December – adempauze
Van de bellenblazer tijd.
Voordat het jaar uiteenspat
In vuurwerk en champagne
Overdenkt men nagenietend
Hoe het leven voortgang vindt,
De mooiste herinnering het heden.

Dirk Kroon

December, de tijd voor balans opmaken, tijd voor bezinning, tijd om na te genieten.
Nagenieten? De mooiste herinnering het heden? Vraag het niet aan het vierde of het vijfde.
Het vierde redde het niet het afgelopen seizoen en het vijfde kon alleen met niet meer verwachte hulp
overeind blijven. Dit seizoen moesten beide teams noodgedwongen wat personele aderlatingen
ondergaan en dat is te merken. Aan het meest recente heden willen ze liever niet herinnerd worden,
beide teams gingen lelijk op de snufferd. Als het jaar uiteen is gespat zal blijken wat de gevolgen zijn.
Het vierde heeft de kampioenskansen en daarmee het heroveren van de plek waar het denkt thuis te
horen nog in eigen hand. In principe heeft het vijfde met nog 4 ronden te gaan dat natuurlijk ook,
maar de kans dat de last hun handen te zwaar zal zijn is levensgroot.
Nagenieten en de mooiste herinnering het heden gelden in hoge mate wel voor dat verrassende
tweede. We zijn zeer benieuwd hoe het leven voor hen voortgang gaat vinden. Ook het derde en
zesde mogen niet ontevreden zijn over hun pogingen terug te krabbelen naar de regionale top en zich
te handhaven in de tweede klasse NBSB.
Ons korfbalteam tenslotte gooide er dit keer weer wel voldoende door het mandje, toch jammer van
die uitglijder de vorige ronde, maar allé, niet zeuren, ze doen nog volop mee.
Nu nog even door de drukte heen en dan genieten van de kerst, het kersttoernooi, de oliebollen, het
vuurwerk en de champagne.
Prettige & zinnige Feestdagen allemaal, een spetterende jaarwisseling en daarna met onbeschadigde
ogen en handen weer op en er onbekommerd tegenaan. Yes, we can.

Stukkenjagers-agenda
16 december
24 december
28 december
31 december
7 januari
14 januari
21 januari
26-30 januari
28 januari
4 februari
7 februari

dinsdag: SJ Open, ronde 5
geen clubavond
Kersttoernooi
geen clubavond
Stukkenjagers Open, ronde 6
Groepen, start tweede cyclus
Groepencompetitie
Uitwedstrijden avondcomp.
Stukkenjagers Open, ronde 7
Groepencompetitie
Externe, alle teams

Extern
Resterende data seizoen 2008-2009: 7 februari, 7 maart, 28 maart, 18 april en 9 mei (de laatste alleen SJ1
en SJ2).
Toernooien
Het Eksakt Kersttoernooi vindt elk seizoen rond de Kerst plaats, in 2008 op zondag 28 december. Het
Weekendtoernooi zal in 2009 voor de veertiende keer worden gehouden, en wel van 21 tot en met 23
augustus.. Het Stukkenjagers Open vindt elk seizoen plaats op 9 woensdagavonden.
Stukkenjagers-info
Opgericht:
Speellokaal:
Interne competitie:
Externe competitie:
Evenementen:
Contributie:

September 1973
Grand Café Restaurant De Kerktuin, Heuvelring 120, Tilburg, 013-5448606.
Elke woensdagavond vanaf 20.00 uur
1 x per 4 weken op zaterdagmiddag, 12.00 uur
Eksakt Kersttoernooi, Eksakt Weekendtoernooi, Stukkenjagers Open
88 euro per seizoen, betaal je voor 1 december dan is het 78 euro. Overmaken
op giro 387977, ten name van penningmeester Stukkenjagers, Tilburg.

Bestuur
Reinier Jaquet (voorzitter, 0162-467400, rwjaquet@yahoo.com),
Andries Deliën (secretaris en materiaalbeheer, 013-5182286, awdelien@hetnet.nl),
Paul Vermee (penningmeester, 013-5800376, paul.vermee@wxs.nl),
César Becx (interne/ externe competitieleider, 013-5354897/ 06-27423952, c.becx@home.nl),
Bram van den Berg (interne/externe competitieleider, 06-12945538, bram.vandenberg@planet.nl).
Clubblad: De Stukkenjager verschijnt minimaal 9 keer per jaar, steeds op de woensdag na een ronde
van de externe competitie. Kopij inleveren uiterlijk op maandagavond na de externe competitie bij
Theo Mulder, Noordstraat 115 of 117, 5038 EH Tilburg, 013-5362195, 115thm117@kpnmail.nl
Daarnaast ten behoeve van de digitale versie ook graag alle kopij naar Joost Op ’t Hoog,
opthoog@worldonline.nl.
Website: www.stukkenjagers.nl wordt beheerd door Mark Huizer. Contact via
webmaster@stukkenjagers.nl

SJ Open: één keer op dinsdag!
In verband met de vele boekingen in de periode voor de Kerst is in overleg met De Kerktuin besloten
dat ronde 5 een dag eerder, dus op dinsdag 16 december, gespeeld zal worden.

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

Vier zeges, twee nederlagen... (14-12-2008)
Dat is de oogst van de externe ronde van 13 december. In vogelvlucht de teams langs. Stukkenjagers 1
sloeg de weg naar boven weer in door een 7-3 zege op het nog puntloze Discendo Discimus. Op naar
de tweede plaats! Stukkenjagers 2 blijft verbazen, nu door het qua rating zwaar favoriete ASV met 5-3
te verslaan. Met 8 matchpunten uit 4 wedstrijden komt handhaving nu wel erg dichtbij. Stukkenjagers 3
boekte een nuttige zege op het stugge Kemppion, 5-3. Men leeft toe naar de beslissende matches met
medekoplopers De Raadsheer en De Baronie 2. Stukkenjagers 4 verstoorde zijn eigen wereldbeeld waarin promotie naar de eerste klasse centraal staat - door een complete offday tegen De Kentering. In
Rosmalen werd met 4,5-3,5 verloren. In de volgende ronde moet de nieuwe koploper Staunton dan
maar worden aangepakt. Stukkenjagers 5 deed in Zundert zeer slechte zaken in de strijd tegen
degradatie: 2,5-5,5 tegen De Raadsheer 2. Een geheel ander perspectief creëerde een verzwakt
Stukkenjagers 6, door mededegradatiekandidaat De Kentering 2 met 4,5-3,5 terug te wijzen. De teller
staat al op 4 matchpunten!

Stukkenjagers all over the world (11-12-2008)
De globalisering rukt op, en daar ontkomt ook De Stukkenjagers niet aan. Kwamen onlangs onze
leden op de Olympiade uit voor maar liefst drie verschillende landen, geheel nieuw is dat zij
ontmoetingen arrangeren op verre bestemmingen. Een daarvan vond afgelopen weekend plaats in
Birmingham, waar de ronden 3 en 4 van de Britse competitie werden afgewerkt. Herman Grooten en
Petra Schuurman traden daar aan voor Cheddleton-Pointon en liepen prompt oud-lid Alexandre
Possajennikov tegen het lijf, die al een aantal jaren woont, werkt en schaakt in Nottingham. Herman
scoorde overigens aan bord 1 een half uit twee, Petra aan bord 4 anderhalf punt.

Willem van den Brink naar de A (11-12-2008)
Op woensdag 10 december vielen er heel wat beslissingen in de eerste cyclus van de
Groepencompetitie. In de B2 behaalde Willem van den Brink tegen Jan Otten het benodigde halfje om
promotie naar de A af te dwingen. Zijn tegenstander degradeert nu, als Bas Rosheuvel erin slaagt zijn
inhaalpartij tegen Leo van Gelder te winnen. Die laatste gaat - samen met Andries Deliën, die van
groepswinnaar Erik Dignum verloor - in ieder geval naar de C. In de B2 is Ron de Veen na de winst op
Maarten Bosma nog een halfje verwijderd van promotie. Dat moet dan behaald worden tegen Mark
van den Berg, die degradeert na het verrassende verlies tegen Pieter Pulmans. Laatstgenoemde mag
terugzien op een sterk debuut op dit niveau, maar zal ondanks de behaalde 2,5 punt degraderen op SB
of onderling resultaat in de partij tegen Maarten Bosma, die zich het vege lijf redt. Dat had Guus
Vermeulen al eerder gedaan na een snelle remise met César Becx, die blij mocht zijn met Guus'
vredelievendheid na een lelijke fout in het vroege middenspel. Joost Op 't Hoog hield zijn kansje op
promotie intact door degradant Maarten Heller te verslaan.
In de C1 zette Marco Kemmeren een belangrijke stap naar promotie door naaste rivaal Guus van Heck
snel te vloeren. Nog iets sneller was Angelo Franken klaar met Alexander Fraikin. Bastiaan van de Rijt
eindigde op 7 uit 7 door Jan van den Dries uit te tellen. In de C2 hield Jeroen van de Rijt zicht op
promotie door Tim Veenstra in een spannend toreneindspel terug te wijzen. Emil Voorhorst boekte
zijn eerste zege door de koning van Cees Zoontjens via een schijndameoffer in een kunstig matnet te
vangen. Elsbeth Bakker en Jeroen de Lange besloten tot remise. In de A-degradatiepoule wist Dennis
Jaheruddin de laatste behoudsplaats te bemachtigen door te remiseren met concurrent Stefan Hess. De
winst van Lex Karstens op Pepijn Obels was mooi voor de statistiek.

