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CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2013-2014  nr. 1 

 Opgericht 1 september 1925 

 

Voorzitter A. Burgmans                                    adburgmans@kpnmail.nl 

 Beethovenstraat 2, 5914 BN Venlo    077-3512547 

  

Secretaris / B. van der Grinten        b.van.der.grinten@inter.nl.net 

    jeugdleider Rijnbeekstraat 35, 5913 GA  Venlo     077-3523420 

   

Penningmeester P. Thijssen      piet.thijssen@hetnet.nl

 Prins Mauritsstraat 23, 5981 BX  Panningen       077-3073961 
  

Wedstrijdleider G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 

   Engerstraat 35, 5931 EK  Tegelen     077-3260300 

  

Bestuurslid G. in ´t Veld gerard@dvlop.nl 

 Adriaan Flinklaan 4, 5915 JG Venlo  06/13854206 

  

Clublokaal Senioren LimianZ 

 Kaldenkerkerweg 182/b, 5915 AH  Venlo    077-3548969 

 

Speeldagen donderdag : 20:00 - 01:00 senioren 

 zaterdag : 14:00 - 15:30 jeugdleden 

 (zaterdag in Jeugdcentrum Ald Weishoes, 

 Grote Kerkstraat 31  Venlo,  077-3266510) 

Contributies: 

  senioren € 45,- per half jaar   (€ 50,- vanaf 2014)  

  senioren elders hoofdlid € 22,50 per half jaar   (€ 25,- vanaf 2014)   

  jeugdleden  € 22,50 per half jaar   (€ 25,- vanaf 2014)  
   

Advertenties:  € 75,-   per seizoen     (1  pagina, 6 afleveringen) 

   € 40,-   per seizoen     (½ pagina,          "            ) 
 

Abonnement clubblad : € 15,-   per seizoen (6 afleveringen) 
 

Rekeningen Venlose Schaakvereniging: NL41 RABO 0146 6576 91 

 

Speelzalen 

De Bantuin        Team1&2: Past. Kierkelsplein 20, 5916 SW Venlo  077-3515413 

De Kromme Schuùver      Team 3&4: Kaldenkerkerweg 35, 5913 AC Venlo  077-3521624  

Redactie Peter Smith                               familie.smithsanders@gmail.com 

 Schaapsdijkweg 11,  5913 GL  Venlo         077-3548436 

 Albert Houwen  aje.houwen@home.nl 

 Pastoor Kierkelsplein 6,  5916 SW Venlo            077-3548502 

 Ad Burgmans                                            adburgmans@kpnmail.nl 

 Beethovenstraat 2,  5914 BN Venlo            077-3512547 

      

Internet: www.venlose-sv.nl
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  KINHOUDK 

 

Programma t/m januari 2014 Piet Thijssen/ Bas van der Grinten 

Personalia / mededelingen Redactie 

In Memoriam Willi Schmitz Bas van der Grinten/Piet Thijssen 

Verslag Algemene Ledenvergadering Bestuur 

Ronde 1 KNSB Venlo 1 Henk van Gool 

Oproep partij van de maand Redactie 

Ronde 1 KNSB Venlo 2 Marc van der Lee 

Interne competitie Geert Hovens 

Historische schaakpartijen Peter Schoeber 

Leren schaken in 6 lessen Albert Houwen 

Uit de oude doos Nico van der Hoogt 

Boebs Column:  Boeb Jacobs 

Interne ELO rating Ger van Leipsig 

Jeugdrubriek Bas van der Grinten 

Ledenlijst Bas van der Grinten 

 

KPROGRAMMAK 
 
Okt 2013 

26-okt-13 zat. Open Noord-Limburgs Rapid kampioenschap Blerick 

31-okt-13 don. Interne competitie + ladder Venlo 

Nov 2013 

02-nov-13 zat. 2e ronde KNSB-bondscompetitie ASV-Venlo 1/ Eindhoven 2- Venlo 2 

 03-nov-13 zon. 1e ronde LiSB-bondscompetitie uitwedstrijden 

07-nov-13 don. Interne competitie + ladder Venlo 

14-nov-13 don. Interne competitie + ladder Venlo 

16-nov-13 zat. NK Jeugd Rapid  Eindhoven 

21-nov-13 don. Interne competitie + ladder Venlo 

24-nov-13 zon. 2e ronde LiSB-bondscompetitie thuiswedstrijden 

28-nov-13 don. Interne competitie + ladder Venlo 

Dec 2013 

05-dec-13 don. Interne competitie + ladder Venlo 

07-dec-13 zat. 3e ronde KNSB-bondscompetitie Paul Keres-Venlo 1/ Pionneke-Venlo 2 

08-dec-13 zon. 3e ronde LiSB -bondscompetitie thuiswedstrijden 

12-dec-13 don. Interne competitie + ladder Venlo 

19-dec-13 don. Interne competitie + ladder Venlo 

26-dec-13 don. Gongschaaktoernooi Venlo 

27-dec-13 vrij. 3e A74 Seniorentoernooi Tegelen 

27-dec-13 vrij. Jeugdkampioenschappen Limburg Tegelen 

28-dec-13 zat. Jeugdkampioenschappen Limburg Tegelen 

29-dec-13 zon. Jeugdkampioenschappen Limburg Tegelen 

Jan 2014 

02-jan-14 don. Interne competitie + ladder Venlo 

04-jan-14 zat. 4e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1-Charlois E/ Venlo 2-DJC Stein 

05-jan-14 Zon. Nieuwjaarstoernooi ’t Pionneke Roermond 

09-jan-14 don. Interne competitie + ladder Venlo 

10 jan-14 vrij. TATA Steel tournament Wijk aan Zee 

16-jan-14 don. Interne competitie + ladder Venlo 

23-jan-14 don. Interne competitie + ladder Venlo 

25-jan-14 Zat. Open Noord-Limburgse snelschaakkampioenschappen Horst 

30-jan-14 don. Interne competitie + ladder Venlo 
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Alle informatie onder voorbehoud. Let op de berichten tijdens de clubavonden.  

Kijk voor informatie ook onder www.venlose-sv.nl of onder www.lisb.nl .  

De begintijd van de wedstrijden op de donderdagavond is 20.00 uur ! 

 

→  Redactiesluiting volgende clubblad: 16 januari 2014  

 
KPERSONALIAK 

  

Aanmeldingen: * Pauly Stikkelorum (jeugdlid)  

     Parade 44, 5911 CD Venlo 

    Mail: koonpauly@hotmail.com 

    Tel:  06-83850506 

 

Afgemeld: * Quinn Stikkelbroeck (jeugdlid) 

 

             

KMEDEDELINGENK 

 

•  Ons gewaardeerd lid Willi Schmitz is overleden. Zie de In Memoriams in dit blad. 

• Thijmen Smith rondde zijn zomertoernooien af  met het Open Schaak Kampioenschap 

van Arnhem. Dat leverde hem een 3,5 punten uit 6 op en een 21e plaats. 

• Afgelopen zomer heeft Joep Nabuurs twee zomertoernooien in Vlaanderen bezocht. 

Zijn fraaie 10e plaats in het 29ste open van Geraardsbergen is noemenswaardig omdat 

hij onder meer IM Pieter Claesen (ELO 2352) had verslagen. 

• Minstens zo opmerkelijk was de zege van Max Warmerdam in het Gocher Open 2013 

op de Deense IM Silas Esben Lund (ELO 2417). Met nog een overwinning op een FM 

en een zesde plek in het eindklassement mag Max terugkijken op een succesvol toer-

nooi. Ook Peter Schoeber (plaats 27) en Joep Nabuurs (plaats 41) deden het niet 

slecht in Goch. 

• Maar ook aan jeugdtoernooien blijft Max gewoon meedoen. Zo deed hij met zijn team 

Topschaak Brabant mee aan de Jeugdclubcompetitie (4e plaats Meesterklasse C), aan 

het 36e NK Rapid voor jeugdteams (eerste plaats in de C-categorie, Max won alle wed-

strijden) en aan het Herfsttoernooi in Tegelen (Max eerste plaats in de A groep). Het 

voorlopig laatste hoogtepunt voor Max is het Nederlands kampioenschap Snelschaak 

t/m 14 jaar (C-Groep), in oktober in Bunschoten behaald. Chapeau! 

Het bestuur heeft besloten de aanvangsrating van Max voor dit seizoen met terugwer-

kende kracht vast te stellen op 1900. Hierdoor zal zijn huidige (club)rating ongeveer 

gelijk worden aan zijn KNSB-rating (1950).  

• De start van de teams Venlo 1 en Venlo 2 in de KNSB competitie liep minder voor-

spoedig. Hoe dat is gelopen beschrijven de twee teamcaptains in hun verslagen elders 

in dit nummer. 

• Op 1 september 2013 was Huub Borghouts 60 jaar bondslid. 

• Traditiegetrouw toog dit jaar weer een grote groep Venlose spelers naar het 17e Hyfass 

Schaaktoernooi in Bergen. Dirk Bergmans werd 2e, Peter Schoeber 5e, Henk van 

Gool 6e, Jan op de Laak 15e, Piet Thijssen 24e,  Peter Timmermans 28e en Piet 

Kuntzelaers 30e. 

mailto:koonpauly@hotmail.com
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IN MEMORIAM  

Willi Schmitz 
 

Door Bas van der Grinten 

Zondagmorgen 22 september is op 78-

jarige leeftijd na een lange ziekte ons zeer 

gewaardeerde lid Willi Schmitz overleden.  

Hij was een sterke speler die vele jaren lid 

is geweest van onze vereniging.  

Reeds in 1962 werd hij clubkampioen, een 

prestatie die hij herhaalde in 1971.  

Ook maakte hij lange tijd deel uit van het 

eerste team. 

 In de jaren 70 en 80 was hij enige tijd niet 

actief bij onze club; mogelijk in verband 

met een andere sport die hij actief en op 

hoog niveau beoefende: het biljarten.  

 

In het begin van de jaren 90 werd hij op-

nieuw lid en het bleek al snel dat hij weinig 

aan speelsterkte en enthousiasme had inge- 

boet. Opvallend hierbij was zijn voorliefde 

voor originele openingen waar hij veel op 

studeerde en waarmee hij zijn rivalen re-

gelmatig wist te verrassen. Hij was ook een 

sportieve en aangename speler die altijd 

waardering had voor zijn tegenstander.  

Diverse malen heeft hij nog meegespeeld in 

de hoogste groep van de interne competitie 

en was hij kandidaat voor het clubkampi-

oenschap. Dat zat er echter net niet meer in. 

Daarnaast heeft hij vaak meegespeeld aan 

de externe competitie en meerdere malen 

een team aan het kampioenschap geholpen. 

Verder deed hij mee aan vele toernooien, 

zoals het (toen nog) Hoogovenstoernooi in 

Wijk aan Zee waarbij samen hij met Venlo-

se schaakvrienden verbleef in een vakantie-

appartement in Zandvoort. Ook bij Lim-

burgse toernooien was hij vaak van de par-

tij. 

De laatste jaren kampte hij met gezond-

heidsproblemen, maar dit belette hem niet 

om tot voor kort trouw onze clubavonden te 

bezoeken. 

 Hij zal in onze herinnering blijven als een 

uitstekende en bevlogen schaker, maar 

vooral als een bijzonder beminnelijk per-

soon.  

 

 

 

LiSB 17.12.2006 

Willi Schmitz - Fred Tammen 

partij Venlo 2 – Voerendaal 3 

 
1.g3 f5 2.Pf3 Pf6 3.c4 g6 4.b3 Lg7 5.Lb2 

0-0 6.Lg2 d6 7.d4 De8 8.0-0 c6 9.Pbd2 h6 

10.Dc2 Df7 11.Tae1 Pbd7 12.e4 fxe4 

13.Pxe4 Pb6 14.Pxf6+ Lxf6 15.Dd2 Lg4 

16.Df4 Lxf3 17.Dxf3 Dg7 18.De4 Tad8 

19.Lh3 Kh7 20.La1 d5 21.Db1 dxc4 

22.bxc4 Pxc4 23.Ta2 Pb6 24.Td1 Pd5 

25.Dxb7 c5 26.Dxa7 c4 27. Le6 Td6 

28.Lxd5 Txd5 29.Te2 e5 30.Dxg7+ Kxg7 

31.Txc4 Ta8 32.a4 Kf7 33.Tc7+ Ke6 

34.Tdc1 Txa4 35.T7c6+ Kf5 36.g4+ (zie 

diagram) 

 

 
de zwarte loper gaat verloren 

 

Kxg4 37.Txf6 exd4 38.Txg6+ Kf4 39.Txh6 

Kg5 40.Th3 d3 41.Td1 Kg4 42.Tg3+ Kf4 

43.Lg7 Kf5 44.Tdxd3 Txd3 45.Txd3 Ke4 

46.Tg3   1-0 
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REDE BEIM BEGRÄBNIS 
Door Piet Thijssen 
 

 

Liebe Familie Schmitz, meine liebe Damen 

und Herren, 

 

Wenn ich sage: “Willi war ein halber Hol-

länder”, dann verstehen die Meisten von 

euch diese Behauptung. Sogar seine Asche 

ist heute in Venlo-Blerick geblieben. 

Schon direkt nach dem zweiten Weltkrieg 

ist er zusammen mit seinem Bruder nach 

Beverwijk gereist. Da konnten die Brüder 

einige Zeit frische Meeresluft schnappen 

und gute Nahrung, so wie frische Gemüse 

bekommen. Er konnte nicht ahnen dass er 

viel viel später in Wijk aan Zee manches 

Jahr in Januar Schach spielen würde in ei-

ner der bekanntesten Schachturniere der 

Welt. Das Hochofenturnier und dass jetzt 

bekannt ist unter den Namen “Tata Steel 

Chess Tournament”. 

 

Für Willi gab es die Deutsch-Holländische 

Grenze nicht, er war Seine Zeit voraus und 

fühlte sich Europäer. Willi war kein flie-

gende Holländer, denn er kam zuerst mit 

Fahrrad, danach mit Moped, Roller und 

zuletzt mit Auto nach Venlo. In den fünfzi-

ger Jahre kam er oft zum Matineetanzen an 

Sonntage im Zentrum von Venlo. Wie Sie 

schon auf den Bilder hier sehen konnte, sah 

der junge Mann nicht schlecht aus und war 

beliebt bei den Holländische Mädel. Ein-

mal hatten zwei junge Damen den Bus ver-

passt und Willi war so nett diese Damen 

nach Hause zu bringen. Nach ein paar Tage 

hatte er eine schöne Ansichtskarte bekom-

men wo auf stand: “An den langen Herrn 

Willi Schmitz”. Die Damen hatten den Wil-

li schön nachgemalt. Er hat mir diese Karte 

gegeben, ungefähr 40 Jahre nach Dato, um 

diese Damen zu finden was mir letztendlich 

gelungen ist. Sie haben eine Kopie von die-

ser Karte bekommen.  

