De boeren oogsten hun twijfels
en na de avond kijken ze met de ogen van
hun tractors naar de open wonden
van de velden, er komt ruimte
voor de landing van de herfst.
Roel Richelieu van Londersele
Vlak voor de landing van de herfst, tijdens de algemene ledenvergadering, oogstten de
aanwezige stukkenjagers hun twijfels. Wat doen we met het weekendtoernooi? Wat vinden
we van de koppelverkoop mooie locatie met lidmaatschap sociëteit? Gaat het om de prijs en
is die redelijk of gaat het om het principe?
Tijdens de avond keken ze ook nog naar de open wonden in de opstellingen. Met name het
eerste team had gevoelige aderlatingen ondergaan en alleen het vijfde bleek nog ruim in de
personele jas te zitten. Bij de jas van het eerste was al het nodige verstelwerk verricht, maar
hij bleef aan de krappe kant. Er zal voorzichtig mee moeten worden omgesprongen wil hij
niet scheuren.
Hoe het ook zij, de eerste ronde bleken de naden van goede kwaliteit en zat de jas lekker
warm. Ook het tweede en derde leden dit eerste herfstweekend geen kou, er komt weer
ruimte voor het spreekwoordelijke stukkenjagersoptimisme.
Over twee weken al zullen we zien of daar ook voldoende reden voor is.

Stukkenjagers Kalender
Woensdag 22 september
Stukkenjagers Open 1
Woensdag 29 september
Avondcompetitie 1 (thuis)
Woensdag 6 oktober Groepen
Zaterdag 9 oktober
Externe (alle teams, thuis)
Woensdag 13 oktober
Stukkenjagers Open 2
Woensdag 20 oktober Groepen
Woensdag 27 oktober Groepen
Woensdag 3 november
Stukkenjagers Open 3
8-12 november
Avondcompetitie 2 (uit)
Woensdag 10 november Groepen
Woensdag 17 november Groepen
Zaterdag 20 november
Externe (alle teams, uit)
Woensdag 24 november
Stukkenjagers Open 4
Woensdag 1 december
Avondcompetitie 3 (thuis)
Woensdag 8 december Groepen
Zaterdag 11 december
Externe (alle teams, thuis)
Woensdag 15 december
Stukkenjagers Open 5
Woensdag 22 december Groepen,
slot eerste cyclus
Woensdag 29 december
geen clubavond
Woensdag 5 januari
speciale avond
3-7 januari (?)
Avondcompetitie 4 (uit)
Zaterdag 8 januari
Externe (alle teams, uit)

Woensdag 12 januari Groepen, start tweede
cyclus
Woensdag 19 januari
Stukkenjagers Open 6
Woensdag 26 januari Groepen
Woensdag 2 februari Avondcompetitie 5
(thuis)
Woensdag 9 februari Groepen
Zaterdag 12 februari Externe (alle teams,
thuis)
Woensdag 16 februari Stukkenjagers Open 7
Woensdag 23 februari Groepen
28 februari - 4 maart Avondcompetitie 6 (uit)
Woensdag 2 maart Groepen
Woensdag 9 maart geen clubavond i.v.m.
carnaval?
Zaterdag 12 maart Externe (alle teams uit)
Woensdag 16 maart Stukkenjagers Open 8
Woensdag 23 maart Groepen
Woensdag 30 maart
Avondcompetitie 7 (thuis)
Woensdag 6 april Stukkenjagers Open 9
Zaterdag 9 april Externe (alle teams, thuis)
Woensdag 13 april Groepen
Woensdag 20 april Groepen
Woensdag 27 april Groepen, start derde cyclus
Woensdag 4 mei Groepen
Woensdag 11 mei Groepen
Zaterdag 14 mei Externe (alleen SJ 1, 2 en 3,
thuis)
Woensdag 18 mei Groepen
Woensdag 25 mei Groepen
Woensdag 1 juni Groepen
Woensdag 8 juni Groepen
Woensdag 15 juni Groepen
Woensdag 22 juni
onderlinge viertallen?
Woensdag 29 juni
onderlinge viertallen?

Externe data 2010-2011
9 oktober, 20 november, 11 december, 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april (alle teams), 14 mei (SJ 1,
2 en 3)

Toernooien
Het Stukkenjagers Open vindt elk seizoen plaats op 9 woensdagavonden. De resterende data van dit
seizoen is 14 april.
Het Kersttoernooi vindt elk seizoen rond kerst plaats in ons clublokaal.

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

September 1973
De Harmonie, Stationsstraat 26, Tilburg, 5425843
Elke woensdagavond vanaf 20.00 uur
1 x per 4 weken op zaterdagmiddag, 12.00 uur
Eksakt Kersttoernooi, Eksakt Weekendtoernooi, Stukkenjagers Open
110 euro per seizoen, betaal je voor 1 december dan is het 100 euro.
Overmaken op giro 387977, ten name van De Stukkenjagers, Tilburg.

Bestuur
Reinier Jaquet (voorzitter, 0162-467400, rwjaquet@yahoo.com),
Joost Op ‘t Hoog (secretaris, 013-5357088, opthoog@telfort.nl)
Paul Vermee (penningmeester, 013-5800376, paul.vermee@wxs.nl),
César Becx (interne/externe competitieleider, 013-5354897/ 06-27423952, c.becx@home.nl),
Mart Nabuurs (interne/externe competitieleider, 06-11181259, martnabuurs@hotmail.com).

Clubblad: De Stukkenjager verschijnt minimaal 9 keer per jaar, steeds op de woensdag na een ronde
van de externe competitie. Kopij inleveren uiterlijk op maandagavond na de externe competitie bij
Theo Mulder, Noordstraat 115 of 117, 5038 EH Tilburg, 013-5362195, theo117@kpnmail.nl Daarnaast
ten behoeve van de digitale versie ook graag alle kopij naar Joost Op ’t Hoog, opthoog@telfort.nl
Website: www.stukkenjagers.nl wordt beheerd door Mark Huizer. Contact via
webmaster@stukkenjagers.nl Webredactie wordt verzorgd door César Becx.
Het materiaal wordt beheerd door Ruud Feelders, 013-5713682.

Meanwhile on www.stukkenjagers.nl
Een selectie van de hoogtepunten van de afgelopen tijd.
Stukkenjagers zegevieren in de openlucht (4-9-2010)
De Eerste Goirlese Schaakvereniging had een mooie dag uitgekozen voor de kick-off van haar
jublieumfestiviteiten. Zaterdag 4 september was er op het Kloosterplein in Goirle een
openluchtschaaktoernooi waaraan zeven regionele clubteams deelnamen. Stukkenjagers ontbrak
natuurlijk niet op het appèl: Reinier Jaquet, John Greunsven, Joost Op 't Hoog en Kienfong Lie Kwie
verdedigden onze kleuren en deden dat, aangemoedigd door diverse supporters, met verve. In de
voorrondegroep werden achtereenvolgens COMBEO, De Wilde Dame en EGS 2 opzijgezet, waarna in
de finale ook het eerste team van EGS eraan moest geloven.

Sterke eindsprint in Zürich (11-9-2010)
Na ons vorige bericht ging het Robin Swinkels in het WK Studenten aanvankelijk niet voor de wind.
In de ronden 4 tot en met 6 wist hij slechts een half punt aan zijn totaal toe te voegen. Gelukkig wist hij
met drie zeges in de ronden 7-9 zijn TPR danig op te kalefateren. Met 5,5 uit 9 eindigde hij in de
subtop.

Verrassingen bij start Groepencompetitie (16-9-2010)
Op woensdag 15 september ging in De Harmonie de eerste cyclus van de Groepencompetitie van
start. In totaal 42 spelers zullen zes à zeven ronden lang strijden om de promotie- en
degradatieplaatsen. In de eerste ronde werd er in diverse groepen al meteen gespot met de
ratingverwachting. Zo wist Reinier Jaquet in een van A-groepen de sterker geachte debutant Tijmen
Kampman met zwart beentje te lichten. In deze groep deed Mart Nabuurs wel wat verwacht mocht
worden tegen Kienfong Lie Kwie. In de andere A-voorrondegroep had Robin Swinkels vrij; de
partijen Willem van den Brink-Mark Clijsen en Bram van Huijgevoort-Erik Dignum leverden geen
winnaar op.
In de achtkoppige B-groep zorgde Jan Otten voor een mini-surprise door te winnen van Willem
Mullender. Ook winst voor Lex Karstens en Maykel van Rijen, die respectievelijk Paul Hanique en
Bastiaan van de Rijt met zwart de baas bleven. Pepijn Obels en Dennis Jaheruddin deelden het punt.
In de C1-groep leek een mega-verrassing in de maak toen Bas Rosheuvel zijn dame 'offerde'. Peter
Ansems wist het verkapte geschenk uiteindelijk echter niet op waarde te schatten en ging alsnog ten
onder. Mark van den Berg en Guus Vermeulen maakten in deze groep geen fout tegen Kees Gelens en
Leo van Gelder. In de C2 dan weer een ratingknaller. Angelo Franken, op een wildcard deze groep
binnengeslopen, wist favoriet Maarten Heller te vloeren. Jeroen van de Rijt versloeg Guus van Heck,
Theo Mulder en Pieter Pulmans hielden het op remise.
In de D-groep leek Marieke Sarton aanvankelijk haar debuut bij onze club op te sieren met winst op
Ari van Valen, maar het werd alsnog remise. De zwartspelers Jan van den Dries en Cees Zoontjens
startten wel met een zege, met als slachtoffers Elsbeth Bakker en Jeroen de Lange.

Hoog tijd voor een cursus? (16-9-2010)
Niet alleen door deelname aan het Stukkenjagers Open (zie hieronder) kun je naar een hoger niveau
reiken, ook een schaakcursus biedt doorgaans een nieuw ratingperspectief. Zeker als die gegeven
wordt door IM Herman Grooten. Op 5 oktober start hij in Wijkcentrum ’t Sant aan de Beneluxlaan 74
een cyclus van acht (dinsdag)avonden. Deze cursus is bedoeld én uitdagend voor spelers in de
ratingcategorie 1850–2200. De focus ligt afwisselend op het verbeteren van het strategisch inzicht, het
tactisch vermogen, het vooruitdenken, de eindspelkennis en -techniek, terwijl ook de achtergronden
van openingen aan bod komen. Bovendien krijg je feedback, zeg maar gerust commentaar, op je eigen
partijen. De andere data zijn: 9 november, 30 november, 1 februari, 1 maart, 29 maart, 19 april en 10

mei. Elke avond duurt van 20.00 tot 22.30 uur, het cursusgeld bedraagt 125 euro. Stukkenjagers die
vóór 1 oktober geld overmaken mogen daar 5 euro van aftrekken. Interesse? Mail dan snel naar
sterkspel@xs4all.nl

Een gezellig begin (2-9-2010)
Het open snelschaakkampioenschap, de aftrap voor het nieuwe seizoen, trok op 1 september zo'n
dertig spelers naar De Harmonie. Zij vochten in een ontspannen sfeer in twee groepen om de vier
finaleplaatsen. In de sterkste groep zouden drie spelers overgaan naar de beslissende vierkamp. IM
Jan-Willem de Jong plaatste zich soepel, met slechts 1,5 verliespunt. Daarachter was het op gepaste
afstand dringen geblazen. Bianca Muhren en Mart Nabuurs wisten zich op de valreep te plaatsen, met
ieder 4 verliespunten. Cor van Dongen, Mark Haast en Frans Konings kwamen een halfje te kort.
Ook in de andere poule was er een zeer spannende strijd om de ene plek op het podium. Uiteindelijk
ging Mark van den Berg ermee aan de haal, hij bleef Winifred Paulis een half punt voor. Weer een
halfje minder hadden Dennis Jaheruddin, Joost Op 't Hoog en Bastiaan van de Rijt.
In de finalegroep hielden Jan-Willem, Mart en Bianca elkaar in de onderlinge partijen steeds in
evenwicht, en fungeerde Mark als kop van Jut, al was hij tegen Bianca dicht bij de remise. Net na
middernacht besloten de drie toppers te gaan kampen. Bianca dolf in de tweeminutenpartijtjes twee
keer het onderspit, zodat het onderlinge duel tussen Mart en Jan-Willem de beslissing moest brengen.
Met wit leek Mart in het middenspel snel de overhand te krijgen, maar hij liet enkele zeer
aantrekkelijke mogelijkheden lopen. Er kwam een toreneindspel op het bord waarin de hand van de
meester zichtbaar werd; zo werd Jan-Willem, niet voor het eerst, open snelschaakkkampioen van onze
club.

