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CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2013-2014  nr. 4 
 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, 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 € 50,- per half jaar 
  senioren elders hoofdlid € 25,00 per half jaar 
  jeugdleden  € 25,00 per half jaar  
   
Advertenties:  € 75,-   per seizoen     (1  pagina, 6 afleveringen) 
   € 40,-   per seizoen     (½ pagina,          "            ) 
 
Abonnement clubblad : € 15,-   per seizoen (6 afleveringen) 
 
Rekening Venlose Schaakvereniging: NL41 RABO 0146 6576 91 
 
Speelzalen 
De Bantuin        Team 1&2: Past. Kierkelsplein 20, Venlo  077-3515413 
De Kromme Schuùver      Team 3&4: Kaldenkerkerweg 35, 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

mailto:gerard@dvlop.nl
mailto:aje.houwen@home.nl
mailto:acpb@home.nl
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  KINHOUDK 
 
Programma t/m juli 2014 Piet Thijssen 
Personalia Bas van der Grinten 
Mededelingen Redactie 
Oproep Algemene Ledenvergadering Bestuur 
Notulen Algemene Vergadering van 24-4-2014  Bas van der Grinten 
KNSB ronde 6 en 7 Venlo 1 Henk van Gool 
KNSB ronde 6,7 en 8 Venlo 2 Diverse auteurs 
Interne competitie Geert Hovens 
Interne zaken Nico van der Hoogt 
Boebs Column Boeb Jacobs 
Historische Schaakpartijen Peter Schoeber 
Uit de Oude Doos  Nico van der Hoogt 
Gemeenschappelijke LiSB slotronde in Helden Peter Smith 
24e Theo van Spijktoernooi Bas van der Grinten 
Jeugdrubriek Bas van der Grinten 
Interne ELO rating Ger van Leipsig 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 

KPROGRAMMAK 
 
Mei 2014 
10-mei-14 zat. 9e ronde KNSB-bondscompetitie DD - Venlo 1 
10-mei-14 zat. 9e ronde KNSB-bondscompetitie De Drie Torens - Venlo 2 
15-mei-14 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo R1 Venlo 
16-mei-14 vrij. 5e WLC Weekendtoernooi Eindhoven 
18-mei-14 Zon. 3e SamSam jeugdtoernooi (GP) Stein 
22-mei-14 don. Extra Algemene Ledenvergadering LimianZ 
29-mei-14 don. Hemelvaarttoernooi Venlo 
Juni 2014 
05-jun-14 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo R2  
06-jun-14 vrij. 8e Limburg Open (4 dagen) Maastricht 
12-jun-14 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo R3 Venlo 
15-jun-14 zon. Johan van Mil snelschaaktoernooi Eindhoven 
19-jun-14 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo R4 Venlo 
21-jun-14 zat. Vlaaientoernooi Den Hulster, Venlo 
26-jun-14 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo R5 Venlo 
28-jun-14 zat. Slotdag Ald Weishoes Venlo 
28-jun-14 zat. HSC/De Legibus Open (2 dagen) Helmond 
Juli 2014 
03-jun-14 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo R6 Venlo 
10-jul-14 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo R7 Venlo 
17-jul-14 don. 41e Zomersnelschaaktoernooi Venlo 
24-jul-14 don. 41e Zomersnelschaaktoernooi Venlo 
 
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: 3 juli 2014  
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KPERSONALIAK 
  

• Geen mutaties 
        

KMEDEDELINGENK 
 

• Op de voorpagina staat de trotse jeugdkampioen van Nederland in de categorie C 
(U14): Max Warmerdam. Max werd ongeslagen kampioen met 7,5 punten uit 9. Cha-
peau! Als beloning mag hij in oktober naar het EK in Batumi, Georgië. 

• De interne competitie is weer afgelopen. Maarten Strijbos is voor de 11e achtereen-
volgende keer kampioen van onze club. Gefeliciteerd! Promovendi zijn verder Geert 
Hovens en Bas van der Grinten bij de Tijgers, Ger van Leipsig en John de Laat bij de 
Olifanten, Mart Dael en Boeb Jacobs bij de Buffels en Jean Paul Joosten en Jos Kem-
pen bij de Struisvogels. 

• De naam van de K.E.V.S.V. blijft ons bezighouden. De vergadering van 24 april bracht 
geen beslissing omdat de statutair vereiste meerderheid niet aanwezig was. Een nieuwe 
vergadering op 22 mei moet uitkomst brengen. 

• Op de KNSB ratinglijst van 1 mei hebben Venlose spelers grote sprongen gemaakt. De 
topper was Nick Bijlsma die 62 punten erbij kreeg en stijgt tot 2253.  Hierna werd hij 
gevolgd door Hans Leenders met een stijging van 59 punten en van Max met een stij-
ging van 46 punten. Maar wat denkt u van John de Laat (+32) Jacqueline Verplakke 
(+31), Ger van Leipsig (+26), Boeb Jacobs (+26), en van Mart en Joep Nabuurs en 
Thijmen Smith die precies 29 punten stijgen? Nico van der Hoogt steeg ‘maar’ 19 pun-
ten maar heeft wel de kaap van 1900 genomen: 1902!  

• Zaterdag 15 maart organiseerde Schaakvereniging Leudal voor de 34ste keer het Nun-
hems Schaaktoernooi. Piet Thijssen werd 2e in de B groep. Verder nog ereplaatsen 
voor G. in ’t Veld, G. van Leipsig. P. Timmermans en H. Wuts. 

• Bij het BSV Open van onze Blerickse schaakvrienden is Henk van Gool eerste gewor-
den. Hij heeft 6,5 punten uit 7 wedstrijden behaald. Dirk Bergmans en Peter Schoeber 
zijn respectievelijk 2e en 4e geworden. In het toernooi deden ook nog Nico van der 
Hoogt, Peter Timmermans en Peter Smith mee. 