 

Es war im Jahre 1961, ich war gerade 17 

Jahre alt,  als ich Willi zum ersten Mal be-

gegnete im Vereinslokal von “De Blerickse 

Schaakvereniging” in einer Wirtschaft  

“Apollo” genannt. Der Bruder von Jan op 

de Laak, noch immer ein tüchtiger Schach-

spieler, Pierre, war auf der selben Berufs-

fachschule als ich und wir spielten da 

Schach um die Meisterschaft der Schule. 

Dieser Pierre hat mich dann angemeldet bei 

“De Blerickse Schaakvereniging”.  

Ungefähr 30 bis 40 Mitglieder spielten da 

sehr gemütlich, aber ernsthaft Ihre Partie 

Schach. Nach einiger Zeit kannte ich die 

Namen der Spieler und wußte dann auch 

welche die stärkste Spieler waren. Willi 

war einer von Denen. Als nicht so starker 

Spieler habe ich in diesen Jahre nicht gegen 

Willi gespielt. Die erste Partien gegen Willi 

habe ich erst 30 Jahre später in Venlo ge-

spielt. In dieser Zeit spielten in Blerick 

schon wie gesagt Jan op de Laak, Hans 

Everaars, Nico van der Hoogt en Piet 

Kuntzelaers. Sie spielen jetzt noch immer 

hier in Venlo. 

 

Willi hatte damals schon ein Auto, welches 

Fabrikat weiss ich nicht mehr, und so konn-

te ein Teil der Mannschaft bei den Aus-

wärtsspiele bequem mitfahren.  

Damals gab es in Schachblätter Wettbe-

werbe Schachprobleme zu lösen. Meistens 

mußte Weiß in zwei oder drei Züge matt 

geben. Man bekam Punkte für jede gute 

Lösung, die wurden zusammen gezählt und 

so mußte man die Leiter hochklettern um 

dann nach Jahre einen Preis zu gewinnen. 

Es gab noch keine Rechner und manchmal 

hatte Willi dann ein Problem dabei und  

mich gebeten behilflich zu sein bei der Lö-

sung. Manchmal gelang mir das. 

Einmal habe ich eine Wette mit Willi ein-

gegangen. Ich behauptete dass ich jedes 

Schachproblem Matt in zwei Züge in zehn 

Minuten lösen würde. Na gut mein Freund, 

nächste Woche bringe ich dir eins mit. Es 

war ein Problem, nur mit Figuren und kei-

nen einzigen Bauer auf dem Brett. Die me-

chanische Schachuhr wurden auf 10 Minu-

ten gestellt. Nach 7 Minute hatte ich die 

Lösung gefunden und die Wette gewonnen 

und 10 D-mark in der Tasche.  
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Als ich dann mit Billard angefangen habe, 

begegnete ich Willi auch bei Billardkämp-

fe. Gewinnen konnte ich nie. Er war ein 

besserer Schachspieler und auch ein besse-

rer Billardspieler. Jede Woche konnte man 

Seine ausgezeichnete Ergebnisse in der 

Zeitung lesen. 

Zwischen 1970 und 1990 habe ich den Wil-

li nicht mehr gesehen. Ich hatte aufgehört 

mit billardspielen und schach spielen. Dann 

haben wir uns  wieder begegnet beim Ven-

loer Schachverein und gegeneinander und 

miteinander gespielt.  In Venlo ist Willi 

zweimal Vereinsmeister geworden in 1961-

1962 und 1970-1971. Zusammen haben wir 

viele Seniorenturniere besucht u.a. in Ge-

leen, Veldhoven, Vught, Bergen usw. Jetzt 

konnte ich ihm zurückzahlen, denn er 

konnte mit mir fahren. 

Natürlich hat er mit Billard und Schach in 

Deutschland angefangen und viele Preise 

gewonnen. Er spielte für den Schachverei-

nen Nettetal-Kaldenkirchen und Brüggen. 

In Brüggen haben wir noch zwei Jahre zu-

sammen  gespielt.  

Nach Wijk aan Zee sind wir auch ein paar 

Mal zusammen gefahren und haben viel 

Spaß gehabt.  

Immer wieder erzählte er neue Witze. 

 

Willi war ein Nachtmensch, ging sehr spät  

ins Bett weil er die Stellunge gründlich un-

tersuchen wollte.  Viele Schachbücher hat 

er gekauft und studiert.   

 

Dann kam auf einmal die schlimme Krank-

heit, aber aufgegeben hat er nie. Immer 

weiter gekämpft bis ans Ende. 

Als ich ihn im Krankenhaus besuchte, hatte 

er eine Bitte. Piet, ich möchte draußen eine 

Zigarette rauchen und dann habe ich ihn im 

Rollstuhl hinaus gefahren. Es war schönes 

Wetter und er freute sich. Sein größter  

 

Wunsch war zurück nach Hause, aber er 

war zu schwach. Seine Nieren waren 

schlecht geworden. 

 

 

 

In dem Haus in Bracht wo er praktisch sein 

ganzes Leben gewohnt hat und viele Schu-

he repariert hat, ist er dann letztendlich ge-

storben. Von seiner Tochter Monika, sei-

nem Sohn Harald und der Jutta hat er sich 

noch verabschieden können. 

 

Hoffentlich ist der Tischler im Himmel, der 

Willi einen Billardtisch und ein Schach-

spiel machen kann, so wie Jürgen Daniel in 

seinem Bericht geschrieben hat. 
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JAARVERGADERING 2013 

Openingswoord van de voorzitter  
 

Hartelijk welkom op de jaarvergadering 

van de 88 jarige Koninklijk Erkende Ven-

lose Schaakvereniging, In het bijzonder 

heet ik welkom onze ereleden, Huub Borg-

houts, Hub van Spijk,  Bas van der Grinten 

en Jan op de Laak. Huub Borghouts is ook 

lid van verdienste. Ook een bijzonder wel-

kom aan Nico van der Hoogt en Henk van 

Gool, beiden lid van verdienste.  

 

Het vorig jaar ben ik mijn praatje begonnen 

met het beschrijven van de goede sfeer in 

onze vereniging, de grote saamhorigheid 

die onze vereniging kenmerkt en de gezel-

ligheid op onze clubavonden. Dat zou ik dit 

jaar weer kunnen herhalen, omdat het nog 

steeds zo is. Maar ik wil dit jaar de nadruk 

vestigen op onze schaakprestaties en onze 

ambities. Ons eerste, tweede en derde team 

zijn vorig seizoen gepromoveerd en gaan 

dit jaar een klasse hoger spelen. Hieruit 

blijkt dat we sportief gezien een goed jaar 

achter de rug hebben. We hebben de ambi-

tie om te laten zien dat we deze promotie 

waard zijn en we willen onszelf nog verbe-

teren. Dat lukt alleen als we er met zijn al-

len achter staan, het schaakspel professio-

neel benaderen en ons goed voorbereiden 

op de komende wedstrijden. Het vereist van 

ieder van ons een attitude die niet vrijblij-

vend is: een goede opkomst, een goede 

voorbereiding, een goede coaching, een 

goede speelzaal en goed materiaal. De ver-

eniging moet daar de voorwaarden voor 

scheppen. Het bestuur neemt daarbij het 

voortouw, maar wij zijn samen de vereni-

ging. Daarom is deze jaarvergadering zo 

belangrijk. We moeten na afloop van deze 

vergadering het gevoel hebben dat we weer 

een jaar vooruit kunnen en dat de besluiten 

die we nemen daar garant voor staan. 

 

Op de agenda staan enkele punten die ik nu 

alvast kort wil benoemen.  

In de begroting is voorzien in een contribu-

tieverhoging vanaf januari 2014. De laatste 

contributieverhoging was in 2005. We heb-

ben nu al een aantal jaren een negatief sal-

do. Dit jaar sluiten we af met een tekort van 

€ 927,-. 

Een contributieverhoging is een keuze. Je 

kijkt altijd eerst naar mogelijkheden van 

bezuiniging. Dat moet ook. Maar tegelij-

kertijd willen we de goede dingen van de 

vereniging overeind houden. Dan moet je 

dingen tegen elkaar afwegen. Bijvoorbeeld 

door het clubblad af te schaffen, zouden we          

€ 750,- besparen. Maar we hebben een fan-

tastisch clubblad en het clubblad is heel 

belangrijk voor de communicatie. Wat te 

doen met het prijzengeld, met de reiskosten 

voor externe wedstrijden, met de zaalhuur 

van externe wedstrijden, om maar een paar 

voorbeelden te noemen. We komen er 

straks op terug. 

 

Een ander punt. Wij stellen voor om Gerard 

in ’t Veld als bestuurslid te benoemen. Het 

bestuur is heel blij dat Gerard heeft inge-

stemd met het verzoek dat wij hem gedaan 

hebben. De reden tot deze bestuursuitbrei-

ding is de leeftijd van enkele bestuursleden. 

Piet wordt volgend jaar 70 en heeft aange-

kondigd dat het dan tijd wordt om als be-

stuurslid op te stappen. Gelukkig is Piet 

nog heel vitaal. Maar het is wel reëel om 

een leeftijdsgrens te stellen. Gerard zal te 

zijner tijd het penningmeesterschap op zich 

nemen. 

 

De Venlose schaakvereniging telde in juli 

77 leden, één minder dan vorig jaar. We 

tellen 13 jeugdleden en 64 senioren. In 

2009 hadden we 23 jeugdleden. We doen 

verwoede pogingen om het aantal jeugdle-

den te vergroten. Van belang is daarbij het 

contact met de scholen. We hebben enthou-

siaste jeugdtrainers in het Ald Weishoes. 

Albert Houwen is bezig een schaaktraining 

in het Ven op te zetten in samenwerking 

met de basisschool. We komen hier straks 

nog even op terug. 
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Maarten Strijbos is voor de 10e achtereen-

volgende keer clubkampioen geworden. 

Henk van Gool werd wederom tweede. 

Ook voor de 10e keer? Het wordt tijd dat 

daar verandering in komt. Onze hoop is 

gevestigd op Max Warmerdam, die als een 

speer omhoog schiet. Zijn eerste plaats op 

het Open Nederlands Jeugdkampioenschap 

is veelbelovend. Of is eerst Thijmen aan de 

beurt? Of toch Henk? 

In het verslag van de wedstrijdleider staan 

de standen van de interne competitie. In het 

verslag van de secretaris staat een mooi 

overzicht van de prestaties van leden die 

meegedaan hebben aan externe toernooien 

in binnen- en buitenland. Wij zijn er trots 

op. 

Tot slot wil in vanaf deze plaats even stil 

staan bij enkele leden die ernstig ziek zijn: 

Piet Boonen en Willy Schmitz. Zij zullen 

het zeker op prijs stellen als zij weten dat 

we aan hen denken en hen het beste toe-

wensen. Ik vraag jullie je naam te zetten op 

de kaart die zo dadelijk rondgaat.  

 

Tot zover mijn inleidende woorden. Ik 

hoop op een vlotte jaarvergadering en dat 

we nog wat tijd overhouden om te schaken. 

Ik open de vergadering en geef het woord 

aan Bas voor de mededelingen en ingeko-

men stukken 

 

22 augustus 2013 

Ad Burgmans, voorzitter 

 

 
 

NOTULEN ALGEMENE  

LEDENVERGADERING  

OP 22 AUGUSTUS 2013 
 

Aanwezig: 28 leden  

Afgemeld: N. Bijlsma, H. Everaars,  

J. de Laat, J. Joosten, P. Smith, Th. Smith,  

K.Clabbers, R.Vink, H.Leenders,  

F. Heemskerk, G. Munten 

      

1. Opening door de voorzitter 

Voorzitter A. Burgmans opent de vergade-

ring om 20.15 en heet de aanwezigen wel-

kom, in het bijzonder de ereleden Huub 

Borghouts (ook lid van verdienste), Hub 

van Spijk en Bas van der Grinten en de le-

den van verdienste Henk van Gool en Nico 

van der Hoogt.  

Zijn openingswoord is elders afgedrukt. 

 

2. Mededelingen en Ingekomen stukken 

Afmeldingen zie boven.  

J. Joosten maakt hierbij de opmerking dat 

hij vraagtekens zet bij de voorgestelde con-

tributieverhoging. 

 

 

 

3. Notulen van de algemene vergadering 

d.d. 23-8-2012 

Goedgekeurd. 

 

4. Notulen van de buitengewone ledenver-

gadering d.d. 21-3-2013 

Goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag secretaris 

Goedgekeurd. 

 

6. Jaarverslag jeugdleider 

A. Burgmans merkt op dat er diverse activi-

teiten zijn en worden ondernomen om aan 

meer jeugdleden te komen (momenteel zijn 

er nog 13). Zo is er afgelopen najaar een 

instuif voor basisscholen in het Ald 

Weishoes georganiseerd met 12 deelne-

mers. Helaas heeft dit geen nieuwe leden 

opgeleverd. Verder heeft Albert Houwen 

contact met een basisschool in 't Ven en hij 

hoopt hier binnenkort een cursus op te kun-

nen opzetten. 

H. van Spijk merkt dat op de LiSB-site 

wordt bericht dat Venlo een flink ledenver-

lies heeft geleden (het op twee na hoogste 

binnen de LiSB). Hij heeft hierbij beden-

kingen. 

A. Burgmans antwoordt dat hij (na overleg 

in het bestuur) hierover reeds zijn onge-
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noegen heeft geuit bij LiSB-voorzitter F. 

Clevers. Het bericht is inmiddels verwij-

derd. 

Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd. 

 

7. Jaarverslag wedstrijdleider 

N. van der Hoogt heeft een opmerking over 

de eindstand van de laddercompetitie. 

Hij vraagt zich af hoe de kampioen wordt 

bepaald. 

A. Burgmans antwoordt dat G. Hovens spijt 

heeft van zijn late beslissing om een vier-

kamp te laten spelen om het kampioen-

schap. 

G. Hovens merkt op dat de ladder verder 

een groot succes is geworden. Hij gaat be-

kijken hoe in het vervolg de eindstand be-

paald kan worden. 

 

8. Prijsuitreiking interne competitie 

Voor de 10e achtereenvolgende keer werd 

Maarten Strijbos clubkampioen!  

De prijswinnaars ontvangen zoals gebrui-

kelijk weer een (schaak)boek. 

 

Dit zijn: 

Najaar en Voorjaar 

Groep 5 (Struisvogels) Miki Nieczyporow-

ski en Peter Timmermans 

Groep 4 (Buffels) Sjraar Munten en Ger 

van Liepsig 

Groep 3 (Olifanten) Gerard in ’t Veld en 

Jan op de Laak 

Groep 2 (Tijgers) Hans Everaars en Bas 

van der Grinten  

Groep 1 (Leeuwen) Maarten Strijbos en 

Maarten Strijbos 

 

De ratingprijs is voor Miki Nieczyporow-

ski. 

Alle prijswinnaars nogmaals van harte ge-

lukgewenst! 