De Harmonie
1 september 2010
Vluchtige handdruk
Vlugge handen
Vliegende tijd
Stijgende spanning
Fronsende blik
De draad even kwijt
Een valletje vol venijn
Het bord in brand
Blakerende blunder
Stortende stelling
Gelaten glimlach
Berustend
als een boer met pijn
de uitgestoken hand

Korte wisseling
Van gedachten
en hup
van bord en kleur
wie tegen wie?
vlugge handdruk
vliegende handen
tikkende tijd
verloren en gewonnen
in ontspannen sfeer
het seizoen begonnen
1 september 2010
Clublokaal De Harmonie
Theo M

Stukkenjagers 1 wint derby van
Eindhoven
(door Herman Grooten)
In het hol van de leeuw (lees: de
Eindhovense schaakvereniging) wist De
Stukkenjagers uit Tilburg een
gemakkelijke en verdiende overwinning te
boeken op een eeuwige rivaal. Er zijn de
laatste jaren al heel wat robbertjes tussen
beide verenigingen gespeeld, zowel in de
competitie als in de beker.
Stukkenjagers is dit jaar danig verzwakt.
Voormalig kopman Maurice Peek,
verhuisd naar België, zal nog slechts
sporadisch spelen, evenals Cor van
Dongen, verhuisd naar Rotterdam en (min
of meer) gestopt met schaken. Ook vaste
kracht van de laatste jaren en topscorer uit
het vorig seizoen, Bram van den Berg,
heeft na een intern meningsverschil de
benen genomen. Last but not least Petra
Schuurman, die zich dit seizoen op het
moederschap richt.
Wel is het jonge talent Stefan Beukema
opgenomen in het team en gaat ook
Donna Schut de gelederen versterken. Zij
was echter verhinderd voor de eerste
wedstrijd, waardoor Henk Jan Beukema,
vader van Stefan en ook al een nieuweling
binnen de ploeg, bereid was gevonden om
in te vallen. En niet te vergeten Frans
Konings, Tilburgenaar, maar jarenlang
uitkomend voor Paul Keres in Utrecht.
Frans was al even een Stukkenjager
geweest, twijfelde weer over Paul Keres,
waar hij vorig seizoen opnieuw voor
uitkwam, maar hij is inmiddels weer
neergestreken op het oude nest.
Al met al kon op voorhand gesteld
worden dat Eindhoven een geducht
tegenstander zou zijn, maar ook hier wat
nieuwe gezichten. Zo heeft Alessandro di
Bucchianico zijn eigen opgerichte
vereniging in Son even extern links laten
liggen en ook Robert Klomp (voormalig

De Variant uit Breda) speelt nu in de
Lichtstad.
De wedstrijd begon met een vroege
overwinning van Frans Konings op de
andere Frans (in de wandelgangen “Grote
Frans” genoemd) Kuijpers. Dat was in
feite de partij van de dag, want Kuijpers,
die vorig seizoen uitstekend had gespeeld,
werd met de witte stukken stukken nog
wel in no time opgerold.

In de diagramstelling heeft wit al grote
problemen, maar zwart blijft het ijzersterk
spelen.

24… Tc8! Veld c4 wordt afgepakt en zo
blijft het paard een toeschouwer. 25. fxe4
fxe4 26. d6+ Kxd6 27. Tf4 Ke5 28. Tf7

28… g6! Een leuk zetje met dubbele
werking: de dekking naar g2 door Tf7
wordt onderbroken en de verleiding die er
inkomt, is om te pakken op h7. 29. Txh7
Nu is de onderste rij fataal zwak. 29... Tc3
30. Te7+ Op 30. Pb1 volgt Tcb3 en het
paard gaat verloren. Immers op Pd2 kan
T*d2!. 30... Kd4 31. Te6 Er was geen
redding meer: Ta1, T*a3!. 31... Txa3 Op
zet 10 kwam het paard op a3 terecht, 21
zetten later wordt het paard aldaar
verorberd. 32. Txa6 e3! maakt alles
duidelijk. 33. Td6+ Ke5 0-1
Stukkenjagers liep verder uit door
overwinningen van Bianca Muhren en
Mark Haast. Bianca leek na de opening op
het eerste gezicht niet zo goed te staan,
maar even later werd tegenstander
Hallebeek vakkundig gevloerd. Mark
Haast rekende regelmatig af met Veerman,
hoewel hij er zelf niet zo tevreden over
was. Hieronder zijn eigen commentaar:
[i]Ik hoopte op een Najdorf, want ik had
diezelfde week de partij Smeets - Van
Wely (Corus 2010) eens goed bekeken.
Helaas speelde hij op zet 8 zijn paard niet
naar d7, maar naar c6. Daarna moest ik het
zelf gaan bedenken. In eerste instantie
ging me dat wel goed af, al bleef de
stelling (volgens Rybka) redelijk in
evenwicht. Nadat ik steeds iets beter
kwam te staan, deed ik op zet 25 een
mindere/slechte zet. In plaats van 25.a3,
speelde ik 25.De5?!. Hier had zwart, op
volgens mij het enige moment in de partij,
in het voordeel kunnen komen door zelf
25...a3! te spelen. Nadat hij dit niet deed
was het vrij snel gebeurd. De dame komt
na 25...Dg6?! buitenspel te staan en ook
26...Td8 was geen handige zet, want ruilen
is zeker niet ongunstig voor wit.
Vervolgens kwam het ook goed uit dat hij
niet 28...Td8 kon spelen, op straffe van
29.f5!. In het verloop van de partij verliest
hij de zwakke pion op a4 en geeft hij met

32...c5? nog een pion weg. De stelling was
echter al hopeloos. Overigens hadden we
na twintig zetten al beiden ongeveer 1,5
uur verbruikt, dus dat verklaart het een en
ander. Ik besloot vanaf toen wat sneller te
spelen, maar dat leidde dus wel tot wat
mindere zetten.[/i]
Partij Mark Haast –Jan Veerman
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5.
Pc3 a6 6. Lg5 e6 7. f4 Le7 8. De2
Pc6 9. O-O-O Ld7 10. e5 dxe5 11. Pxc6
bxc6 12. Dxe5 O-O 13. Pa4 h6 14. Lh4 Pd5
15. Lxe7 Dxe7 16. c4 Db4 17. b3 Tfc8 18.
Pb2 Pf6 19. Le2 Le8 20. Lf3 a5 21. Dd6
Dc3+ 22. Kb1 a4 23. Td3 Da5 24. b4 Df5
25. De5 Dg6 26. a3 Td8 27. Td1 Txd3 28.
Txd3 Ta7 29. Ka2 Td7 30. Txd7 Lxd7 31.
Pxa4 Dc2+ 32. Pb2 c5 33. Dxc5 La4 34. De3
1-0
Ondertussen zag het er even naar uit dat
zelfs Mart Nabuurs voor een verrassing
ging zorgen. Hij had namelijk Sziva een
stuk afhandig gemaakt, maar die wist zich
helemaal terug te knokken in de partij en
op een gegeven moment had zij zoveel
compensatie en Mart zo weinig tijd dat er
toch 0-1 op het scorebord verscheen.
Omdat uw verslaggever aan het bord
gekluisterd zat tegen Van de Plassche
heeft hij verder niet zoveel meegekregen
van de wedstrijd. Wel dat het op een
gegeven moment 3½ - 1½ in het voordeel
stond van Stukkenjagers met op een bord
na louter gunstige stellingen. De
ongunstige stelling was aan het laatste
bord waar onze invaller Henk Jan zijn
Wolgagambiet niet het gewenste gevolg
kon geven. Tegenstander Di Bucchianico
maakte het bekwaam af. Na een remise
van zoon Stefan tegen Klomp en een
puntendeling van Mark Clijsen, die iets
beter stond tegen Vosselman, wist Jan
Sprenger een gecompliceerd toren plus
paard tegen toren plus paard met
pluspion bekwaam naar winst te spelen.

Een gemene doorbraak van tegenstander
Van Kooten werd door hem uitstekend
gepareerd, waardoor er in elk geval één
matchpunt vaststond.
Partij Van Kooten-Sprenger
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 e5 4. Pf3 exd4 5.
Lxc4 Lb4+ 6. Pbd2 Pc6 7. O-O Pf6 8. e5
Pd5 9. Pb3 Pb6 10. Lb5 Ld7 11. Lg5 Le7 12.
Lxe7 Dxe7 13. Pbxd4
Deze zet is erg tam. Natuurlijker leek me
13. Lxc6 Lxc6 14. Pfxd4 Ld5
14... Ld7 15. Tc1 c6 [15... O-O? 16. Txc7
Dxe5 17. Txb7 Lc8 18. Pc6!] 16. Pc5
Initiatief] 15. Dg4 g6 16. Tfe1 {met een
beetje spel op de zwarte velden.}]
13... Pxd4 14. Lxd7+? Maar pas nu begint
zwart beter te staan. Wit moet nu
nauwkeurig spelen om het evenwicht te
houden. [14. Pxd4 Lxb5 15. Pxb5 O-O 16.
Te1 {en er is niet veel aan de hand.}] 14...
Dxd7 15. Dxd4 [15. Pxd4 O-O-O 16. Pf3
[16. Pb3!?] 16... Dxd1 17. Tfxd1 Txd1+ 18.
Txd1 Td8 19. Txd8+ Kxd8 {is heel prettig
voor zwart.}]

15... Dxd4! Natuurlijk wil zwart de dames
ruilen om de e-pion beter aan te vallen en
van de d-lijn te profiteren. 16. Pxd4 O-O-O
{Nu dreigt zwart over de d-lijn binnen te
vallen, en de witte pionnen worden
zwak.}17. Pf5! {Wit zoekt het succes in de
tegenaanval -- terecht.} [17. Tad1 Pa4! 18.

