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KNSB COMPETITIE, VENLO 2 IN DE 3e KLASSE: R 3/4 
 

Door Marc van der Lee  

 

23 november 2019: ronde 3 

Venlo 2            – HSC Helmond 1  2-6 

Peter Schoeber – Ruben Venis  ½ 

Ololi Alkhazashvili – Bart Dekker  ½ 

Hans v Mulekom – Jerzy Cebula 0-1 

Laurens Ekker  – Pim Blijlevens  ½ 

Marc vd Lee – Hugo Faber 0-1 

Geert Hovens – Maarten Smith  ½ 

Jean-Paul Joosten – Paul v. Asseldonk 0-1 

Piet Thijssen – Johan Wuijts 0-1 

 

14 december 2019: ronde 4 

ASV 3 – Venlo 2                4-4 

Jan vd Linde – Ololi Alkhazashvili  ½ 

Fred Reulink – Peter Schoeber 0-1 

Wouter Abrahamse – Bas vd Grinten 1-0 

Benk Scheipfenbauer – Geert Hovens  ½ 

Anne Paul Taal – Hans v Mulekom  ½ 

Koen Maassen vd Brink – Nico vd Hoogt 1-0 

Barth Plomp – Marc vd Lee 0-1 

Daan Holtackers – Piet Thijssen  ½ 

 

Na de promotie vorig jaar naar de derde 

klasse gaat het nét iets moeizamer maar we 

hoeven niet ontevreden te zijn. Met drie uit 

vier staan we bovenaan .. in het rechter rijtje, 

dat wel. 

Thuis tegen Helmond werden we geveegd, 

uit tegen de Arnhemmers ging het stukken 

beter en het zwaarbevochten gelijkspel 

voelde zelfs aan als een overwinninkje, ook 

al omdat we van ver terugkwamen. 

 

Wat korte impressies op schaakgebied van 

de vierde ronde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord 4: Benk Scheipfenbauer - Geert 
 

 
Stelling na zet 17 van wit. 

 

Er volgde nu een aantal zetherhalingen en er 

volgde overleg met de teamleider over een 

mogelijke remiseclaim. 

Die zette ik door, nadat Hans wonder boven 

wonder remise had gemaakt. 

Het zwarte paard huppelde vrolijk het bord 

op en neer van e4-g3-f5-g3-f5-g3. De toren 

krijgt het heen en weer op e2 en e3. Aldus 

Geert. 

 

Bord 8: Daan Holtackers - Piet 

 

Daan afkomstig uit Blerick, speelt al een 

aantal jaren bij de ASV in Arnhem. Het was 

de eerste keer dat ik met hem de degens 

kruiste. Het was een degelijke positionele 

partij, waarbij de witspeler constant iets be-

ter stond en ruimtevoordeel had. 
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Diagram na 21… Dc7 

 

 
 

Daan speelde 22. Pd3 en na 22… Le7 ging 

het witte paard terug naar e5 en de zwarte 

loper terug naar d6. 

23. Pe5 Ld6 24. Pd3 Le7. Wilde Daan zet-

herhaling? Omdat ik vond dat wit iets beter 

stond, bood ik remise aan, dat na consultatie 

met de teamleider werd aanvaard. 

 

Nu neemt Nico plaats achter de lessenaar… 

 

“Dat er hogere machten bestaan die zo nu en 

dan goedmoedig een oogje dichtknijpen en 

in het zeil houden, staat vast. Zij waren Hans 

die namiddag gunstig gezind. (Nico) 

 

Bord 5: 

Hans (1855) – Anne Paul Taal (1895) 

Siciliaans gesloten 

 

1.e4 c5 2.Pc3 e6 3.Pge2 Pc6 4.g3 d5 5.exd5 

exd5 6.d4 Lg4  Hier kiebitzte ik als buur-

man even naar Hans’ bord. En zag tot mijn 

afgrijzen 7.Dd3?? Geboren uit een menge-

ling van optimisme, een goed humeur en 

vertrouwen in het mensdom in het alge-

meen. Maar Anne Paul liet zich daar alle-

maal niets aan gelegen liggen en zag – net 

als ik – 7…Pb4 waarna de witte rapen gaar 

zijn.  

 

 

 

 

 

 

De stelling:  

 

 
 

8.Dd2 Lf5  9.Lg2 Pxc2+ 10.Kf1 Pxa1 Hier 

zou menig minder stabiel schaker lijdzaam 

het moede hoofd in de schoot leggen. Zo niet 

Hans. Immers knokkend voor Venlo en om-

dat het nog vroeg dag was, speelde hij door. 

