
Externe Competitie 2022/23 

Heerlen I  - Venlo I klein 

Door: Nico van der Hoogt 

 

 

  Met de komst van paddenstoel, ei-

kel en beukennoot barstte in de dagen 

van Olim de competitie buiten-de-

deur ook in Limboland in alle hevig-

heid los. Zo ook nu. Alleen ben ik 

enigszins het overzicht kwijtgeraakt. 

Zo schijnt Jan & Alleman provinciaal 

te mogen optreden. Teams tot zes ge-

krompen. Een team te kort in de 

hoogste (!) klasse… Promotie, degra-

datie? Geen flauw idee. Maar goed, je 

komt weer eens ergens anders en an-

dere schakers tegen. Ook wat waard 

natuurlijk en, klagen na de Covid el-

lende is uiteraard gratuit. Ik hou er 

dan ook over op. 

Dan betreffende de titulatuur: Venlo 

I. Aanvalletje grootheidswaanzin, 

Nico ?, zal menig lezer zich verwon-

deren. Bescheidenheid schrijf ik im-

mers al door de jaren heen met grote 

letters! Nee, we moeten niet worden 

verward met Venlo’s topteam van 

Captain Henk. Dat speelt vanzelf-

sprekend veel sterker doordat het 

maar liefst tien spelers kan opstellen. 

Tegen (klein) Venlo I slechts zes.  

Hoe dan ook; 16 oktober rukte een 

Venloos sextet uit naar het antieke 

Coriovallum, ook wel als Heerlen 

beke 

 
1 Out of hand. Mijn welbekende, hartgrondige afkeer 

van het heden ten daagse heersende, veelvuldig 

nd. Hiervan zal ik u eenmalig, in op-

dracht van 1000 poot Bas, kort maar 

hevig verslag doen.  

Eerste echter een gevalletje Me-Too 

aan de schaakacademie “Euwig 

Schaak”.  
“Sla nu de dame” 

 
Ja, dat zei ik in een les omtrent de Siciliaan. 

De dag er na kon ik mijn boeltje pakken… 

Een nadere duiding der potten (soms 

met panne) 

Pot 1. 

Wit: Mark van Dijk 

Zwart: Robert Meilink 

 

Amper waren de goedbedoelde vijan-

delijkheden aan de borden opgestart, 

toen een venijnig geknetter de stilte 

verbrak. Oorzaak bleek een kort-

sluiting aan Roberts bord 6. Het 

dame-prerogatief – mag recht en 

schuin – werd door R. na 8 zetten in 

stelling gebracht waarna Mark, gren-

zeloos balend, de boel de boel liet… 

Robert’s mailcommentaar: “Het 

schijnt de Engelse opening te zijn ge-

weest”. Inderdaad lopen in het Per-

fide Albion de zaken momenteel ook 

volledig out of hand.1 

gebruik van het nep-Engels in het Nederlands onder-

druk ik hier. Maar het gaat over het V.K. Dan mag 

het. 



1.c4 e5 2.g3 c6 3.Lg2 d5 4.e3 d4 5.d3 

f5 6.La3 Lxa3 7.Pxa3 Da5+ 

Toevallig viel van de week mijn oog 

op de omslag van  Schaken.NL, aan 

ons allen gezonden. Anna Maria Ka-

zarian wordt geciteerd:  

‘Ik wil anderen laten zien hoe leuk 

schaken is’.  

 

Ik ken hele cohorten schakers die dit 

hartgrondig zullen ontkennen. Mijn 

trouwe lezers (zijn die d’r nog?) zul-

len zich de vertwijfelde verzuchtin-

gen van o.a. Hein Donner en Paul van 

der Sterren kunnen herinneren die ik 

meerdere malen in diverse beschou-

wingen van mijn hand mocht citeren. 

Hein D. gewaagde na een verliespot 

zelfs van een sterke neiging tot het 

uitrukken van het mannelijk   …tuut, 

tuut, tuut…. ( Dit durf ik heden ten 

dage niet meer te schrijven) Ach, 

Nico vanaf zijn Waldorf & Statler 

balkonnetje… 

 

  
 

Kortsluitslotstelling 9…Da5+ 

 

 

 

 

Pot 2. 