Pf5 Pxb2 19. Txd8+ Txd8 20. Pxg7 Td2 21.
f4 Pd3 {ziet er goed uit.}] [17. Pf3 Pc4 18.
b3 Pd2 19. Tfe1 Pxf3+ 20. gxf3 -/+ {is ook
geen plezier.}] 17... g6 {Zwart neemt
genoegen met een gelijke stelling.} [17...
Td2 {is een interessante poging.} 18. b3!?
{is het meest praktisch antwoord:} [18. f4?
Txb2 {en} 19. Pxg7 {mag niet vanwege 19...
Tg8] [18. Pxg7 Txb2 19. Pf5 Td8 [19... Pc4
20. f4] 20. Tfd1 Txd1+ 21. Txd1 a5 22. Ph6
Txa2 23. Pxf7 Pd5 {leidt tot een
superscherpe stelling die ik niet wil
beoordelen.}] 18... g6 19. Ph6 Tf8
[{Belangrijk is dat na} 19... Te8 20. Tfd1
Txd1+ 21. Txd1 Txe5 22. Pxf7 Te2?? {niet
gaat vanwege} 23. Td8#] 20. Tfd1 = {Het
zwarte voordeel is minimaal.} [20. f4!?]]
18. Ph6 Td7 19. f4 Pc4 {Zwart wil de witte
coördinatie verstoren. Echter was ook
meteen Pd5 een idee.}20. Tf2 Te8 21. Tc1
[21. Pg4 Ted8] 21... Pe3 22. Tf3 Pd5 23. Td1
c6 [23... f6?! 24. Tfd3 c6 25. exf6 Pxf6 26.
Txd7 Pxd7 27. Kf2 {is zeker niet slechter
voor wit.}] 24. a3?! {Voor beide zijden is
het lastig om vooruit te gaan -- echter heeft
zwart het plan f7-f6. Nadat de stelling
opengaat, staan zijn stukken beter dan de
witte. Wit doet er beter aan om
tegenmaatregelen nemen, door het dekken
van de zwakke pion of f4 of door het
activeren van de koning.}[24. g3 f6 25. exf6
Pxf6 26. Txd7 Kxd7 27. Kf1] [24. Tfd3 f6
$141 25. exf6 Pxf6 26. Txd7 Pxd7 27. Kf2]
24... f6 {Natuurlijk kan zwart ook wachten,
of eerst a7-a5 doen etc. maar op gegeven
moment moet ie toch f7-f6 doen, en dan
misschien zonder elk momentum.}25. exf6
[25. Pg4 h5!] 25... Pxf6 26. Txd7 Kxd7 27.
Pf7? {Pas dit is een ernstige vergissing.}
[27. f5 g5 28. Pf7 g4 [28... Pe4 29. g4 Te7 30.
Te3] 29. Td3+ {zou beter zijn.}] 27... Pg4!
28. Td3+ [28. h3 Te1+ 29. Tf1 Txf1+ 30.
Kxf1 Pe3+ 31. Ke2 Pc4 -/+] [28. Pg5 Te1+ 29.
Tf1 Txf1+ 30. Kxf1 Pxh2+ 31. Kg1 h6 32.
Ph7!? Pg4 [32... Ke7 33. Kxh2 Kf7 34. Kg3
Kg7 35. Kf3 Kxh7 36. Ke4 Kg7 37. Ke5] 33.
Pf8+ Kd6 34. Pxg6 Kd5 -/+] [28. Tf1 Te2 29.

b4 Pe3] 28... Kc7 29. g3 Te2 30. b4!
{Vanzelfsprekend. De h-pion is voor zwart
niet heel aanlokkelijk.}30... b6!? {Bij geval
van twijfel moet je een vrije pion naar
voren schuiven, zeker als wit in tijdnood
is!}[30... Txh2 {was een alternatief, maar
niet zonder risico.} 31. Pg5 Kb6 32. Td7
[32. Pe6 Te2 33. Pc5 Te7 {is een gezonde
pluspion.}] 32... Ta2 33. Txh7 Txa3 34. Kg2
{geeft wit behoorlijk veel tegenspel.} 34...
Pe3+ 35. Kf2 Pd5 36. Tg7 Pxb4 37. Txg6
oo] 31. h3 Pf6 [31... Pe3? 32. Pe5 Tg2+ [32...
Pd5 33. b5] 33. Kh1 Txg3 34. Td7+ Kc8 35.
Txh7 Initiatief] 32. Pe5 c5 33. bxc5 bxc5
{Het zwarte plan is nu Te4, c4, gevolgd
van Kc7-b6-c5 etc. Niet dat dit heel
gevaarlijk was, maar wit gaat nu mis.}34.
g4? {Dat creëert allen maar
verzwakkingen.}34... Te4 35. g5 Ph5 36.
Td7+ Kb637. Txh7 Pxf4 38. Pd7+ Kb5? {Te
gretig gespeeld. Zwart moet de witte toren
niet in het spel laten.} [{Beter was} 38... Kc6
{waarna wit het heel lastig heeft:} 39. h4
[39. Pf6?! Ta4 40. h4 Txa3] 39... c4! [39...
Te3 40. Tf7!] 40. Pb8+ Kb6 41. Pd7+ Kb5 42.
Pf6 Te2 43. Txa7 c3 -+] 39. Pf6 Ta4 40. Tb7+
Kc4 41. h4 Txa3 {Ondanks zijn
materiaalachterstand heeft wit hier goede
remisekansen. De zwarte stukken zijn
slecht gecoördineerd.}[41... a5 42. Te7] 42.
Te7 Kb5 {Bereidt c5-c4 voor.} [42... Pd3 {is
te gevaarlijk:} 43. Te4+ Kb3 44. h5 gxh5 45.
g6] 43. Pe4 [43. Kf2!?] [43. Te4 Tf3 -+] 43...
c4 44. Pd6+? {Begin van een mooie
combinatie, maar het klopt helaas niet.}
[44. Kf2 {is beter. Het is dan onduidelijk
hoe zwart op lange termijn het
tegenspelidee h4-h5 afweert.
Bijvoorbeeld:}44... a5 45. Tf7 Pd3+ 46. Ke2
Ta1 47. Kd2] 44... Kc5 45. Pxc4 Ph3+ 46.
Kh2 Kxc4 47. h5 [47. Te6 Kd5 48. Txg6 Pf4
49. Tg7 Ke4 {wint voor zwart.}] 47... Pxg5
48.hxg6

48… Pf3+! {Dit schaak was wit -- en ook
zwart -- ontgaan toen hij Pe4 en Pd6+
speelde. Maar ik had sowieso geen goed
alternatief, vandaar dat ik hoopte dat "iets"
zou gaan. Goed gegokt.}49. Kh1 [49. Kg3
Pe5+ -+] 49... Ta1+ 50. Kg2 Ph4+ 0-1
Het was aan Anne Haast om het tweede
matchpunt veilig te stellen. Zij mocht op
aangeven van teamleider Bianca Muhren
niet op buigen of barsten spelen, waardoor
zij een eindspel met zware stukken ook
met pluspion tegen Sutmuller maar remise
gaf. Beide koningen stonden onveilig, een
kolfje naar de hand van Anne zou je
zeggen, maar een verstandig besluit. Ook
van Anne een zeer uitvoerige en gedegen
analyse.
Partij Jos Sutmuller- Anne Haast
1. d4 Pf6 2. c4 c5 3. Pf3 cxd4 4. Pxd4 e5 5.
Pf3 {Is niet zo heel veelbelovend voor wit,
kansrijker is 5. Pb5.} [5. Pb5 d5 6.cxd5 Lc5
7. e3 [7. P5c3 O-O 8. e3 {Komt op hetzelfde
neer.}] 7... O-O 8. P5c3 e4 9. Le2 De7 10. a3
Td8 11. b4 Ld6 12. Lb2 a5 13. b5 Pbd7 14.
Pd2 Pb6 15. Pc4 Pxc4
16. Lxc4 Lf5 oo/= Vervolgens gaat het
volgende paard naar d7, om gebruik te
maken van de velden e5 en c5.}] 5... Pc6 6.
Pc3 Lb4 7. Ld2 O-O 8. a3 [8. e3 e4 9. Pd4
Pxd4 10. exd4 d5 11. Db3 Lxc3 12. bxc3 Le6
13. c5 Dc7 =+

Dominguez - Topalov. Zwart heeft zijn
ontwikkeling al grotendeels voltooid en
daarom besluit Topalov actie te
ondernemen met Tb8 en b6. 8... Lxc3 9.
Lxc3 Pe4 10. Tc1?! {Geeft zwart al meteen
een goede stelling. Na 10.Dc2 zal het iets
makkelijker spelen zijn voor zwart, maar
er is niet heel veel aan de hand.}
[10. Dc2 Pxc3 11. Dxc3 d6 En zwart heeft
het eigenlijk wel prima voor elkaar. De
pion op d6 kan zwak worden, maar zwart
kan d5 door gaan zetten met: Le6, De7,
Tac8 en Tfd8.}10... Db6 11. e3 Pxc3 12.
Txc3 {Wit probeert er nog wat van te
maken. Na 12.bxc3 is de pionnenstructuur
natuurlijk wel lelijk, maar na 12. Txc3
heeft wit uiteindelijk niet genoeg
compensatie voor de pion.}
[12. bxc3 Dc5 =+ Meteen druk zetten op a3
en daarnaast ook De7 in de stelling
brengen. De dame staat daar goed omdat
je dan geen last meer hebt van Pg5 en na
een keertje d6 staat meteen de pion op b7
gedekt.}12... Dxb2 13. Tb3 Da2 14. Ld3 Pa5
{Mooi op tijd, want anders zou Lb1 wel
lastig zijn geweest.}15. Tc3 Db2 16. Tc2
Dxa3 17. Pxe5 {Een belangrijk alternatief is
het offer op h7, maar wit heeft uiteindelijk
niet genoeg stukken om het de zwarte
koning lastig te maken.}
[17. Lxh7+ Kxh7 18. Pg5+ Kg6 19. Dg4 f5
20. Dg3 Da1+ 21. Ke2 Dxh1 -+
{Wit heeft gewoon niet genoeg stukken
om er iets van te maken.}]

17... Db4+!
{Een handig schaakje. Wit wil geen dames
ruilen en anders kan wit niet meer
rokeren.}18. Ke2 De7 19. Pf3 Pc6
{Voorkomt Pd4 en brengt meteen Pb4 in
de stelling.}20. Tb2 b6 {Voorkomt druk op
b7 en maakt meteen een veld voor de
loper vrij.}21. Db1 g6 22. h4 Lb7 23. h5 Pe5
{De zwarte koningsstelling is stevig
genoeg en dus is het tijd om de stukken
wat meer te laten doen.}24. Pxe5 Dxe5 25.
Tb5 Df6 26. Le4 Lc6 27. Tb4 Tfe8 28. Ld5
Lxd5 29. cxd5 Tac8 Er zijn wat stukken
geruild en de stelling die over is gebleven,
is prima voor zwart. Een pion meer,
verbonden vrijpionnen en een toren op de
belangrijke c-lijn. 30. hxg6 fxg6 31. Tbh4
Te7 32. g3 d6?! Zorgt ervoor dat de toren
op e7 mee kan gaan helpen op de c-lijn,
maar het is toch niet de handigste zet. De
pion op d7 heeft nog een functie, namelijk
het dekken van veld e6! Omdat een offer
op h7 dan nooit mogelijk is voor wit, kan
de zwarte dame rustig haar gang gaan.
Verder is het belangrijk dat zwart mogelijk
torenruil voorkomt. De zwarte torens
kunnen makkelijker actief worden en
daarbij is het lastiger om alles onder
controle te houden als er een paar torens
af is. [32... Dc3 33. Td1 [33. Txh7? Txh7 34.
Dxg6+ Tg7 -+ 33... Dc5 -/+ Nu heeft zwart
nog steeds de c-lijn onder controle en
doordat de pion op b6 gedekt staat, kan de
a-pion gaan rennen.}33. Td1 {Ook de
witspeler heeft niet helemaal door dat het
best gunstig is om een paar torens te
ruilen. Na 33. Tc1 is het een stukje lastiger
voor zwart.}[33. Tc1 Tec7 34. Txc7 Txc7 35.
Te4 =+ {Het is nu moeilijker geworden
voor zwart om alles nog te dekken.}] 33...
Tec7 {Zorgt er ook voor dat de c-lijn onder
controle is, maar de toren is harder nodig
op e7 dan de dame op f6. Hij dekt namelijk
het belangrijke veld e4 en daarnaast is het
belangrijk om pion b6 te gaan dekken om
het mogelijk te maken de pionnen in
beweging te zetten.}[33... Dc3 {[%cal