• Het LimianZ Rapid toernooi van 22 maart 2014 is een prooi geworden voor FM Jozef 
Simenon. Dirk Bergmans had ook 5,5 punten uit 7, maar moest door iets minder WP 
genoegen nemen met de tweede plaats. De B-groep werd met overmacht gewonnen 
door José Alonso uit Duitsland. 

• In de KNSB competitie heeft Venlo 1 twee wedstrijden achter elkaar gewonnen. Caissa 
Amsterdam werd teruggewezen met 5,5-4,5. Maarten Strijbos analyseert zijn wed-
strijd tegen erelid Paul van der Sterren. Verrassend was ook de winst tegen De Toren 
Arnhem VSV. De cruciale maar onverwachte overwinningen van Joep Nabuurs en 
Thijmen Smith op respectievelijk een GM en een IM legden de basis van deze winst. 
Toch is Venlo1 nog niet degradatievrij. Op 10 mei, in de laatste wedstrijd tegen DD 
Den Haag, valt de beslissing. 

• Venlo 2 is definitief gedegradeerd. Zij hebben de eer hoog gehouden door ronde 8 te 
winnen. En ze zijn ook van plan hun sportieve plicht doen in de laatste ronde tegen De 
Drie Torens uit Tilburg. 

• En tot slot, in dit nummer de eerste bespreking van een partij uit de interne competitie: 
Huub Borghouts en Ger van Leipsig bijten de spits af. 
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OPROEP Algemene Ledenvergadering 
                                            
  
 
Aan: de leden van de Venlose Schaakvereniging 
 
 
 
 
Beste leden, 
 
Op donderdag 24 april heeft een Algemene Vergadering plaatsgevonden over de statutenwij-
ziging. Aangezien de vereiste 2/3 meerderheid van de leden niet was vertegenwoordigd kon 
hierover geen besluit worden genomen. 
Wel heeft nuttig overleg plaatsgevonden. Een verslag van de vergadering heb je onlangs ont-
vangen (e-mail 28 april). 
 
Op donderdag 22 mei a.s. om 20:00 uur vindt een nieuwe vergadering plaats. Je bent van har-
te uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Voor een besluit tot statutenwijziging is dan een 
2/3 meerderheid vereist van de geldig uitgebrachte stemmen. Uiterlijk anderhalve week vóór 
de vergadering worden de wijzigingsvoorstellen per e-mail toegezonden.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bas van der Grinten 
secretaris 
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NOTULEN ALGEMENE  
VERGADERING VENLOSE SV  
op 24 april  2014 in clublokaal  LimianZ 
 
Afgemeld:  
N. Bijlsma, P. Boonen, K. Clabbers, S. 
Clabbers, J. Daniel, G. Dierx, F. Heems-
kerk, A. Houwen, K. Jacobitz, J. Jacobs, J. 
Joosten, D. Kappert, J. Kempen, H. Leen-
ders, B. Lietz, F. Mertens, H. van Mu-
lekom, J. Nabuurs, J. Rievers, E. Schouten, 
Th. Smith, J. Verplakke, R. Vink. 
 
Aanwezig zijn 29 leden. 
 
Voorzitter A. Burgmans opent de vergade-
ring om 20.10 en heet alle aanwezigen van 
harte welkom, in het bijzonder de ereleden 
H. Borghouts (ook lid van verdienste),  
H. van Spijk en B. van der Grinten, en le-
den van verdienste H. van Gool en  
N. van der Hoogt. 
In zijn openingswoord gaat A. Burgmans in 
op de achtergrond van het voorstel tot sta-
tutenwijziging waarbij onze naam wordt 
veranderd van "Koninklijk Erkende Venlo-
se Schaakvereniging" in "Venlose Schaak-
vereniging". 
Het concept van de aangepaste statuten, 
opgesteld door notaris J. Rieff in Bergen is 
vooraf verstuurd aan de leden en wordt ter 
vergadering uitgedeeld. 
Hij merkt op dat (volgens de huidige statu-
ten) alleen een besluit kan worden geno-
men als minstens 2/3 van de leden aanwe-
zig of vertegenwoordigd zijn. Hierbij mo-
gen jeugdleden onder 12 jaar (die nog niet 
in staat geacht worden welbewust te kun-
nen stemmen) buiten beschouwing gelaten 
worden. 
De club telt nu 74 leden waarvan er 5 onder 
de 12 zijn. Het gaat dus om 2/3 van 69, dus 
minimaal 46 leden die hun stem moeten 
uitbrengen. 
Het aantal aanwezigen bedraagt 29 en er 
zijn 6 leden die een machtiging hebben af-
gegeven. De conclusie is dat de vereiste 

meerderheid niet is bereikt en dat er dus 
geen besluit genomen kan worden. 
 
Er zal dus een nieuwe vergadering moeten 
worden uitgeschreven, volgens de huidige 
statuten binnen 4 weken. 
A. Burgmans stelt echter voor dit besluit te 
nemen tijdens de jaarvergadering in augus-
tus. Volgens hem is dit toegestaan als deze 
vergadering daarmee akkoord gaat. 
 