Aan bord 3 nam Bas, chauffeur/team-

leider/speler die dag, het in een Frans-

man op tegen Hans J. Bij tegenge-

stelde rokades ontspon zich een klas-

siek geval van corresponderende 

vleugelaanvallen. Alleen ging die van 

Hans veel rapper. Reeds na 16 zetten 

mist die de kans op beslissend voor-

deel.  

 

Wit: Bas van der Grinten 

Zwart: Hans J.Weyer 

Stand na 16.Pd1-e3 

 

 
 

Hier had 16…a3 de witte, wankele 

veste kunnen ondermijnen zoals dui-

delijk valt in te zien. (Ahem) Goed, er 

volgde 16…bxc3 17.bxc3 en Bas 

kwam er mee weg. Sterker, weet nu 

zelf op de rechtervleugel op te mar-

cheren en de zaak te balanceren. 

Volgde: 17…De7 18.Pc2 Tb8 19.Pf4 

Db7 20.h4 g6 21.g5 Lg7 22.h5 hxg5 

23.hxg6? een misrekening fxg6 

24.Lxg6 Lf5! In een knetterende stel-

ling de enige. En de winnende. 

 



  
Stelling na 24…Lc8-f5! 

 

Er volgde nog: 25.Lxf5 Txf5 26.Dg4 

Txf4 27.Dxg5 en Fritz annonceert 

mat in 14. Bas geloofde dat wel en gaf 

op. 

 

Pott 3. 

Op ons top bord nam Rainer, sedert 

jaren een vaste waarde bovenin klein 

Venlo I, het op tegen Oliver Schreyer. 

Die was geducht gewapend met een 

Elo van 2120. Oppassen dus! En dat 

deed unser Mann aus Krefeld. Veel 

moeite kostte dat niet, want ook O. 

gleed snel onderuit… 

 

Wit: Rainer Montignies 

Zwart: Oliver Schreyer 

stelling na 10… Db6. Vraagtekens 

schieten te kort. Na 11.Tc1 verliest 

zwart Haus und Hof.  

 

 
 

Bijv. 11…Dd8 (nog het beste) 

12.Dc2 Pb6 13.Pc7+ gaat het snel 

mis. Och, wat kan schaken toch leuk 

zijn! Ook het thuisfront biedt dan 

vaak geen soelaas, zoals de volgende 

spotprent ons inpepert: 

 

 
“Weer geen promotie, Knelis?” 

 

Over nu naar superveteraan Piet. Ge-

lukkig weer eens in ons externe mid-

den. (?) Op het gevaar af eentonig te 

worden: ook Piet kreeg al snel krach-

tig hulp van opponent Huub. Na 8 

zetjes zien we de volgende slagorde: 

 

 

 

 

 



Pot 4. 

Wit: Piet P.W.Thijssen 

Zwart: Huub Dreessen 

 

Stelling na 8…e5 

 

 
 

Er kwam: 9.d5 Pb8 10.Pxe5 Te8 

11.Pxc4  met winnend voordeel, dat 

zich na nog zo’n 15 zetten materiali-

seerde. 

 

Pot 5. 

Frans was die dag zo vriendelijk onze 

gelederen te versterken. Toch zal hij 

minder opgewekt de Heerlense dre-

ven hebben verlaten… 

F.’s veste was namelijk na een Trom-

pofski met zwart langzaam in het slop 

geraakt. Gezien het notatiebeeld op 

zijn formulier moet ook de tijdfactor 

een negatieve rol hebben gespeeld, 

toen hij na 24 zetten de partij uit han-

den gaf.  

 

 

 

 

 

 

Wit: Raoul Frijns 

Zwart: Frans Mertens 

 

 

Stelling na 24…Pa5? 

 

 
 

Na 25.Lb5 Te7 26.b4 gaat de donkere 

rossinant de doos in. Toch dank! 

 

Afrondend mijn eigen brouwsel van 

die dag. En weer, ik kan het ook niet 

helpen, een vroegtijdige uitglijder 

van mijn tegenspeler. Het was trou-

wens het laatste spel van de dag met 

als tussenstand: 2-3. Hoe zou dit aflo-

pen vroeg gans Heerlen zich af. Want 

mijn reuzesnelle openingsvoordeel 

was vervluchtigd in een ijl waas van 

mindere zetjes… Maar witspeler 

Dennis zorgt voor een extra voordeel: 

hij neemt zèlf de partijbeschouwing 

voor zijn rekening! En ik mag hem ci-

teren. Hoort u het ook eens van 1 an-

der! 