 

 

 

9. Jaarverslag penningmeester  

Penningmeester P. Thijssen geeft eerst een 

toelichting. 

Balans: 

- Door het negatieve saldo van € 927,35 

over het afgelopen seizoen is het eigen 

vermogen teruggelopen tot € 7.884,48  

- In het contract met onze speellocatie 

LimianZ staat dat de huur  niet hoger mag 

zijn dan de kieninkomsten. Deze bedragen 

zijn nu gelijk. 

Financieel overzicht: 

- Er zijn veel minder kieninkomsten, die nu 

gelijk zijn aan de zaalhuur zoals reeds ge-

zegd. 

- Ook de subsidie voor de jeugd is minder 

geworden. 

- Totaal zijn de inkomsten ca. € 1.800 min-

der dan vorig seizoen en € 800 minder dan 

begroot. Daar tegenover staat dat de uitga-

ven ook meer dan € 1.000 lager zijn, vooral 

door lagere zaalhuur. 

P. Kuntzelaers vraagt naar de oorzaak van 

de lagere kieninkomsten. 

P. Thijssen vermoedt dat dit vooral door 

het rookverbod komt. 

 

10. Verslag kascommissie / Verkiezing 

kascommissie 

Namens de kascommissie (die bestaat uit 

M. van der Lee en hemzelf) neemt J. Kem-

pen het woord. Zij hebben de boeken van 

de penningmeester gecontroleerd en zijn 

vol lof over de wijze waarop hij de admi-

nistratie heeft gevoerd. Wel wil hij het idee 

van "vier ogen principe" nog even naar vo-

ren brengen (ander bestuurslid kan reke-

ningen ook bekijken). 

P. Thijssen merkt op dat ABN AMRO geen 

sponsor meer is en dat we daarom nu alleen 

nog een rekening bij RABO hebben. 

Vervolgens verleent de vergadering onder 

applaus decharge. 

 

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit J. 

Kempen (2e keer) en A. Houwen (1e keer). 

Reservelid is M. Strijbos. 

 

 

11. Voorstel begroting 2013-2014 

Penningmeester P. Thijssen geeft eerst 

weer een toelichting. 
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Voorgesteld wordt een contributieverho-

ging per 1-1-2014 waardoor deze voor de 

senioren  

€ 100 en voor jeugd/dubbelleden € 50 per 

jaar gaat bedragen. 

Dit brengt ca. € 560 op. Ondanks dat is het 

begrote negatieve resultaat toch nog € 785. 

Hij benoemt enkele kosten posten: 

- Reiskosten: verhoogd met ca. € 500 

- Bankkosten: verlaagd naar € 150 

- Clubblad: 6 x 125 = € 750 

- Zaalhuur: voor de KNSB-thuiswedstrij-

den is de Bantuin gereserveerd.  

  Kosten 4 x 75 = € 300 

Tot slot merkt hij op dat het bestuur een 

flinke buffer een goede zaak vindt. 

 

E. Schouten vraagt zich af of de oplage van 

het clubblad niet omlaag kan. 

A. Burgmans antwoordt dat de kosten niet 

hierin zitten maar in de verzending (€ 160). 

Het papieren exemplaar heeft nog steeds 

een meerwaarde. 

H. van Spijk oppert het idee een exemplaar 

neer te leggen op de leestafel in de biblio-

theek. 

J. Kempen vindt het een goede zaak als de 

inkomsten voorzichtig en de uitgaven roy-

aal worden begroot. Verder dient rekening 

gehouden te worden met inflatiecorrectie. 

Daarom kan hij akkoord gaan met het voor-

stel. 

P. Thijssen merkt nog op dat de KNSB fi-

nancieel in zwaar weer zit en dat de helft 

van onze contributie daar naar afvloeit. 

De begroting wordt vervolgens unaniem 

goedgekeurd. 

H. van Spijk wil nog even opmerkingen dat 

de contributieverhoging eigenlijk een apart 

agendapunt had moeten zijn. 

 

12. Indeling interne en externe competitie 

2013-2014 

Wedstrijdleider G. Hovens heeft enkele 

opmerkingen: 

- Intern: Wouter Smeets en Hans Everaars 

hebben zich teruggetrokken, daarom be-

staat groep 1 (Leeuwen) nu slechts uit 6 

personen die een dubbele competitie af-

werken. 

Verder zijn er vier groepen van 8. Totaal 

dus 38 deelnemers. 

- Extern: Voor Venlo 1 en Venlo 2 (KNSB) 

zijn ongeveer 20 spelers beschikbaar. 

  Voor Venlo 3 en Venlo 4 zijn genoeg 

mensen voorhanden. 

A. Burgmans merkt op dat de gasten voort-

aan geen consumptie meer krijgen aange-

boden van onze club. Dit leidt tot enige 

discussie. Diverse leden hebben hier moeite 

mee. 

Tenslotte wordt afgesproken dat de gasten 

nog wel een consumptie krijgen maar de 

eigen spelers niet. 

 

13. Schaakinstructie 

A. Burgmans deelt mee dat (voorlopig) 

wordt gestopt met de lessen op donderdag-

avond en dat in plaats hiervan Venlo 3 

teamtraining zal krijgen (door Rudi van 

Gool). 

Hierbij dank aan Rudi van Gool voor al 

zijn inspanningen ! 

P. Timmermans wil nog even de training 

door Henk van Gool in de Brasserie onder 

de aandacht brengen. 

 

14. Materiaaloverzicht 

H. van Spijk vraagt waarom het "bord" 

(zeil) voor het Levend Schaakspel niet is 

vermeld. 

P. Thijssen antwoordt dat dit door de orga-

nisatie van het Nederlands Jeugdkampioen-

schap (van 2007-2009 in Den Hulster) is 

geschonken aan onze vereniging. Binnnen-

kort zal het worden opgeslagen bij een 

kennis van hem in Echel. We hebben ook 

nog hoofddeksels. 

Verder merkt P. Thijssen op dat we nu 20 

sets nieuw uniform materiaal bezitten. 

 

15. Verkiezing bestuur 

Eerst wordt voorzitter A. Burgmans wordt 

bij acclamatie herkozen. Applaus! 

Vervolgens wordt kandidaat-bestuurslid G. 

in 't Veld unaniem gekozen. 
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De bedoeling is dat hij volgend jaar P. 

Thijssen gaat opvolgen als penningmeester. 

 

16. Rondvraag en sluiting 

P. Schoeber vraagt waarom de samenstel-

ling van de teams nog niet bekend gemaakt 

is (wat gebruikelijk is op de jaarvergade-

ring). G. Hovens merkt op dat voor het 1e 

team negen spelers beschikbaar zijn en dat 

er dus nog een nodig is. 

P. Kuntzelaers vraagt (nogmaals) of er voor 

de klokken een handleiding komen kan. 

G. Hovens zegt dit toe. 

H. van Gool vraagt of onze club nog mee-

doet aan de beker wedstrijden van de LiSB. 

G. Hovens antwoordt dat de animo gering 

is, maar we hebben nog even tijd. 

 

H. van Spijk heeft nog enkele opmerkingen: 

- Wat is de rating van ons nieuwe lid Nick 

Bijlsma ?  Antwoord: 2166 

- Het zou aardig zijn om in het clubblad 

historische partijen op te nemen. 

- Hoe is de situatie met Willi Schmitz?  

P. Thijssen antwoordt dat het niet goed gaat 

met zijn gezondheid waardoor we hem 

waarschijnlijk niet meer op de clubavond 

zullen zien. 

- Dank aan het bestuur voor alle inzet! 

B. van der Grinten wil nog even de leden 

van de jeugdcommissie danken voor hun 

inzet: 

instructeurs Kim Clabbers, Sjors Clabbers, 

Albert Houwen en externe coördinator  

Jacques Faassen. 

 

Voorzitter A. Burgmans sluit vervolgens de 

vergadering om 22.05 onder dank aan de 

aanwezigen. 

 

Bas van der Grinten, secretaris 
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KNSB COMPETITIE RONDE 1 
VENLO 1 – DE STUKKENJAGERS 
 

door Henk van Gool 

 

 

Hernieuwde kennismaking 

 

 

Venlo 1 mag het weer eens proberen op 

eerste klasse niveau. Dat hebben we gewe-

ten! 

Voor de wedstrijd merkte ik in mijn praatje 

op, dat zo aan het begin van het seizoen de 

verhoudingen tussen de diverse teams on-

duidelijk zijn en nog moeten uitkristallise-

ren. Welnu, De Stukkenjagers lieten er 

geen twijfel over bestaan hoe de verhou-

dingen tussen hen en Venlo momenteel lig-

gen: ze toonden aan dat ze veel sterker zijn. 

En dat is op zich ook niet zo vreemd als 

men het verschil in elo-rating bestudeert. 

De Stukkenjagers hebben op dit moment 

gewoon zo’n 100 elo-punten per bord meer 

dan wij. Het gevolg was een eenzijdige 

wedstrijd waarin de Tilburgers de Ven-

lonaren kansloos lieten. Laten we per bord 

maar eens zien hoe het ging. 

 

 

Bord 1 

Stefan Beukema – Maarten Strijbos 1-0 

Siciliaans 

 

Maarten werd op de twaalfde zet verrast 

door een schijnoffer, waardoor hij met een 

positioneel mindere stelling werd opge-

scheept. Onder opoffering van zijn zwakke 

geïsoleerde d-pion zocht Maarten vervol-

gens het initiatief op de damevleugel waar 

de witspeler zijn koning gestald had. Stefan 

op zijn beurt opende de h-lijn om de zwarte 

koning onder vuur te nemen. Even leek het 

erop dat Maarten het eerst kwam, maar 

zelfverzekerd neutraliseerde Stefan de drei-

gingen en sloeg vervolgens zelf toe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan negeert de dreiging ..,Txb2+ en gaat 

voor stukwinst: 32.Te1,Txb2+ 33.Kc1, 

Txg2 34.Txe6,Tf8 (34..,Ta8 dreigt even 

mat in drie, maar dat kan wit gemakkelijk 

oplossen door 35.Te8+ te spelen en naar 

een eindspel met een stuk méér af te wikke-

len. Maarten tracht nog wat materiaal op 

het bord te houden maar krijgt nu een ma-

taanval over zich heen.) 35.Te7,Df6 

36.Lc4+,Kh8 37.Txh7+! en opgegeven. Na 

37..,Kxh7 38.Th1+,Kg7 39.Dh6 is het mat. 

Een van de zeldzame nederlagen die Maar-

ten leidt, vorig jaar verloor hij er geen een. 

 

 

Bord 2 

Joep Nabuurs – Herman Grooten ½  

Caro Kann 

 

Vooraf hoopte ik op deze paring omdat 

Joep Herman een paar jaar geleden nog 

wist te verrassen. Dit keer leek het erop dat 

Herman korte metten met Joep ging maken. 

In een Panov rokeerde Herman lang waarna 

hij een vinnige aanval op de witte konings-

stelling lanceerde. Het mag een wonder 

heten dat Joep wist te overleven. Niettemin 

had Herman een  plus in het eindspel 

behouden als hij in  onderstaande stelling 

gewoon het paard geslagen had: 
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Bijv. 39..,Txa6 40.b5,Txa2 41.bxc6,b5 en 

wits vooruitzichten zijn niet rooskleurig. 

Onder tijdsdruk kwam echter 39..,Th5?! 

Waarna Joep de stelling gelijk kon trekken. 

40.Ke2,Kd7 41.Pc5+,Lxc5 42.Lxc5 Uit-

eindelijk werd op de 61e zet remise over-

eengekomen. 

 

Bord 3 

Anne Haast – Thijmen Smith 1 – 0 

Siciliaans 

 

Voor mij persoonlijk een interessante ont-

moeting. Ik heb zelf al drie Siciliaanse par-

tijen tegen Anne verloren en ik was wel 

benieuwd naar de wijze waarop Thijmen 

het zwarte spel gestalte ging geven. Thij-

men koos voor een Najdorf met 9..,h5 (een 

zet die Topalov nogal eens speelt) om de 

witte aanval op de koningsvleugel in te 

dammen. Anne zocht haar heil daarop in 

een ander plan dan ze gewoon is te doen. 

Ze rokeerde kort en begon een initiatief op 

de damevleugel. Als Thijmen op de 19e zet 

niet een levensgroot gat op d4 had ge-

maakt, waardoor een wit paard naar een 

dominerende positie op veld c6 kon sprin-

gen, dan had hij positioneel goed gestaan. 

Nu klonterden zijn stukken samen op de 

koningsvleugel terwijl Anne’s initiatief op 

de damevleugel onweerstaanbaar werd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier houdt 29..,Db1 de strijd nog gaande.  

De dameruil 29..,Dc2? 30.Dxc2,Lxc2 

31.Tf1 bleek funest omdat de zwarte stuk-

ken niet meedoen in de verdediging van het 

centrum en de damevleugel. 

Na 31..,Pf8 32.Lf4,Pd7 (32..,Le5 33.Lxe5, 

dxe5 levert wit ook twee vrijpionnen op)  

33.Lxd6,Pe5 34.Pxe5,Lxe5  

35.Lxe5,Txe5 36.a6 beslisten de vrijpion-

nen de strijd in wits voordeel. 

 

 

Bord 4 

Rudi van Gool – Bram van de Berg ½  

Pirc 

 

Een zinderende, knotsgekke, tactisch on-

overzichtelijke pot waarin Bram al zijn pi-

onnen naar voren gooide om Rudi over de 

gehele breedte van het bord te pletten. Rudi 

stond het grootste deel van de partij met de 

rug tegen de muur en ongetwijfeld heeft 

Bram meerdere kansen gemist om winnend 

voordeel te bereiken. Beide spelers gaven 

in de analyseruimte aan dat ze de partij te 

moeilijk hadden gevonden, zodat het niet 

verwonderlijk is dat Bram Rudi nog liet 

ontsnappen. 
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Bram lijkt met 44..,Ld4 de beslissende klap 

uit te delen. Hoe gaat Rudi zijn dame nog 

redden? 45.Tg6+!, Pxg6 (de alternatieven 

lijken in wits voordeel bv. 45..,Lg7 heft de 

penning op de dame op 46.Txg5,Dh6 

47.Pcd6 en de witte stukken houden een 

stevige greep op de zwarte stelling of 

45..,Kh7 46.Pxg5+ of 45..,Kh8 46.Dxd4+ 

Alleen 45..,Kf7!? Is nog interessant. Maar 

dan moet zwart bereid zijn na 46.Pe5+ 

((46.Pxg5+,Ke8 47.Pe3,Dxf2+  48.Kxf2, 

Pd5 kost een stuk)) 46..,Lxe5 47.Pxg5+ 

met ..,Dxg5 tijdelijk de dame te offeren. Na 

48.Txg5,Ld4 49.Lg6+,Ke6 50.Dxd4,Pe2+ 

51.Kf2,Pxd4 52.Tc5 staat zwart weliswaar 

een stuk voor in het eindspel, maar hij 

houdt geen pion meer over.) 