H. van Spijk vindt dat deze vergadering nu 
overbodig is geworden. Bij de vergadering 
in augustus kan de samenstelling van de 
aanwezigen weer anders zijn.  
A. Burgmans denkt dat een discussie toch 
zinvol kan zijn. Veel van de nu aanwezige 
leden zullen ook bij de jaarvergadering 
zijn. 
G. van Leipsig vraagt of we niet direct een 
nieuwe vergadering kunnen houden. 
Volgens A. Burgmans is dit tegen de geest 
van de statuten. 
M. van der Lee vindt dat de nieuwe verga-
dering toch binnen 4 weken gehouden moet 
worden.  
A. Burgmans antwoordt dat de termijn van 
4 weken is bedoeld om misbruik te voor-
komen. Dit is hier echter niet aan de orde. 
H. van Spijk merkt op dat naast onze ver-
eniging ook de Venrayse Schaakvereniging 
het predicaat Koninklijk Erkend heeft. Bij 
navraag bleek dat deze club geen brief 
heeft gekregen om dit aan te passen. B. van 
der Grinten vermoedt dat dit komt doordat 
Venray geen website heeft en daardoor aan 
de aandacht is ontsnapt. 
A. Burgmans vraagt of er nu behoefte is aan 
een inhoudelijke discussie over de naams-
verandering of andere wijzigingen in de 
statuten. Dit blijkt nauwelijks het geval. 
Vervolgens wordt gevraagd wie de voor-
keur geeft aan een nieuwe vergadering bin-
nen 4 weken. Dit is een meerderheid (van 
18 stemmen). Datum wordt nog bepaald. 
 
A. Burgmans constateert dat hiermee de 
belangrijkste zaken afgehandeld zijn en wil 
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nu nog de gelegenheid geven voor een 
rondvraag. 
M. van der Lee zou de wijzigingen in de 
statuten graag benoemd zien. Hiertoe zou 
een voorstel geformuleerd kunnen worden. 
A. Burgmans noemt enkele inhoudelijke 
verschillen: 
- Vertegenwoordigingseis van 2/3 van de 
leden bij statutenwijziging vervalt. 
- Voorzitter wordt niet meer in functie ge-
kozen en is niet meer elk jaar aftredend. 
- Ereleden worden niet meer genoemd. Dit 
vinden we niet wenselijk en zal daarom 
aangepast worden. 
 

 
 
Verder vraagt M. van der Lee zich af wat er 
zou gebeuren als wij de naam niet wijzigen. 
A. Burgmans antwoordt dat dit waarschijn-
lijk zal leiden tot een dwangbevel van de 
burgemeester. 
Tenslotte vraagt M. van der Lee of de kos-
ten voor de statutenwijziging verhaald kun-
nen worden. A. Burgmans antwoordt dat dit 
moeilijk zal zijn omdat het gebruik van het 
predicaat Koninklijk Erkend onterecht 
blijkt te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. van Leipsig vraagt of ook andere namen 
mogelijk zijn. 
A. Burgmans: in principe wel, maar we 
moeten natuurlijk wel opletten dat de naam 
goed past bij onze vereniging. 
P. Smith vraagt of ereleden en jeugdleden 
ook stemgerechtigd zijn. A. Burgmans be-
vestigt dit. Eventueel kan in het Huishoude-
lijk Reglement voor jeugdleden een leef-
tijdsgrens (b.v. 12 jaar) worden vastgesteld. 
H. van Spijk merkt op dat onze huidige 
naam nog even blijft. Hij vraagt zich af wat 
er moet gebeuren met de "steen" met het  
oude clubvignet (in beheer bij N. van der 
Hoogt) als de naam echt veranderd wordt. 

 
 
Verder stelt H. van Spijk voor een werk-
groep in te stellen die het concept voor de 
nieuwe statuten gaat bestuderen.  
A. Burgmans vindt dit een goede gedachte. 
Hijzelf wil hier wel deel van uitmaken, 
evenals M. van der Lee. Leden die opmer-
kingen hebben over het concept kunnen 
deze mailen naar de secretaris. 
B. van der Grinten wil G. van Leipsig nog 
even bedanken voor het vermenigvuldigen 
van het concept van de statuten.  
 
De nieuwe vergadering wordt vastgesteld 
op donderdag 22 mei a.s. 
(20.00 uur in LimianZ). 
 
Voorzitter A. Burgmans sluit de 
vergadering om 21.11 hr onder dank aan de 
aanwezigen
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KNSB COMPETITIE RONDE 6 
VENLO 1 – CAISSA AMSTERDAM 
Door Henk van Gool 
 
Tweede zege 

 
Het lijkt erop dat we onze schroom over-
boord hebben gegooid en met meer over-
tuiging de wedstrijd ingaan. Na de ietwat 
gelukkige zege in Rotterdam tegen RSR 
Ivoren Toren, volgde er een heel wat over-
tuigender optreden tegen Caissa uit Am-
sterdam. De cijfers waren uiteindelijk het-
zelfde, maar dit keer viel er weinig tot niets 
af te dingen op onze 5,5-4,5 zege. Met na-
me op bord 1 leverde Maarten een toppres-
tatie, door ons erelid en grootmeester - 
Paul van der Sterren - te verslaan. Van de-
ze partij wordt uiteraard uitgebreid verslag 
gedaan. Laten we maar meteen beginnen, 
het commentaar is van Maarten: 

 
Bord 1 
Paul van der Sterren – Maarten Strijbos 
0 – 1 

 
1.c4, Tja welke opstelling ga je met zwart in-
nemen, er zijn vele mogelijkheden. Het vaakst 
heb ik  1)...,e5 gespeeld met  overgang naar 
het gesloten Siciliaans met verwisselde kleu-
ren. Na wat afwegingen (wat voor een soort 
stellingen wil ik eventueel tegen Paul vd Ster-
ren spelen?) te hebben  gemaakt besloot ik tot 
1)..., c5. Met in het achterhoofd het idee om 
een soort egelopstelling in te nemen. dit wil 
zeggen pionnen van zwart op a6, b6, d6 en e6 
en de witte pionnen op c4 en e4. Waarbij de 
witte d pion is geruild tegen de zwarte c pion. 