Stukkenjagers 1 bekert verder (11-12-2008)
In een thuiswedstrijd voor de KNSB-beker heeft een viertal SJ1'ers ogenschijnlijk onverbiddelijk
toegeslagen. Tegen tweedeklasser Overschie werd het 3,5-0,5, maar ondanks een ratingoverwicht van
gemiddeld ruim 200 punten per bord was er zeker geen sprake van een walk-over. Aan bord 1 kwam
Bianca Muhren met zwart niet in de buurt van de winst. Mark Haast liet aan bord 3 zijn zware
stukken vanaf de achterlijn hun werk doen; eerst verdedigend, daarna vernietigend in de aanval.
Vervolgens wist Anne Haast aan bord 4 het beslissende punt in te brengen, door goed te rekenen toen
de tegenstander de stelling - en daarmee zijn koningsstelling - opengooide. Frans Konings ten slotte
zat al de hele avond te broeden op een plan om zijn pluspion te verzilveren. Dat moest van diep
komen; pas toen Frans een toren van de tegenstander zijn stelling binnen wist te lokken, kon hij zelf
buitenom, via de a-lijn, beslissend toeslaan.
In de tweede ronde kan ons vlaggenschip stuiten op SMB, Rotterdam, Eindhoven, Dubbelschaak '97,
HSC, PION of de winnaar van Wageningen-De Toren.

Robin Swinkels wint eerste cyclus (10-12-2008)
In een vooruitgespeelde partij uit de laatste ronde heeft Robin Swinkels beslag weten te leggen op de
winst in de eerste cyclus van de Groepencompetitie. Maandagavond versloeg hij naaste belager Bram
van den Berg in een partij die meer het karakter had van een - we citeren de verliezer - schaakles.
Robin kwam hierdoor op 6 uit 7 en is daarmee ook onbereikbaar voor Anne Haast, die nog een partij
tegen Mart Nabuurs tegoed heeft.

Bekerteams aan de bak (7-12-2008)
Het KNSB-bekerviertal, zeg maar Stukkenjagers 1, zal op woensdag 10 december in De Kerktuin
aantreden tegen tweedeklasser Overschie. Geen onbekend terrein voor de Rotterdammers, want
eerder dit seizoen leden ze er een nipte nederlaag tegen Stukkenjagers 2. Het NBSB-bekerteam,
gerekruteerd uit Stukkenjagers 3, zal in de tweede ronde opnemen tegen De Raadsheer. Daarvoor
reist men voor 15 januari een keertje naar Zundert.

Titelkansen avondteams intact (4-12-2008)
Woensdagavond 3 december werden er in De Kerktuin vijf matches uit de derde ronde van de NBSBavondcompetitie gespeeld. Stukkenjagers A speelde een topwedstrijd tegen medekoploper HMC A, dat
een licht ratingoverwicht had. Niettemin werd het 3,5-0,5 voor de onzen door winst van Kienfong Lie
Kwie, Lex Karstens en Joost Op 't Hoog. Remise was er aan bord 1 voor Ron de Veen. Stukkenjagers C
rekende eveneens gedecideerd af met een concurrent; Mark Haast, Anne Haast, Jiri Obels en Guus
Vermeulen zorgden ervoor dat De Combinatie zelfs zonder bordpunten huiswaarts keerde.
Stukkenjagers D onderging eenzelfde lot tegen het zwaar favoriete HSC A. Bas Rosheuvel, Maykel van
Rijen, Jeroen van de Rijt en Bastiaan van de Rijt verloren allen, al leek de laatste tot aan een fatale
blunder in het eindspel te gaan winnen van Maarten Smit (2013). Ook Stukkenjagers F kon het niet
bolwerken; DSC A ging er tegen de ratingverwachting met een 3-1 zege vandoor. Maarten Heller won,
maar Toon Mentink, Emil Voorhorst en Leo van Gelder kregen het lid op de neus. Stukkenjagers G
boekte een historische - want eerste ooit - zege op HMC B. Dankzij zeges van Dennis Jaheruddin en
Tim Veenstra werd het pad geëffend. Angelo Franken mocht de klus afmaken door te remiseren: 2,51,5, want eerder had Elsbeth Bakkker verloren. Toen de rookwolken opgetrokken waren, kwam er nog
verheugend nieuws uit Roosendaal, waar Stukkenjagers B zonder puntverlies bleef door de
achterstallige match tegen RSG met 3-1 te winnen. Bram van den Berg, Mart Nabuurs en Ivar Heine
zorgden voor de punten. Ook Mark van den Berg leek dichtbij de zege, maar ondanks naar schatting
vier pluspionnen ging hij onderuit.

Stukkenjager wint in Friesland (1-12-2008)
Eigenlijk had er moeten staan: Jean Marie Wildeboer Schut wint B-groep van het Remco Heite
Schaaktoernooi in Weststellingerwerf, maar dat paste net niet op de regel. Zijn prestatie is er echter
niet minder om. In het tweedaagse rapidtoernooi scoorde Jean Marie maar liefst 8 uit 9, enkel in de
slotronde noteerde hij een echt half verliespuntje. De bezetting was allerminst kinderachtig, want
Pepijn Obels moest in deze groep genoegen nemen met 5 punten.

Vierde prijs voor Robin Swinkels (28-11-2008)
Het Cultural Village Chess Tournament is ten einde. In de slotronde is Robin Swinkels er niet in
geslaagd de Indiase grootmeester Deepan op de ranglijst te passeren: de onderlinge partij werd
remise. Zijn 5,5 uit 9 is niettemin een behoorlijke prestatie, goed voor een vierde plaats. Anne Haast
kwam ook in de slotronde helaas niet tot scoren.

Frans Konings in de achtervolging (27-11-2008)
Woensdag 26 november stond ronde 4 van het Stukkenjagers Open centraal op de clubavond. Robin
Swinkels had al eerder zijn koppositie bevestigd door Bob Jansen te verslaan en zo op 4 uit 4 te
komen. Frans Konings staat daar een halfje achter na een zege op César Becx, die in de beslissende
fase van de partij een sterk ogend pionoffer achterwege liet en vakkundig werd uitgeteld. De winnaar
van het uitgestelde duel tussen Herman Grooten en Mark Haast kan zich nog bij Frans op 3,5 uit 4
voegen. Dat lukte Bram van den Berg en Mark Timmermans geen van beiden. Na een snelle en
bekende dameruil wilde er maar geen muziek in de stelling komen: remise. Verder noteerden Tijmen
Kampman en Maykel van Rijen zeges die gezien de ratingverwachting verrassend zijn; zij versloegen
respectievelijk Brent Burg en Kienfong Lie Kwie. Een derde verrassing viel in een voorafgespeelde
partij; Dennis Jaheruddin bevestigde zijn blakende vorm door Karel Storm terug te wijzen. Ook Kees
Gelens viel in positieve zin op door te remiseren met Adri Timmermans. Nieuweling Frank Boomsma
debuteerde met een zege op Angelo Franken.