46.Dxd4 zwart staat een kwaliteit voor, 

maar wit heeft inmiddels zoveel spel tegen 

de open en bloot staande zwarte koning dat 

Bram geen risico meer nam en met 

46..,De1+ 47.Kh2,Dh4+  

48.Kg1,De1+ de zetten herhaalde. 

 

 

Bord 5 

Mark Haast – Nick Bijlsma 1 – 0 

Engels 

 

Even onze aanwinst voor team 1 voorstel-

len: Nick Bijlsma, 18 jaar, speelde bij 

Sneek en studeert nu in Eindhoven. Hij is 

een trainingsmaatje van Thijmen. Uitgere-

kend tegen de op papier sterkste speler van 

De Stukkenjagers mocht hij zijn kunnen 

tonen. Nick had het, niet verwonderlijk, 

knap lastig tegen Mark, die in de Engelse 

opening zijn ‘goede’ witveldige loper ruil-

de tegen een paard om een positiespelletje 

tegen een geïsoleerde dubbelpion te gaan 

spelen. Nick boette een pion in en moest 

later zelfs nog een tweede pion geven. In 

ruil hiervoor kwamen er echter ongelijke 

lopers op het bord en dat had hem bijna 

remise opgeleverd. Helaas voor Nick vond 

Mark een fraaie koningsmanoeuvre, waar-

bij hij helemaal achterom liep, zodat hij 

toch één van beide vrijpionnen op hun tocht 

naar de overkant kon ondersteunen. De zet-

tenreeks in dit eindspel volgt hieronder. 

 

 

52.Kf4,Kd5 53.Ke3,Lf5 54.Kd2,Lg6 

55.Kc3,Lh7 56.Kb3,Lg6 57.Ka4,Lf5 

58.Ka5,Ld3 59.Kb6,Ke6 60.Kc7,Lf5 

61.Kd8,Kf7 62.Lg7,Lg6 63.Kd7,Lf5+ 

64.Kd6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zwart is in tempodwang. Hij moet veld e6 

loslaten. Op 64..,Lg4 volgt namelijk 

65.e6+!,Lxe6 66.h7!,Kxg7  

67.Kxe6,Kxh7 68.Kd6 en de witte b-pion 

promoveert. Dus: 64..,Ld3 65.e6+,Ke8 

66.e7,Kf7 (66..,Lf5 67.Ke5,Ld3  

68.Kf6,Le4 69.Lf8,Ld3 70.Kg7 enz.)  

67.Kd7,Lb5+ 68.Kd8 zwart gaf op. 
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Bord 6 

Henk van Gool – Cor van Dongen  0 – 1 

Hollands 

 

De enige die namens Venlo op die wed-

strijddag aanspraken kon maken op een vol 

punt was ik zelf. Ik kwam met wit prettig 

uit de opening en Cor moest alle zeilen bij-

zetten om niet via zijn verzwakte witte vel-

den op de koningsvleugel onder de voet te 

worden gelopen. Helaas wilde ik te snel 

oogsten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand na 18.Dh5?   

 

Ik dacht een lastige dubbele aanval te heb-

ben op paard a5 en veld g6. Cor profiteerde 

echter van het feit dat mijn loper nog op c1 

staat en de torens dus niet verbonden: 

18..,Lxd4+! 19.cxd4,Df6 met de dreiging 

20..,Dxd4+ en 21..,Dxa1. Ik werd gedwon-

gen met 20.Lb2,Pxc4 21.Lc3 een pion te 

geven. Later in de partij kreeg ik nog een 

kans op voordeel maar toen gooide tijd-

nood roet in het eten en wist mijn opponent 

na wat onnauwkeurigheden mijnerzijds het 

initiatief over te nemen. In elk geval had ik 

de partij nog in evenwicht moeten houden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar na het desastreuze 45.Dd5?? 

(45.Df7!, eveneens met de bedoeling om 

met ..,Tb8+ een eeuwig schaakmechanisme  

in werking te zetten is veel beter. Na 

45..,Dc8 46.e6 blijft de stelling gelijk en 

45..,Kh7?! 46.Df4,Dg6 47.g4 is zelfs goed 

voor wit.) 45..,Kh7! 46.Dd4,Df3+ 

47.Kh2,Pxg3 48.Tf2(?),Dh1 was het mat. 

 

 

Bord 7 

Mark Clijsen – Thomas Neuer ½  

Bogo-Indisch 

 

Een recht toe recht aan remise die laat zien 

dat Thomas zijn (zwart)repertoire op orde 

heeft. Hij kwam in de opening geen mo-

ment in gevaar en nadat er een heel arse-

naal aan stukken van het bord verdwenen 

was werd er terecht tot remise besloten. 

 

Slotstelling na 15..Lxf1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord 8 

Carsten Fehmer – Mart Nabuurs  ½ 

Reti Opening 

 

Carsten nam geen enkel risico in de ope-

ning en hield de stelling symmetrisch. Toch 

kwam hij even een pion achter na een wat 

ongelukkige manoeuvre op de damevleu-

gel. Hij had geluk dat Mart niet krachtig 

genoeg voortzette: 
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Hier is meteen 22..,e5! mogelijk, profite-

rend van het feit dat na twee keer slaan op 

e5 pion e2 blijft hangen. Na 23.Le3,e4 

24.dxe4,dxe4 25.Pd4,Tfd8 is wit in last. 

Mart bereidde ..,e5 voor met 22..,Tfe8 en 

dat bleek net iets te traag. Er volgde 

23.Txb7,e5 24.Le3,e4 25.dxe4,dxe4 

26.Pg5!,Lxe2 27.Tc1,Lh5  

28.Pxe4!,Pxe4 29.Lxe4,Txe4 30.Txc3 en 

zwart mocht niet terugnemen wegens Tb8+ 

en mat. Na 30..,Tee8 31.Txc8 was de remi-

se een feit. 

 

 

Bord 9 

Erik Nicolai – Peter Schoeber 1 – 0  

Weens 

 

Erik haalde tegen Peter de Weense opening 

maar weer eens uit de stofkast. Op zet 13 

offerde Peter om mij duistere redenen een 

pion op b7. In het vervolg slaagde hij er 

niet in compensatie voor de pion aan te to-

nen. De beslissende fout werd gemaakt in 

een reeds precaire situatie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20…,Le6? 21.Dxf5! wint een tweede pion. 

 

Peter ruilde de dames in de hoop dat het 

dubbeltoren eindspel nog enig soelaas 

bood, maar na 21..,Dxd5 22.Dxd5,Lxd5 

23.cxd5,Td8 24.Txc7,Txd5 25.Tb1,h5 

26.Tbb7 hield hij het voor gezien. 

 

 

Bord 10 

Jos Rievers – Tijmen Kampman ½  

Frans 

 

Jos viel in voor Rainer. En hij deed waar ik 

op hoopte: niet verliezen met de witte 

kleur. Alleen de manier waarop bezorgt de 

gemiddelde coach grijze haren, want dat 

Jos door het oog van de naald kroop is ei-

genlijk nog een understatement. Nadat hij 

reeds op de vijftiende zet een kwaliteit gaf 

in een poging de druk wat van de ketel te 

halen gaf niemand nog een cent om Jos’ 

kansen. Maar op het moment dat Jos al 

dood en begraven leek rechtte hij zijn rug 

en begon aan een hardnekkige verdediging 

die hem 50 (!) zetten later het verdiende 

halfje opleverde. Neemt niet weg dat Tij-

men nog tot zeer laat in de partij winstkan-

sen had. Eigenlijk werd de zege pas op de 

58e zet om zeep geholpen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijmen kan hier op fraaie wijze winnend 

voordeel houden: 58..,Tg5+! 59.Kxh6 

(59.Kh4,Te8! 60.Tf4,c3 61.f7,Tf8 en zwart 

heeft de vrijpion een stapje verder  

en kan de f-pion veroveren) 59..,Tg1 met 

de dubbele dreiging ..,Txe1 en Th8 mat. 

Wit moet 60.Lc3+ schaak geven maar dan 

wint 60..,Kxa3 de a-pion en heeft zwart 

ineens twee vrijpionnen. 
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In de partij speelde Tijmen 58..,Ka2? 

Waarna  

59.Lb4!,c3 60.Lxc3,Kxa3  

61.Ld2+,Kb2 62.Lb4,Tg5+  

63.Kxh6,Tg2 64.Kh7,Tf7+ 

65.Kh6,Tf8  

remise  afdwong. 

 

Diegenen die de score hebben bijgehouden 

fronsen wellicht hun wenkbrauwen. 2,5 -

7,5? Vijf remises en geen overwinningen? 

Misschien wel onze grootste nederlaag 

ooit? De hernieuwde kennismaking met de 

eerste klasse valt niet mee! Maar men moet 

zich realiseren dat het niveau ook echt een 

stuk hoger ligt dan in de tweede klasse.  

En De Stukkenjagers speelden vorig jaar 

nog meesterklasse. 

Ik denk dat velen ook nog aan het nieuwe 

speeltempo moeten wennen. De Fishertijd 

van anderhalf uur voor 40 zetten, gevolgd 

door een half uur voor de rest met een toe-

voeging van 30 sec per zet tijdens de hele 

partij, levert per saldo toch minder bedenk-

tijd op dan vroeger. Je zit eerder in tijd-

nood en de tijdnoodfase duurt ook langer. 

We zullen moeten leren de bedenktijd op-

nieuw in te delen. 

Ik denk dat we dit seizoen nog wel vaker 

tegen een (stevige) nederlaag aan lopen, 

maar het is de kunst de punten te pakken op 

de momenten die er toe doen. 

De volgende wedstrijd tegen ASV wordt 

een nieuwe graadmeter. 

 

 

OPROEP PARTIJ VAN DE MAAND 
 

In bijna elk clubblad schrijven wij over de 

externe partijen van onze leden. Maar zoals 

het vaak gaat krijgen de ‘gewone’ dingen 

de minste aandacht: de partijen van de in-

terne competitie blijven onbeschreven. 

Misschien zijn deze partijen niet altijd even 

correct en wellicht zijn ze niet altijd van 

zo’n hoog niveau als van het eerste team, 

maar ze zijn zeker ook onderhoudend, ver-

makelijk en/of leerzaam. Daarom wordt er 

een rubriek Partij van de Maand  

 

 

ingesteld. Nico van der Hoogt zal op zijn 

eigen manier de partij van commentaar 

voorzien. 

 

De regels zijn als volgt. 

Als je een leuke partij hebt gespeeld en die 

in de rubriek PvdM wilt hebben, geef dan 

de partij aan Nico. Liefst in digitale vorm, 

maar op papier mag natuurlijk ook.  Eigen 

commentaar is altijd welkom. 

Vervolgens maakt Nico een selectie uit de 

ingediende partijen voor het clubblad. 
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VENLO 2 – DE COMBINATIE: 

3½ - 4½ 
1. Geert Hovens - Maurice Swinkels  0-1 

2. Bas v d Grinten - Egbert Clevers  0-1 

3. Max Warmerdam - Jos Swinkels  1-0 

4. Piet Thijssen - Rob Aarts  0-1 

5. Hans Everaars - Bob Jansen  ½ 

6. Nico v d Hoogt - Michel Kerkhof  ½ 

7. Marc v d Lee - Paul Hanique   1-0 

8. Hans v Mulekom - Stefan Rooijakkers  ½ 

 

Door Marc van der Lee 

 

Hans Everaars’ start met een uitgebreide 

beschouwing en partijanalyse van een 

spannende eerste ronde, gespeeld op 21-09-

13: 

 

Venlo II startte het nieuwe seizoen met een 

heel nipte nederlaag tegen De Combinatie, 

dat tot de middenmoters in de klasse 3H 

gerekend kan worden - afgaande op de 

meest recente info zoals die medio septem-

ber op de KNSB-website verscheen. Twee 

jaar geleden hadden wij nog 4-4 gelijk ge-

speeld tegen deze Brabanders (Asten); dit-

maal lukte dat ternauwernood niet. Jos Rie-

vers deed niet mee omdat die in Venlo I 

inviel. Wel speelde de 13-jarige Max War-

merdam mee, die zijn debuut [?] in de 

KNSB-clubcompetitie maakte, en zelfs aan 

bord 3. Hij won gedegen.  

Het wordt een zwaar jaar voor Venlo II, dat 

zich aanvankelijk niet eens kwalificeerde 

maar door een verdwijnact (Houdini-

invloeden?) van LiSB-kampioen Brunssum 

toch in de KNSB kwam. Volgens de info 

die 22 september 2013 op de KNSB-

website staat heeft Venlo II het laagste Elo-

gemiddelde van de klasse. En er zijn twee 

degradanten... 

 

We speelden met de Fischer-klok: 

• ALTIJD krijgt men 30 seconden erbij 

na een zet, en moet men noteren; 

• Men begint met een tijdreservoir van 

90 minuten. Als dit verbruikt is dan 

valt de vlag en moeten er 40 of meer 

zetten gedaan zijn; 

• Na het vallen van de vlag krijgt men 

een aanvulling van 30 minuten in het 

reservoir, voor de gehele verdere par-

tij.  

 

Dit is minder bedenktijd dan voorheen. We 

hadden voor 40 zetten altijd 120 minuten, 

maar nu minder. ALS je 40 zetten uitvoert 

dan heb je 90 minuten + 39 x ½ minuut = 

109½ minuut. [Niet: + 40 x ½ want je hebt 

de 40ste zet REEDS GEDAAN als je die 

40ste halve minuut krijgt; die draagt bij tot 

je 41ste zet en niet tot je 40ste ]. Het ver-

schil van 10½ minuut merk je wel. Boven-

dien heb je dit pas ALS je 40 zetten hebt 

uitgevoerd; werkende weg, bijvoorbeeld na 

31 zetten, zit je dichter bij het vallen van de 

vlag dan voorheen en krijg je de resterende 

8 x ½ = 4 minuten NOG NIET. Wat je op 

de klok dan afleest is dat je 4 minuten dich-

ter bij het vallen van de vlag bent dan je 

gewend was. Dit zijn twee factoren die het 

gevoel van tijdsdruk verhogen. Daar komt 

nog een derde factor bij in de tweede fase, 

na de 40ste zet. 

Voorheen hadden we 60 minuten en nu 30 

+ (Z-40)x ½ , als we schrijven Z = aantal 

zetten dat je in de hele partij uitvoert. 

[Niet: ... + (Z-41)x½ want je krijgt welis-

waar geen halve minuut voor de allerlaat-

ste zet die je uitvoert maar WEL vóór je 

41ste zet]. Pas als Z = 100 zetten (!) is dat 

het oude bedrag van 60 minuten. Voor bij-

voorbeeld Z = 50 is het 35 minuten. Ook 

dat zet de spelers meer onder druk. 

