
PLUKKEL!

Het open SPA Chess Tournament 2012 in Amsterdam is voor Sjoerd Plukkel een daverend 
succes geworden. Met zes en een half punt uit negen partijen werd hij gedeeld derde in de 
A-groep, met een onwaarschijnlijke TPR van 2561, de hoogste in het veld. Hij verloor 
alleen tegen de toernooiwinnaar Hungaski. Maar tegen de grootmeesters Pruijssers, Antal 
en Haslinger scoorde hij twee uit drie! Zijn partij en bijbehorende ontsnapping tegen Antal 
was bloedstollend. Tel daarbij nog wat remises tegen een paar hele en halve meesters en 
het feest was compleet. Nog voor de negende ronde had hij zijn (eerste) meesternorm te 
pakken. Het inspireerde hem om in de laatste ronde nog eens vernietigend uit te halen. De 
arme Haslinger, als tweede geplaatst, kwam er niet aan te pas. 

Sjoerd Plukkel (2274) – Stewart Haslinger (2536)

1. e4 e5  2. Pf3 Pc6  3. d4 exd4  4. Pxd4 Lb4+  5. Ld2 Le7  6. Pf5 Lf6  7. Lc3 g6  8. Pe3 d6  
9. Lc4 Le6  10. De2 De7  11. 0-0 Lxc3  12. Pxc3 Pf6  13. Pcd5 Lxd5  14. exd5 Pe5  15. Lb5+ Kf8 
16. Tae1 a6  17. f4 axb5  18. fxe5 dxe5  19. Dxb5 Kg7  20. Pc4 e4  21. Tf4 Ta6  22. Tef1 c6  
23. dxc6 Txc6  24. Pe3 Thc8  25. Dg5 Dd8  26. g4 Dd4 

27. Txf6 Txf6 28. Txf6 h6 29. Td6 Dxb2 30. Pf5+ Kg8 31. Txg6+ fxg6 32. Dxg6+ Kf8  33. Dd6+ Kf7 
34. Dd7+ Kg6 35. De6+ Kg5 36. Dxh6+ Kxg4 37. Pe3+ Kf3 38. Dh3+ Ke2  39. Dg2+ 
 

 
39. … Ke1 40. Df2 mat



Na afloop vertelde hij dat hij bijna niet had meegedaan, omdat hij moeilijk vrij kon nemen 
van zijn werk en dat hij daarom een beetje half om half had gedaan: 's morgens van zes 
tot tien werken en 's middags dus schaken. En dat hij ook niet wist waarom het opeens zo 
goed was gegaan.

Op het terras van het café De Oerknal, onder de speelzaal,  zaten twee anonieme 
schakers hun partijen te bespreken. Ze snapten maar niet waarom hun openingen zo vaak 
in doodsaai spel en erger nog in regelrecht verlies verzandden. Weet je, zei de één, ken jij 
die Plukkel? Nee, zei de ander, hoezo? Nou vervolgde de eerste, ik kom die naam wel 
eens tegen in mijn database met de meest fantastische openingen, ik dacht: dat moet ik 
ook eens proberen. Nee joh, zei de tweede, dat wordt niks, dat is het ook niet. Hoe zei je 
dat ie heette?
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