Het zit erop... (25-11-2008)
In de slotronde van de Olympiade kwam van de drie deelnemende Stukkenjagers enkel Herman
Grooten in actie. In dienst van de Nederlandse Antillen ging hij voorop in de strijd tegen Kenya, die
mede dankzij zijn overwinning op Gilruth (2185) met 2,5-1,5 werd gewonnen. Het was een leuke partij
met als slotzet een minorpromotie, die je via deze link kunt naspelen. Petra Schuurman ontbrak in de
slotwedstrijd van het Nederlands vrouwenteam tegen Rusland, die onnodig verloren ging, 1,5-2,5.
Nederland kukelde hierdoor naar de 18e plaats, maar mag zeer tevreden zijn met de teamprestatie.
Petra leverde hieraan met 5,5 uit 9 en een TPR van 2393 een mooie bijdrage. Het damesteam van
Aruba wist in de slotronde de Seychellen terug te wijzen: 2,5-1,5. Elsbeth Bakker kwam niet in actie,
met 1,5 uit 7 kan zij met opgeheven hoofd terugkijken op deze unieke ervaring.
Net geen eeuwig schaak (25-11-2008)
In ronde 7 van het Cultural Village Chess Tournament in Wijk Zee zaten Anne Haast en Robin
Swinkels tegenover elkaar. Het werd een spannende Siciliaan, waarbij het draaide om de vraag wiens
aanval op de vijandelijke koning het eerst kon worden afgerond. Uiteindelijk kwam Anne net wat te
kort voor een eeuwig schaak. Door deze zege komt Robin op 4 uit 7. Anne heeft nog twee kansen om
toe te slaan.

Externe competitie, verslagen.
Stukkenjagers 1

DD krijgt er 3
Na de zeperd van de vorige ronde waren we vast besloten het een en ander recht te zetten.
En hoe kan dat beter met een voltallig team op oorlogssterkte. En gezegd moet worden het
was een wedstrijd uit een stuk. Eigenlijk was er geen moment sprake van enige verlies
gevaar en ook het 5-5 spook heb ik die dag niet gezien.
Laat ik eens bij het einde beginnen. Herman zien we daar aan bord 3 zwoegen en Mark aan
10. Herman heeft een gedurende de dag een lastig in te schatten stelling, althans voor de
captain. En ook voor de spelers bleek dit want in de derde helft zijn beide zijn overtuigd van
hun eigen goede stelling. Remise leek mij een goede uitslag. Mede ook gezien de
voorspellende gaven in het team, bij het ontbijt was immers al meerdere malen 7-3
voorspeld. Aangezien ik al dacht dat Herman remise ging maken heb ik ook maar remise
gemaakt, je zult maar eens met 7,5-2,5 winnen :). Gelukkig vroeg de eindstelling ook wel om
deze uitslag, dat maakt de dingen wel makkelijker. Net voor ons vestigde Cor een nieuw
persoonlijk record, een winstpunt met zwart na 4 1/2 uur schaak is een topprestatie.
Volgende keer maar weer zwart.
We komen nu aan bij de partij zo rond de tijdcontrole. Anne en Bianca tikte beide een puntje
binnen. Anne speelde een Anne-partij. In de opening werd veel tijd geïnvesteerd maar dat
leverde genoeg rendement op. Met een scherpe stelling op het bord werd de tijd achterstand
snel ongedaan gemaakt. Dat ze op het eind ook nog een puntje pakte was mooi
meegenomen.
Maurice speelde tegen de topper van het stel, namelijk John van der Wiel. In zijn geliefde
Catalaan kreeg Maurice een prettige maar niet geheel duidelijke stelling op het bord. Het
remise aanbod was dan ook geen gemakkelijke. Gelukkig konden we de wijze les van
Herman bij ontbijt nog herinneren die meerdere malen al een remise aanbod van John had
geweigerd, maar de een na de ander partij verloor. Prima kerel die van der Wiel, ruimt netjes
de stukken in het café gedeelte op, mogelijk heeft hij ook zijn contributie al over gemaakt.
Petra wist me al zeer snel te vertellen dat ze zeer goed stond en het volgende wat ze vertelde
was dat ze gewonnen had. Kijk daar kun je wat mee. 2 overtuigende wit partijen op een rij,
dan lijkt het me volgende keer tijd voor zwart.
De partij van Bianca staat hieronder; het commentaar is van Bianca.
Bianca Mühren – G. Prakken
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. d4 exd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 Lc5 6. Pxc6 bxc6 7. Ld3 d6 8. O-O Pg4 9. h3
Pe5 10. Pa4 Lb6 11. Le2 (11. Pxb6 axb6 12. f4 Pxd3 13. cxd3 is niet zo veel voor wit.) 11. .. g5
12. Pxb6 axb6 13. De1 Tg8 14. Dc3 Df6 15. f4 gxf4 16. Lxf4 Ld7 17. Tf2 (17. Lh5 Dh4 18. Lxe5
Dxh5) 17. .. Tg7 18. Lh5 Ta4 (18... Dh4 19. Lxe5) 19. Te1 (19. Taf1 Txe4 20. Lxf7+ Kd8) 19. .. b5
(19... Txa2 20. Tef1 Kd8 (20... Txb2 21. Lc1 (21. Dxb2 Pf3+) 21. Lxf7 Txf7 22. Lxe5 Dxf2+ 23.
Txf2 Ta1+ 24. Kh2 Txf2 25. Lg3)) 20. b3 Txa2 21. Tef1 Le6 (21... Kd8 22. Lxf7) (21... Pg4 22. e5)

22. Lxe5 (22. h4 deze had ik in de partij niet gezien, maar is erg sterk! Tg8 (22... Dxh4 23. Lxe5
dxe5 24. Dxe5) (22... Pg4 23. e5) 23. Lg5 Dg7 24. Txf7 Pxf7 25. Lxf7+ Lxf7 26. Dxc6+ Kf8 27.
Dd7 Dd4+ 28. Kh1 en mat in een paar zetten) Dxe5 23. Dxc6+ Kd8 24. Lxf7 Lxh3 (24... Lxf7
25. Txf7 Txf7 26. Txf7 Dc5+ (26... Dd4+ 27. Kh2 De5+ 28. g3) (26... Ta1+ 27. Kf2 (27. Tf1 Dd4+)
27...Dd4+ 28. Kg3 De5+ (28... De3+ 29. Tf3 De1+ 30. Kg4 De2 31. Kh4) 29. Kh4 en geen
schaakjes meer!) 27. Dxc5 dxc5 ) 25. Le6 (25. Ld5 Ld7 houdt het nog wat langer bij elkaar) 1-0

Bram speelde ook mee, en deed dat ongeveer 1 uur 59 minuten en 54 seconden.
Frans speelt de laatste tijd weer als een jonge god. Stukken goed neerzetten, wachten op een
foutje, beetje rekenen en alle tactieken blijken plots te werken. Bij Mark kan ik bijna iedere
keer hetzelfde verhaal neerzetten, wat in steekwoorden zo gaat, zwart, hoog bord, solide,
halfje, prima.
In het nieuwe jaar mogen we het tegen Utrecht proberen. De laatste jaren altijd een lastige
horde gebleken, hopelijk springen we daar nu een keertje overheen in plaats van steeds in de
waterbak te belanden.
Mark

Stukkenjagers 2 blijft verbazen!
Zaterdag mochten we proberen onze koppositie te verdedigen en het degradatiespook
(definitief?) terug te wijzen tegen het sterke ASV. Met een gemiddelde rating die zo’n 80
punten boven de onze ligt wisten we dat het een zware middag ging worden.

“Stukkenjagers 2? Zegt mij niets!”

De eerste uitslagen lieten niet al te lang op zich wachten. Erik kwam op bord 5 tegen Otto
Wilgenhof een tikje beter uit de opening, maar daarna ging er ergens iets mis en kwam Erik
er helaas niet meer aan te pas.
Van de partij van Ruud heb ik niet veel meegekregen. Volgens mij had hij wel een goede
stelling tegen Remco de Leeuw en dit gevoel werd bevestigd toen ik na een tijdje een 1 op
het wedstrijdformulier zag staan. Een lekkere overwinning van Ruud die de stand hiermee
weer op 1-1 bracht.
Ruud Feelders – Remco de Leeuw
1. e4 c5 2. c3 d6 3. f4 Pc6 4. Pf3 Lg4 5. Lb5 Db6 6. a4 a6 7. Lxc6+ Dxc6 8. De2
g6 9. O-O Lg7 10. Pa3 Pf6 11. d3 O-O 12. Pc4 h5 13. Pe3 Ld7 14. f5 c4 15. e5
cxd3 16. Dxd3 Pe4 17. Pd5 Pc5 18. Pxe7+ Kh8 19. De3 De4 20. f6 1-0