En wist zowaar het wrakke bootje nog de re-

misehaven binnen te sturen. 11.Pxd5 Pc2 

12.Df4 Ld6? Anne Paul kan de weelde van 

het winnende voordeel niet dragen en geeft 

een stuk retour 13.Dxf5 Pxd4 14.Pxd4 cxd4 

15.De4+ Pe7 16.Lg5 h6 nu is de zaak na 

17.Pxe7 Lxe7 18.Dxb7 weer gebalanceerd. 

Nu Hans echter ‘aus dem Schlamassel’ is, 

speelt hij frivool: 17.Dxd4? waarschijnlijk 

met het valse oogmerk 17…hxg5 18.Dxg7 

Tf8 19.Pf6 mat. Zie diagram. 

 

 
 

Zwart wint echter met: 18…Pg6! Goed A.P. 

gaat geschrokken (?) hieraan voorbij en 

speelt: 17…Kf8 En na 18.Ld2 Pxd5 

19.Lxd5 werd de vrede getekend… 
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Het wrakke bootje bereikte veilig de remiseha-

ven… 

 

Minder goed nieuws kwam er van Hans’ 

buurmanbord. Mezelf. Door met zwart 

slecht te verdedigen ging het van kwaad tot 

erger naar een nul. Uit zelfmedelijden blijft 

een verdere toelichting uit. Ja, slap ja.” 

 

Zover Nico… 

 

Bord 7: Marc - Barth Plomp 

 

Ik speelde een partij waarin ik een punt ver-

overde door een sterke aanvalskans te benut-

ten. 

 

 
 

Stelling na de 12e zet van zwart: 12. .. Da5. 

Ik besloot hier het verdedigende 13. Dc2, na 

gemist te hebben dat na 13. e5 Lxc3+ faalt 

door 14. bxc3 Dxc3+ 15. Ld2 Dxd4 en 16. 

exf6. Dat wint een stuk. 

 

 

De partij ging verder met 13. .. dxe4 14. 

Lxf6 gxf6 15. 0-0 Ld6 16. h3 Pd7 17. Pxe4 

Lf4 18. Tfd1 f5 19. Pd2 Le3+ 20. Kh1 

Lxd2 21. Txd2 Pf6 22. Tad1 0-0-0 

 

 
 

23. b4! De bewuste zet. Ik grijp het initiatief 

en de tegenstander naar de strot. 

23. .. Dxb4 Het pionoffer weigeren was 

makkelijker speelbaar, bijvoorbeeld 23. .. 

Dc7 24. b5 axb5 25. cxb5 cxb5 26. Db2 Kb8 

27. Lxb5 Tc8 28. Tb1 Pd5 29. La6 Ka7. Na 

de gespeelde zet begeeft zwart zich op glad 

ijs en is een uitglijder zó gemaakt. 

Er volgde 24. Tb1 Dd6. Nu wordt het moei-

lijk. 24. .. De7 was houdbaar. 25. Db2 Ph5 

26. d5 Pg3+ 27. Kg1 Pxe2+ 28. Txe2 Th4 

29. dxe6 Thd4 30. exf7 Dxf7. 

Wit kwam in het voordeel na 25. Db2 Td7. 

Ook nu bleek 25. .. De7 nog net houdbaar. 

26. d5 cxd5 27. cxd5 Pxd5 28. Tc2+ Kd7 29. 

Dxb7+ Ke8. Na 25. .. Td7 kan wit het afma-

ken. 

26. d5 e5 27. c5 
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Opent en passant de weg voor Lxa6. 

27. .. De7. Nu is deze zet te laat, maar ook 

na  27. .. Dc7 gaat het voor zwart verloren. 

28. d6 Da5 29. Td3 Dxc5 30. Tb3 Dxd6 31. 

Txb7 Dd4 32. Tb8+ Kc7 33. Txh8. 

28. d6 De6 29. Lxa6 Kd8 30. Lxb7 1-0. Die 

is binnen! 

 

Ololi en Peter waren op dat moment nog be-

zig en stonden er allebei goed voor. De span-

ning was weer helemaal terug. 

Peter won en met de stand 3½-3½ probeerde 

Ololi er alles aan te doen om de zege mee 

naar huis te kunnen nemen. Het scheelde 

maar heel weinig… 

 

Met de 4-4 tegen een sterke tegenstander is 

het vertrouwen voor de 2e competitiehelft in 

elk geval daar waar het zijn moet. 

 

 

 

 

 

 
 