 

Bob Jansen – Hans Everaars 

Mijn tegenstander was een boomlange jon-

geman met olijke, energieke uitstraling, die 

vorig jaar (2012-13) goed scoorde in zijn 

team.  

  1) d4 , f5  2) g4 ?  . 

Na 5 maanden niet geschaakt te hebben een 

leuk opwarmertje. Tegenstander met wit en 

150 Elo-punten méér, en duidelijk op zoek 

naar een koffiehuis-achtig partijtje. Ach ja, 

het is maar een hobby, nietwaar.  
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Theoretisch gezien verspeelt wit met dit 

gambiet elk openingsvoordeel; Deep Rybka 

4 geeft zwart al een plusje. Maar, zo'n zet 

wordt uiteraard gespeeld om er een prakti-

sche vechtpartij van te maken. Deep down 

inside gaf ik mijn tegenstander echter ook 

in praktisch opzicht niet zo erg veel kans 

op openingssucces...  

Mijn computer geeft 2) .. fxg4 ! als sterkste 

antwoord. Mijn vrees dat 3) e4 het dan voor 

wit iets te comfortabel maakt, wordt weer-

legd door 3) .. d5 ! De zwarte pion op g4 is 

een hindernis voor wit om zich normaal te 

ontwikkelen. Dit gemist hebbende ging ik 

vervolgens kiezen tussen 2) .. d6 en 2) .. 

d5. Ongetwijfeld kunnen allebei, maar .. d5 

zag er sterker uit omdat het hinderlijker is 

voor (vroeg of laat) e2-e4.  

 2) .. d5  3) c4 , c6 4) Pc3 , fxg4 5) h3 

, Pf6   6) hxg4 ,  Lxg4 . 

Wit staat nu iets minder en het wordt er 

vervolgens niet beter op, door een transac-

tie die ik van een 2000 + - speler niet ver-

wacht zou hebben. Die dacht enorm lang na 

en kwam met: 

 7) Db3 ?! , Db6  8) Dxb6 ?! , axb6  . 

Deze dameruil is in het oog lopend gunstig 

voor zwart. Wit heeft last van de half-open 

a-lijn, en nog meer na het volgende:  

 9) cxd5 , Pxd5  10) Lg2 , Le6  . 

Consolideert de eigen stelling maar be-

dreigt ook pion a2. Zwart komt langzamer-

hand tot een soort positionele aanval op de 

damevleugel. 

 11) a3 , Pd7  . 

Wit kan op d5 ruilen met enige positionele 

compensatie, maar mogelijk zag de witspe-

ler dit anders of wilde hij de partij niet ver-

eenvoudigen. Er volgen aardige schermut-

selingen. 

 12) Ph3 , Pb4 (!)  13) Kd2  . 

De moeilijkst te beoordelen variant leek 

mij 13) Le4 , Pf6  14) Lb1 maar ik zou 

dezelfde keus gemaakt hebben als mijn te-

genstander: vermijden maar. 

 13) ... Pf6  . 

De "dreiging" .. Lb3 dwingt wit nu tot een 

oplossing. Die is er misschien toch niet  

helemaal; het geringste der kwaden lijkt 

14) e4, Lb3  15) e5  . 

 14) Tb1 , Pa2  15) Pf4 , Lf5 ( ! )  . 

Tactisch onmogelijk is nu 16) e4 ? , Pxc3  , 

bijvoorbeeld 17) bxc3 , Pxe4+  18) Lxe4      

[ 18. Ke3 , Pxf2 ] ... Lxe4 met dubbele aan-

val op de witte torens.  

 16) Pd3 , Pxc3 (!) 17) bxc3 , Pe4+   .   

Eventueel kan .. b6-b5 nog, na een ko-

ningszet. Ook 18) Kc2 , Pxf2 moet beoor-

deeld worden. Maar 18) Lxe4 , Lxe4  19) 

f3 , Lxd3 20) Kxd3 , b5 zou zwart wel een 

erg gunstig eindspel geven (pluspion bij 

gelijke lopers).  

 18) Ke3 , Pd6  . 

Redt paard en b-pion.  

 19) Tb4 , e6  20) Pe5 , b5  21) Pxc6 , 

Pc4+  22) Txc4 , bxc4  23) Pe5 , 

Lxa3     24) Lxb7 , Lxc1+  25) Txc1 . 
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Omdat pion c4 gaat vallen krijgt wit inder-

daad twee pionnen + paard voor zijn toren. 

Dat geeft hem tegenspel, maar te midden 

van het wapengekletter is ook de zwarte 

koningsvleugel los gekomen - en zwart 

heeft nog steeds die pluspion.   

 25) ...Tb8 ? 

Op zoek naar torenruil (..Tb1) hetwelk 

gunstig lijkt voor de zwarte vrijpion op h7. 

Goed idee, slecht uitgevoerd. Beter 25) .. 

Ta2 ! , om twee redenen. Op de eerste 

plaats is torenruil na 26) Pxc4 , Tc2 ge-

dwongen. Op de tweede plaats is het, alge-

meen gesproken, beter om dit eindspel te 

spelen met de zwarte toren achter de witte 

vrijpionnen, niet ervóór (dit laatste kan 

straks nog met de andere toren). Op dit 

moment geeft mijn computer wit een plus-

je, voor het eerst sinds de 1ste zet .  

 26) Lc6+ , Ke7 ?    . 

Beide spelers voelden een forse tijdsdruk 

en er volgt een partijgedeelte met veel fou-

ten. Mijn beoordeling van 27) Ta1 ! , Kf6  

28) Pd7+ , Kg6  29) Pxb8 , Txb8 was he-

lemaal verkeerd; het leek me gunstig voor 

zwart, maar mijn computer ziet dat anders 

...  De witspeler echter voert liever zijn plan 

uit.  

 27) Pxc4 ?? , Tb1 28) Txb1 , Lxb1 . 

Nu staat zwart weer erg goed en misschien 

wel technisch gewonnen, maar de tijdsdruk 

is voor beide spelers te groot aan het wor-

den. Zwart verzuimt zijn toren naar onde-

ren te brengen en wit onderschat de zwarte 

troefkaart op h7.  

 29) Pe5 , Tc8?! 30) c4 , h5 31) Kf4?! 

, Kf6 ?!  32) e4 ?? , g5+   . 

Beide spelers hebben moeite met de stel-

ling en vooral de klok. Maar voor het eerst 

in de partij staat er iemand duidelijk ge-

wonnen: zwart. En na de volgende zet 

wordt het erger: wit moet 33) Ke3 spelen 

maar hij laat pion d4 in de steek. 

 33) Kg3 ? , Lc2 ?  . 

Geen drama, maar het aanvallen van pion 

d4 had de partij uit gemaakt.  

Na de partijzet zou kunnen volgen: 34) f3 , 

Td8  35) Ld7 , Ta8 en de toren gaat naar 

onderen ( 36. c5 , Ta3 ).  

Ook wits volgende zet doet niets om pion 

d4 te beschermen. Maar in plaats van als-

nog .. Td8 antwoordde ik met een tijdnood-

improvisatie die verkeerd is.  

 34) c5 ? , Txc6 ??  35) Pxc6 , Lxe4  

36) Pe5  . 

Aldus verspeelt zwart een half bordpunt. Ik 

meende in de gauwigheid dat ik nog op 

winst kon spelen, maar volgens Deep Ry-

bka 4 is het vlak remise. Een tamelijk rusti-

ge remise ontstaat na 36) .. Ke7 , maar in 

plaats hiervan raapte ik nog één keer moed 

bijeen en wierp me naar voren.  

 36) ... Kf5   . 

Riskant. Ik meende de c-pion te kunnen 

tegenhouden met Lb7, terwijl me vager 

leek hoe de zwarte h-pion gestopt gaat 

worden. Deze gedachte wordt weerlegd, 

maar de partij blijkt toch remise te blijven. 

 37) f3 , h4+  38) Kf2 , Lb7  39) c6 , 

La6  40) c7 , Lb7  . 

Inmiddels was ik voor verlies gaan vrezen, 

maar was vervolgens het idee gaan dagen 

dat het toch nog wel eens remise zou kun-

nen zijn, omdat de vraag was of wit wel 

pionnen kon overhouden.     

 41) Pf7 , Kf4  42) Pd6 , La6  43) c8D 

, Lxc8  44) Pxc8   . 

Er is niets beters voor wit. Ondertussen was 

bij mij de onzekerheid gaan  verdwijnen: 

wits pionnen gaan eraf, maar het moet in de 

juiste volgorde aangepakt worden. 

 44) ... g4   45) fxg4 , Kxg4   . 
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Natuurlijk. Deze pion eerst weg, anders 

blijft die behouden, en tenslotte is d4 aan 

de beurt. Beide spelers wisten het, ondanks 

lang denken van de witspeler.  

 46) Pd6 ,  Kf4  . 

Remise ( ½ - ½ ) op voorstel van wit. Bij-

voorbeeld 47) Pb5 , Ke4 en daarna ..e6-e5 .  

 

 

Maurice Swinkels – Geert Hovens 

De sleutelpartij van de middag, ook de 

langste. Geert trof de op papier sterkste 

opponent. De partij ging lange tijd gelijk op 

tot Geert op zet 35 in de trubbels belandde. 

Maurice deed het ook niet optimaal waar-

door uiteindelijk een eindspel met dame 

tegen toren + loper ontstond.  Het stond 

inmiddels 3½ gelijk en een nederlaag leek 

nauwelijks afwendbaar. Geert kon het al-

leen nog redden met een flinke dosis geluk. 

Het analysewerk is gedaan door de tl met 

ondersteuning van Houdini. 

1. e4 Pf6 2. e5 Pd5 de Aljechin 3. c4 Pb6 

4. d4 d6 5. f4 Lf5 6. Le3 e6 7. Pc3 Le7 8. 

Pf3 O-O 9. Le2 P8d7 10. O-O Tc8 11. 

Dd2 dxe5 12. fxe5 f6 13. c5 Pd5 14. Lc4 

Pxe3 15. Dxe3 fxe5 16. Pxe5 Geert heeft 

een isolanus en Maurice zit met een achter-

blijvertje op d4. Wit kon overwegen om 

met 16. b4 op de damevleugel te komen en 

om 16.. Lg5 eruit te halen: 16. .. a5 17. a3 

axb4 18. axb4 b6 19. c6 Pf6 20. Pxe5 met 

gelijk spel. 

16. .. Lg5 17. De2 Kh8 Actiever was 17. .. 

Pxe5 18. dxe5 Dd4+ 19. Kh1 Tce8. 

18. Tad1 Pxe5 19. Dxe5 Lf6 20. De3 Lg4 

21. Td3 De7 22. Pe4 Tcd8 Mogelijk was 

22. .. Lf5 iets beter, gevolgd door 23. Td2 

Lxe4 24. Dxe4 Tcd8 en wit moet de diago-

naal g1-a7 in de gaten houden. 

23. Pxf6 Txf6 24. Te1 Tdf8 25. Td2 c6 26. 

h3 Lf5 27. Tde2 Dc7 28. De5 Df7 29. Tf2 

Lxh3 Komt neer op pionruil 30. Txf6 gxf6 

31. De3 Lf5 32. Lxe6 Dg6 Was meer op 

safe was 32. .. Lxe6 33. Dxe6 Dg6 34. Te3 

Db1+ 35. Kh2 Dg6 36. De7 Tg8. 

33. Tf1 Maurice mist een voordeeltje (pi-

onwinst) na de loperruil met 34. Lxf5 Dxf5 

35. Dh6 Tb8 36. Tf1. 

33. .. Le4 34. Dh3 Td8 35. Tf4 Txd4 

 

 

Hier hapt Geert een flink toxisch pionnetje 

weg. Alleen het pionoffer 35. .. f5 zou lucht 

geven: 36. Lxf5 Lxf5 37. Txf5 Dg7. 35. .. 

Ld5 faalt op 36. Lf5 Dg7 37. Tg4! en 38. 

Lxh7. Op 35. .. Lc2 volgt 36. Tg4 De8 

37.Tg8 en  36. .. Dd3 faalt op 37. Dh6! 

36. Tg4 De8 37. Tg8+ Meteen uit was 37. 

Dh6 Td1+ 38. Kf2. Het blijft een pijnlijke 

stelling maar geluk kan Geert nog helpen. 

37. .. Dxg8 38. Lxg8 Kxg8 39. Dc8+ Kf7 

40. Dxb7+ Ke6 41. Dxa7 Td2 42. Db8 

Txg2+ 43. Kf1 Tc2 44. b4 Kf5 45. a4 Kg4 

46. Dd6 f5 47. b5 cxb5 48. axb5 Kf3 49. 

Dd1+ Ke3 50. c6 f4 51. De1+ Kd4 52. 

Db4+ Ke3 53. De1+ Kd4 54. Da1+ Ke3 

55. Da7+ Kd3 56. Da3+ Tc3 57. Db2 Tc2 

58. Db3+ Kd2 59. b6 Txc6 59. .. Lxc6 60. 

b7 Lxb7 61. Dxb7. Het had hier al gedaan 

kunnen zijn. 

60. b7 Maurice mist een snelle winst na 60. 

Db2+ Ke3 61. b7 Th6 62. Df2+ Kd3 63. 

De2+ Kd4 64. Dd2+ Ld3+ 65. Kg1 Tg6+ 

66. Kh2 Tg8 67. Dxf4+ Kc5 68. b8=D. 

Het lukt Geert niet om een vesting te bou-

wen. Als de toren op e3 zou staan, gedekt 

door de pion op f4 en de koning in de buurt 

zou remise binnen bereik zijn.  

60. .. Tc1+ 61. Kf2 Lxb7 62. Dxb7 Tc4 

63. Dxh7 Td4 64. Db1 Kc3 65. Kf3 Kc4 

66. Db6 Kc3 67. Dc5+ Kd3 68. Db5+ Kc3 

69. Ke2 Td2+ 70. Ke1 Td4 71. Dc5+ Kd3 



 25 

72. Dc6 Te4+ 73. Kd1 Ke3 74. Ke1 Kd3+ 

75. Kf2 Td4 76. Kf3 Kd2 77. Kg4 Kd3 

78. Kf5 Tc4 79. Dd5+ Kc3 80. Ke5 Kb4 

81. Dd3 Kc5 82. Db3 Tb4 83. Dc3+ Tc4 

84. Da5+ 1-0. Gevochten als een gestreept 

roofdier, Geert! Compliment aan beiden. 

 

Bas van der Grinten – Egbert Clevers 

Analyse van Bas 

1. e4 Pc6 2. Pc3 Pf6 Tegen Stephan Thijs-

sen speelde Egbert enkele jaren geleden 2. 

..a6. Stephan won die partij vrij overtui-

gend. 

3. Pf3 d5 4. e5 d4 5. exf6 dxc3 6. bxc3 

gxf6 7. d4 Dd5 8. Le2!? (8. Tb1 Dxa2 9. 