(“Zet maar in het clubblad want dit speel ik toch nooit meer!” Ruud)
Op bord 7 mocht Fré het opnemen tegen Peter Boel. Van wat ik begrepen heb was er niet
veel aan de hand en het evenwicht werd niet verbroken, met remise als het logische
resultaat.
Ikzelf stond op bord 2 na de opening erg goed tegen Sander Berkhout. Ik probeerde op een
gegeven moment een geforceerde winstweg te vinden, omdat ik me bijna niet voor kon
stellen dat die er niet inzat. Hij zat er echter niet in en daardoor was ik wel aardig wat tijd
kwijt. Nadat een setje torens werd geruild moest ik even in de remmen, maar na een mindere
zet had ik toch het gevoel dat ik de controle aan het verliezen was. Met, achteraf gezien, nog
steeds een klein plusje kreeg ik opeens remise aangeboden. Na een korte blik op de andere
borden en overleg besloot ik het lot niet te tarten en de vredespijp werd, ondanks het huidige
beleid, gerookt. Hiermee was de stand met 2-2 nog steeds in evenwicht.
Vanuit mijn ooghoek zag ik wat er allemaal op bord 3 bij Jiri en Leon van Tol gebeurde. Jiri
snoepte ergens een pion mee, maar moest hierdoor wel zijn zwartveldige loper ruilen tegen
een paard. Nadat de witte dame en loper op de diagonaal a1-h8 waren gezet leek het een

kwestie van tijd voordat de zwarte stelling onder de druk zou bezwijken. Jiri hield echter
knap stand en nadat we zware stukken geruild werden had hij een interessant eindspel met
voor hem L+P+5pi tegen 2L+4pi. De beslissing viel toen Leon, waarschijnlijk helemaal murw
gespeeld door middel van een paardvork een stuk verloor. Een knappe overwinning van Jiri
op een sterke speler, waardoor we 3-2 voorkwamen.
César stond op bord 4 tegen Wouter van Rijn prima na de opening. Maar Wouter wist met
enkele sluwe zetjes tegenspel te creëren waardoor het toch lastig werd voor César. Nadat de
dames werden geruild werd duidelijk hoe sterk de zwarte stelling was en toen kon er helaas
niets meer gedaan worden om de nederlaag af te wenden.
Met een 3-3 tussenstand leek het toch nog even spannend te worden. Gelukkig hebben we de
partij van Karel nog tegoed. Juist, u raadt het al. Karel, vanwege zijn uitermate belabberde
score dit keer op 8 gezet, zocht tegen Richard van der Wel zijn heil op de koningsvleugel.
Nadat het tegenspel op de damevleugel volledig werd vastgelegd stonden alle stukken bij
zwart buitenspel. Karel mocht zich met volledige leger storten op de zwarte koningsstelling
en zwart kon daar alleen een paard tegenover zetten. Op zo’n moment moet schaken toch
een ontzettend leuk spel zijn. Karel liet er verder geen gras over groeien en telde zijn
tegenstander vakkundig uit. Hiermee laat hij alweer zijn 4e punt aantekenen (inderdaad, nog
100%!) en verzekerde hij ons en passant van een matchpunt!
Als laatste was Peter nog bezig aan het topbord tegen de sterke Eelco de Vries. De opening
leek wellicht eng voor zwart, maar nadere inspectie wijst erop dat Peter goed wist wat hij
deed en hij kwam dan ook beter te staan. Gezien de stand op de overige borden besloot hij
remise aan te bieden. Dit werd, terecht, geweigerd maar het zou lastig zijn voor wit om die
stelling te winnen. Zoals het nu ging wist Peter een voordelig eindspel te bereiken. Hierin
snoepte hij enkele pionnetjes en het punt werd soepel binnengetikt. Een solide overwinning
van Peter!
Hierdoor kwam de eindstand op 5-3 voor ons en kunnen we met trots melden dat we als
koploper de winter in gaan!
Mart

Stukkenjagers 3

Het derde heeft nog alles om voor te spelen.
De Duitsers hebben er een fantastisch woord voor bedacht: Herbstmeister. Daarmee kunnen
we onszelf voorlopig nog koesteren. Na de winterstop gaat het om de echte knikkers.
De wedstrijd tegen Kemppion 1 leverde met 5-3 een min of meer verwachte winst op. Zo zijn
we ook na drie wedstrijden nog ongeslagen en kunnen ons opmaken voor de echte titelstrijd
tegen Raadsheer en Baronie 2 die beide ook nog zonder puntverlies zijn.
Het nog puntloze Kemppion was tijdens de wedstrijd niet bij machte om een echte vuist te
maken maar liet ons nog hard werken voor de veroverde punten.

Pepijn speelde aan het vijfde bord een goede partij en rekende aanmerkelijk beter dan zijn
tegenstander. Die verloor in het middenspel een volle toren en werd vervolgens vakkundig
uitgeteld. Zelf speelde ik aan bord zes een partij die nooit echt van de grond kwam en
waarin het me nooit lukte om gunstige complicaties op te roepen. In een totaal gelijke
stelling werd de vrede daarom snel getekend. Kienfong had aan bord vier al snel een
ogenschijnlijk beslissende aanval. Zijn tegenstander bleef echter koel en wist steeds een
venijnig tegenspel te houden. Tegen zijn gewoonte in verdwaalde Kien in het
gecompliceerde middenspel en was het de man aan de overkant die er met het volle punt
vandoor ging. Mark, niet helemaal topfit achter het bord verschenen, liet daarvan aan bord
drie niets blijken en won al snel een pion. Hij leek op een eenvoudige overwinning af te
stevenen maar kon de beslissing toch net niet forceren. Toen duidelijk werd dat hij zijn
pluspion weer zou moeten inleveren werd tot remise besloten. Aan bord acht speelde Lex
vol op de aanval, won een dame, maar moest daarvoor veel eigen materiaal investeren. Het
was allemaal nog niet zo duidelijk. In de daarop volgende verwikkelingen kon Lex nog een
stuk aan de materiaalwinst toevoegen zodat hij daarna in alle rust kon afwikkelen naar een
gewonnen eindspel dat geen problemen meer opleverde. Erik had het koningsgambiet dat
hem was voorgeschoteld keurig opgevangen en kwam eigenlijk nergens in gevaar. Een
aantal kleine voordeeltjes werden prima uitgebuit en het overgebleven toreneindpel
schijnbaar moeiteloos gewonnen. Een keurige partij. Daarmee hadden we in de wedstrijd een
mooie voorsprong waardoor het gebeuren aan de twee overgebleven topborden met
vertrouwen bekeken kon worden. Er gebeurde heel wat. Ron speelde aan bord twee een
prima partij en leek een beslissende aanval in handen te hebben. Toen haperde er iets en
ondanks een fors tijdverbruik kon Ron de beslissende afwikkeling niet vinden en de partij
kantelde totaal. Ron’s tegenstander nam de aanval over, won materiaal en leek de buit
binnen te hebben. In een stelling die de meesten al lang zouden hebben opgegeven, schaakte
Ron stug door en was hij er als de kippen bij om een te optimistische winstpoging af te
straffen en aalglad af te wikkelen naar remise. Veerkracht en vechtlust waar we nog veel
plezier van kunnen hebben dit seizoen! John speelde aan het eerste bord en kwam nooit echt
in gevaar. Het meest bizarre moment deed zich voor in de uitvluggerfase toen beide spelers
overzagen dat John zijn eigen koning schaak zette. Deze dubbele schaakblindheid
veranderde verder niets aan de uitslag. De stelling was remise en bleef dat ook na John’s
merkwaardige koningsmanoeuvre. Daarmee was de 5-3 overwinning een feit en hebben we
na drie speelronden zes matchpunten en een marginale voorsprong op bordpunten op twee
tegenstanders die we allebei in maart zullen treffen. Daarvoor staat nog de wedstrijd tegen
HMC 4 op het programma. Vanuit de luie stoel van de teamleider kan ik melden dat alles
zeer optimistisch tegemoet te zien. Ik denk dat we het meest gelijkmatige team in de klasse
hebben waarmee we tegen iedere tegenstander in staat moeten zijn om aan de laagste vier
borden het verschil te maken en aan de hoogste borden niet te verliezen. We zullen komend
jaar dus zien of de titel van Herbstmeister ingewisseld kan worden voor de echte titel aan het
eind van het seizoen. Het zou toch mooi zijn…..
Joost