Je hebt dan wat minder ruimte met zwart, 
maar je staat wel stevig. En ooit krijg je tacti-
sche kansen (misschien). 1..,c5 2.Pc3,Pf6 
3.g3,Pc6 4.Lg2,e6  Een andere mogelijkheid 
is natuurlijk 4..., g6, maar ik hou niet zo van 
symmetrische stellingen. Deze zijn vaak minder 
dynamisch. Met 4,...e6 had ik overigens niet de 
bedoeling om een keer d5 door te zetten. Als ik 
dat doe dan krijg je al heel snel een stelling 
met een geïsoleerde pion na een keer cxd5, 
exd5 gevolgd door d4. Dit soort stellingen wil-
de ik juist vermijden tegen de heer vd Sterren 
(hij begrijpt die technische stellingen een stuk 
beter dan ik). 5.Pf3,Le7 6.d4,cxd4 
7.Pxd4,0-0 8.0-0,a6 Ontneemt wit het veld 
b5 voor zijn paard, zodat ik rustig Dc7 kan spe-
len en druk op kan gaan bouwen tegen zijn c4 
pion. 9.e4,Dc7 10.Le3, Vreemde stelling. Wit 
heeft alleen maar gezonde ontwikkelingszet-
ten gedaan, je zou verwachten dat hij wel een 
voordeeltje zou hebben. Echter na de volgende 
2 zetten had ik het gevoel beter te staan. 
10..,Pe5 11.b3,b5 Als zwart deze zet onge-
straft kan spelen is zijn stelling ok. Ik was bang 
dat wit eventueel 12) f4 had maar na Pg4 13) 
Lc1 e5 14) Pf5, Lc5+ 15) Kh1 d6, lijkt me wits 
stelling een beetje onsamenhangend. 
12.Pf3,d6 Ik was hier erg tevreden. Wit kan 
nooit fatsoenlijk op e5 slaan. Na 13) Pxe5, 
dxe5 gevolgd door Pd7 (eventueel voorafge-
gaan door b5-b4) heeft zwart de stelling stevig 
onder controle, Met name de velden c5 en d4 
zijn erg mooi voor zwarts stukken. Wit kan 
bijna niet verhinderen dat die stukken daar 
ook verschijnen. Nu slaan op e5 niet goed gaat 
kan zwart rustig zijn ontwikkeling afmaken 
met Lb7. Na de partij opperde Paul vd Sterren 
12)..., Pxf3 gevolgd door 13)..., Lb7 (volkomen 
logisch). Eerlijk gezegd heb ik er naar gekeken 
en wat varianten berekend, maar waarom ik 
het niet gespeeld heb? Ik weet het nog steeds 
niet.   
13.Tc1,Peg4 Mijn enige gedachte achter deze 
zet was; `Ik wil b4 spelen en daarna Pfd7 om 
veld c5 te gaan bezetten. Dit is nog niet moge-
lijk omdat wit na b4 14) Pxe5 speelt. Nu wel. 
Want na 14)..., dxe5 15)Pa4  is c4-c5 niet meer 
te verhinderen. Aldus moet wits controle over 
c5 aangetast worden. 14.Ld4,e5 
15.Pd5,Pxd5 16.cxd5,Db7 17.Lb2,Ld7 
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Het plan dat ik hier had, was om naar f5 toe 
toe werken, dat gaat niet meteen vanwege 
tactische redenen. Na 17)..., f5 heeft wit 18) 
h3, gevolgd door 19) exf5   20) Pxe5 en 21) d6. 
Dus eerst rustig verder ontwikkelen met Tac8 
of zoiets dergelijks. En dan een keer f5. De stel-
ling die we nu hebben bereikt, deed me denken 
aan een structuur die je vaker ziet in een 
spaanse partij. Alleen staan in deze stelling 
wits beide lopers een beetje vreemd.   18.Pd2,  
Mannentaal! Wit zegt; `Ik ga h3 en f4 spelen!. 
Verdedig je daar maar tegen.` Ik moet zeggen 
ik heb 18)..., g5 overwogen. Het ging me toch 
echt te ver. De oplossing waar Paul vd Sterren 
mee kwam was 18..., f6 19) h3 Ph6 20) f4 Pf7. 
Wat natuurlijk prima is voor zwart. Mijn ge-
dachtengang ging als volgt; `Mijn paard moet 
weg van g4 na 19) h3 , maar waar wil ik hem 
het liefst hebben als wit daarna vervolgt met 
f4?`. Aangezien f4 de koningsstelling verzwakt, 
met name veld g3 had ik veld h5 in gedachten 
voor mijn paard. 18..,g6 De enige manier om 
mijn paard op h5 te krijgen. 19.h3,Pf6 
20.f4,exf4 21.gxf4,Da7+ 22.Kh2,Ph5 Een 
schrikmomentje. na 22..,Ph5 uitgevoerd te 
hebben zag ik ineens  het idee Dxh5, gxh5 to-
ren naar de g-lijn mat. Gelukkig zat die niet in 
de stelling. Maar het liefst zie ik dat soort 
wendingen voordat ik zo´n zet speel. 
23.e5,Tac8 24.Df3,dxe5 25.fxe5,Txc1 
26.Lxc1, Verplicht, na 26) Txc1 volgt 26..,Lg5 
met winst.  Een bijkomstig voordeel was ook 
dat na 26) Lxc1 veld d4 vrijkwam voor mijn 
dame. Mijn oordeel over deze stelling tijdens 
de partij was niet zo positief voor zwart. Ik zag 
hier en daar toch wat problemen ontstaan 
door wits centrumpionnen en mijn zwakke 
pion op f7. Maar zwarts stelling bleek `ge-
woon` gezond. Wit moet wel dames gaan rui-
len na 26)...Dd4. Zwarts dame staat te verve-
lend in wits stelling. 26..,Dd4 27.De4,Dc3 
28.Pf3,Lc5 29.Ld2,Db2 30.Db1,Dxb1 
31.Txb1,Lf2 32.Tc1,Tc8 Ook maar snel op 
de open lijn gaan staan. Hopelijk is het genoeg 
voor remise dacht ik nog. Die d-pion kan wel 
eens erg vervelend gaan worden. 
33.Txc8+,Lxc8  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.Lg5, Waarschijnlijk de beslissende fout. 
34) Le1 is voldoende voor remise. Hier had ik 
inmiddels wel door dat zwart toch wel  goed 
staat en dat wits centrum pionnen eerder 
zwak dan sterk zijn. 34..,Lg3+ 35.Kg1,Pf4 
36.Pd4, 36) Lxf4, Lxf4 is geen pretje. Pion e5, 
d5 en h3 zijn zwak en zwart heeft een makke-
lijk plan dat begint met g5 gevolgd door h5. 
36..,Pxh3+ Dit duurde effe. Ik was me aan het 
blindstaren op 36)... Pxg2 37) Kxg2 Lxe5 38) 
Pc6 Ld6 en 39) Le7. Dit is niet zo gemakkelijk te 
winnen. De tekstzet is een stuk sterker. Loper-
paar, wits koning is opgesloten en een vrije h-
pion. 37.Lxh3,Lxh3 38.Pc6,Kf8 Met de 
koning de pionnen afstoppen maakt het leven 
een stuk eenvoudiger. Dit geeft zwarts lopers 
vrij spel om de witte stelling te domineren. 
Vanaf hier was het niet meer zo moeilijk. 
39.Lf6,Ke8 40.b4,h5 41.Pd4,Le1 
42.Kh2,Lc8 43.Pc2,Ld2 44.Kg3,Lb7, 
45.d6,Le4    0 - 1 
 