Gc3c5] Na Dc5 is alles onder controle en
daarna rennen maar!}] 34. Td2 Tc4? {De
zwarte toren heeft een belangrijkere
functie op de c-lijn, dan de witte toren op
de h-lijn. Daarnaast is het moeilijker om de
stelling te winnen als er een paar torens af
is.}
35. Txc4 Txc4 36. Db5 {Ziet er misschien
aantrekkelijk uit, maar eigenlijk levert het
niet zo veel op. Na 36. Da2 kan wit de
zwarte controle over de c-lijn
verbreken.}[36. Da2 Tc7 37. Tc2 =+ {Het
dameeindspel is moeilijker te winnen en
weggaan van de c-lijn is geen optie.}] 36...
Tc7 37. De8+ Kg7 38. De4 Te7? {De c-lijn is
veel te belangrijk! Het is de enige open lijn
waar iets te doen is. Na bijvoorbeeld
38...Dc3 is het nog te proberen.}[38... Dc3
=+] 39. Dc4 Tf7 40. Kf1 Df3?!
{Ondertussen had ik niet heel veel tijd
meer voor de laatste zet en ik dacht dat 41.
Kg1 niet mogelijk zou zijn. Omdat dat wel
mogelijk is, doet de dame weinig meer op
f3 en besloot ik een zet later maar terug te
gaan...}41. Kg1 Df6 {De planning was
eigenlijk 41... Tf5:} [41... Tf5 42. Dc7+ Kh6
43. Dxd6 oo Wit pakt een pion mee en
voorkomt meteen Th5 door het schaakje
op f4 dat in de stelling is gekomen.}] 42. e4
{Is op zich wel handig om eventueel een
keer met e5 door te breken, maar hierdoor
is veld h4 minder onder controle.}42... h5
43. Te2 h4 44. gxh4 Dxh4 {Een onveilige
witte koning en nog steeds verbonden
vrijpionnen op de a- en b-lijn zou toch
genoeg moeten zijn.}45. Dd4+ Kh7 {Leek
me op de een of andere manier een
logischer veld om naar toe te gaan, maar
zo kan de toren er veel moeilijker bij
komen.}[45... Kg8 -/+{De toren kan via h7
gaan helpen en het is lastig voor wit om
zich te redden in zo'n stelling.}46. Tc2
Dg4+ 47. Kf1 Dh3+
{Is meer een zet om even te kijken waar
wit naartoe gaat, dan dat je er echt veel
aan zou hebben. Een alternatief zou zijn
geweest om de koning toch nog op g8 neer

te zetten.}[47... Kg8] 48. Ke1 Te7 {Met het
idee om druk te zetten op e4, er was echter
een betere manier om dat te doen:}[48...
Dh1+! 49. Ke2 [49. Kd2 Df1 -/+] 49... Df3+
50. Ke1 Te7 -/+ {Met tempo de dame
verbeterd en alsnog druk op e4.}] 49. Ke2?!
{Aangezien de zwarte dame nu
makkelijker schaakjes kan geven op de
witte velden, is het veiliger om op de
zwarte velden te gaan staan.}[49. Kd2
{Ziet er een beetje krom uit bij wit, maar
het is toch niet zo makkelijk om verder te
komen. Zwart moet altijd rekening
houden met Tc8.}] 49... Dh1{Iets subtieler
was 42... Dg2, om f3 eruit te halen.} [49...
Dg2 50. Ke3 b5 -/+ {Eindelijk eens die
pionnen laten rennen. Verder heeft zwart
ook nog Tf7 achter de hand, om het de
witte koning lastig te gaan maken.}] 50.
Ke3 {Wit mist de kans om zijn zwakke
pion op e4 te dekken:} [50. f3 Dg2+ 51.Df2
=+ {Het toreneindspel is niet duidelijk en
nu heeft wit in ieder geval geen last meer
van een zwakke pion op e4.}
] 50... De1+ {Is niet zo heel nuttig, omdat
het toreneindspel niet duidelijk is wegens
een doorbraak met e5.} 50... b5 -/+ {Met een
zelfde soort stelling als na 49... Dg2 met
dus alsnog goede kansen.}] 51. Te2 Dc1+
52. Dd2 Da3+

{Het is maar de vraag wie er beter staat in
het toreneindspel, maar na 52. ... Dh1 zou
wit nog steeds op moeten letten.}[52...

Dxd2+ 53. Txd2 {De zwarte toren zal toch
een keer een pion moeten gaan dekken,
waardoor het mogelijk wordt voor wit om
met e5 een gevaarlijke vrijpion te creëren.}
53... Kg7 [53... a5 54. Tb2 Tb7 55. e5] 54.
Tc2 Kf6 55. Tc6 Td7 56. f4] [52... Dh1 =+]
53. Dd3 Dc1+ 54. Dd2 Da3+
{Gelukkig was de teamoverwinning
binnen, maar ik heb toch wel wat kansen
gemist...} 1/2-1/2

Bleef over het grootste foutenfestival van
de middag en dat vond plaats aan bord 1.
Gezegd moet worden dat Van de Plassche,
zoals te doen gebruikelijk, grote ruzie had
met de klok, zowel voor de veertigste zet,
als in de uitvluggerfase waar hij op een
gegeven moment vrijwel heel zijn tijd had
opgeconsumeerd. Ik durfde bijna Fritz of
Rybka niet aan te zetten en ik had er ook
beter aan gedaan dat niet te doen.
Hieronder mijn bevindingen.

Le3! Wel gezien, maar niet onderkend
hoe goed die zet is. 38. Tff1 [38. Pxe3
dxe3 kost een pion.] 38... Tc8 39. Kg3 Tc2

40. a4? Op de 40ste zet weer een enorme
fout waardoor wit van minder naar totaal
verloren gaat. [40. Pxe3 dxe3 41. Td3 e2 42.
Te1 Txa2 43. Te3 is nog speelbaar.] 40...
Lf4+! 41. Pxf4+ exf4+ 42. Kh3

Herman Grooten – Bas van de Plassche

Wit is goed uit de opening gekomen en
heeft een stelling bereikt met een
positioneel voordeeltje, een stelling waarin
zwart niets kan doen.
35. Lxd4?! Het is moeilijk om verder te
komen, maar dit wel heel slecht getimed.
[Wit kan het gaan proberen met 35. b4]
35... cxd4 36. g4 Lf4 37. Tf2? En dit is
meteen een enorme bok erover heen. 37...

42… Ke5? De tijdcontrole is allang
gehaald, dus zwart had alle tijd om uit te
zoeken hoe hij de winst, die voor het
grijpen ligt, kon binnenhalen. [42... hxg4+
43. fxg4 [43. Kxg4 Tg2+ 44. Kh3 Tg3+ 45.
Kh2 Th7 gaat zelfs mat.] 43... Ke5 en
vanwege de talloze zwakke pionnen van
wit gaat hij hier geen standhouden.] 43.
gxh5 gxh5 44. Tg1 En nu mag wit het
weer gaan proberen! 44... Tf2 45. Tg5+
Ke6 46. Td3 Tc7

47. Tg6+ Een slim schaakje om
verwarring te stichten. Met in het
achterhoofd de stand in de wedstrijd (1,53,5 voor Stukkenjagers) probeert zwart
zichzelf winstkansen te blijven toedichten.
En dat was precies wat wit nodig heeft. [Ik
zat een tijd te rekenen op 47. Txh5 Tc3 48.
Th6+ Ke5 [48... Kd7? verliest na 49. Txd4
Tcxf3+ 50. Kg4 Tg3+ 51. Kf5 en veld f5 is
beschikbaar gekomen voor de witte
koning waarna wit op winst staat.] 49.
Th5+ Ke6 en zag toen niets beters dan deze
zetherhaling. 50. Txd4?? mag nu uiteraard
niet op straffe van mat: 50... Tcxf3+ 51. Kg4
Tg3#] 47... Ke5 48. Tg5+ Kf6 Nog niets
mis mee. [48... Ke6 en wit kan remise gaan
forceren als hij wil.] 49. Txh5 Tc3 50.
Tf5+? Dat was de bedoeling: de toren
maakt met tempowinst veld h5 vrij. Maar
het is opnieuw een levensgrote fout. [De
enige zet was 50. Th6+! Ke5 [50... Kg7? 51.
Txc3 dxc3 52. Txd6 Txf3+ 53. Kg4 c2 54.
Tc6 Tf2 55. e5 is weer gewonnen voor wit.]
51. Th5+ met opnieuw een zetherhaling.
Het is duidelijk dat beide spelers de
zetherhalingen niet uit de weg kunnen
gaan. Maar ook duidelijk dat beide spelers
zo graag willen winnen dat er fout op fout
gestapeld wordt.] 50... Ke6 51. Txd4 [51.
Txc3 dxc3 52. Tf8 Ke5 53. Kg4 Tg2+ 54.
Kh5 c2 55. Tc8 Kd4 wint voor zwart.]

51... Tcxf3+? En zwart verzuimt opnieuw
om zijn slag te slaan. [Met 51... Tfxf3+ 52.
Kg4 Tg3+ 53. Kh5 [53. Kxf4 Tcf3#] 53... Tc8
54. Tg5 Th8+ 55. Kg6 Txb3 56. h5 Tg3 zal
hij wel kunnen winnen.] 52. Kg4 Tg3+ 53.
Kh5 Txb3 54. a5?! Weer niet de beste. [54.
Tfd5 f3 55. Kg4 Tg2+ 56. Kf4 f2 57. Txd6+ is
de remise weer een feit.] 54... Tb8?! Ook
niet de handigste. [54... Tg2 55. Tfd5 [55.
Txf4?? Ke5! met torenwinst!] 55... f3 is het
weer remise.] 55. Kg4 Tg8+ 56. Tg5 Tf8
57. Tg6+ Ke5

58. Tdxd6 Inmiddels lijkt wit de leiding
overgenomen te hebben in de partij, maar
met een aardig foefje kan zwart het weer
binnen de remisemarge brengen. 58...
Tg2+ 59. Kf3 Tg3+! 60. Kf2 [60. Txg3??
verliest een toren na 60... fxg3+ 61. Kxg3
Kxd6] 60... Txg6 61. Txg6 Kxe4

Kg5 Tg1+ 69. Kf6 Th1 70. Kg7 Kc4 71. h7
Txh7+ 72. Kxh7 a4 en hij heeft het
volbracht.] 63. h6 Kf5 64. Tg7! Th8 65. h7
Kf6 66. Ta7 Ke5 [Het eenvoudigst remise
was nu 66... Kg6 67. Txa6+ [67. Kf3 Txh7
68. Txh7 Kxh7 69. Kxf4 Kg6 70. Ke5 Kf7 71.
Kd6 Ke8 72. Kc7 Ke7 met remise.] 67...
Kxh7 68. Kf3 Tf8] 67. Kf3 Kf5 68. Tc7
Van de Plassche was nu bijna door zijn tijd
heen en produceerde de laatste blunder
van de partij. 68... Tf8??
62. h5 De stelling is remise te houden
voor zwart, maar dat is allemaal niet meer
zo evident als hiervoor. Daarbij zat Van de
Plassche inmiddels erg krap in zijn tijd.
Een paar minuten voor de rest van de
partij, terwijl ik nog ruim in mijn tijd zat.
62... Ta8 [Iedereen brulde na afloop dat
62... Tf5 meteen remise forceert. Men had
echter nog niet gezien dat er nog heel wat
dient te gebeuren na 63. h6 Txa5 64. Te6+!
deze tussenzet had ik nog wel
meegenomen. 64... Kd4 65. Kf3 en nu moet
zwart zeer nauwkeurig spelen wil hij niet
verliezen. Bijvoorbeeld: 65... Th5 66. Kxf4
[66. Txa6 Th4! en nu kan wit geen
progressie boeken.] 66... a5 67. Kg4 Th1 68.

69. Tf7+!

1-0

Winifred en promotie van het derde
Ik vind Winifred een heel bijzondere naam.
Ben niet verliefd op Winifred, maar een beetje jaloers op Cor toch wel.
Je zult maar een vriendin hebben die Winifred heet.
Mijn vrouw heet Saskia, vernoemd naar de vrouw van Rembrandt.
Maar ik heb meer met Wales, waar de naam Winifred vandaan komt, dan met Rembrandt.
Winifred betekent: witte, gezegend, eerlijk en vredig.
Poeh, dat maakt de naam bepaald niet licht te dragen.
Of Winifred gezegend is, dat weet ik natuurlijk niet,
Maar eerlijk en vredig, dat is zij beslist.