Kentering – Stukkenjagers 4
4½-3½; tsja het staat er echt. En dan bedoel het ik in de negatieve zin, want de
mannenbroeders van het Vierde hebben het op de een of andere manier voor elkaar
gekregen om in Rosmalen te verliezen. Jawel, u leest het goed, verliezen in Ros-ma-len!
Hoewel je daar bijzonder leuk kunt eten (leuke serveersters overigens!), doen ze in Rosmalen
over het algemeen toch niet meer dan hockeyen, lid zijn van beleggingsclubjes en het
cultiveren van hete aardappels. Maar goed, schaken blijken ze daar dus klaarblijkelijk ook te
kunnen.
Wat ze overigens ook zeer goed kunnen is het verzorgen van 'extra vermaak' naast de
schaakwedstrijd. Want hoewel de tegenstanders over het algemeen niet onaardig waren, lijkt
de schaaketiquette toch niet echt doorgedrongen te zijn in de periferie van Den Bosch.
Zo zag Ivar zich bijvoorbeeld geconfronteerd met een tegenstander die zich, naast het spelen
van winnende zetten, ook bezighield met opzichtig amateur-theater. Ook het geven van
commentaar over de partij door omstanders, zoals ik helaas ondervond, blijkt klaarblijkelijk
zeer 'normaal' te zijn.
Maar goed, dit klinkt als het gemekker van een slecht verliezer. En hoewel ik echt baal als
een stekker (en de kritiek op het gedrag van bepaalde Kenteringmannen in mijn ogen
gegrond is), moet ik wel bekennen dat de nederlaag niet meer dan terecht is. Want een
rondgang langs de borden leerde al snel dat een nederlaag in de lucht hing. En helaas bleken
mijn bange vermoedens bewaarheid te worden. Tijdnood of een gebrek aan inspiratie bleek
bij velen een zeer belangrijke rol te spelen. Er moest overduidelijk in mindere of meerdere
mate gewerkt worden voor de punten. Eigenlijk wist alleen 'de verloren zoon' Oscar écht te
overtuigen. Helaas bleek dit niet voldoende te zijn voor matchpunten. Zucht.
Maar goed, er is in mijn ogen nog geen man overboord, want de volgende ronde mogen we
aantreden tegen de huidige koploper Staunton. Als we dan gewoon winnen en voor de rest
niet meer geconfronteerd worden met uitglijders, dan lijkt het zijn van Eerste klasser niet
meer dan een kwestie van tijd.
Arend-Jan

Stukkenjagers 5

De ellende van een teamleider 3
Als we al een kans hadden punten te pakken dan was het nu.
Het begon als volgt:
Beste Sjvijvers,
Wat u dient te weten omtrent de uittocht naar Zundert.
Toon en Guus zijn per zak afgevoerd en dit jaar niet meer ter beschikking.
De vervanger zit nog bij César in de hoge hoed.
Niko parkeert zijn auto voor de deur bij Geertjan.
Geertjan brengt Niko naar de bekende parkeerplaats.

Inge begeeft zich per openbaar vervoer naar dezelfde parkeerplaats.
Luuk en Emil doen dat met een vervoermiddel naar keuze.
Theo meldt zich om 11.45 uur met auto, maar zonder Tomtom.
De aldaar kleumenden worden verdeeld over de beide voertuigen.
Paul begeeft zich vanuit Aboutaleb City rechtstreeks naar het strijdtoneel.
De gemiddelde rating van Raadsheer ligt ongeveer 50 punten hoger.
Moet kunnen.
Had je gedacht.
Binnen 24 uur meldt Inge zich:
Theo, je vergist je. Ik had de vorige keer aangegeven dat ik de 13e niet kon.
Ai, wat nu? Natuurlijk, afschuiven, César bellen dus.
"Probeer Maarten en meteen ook Kees G. Ik geef je in beide gevallen niet veel kans, maar je
kunt het proberen."
Hoe zei die reus van een indiaan in one flew over the cuckoo's nest het ook al weer toen hij op
het punt stond een ijskast door een getralied raam boven manshoogte te flikkeren?
"At least I had a try". Zo is dat, bellen dus.
Ik had beter kunnen proberen zelf die ijskast door dat raam te mieteren.
Maar dan, eerlijk is eerlijk, César's inventiviteit kent geen grenzen: " Als Raoul in het vierde
wil invallen, dan kan Guus V weer een keertje bij jullie spelen, als ie dat wil tenminste." Dat
laatste lijkt me het geringste probleem. Raoul echter komt niet verder dan het vertonen van
zijn goede wil, maar desondanks helaas… Grrr… en dan tovert César een nieuw konijn uit
de hoge hoed, een konijn dat eigenlijk al afgeschreven had moeten worden…Oscar!!
Waar vergeetachtigheid -of was het een slag om de arm houden? Regeren is tenslotte
vooruitzien - al niet goed voor is, Oscar is nog niet afgemeld bij de bond en misschien vindt
hij het wel leuk een middagje met zijn oude gabbers door te brengen.
Na een dagje nagelbijten verschijnt de verlossende mail, het is oké. Guus kan bij ons spelen.
Nu de laatste nog. Dat blijkt geen probleem, Elsbeth is graag bereid het inhalen van haar
studieachterstand, opgelopen tijdens de Olympiade in Dresden, op de lange baan te
schuiven, waarmee onze vrouwelijke touch intact blijft en het net lijkt of we weer in de
formatie van vorig seizoen kunnen aantreden.
Opgelucht en vol vertrouwen leg ik mij ten ruste.
Zaterdagochtend, kennelijk ben ik toch wat nerveus, wat meestal aan mijn stoelgang te
merken is. Net nadat ik me heb teruggetrokken in ons privé-vertrek, hoor ik de telefoon
rinkelen.
Mijn dochter neemt op.
Theo, ben je bereikbaar?
Eh neuh, wie is het?
Ielverworst of zoiets.
Wie?? Zeg maar dat ik terugbel, noteer zijn nummer maar.
Bij het verlaten van genoemd vertrek voel ik nattigheid, wat niets te maken heeft met wat ik
net achter de rug heb, maar meer met wat ik denk dat me te wachten staat. En ja hoor, uit het
handschrift van mijn dochter kan ik een naam ontcijferen die verdacht veel lijkt op Emil
Voorhost.

Gelukkig is Emil een invoelend mens. Het eerste wat hij zegt als hij mijn naam hoort is "Ik
bel niet af hoor, maar ik kom op eigen gelegenheid omdat ik na de wedstrijd een afspraak in
Breda heb".
Weer een pak van het hart. Wat kan er nu nog mis gaan?
Wat er mis kan gaan? De wedstrijd, niet onbelangrijk.
De wedstrijd? Ach, laat ook maar.
Sorry Guus, Emil en - een beetje - Paul, bedankt Elsbeth, ik heb geen zin meer.
Wat hebben die inspanningen nu allemaal opgeleverd?
Dat het vierde verliest zonder Guus en het vijfde met Guus.
Ik heb het helemaal gehad, ik ga een kerstboom kopen.
Het kindeke redt, het kindeke redt,
alle Sjvijvers opgelet,
het kindeke redt,
redt de kindekens uit de nood.
Theo M.

Stukkenjagers C behoudt koppositie
Aangezien we vorig jaar hadden verloren van de Combinatie A, werd het tijd voor revanche!
Guus was de eerste die hieraan meehielp. Hij kreeg de Grünfeld op het bord, een opening
die hij graag speelt. Na een tijdje ontstond de volgende stelling:

Hij heeft het goed voor elkaar. De zwarte loper is begraven en de witte stukken staan klaar
om de zwarte koning te belagen. De juiste zet is hier: 20.fxg6!
20...Dd4+ Leek het probleem, maar wit komt goed te staan na: 21.Dxd4+ cxd4 22.Txf7+ Kg8
(22...Kxg6 23.Tbf3 Td6 24.Ld3+ Kh5 25.Th3+ Kg4 26.Tg3+ Kh5 27.Txh7+ Th6 28.Le2+ Kh4
29.Txh6#) 23.Txh7 Dit gebeurde niet, Guus speelde hier het interessante: 20.Kh1!? De5
21.Te3 Dd6 22.fxg6 hxg6 23.Db2+ f6? 24.Te6 Dd7

Hier is het kiezen tussen 25.Lg4 en 25.Tfxf6, beide zetten zijn goed. Guus speelde het
concrete: 25.Tfxf6! exf6 26.Dxf6+ Kg8 27.Te7 Dxe7 28.Dxe7 Lxd5 29.cxd5 Te8 30.Db7 Tab8
31.Da6 Te4 32.h3
1-0
Na dit mooie schijnoffer was het eerste punt binnen.
De stelling van Jiri zag er ondertussen ook veelbelovend uit. Nadat wit in het KoningsIndisch op e5 had geslagen, had hij zijn stukken prima neergezet en het loperpaar in
handen. Vervolgens werd de druk op het witte centrum verhoogd en kreeg hij een mooie epion. De witte stukken konden hier niet tegenop en Jiri eindigde met een mooi matje. Na
deze mooie partij was dus het tweede punt binnen.
Het volgende punt kwam van Mark. Na een Siciliaanse opening had hij de betere
pionnenstructuur, waar wit activiteit voor terug kreeg. Zijn tegenstander besloot een toren
tegen een stuk en twee pionnen te geven, waarna de stelling niet duidelijk was. Mark
snoepte echter de a-pion mee, die uiteindelijk de doorslag gaf. Na een ingewikkelde partij
was dus ook het derde punt binnen.
Ik was nog als enige bezig. Na een Spaanse opening, om precies te zijn de Schliemann
verdediging (3... f5), ontstond de volgende stelling:

Nadat ik de zwakte op a7 had ontdekt, volgde er: 16.Tb3 Zo is ook hier te zien dat de derde
rij handig is voor een toren! 16…b6 17.Ta3 c6 18.Ta6 Db7 19.a4 c5 Een lelijke zet vanwege het
gat op d5, maar a5 is niet meer te voorkomen. 20.bxc5 dxc5 21.a5 Pd7

Zwart probeert zo de damevleugel nog bij elkaar te houden, maar dat is niet meer mogelijk
na: 22.Txd7! Dxd7 23.axb6 Pc6 24.bxa7+ Pxa7 25.Ld5 Ziet er ook goed uit, maar beter is:
(25.Tb6+ Kc7 26.Le6 +- ) 25...Tf6 26.Pa4 Txa6 27.Dxa6 Db5 28.Dxb5+ Pxb5 29.Lc6 en de rest is
techniek zeggen ze dan.
1-0
Zo was ook het vierde punt binnen, werd het 4-0, en was het nemen van revanche
geslaagd. Op naar de volgende ronde!
Anne

Externe, uitslagen & standen
KNSB 1A
Stukkenjagers 1 – DD
7-3
Eindhoven – Wageningen
6-4
HWP – HMC 2
8-2
RSR Ivoren Toren – Vianen/DVP6-4
Euwe – Utrecht 2
4-6
KNSB 2D
Stukkenjagers 2 – ASV 5-3
HSC – De Pion 2
’t Pionneke – DJC
Venlo – Spijkenisse
Overschie – Voerendaal 2

3½-4½
3-5
4-4
4½-3½

NBSB 1A
Raadsheer 1 - De Pion 3
5-3
De Baronie 2 - HMC Calder 4 4½-3½
Stukkenjagers 3 - Kemppion 1 5-3
DSC 1 - WLC 1
3½-4½
NBSB 2A
Raadsheer 2 - Stukkenjagers 5 5½-2½
't Paardje 1- BSV 4
4½-3½
De Pion 4 - De Baronie 3
4-4
RSG 1 - D4 2
3-5
NBSB 2B
De Kentering 1 - Stukkenjagers 4 4½-3½
EGS 1 - BSV 3
4-4
Rochade 2 - Oisterwijk 1
5½-2½
Oude Toren 1 - Staunton 1
3-5
NBSB 2C
Kentering 2 - Stukkenjagers 6
3½-4½
Vughtse Toren 1 - De Drie Torens 3 2-6
Rochade 1 - Dubbelschaak 3
6-2
Nuenen 1 - WLC 2
4½-3½
Avond 1B
De Drie Torens C - Waalwijk A
De Baronie B - EGS A
Stukkenjagers A - HMC Calder A
BSV B - Rochade A

3-1
1.5-2.5
3.5-0.5
2-2

Avond 1A
De Drie Torens A - BSV A
Staunton A - BSV C
Stukkenjagers B - De Baronie A
Stukkenjagers E - RSG. A

2-2
1-3
2½-1½
½ -3½

Avond 1C
De Drie Torens B - Mierlo-Geldrop A
WLC A - Eindhoven A
Stukkenjagers C - De Combinatie A
Stukkenjagers D - HSC A
Avond 2B
De Drie Torens D - Wasbord A
Zandloper A - Watertoren A
Stukkenjagers F - DSC A
Unk B - 't Paardje A

3-1
1-3
4-0
0-4
2½-1½
2-2
1-3
0.5-3.5

Avond 2C
De Drie Torens E - Son en Breugel A
Schijndel A - Watertoren B
Stukkenjagers G - HMC Calder B
Sissa Oirschot A - Triple-Pion B

2-2
2.5-1.5
2.5-1.5
2-2

Externe, de wedstrijdformulieren
Stukkenjagers 1 - DD
Cor van Dongen – A. Werksma (2271/2281)
Maurice Peek - J. van der Wiel (2487/2501)
Herman Grooten – E. Blokhuis (2283/2288)
Bianca Muhren – G. Prakken (2206/2206)
Mark Haast – R. Dickhoff (2154/2175)
Petra Schuurman – L. Vistisen (2105/2112)
Anne Haast – H. Happel (2198/2208)
Frans Konings – R. van Egmond (2214/2268)
Bram van den Berg – J. Lindner (2134/2130)
Mark Clijsen – P. Monté (2044/2082)

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

Stukkenjagers 2 - ASV
Peter Huibers – E. de Vries (2226/2207) 1-0
Mart Nabuurs – S. Berkhout (2161)
Jiri Obels – L. van Tol (2197/2199)
César Becx – W. van Rijn (2179/2156)
Erik Dignum – O. Wilgenhof (2215/2216)
Ruud Feelders – R. de Leeuw (2176/2186)
Fré Hoogendoorn – P. Boel (2051/2208) ½-½
Karel Storm – R. van der Wel (2037)

5-3
½-½
1-0
0-1
0-1
1-0

Stukkenjagers 3 – De Kemppion 1
John Greunsven – W. Smits (1962)
Ron de Veen – B. Jacobs (1745)
Mark van Beurden – C. Rombouts (1862)
Kienfong Lie Kwie – J. Vroemen (1764)
Pepijn Obels – W. van de Vondevoort (1840)
Joost Op ’t Hoog – G. Brouwers (1877)
Erik van Ingen – R. Weijers (1779)
Lex Karstens – R. van den Boomen (1790)

5-3
½-½
½-½
½-½
0-1
1-0
½-½
1-0
1-0

1-0

De Kentering 1 – De Stukkenjagers 4
4½-3½
L. Seuter (1733) - Sander Funk
½-½
S. Heijmans (1890) - Ivar Heine
1-0
J. Arts (1553) - Oscar van Ewijk
0-1
R. Prins (1698) - Arend-Jan Meerwijk
0-1
W. v. Eijk (1607) - Jean Marie Wildeboer Schut ½-½
R. Maas (1791) - Stefan Hess
1-0
J. Kivits (1703) - Jan Otten
1-0
H. van Eijk (1711) - Mark van den Berg ½-½

De Raadsheer 2 - Stukkenjagers 5
E. Roks (1740) – Luuk Koelman
A van Opdorp (1726) - Guus Vermeulen
Jer. van Ginneken (1670) - Niko van der Wal
W. de Kort (1634) – Emil Voorhorst
A. Domen (1613) - Paul Pollen
J. van den Berg (1660) - Geertjan ten Hacken
J. van Ginneken (1475) – Theo Mulder
J. Havermans (1668) – Elsbeth Bakker

5½-2½
1-0
0-1
1-0
0-1
½-½
1-0
1-0
1-0

De Kentering 2 – De Stukkenjagers 6
H. Kranenbarg (1570) – Pieter Pulmans
J. Knuvers (1563) – Peter Ansems
T. Segers (1546) – Bastiaan van de Rijt 0-1
E. Punt (1606) – Leo van Gelder
0-1
P. Zijderveld (1473) – Jeroen van de Rijt 0-1
P. Willemen (1490) – Angelo Franken
J. van Herk (1492) – Alexander Fraikin
G. Smulders (1346) – Tim Veenstra

3½-4½
0-1
1-0

KNSB-beker: Stukkenjagers 1 – Overschie
Bianca Muhren – G. Visser (2045)
Frans Konings – A. Segers (1993)
Mark Haast – W. Hajenius (1932)
Anne Haast – M. de Jong (1975)

3½-½
½-½
1-0
1-0
1-0

Stukkenjagers A - HMC A
Ron de Veen – R. Olthof 2040
Joost op 't Hoog – L. Mostertman 1988
Lex Karstens – K. van Oirschot 1770
Kienfong Lie-Kwie – C. Nuijten 1823

3½-½
½-½
1-0
1-0
1-0

Stukkenjagers B - De Baronie A
Bram van den Berg – E. Lessmann 1890 1-0
Mart Nabuurs – J. van Roestel 1810
Mark van den Berg – J. Rutten 1730
Marco Kemmeren – G. Vogelaar 1813