Lf4 Da5 10. Le2 Dxc3+ 11. Ld2 Da3 12. 

d5 Pd8) 8. .. Tg8 9. O-O!? Lh3 =+ Even 

gemist. Maar wit heeft nog wat voor de 

kwaliteit. 

10. g3 Lxf1 11. Lxf1 O-O-O 12. Pd2 e6  

(12. .. e5 13. Lg2 Dd7 14. Dh5 Tg5 =+) 

13. Tb1!? Beter Lg2 waarna wit compensa-

tie houdt. (13. Lg2 Da5 14. Df3 Tg6 =+) 

13. .. Lh6 (13. .. Dxa2 -+) 

14. Lg2 (14. Tb5 Dxa2 15. Pb3 Lxc1 -+) 

14. .. Dxa2 Nu heeft wit te weinig. Egbert 

speelt het verder overtuigend af. 

15. Tb2 Da4 16. Pe4 Da1 ! 17. Pd2 (17. f4 

Lf8 -+) 

17. .. Lxd2 18. Dxd2 Td6 19. Tb3 Tgd8 -+  

20. Ta3 Db1 21. Lxc6 Txc6 22. Txa7 Ta6 

23. Txa6 bxa6 -+  24. c4 Da1 25. d5 exd5 

26. cxd5 Da2 27. De2 Txd5 28. Lf4 Kb7 

29. De4 f5 30. Db4+ Tb5 31. Dc3 Tb1+ 

32. Kg2 Dd5+ 33. Kh3 Dc6 34. Dd3 Tb5 

35. Le3 f4 ! 36. gxf4 Df3+ 0-1. 

 

Jos Swinkels – Max Warmerdam 

In een Spaanse partij liet Max zien het ni-

veau in de 3e klasse goed aan te kunnen. 

Met een pluspion en veel geduld slaagt hij 

erin de ervaren Jos (Elo 2000) te verslaan. 

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. La4 b5 5. 

Lb3 Pf6 6. O-O Le7 7. d3 O-O 8. a4 Lb7 

9. Pc3 b4 10. Pe2 Te8 11. Pg3 Lf8 12. c3 

h6 13. Le3 d5 14. Lc2 14. .. Pa5 15. cxb4 

Lxb4 16. Ld2 c5 17. Te1 Dc7 18. Tc1 

Tad8 19. De2 dxe4 20. dxe4 Lxd2 21. 

Pxd2 c4 22. Pf3 Db6 23. Lb1 Db4 24. Pf5 

Dxa4 25. Tc3 Kh7 26. h3 g6 27. Pg3 Beter 

is 27. Pe3 waarmee zwarts c-pion veroverd 

kan worden met gelijk spel. Nu blijft Max 

een pionnetje voor. 

27. .. Te6 28. h4 Db5 29. h5 Tb6 30. 

hxg6+ fxg6 31. La2 Dxb2 32. Tc2 Db5 33. 

Lxc4 Pxc4 34. Dxc4 Dxc4 

 

Ook na dameruil heeft Max duidelijk voor-

deel. Jos zal in elk geval vrije a-pion moe-

ten afstoppen. 

35. Txc4 Tb5 36. Tc7+ Td7 37. Tec1 Kg8 

38. Txd7 Pxd7 39. Ph4 Pf8 40. f3 a5 41. 

Pe2 a4 42. Kf2 Tb2 43. Ke3 Of 43. Ke1 

La6 44. Pc3 a3. Max maakt het fraai af. 

43. .. La6 44. Pc3 a3 45. Ta1 Tb3 46. Kd2 

Lc4 47. Pd1 Pe6 48. Pxg6 Td3+ 49. Ke1 
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Pd4 50. Kf2 Td2+ 51. Kg3 Pc2 52. Tc1 a2 

53. Pb2 

 

Het is over, ook na 53. Pxe5 a1=D 54. 

Txa1 Pxa1 55. Pf2 La6. 

53. .. Lb3 Nog sneller wint 53. .. Pd4! 54. 

Ta1 Txb2 55. Pxe5 Tb1 56. Txa2 Lxa2. De 

rest is een kwestie van techniek. 

54. Pxe5 a1=D-+ 55. Txa1 Pxa1 56. Pbd3 

Pc2 57. Pf4 Pe3 58. Kh3 Lc4 59. Pxc4 

Pxc4 60. Kg4 Pe3+ 61. Kh3 Kf7 62. g4 

Pf1 63. Pg2 Tf2 64. f4 Tf3+ 65. Kh4 Tg3 

66. Pe1 Te3 0-1. Prima gespeeld. 

 

Piet Thijssen – Rob Aarts 

Voor Piet stond Astens nummer twee (vol-

gens de Elo-lijst 2134) geprogrammeerd. 

Een moeilijke opgave om hier punten uit te 

extraheren. 

Stelling na 24. Te2 

24. .. La7 Hier komt Piet nog even goed 

weg, geen pionverlies. Na 24. .. Lc4 25. 

Ted2 Txd2 26. Txd2 Lxf1 27. Kxf1 Lxf2 

kan niet teruggenomen worden op f2. 

25. Txd8 Txd8 26. Pd5 Dd6 27. Pe3 Pxe3 

28. fxe3 Dd1 29. Pg2 Lg4 30. Dxd1 Beter 

was 30. Tf2. Na 30. .. Dxc2 31. Txc2 Lf3 

31. e5 kan wit proberen een ongelijke lo-

pers eindspel te bereiken.  

30. .. Txd1 31. Tc2 Lf3 32. Kf2 Lxe4 33. 

Tc3 Td2+ 34. Ke1 Txb2 0-1. Er zijn te 

veel pionnen verloren gegaan. Nu Nico: 

 

 

En dan Nico’s  potje. Ach, niet dat het zo 

veel voorstelde. Maar ja, altijd nieuwsgie-

rigen die het naadje van de kous willen 

hebben. Daarom wat momenten uit de ont-

moeting: 

□  Nico (1880) 

■   Michel Kerkhof (1944) 

Via listig openingsspel wist ik Michel naar 

de volgende stelling te (ver)leiden. 

 

Stelling na 13…Pf6-e8 

 

De gelouterde witspeler heeft zijn zaakjes 

maar weer eens prima voor elkaar. Opval-

lend is uiteraard de gemankeerde positie 

van de raadsheer op g7, immers tegen de 

lelijke sta-in-de-weg op e5 aankijkend. 

En… alle witte stukken oefenen een on-

aangename druk uit op Michels damevleu-
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gel. Terecht word ik hier door Rybka V 

geprezen met een plus van 0.89. Mooi! 

Voor de hand liggen dan zetten als: Tfb1, 

Tab1 en lekker ouwerwets aanvallen maar. 

Ja, maar dan heeft u geen rekening gehou-

den met Nico’s elo. Die is bescheiden. En 

dat verklaart mijn positionele kromzet 

14.f4(?) en alle mooie praatjes ten spijt 

wordt aldus het kind met het schaakwater 

weggespoeld. Toen ik daarna ook nog de 

blokkadeboer op e5 sloeg was wits voor-

deel naar de ratsmodee. In het verdere ver-

loop counterde M. bekwaam op de ko-

ningszijde en kwam zelfs lichtelijk in de 

plus! Dan gaat de oude vos behoorlijk in de 

fout… Want speelde: 18.Tf2-f3? Ach.  

 

 
 

Waarna Michel, begrijpelijk, met 18…Lg4 

de oud-captain bij de strot greep. In mijn 

onschuld dacht ik nl.: “Ik speel dan Df2, hij 

slaat de Lady en ik neem terug: T3xf2 en 

niks aan het handje.” Maar zoals ik al vaker 

betoogd heb; slaan is niet verplicht en Mi-

chel liet zich niet tot die damslagreflex ver-

leiden verdorie en speelde de dame 

1voudig weg… Helaas speelt M. wat wan-

kelmoedig verder en versmaadt zelfs de 

qualiteit te incasseren. Nico leeft weer. 

Maar dan, N. pas toch op! 

 

Stelling na 34.Td1-a1… 

 

 

Michel kan uw veteraan nu hardhandig 

vloeren en de mond snoeren via: 34…gxh3 

35.gxh3 Tfg7 en, uit piëteit met mezelf, zal 

ik mijn ondergang niet verder schetsen. 

Daddee hij niet. Er kwam: 34…Dg6? 

35.hxg4 Th7 36.g5 Pxe4 37.Pxe4 Dxe4 

38.Lf3 Df5 39.Tfe1 T7g7 40.Le4 Dxg5 

41.Dxg5 Txg5  Diagram redactie! Zo ja. 

Dank u wel. 

 

Ondanks de plusboer baalde M. dermate 

van zijn gemiste kansen, dat hij hier, licht 

walgend, remise aanbood. Zonder onze 

Dux Bellorum1, Marc,  raad te plegen, ging 

ik gedwongen akkoord. Er had trouwens 

een zeer interessant eindspel kunnen ont-

staan via 42.a5, gevolgd door b4 en wit 

 
1 Dux Bellorum [Latijn]→Leider in de strijd 
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forceert 2 verbonden vrijboeren. Die in veel 

varianten een gelijkremise opleveren. Zo-

iets schud ik zomaar even uit de mouw. ½ 

 
N. vissend in troebel schaakwater… 

 

Paul Hanique – Marc van der Lee 

Paul, met 1707 Astens ‘Elobenjamin’ was 

er 2 jaar geleden niet bij. In ons LiSB-

tussenjaar kwam hij 5 keer voor Asten uit. 

Stelling na 14. Pa2 

Er moest een keuze gemaakt worden: 14. .. 

a5 verdedigt de pion op b4 solide maar 

geeft veld b5 weg. Ik koos voor een actieve 

voortzetting: 

14. .. d5 15. Pxb4 dxe4 16. c3 exf3 17. 

Lxf3 Lxf3 18. Pxf3 Pc5 19. Dc2 Pg4 20. 

Ld4 a5 21. Pd3 Pxd3 22. Dxd3 e5 23. h3 

(het enige) 23. .. exd4 24. hxg4 dxc3 25. 

bxc3. Wat veiliger was 25. Dxc3 Da7+ 26. 

Dd4 Db7 27. Tc2 Lf6 28. Dd3 Tad8. 

25. .. Tfd8 26. De4 Ta6 27. g5 Dc5+ 28. 

Kf1 Te6 29. Dg4 De3 30. Tab1? 

Duidelijk de verliezende zet. Beter was 30. 

Te1 Dd3+ 31. Kg1 Dxc3 32. Txe6 Dxa1+. 

30. .. Lc5 31. Pd4 Te4 32. De2 Lxd4 Hier 

heb ik gekozen voor de droge afwikkeling 

in plaats van het avontuurlijke  32. .. Tf4+.  

0-1 

 

Hans van Mulekom – Stefan Rooijakkers 

In een gelijkopgaande partij tegen een ge-

lijk sterke tegenstander werd een gelijkspel 

bereikt. Nergens liep Houdini uit het lood. 

1. e4 c5 2. Pc3 Pc6 3. g4 e5 4. d3 Le7 5. 

Pd5 d6 6. Le3 Pf6 7. h3 Pxd5 8. exd5 Pb4 

9. Lg2 Lg5 10. Lxg5 Dxg5 11. Dd2 

Ook 11. Pf3 was prima speelbaar. 

11. .. Dxd2+ 12. Kxd2 f5 13. gxf5 Lxf5 14. 

Pe2 O-O 15. a3 Pa6 16. Taf1 Tae8 17. 

Pg3 Pc7 18. c4 Te7 19. f4 exf4 20. Txf4 

Lg6 21. Txf8+ Kxf8 22. Tf1+  ½-½ 

 

De volgende ronde is op 2 november uit 

tegen Eindhoven 2, met Elo 2027 ruim ho-

ger dan wij (1906). Dus opnieuw geen 

makkie. Zij eindigden vorig jaar in de 3e 

Klasse G met 11 punten op de 4e plaats. 

(5x winst, 3x nederlaag). Ze hebben als 

enige kampioen Dordrecht op een neder-

laag getrakteerd. 

 

Marc / oktober 2013 
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Interne competitie stand 16 oktober 2013 

 
LEEUWEN   1 2 3 4 5 6 totaal 

1 Bas van der Grinten X 0   1 0 0,5 1,5 

2 Dirk Bergmans 1 X 1 1 0 0 2,0 

3 Eric Schouten   0 X 0   1 1,5 

4 Henk van Gool 0 1 0,5 X 0 1 2,5 

5 Maarten Strijbos 1 1   1 X   3,0 

6 Nico van der Hoogt 0,5 1 0 0   X 1,5 

 

 
TIJGERS   1 2 3 4 5 6 7 8 totaal 

1 Geert Hovens X 0,5 0  0,5 1   1 3,0 

2 Huub Borghouts 0,5 X 0 0     1,5 

3 Jan op de Laak 1 1    0 0 0,5 2,5 

4 Kim Clabbers 0,5 1   0,5 0   2,0 

5 Marc van der Lee 0   0,5  0,5 0  1,0 

6 Max Warmerdam   1 1 0,5  1 1 4,5 

7 Peter Schoeber  1 0,5  1 0   2,5 

8 Ron Vink 0 0 0,5   0   0,5 

 

 
OLIFANTEN   1 2 3 4 5 6 7 8 totaal 

1 Ad Burgmans  0,5 0 0 0   0 0,5 

2 Dick Kappert 0,5   0   0,5 0,5 1,5 

3 Ger van Leipsig 1     0,5 0,5  2,0 

4 Gerard in ’t Veld 1 1   1 0,5 0,5  4,0 

5 Hans Leenders 1   0  0,5 0,5  2,0 

6 John de Laat   0,5 0,5 0,5  1 0,5 3,0 

7 Piet Kuntzelaers  0,5 0,5 0,5 0,5 0   2,0 

8 Sjraar Munten 1 0,5   0 0,5   2,0 

 

 
BUFFELS   1 2 3 4 5 6 7 8 totaal 

1 Bertram Lietz  0  1 0,5   1 2,5 

2 Boeb Jacobs 1   1   1 1 4,0 

3 Gerben Oosterbaan      0,5 0 0 0,5 

4 Jean Paul Joosten 0 0   0 0,5 0  0,5 

5 Karl Jacobitz 0,5   1  0 1 1 3,5 

6 Mart Dael   0,5 0,5 1  0 1 3,0 

7 Miki Nieczyporowski  0 1 1 0 1   3,0 

8 Peter Timmermans 0 0 1  0 0   1,0 
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STRUISVOGELS   1 2 3 4 5 6 7 8 totaal 

1 Albert Houwen  0 0 0    0 0 

2 Harald Blankertz 1  0 1    0 2,0 

3 Harrie Wuts 1 1    1  0 3,0 

4 Jasper Hendrickx 1 0   1 1   3,0 

5 Jos Kempen    0  1   1,0 

6 Patricia van Boekhold   0 0 0   0,5 0,5 

7           

8 Peter Smith 1 1 1   0,5   3,5 

 

 

HISTORISCHE  

SCHAAKPARTIJEN 

 
Door Peter Schoeber 

 

Schaaktoernooi Nottingham 1936 

 

Het grote internationale schaaktoernooi in 

Nottingham 1936 was een overgang naar 

een nieuwe schaaktijd. Het kan gezien wor-

den als een historische botsing tussen ge-

neraties. 