Bord 2 
Rudi van Gool - Hans Ree  0 - 1 
 
De jongere garde kent hem misschien  niet 
of niet goed, maar bij de ouderen is zijn 
naam een begrip: Hans Ree, in het verleden 
viervoudig Nederlands kampioen en tevens 
bekend schrijver en columnist van het 
NRC. Natuurlijk is het een hele eer om je 
krachten in een reguliere schaakpartij met 
hem te meten, maar Rudi zal ongetwijfeld 
ook gepland hebben zijn huid zo duur mo-
gelijk te verkopen. Helaas gooide een blun-
der roet in het eten. 
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Na een subtiele zetverwisseling in de ope-
ning kreeg de partij de contouren van een 
doorschuif Caro-Kann. 
 Oorspronkelijk domineerde Hans de c-lijn, 
maar onder opoffering van zijn b-pion 
slaagde Rudi erin de rollen om te draaien. 
Hij had dan nu wel moeten vervolgen met 
28.Tc1,Db6 29.Dc3. In plaats daarvan 
meende Rudi dat met 28.Tb3?? een dubbe-
le aanval op de zwarte dame mogelijk was, 
met de bedoeling de pion op b7 met posi-
tievoordeel terug te winnen. Hij vergat 
daarbij echter de loper op g6, die het vol-
gende dame-offer mogelijk maakte:  
28..,axb3! 29.Lxb4,b2 en zwart haalt op-
nieuw dame, waarna hij een toren voor 
blijft. 
 
Bord 3 
Ivo Timmermans - Rainer Montignies 
0 - 1 
 
In een Franse opening offerde Ivo zijn b-
pion in een poging het initiatief op de da-
mevleugel te grijpen. Door omzichtig en 
nauwkeurig spel wist Rainer zijn voordeel-
tje echter te handhaven en langzaam uit te 
bouwen. 
 
In de tijdnoodfase besliste een blunder de 
partij: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wit kan proberen om met 38.Td3 een blok-
kade stelling op de witte velden op te zet-
ten. Ivo wilde echter de positie van zijn 
loper verbeteren: 38.Lc2?? en kwam er na 
38..,b5 achter dat zijn toren geen kant meer 
op kan. Hij speelde nog 39. Lxg6, maar gaf 
na  39..,fxg6 op. 
Bord 4 
Joep Nabuurs - Arno Bezemer  1/2 - 1/2  
 
Joep had tot taak Arno in bedwang te hou-
den. In een versnelde draak wist Arno wel 
een licht voordeel op te bouwen, maar Joep 
wist door zorgvuldig spel alle zwarte initia-
tieven te ontkrachten en een eindspel met 
zware stukken te bereiken waarin hem niets 
meer kon gebeuren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het 'kritieke' moment in deze partij. Met 
21..,Tc6 kan Arno een licht voordeeltje 
handhaven. Misschien vond hij 22.Pa4 be-
zwaarlijk, maar dan kun je altijd nog onder 
gunstigere condities ruilen op f3. Na het 
gespeelde 21..,Pxf3 22.Txf3,Tc7 
23.Pd5,Pxd5 24.exd5,Da5 25.Td1,Tc3 
26.Txc3,Dxc3 27.Td3,De5 28.c4 was het 
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eerder Joep die een plusje had. Uiteindelijk 
werd op de 57e zet tot remise besloten. 
 
