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RSC ‘t Pionneke 1 - Venlo 1 
 
Door Henk van Gool 
19 september 2021 
 
Na ruim anderhalf jaar zuchten onder het juk van de Corona crisis, waren we blij eindelijk weer eens 
een echte schaakwedstrijd te mogen spelen. En waar kun je zo’n schaakfeest beter aanvangen dan bij 
die sympathieke club uit Roermond: ‘t Pionneke! Een relaxt zaaltje, fijne gasten, een strak geleide 
wedstrijd... wat wil een schaker nog meer? Hooguit nog iets minder Coronamaatregelen. We waren 
gedwongen om tijdens de wedstrijd op onze zitplaatsen te blijven. Rondlopen om de andere partijen 
te aanschouwen werd verboden. Alleen voor een drankje of toiletgang mochten de benen even 
gestrekt worden. Hopelijk worden de maatregelen binnenkort versoepeld. Een mens kan nu eenmaal 
niet vier uur lang op een stoeltje zitten. Hij heeft af en toe toch echt wat beweging nodig. 
 
De wedstrijd zelf werd echt spannend. Normaal was Venlo 1 als eerste klasse degradant de favoriet. 
Maar omdat de Venlonaren niet in hun sterkste opstelling konden verschijnen waren de ploegen nu 
zeer aan elkaar gewaagd. Daarbij speelde ook een rol wie nog scherp was na anderhalf jaar bijna niks 
doen. 
Een gebrek aan scherpte uitte zich vooral op bord 1, waar Joep Nabuurs namens Venlo 1 na een 
tactische blunder van zijn opponent al na 17 zetten het punt kon opstrijken. 
 

Joep Nabuurs - Jan van Mechelen 
 
Jan had net 14..,Ped6 gespeeld om de loperdiagonaal naar c7 te 
onderbreken. Dat had hij echter beter met zijn andere paard 
kunnen doen: 15.Lxh7+!,Kxh7 16.Dxf8,b6 17.De7 en Jan besefte 
dat het weinig zinvol is om tegen Joep met een kwaliteit achter 
verder te spelen. 
 
 
 
 
 

RSC ‘t Pionneke sloeg al snel terug.  Guido Royakkers vloerde één van de Venlose invallers, die na een 
degelijke partij een tactische finesse overzag. 
 

Guido Royakkers - Geert Hovens 
 
33.Pe5! profiteert van de penning van zowel de zwarte f-pion als 
g-pion. 33..,Tfe7 34.Txf6,Txe5 een kwaloffer om het dominante 
paard te elimineren en de loperlijn vrij te maken, maar de 
situatie is hopeloos voor zwart. 35.dxe5,Txe5 36.T6f4,De2 
37.Dg6  1 - 0. 
 
 
 
 
 

Ondertussen verloor ook Maarten Strijbos op bord 2 zijn partij tegen Mark Meyers, zodat ‘t Pionneke 
lange tijd een voorsprong had in de wedstrijd. Een drietal remises brachten ‘t Pionneke alleen maar 
dichter naar een mogelijke zege.Aan de andere kant zorgden die remises van Rudi van Gool en van de  
invallers Hans van Mulekom en Frans Mertens op de borden 4,7 en 8 ervoor dat Venlo nog wel in de 
race bleef. De ommekeer kwam toen Eduard Coenen op bord 5 een kans op voordeel miste, waarna 
hij volkomen overlopen werd. 
 
 



 
 
 

Thijmen Smith - Eduard Coenen 
 
Hier is 20..,d5! erg sterk. Na bijv. 21.Dxa6,e5 22.Pb3,d4 
23.Lf2,Txb4 snijdt de zwarte pionnenketen de witte stelling 
doormidden en na 21.exd5,Pxd5 22.a3,Tfd8 profiteert zwart van 
zijn loperdiagonalen en de geopende d-lijn. Zwart staat dan 
uitstekend. 
Na het gespeelde 20..,Tfc8?! 21.Dxa6,Ta8 22.Dd3,Txa2 
23.b5,Tb8 werd de witte vrijpion een echt handenbindertje. 
24.Tb3,d5 (te laat) 25.Txc3,Dd6 26.Pc6! en zwart kwam er niet 
meer aan te pas. 
 

Na deze gelijkmaker hing de uitslag van de wedstrijd af van de ontmoeting Henk van Gool - Ger 
Janssen. Henk, die de gehele partij op een klein plusje kon bogen, greep zijn kans toen Ger in het 
eindspel een belangrijk veld in de steek liet. 
 

Henk van Gool - Ger Janssen 
 
Zwart speelde hier 43..,Pc5? waarop 44.Lf6! de Roermondenaar 
ineens voor onoverkomelijke problemen stelde. De loper mag 
niet genomen worden vanwege een paardvork op f6 en na 
44..,Td7 had wit al de keuze om meteen een pion te winnen met 
45.Lxd8,Txd8 46.Pxc7 of om met 45.Th1 zijn aanval te 
versterken. 
Henk koos voor het laatste, waarna Ger nog fel tegenstand bood 
en de partij tot zet 90 rekte voordat hij eindelijk de handdoek 
worp. 
 

 
Zo eindigde de eerste KNSB wedstrijd sinds lange tijd in een -ietwat fortuinlijke- zege voor Venlo 1:  
3,5 - 4,5. 
 
RSC ‘t Pionneke 1 - Venlo 1 
1. Jan van Mechelen  Joep Nabuurs  0 - 1  
2. Mark Meyers   Maarten Strijbos  1 - 0  
3. Ger Janssen   Henk van Gool  0 - 1  
4. Ivan Utama   Rudi van Gool  1/2 
5. Eduard Coenen  Thijmen Smith  0 - 1  
6. Guido Royakkers  Geert Hovens  1 - 0  
7. Robert Schuermans  Hans van Mulekom 1/2 
8. Paul Aben   Frans Mertens  ½ 
 
Zie ook de KNSb site 
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/9746 
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