Het heeft zijn plaats naast andere histori-

sche toernooien zoals St. Petersburg 1909, 

Londen 1922 en New York 1924. De vol-

ledige toenmalige wereldtop  was van de 

partij, waaronder 3 voormalige wereldkam- 

 

pioenen (Lasker,Aljechin,Capablanca), een 

regerend wereldkampioen (Euwe) en een  

 

 

 

toekomstig wereldkampioen (Botwinnik). 

Het toernooi eindigde uiteindelijk in een 

gedeelde overwinning voor Capablanca en 

Botwinnik. 

Het was Botwinnik’s eerste belangrijke 

overwinning bij zijn tweede reis buiten de 

Soviet Unie. 

Het was Lasker’s laatste schaaktoernooi.  

Het was Capablanca’s laatste belangrijke 

overwinning. Aljechin en Capablanca 

speelden voor het eerst sinds hun onderlin-

ge strijd om het wereldkampioenschap 

(1927) weer eens een partij tegen elkaar.  

Ze konden het sinds 1927 maar niet eens 

worden over de voorwaarden voor een 

revanchematch. 

De botsing tussen generaties werd in die 

tijd goed zichtbaar  tussen bijv. Capablanca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en Botwinnik. De opgaande lijn in Botwin-

nik’s carrière doorsneed hier de neergaande 
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lijn  in Capablanca’s carrière. Waren ze 

hier nog gedeelde toernooiwinnaars, twee 

jaar later tijdens het AVRO-toernooi 1938 

werd in een onderlinge onsterfelijke partij 

duidelijk hoe groot het verschil in nauwe-

lijks twee jaar tijd geworden was. Een par-

tij, die verderop weergegeven wordt.  

Maar eerst volgt een instructief eindspel-

fragment uit de partij Botwinnik tegen de 

Engelsman Thomas. 

 

Botwinnik - Capablanca 
AVRO toernooi 1938 
 

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.e3 d5 5.a3 

Lxc3+ 6.bxc3 c5 7.cxd5 exd5 8.Ld3 0–0 

9.Pe2 b6 10.0–0 La6 11.Lxa6 Pxa6 

12.Lb2 Met deze zet wil wit c5-c4 uitlok-

ken om daarna op de doorbraak e4-e5 aan 

te sturen.  12...Dd7 13.a4 Tfe8 Of 

13...cxd4 14.cxd4 Tfc8 (Botwinnik). 

14.Dd3!? c4 Het is moeilijk een betere zet 

te vinden. Zo zou op bijv. 14...Pc7 sterk 15. 

dxc5 bxc5 16. c4! volgen. 15.Dc2 Pb8? 

Capablanca gaat nu belangrijke tempi ver-

spelen om een pion te kunnen winnen. Een 

betere keuze is 15...Pc7! 16.Pg3 a5!? 

17.La3 b5 Zwart heeft het initiatief op de 

damevleugel en houdt zijn stukken bereid 

voor actie op beide vleugels. 16.Tae1 Pc6 

17.Pg3 Pa5 Beter is hier alsnog van de pi-

onwinst af te zien en 17...Pe7 te spelen om 

de koningsstelling te versterken. 18.f3 Pb3 

Hier staat het paard buitenspel. 19.e4 Dxa4 

Dreigt 20...Pxc5, waarna het zwarte paard 

naar d3 zou kunnen springen. Maar zover 

komt het natuurlijk niet. 20.e5 Pd7 21.Df2! 

g6 22.f4 f5 23.exf6 Wit moet de stelling 

natuurlijk open houden, omdat anders zijn 

aanval dood zou lopen.  23...Pxf6 24.f5! 

Txe1 25.Txe1 Te8 26.Te6! Txe6 Wit krijgt 

een mooie aanval na 26...Kf7 27.Txf6+ 

Kxf6 28.fxg6+ Kxg6 29.Df5+ Kg7 

30.Ph5+ Kh6 31.h4 Tg8 32.g4 Dc6 33.La3! 

(Botwinnik). 27.fxe6 Deze sterke vrijpion 

beslist de partij 27...Kg7 28.Df4 De8 

29.De5 De7 Er volgt nu een schitterende 

combinatie. 30.La3!! Dxa3 31.Ph5+!! Nog 

een mokerslag. Zwart moet ook dit tweede 

offer aannemen.  

 

 
 

Stelling na de 30e zet van wit. 

 

31...gxh5 32.Dg5+ Kf8 33.Dxf6+ Kg8 

34.e7 De pointe van wits offers is, dat de 

witte koning aan eeuwig schaak kan ont-

snappen, zodat de promotie van pion e7 

verzekerd is. 34...Dc1+ 35.Kf2 Dc2+ 

36.Kg3 Dd3+ 37.Kh4 De4+ 38.Kxh5 

De2+ 39.Kh4 De4+ 40.g4 De1+ 41.Kh5 

Zwart heeft geen eeuwig schaak. 1–0 
 

Botwinnik - Thomas  

Nottingham 1936 
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Deze stelling ontstond na de 47e zet in de 

partij tussen Botwinnik en Thomas. De 

manier waarop dit eindspel behandeld dient 

te worden kan in vier delen opgesplitst 

worden. 

 

I. Wit forceert het opspelen van de h-

pion 

. 

48.Ph5 Kd8 Het witte plan proberen tegen 

te gaan door Ke6 is niet mogelijk, daar de 

zwarte koning het paard niet tegelijkertijd 

van veld f6 en d6 kan weghouden. Bijv. 

48...Ke6 49 Pg7 Kd7 50 Pf5 Kc8 51 Pd6 

Kb8 gevolgd door Pe8 en Pf6 49.Pf6 h6 

50.Pg4 h5 51.Pf2 Kd7  

 

II. Wit verovert de h-pion met de koning. 

  

52.Kh4 Kd8 53.Kxh5 Ke7 54.Kg4 Ke6 

55.Kg3 Kd7 

III. Door zijn paard naar f5 te spelen 

kan wit zijn koning activeren.  

 

56.Ph3 Kd8 57.Pf4 Kd7 58.Ph5 Ke6 

59.Pg7+ Kd7 60.Pf5 Kc8  

 

IV.  

Nu de zwarte koning zich naar c8 heeft 

moeten terugtrekken, kan de witte koning 

de zwarte koning in een patpositie dringen, 

waardoor de zet f2 geforceerd wordt. Op dit 

veld wordt de pion vervolgens door de ko-

ning veroverd en dat is dan einde verhaal.  

 

61.Pd6+ Kb8 62.Pf5 Kc8 63.Kf4 Kb8 

63...Kd7 64.Ke5 Kd8 65.Ke6 Ke8 66.Kd6 

Kd8 67.Pg3 Kc8 68.Ke7 64.Ke5 Kc8 

65.Ke6 Kb8 66.Kd7 Niet 67.Kc7 f2 68 

.Pg3 f1(D) en remise. 66...Ka8 67.Pg3 

Kb8 68.Pf1 Ka8 69.Kc8 1–0 

 
 

 

 

Leren schaken in 6 lessen 
 

door: Albert Houwen 

 

Op donderdag 19 september 2013 is er een 

groep van 7 kinderen gestart met de eerste 

cursus leren schaken in 6 lessen. Een week 

later is er nog 1 bijgekomen, zodat het nu 

een groep is van 8 kinderen. 

De kinderen komen uit de volgende groe-

pen: 1 uit groep 4, 2 uit groep 5, 2 uit groep 

6, 2 uit groep 7 en 1 uit groep 8. 

Het is een leuke groep met kinderen, som-

mige kennen al enkele spelregels, anderen 

zijn volledig blanco, ze doen goed hun best 

en zijn erg gemotiveerd om de spelregels te 

leren. 

De regels worden eerst uitgelegd aan de 

hand van instructiebord, daarna kunnen de 

kinderen in hun werkboek, ieder op zijn 

eigen niveau, opdrachten maken, waarna er 

gericht spelletjes worden gedaan om de 

regels te oefenen. 

 

 

 

 

 

 

….geconcentreerd bezig met de oefeningen 

uit het werkboek. 
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In memoriam Jac Jansen, een schaker 

pur sang 
 

Door: Nico van der Hoogt 

  In mijn verslag van het Kerstgongtoernooi 

2012 kondigde ik aan om op onregelmatige 

basis zaken uit de roemrijke Venlosche 

schaakhistorie nog eens voor het voetlicht te 

halen. Daar ernstige protesten zijn uitgeble-

ven, waag ik me daar nu aan. Want, zo schreef 

ik:”Staat er al veel in het jubileumboek uit 

2000, er zijn nog veel wetenswaardigheden op 

de plank blijven liggen”.Vandaar deze eerste 

verkenning. Beloofd is beloofd… Het eerste 

onderwerp van deze beschouwingen diende 

zich bijna als vanzelf aan. Mijn beschouwin-

gen, impressies en herinneringen aan het 

Hoogovensschaaktoernooi in het clubblad van 

april A.D., brachten een aantal Venlose deel-

nemers aan het daglicht. De enumeratie daar-

van sloot ik (wijselijk) af met:”en dan ben ik 

ongetwijfeld nog een aantal vergeten”. En dat 

klopte. Niemand minder dan Erelid IGM Paul 

van der Sterren wees me op het ontbreken in 

die lijst van een zeer markante schaker uit zo-

wel de Venlosche als Blericksche schaakge-

schiedenis: Jac Jansen.(* 1921 1993) Hierbij 

wordt dit verzuim alsnog rechtgezet. 

 

 Het moet zo rond 1958 zijn geweest, dat 

er plotseling bij ons thuis elke zondagmid-

dag een intrigerende man op bezoek kwam. 

Hij bleek Jac Jansen te heten en kwam 

schaken met mijn vader. Dat bleek later in 

het kader van de heroprichting in 1960 van 

een Blericksche schaakclub te zijn. Vóór 

W.O. II werd er in Blerick al geschaakt en 

mijn vader was indertijd lid geweest. In 

1946 volgt er een hernieuwde start en 

wordt er op 28 november bij de bond de 

schaakclub “Blerick” aangemeld. Secretaris 

is Th. Graaf, wedstrijdleider C. Oorbals en 

het speellokaal is in de afspanning van de 

Gebr. In ’t Zandt aan de Annaweg nr.1 bij 

de spoorwegovergang. De vereniging lijkt 

geen lang leven beschoren te zijn geweest 

want Jac benaderde al rond 1957 oud-leden 

uit de vooroorlogse periode om weer actief 

te worden.  

Het lukte hem door zijn kenmerkende en-

thousiasme en inzet om in relatief korte tijd 

weer een vereniging op poten te zetten. 

Speellokaal werd “Zaal Apollo” aan de 

Maasbreesestraat. Enige namen uit die tijd 

die me nog zijn bijgebleven zijn Matthieu 

Janssen, Theo Blanken, Stef Kuran uit Te-

gelen, Henk Jager, Hay Schoenmaeckers, 

Sjeng van der Hoogt, Hay Schreurs . Deze 

oude hap werd aangevuld met een aantal 

nieuwkomers die ook nu nog zo menig 

schaker doen huiveren: Willi Schmitz, Piet 

Thijssen, Hans Everaars, Nico van der 

Hoogt, Jan en Pierre op de Laak, Piet 

Kuntzelaers, Charles Hinssen.  

 

 

Jac in een kenmerkende pose. 

 En de club groeit als kool: tijdens het door 

(vooral) hem in het schaakleven geroepen 

“Maasbrugschaaktoernooi”, overhandigt 

toenmalig Nederlands kampioene Fenny 

Heemskerk in 1962 aan “Voorzitter Jansen 

een boekengeschenk, bestemd voor het ko-

mende 50e lid”. Waarmee de Koninklijk 

Erkende in ledental werd voorbijge-

streefd… Verder moet hier natuurlijk de 

eerste plaats van Hans Everaers (sic) wor-
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den vermeld in het open jeugdkampioen-

schap van Limburg.* Zoals te lezen valt op 

het facsimile van een bericht in het bonds-

blad verderop. Clubgenoot Hans van den 

Breemer als goede tweede. (Noord-*, Hans)  

Ook werden in datzelfde jaar de zgn. 

“Bondswedstrijden” in Blerick verspeeld; 

172 schakers, waaronder 8 dames, streden 

in groepen van 4,6,8,10 of 12. Mevr. 

Vreeken won de damestitel. H. van Ooster-

om werd ‘open’ kampioen. In 8-kamp 8 H 

haalde ene N. v. d. Hoogt 2,5 pnt, hetzelfde 

deed Jo van Spijk in 8 I… Ook diens broer 

Theo , wijlen onze oud voorzitter, deed het 

prima in Eregroep A. “Schakend Neder-

land” in 1962: 

 

Tussen beiden: Matthieu Janssen en Theo 

Blanken. 

 De mortuis nil nisi bene. Van de doden 

niets dan goeds. Natuurlijk. Jac was een 

hartstochtelijk schaker met een grote gel-

dingsdrang. Het organiseren zat hem in het 

bloed. Daarbij kwam een van zijn zwaktes 

naar voren; hij deed veel op eigen houtje. 

 Het bondsblad meldt in 1962 over de 

Bondswedstrijden:  

“De organisatie was ditmaal toevertrouwd 

aan de S.V.Blerick, welke in de weinige 

jaren van haar bestaan (2 N.) reeds een 

merkwaardige en vruchtbare activiteit op 

het gebied van het organiseren van schaak-

toernooien heeft tentoongespreid. Zo lof-

waardig als deze activiteiten ook mogen 

zijn, zij draaien in zeer ruime mate om één 

man, de heer Jac Jansen, voorzitter van de 

S.V.Blerick, die zijn ontembare organisa-

tiedrang geheel op de schakerij heeft ge-

richt en reeds met nieuwe denkbeelden 

komt aandragen als het vorige nog maar 

nauwelijks op gang gekomen is. En een 

stuk verderop: “Voorzover het de lokale 

sterren betreft kwam het ons voor dat de 

eerder genoemde heer Jac Jansen, voorzit-

ter van de Schaakclub Blerick, alle taken 

op zijn schouders torste. Hij bezweek er 

niet onder, maar was dag en nacht in  de 

weer. Niettemin moet hij het af en toe wer-

kelijk wel eens beu zijn geweest, en méér 

dan dat. Maar onze grote lof en dank ver-

dient hij, omdat hij het n o o i t opgaf, zich 

nergens te goed voor achtte en overal ach-

terheen trok. Maar behoudens enige admi-

nistratieve hulp van zijn clubgenoot Blan-

ken en de assistentie van enkele jongeren2 

bij het gereedmaken van de zaal en het op-

stellen van het speelmateriaal stond hij 

voor alles vrijwel alleen. En dat viel ons 

van de Blerickse clubleden wèl een beetje 

tegen.” 