Bord 5 
Rob Witt - Nick Bijlsma  0 - 1 
 
Op het juiste moment scoren. Dat is de op-
dracht in de eerste klasse. Na drie nederla-
gen in de eerste drie ronden haalde Nick 
tegen RSR Ivoren Toren al een cruciaal 
bordpunt binnen. Nu tegen Caissa lukte het 
hem weer. 
In een Nimzo-Indiër werd Nick met han-
gende pionnen op de c- en d-lijn opge-
scheept. Hierna volgde een lange manoeu-
vreerfase waarin Nick poogde de druk op 
deze pionnen te neutraliseren door op het 
juiste moment een doorbraak uit te voeren. 
Die doorbraak kwam op zet 32 waarna 
Nick zijn aandacht naar de koningsvleugel 
verplaatste. Met een kwaliteitsoffer pro-
beerde Rob het tij te keren, maar gebruik 
makend van de verzwakte witte konings-
veste, een vrijpion en de slechte samenwer-
king van de witte stukken, wist Nick het 
bolwerk te slechten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51...,Dc1 dreigt met de vrijpion te gaan lo-
pen 52.Le1, Lxf3 53.Tc5 (53.Pxf3,Txf3 
54.Dc4+,Dxc4 55.bxc4,Te3 is alleen maar 
uitstel van executie) 53..,Db2+ 54.Ld2,Lg4 
en de zwarte torens komen met vernieti-
gende kracht binnen. 
 
Bord 6 
Thijmen Smith - Rogier van Arkel 
1/2 - 1/2 
 

In een Najdorf verkreeg Thijmen een pret-
tige druk op de zwakke a- en d-pion van 
Rogier. Bovendien had hij na ruil van de 
witveldige lopers complete controle over de 
witte velden in het centrum. Rogier zette de 
hakken in het zand en verdedigde hardnek-
kig. Op de 29e zet  kreeg Thijmen de kans 
zijn positie sterk te verbeteren: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer wit hier de variant 29.b4!, Tb5 
30.c4,Tb7 31.b5 speelt, heeft hij een gedek-
te vrijpion en staat hij duidelijk beter. Na 
het gespeelde 29.c4,Tb8 was de kans op de 
doorbraak verkeken en bleef zwarts nadeel 
binnen de perken. 
Rond de tijdcontrole wist de zwartspeler de 
positie van zijn stukken iets te verbeteren 
en verwaterde het witte voordeel verder. 
Daarna was de stand in de wedstrijd zoda-
nig dat Thijmen eigenlijk alleen maar kon 
afwachten op het bevel: doorspelen of re-
mise accepteren. Uiteindelijk werd het het 
laatste. 
 
Bord 7 
Marc Overeem - Henk van Gool  1 - 0 
 
Met mij wil het dit jaar niet vlotten. Ook nu 
kwamen de zetten slechts met moeite uit 
mijn vingers. In een Engelse opening zag ik 
mij al spoedig genoodzaakt de belangrijke 
zwartveldige loper te geven. Daarna slaag-
de ik er nog wel in wat tegenspel in het 
centrum te verkrijgen, maar een rekenfout 
leidde geforceerd naar een slechte stelling 
met een minuspion. 
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Stelling na 23..,Lc4? Deze loper hoorde 
eigenlijk op d5 thuis. Nu volgt een vrijwel 
geforceerde afwikkeling: 24.Pxc4,Pxc4 
25.d5!,Pxb2 26.dxc6,Pd3 27.cxb7,Txb7 
28.Tc6 De druk op de zwakke zwarte pion-
nen wordt te sterk. Pionverlies valt eigen-
lijk niet meer te vermijden: 28..,Tb6 
29.Dc3,De8 30.Txc7,Txc7 31.Dxc7 en wit 
won in het eindspel. 
 
Bord 8 
Thomas Neuer - Piet van der Weide 
1/2 - 1/2 
 
Thomas toont zich regelmatig als een rots 
in de branding. Hij wacht nog steeds op 
zijn eerste volle punt, maar verliezen doet 
hij ook niet veel. Nu had hij een Konings-
Indische structuur op het bord waarin hoe-
genaamd niets gebeurde. Na 25 zetjes von-
den beide spelers het welletjes.  
 
Slotstelling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zijn remise was prettig nieuws voor de 
teamleider.  
 

Bord 9 
Juan de Roda Husman - Peter Schoeber 
1/2 - 1/2 
 
Een ander nuttig halfje kwam van de nestor 
in ons gezelschap. In de Hollandse opening 
bood hij een pion aan (zie diagram) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigenlijk was dit het enige kritische mo-
ment in de partij. Pion e5 lijkt toch echt 
zonder problemen genomen te kunnen 
worden, maar de Amsterdammer durfde het 
niet aan. Wellicht schatte hij zwarts kansen 
na opening van de stelling te rooskleurig in. 
Hij koos voor het ietwat vreemd ogende 
13.Ph4 waarna 13..,Dh5 de stelling weer 
gelijk trok. Later volgde een algehele afruil 
van stukken naar een eindspelletje waarin 
beide spelers geen winstkansen meer had-
den. 
 
Bord 10 
Carsten Fehmer - Martin Bottema 
1/2 - 1/2 
 
In zijn vertrouwde Réti-opening ondernam 
Carsten een ietwat premature centrumactie.  
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Hier is 12.Le3 een gezonde ontwikkelings-
zet. Na het gespeelde 12.e4?!,Pc6 
13.Le3,a6 14.Pa3,b5 15.Tac1,Tfc8 
16.exd5,Pxd5 had Carsten een gevoelige 
zwakte op d4. Hij moest toen even flink 
aan de bak om de stelling weer gelijk te 
trekken. Dit lukte en op de 28e zet werd 
derhalve de vrede getekend. 
 
Het resultaat: een ietwat onverwachte 
maar wel zeer noodzakelijke overwinning. 
Hierdoor staan we plotseling drie punten 
los op onze mededegradatiekandidaten en 
hebben we reële kansen om ons dit keer te 
handhaven in de eerste klasse. Zie de tus-

senstand in KNSB klasse 1B na zes ronden 
hieronder. 
 