In 2009 heeft maar één meisje de naam Winifred gekregen.
En stond daarmee op de 224ste plaats. Echt waar.
Nou, onze Winifred staat niet op de 224ste plaats.
Zij is onze onbetwiste nummer 1.
Ik las van een Winifred die blij was een meisje te zijn.
“Anders had zij geen Winifred geheten”.
Dat vind ik nou mooi, zo’n gepaste trots.
En dat vind ik ook zo mooi aan onze Winifred.
Beheerst incasserend, ingetogen trots.
Zij greep mis en scoorde helaas een 0.
Maar geen gejammer.
Wel Kien zijn eerste partij laten winnen.
En het team als geheel een eclatant succes laten boeken.
Sorry Joost, dat moet het Winifred-effect geweest zijn.
De eerlijke en vredige uit Wales,
Al onze tegenstanders zullen zich in haar kracht vergissen.
Let maar op.
En Sjo, zult u zich wellicht afvragen?
Hij zit in de overgang, komt ’s morgens later thuis dan zijn zoon.
En laat weten nog niet ‘in zijn flow’ te zijn…
Zou Sjo blij zijn een jongen te zijn?
Omdat hij anders geen Sjo had geheten?
Met Winifred én met Sjo, de promotie van het derde lijkt zeker.
Lex Karstens

Stukkenjagers 3 doet weer mee!
Vorig seizoen verloren we de seizoensouverture van Eindhoven 2 dat daarna door zou
stomen naar de titel. De rest van ons seizoen bestond verder uit freewheelen naar de
eindstreep want voor de prijzen waren we in feite al uitgeschakeld.
Er was ons dan ook wat aan gelegen om het seizoen dit jaar wat langer interessant te
houden. De eerste horde daarvoor is genomen door een 5.5 – 2.5 overwinning in de
uitwedstrijd tegen BSV 2. Op die uitslag viel weinig af te dingen, al heeft het feit dat twee
van de sterkste Bergenaren hun eerste team moesten versterken zeker niet in ons nadeel
gewerkt. Temeer omdat hun vervangers op aanzienlijk minder imposante ratings konden
bogen dan degenen die zij vervingen.

Het duurde tot in het vierde speeluur voordat er enige tekening in de strijd kwam maar
vanaf toen ging het hard. Aan bord 4 had ik een pion geofferd en daarvoor enige activiteit als
compensatie gekregen. Toen mijn tegenstander ook nog een tweede pion buit maakte,
vergde hij daarmee teveel van zijn stelling en overzag een aardige wending waarmee hij zijn
dame en dus ook de partij verloor. Vrijwel gelijktijdig won Kien aan bord 3 zijn partij. Hij
had een kwaliteit buitgemaakt en bleef ook daarna het initiatief houden. De afwikkeling naar
winst was hem vervolgens wel toevertrouwd. Ook op de eerste twee borden vielen de
beslissingen kort na elkaar. John en zijn tegenstander René Punt speelden op bord 1 elk hun
eigen partij achter een ononderbroken en veilige dubbele pionnenketen. Het maakte niet veel
meer uit waar de stukken stonden want een weg naar de overkant was feitelijk niet
beschikbaar. De remise was dan ook niet meer dan logisch. Aan bord 2 speelde Sjo tegen de
ook bij ons bekende Peter van Oevelen. Sjo leek een gevaarlijk koningsaanval via de zwarte
velden te lanceren maar die sloeg niet door. Peter hield in een eindspel met zware stukken en
een pion meer het hoofd koel en wikkelde af naar een gewonnen pionneneindspel.
Debutante Winifred kwam met zwart aan bord 6 nooit echt in haar spel, maar daarvoor
komen dit seizoen ongetwijfeld nog voldoende gelegenheden. Het is daarentegen nog maar
de vraag of zij er dit seizoen nog achter zal komen hoe het nou echt zat met Cor en de koe….
Lex speelde aan bord 5 een solide partij tegen Adry Goris, tenminste zo leek het, want een
overoptimistische manoeuvre kostte hem een kwaliteit en had hem vermoedelijk de partij
moeten kosten. Lex bleef nu goed bij de les, greep zijn kansen en wist alsnog zelfs het volle
punt binnen te halen in een eindspel dat gezien mocht worden. Aan bord 7 speelde Ron een
ook voor zijn doen rustige partij. Dat resulteerde uiteindelijk wel in wat kleine voordeeltjes
die in het eindspel allengs tot groot voordeel werden samengevoegd. Ron’s tegenstander
hield het daarin wel erg snel voor gezien, maar ook langer doorspelen had beslist geen beter
resultaat opgeleverd. Aan bord 8 begon Arend-Jan waar hij vorig seizoen geëindigd was,
namelijk in het derde. Toch merkwaardig wanneer je teamleider van het vierde bent! Hij
kwam wat stroefjes uit de opening maar maakte met een aardige actie op de damevleugel
ineens een stuk buit waarvoor hij wel enkele pionnen ter compensatie moest afstaan. Er
ontstond een erg interessant eindspel waarbij de witte pionnen steeds door dreigden te
breken. Dit alles werd door Arend-Jan keurig gecounterd en uiteindelijk verloor zijn
tegenstander have, goed en punt in een soort zetdwangsituatie. Daarmee zijn we het seizoen
prima begonnen tegen een van de teams die we op voorhand als mogelijke concurrent voor
de titel hadden ingeschat. Ook dit seizoen zullen de teams in de promotieklasse aardig aan
elkaar gewaagd zijn, maar hoe dan ook: we zijn erbij en doen mee voor de prijzen, of
eigenlijk dè prijs.
Joost

De ALV
Het was me het avondje wel. Een avond als een zorgvuldig gecomponeerd muziekstuk, dat
rustig, kabbelend begon, maar gaandeweg crescendo naar een climax ging, overgaand in een
kakafonie van geluid om tenslotte toch nog in een vredige stemming te eindigen.
Bij binnenkomst in de vergaderzaal, zo rond de aangekondigde aanvangstijd, begon het bij
het stemmen van de instrumenten met de opmerking van de dirigent:
“Zo, op dit moment zijn er evenveel leden als bestuursleden aanwezig”.

Voor een ervaringsdeskundige overigens niks nieuws bij de Stukkenjagers. Evenmin nieuw
was dat, nadat iedereen van de bar beneden was weggeplukt, het totale aantal aanwezige
leden, inclusief het bestuur, ongeveer een kwart van het totale ledental was, wat vanachter
de bestuurstafel, preluderend op eventuele statuten, enige onrust veroorzaakte over de
rechtsgeldigheid van de te nemen besluiten. Een lichte onrust in de ondertonen die al snel
wegebde om over te gaan in een adagio uitgevoerd relaas over de gebruikelijke
onderwerpen zoals verslag interne, externe, evenementen etc. Bij het thema financiën
veerden de toehoorders even op door een paar licht dissonante, enige verwarring zaaiende
klanken, maar al spoedig keerde de harmonie terug, bevestigd door een welluidend
slotakkoord van de kascommissie net voor de pauze.
Na de pauze leverden de verwachtingen omtrent de interne, de externe en de SJ Open een in
moderato uitgevoerde, vloeiende melodie op, waarbij de toehoorders rustig onderuit konden
zakken, in gedachten al bij de gebruikelijke vluggertjes na de te voorziene tijdige afloop van
het stuk, maar, opnieuw bij het thema financiën in combinatie met de evenementen, ging het
via allegro al spoedig naar presto om, ingezet door de Chinese paukenist, in een prestissimo
kakafonie te eindigen.
Wat was er aan de hand?
Allereerst een breed uitgesponnen melodielijn over het weekendtoernooi.
Wat willen we ermee? Dezelfde vorm of op een kleinere schaal? De Fontyslokatie of op zoek
naar een alternatief? Met de bibliotheek als eerste suggestie. Wie zetten de schouders
eronder? Komt er een commissie die op zoek gaat naar nieuwe werkpaarden of schrijven we
gericht aan? Zijn er in de zaal eventueel al voldoende te vinden?
De argumenten en opmerkingen tolden kriskras door elkaar, werden even op de achtergrond
gedrongen of overspoeld door andere opmerkingen, keerden als motief weer terug, waarna
het tollen vrolijk opnieuw begon. Het slot van het liedje was dat er inderdaad in de zaal een
paar bereidwilligen gevonden werden, maar of die nu de commissie vormden of dat ze, al
dan niet gericht, verder zouden zoeken werd niet helemaal duidelijk.
Vanuit het presto zakte de partituur terug naar het andante van de financiën uitgevoerd
door de schatbewaarder van de stichting (vereniging?) De Harmonie. Toen echter de klanken
daarvan wegzonken, werden de toehoorders opgeschrikt door een daverende klap van de
paukenist, die vervolgens een niet te stuiten roffel weggaf die alle overige instrumenten
overstemde. Bij de kakafonie die dat tot gevolg had verging horen en zien.
De verwarring daarna werd zo mogelijk in de finale slotakkoorden nog groter. De
bestuursverkiezing, die niet eens op de agenda stond, maar desondanks als hamerstuk was
verlopen, werd in de rondvraag nog eens dunnetjes overgedaan waarbij alle mogelijke regels
van de Leer der Statuten, aanwezig of niet aanwezig, met voeten werden getreden.
Onmiddellijk na die slotakkoorden spoedde, ter verwerking, iedereen zich naar de bar, voor
het bier, of naar de buitendeur, voor de sigaret.
Theo M.

Het is weer voorbij die mooie zomer,
Die zomer die begon zowat in Mei
Je dacht dat er geen einde aan zou
komen,
Maar voor je het weet is heel die
zomer al weer lang voorbij
Bovenstaande tekst werd zo’n 25 jaar
geleden gezongen door Gerard Cox, ook
voorbij dus, net zoals deze zomer. Zo links
en rechts waren er heel wat stukkenjagers
actief, voldoende reden voor een terugblik
vol weemoed, waarbij we putten uit de
diverse sites.
Doorgaan in de zomer... (11-7-2010)
Ook tijdens de zomer zijn er tal van
Stukkenjagers actief op de 64 velden. Een
voorproefje gaven de vier Stukkenjagers
die acte de présence gaven tijdens het NK
Schafeltennis in Hilversum. Bij dit
evenement gingen de 44 deelnemers de
strijd aan op het schaakbord én op de
tafeltennistafel, zij 't niet tegelijkertijd.
Bram van den Berg won vorig jaar de titel,
maar moest deze keer genoegen nemen
met het zilver, achter multicrack Rob
Bertholee. Robin Swinkels eindigde als
vijfde, terwijl we verderop op de ranglijst
ook Dennis Jaheruddin en Paul Hanique
aantreffen.
Afgelopen weekend speelden drie leden in
het Nova College Weekendtoernooi in
Haarlem. Robin Swinkels deed het
uitstekend. Een overwinning op collegaGM Haslinger en een remise met topper
Matthew Sadler brachten hem op een
kansrijke 4 uit 5, maar helaas kwam toen
weer de laatste ronde: verlies tegen GM
Turov. Mark Haast begon met een bye en
een nederlaag tegen Lisa Hortensius, maar
herstelde zich goed met drie zeges op
spelers in de 2100. Tussendoor was GM
Kravtsjiv te sterk, 3,5 uit 6 derhalve. In de

B-groep wisselde Lex Karstens zwakke
momenten in de rondes 1 en 4 af met vier
overwinningen, zodat hij zijn 'eigen' TPR
scoorde.
Jammer van de slotronde (22-7-2010)
Het Leiden Chess Tournament is ten
einde, Anne Haast is op 5 punten uit 9
partijen blijven steken. Na de nederlaag
tegen IGM Van den Doel moest ze in
ronde 5 ook diens collega Gofshtein het
punt laten. Daarna pakte Anne de draad
weer op, met een zege en twee remises.
Helaas was er in de slotronde een
nederlaag tegen Lars Vistisen, waardoor
ze werd teruggeworpen op haar 'eigen'
TPR, achterin de 2200.
Zomerse toernooridders (8-8-2010)
Hoezo gesloten seizoen... er zijn nog
steeds Stukkenjagers die de zomerperiode
benutten om een toernooi te spelen. Zo
namen er vroeger jaarlijks wel 20 à 25
leden deel aan het open toernooi van de
Koninklijke Gentse Schaakkring Roy
Lopez. Deze keer moest Kienfong Lie
Kwie in zijn eentje de eer van de club hoog
houden. Hij kon echter zijn goede vorm
van het slot van het seizoen niet
vasthouden en moest zich tevreden stellen
met 3,5 uit 9, zoals je kunt zien op de
toernooisite. Eveneens in juli waren er
enkele Stukkenjagers te bewonderen
tijdens enkele rapidtoernooien in België. In
Hasselt wist Maurice Peek zich naar een
tweede plaats te schaken, in Lommel
moest hij Mart Nabuurs (derde) net voor
laten gaan. Steff Helsen eindigde hier in
de middenmoot.
Eén Stukkenjager bij het Open Nederlands
Kampioenschap in Dieren, begin
augustus. Robin Swinkels had met 2,5 uit
5 een desastreuze start, maar wist daarna
vier keer op rij te winnen, onder meer van
collega-IGM Ikonnikov (2578). Met 6,5 uit