2½-1½

Stukkenjagers C - De Combinatie A
Mark Haast – J. Swinkels 2049
Anne Haast – C.l van Eijk 1825
Jiri Obels – E. Berkers 1650
Guus Vermeulen – T. Sparidans 1674

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

Stukkenjagers D - HSC A
0-4
Bas Rosheuvel – B. Dekker 2190
0-1
Maykel van Rijen – P. v Asseldonk 2059 0-1
Bastiaan van de Rijt – M. Smit 2013
0-1
Jeroen van de Rijt – P. Boudewijns 1951 0-1

1-0
1-0
½-½

1-0
½-½
0-1

Stukkenjagers E - RSG A
Peter Lode – S. Colijn 2066
Sander Funk – E. Colijn 1956
Arend-Jan Meerwijk – I. Kok 1849
Jan Otten – C. IJzermans 1785

½-3½
0-1
0-1
0-1
½-½

Stukkenjagers F - DSC 1
1-3
Toon Mentink – F. van der Burght 1646 0-1
Maarten Heller – P. van Ruth 1511
1-0
Leo van Gelder – J. Frissen 1770
0-1
Emil Voorhorst – A. Akkermans 1390 0-1
Stukkenjagers G - HMC B
Dennis Jaheruddin – M. Smits 1565
Angelo Franken – E. Merx 1696 ½-½
Tim Veenstra – G. den Dekker
Elsbeth Bakker – N. Arts 1448

2½-1½
1-0
1-0
0-1

A-GROEP
A1 Naam

1

2

3

4

5

6

score

0

1

1

½

0

5-2½

1

0

0

0

5-2

0

1

0

5-1

6

1

1

5-4

1

1

5-2½

4

5-3

2

plaats

plaats

1

Dennis Jaheruddin

2

Lex Karstens

1

3

Reinier Jaquet

0

0

4

Robin Swinkels

0

1

1

5

Mark Clijsen

½

1

0

0

6

Mart Nabuurs

1

1

1

0

0

1

2

3

4

5

6

score

1*

1

0

0

0

5-2

1

0

0

0

5-1

0

0

0

5-0

6

½

0

5-3½

3

½

5-4

2

5-4½

1

A2 Naam
1

Stefan Hess

2

Kienfong Lie Kwie

0

3

Pepijn Obels

0

0

4

Remco Sprangers

1

1

1

5

Bram van den Berg

1

1

1

½

6

Anne Haast

1

1

1

1

A kampioenspoule
Robin Swinkels
Anne Haast
Bram van den Berg
Mart Nabuurs

7-6
6-4½
7-4½
6-3½

½

A
A
A
A

Achterstallig: Mart Nabuurs – Anne Haast

3
5

4
5

A degradatiepoule
Remco Sprangers
Mark Clijsen
Dennis Jaheruddin
Stefan Hess
Lex Karstens
Kienfong Lie Kwie
Reinier Jaquet
Pepijn Obels

7-4½
7-4½
7-4
7-3½
7-3
6-1
6-1
7-0

A
A
A
B
B
B
B
B

Achterstallig: Kienfong Lie Kwie – Reinier Jaquet

B-GROEP
Er spelen 16 spelers in de B-groep, verdeeld in twee groepen van 8. In elke groep promoveren er
twee spelers naar de A, en degraderen drie spelers naar de C. Bij gelijk eindigen beslissen SBpunten.

B1 Naam

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

1

½

0

0

0

7-1½

1

0

½

0

0

0

7-2½

½

1

0

0

0

7-2½

1

0

0

½

7-3

u

0

0

6-1

½

½

6-5

0

7-5½

1

Maarten Heller

2

Maarten Bosma

1

3

Pieter Pulmans

1

0

4

Guus Vermeulen

0

1

½

5

Mark van den Berg ½

½

0

0

6

Ron de Veen

1

1

1

1

u*

7

Joost Op ’t Hoog

1

1

1

1

1

½

8

César Becx

1

1

1

½

1

½

B2 Naam

1

score

1

7-6

2

3

4

5

6

7

8

score

1

1

1

1

0

½

½

7-5

½

1

0

0

0

1

7-2½

1

½

½

1

½

7-4

0

0

½

u*

6-½C

½

1

0

7-4

1

1

7-6A

1

7-3

1

Willem van den Brink

2

Andries Deliën

0

3

Maykel van Rijen

0

½

4

Leo van Gelder

0

0

0

5

Ruud Feelders

0

1

½

1

6

Erik Dignum

1

1

½

1

½

7

Jan Otten

½

1

0

½

0

0

8

Bas Rosheuvel

½

0

½

u*

1

0

0

6-2

C-GROEP
16 spelers, verdeeld in twee groepen van 8. In elke groep promoveren twee spelers naar de B. De
nummers 3 en 4 blijven in de C. De nummers 5 spelen een rapidmatch om één plaats in de C. De
verliezer en de nrs. 6 tot en met 8 degraderen naar de D. Bij gelijk eindigen beslissen SB-punten.
C1 1 Guus van Heck (5362759) 2 Alexander Fraikin (06-43984124) 3 Jan van den Dries (5470457) 4
Paul Vermee (5800376) 5 Bastiaan van de Rijt (4675431) 6 Angelo Franken (06-26551754) 7 Marco
Kemmeren (06-38899402) 8 Thijs Huiting (06-43001730)

C2 1 Tim Veenstra (06-18270308) 2 Cees Zoontjens (5423873) 3 Elsbeth Bakker (06-15890006) 4
Jeroen de Lange (06-25020791) 5 Emil Voorhorst (5432639) 6 Kees Gelens (5800200) 7 Jeroen
van de Rijt (4675431) ) 8 Theo Mulder (5362195)

C1 Naam

1

2

3

4

5

6

7

8

score

1

1

1

0

1

0

1

7-5

1

u*

0

0

0

u

5-1

1

0

½

u*

1

6-2½

0

1

0

0

6-1

1

1

1

7-7

0

u

6-1½

u

5-4

1

Guus van Heck

2

Alexander Fraikin

0

3

Jan van den Dries

0

0

4

Paul Vermee

0

u*

0

5

Bastiaan van de Rijt

1

1

1

1

6

Angelo Franken

0

1

½

0

0

7

Marco Kemmeren

1

1

u*

1

0

1

8

Thijs Huiting

0

u*

0

1

0

u*

C2 Naam

1

u*

4-1

2

3

4

5

6

7

8

score

½

1

0

u*

½

0

0

6-2

0

1

0

½

½

1

7-3½

½

u

0

0

u*

5-1½

u*

0

0

0

6-1½

0

u*

0

3-1

½

½

7-5

½

6-4½

1

Tim Veenstra

2

Cees Zoontjens

½

3

Elsbeth Bakker

0

1

4

Jeroen de Lange

1

0

½

5

Emil Voorhorst

u

1

u

u

6

Kees Gelens

½

½

1

1

1

7

Jeroen van de Rijt

1

½

1

1

u

½

8

Theo Mulder

1

0

u*

1

1

½

½

6-4

Stukkenjagers Open
De Stukkenjagers Open is inmiddels gevorderd tot en met de vijfde ronde.
Omdat nog niet partijen daarvan gespeeld zijn worden de stand hier verder niet opgenomen.
De meest actuele stand van zaken is te vinden op onze website: www.stukkenjagers.nl
S. Funk - T. Kampman 1-0
M. Haast - M. Timmermans rem
A. Haast - G. Vermeulen 1-0
J. Op ’t Hoog - C. Becx 0-1
L. v.Gelder - R. de Veen 0-1
K. Storm - A.J. Meerwijk 1-0
M. v/d Berg - E. Dignum 0-1
L. Karstens - M. v.Rijen rem
J. Otten - B. Rosheuvel 0-1
E. Voorhorst - S. Hess 0-1
M. Kemmeren -R.Jaquet 0-1
M. Bosma - E. Bakker 1-0
A. Franken - J. de Lange 1-0