1. Charlois Europoort 11 40,5 
2. HWP Sas van Gent 10 37 
3. Paul Keres   8 34,5 
4. ASV   8 30 
5. De Stukkenjagers  7 29,5 
6. De Toren Arnhem VSV 6 31 
7. Caissa   4 28 
8. Venlo 1   4 22,5 
9. RSR Ivoren Toren 1 24 
10. DD   1 23 
 
 
 
 

KNSB COMPETITIE RONDE 7 
RS DE TOREN ARNHEM VSV – VENLO 1 
 
Door Henk van Gool 
 
Een daverende verrassing 

 
 

In de wetenschap dat het wel prettig, mis-
schien zelfs noodzakelijk, zou zijn om tegen 
de Toren Arnhem punten te pakken, maar 
dat de kansen erg klein waren, reisden we 
eind maart naar het noorden.  
Daar boven de grote rivieren wachtte een 
team dat in de derde ronde de nummer 2 
van dit moment, Sas van Gent, had versla-
gen en tegen de nummers 3 en 4 (Paul Ke-
res en Stukkenjagers) gelijk had gespeeld. 
Een team dat een grootmeester en twee in-
ternationaal meesters in de gelederen heeft 
en verder nog een aantal goede spelers. 
Maar had Caissa een ronde eerder niet ook 
een dergelijke bezetting? Desondanks heb-
ben we de Amsterdammers toch weten te 
verslaan. 
In het fraaie clublokaal van de Arnhem-
mers, op die prachtige zonnige dag, waar-
bij menigeen verlangend naar buiten staar-
de, wisten we opnieuw een topprestatie 
neer te zetten. Hierbij dient wel aangete-
kend dat De Toren op de onderste borden 

wat verzwakt was. Daar viel uiteindelijk 
ook de beslissing. 
 
Bord 1 
Joep Nabuurs - Ruud Janssen 1 - 0 
 
Om met de deur in huis te vallen. Joep wist 
in navolging van Maarten een grootmees-
terscalp te bemachtigen! 
Nadat de klokken in werking werden gezet 
volgden beide heren een lange variant in de 
Spaanse opening. Toevallig had Joep deze 
structuur in een lesgroepje van hem behan-
deld. (overigens niet zo uitputtend als Ruud 
Janssen in zijn verslag van deze partij op de 
website van De Toren Arnhem beschrijft: 
een lesgroepje twee weken(!) lang murw 
beuken met Spaanse varianten zou ook iets 
teveel van het goede zijn). In elk geval kon 
Joep het tempo hoog houden en een flinke 
tijdsvoorsprong opbouwen. Niettemin 
stond Ruud na de tijdcontrole beter. Hij 
moest echter een koningsaanval zien te 
verdedigen en dat deed hij niet op de juiste 
wijze. Ik geef hieronder voor de liefhebbers 
de volledige partij met een diagram op het 
omslagpunt. 
1.e4,e5 2.Pf3,Pc6 3.Lb5,a6 4.La4,Pf6 5.0-
0,Le7 6.Te1,b5 7.Lb3,d6 8.c3,0-0 
9.h3,Pa5 10.Lc2,c5 11.d4,Dc7 
12.Pbd2,Pc6 13.d5,Pd8 14.a4,Tb8 
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15.axb5,axb5 16.b4,c4 17.Pf1,Pe8 
18.Pg3,g6 19.Ph2,Pg7 20.Tf1,f6 21.f4,exf4 
22.Lxf4,Pf7 23.Pf3,Ld7 24.Dd2,Ta8 
25.Pd4,Db7 26.Le3,Txa1 27.Txa1,Ta8 
28.Dc1,Ta6 29.Pf1,Da8 30.Txa6,Dxa6 
31.Pd2,Ld8 32.Pb1,Pe5 33.Da3,Db7 
34.Pd2,Lb6 35.Da1,Dc8 36.Kh2,Kh8 
37.Df1,Ld8 38.Da1,Lb6 39.Df1,Pe8 
40.Df4?! het begin van een initiatief op de 
koningsstelling dat aanvankelijk iets te op-
timistisch was. 40..,Da6 41.Dh6,Kg8 
42.P2f3,Ld8 43.Ld1,Da1 44.Pxe5,dxe5 
45.Lg4,Lxg4 46.Pc6,Ld7 47.Pxd8,Dxc3 
48.Pb7,De1 49.Lc5,Pg7 50.Le7, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50..,Df2? (Onder tijdsdruk de verkeerde 
keuze. 
Hier had 50..,Dxe4! 51.Lxf6,Ph5 
52.Pc5,Dxd5 53.Pxd7,Dxd7 54.Lxe5, het 
zwarte voordeel vastgehouden zoals Ruud 
in zijn partij analyse terecht opmerkt. Na 
het gespeelde 50..,Df2? kantelde de partij 
in wits voordeel.) 
51.Pc5,Lc8 52.d6,c3 53.d7,Lxd7 
54.Pxd7,c2?? (de beslissende fout, na 
54..,Dd2 55.Pxf6+,Kf7 56.Df4+ was het 
nog remise geworden.) 55.Lxf6,Df4+ 
56.Dxf4,exf4 57.Lb2,Ph5 58.Pc5,Pg3 
59.Pd3,Pe2 60.Pc1,Pg3 61.Kg1,Pxe4 
62.Pe2,g5 63.Pd4,Kf7 64.Pxb5,Ke6 
65.Pd4+,Kd5 66.Pxc2,Kc4 67.Lg7,Kb3 
68.Pd4+,Kxb4 69.Lh6    1 - 0. 
Van bord 1 gaat kennelijk een inspirerende 
werking uit. 
 
 
 
 

Bord 2 
Bart von Meijenfeldt - 
Maarten Strijbos 1/2 - 1/2 
 
Na 13 zetjes in de Réti-opening  zagen bei-
de spelers het nut van verder spelen niet in. 
Een salon remise derhalve. 
 