9 eindigde hij - met Sipke Ernst en Erwin
l'Ami - gedeeld als beste Nederlander, en
daar zit bij dit toernooi een plaats in het
NK aan vast. Sipke had zich al geplaatst,
maar ten opzichte van Erwin kwam Robin
nogal wat weerstandpunten te kort. Toch
was l'Ami bereid te vluggeren om een NKplaats. Het sportieve gebaar bleef zonder
gevolgen, want Robin dolf met 2-0 het
onderspit.
Anne Haast nam deel aan het Hogeschool
Zeeland Toernooi in Vlissingen. Na een
opvallende remise in ronde 1, liet zij in de
ronden 2 tot en met 8 steeds het meest
waarschijnlijke resultaat aantekenen. In de
slotronde maakte Anne echter het verschil
door een zege op FM Oscar van Veen. Ze
eindigde daardoor op een mooie 6,5/9.
Stukkenjagers op De Muur (17-8-2010)
Van 11 tot en met 15 augustus gaven vier
Stukkenjagers acte de présence in
Geraardsbergen, waar door schaakclub
Van Pion Tot Dame al voor de 26e keer het
Open van Geraardsbergen werd
georganiseerd. In de prachtige ambiance
van een achttiende-eeuwse abdij met
koetshuis heerste er zoals gebruikelijk een
zeer gemoedelijke onderlinge sfeer. Het
toernooi werd met 7,5 uit 9 overtuigend
gewonnen door de Belg Johan
Goormachtigh (2273). Van de
Stukkenjagers deed Reinier Jaquet het met
5,5 punt en een TPR van 1982 zeer
behoorlijk. Joost Op 't Hoog (5) en Lex
Karstens (4,5) bleven met TPR's van 1831
en 1827 enigszins achter bij de
verwachtingen, maar hebben zich vast
beterschap voor het toernooi van volgend
jaar voorgenomen. Steff Helsen deed mee
aan het blitztoernooi en haalde daar een
verdienstelijke negende plaats met een
score van 6 uit 9. Meer informatie, partijen
en een ruime foto-impressie zijn te vinden
op de site van de organiserende
vereniging.

Hieronder een paar vlotte winst- en
verliespartijtjes van Reinier Lex en Joost.

[White "Jaquet, Reinier"]
[Black "Roos, Frank"]
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd7 4. Bxd7+
Qxd7 5. O-O Nc6 6. c3 g6 7. d4 cxd4 8.
cxd4 Bg7 9. Nc3 Nf6 10. Qe2 O-O 11. Rd1
Qc7 12. Bg5 e6 13. Rac1 Qa5 14. a3 Rac8
15. d5 exd5 16. exd5 Rfe8 17. Qb5 a6 18.
Qxb7 Ne7 19. Qb4 Qxb4 20. axb4 Rc4 21.
b5 axb5 22. Nxb5 Rxc1 23. Bxc1 Nfxd5 24.
Nxd6 Rb8 25. Nc4 h6 26. Kf1 Rb4 27. Nfe5
Rb8 28. Ke2 Nb4 29. Rd7 Nbd5 30. Kd1
Kf8 31. Rxd5 Rc8 32. Rd7 f6 33. Nd6 1-0
[White "Jaquet, Reinier"]
[Black "Ringoir, Tanguy"]
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Bb5+ Bd7
5. a4 Nf6 6. Nf3 e6 7. O-O Bd6 8. Bg5 Bxb5
9. axb5 Nbd7 10. Qe2 O-O 11. Nc3 Qc7 12.
Kh1 Rac8 13. Rac1 Qc4 14. Bxf6 Nxf6 15.
Rfe1 Ba3 16. Qxc4 Rxc4 17. Nxd5 Bxb2 18.
Ne3 Rb4 (18... Ra4 19. Rcd1 Ne4 $17) 19.
Rb1 Ne4 $2 $18 (19... Ne4 20. Nd1 Rc8 21.
Rxe4 Rxc2 0-1
[White "Karstens, Lex"]
[Black "Schalkx, Johnny"]
1. d4 g6 2. e4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Be3 a6 5. f4
Nf6 6. h3 c5 7. Nf3 cxd4 8. Nxd4 Nc6 9.
Be2 O-O 10. O-O Qc7 11. Bf3 Na5 12.
Nce2 Nc4 13. Bc1 e5 14. Nb3 b5 15. g4 Bb7
16. Ng3 exf4 17. Bxf4 Rfe8 18. Re1 Ne5 19.
Rb1 Qb6+ 20. Kh2 Qf2+ 0-1
[White "Bellens, Steven"]
[Black "Karstens, Lex"]
[1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nf6
5. Nxf6+ gxf6 6. Bc4 Bf5 7. Nf3 Nd7 8. Qe2
Nb6 9. Bd3 Bg6 10. Bf4 Nd5 11. Bg3 Qa5+
12. Nd2 Bh6 13. Bxg6 hxg6 14. c3 Bf4 15.
Bxf4 Nxf4 16. Qf3 Ne6 17. Nb3 Qg5 18. g3
O-O-O 19. Qe3 Qd5 20. O-O-O Rh3 21. f3
Rdh8 22. Rd2 Rxg3 23. hxg3 Rxh1+ 24.

Rd1 Rh3 25. Rg1 a5 26. Qe4 Qb5 27. Nc5
Rh2 0-1
[White "Goormachtigh, Johan"]
[Black "Op 't Hoog, Joost"]
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Be7 5.
Bf4 c6 6. e3 O-O 7. h3 dxc4 8. Bxc4 b5 9.
Bd3 b4 10. Na4 Ba6 11. Ne5 Bxd3 12. Qxd3
Qa5 13. b3 Qd5 14. O-O Nbd7 15. Rfd1
Rfd8 16. Rac1 c5 17. dxc5 Nxe5 18. Qxd5
Nxd5 19. Bxe5 f6 20. Bg3 f5 21. Be5 Bf6 22.
Bxf6 Nxf6 23. f3 Kf7 24. Kf2 Ke7 25. Ke2
Rd5 26. Rxd5 Nxd5 27. g3 Rc8 28. e4 fxe4
29. fxe4 Nf6 30. Rc4 a5 31. Nb6 Rc6 32.
Ke3 g5 33. Rc2 Nh5 34. g4 Nf6 35. Kd4 1-0
[White "Op 't Hoog, Joost"]
[Black "Lagaert, Lisa"]
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Qb6 5. Nf3
Nc6 6. Bd3 Bd7 7. O-O cxd4 8. cxd4 Nxd4
9. Nxd4 Qxd4 10. Nc3 Qxe5 11. Re1 Qb8
12. Nxd5 Bd6 13. h3 Ne7 14. Nxe7 Bxe7 15.
Qh5 g6 16. Qa5 Qd8 17. Qxd8+ Bxd8 18.
Bh6 Bf6 19. Rad1 Bc6 20. b4 Bc3 21. b5
Bxe1 22. bxc6 Bxf2+ 23. Kxf2 bxc6 24. Be4
Rc8 25. Bg7 Rg8 26. Bf6 c5 27. Kf3 h5 28.
h4 c4 29. Kf4 c3 30. Kg5 c2 31. Bxc2 Rc5+
32. Kh6 Rd5 33. Ba4+ Kf8 34. Rc1 1-0
Van Brasschaat naar... Roosendaal! (22-82010)
Bram van den Berg heeft zijn bliksemstart
van 4,5 uit 5 in het Brasschaat Open geen
goed vervolg kunnen geven. Na een
ongelukkige nederlaag tegen FM Steven
Geirnaert wist hij zijn positie in de top niet
meer vast te houden; 5 uit 9 werd zijn
deel, zoals je op de toernooisite kunt
nakijken. Niet getreurd, want in het
weekend van 26-28 augustus wacht in
Roosendaal het laatste van de
zomertoernooien. En wat voor een! Na de
veelbelovende herstart van vorig jaar is SV
De Pion erin geslaagd het Persoonlijk
Kampioenschap van de NBSB op te
luisteren met een deelnemersveld dat het
tijdelijk gemis van het Stukkenjagers

Weekendtoernooi kan verzachten. Kijk
alleen maar eens naar de voorlopige
plaatsingscijfers van onze jongens: Robin
Swinkels (2), Mark Haast (6), Bram van
den Berg (12), Frans Konings (16) en Mart
Nabuurs (19). Alle info over dit toernooi en de mogelijkheid om je alsnog aan te
melden - vind je op de toernooisite, waar
je vanaf vrijdag het toernooi ook 'live' kunt
volgen.
Bram doet overigens niet alleen aan
schafeltennis, maar beoefent ook een
bijzondere atletiekvorm, nl. schaakrennen,
bij het aanklikken van de site heeft hij of
de finish al bereikt en zit hij van zijn
doping te genieten of hij ligt een half uur
voor.
Robin moest het in Roosendaal in ronde 4
opnemen tegen Erik van den Doel en dat
heeft hij geweten!
Robin Swinkels – van den Doel, Erik 0-1
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 e6 6. g4 h6 7. h3 Nc6 8. Bg2 Nxd4
9. Qxd4 e5 10. Qd3 Be6 11. f4 Rc8 12. f5 Bc4
13. Qe3 d5 14. exd5 Bb4 15. Bd2 O-O 16. OO-O Qa5 17. a3 Bxa3 18. Nb1 Bxb2
19. Kxb2 Qa2 20. Kc1 Bb3 21. c3 Qc2

Het herstel volgde meteen de volgende
ochtend. Oud lid Remco Sprangers
vormde zijn zoenoffer

Hugo Faber – Mark Haast na 23. Te1-e2

Sprangers, Remco - Swinkels, Robin 0-1

23. ..... e7-e5 24. d5xe5 ep f7xe6 25. La2xe6
Kg8-h8 26. Le6-d5 1-0

1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5 4. d4 g6
5. Nf3 Bg7 6. Be3 cxd4 7. cxd4 Nf6 8. Nc3
Qd8 9. Bc4 O-O 10. O-O Nc6 11. d5 Na5
12. Be2 Bg4 13. Qa4 Rc8 14. Rfd1 Bxf3
15. gxf3 Ne8 16. Bxa7 Nd6 17. Qb4 Nac4
18. Rac1 Qd7 19. b3 Ne5 20. Qf4 Qh3
21. Bd4 Qh5 22. Be3 Nf5 23. Ne4 Nxe3
24. Qxe3 Bh6 25. f4 Qh4 26. Qg3 Qxf4
27. Qxf4 Bxf4 28. Rxc8 Rxc8 29. d6 exd6
30. Nxd6 Rc2 31. Kf1 Rxa2 32. Rd4 Bxh2
33. Nxb7 Nc6 34. Rd7 Rb2 35. Nc5 Ne5
36. Re7 Bf4 37. Rb7 h5 38. Bc4 Nxc4
39. bxc4 Rxb7 40. Nxb7 Kf8 41. Nc5 Ke7
42. Ke2 Kd6 43. Nd3 Be5 44. f4 Bd4 45. Kf3
f5 46. Nb4 Kc5 47. Nd5 Kxc4 48. Ne7 Bf6
49. Nxg6 Kd5 50. Kg3 Ke4 51. Nf8 h4
52. Kh3 Kxf4 53. Ne6 Ke3 54. Nc7 Ke4
55. Ne8 Be5 56. Kxh4 f4 57. Kh3 f3

Bram fungeerde als Engel der Wrake tegen
Hugo Faber, die in een eerder stadium van
het toernooi met het volgende slotakkoord
Mark Haast had geklopt.

