Gachatur won al meer dan 80 bekers
“vrij naar artikel in weekblad Traverse”
Jos won al meer dan één beker
Schaker van de week

leerkracht , een psychiater en een stedenbouwkundig ontwerper dus je zult
begrijpen dat de schaakmanoeuvres dienovereenkomstig zijn. Jos heeft deze
wisselbeker 22 maal in de wacht weten te slepen, wat heel wat wil zeggen ( over
het niveau van de Natte Hand).

Jos Pieters uit Helmond is nog maar zevenenzestig jaar oud en heeft al menig
overwinning op zijn naam staan. Waar we het over hebben? Schaken!
HELMOND – misschien denk je dat mannen alleen houden van gamen, voetballen
of vrouwen. En ja Jos vindt vrouwen ook te gek, zelfs als het om schaken gaat. (zo
heeft hij in een ver verleden zijn vrouw geschaakt, die oh wonder ,nog steeds bij
hem woont).
“Ik weet eigenlijk niet waarom ik het zo leuk vind. Ik leerde het van mijn moeder
op de lagere school ( zo heette die toen) en ik ben er gewoon mee doorgegaan.
Nu speel ik niet meer met mijn moeder want dat zou te makkelijk zijn. Ik zou dan
ook voor haar alle zetten mogen doen.
Kampioen van de Natte Hand ( sinds 1982)
Reeds 36 jaar is Jos lid van schaakvereniging De Natte Hand. (een van de zes
leden kreeg altijd natte handen van de spanning) . Iedere maand komen de 6
heren van deze illustere club bij elkaar om te schaken. Met een goed glas en de
traditionele Garde klok wordt er gespeeld op het scherpst van de snede. Ook hier
heeft Jos zijn eerste (wissel)beker in de wacht weten te slepen.
Die zes leden (enkelen zijn over-leden ) zijn afkomstig uit diverse geledingen van
onze samenleving. Zo schaakt er een huisman, een sigarenfabrikant, een

Hoe is De Natte Hand ontstaan?
Al voor 1982 speelde Jos met zijn overbuurman een raamschaakpartij. Voor het
raam hing Jos een lei ( een ouderwets communicatiemiddel ter grootte van een
I-Pad) en schreef daarop met een krijtje E2-E4 en toen hij s avonds moe van het

werk thuiskwam hing voor het raam van de overbuurman eenzelfde lei met de
letters E7-E5. De partij duurde twee maanden en de hele buurt leefde mee.
Hoewel Jos deze partij verloor was zijn naam gevestigd en De Natte Hand werd
opgericht met een beker ter grootte van een koffiekopje (met deksel). Deze
beker is te bewonderen aan de Oranjelaan in Helmond en staat naast de beker
uit het Kersttoernooi wat Jos afgelopen jaar óók won in de categorie “Bal op het
Dak 7”( Gachatur eveneens, maar die had er al een paar). Overigens won Jos
onlangs in een berucht schaaktoernooi te Tegelen , een beker , maar
verscheidene leverworsten van het merk KIP.
TWEE BEKERS IN EEN DOOS?

Ken je ook een schaker bij de Helmondse Schaakclub met een bijzonder verhaal?
Of denk je hé, ik heb ook iets interessants te vertellen? Oftewel: wie moet De
Schaker van de week worden? Laat het weten aan Maarten Smit en voordat je
het weet word je net zo beroemd als Gachatur Kazarjan ( of Jos Pieters)
Ps Voor de inzending van je mooiste partij kun je nog steeds terecht bij Wilfried van de Kimmenade.
Maar pas op de kampioen van DE NATTE HAND behoort ook tot de inzenders.

Jos Pieters

Gachatur won al meer dan 80 bekers

STEEDS DENK IK: YES, WEER (BIJNA ) EEN OVERWINNING!
Als we vragen naar zijn trofeeën, moet zijn vrouw even nadenken. Ze lopen
samen naar de kamer waar de bekers in een doos zitten. Ze worden één voor één
uitgepakt (!). Even tellen zegt zijn vrouw, tja het zijn er wel meer dan één. Als ik
die ene van de Natte Hand mee tel kom ik uit op..twee. ”Ja” zo vertelt ze verder
“ze staan hier naast het Open Haardhout want wanneer hij op dinsdagavond
thuiskomt vraag ik altijd hoe het was” ( Jos’Dame is erg geïnteresseerd sinds zij
zelf door hem geschaakt werd) . Meestal krijg ik dan te horen “BRANDHOUT” .
Het liefst tegen senioren
Jos won niet superveel toernooien, maar “het “ verveelt nog steeds niet. “Steeds
denk ik weer: “Yes, weer (bijna) een overwinning!”Het is vooral gaaf om te spelen
tegen de senioren, want die spelers doen het al heel erg lang en daarom is het
moeilijker om van hen te winnen. Ik verlies er ook van. Ik vind het ook heel
grappig dat veel senioren tijdens een toernooi naar mijn tafel komen om naar het
spel te kijken, dan voel ik me best populair. Sommigen zeggen zelfs dat ik het
woord “remise”niet ken omdat ik dat nooit aanbied; ik ga nog liever zo de boot in
wat dan ook praktisch altijd het geval is, volgens Jos.

Geweldig én nogmaal proficiat, Gachatur!
Jos