Op

zondag 28 december 2008 is weer ons traditionele en oergezellige

Stukkenjagers Kersttoernooi
WAAR?
Het toernooi wordt gehouden in het sfeervolle clublokaal van De Stukkenjagers,
Grand Café Restaurant De Kerktuin, Heuvelring 120, Tilburg, 013-5448606 (pal
naast de Heuvelse Kerk, circa 8 minuten lopen vanaf 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 Bram van den Berg, bram.vandenberg@planet.nl, 0612945538. 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 9 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, 13 december 2008
Naam

rating

Naam

rating

1 Robin Swinkels

2487

41 Stefan Hess

1845

2 Maurice Peek

2373

42 Raoul Lemmen

1808

3 Herman Grooten

2339

43 Guus Vermeulen

1771

4 Cor van Dongen

2336

44 Pepijn Obels

1766

5 Petra Schuurman

2329

45 Jan Otten

1764

6 Bianca Muhren

2291

46 Willem van den Brink

1762

7 Frans Konings

2262

47 Bas Rosheuvel

1759

8 Frank Wuts

2232

9 Remco Sprangers

2228

49 Jean-Marie Wildeboer Schut

1752

10 Bram van den Berg

2206

50 Rob Milo

1743

11 Mark Haast

2178

51 Arend-Jan Meerwijk

1724

12 Anne Haast

2150

52 Mark van den Berg

1711

13 Mart Nabuurs

2148

53 Maykel van Rijen

1709

14 Mark Clijsen

2140

54 Bastiaan van de Rijt

1704

15 Peter Huibers

2136

55 Andries Deliën

1686

16 Steff Helsen

2134

56 Maarten Heller

1681

17 César Becx

2106

57 Maarten Bosma

1634

18 Erik Nicolai

2103

58 Jeroen van de Rijt

1614

19 Karel Storm

2067

59 Leo van Gelder

1601

20 Bram van Huijgevoort

2033

60 Emil Voorhorst

1590

21 Erik Dignum

2029

61 Geertjan ten Hacken

1577

22 Ruud Feelders

2023

62 Pieter Pulmans

1559

23 Fré Hoogendoorn

2022

63 Marco Kemmeren

1541

24 Tijmen Kampman

2003

64 Paul Pollen

1536

25 Jiri Obels

1969

65 Theo Mulder

1532

26 John Greunsven

1963

66 Kees Gelens

1521

27 Ron de Veen

1950

67 Peter Ansems

1505

28 Gertjan Thomassen

1942

68 Guus van Heck

1490

29 Reinier Jaquet

1941

69 Angelo Franken

1465

30 Ivar Heine

1925

70 Niko van der Wal

1464

1925

71 Inge Gaasbeek

1428

32 Peter Lode

1922

72 Jan van den Dries

1426

33 Joost op 't Hoog

1913

73 Frank Boomsma

1404

34 Sander Funk

1911

74 Cees Zoontjens

1375

35 Erik van Ingen

1893

75 Tim Veenstra

1339

36 Dennis Jaheruddin

1887

76 Paul Vermee

1265

37 Lex Karstens

1879

77 Alexander Fraikin

1224

38 Luuk Koelman

1874

78 Thijs Huiting

1222

39 Oscar van Ewijk

1867

79 Elsbeth Bakker

1205

40 Kienfong Lie Kwie

1853

80 Jeroen de Lange

1203

Mark van Beurden

Toon Mentink

1759

Verwerkt in deze ratinglijst: KNSB (4), NBSB (3), NBSB Avond (3), Groepen, SJ Open (4),
KBSB (5), KNSB-beker (1), NBSB-cup (1), KNSB jeugd, Bundesliga (7), BCF (2), Sort, SJ
Weekend, Benasque, Hoogeveen, Europacup, WK Senioren, Olympiade, Cultural Village.

HET SCHAAKSPEL IN DE LITERATUUR
UIT: L'Élégance du Hérisson
Muriel Barbery
Gallimard 2006
Donc, au dîner, le père de Tibère a dit: "Comment, vous ne conaissez pas le go, ce fantastique jeu
japonais? Je produis en ce moment une adaptation du roman de Sa Shan, la Joueuse de go, c 'est un jeu
fa-bu-leux, l'équivalent japonais des échecs. Voilà encore une invention que nous devons aux Japonais,
c'est fa-bu-leux, je vous assure!" Et il s'est mis à expliquer les règles du go. C'était n'importe quoi. Et
d'une, ce sont les Chinois qui ont inventé le go. Je le sais parce que j'ai lu le manga culte sur le go. Ça
s'appelle Hikaru No Go, et de deux, ce n'est pas un équivalent japonais des échecs. Å part le fait que c
ést un jeu de plateau et que deux adversaires
s 'affrontent avec des pièces noires et blanches, c 'est aussi différent q'un chien d 'un chat. Aux échecs il
faut tuer pour gagner. Au go, il faut construire pour vivre. Et de trois, certaines des règles énoncées
par monsieur-je-suis-le-père-d'un-crétin étaient fausses. Le but du jeu n'est pas de manger l'autre mais
de construire un plus grand territoire. La règle de prise des pierres stipule q'on peut se "suicider"si
c'est pour prendre des pierres adverses et non q'on a l'interdiction formelle d'aller là où on est
automatiquement pris. Etc.

Dus, tijdens het diner zei de vader van Tibère: "Wat, kent U het go spel niet, dat fantastische
Japanse spel? Op dit moment produceer ik een verfilming van de roman van Sa Shan de Gospeelster , het is een fan-tas-tisch spel, het Japanse equivalent van schaken. Kijk, alweer een
vinding die we aan de Japanners te danken hebben, het is fan-tas-tisch, dat verzeker ik U.
Vervolgens begon hij de go regels uit te leggen. Het stelde niet veel voor. Ten eerste, het zijn
de Chinezen die het go hebben uitgevonden. Ik weet dat omdat ik de grote go-eredienst
gelezen heb. Het heet Hikaru No Go. En ten tweede, het is geen Japans equivalent van
schaken. Ervan afgezien dat het een bordspel is en dat twee tegenstanders de strijd aangaan
met witte en zwarte stukken, zijn ze net zo verschillend als een hond en een kat. Bij het
schaken moet je doden om te winnen. Bij go moet je bouwen om te leven. En ten derde,
verschillende door mijnheer-ik-ben-de-vader-van-een-idioot verkondigde regels kloppen
niet. Het doel van het spel is niet de ander op te eten maar om een groter territorium te
bouwen. De regel omtrent het slaan stelt uitdrukkelijk dat men zich mag opofferen als het
om het slaan van de stenen van de tegenstander gaat en niet dat er een formeel verbod
bestaat om zo ver te gaan dat je jezelf schaak zet. Enz.

De grafzet van het jaar
Opnieuw bijna in de vergetelheid geraakt. Eind vorig seizoen maakte Bram zich aan de bar
vrolijk over zijn eigen stommiteit en claimde daarbij en passant de grafzet van het jaar
geproduceerd te hebben. Dat herinnerde mij eraan dat ik ooit een fles wijn op de mooiste
grafzet van het jaar had gezet. Noblesse oblige, dus diepte ik uit de diverse nummers van
"De Stukkenjager" van het afgelopen seizoen een aantal kandidaten op met het verzoek aan
Ruud en Cor opnieuw als jury te fungeren. De bedoeling was de 'winnaar'(?) op de ALV
bekend te maken, maar zoals wel vaker, er kwam van alles tussen, zoals een lange zomer
waarbij niet aan een grafzet wordt gedacht en stellingen verloren gaan. Maar nu is het dan

toch zo ver. Een mooi moment, zo aan het einde van het jaar. Het is niet de stelling geworden
met een soort zelfmat waar Bram zich zo vrolijk over maakte, maar blijkbaar zit Bram nooit
voor één gat gevangen.
Hieronder volgt de jurycorrespondentie met daarbij de gecorrigeerde stelling.
De gespeelde zet van zwart was e4

Hoi Cor en Theo!!
Cor en ik zijn het eens, zie onderstaand commentaar.
Hilarisch verhaal bovendien!
Groeten,
Ruud
Hoi Ruud,
Ik zou voor stelling 2 gaan. Dus e4.
Overigens het diagram is niet juist. De witte koning staat op e3.
Ik was toevallig getuige van dit voorval.
Bram speelde hier e4, waarop wit Th1 speelde en Bram opgaf … terwijl beide spelers totaal
niet in de gaten hadden dat Kc5 zelfs gewoon nog won!!!!!
Groeten,
Cor

Sj latijn
Kun jij niet spelen zaterdag?
Nee, ik kan niet.
Dat zegt niks, ik kan ook niet schaken, maar speel toch.
Dat gaat niet goed daar, dat hou je nooit meer droog. Toch maar beter dat je zaterdag niet kunt,
ehh.. .verhinderd bent.
Dat is gewokt gelul.
Wat heb je gedaan?
Gewonnen.
Mooi, maar volgens mij had je dat al eerder kunnen doen.
1x winnen is genoeg.
Wat vind je van dat schilderij?
Mijn moeder zou het mooi vinden, maar dan als behang over de hele muur.
Klopt, niet alles wat kan hangen is kunst.