Van den Berg, Bram - Faber, Hugo 1-0
1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. O-O O-O
5. d4 d6 6. b3 c5 7. e3 Nc6 8. Bb2 cxd4
9. exd4 Ne4 10. Nbd2 Nxd2 11. Qxd2 a5
12. c4 d5 13. Rfe1 h6 14. cxd5 Nb4 15. Ba3
Nxd5 16. Ne5 a4 17. b4 Nc7 18. Rac1 Nb5
19. Bb2 h5 20. Rc5 Nd6 21. Bd5 Bf5 22. Qe2
e6 23. Bg2 a3 24. Bc3 f6 25. Nc4 Rf7 26. h3
Nxc4 27. Qxc4 Bf8 Diagram

28. g4 hxg4 29. hxg4 Bxg4 30. d5 Bxc5
31. bxc5 1-0 door stelling en
tijdsproblemen

BK: geen Stukkenjagers op podium (29-82010)
In het weekend van 27-29 augustus
organiseerde SV De Pion in Roosendaal
het Brabants Kampioenschap. Men was er
in geslaagd een zeer sterke bezetting bij
elkaar te krijgen, de gemiddelde rating in
de hoofdgroep bedroeg zo'n 2180! In dit
geweld ook twee grootmeesters, Erik van
den Doel en onze Robin Swinkels. Zij
troffen elkaar in ronde 4, ook al had Robin
toen al een halfje afgegeven. Helaas kon
hij het niet bolwerken, maar door de
resterende partijen te winnen werd hij met
4,5 uit 6 nog vierde, achter Van den Doel,
David Miedema en Jasper Broekmeulen
(allen 5). Ook Bram van den Berg, die
tegen Robin zijn enige nederlaag leed, had
de 4,5 punt op de slof. Helaas haperde er
in de slotronde iets in de afwerking tegen
Arben Dardha, waardoor hij op 4 punten
bleef steken. Bram kreeg nu gezelschap
van Frans Konings, die in ronde 6 Mart
Nabuurs terugwees. Laatstgenoemde bleef
zo steken op de 3 punten, die hij na vier
ronden ook al had. Ook Mark Haast
eindigde op 50%, maar hij wist zich niet in
de strijd boven de middenmoot te
mengen.

bemachtigen en naar aanleiding van een
partij wil ik u ook mee laten genieten!

Anne Haast - Deysi Cori
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3 Lxc3+
6.bxc3 Dc7 7.Dg4 f5 [7...Pe7 Had ze wel
eens vaker gespeeld volgens de database.
Na 7...f5 mocht ik zelf gaan verzinnen wat
wel eens gezonde zetten konden zijn!]
8.Dg3 [8.Dh5+!? Wordt in veel analyses
even genoemd als interessant alternatief.]
8...b6 Ik had heel wat zijvariantjes van
haar bekeken, maar deze was me even
ontglipt... Er zijn niet zoveel partijen meer
met deze variant bekend, waarschijnlijk
omdat het erg goed scoort voor wit.
[8...cxd4 9.cxd4 Pe7 (9...Dxc2 10.Ld2 Wit
kan heel snel ontwikkelen met Ld3, Pf3 en
0–0, waardoor er genoeg compensatie voor
de pion is.) 10.Ld2 0–0 11.Ld3 In de partij
Kasparov - Short zijn de gevaren voor
zwart te zien!; 8...Pe7 9.Dxg7 Tg8 10.Dxh7
cxd4 Het bord staat een beetje in vuur en
vlam, maar het is vooral zwart die in
gevaar zou kunnen komen. In de partij
Anand - Hansen laat Anand zien hoe je
zwart mat krijgt!]

Het volgende verslag komt uit
Barcelona en is geplukt van de
schaaksite

Barcelona!
Auteur: Anne Haast

Vanaf 20 augustus is een open toernooi
begonnen in Barcelona! Samen met Lisa
Hortensius heb ik een hotelkamer weten te

9.Lb5+ Als ik dan toch actie ga
ondernemen op de koningsvleugel is het
fijn dat de zwarte koning op f8 komt en in
ieder geval niet meer lang kan rokeren.

9...Kf8 10.Le2 Ik dacht: snel dat ding daar
weghalen voordat die ingesloten wordt
met c4! Mijn engine dacht daar alleen
anders over: [10.Pf3 Pe7 (Na 10...c4 volgt
een geniale variant!: 11.a4 a6 12.La3+!
Hierna moet zwart wel 12... Pe7 doen,
waardoor de dekking van g7 over de 7derij wordt onderbroken. 12...Pe7 13.a5! axb5
14.axb6 Db7 15.Lxe7++- Door de
onhandige positie van de zwarte stukken
(merendeel staat nog op de achterste rij!),
kan zwart het stuk niet eens terug nemen.)
11.a4±] 10...La6 11.Ld2 Het was nog de
vraag of de zwartveldige loper niet naar
a3 moest om druk te zetten op c5.
Uiteindelijk heb ik besloten hem toch maar
op d2 te zetten, om nog c3 in de gaten te
houden en daarnaast kan de loper nu snel
op de koningsvleugel komen helpen.
11...Pe7 12.h4 Voorlopig doe ik eigenlijk
een paar nuttige wachtzetten. Voor zwart
is dat iets lastiger en laten slaan op e2 is
iets gunstiger dan zelf slaan op a6.
12...Pec6 Ziet er een klein beetje vreemd
uit, maar nu kan ik niet meer wachten met
slaan op a6, omdat anders d4 lastig te
dekken is. 13.Lxa6 Pxa6 14.Dd3 De
handigste manier om d4 te dekken. Het
witte paard is erg belangrijk voor de
aanval en verder is nu meteen g4 mogelijk
gemaakt. 14...Pab8 Ziet er een beetje krom
uit, maar zwart wil wat gaan doen op de
damevleugel en dan kan ze het moeilijk
dicht gaan schuiven met c4. 15.Ph3 Pa5
16.g4!? De harde aanpak! Hiermee wordt
de zwarte pionnenstructuur verzwakt en
kunnen de witte stukken er makkelijker bij
komen. [Een rustig alternatief en prima is:
16.h5 Pc4 17.h6 g6 18.Lg5± De loper die
meestal tegen zijn eigen pionnen aankijkt
komt opeens tot leven!] 16...fxg4 17.Pg5
Een pionnetje terug winnen met een
paardvork en daarna alle stukken erbij
halen om mat te gaan zetten! 17...De7
18.Pxh7+ Kg8 19.Pg5 Pbc6

20.Tg1! Daar komt al een stuk in actie! De
toren deed niet zo heel veel op h1 en
daarom gaat hij actie ondernemen op de glijn. [20.Ke2 Pc4 21.Tag1 Is ook mogelijk,
maar ik wilde mijn loper nog niet
inleveren.] 20...Pc4 21.Lf4 cxd4 Zwart zit
ondertussen natuurlijk niet stil en houdt
de damevleugel flink onder schot. 22.cxd4
Txh4 23.Dg3 Th8 Ze besluit haar torens op
de achterste rij te houden. Op h6 staat de
toren iets veiliger, zoals later uit de partij
blijkt! [23...Th6 24.c3 Pxa3 25.Kf1
Vervolgens toch maar eens een pion
pakken op g4 en dan weer met Kg2 en Th1
de h-lijn in beslag proberen te nemen.]

24.c3 Even rustig een belangrijke
centrumpion dekken. 24... Pxa3 25.Kf1 Op
weg naar g2 om de torens te verbinden.
Een andere mogelijkheid was om de

torens meteen te verbinden met 25. Ke2,
alleen leek me dat niet zo veilig: [25.Ke2
Pc2 26.Tad1 Vervolgens kan ik weer Th1
gaan doen, maar dan heb ik mijn koning
liever veilig op g2.(26.Th1 P2xd4+ 27.cxd4
Pxd4+ 28.Kd3 Txh1 29.Txh1 Db4 Het leek
me niet de bedoeling om zelf onveilig te
staan!) ] 25...Pb5 26.Kg2 Deze stelling leek
me eigenlijk helemaal uit! Ik kan met Th1
druk uitvoeren op de h-lijn en daarnaast
komt de g-lijn verder open na Dxg4.
Misschien kan een engine het wel houden,
maar in de praktijk lijkt het me erg lastig!
26...g6? Geeft te veel zwarte velden weg,
waarna ik er dwars doorheen kon gaan! :D
27.Th1 [27.Dd3 Pc7 28.Dxg6+ Dg7 Laten
slaan op g6 zag er niet zo fris uit, maar
hier is het niet zo heel makkelijk te
winnen.] 27...Kg7 28.Dxg4 Pc7

29.Pf3! Maakt ruimte voor de
zwartveldige loper die na g6 een beest is
geworden! 29...Df7 30.Lg5 Th5 31.Lf6+
Kf8 32.Pg5 Alle witte stukken komen erbij,
terwijl de zwarte stukken zielig op de
damevleugel op hun lot staan te wachten...
32...Dg8 [32...De8 33.Txh5 gxh5 34.Ph7+
Kf7 35.Dg7#] 33.Txh5 gxh5 34.Dxh5 Zwart
is helemaal klem gezet! 34...Pd8 35.Kh1
Uit de penning gaan en meteen veld g1
dekken. 35...Pf7 36.Ph7+ Ke8 37.Tg1!

Lekker zo'n slotstelling! 1–0

Het Schaakspel in de Literatuur
Schaakles Siciliaanse opening
Het was waarschijnlijk vroeg op de avond
Toen de doos openging, het bord kraakte
De twee rijen pionnen zich opstelden en
De rode lucht verdronk in het klaslokaal
Er kwekten vast lange vogels in bomen toen
Nog twee dikke rijen zich wilden opstellen
En het bord veranderde in een trage puzzel
Misschien kwam een laatste brommer langs
Maar wat ik me herinner, scherp als gedachte
Is de korte opening met een vreemd woord
Die twee simpele pionnen, het oeverloos begin
En ik zwetend boven het fijnbewerkte hout
Dat het in die zomerstilte tot verhalen bracht
Eindeloos lang, terwijl het bord me vasthield

Albertina Soepboer

Stukkenjagers Open 2010-2011
Maar liefst 57 spelers hebben zich ingeschreven voor ons negenrondige open toernooi, dat
meetelt voor de KNSB-rating. In de slotweek heeft de bovenkant van de plaatsingslijst nog
meer kleur gekregen door de aanmeldingen van oudlid Wiebe Cnossen en de HMC-ers Brent
Burg en Franck Steenbekkers. Daarmee komt het aantal spelers van buiten de club op 11, een
mooie score. Een zestal mensen heeft een bye opgenomen voor ronde 1, zodat zo'n vijftig
spelers op woensdag 22 september om 20.00 uur achter de borden in De Harmonie
verschenen.

Paul Hanique verrast in Stukkenjagers Open (23-9-2010)
Op woensdag 22 september ging het Stukkenjagers Open van start. Tijdens zo'n eerste ronde
zijn de eloverschillen groot, maar toch zijn er altijd enkelen die hun hoger gerate
tegenstander weten te verrassen. Deze keer was het er één: Paul Hanique wist in een goede
partij Mark Clijsen te verslaan. De overige elofavorieten deden dus wat verwacht mocht
worden, al moest Bart von Meijenfeldt daar lang voor werken tegen Kienfong Lie Kwie. De
tweede ronde is op 13 oktober. Ben je verhinderd? Laat het dan voor 29 september weten aan
Mart Nabuurs, met toevoeging of je een bye wilt dan wel vooraf wilt spelen. Daarna zullen
de stand en de indeling z.s.m. op de site verschijnen.