Tja, Jac als Einzelgänger, zijn enthousias-

me was gelijk zijn valkuil, te veel trok hij 

naar zich toe, handelde vaak zonder overleg 

en blokkeerde zo vaak hulp van de anderen.    

 
2 Natuurlijk was ik daarbij! 



 35 

Het hielp daarbij niet  dat de alcohol hem 

vijandig gezind was. Te vaak liet hij zich 

daardoor tot ondoordachte uitspraken ver-

leiden…Wat me verder bijstaat zijn zijn 

betogen, na de wedstrijden aan de bar. Al-

cohol! Ik kon hem dan vaak na 2 zinnen al 

niet meer volgen.(Dat heb ik ook bij Johan 

Cruijff)  Gevaarlijk werd het dan, als hij 

plots onverwacht vroeg: ”En wat meins 

dich doar van?”. Op goed geluk reageerde 

ik dan bevestigend of ontkennend en dat 

pakte soms verkeerd uit…Een controversi-

eel, kleurrijk man, maar soms moeilijk in 

de omgang.  

 
Jac thuis spelend tegen Jo van Spijk 

 Gemakkelijker valt er te schrijven over 

zijn inspirerende betrokkenheid. 

Diverse jonge schakers werden door hem 

verder op weg geholpen. Zo schreef Paul 

van der Sterren me:  

 

“Toen ik als jong ventje op de Venlose 

schaakclub verscheen ontfermde hij zich al 

snel over me, nodigde me bij hem thuis uit 

om samen partijen na te spelen en vroeg 

me zelfs om partijen te analyseren voor zijn 

rubriek in het ‘dagblad voor Noord-

Limburg’, schaken met de Meester.”  

 

Ook Bas heb ik wel in deze zin gehoord. 

Zelf werd ik rond 1960  naar diverse toer-

nooien meegenomen en logeerde dan bij 

wildvreemde mensen.  

Wat de schaakclub Blerick verder betreft, 

zo rond 1963 is het al weer afgelopen. De 

basis bleek te smal, hetgeen leidde tot een 

snelle teloorgang van het schaken in Ble-

rick. 

  Toen ik in 1973 de schaakdraad na zo’n 

10 jaar abstinentie weer oppakte in Venlo, 

trof ik daar al snel …Jac Jansen! Hij praatte 

me maar gelijk naar de functie van jeugd-

leider toe. Ik kon geen nee zeggen tegen 

mijn oude leermeester en wegbereider.  

Ja, toen was ik nog bedeesd en mee-

gaand…Dan schrijven we het jaar 1982. 

Een annus horribilis in het bestaan van de 

K.E.V.S.V. Een stroming binnen de jeugd-

afdeling wenste een grotere mate van zelf-

standigheid. Het bestuur ging daar niet op 

in waarna een schisma volgde. Een aantal 

schakers verliet de vereniging en richtte in 

1983 voor een vierde maal een schaakclub 

in Blerick op. En tot mijn toentertijdse ont-

steltenis ging Jac met hen mee. Ondanks 

dat hij me tevoren had verzekerd dat alles 

nog wel in orde zou komen. Tja, zo kon hij 

dus ook zijn. 

 

 Eenmaal weer in Blerick spelend, ging hij 

verder met zijn geesteskind, het snel-

schaaktoernooi ‘Schaken met de Meester’.  

Dit zomersnelschaaktoernooi werd vanaf 

het begin in 1977 in Venlo druk bezocht 

door schakers uit de regio. Ook hier hield 

Jac de touwtjes vast in handen. Zo dient het 

bestuur van de nieuwe B.S.V. akkoord te 

gaan met: 

“De schaakorganisatie “Schaken met de 

meester” bevordert het schaakleven in Ble-

rick en omgeving. Ze staat boven iedere 

schaakvereniging en is derhalve aan nie-

mand verantwoording verschuldigd”… 

De B.S.V. mag wel haar clublokaal en het 

benodigde speelmateriaal gratis ter be-

schikking stellen.  

Overigens lijkt Jac te zijn vergeten, dat hij 

al eerder een Venloos Snelschaaktoernooi 

organiseerde in het toenmalige clublokaal 

“De Staay” te…Blerick. In 1975 wordt een 

medewerker bedankt met een schaakboek. 

Inderdaad, Nico.  

 

Het toernooi werd nog vele jaren gehouden 

met Jac als de Grote Roerganger… 
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In 1984 slaat een goede bekende toe: 

 

 

Een trotse Jan op de Laak neemt zijn prijs in 

ontvangst 

 

Jac blijft tot zijn dood in 1993 actief in de 

schaaksport. Zijn overlijdensannonce in het 

Dagblad voor Noord-Limburg meldt: 

 

“De schaker heeft zijn laatste zet gedaan”. 

 

Een bijzondere schaker was heengegaan. 
 

Nog een opname uit 1984. Frans Hermans 

naast hem als gnuivende winnaar van de lad-

dercompetitie. 

 

 

 

 

Bronnen: 

 

- Knipselboek Jac Jansen 

- Paul van der Sterren, mailbericht 

- Archief Li.S.B. 

- Foto-album Bas van der Grinten 

- Hans Everaars, mailberichten, foto 

- Overleveringen van diverse clubleden 

- Overlijdensbericht Jac. Bron:  Peter 

Schoeber 

 

 

Dank aan allen. 

 

Nico van der Hoogt, september 2013 
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BOEBS COLUMN 

Tafeltennis schaak 

Door Boeb Jacobs 

 

 “Nou breekt mijn 

klomp”, dacht ik toen ik 

op de agenda zag dat op 

de clubavond van 15 au-

gustus een gezellige 

avond stond gepland. Ik 

vond het daarom ook een 

wonderlijke tekst omdat traditioneel ALLE 

clubavonden bij de Venlose schakers erg 

gezellig zijn.  

Je wordt echt niet zomaar “Koninklijk Er-

kend”, dacht ik ook nog. Maar toen ik later 

nog eens goed ging nadenken, een eigen-

schap die je in meer of mindere mate bij 

schakers wel mag verwachten, begreep ik 

het wel. Het zou een avond worden die 

slechts zijdelings met schaken van doen 

had. Een spelletjes avond. Niet de boeken-

wurmen of de elo-tijgers zouden die avond 

de boventoon voeren, maar de handige 

rommelaar, de impulsieve speler die in een 

splitseconde een zet bedenkt en die niet 

verder kijkt dan zijn neus lang is. 

 Het spel dat we speelden vereiste dat ook 

niet, in feite had het niks met echt schaken 

te maken. Maar gezellig was het wel. Ge-

zelligheid is trouwens een typisch Neder-

lands woord dat onder meer “een aange-

naam gevoel” betekent, maar ook “kneute-

righeid”. Maar die laatste betekenis zal on-

ze Geert -die de regie over de avond had en 

dat uitstekend deed- wel niet hebben be-

doeld. Een avond organiseren waar gezel-

ligheid voorop staat, ga er maar aanstaan. 

Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

Ook omdat feestneuzen, lolbroeken en po-

lonaiselopers slechts een te verwachten 

minderheid van het schaakvolkje zijn. De 

meerderheid wordt gevormd door verstan-

dige denkhoofden die meer genieten van 

binnenpretjes. Bijvoorbeeld als ze op het 

punt staan een stuk te veroveren. Of nog 

groter pret wanneer hij aan de lichaams-

houding van zijn tegenstander ziet dat die 

hopeloos verloren staat. Dat het ondanks 

bovenstaande toch een leuke avond was is 

een verdienste van de organisatie. 

Bij het tafeltennis spelen in het dubbelspel 

teams van twee spelers tegen elkaar die om 

de beurt aan het spel moeten deelnemen. 

De wedstrijdleiding had voor de gezellige 

avond iets dergelijks bedacht. Ook wij 

speelden twee tegen twee en moesten om 

de beurt een zet doen. De meeste teams 

hadden een goede en een iets minder goede 

speler. Ik kreeg Hans van Mulekom toebe-

deeld en eerlijk is eerlijk ik had het slechter 

kunnen treffen. Hans trouwens ook want nu 

staat hij onverwachts in een officieel or-

gaan en dat is goed voor zijn naambekend-

heid.  

Een wedstrijd met een hoog gezelligheids 

gehalte was die tegen Harrie Wuts en Peter 

Schoeber. De laatste is zelfs kampioen van 

Limburg. Maar daar liet Peter in deze spec-

taculaire partij niets van merken. Dat was 

ook niet eenvoudig omdat beide heren ieder 

een geheel eigen en niet met elkaar corres-

ponderende opvatting over de te volgen 

strategie bleken te hebben. Dan wordt het 

natuurlijk moeilijk om je individuele kwali-

teiten te tonen. Waar de één mogelijkheden 

zag, zag de ander moeilijkheden. Na een 

miraculeuze remise door eeuwig schaak 

kwam er een einde aan een bijzondere 

schaakavond. Niet voor iedere week, maar 

wel voor herhaling vatbaar. 
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JEUGDAFDELING 
 

Door Bas van der Grinten 

 

 

AGENDA 

 

Za 9 nov 

2e ronde regiocompetitie in Ald Weishoes 

Aanvang 14.00 

 

Za 16 nov 

NK Jeugd Rapid in Eindhoven 

 

Za 23 nov 

Antoon Hollatoernooi in Velden (GP) 

Geen jeugdschaak Ald Weishoes 

 

Do 28 nov 

3e ronde regiocompetitie in Horst 

Aanvang 19.00 

 

Zo 1 dec 

Samsam-toernooi in Voerendaal (GP) 

 

Za 7 dec 

Sinterklaasmiddag Ald Weishoes 

 

Za 21 dec 

Examens Ald Weishoes 

 

Za 28 dec 

Geen jeugdschaak Ald Weishoes 

 

Za 28 t/m ma 30 dec 

Jeugdkampioenschap van Limburg in Te-

gelen 

 

Za 11 jan 

4e ronde regiocompetitie in Blerick 

Aanvang 10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN 

 

* Welkom aan ons nieuwe lid Pauly Stik-

kelorum ! 

 

* De regio-competitie is inmiddels gestart 

met de 1e ronde op 12 oktober in Blerick. 

De volgende ronden zijn op 9 november 

(Ald Weishoes), 28 november (Horst), 11 

januari (Blerick) en 22 februari (Ald 

Weishoes). 

Zie ook de agenda. We verwachten dat jul-

lie allemaal van de partij zijn bij deze leuke 

wedstrijden!  

 

TOERNOOIEN 

 

Bij het vijfde Herfsttoernooi op zondag 22 

september in Tegelen (onderdeel van de 

Grand-Prix) waren diverse van onze jeugd-

spelers van de partij: 

 

In finalegroep II van categorie F/G/H 

scoorde Joshua Ekker 6 punten, Dominik 

van der Put 3 en Maxim Ekker 2 (7 partij-

en). 

 

In categorie D behaalde Laurens Ekker de 

tweede plaats met een score van 6 uit 8 in 

finalegroep I. 

 

Miki Nieczyporowski werd derde in cate-

gorie C (2 uit 5 in finalegroep I). 

 

Max Warmerdam won categorie A met 7,5 

uit 9 na een barrage tegen Ruud van Mee-

gen.  

 

Verder werden tijdens dit toernooi de prij-

zen uitgereikt van de Grand-Prix-cyclus 

van het seizoen 2012-2013. 

Miki Nieczyporowski werd hierbij 1e in de 

C-categorie (zie foto op de volgende blad-

zijde). 
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Miki ontvangt zijn prijs 

(foto Mariette Biemans) 

 

 

JEUGDCOMMISSIE 

 

Instructeurs Ald Weishoes:  

Albert Houwen  077-3548502  

aje.houwen@home.nl 

 

Kim Clabbers  06-39880863  

kimclabbers@yahoo.com 

 

Sjors Clabbers  077-3518548   

sjors64@hotmail.com 

 

Extern wedstrijdleider:  

Jacques Faassen  077-3827315 

jacquesfaassen@home.nl 

 

Jeugdleider:  

Bas van der Grinten  077-3523420 

B.van.der.Grinten@inter.nl.net 

 

 
 

Max Warmerdam: winnaar A groep Herfsttoernooit Tegelen  

(foto Mariëtte Biemans) 
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INTERNE ELO RATING Stand 3 oktober 2013 
  

Door Ger van Leipsig 

 

Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

03-10-13   Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

03-10-13 

Strijbos M 2 2292 2294  Spijk H van 0 1730 1730 

Gool R van 0 2221 2221  Borghouts H 12 1715 1727 

Montignies R 0 2216 2216  Clabbers S 0 1696 1696 

Alkhazashvili O 0 2188 2188  Clabbers K -1 1655 1654 

Bijlsma N 0 2185 2185  Kappert D -3 1638 1635 

Nabuurs J 0 2178 2178  Veld G in 't 10 1624 1634 

Nabuurs M 0 2158 2158  Leenders H -2 1626 1624 

Gool H van -14 2156 2142  Vink R -16 1631 1615 

Smith T 0 2126 2126  Laat J de -1 1616 1615 

Guddat J 0 2072 2072  Munten G 3 1594 1597 

Fehmer C 0 2069 2069  Jacobitz K 6 1576 1582 

Schouten E -10 2035 2025  Leipsig G van -18 1580 1562 

Rievers J 0 1994 1994  Burgmans A -23 1579 1556 

Thijssen S 0 1989 1989  Dael M 1 1551 1552 

Schoeber P 11 1967 1978  Kuntzelaers P 19 1516 1535 

Grinten B van der 1 1971 1972  Lietz B -5 1538 1533 

Jansen J 0 1957 1957  Oosterbaan G -12 1450 1438 

Bergmans D 0 1942 1942  Jacobs B 19 1416 1435 

Everaars H 0 1937 1937  Joosten JP -16 1442 1426 

Boonen P 0 1918 1918  Nieczyporowski M 27 1394 1421 

Hovens G -22 1921 1899  Heemskerk F 0 1394 1394 

Thijssen P 27 1870 1897  Wuts H 21 1278 1299 

Hoogt N van der -2 1887 1885  Keimpema P 0 1273 1273 

Jacobs J 0 1871 1871  Timmermans P -7 1273 1266 

Mertens F 0 1871 1871  Kempen J 4 1249 1253 

Dierx G 0 1865 1865  Hendrickx J -6 1191 1185 

Smeets W 0 1844 1844  Houwen A -16 1198 1182 

Lee M van der -8 1837 1829  Smith P -25 1196 1171 

Mulekom H van -9 1828 1819  Blankerz H 17 1130 1147 

Laak J op de 26 1759 1785  Boekhold P v -3 987 984 

Warmerdam M 15 1748 1763  Verplakke J 0 893 893 

Hendriks Z 0 1737 1737      
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