
Toekomstig IM Stefan Beukema tegen Hans Klip. (Foto van Frans Peeters uit 2012) 

Stukkenjagers 1 wint in slotronde meesterklasse en 
mag Europa in 
 

Door Frans Konings 

 
Stukkenjagers heeft zich op de slotdag 

van de meesterklasse kunnen herpak-

ken. De afgelopen ronden waren er pijn-

lijke nederlagen tegen BSG en met name 

Apeldoorn, maar tegen SC Utrecht viel 

alles weer op z’n plaats. Om te beginnen 

waren daar de twee snelle remises van 

Mark Haast en Mart Nabuurs hetgeen 

voor hen beiden een meesternorm bete-

kende. Een bekroning van een sterk ge-

speeld seizoen. Stukkenjagers heeft 

naast deze twee puntenleveranciers 

nog wel een paar jonkies rondlopen met 

IM-potentie. 

Wat te denken bijvoorbeeld van Stefan 

Beukema? De manier waarop hij won 

van routinier Hans Klip was tamelijk in-

drukwekkend. Ook Stefan speelde een 

uitstekend seizoen, maar omdat hij een 

paar keer verstek moest laten gaan zat 

een norm er niet in. Een ander goud-

haantje is Anne Haast. Zij kon nog voor 

een WGM-norm gaan, maar dan moest 

er gewonnen worden van IGM Robin 

Swinkels. Dat heeft er helaas nooit in-

gezeten, Robin won op z’n Anne’s van 

Anne in een fraaie aanvalspartij. Naspe-

lenswaardig!

 



 

Op bord 10 het duel der Marc(k)-en. 

Mark Clijsen tegen Marc Speijers. De 

laatste is ook bekend van schaak-

boek.nl, een site waar je tweedehands 

schaakboeken op de kop kan tikken. 

Een aanrader. 

De partij zelf was eenrichtingsverkeer; 

Mark Clijsen installeerde een batterij op 

de diagonaal b1/h7 en na een moker op 

g6 was het snel afgelopen. Een vlotte 

remise werd genoteerd op bord 8, Bi-

anca Muhren kon Menno Okkes geen 

pijn doen in de Panov. Remise werd het 

ook bij Van Oosterom – Sprenger. Jan’s 

repertoire met zwart is rock-solid en 

deze partij bevestigde dat. Goed dat Jan 

er weer bij is en met hem erbij kunnen 

we ook het komende seizoen vol ver-

trouwen tegemoet zien. 

Herman Grooten verloor van Martijn 

Dambacher. Een partij waarbij van alles 

hing in het centrum en “meerslag gaat 

voor” leek te gelden. Ik weet niet of Her-

man ergens een tussenzetje heeft ge-

mist, voor mij als kibitzer was het in ie-

der geval veel te moeilijk om allemaal 

door te rekenen. De stand was nu 4-4 en 

in mijn eigen partij zat ik (Frans Ko-

nings) in een negatieve trend tegen 

Jelmer Jens. Cor van Dongen kwam 

naar mij toe met de mededeling dat re-

mise in zijn partij tegen Jaap Houben 

het hoogst haalbare was. In opkomende 

tijdnood ging Jelmer de fout ik waar-

door Stukkenjagers op enigszins geluk-

kige wijze het 5e bordpunt wist te note-

ren. Dit was belangrijk omdat hiermee 

kwalificatie voor de Europacup werd af-

gedwongen. Cor van Dongen hield zijn 

stelling inderdaad remise waardoor het 

zelfs nog de volle winst werd voor de 

Stukkenjagers. Gelukkig heeft Stukken-

jagers het seizoen afgesloten met een 

positieve noot, ik herkende weer een 

beetje de schwung uit eerdere ronden. 

Rest mij de organisatoren van de cen-

trale slotronde te bedanken voor een 

mooie schaakmiddag. Op naar volgend 

seizoen, ik verwacht niet al teveel wis-

seling van de wacht. Maar na dit fraaie 

visitekaartje zal de Stukkenjagers er wel 

rekening mee moeten houden dat de 

messen van de tegenstanders aanzien-

lijk scherper geslepen zullen zijn. 

Chiel en Jan aan het analyseren. 
(Foto van Frans Peeters uit 2012) 

Cor van Dongen. 
 (Foto van Frans Peeters uit 2012) 