 

 

 

 

 



Pot 6. 

Wit: Dennis van der Burgt 

Zwart: Nico 

 

(Lichte commentaar Dennis dus) 

“Dennis opent 1.Pc3 (van Geet). 

Vaak wordt er door zwart na 1…d5 

2.e4 d4 gespeeld maar nu sloeg Nico 

op e4 .Nadat Dennis 3.Pxe4 heeft ge-

daan speelt zwart…Pf6. 

 

 
  

I.p.v. te slaan op f6 speelt Dennis de 

afwachtende en zwakkere 4.Pg3 ( in 

de 2…d4 variant gaat wit wel beter 

via 3.Pe2 naar 4.Pg3). Zwart speelt 

4…e5 en er volgt 5.Lc4 Lc5 Op zet 6, 

klein beetje balend van zijn passieve 

zet, blundert wit met h3, waarna Nico 

gretig 6…Lxf2 doet en eigenlijk al ge-

wonnen staat. (6.d3 is natuurlijk de 

logische zet voor wit). Er volgt 7.Kxf2 

Dd4 8.Kf1 Dxc4 9.d3. Zwart staat nu 

al geweldig. Helaas voor zwart speelt 

Nico de matige 9…Dh4 waar Dd5 of 

Dc5 veel beter en winnend is. 

 

 
 

Na 10.De1 0-0 11.Dxe5 Pc6 speelt 

Dennis 12.Df4 (verplichte dameruil) 

waar 12.Pf3 Da4 13.Dc5 een stuk be-

ter is. Zwart moet ruilen 12…Dxf4 

13.Lxf4 Pd5 14.Ld2 Hier laat Nico 

weer een kans liggen (14…Pdb4 

15.Tc1 Pad5) Maar zwart speelt 

14…Te8 Dennis speelt snel 15 a3 en 

komt terug op gelijke hoogte.  

 

 
 

Dennis zit hier al in de tijdnoodfase 

en is nu wel blij met 30 seconden erbij 

per zet. Hij heeft zich teruggevochten 

in de partij maar weet inmiddels ook 

dat remise (waarschijnlijk) niet 



genoeg is deze middag. Nico heeft 

nog een 20 tal minuten op de klok en 

vervolgt de partij met 21…f5. Beide 

heren vinden hierna vrij goed de 

beste, meest logische zetten. 22.c4 

Pf6 23.b4 a6 24.Kf2 g6 25.Lc3 Kf7 

26.Pe2 h6 27.Le5 Pe8 28.Pc3 c6 

29.Ke3 Ke6 30.Lb8 b5 31.Lg3 g5 

32.Kd4 f4 33.Le1 Pd6 34.Kc5 h5 

35.cxb5 Pxb5 36.Pe4 Pxa3 37.Pxg5 

Kf5 38.Pf3 Pc2  

 

 
 

Dennis weet inmiddels zeker dat re-

mise eigenlijk geen optie is en zoekt 

in echte tijdnood naar een oplossing. 

Op zet 39 (hij ziet de klok steeds bin-

nen de minuut komen) speelt hij 

39.Pd4. Helaas ziet hij in extremis 

Ld2 over het hoofd (39…Kf6 40.Lxf4 

Lf5 41.Kc4 Pa3 42.Kc3 Pb5 43.Kd2 

met nog kansen) Helaas voor wit 

volgde er dus 39.Pd4 Pxd4 40.Kxd4 

Le6. Ook Nico had bijna al zijn tijd 

verbruikt en Dennis was al blij dat hij 

de 40 haalde. Nog steeds was remise   

niet genoeg voor het Heerlen van 

Dennis maar ondanks dat hij nu een 

half uur op de klok erbij kreeg, moest 

hij genoegen nemen met de remise.”  

 
 

Besluit Dennis enigszins wrang zijn 

spijkers met koppen. Waarvoor van 

harte dank! Leest u het ook eens van 

een ander… 

Het eind van het schaaklied in het zui-

den luidde alzo: 

Heerlen I – Venlo I klein:  2,5-3,5 

 

Iedereen tevreden toch. Niet? 

w.g. Nico 
En na den strijd… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Och, Baltus, het was toch alleen maar 

scherts, kerel.. 

 

 

 


