komt al voor
in het incunabel met de opmerkelijke titel Repeticion de Amores & Arte de Axedrez van
Lucena uit 1497. Hier een gecorrigeerde versie (uit 1918).

Lucena 1497, correctie

De bekende oplossing is: 1.De6+ Kh8 2.Pf7+ Kg8 3.Ph6++ Kh8 4.Dg8+!(dameoffer) Txg8
5.Pf7 mat.

Deze primitieve eindspelstudie heeft als groot nadeel dat de oplossing erg geforceerd is,
en ook dat de stukken op a8 en a4 geen enkele zet doen.

Uiteraard hebben meerdere eindspelstudiecomponisten zich laten inspireren door het
stikmat.

F. Köhnlein
Akademisches Monatsheft für Schach 1914

De oplossing van deze partij-achtige stelling is:
1.Pb5+ en zwart heeft twee keuzes:
a) Kb8 2.Dd6+ Ka8 3.Pc7+ Kb8 4.Pa6+ Ka8 5.Db8+ Txb8 6.Pc7 mat, of:
b) Kd8 2.Dd6+ Ke8 3.Dxe5+ Kf7 4.Pd6+ Kg8 5.De6+ Kh8 6.Pf7+ Kg8 7.Ph6+ Kh8 8.Dg8+
Txg8 9.Pf7 mat.

Stikmat op beide vleugels!

Onder eindspelstudieliefhebbers is de volgende eindspelstudie met het stikmat-thema
het meest bekend:
A. Seletsky 1e prijs Shakhmaty v SSSR 1933

Wit begint met een zogenaamde stille zet (geen schaak en geen slagzet)1.Dg5! en dreigt
de d-pion te promoveren. Zwart kan die niet goed met de loper slaan (1...Lxd7) omdat
wit dan 2.Pf4 speelt met 3.Lh5+ als belangrijkste dreiging, en dan een winnende aanval
heeft. 1...Ke6+ is een aftrekschaak waarmee zwart de pion verovert. Nu wint alleen

2.Kg1! (zie verder) 2...Kxd7 3.Pc5+ Kc8! (na 3...Kd6 4.Dg3+ Kd5 5.Lc4+! Kxc4 6.Db3+
Kxc5 7.Da3+ Kb6 8.Dxf8 wint wit) 4.La6+ Kb8 5.Dg3+ Ka8. Zwart lijkt het smalle pad
naar de veilige haven te hebben gevonden. Er volgt echter een grote verrassing: 6.Lb7+!
Lxb7 7.Pd7! Bedreigt de dame èn Pb6 mat. Zou wit bijvoorbeeld 2.Ke1? hebben
gespeeld, dan had zwart nu de zet 7...Db4+. De enige verdediging is: 7...Dd8 en nu:
8.Db8+! Dxb8 9.Pb6 mat!

Stikmat! Dat hadden we in de beginstelling niet gedacht! Oplettende lezers zullen
hebben gezien dat ook deze eindspelstudie een inactief stuk heeft (het zwarte paard op
a7).
Mijn eindspelstudiedatabase (zie www.hhdbiv.nl) bevat 72 studies met een stikmatcombinatie met de zwarte koning in de hoek in de hoofdvariant. Ook zijn er 18
eindspelstudies waarin de zwarte koning niet in de hoek staat (en er dus veel meer
zwarte stukken nodig zijn om velden te blokkeren), maar die komen wat geforceerd
over.

Stukkenjagers ratinglijst
14 oktober 2010
Naam

rating

1 Jan Sprenger

2507

2 Robin Swinkels

2467

Naam
41 Stefan Hess
Winifred Paulis

rating
1895
1895

3 Maurice Peek

2400

43 Lex Karstens

1893

4 Herman Grooten

2383

44 Dennis Jaheruddin

1873

5 Cor van Dongen

2363

45 Maykel van Rijen

1832

6 Petra Schuurman

2323

46 Kienfong Lie Kwie

1821

7 Bianca Muhren

2284

47 Jean-Marie Wildeboer Schut

1818

8 Mark Haast

2265

48 Arend-Jan Meerwijk

1797

9 Anne Haast

2257

49 Willem Mullender

1777

10 Frans Konings

2243

50 Mark van den Berg

1769

11 Bram van den Berg

2210

51 Paul Hanique

1763

12 Mart Nabuurs

2192

52 Bastiaan van de Rijt

1756

13 César Becx

2159

53 Rob Milo

1743

14 Tijmen Kampman

2145

54 Pepijn Obels

1742

15 Mark Clijsen

2123

55 Jan Otten

1737

16 Donna Schut

2120

56 Guus Vermeulen

1724

17 Steff Helsen

2107

57 Bas Rosheuvel

1714

18 Stefan Beukema

2100

58 Andries Deliën

1698

19 Mark Huizer

2092

59 Jeroen van de Rijt

1679

20 Erik Nicolai

2091

60 Maarten Heller

1643

21 Peter Huibers

2081

61 Emil Voorhorst

1639

22 Bram van Huijgevoort

2065

62 Bart Landolt

1616

23 Karel Storm

2064

Leo van Gelder

1616

24 Fré Hoogendoorn

2030

64 René van den Bosch

1592

25 Ruud Feelders

2019

65 Pieter Pulmans

1588

26 John Greunsven

2010

66 Theo Mulder

1553

27 Sjo Smeets

1999

67 Angelo Franken

1524

28 Henk Jan Beukema

1994

68 Guus van Heck

1515

29 Peter Lode

1992

69 Marco Kemmeren

1514

30 Jiri Obels

1990

70 Kees Gelens

1511

31 Erik Dignum

1956

71 Jan van den Dries

1433

32 Reinier Jaquet

1953

72 Cees Zoontjens

1431

33 Mark van Beurden

1947

73 Peter Ansems

1412

34 Erik van Ingen

1935

74 Marieke Sarton

1356

35 Ron de Veen

1933

75 Ari van Valen

1343

36 Gertjan Thomassen

1930

76 Paul Vermee

1313

37 Willem van den Brink

1928

77 Wil Wouts

1291

38 Sander Funk

1927

78 Elsbeth Bakker

1246

39 Joost Op 't Hoog

1905

79 Jeroen de Lange

1209

40 Ivar Heine

1899

Verwerkt in deze ratinglijst: Groepen (2), SJ Open (2), KNSB/NBSB (2), NBSB Avond (1), KNSB
Jeugd (2), KBSB (2), OSBO (1), Issy-les-Moulineaux, ENCI, Hassloch, OKU, NK Vrouwen, Nova
College, LCT, Gent, Dieren, Vlissingen, Geraardsbergen, Brasschaat, BK, Barcelona, WK Studenten.