Uitslagen Ronde 1
Table White
- Black
-------------------------------------------------------------------------- round 1
1 Swinkels, Robin - Mullender, Willem 1- 32 1-0
2 Lanen, Alex van - Grooten, Herman 33- 2 0-1
3 Haast, Mark - Rijen, Maykel van 3- 34 1-0
4 Bosch, René van den - Haast, Anne 49- 4
5 Nabuurs, Mart - Rijt, Bastiaan van de 5- 35 1-0
6 Lie Kwie, Kienfong - Meijenfeldt, Bart von 36- 6 0-1
7 Steenbekkers, Franck - Otten, Jan 7- 37
8 Rosheuvel, Bas - Becx, César 43- 8
9 Cnossen, Wiebe - Vermeulen, Guus 9- 38 1-0
10 Hanique, Paul - Clijsen, Mark 40- 10 1-0
11 Kampman, Tijmen - Rijt, Jeroen van de 11- 41 1-0
12 Voorhorst, Emil - Burg, Brent 42- 12 0-1
13 Huibers, Peter - Werkhoven, Maarten 14- 44 1-0
14 Couwenberg, Pieter - Feelders, Ruud 46- 15 0-1
15 Huijgevoort, Bram van - Heller, Maarten 16- 45 1-0
16 Pulmans, Pieter - Storm, Karel 47- 17 0-1
17 Dignum, Erik - Gelder, Leo van 20- 48 1-0
18 Heck, Guus van - Loy, Rick van 50- 22 0-1
19 Hoog, Joost Op 't - Zoontjens, Cees 24- 51 1-0
20 Dries, Jan van den - Funk, Sander 52- 25 0-1
21 Karstens, Lex - Valen, Ari van 26- 53 1-0
22 Gelens, Kees - Veen, Ron de 54- 27 0-1
23 Jaquet, Reinier - Wit, Maarten de 28- 55 1-0
24 Franken, Angelo - Jaheruddin, Dennis 56- 29
25 Hess, Stefan - Wouts, Wil 30- 57 1-0
26 Berg, Mark van den - Haast, Koen 31- 21 0-1
Draw by default: 13 Beukema, Stefan; 18 Moor, Eric de; 19 Beukema, Henk Jan; 23 Ingen, Erik van;
39 Meijenfeldt, Chiel von; 58 Vermee, Paul

Externe, uitslagen & standen
Klasse 1B

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

1. Wageningen 1 VLG Advocaten 2210 2

7

2. De Stukkenjagers 1

2237 2 6½

3. LSG 2

2210 2

6

4. DD

2229 2

6

5. HWP Sas van Gent

2286 2

6

6. Paul Keres

2228 0

4

7. Zukertort Amstelveen

2238 0

4

8. RSR Ivoren Toren

2168 0

4

9. Eindhoven

2199 0 3½

10. Venlo

2137 0

Klasse 3E

2

6
6
4
4
4
3½

3 3

7

7

2034 2 5½

3. RSR Ivoren Toren 2

2048 2

4. ZSC-Saende 2

1998 2 4½

5. Charlois Europoort 3

2039 1

4

6. Philidor Leiden

2077 1

4

7. Leiderdorp

1902 0 3½

8. Schaakcombinatie HTV 1969 0
9. De Waagtoren 1

6

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

1. Caïssa 4
2. De Stukkenjagers 2

7
6½

5

0

NBSB Promotieklasse
BSV 2 - Stukkenjagers 3
2.5 - 5.5
Gardé 1 - De Baronie 1
4.5 - 3.5
De Drie Torens 2 - Veldhoven 2 3 - 5
Waalwijk 1 - OSV 1
3.5 - 4.5
De Raadsheer 1 – HSC. 2
5.5 - 2.5

Externe, het programma
Woensdag 29 september
Stukkenjagers A – Stukkenjagers D
Stukkenjagers B – De Baronie A
Stukkenjagers C – Veldhoven A
Stukkenjagers E – Triple-Pion A
Zaterdag 9 oktober
Stukkenjagers 1 – DD
Stukkenjagers 2 – Charlois Europoort 3
Stukkenjagers 3 – De Drie Torens 2
Stukkenjagers 4 – De Baronie 2
Stukkenjagers 5 – BSV 3

5
4½
4
4
3½

3

2084 0 2½

10. LSG 4

5½

1 1

3
2½

Externe, de wedstrijdformulieren
Eindhovense SV – Stukkenjagers 1
B. vd Plassche (2378/2409) – Herman Grooten
L. van Kooten (2294/2345) – Jan Sprenger
E. Sziva (2264/2279) – Mart Nabuurs
F. Kuijpers (2227/2282) – Frans Konings
F. Hallebeek (2226/2250) – Bianca Muhren
J. Sutmuller (2154/2212) – Mark Haast
J. Veerman (2151/2196) – Anne Haast
J. Vosselman (2116/2131) – Mark Clijsen
R. Klomp (2115/2166) – Stefan Beukema
A. di Bucchianico (2068) – Henk Jan Beukema

3,5-6,5
0-1
0-1
1-0
0-1
0-1
0-1
rem
rem
rem
1-0

De Waagtoren – Stukkenjagers 2
F. van Tellingen (2190/2183) – Steff Helsen
R. Punt (2116/2113) – César Becx
J. Vlaming (2141/2182) – Karel Storm
D. Geerke (2091/2001) – Erik Dignum
F. Agter (2086/2107) – Peter Huibers
G. de Geus (2072) – Jiri Obels
R. Konijn (2027) – Reinier Jaquet
D. van der Meiden (1946) – Mark van Beurden

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

BSV 2 – Stukkenjagers 3
R. Punt (1871) – John Greunsven
P. van Oevelen (1962) – Sjo Smeets
P. Speek (1939) – Kienfong Lie Kwie
O. van der Sloot (1924) – Joost Op ’t Hoog
A. Goris-Schouwstra (1913) – Lex Karstens
R. Lieckens (1824) – Winifred Paulis
P. Bruys (1682) – Ron de Veen
D. Lindhout (1673) – Arend-Jan Meerwijk

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

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

A1 Naam

1 2 3 4 5 score

1

César
Becx

2

Kienfong
Lie Kwie

3

Tijmen
Kampman

4

Reinier
Jaquet

5

Mart
Nabuurs

0
0
1
1

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

plaats

A2 Naam
1

Robin
Swinkels

1-0

2

Willem van
den Brink

1-0

3

Bram van
Huijgevoort

1-1

4

Erik
Dignum

1-1

5

Mark
Clijsen

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

1 2 3 4

5

½
½
½
½

score plaats

1-½
1-½
1-½
1-½

Belangrijk: * We beginnen om 20.00 uur, het tempo bedraagt 1.40 uur + 15 seconden per zet.
* Het is zaak niet voor elk wissewasje af te melden. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, dan graag
voor maandagavond 20.00 uur afmelden bij César Becx (5354897, 06-27423952, c.becx@home.nl),
hij kijkt of er een alternatief is voor je tegenstander. Maak meteen een afspraak om de partij in te
halen. Ben je vrij en wil je toch spelen? Bel bijtijds César!

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

2

3

4

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

5

6

7

1 Bastiaan van de Rijt

8 score
0 1-0

2 Jan Otten

1

3 Paul Hanique

0

4 Pepijn Obels

½

5 Dennis Jaheruddin

½

6 Lex Karstens

1

7 Willem Mullender
8 Maykel van Rijen

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

0
1

1-1
1-0
1-½
1-½
1-1
1-0
1-1

Belangrijk: * We beginnen om 20.00 uur, het tempo bedraagt 1.40 uur + 15 seconden per zet.
* Het is zaak niet voor elk wissewasje af te melden. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, dan graag
voor maandagavond 20.00 uur afmelden bij César Becx (5354897, 06-27423952, c.becx@home.nl),
hij kijkt of er een alternatief is voor je tegenstander. Maak meteen een afspraak om de partij in te
halen. Ben je vrij en wil je toch spelen? Bel bijtijds César!

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 (06-19645897) 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

2

3

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

4

5

6

7

score

0

1-0

1 René van den Bosch
2 Peter Ansems
3 Guus Vermeulen

1

4 Kees Gelens

0

5 Mark van den Berg

1-1

0

7 Bas Rosheuvel
C2 Naam

1-0

1

6 Leo van Gelder

1-0

1
1

2

3

1-1

1-1
4

5

6

7

score

1 Emil Voorhorst
2 Theo Mulder

½ 1-½

3 Guus van Heck

0

4 Angelo Franken

1

5 Maarten Heller

0

6 Jeroen van de Rijt
7 Pieter Pulmans

1
½

1-0
1-1
1-0
1-1
1-½

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

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

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

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

Belangrijk: * We beginnen om 20.00 uur, het tempo bedraagt 1.40 uur + 15 seconden per zet.
* Het is zaak niet voor elk wissewasje af te melden. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, dan graag
voor maandagavond 20.00 uur afmelden bij César Becx (5354897, 06-27423952, c.becx@home.nl),
hij kijkt of er een alternatief is voor je tegenstander. Maak meteen een afspraak om de partij in te
halen. Ben je vrij en wil je toch spelen? Bel bijtijds César!

D

Naam

1

2

3

4

5

6

7

1 Marieke Sarton

score

½ 1-½

2 Elsbeth Bakker*

0

3 Wil Wouts

1-0

u*

4 Jeroen de Lange

0

5 Cees Zoontjens

1

6 Paul Vermee

1-0
1-1

u*

7 Jan van den Dries
8 Ari van Valen

8

1
½

1-1
1-½

* Elsbeth kan de competitie niet afmaken, er wordt een vervanger gezocht.

Stukkenjagers ratinglijst
26 september 2010
Naam

rating

1

Jan Sprenger

2504

41 Stefan Hess

1895

2

Robin Swinkels

2460

42 Ivar Heine

1892

3

Maurice Peek

2386

43 Winifred Paulis

1888

4

Herman Grooten

2380

44 Dennis Jaheruddin

1868

5

Cor van Dongen

2363

45 Maykel van Rijen

1827

6

Petra Schuurman

2323

46 Jean-Marie Wildeboer Schut

1808

7

Bianca Muhren

2284

47 Arend-Jan Meerwijk

1797

8

Mark Haast

2266

48 Kienfong Lie Kwie

1796

9

Frans Konings

2257

49 Willem Mullender

1787

2252

50 Mark van den Berg

1768

11 Bram van den Berg

2209

51 Bastiaan van de Rijt

1765

12 Mart Nabuurs

2191

52 Pepijn Obels

1754

13 César Becx

2144

53 Paul Hanique

1747

14 Donna Schut

2128

54 Rob Milo

1743

15 Mark Clijsen

2125

55 Jan Otten

1738

16 Tijmen Kampman

2121

56 Guus Vermeulen

1715

17 Steff Helsen

2107

57 Bas Rosheuvel

1711

18 Stefan Beukema

2103

58 Andries Deliën

1698

19 Peter Huibers

2095

59 Jeroen van de Rijt

1676

20 Mark Huizer

2092

60 Maarten Heller

1664

21 Erik Nicolai

2091

61 Emil Voorhorst

1624

22 Bram van Huijgevoort

2060

62 Leo van Gelder

1616

23 Karel Storm

2053

63 Bart Landolt

1604

24 Ruud Feelders

2031

64 René van den Bosch

25 Fré Hoogendoorn

2030

26 John Greunsven

2021

66 Theo Mulder

10 Anne Haast

Naam

Pieter Pulmans

rating

1592
1592
1553

27 Jiri Obels

1997

67 Angelo Franken

1518

28 Sjo Smeets

1991

68 Kees Gelens

1517

29 Peter Lode

1985

69 Marco Kemmeren

1514

30 Henk Jan Beukema

1984

70 Guus van Heck

1500

31 Erik Dignum

1969

71 Jan van den Dries

1426

32 Reinier Jaquet

1953

72 Cees Zoontjens

1424

33 Mark van Beurden

1947

73 Peter Ansems

1409

34 Erik van Ingen

1935

74 Ari van Valen

1352

35 Gertjan Thomassen

1930

75 Marieke Sarton

1350

36 Ron de Veen

1929

76 Paul Vermee

1314

1929

77 Wil Wouts

1299

38 Sander Funk

1920

78 Elsbeth Bakker

1246

39 Joost Op 't Hoog

1899

79 Jeroen de Lange

1215

Lex Karstens

1899

Willem van den Brink

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