Slotstelling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bord 3 
Nick Bijlsma - Etienne Goudriaan 
0 - 1 
 
Hoewel er nog IM voor zijn naam staat kun 
je Etienne Goudriaan gerust kandidaat 
grootmeester noemen. In de opening had 
Nick misschien niet te klagen, maar de wij-
ze waarop Etienne met beperkte middelen 
en notabene een ontwikkelingsachterstand 
toch een gevaarlijk initiatief wist op te zet-
ten, was imponerend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21..,La5 22.Tad1,Tc3 snijdt de witte dame 
van de verdediging af. 23.Da4,Lb6 
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24.Lb4,Td3 25.Lc5,Dg5 26.g3,Pe2 
27.Pb1,Dg4 28.Txd3,exd3 29.Pd2,Lxc5?!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

een onnauwkeurigheid waar Nick verkeerd 
op reageerde 30.f3?? (30.b6+!,Ke6 
31.bxa7,Ta8 32.Db5,Lxa7 33.Dxb7 en de 
witte dame houdt in haar eentje zwart aar-
dig bezig) 30..,Dxd4 wit gaf op. 
 
Bord 4 
Mees van Osch - Rudi van Gool 1 - 0 
 
Een Franse partij waarin de voorbereiding 
triomfeerde. Tot en met de 16e zet 
(16..,Pc4) had Rudi thuis nog allemaal op 
het bord gehad. Het bleek echter dat zijn 
getalenteerde opponent de variant nog veel 
dieper kende. Spoedig kon men conclude-
ren dat het systeem zo goed als onspeelbaar 
is voor zwart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.Lxh7+! De enige zet voor wit om niet in 
het nadeel te komen. Helaas voor Rudi be-
tekende het tevens een omslag naar een 
duurzame plus voor wit! 17..,Kxh7 
18.Dh5+,Kg8 19.Pf3,f6 20.exf6,Txf6 

21.Pg5,Dd8 22.Dh7+,Kf8 23.Dh8+,Ke7 
24.Dxg7+,Kd6 25.Tad1,Kc6 26.Ph7,Pxb2 
27.Tc1+,Pc4 28.Pxf6,d3 29.Tfd1,Db6+ 
30.Kh1,Dd4 31.Ph5! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mees schatte uitstekend in dat dameruil 
hier voordelig voor hem is. De witte pion-
nen op de koningsvleugel komen eerder in 
de wedloop. 31..,Dxg7 32.Pxg7,a5 
33.Txd3,Ta7 34.Ph5,b4 35.g4,Th7 
36.Pf6,Tf7 37.g5,La6 38.Tg3,Kb6 
39.g6,Tg7 40.Ph5,Tg8 41.g7   1 - 0 
 
Bord 5 
Thijmen Smith - Willy Hendriks  1 - 0 
 
Net als op bord 1 werd ook hier een crucia-
le en ietwat onverwachte zege door de Ven-
lonaar geboekt. Willy geldt toch als een 
doorgewinterde IM, maar een agressief spe-
lende Thijmen liet hem alle hoeken van het 
bord zien. Een Pirc opening ontaardde na 
tegengestelde rokades in een wedloop op 
twee vleugels. Thijmens aanval kwam eer-
der, waarna de zwarte monarch tevergeefs 
zijn toevlucht in het centrum zocht. 
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Stand na 20.h6! 
Hier is 20..,gxf4 21.hxg7,Pe6 
22.Th8+,Kxg7 23.Txc8,Dxc8 24.Lxf4 nog 
speelbaar voor zwart. Willy trok echter de 
loper terug waarna zijn koning werd uitge-
rookt: 20..,Lh8? 21.Ph5,Pe6 22.Lxg5,b3 
23.cxb3,a4 24.Pxf6,exf6 25.h7+,Kf8 
26.Lh6+,Ke7 27.b4,a3 28.b3,g3 29.b5,f5 
30.Th5,Lxd4  
zie diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.Db4+,Lc5 32.Dh4+,f6 33.Txf5,Tf8 
34.h8D en zwart geloofde het verder wel. 
Een mooie aanvalspartij! 
 
Bord 6 
Noud Lentjes - Rainer Montignies  1 - 0 
Oorspronkelijk lagen de kaarten voor Rai-
ner gunstig. Met zijn omzichtige openings-
spel wist hij gaandeweg een plusje op te 
bouwen en alles wees erop dat hij zijn op-
ponent zoals gebruikelijk weer positioneel 
ging opknopen.  
In een vlaag van verstandsverbijstering 
ging Rainer echter op damejacht en reali-
seerde zich te laat dat hij daar wel erg veel 
materiaal voor moest geven. De witte stuk-
ken domineerden daarop de stelling . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26..,Txc3? 27.Dxc3,Lb4 28.Dxb4,axb4 
29.Pxf5,Pc8 30.Pe3 
Wit heeft twee lichte stukken en een toren 
tegen de dame, bovendien is zwarts loper 
op b7 alleen maar een groot uitgevallen 
pion. Rainer kon slechts in de touwen han-
gen en afwachten totdat zijn opponent, uit-
eindelijk op zet 45, het punt binnensleepte. 
 
Bord 7 
Thomas Neuer - Joost Offringa  0 - 1 
 
In de Hollandse opening ging de strijd lan-
ge tijd gelijk op, totdat Joost besloot een 
stuk te offeren om de witte koningsstelling 
open te breken. Van compensatie leek in 
eerste instantie geen sprake, maar zo'n stel-
ling goed verdedigen is moeilijk. Gaande-
weg slopen er dan ook onnauwkeurigheden 
in Thomas spel en nam het initiatief van de 
zwartspeler gevaarlijke vorm aan. Toch 
stond Thomas zeven zetten voor het einde 
van de partij nog op winst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als wit hier 35.Dd1,Tef8 36.Kh1 speelt is 
niet te zien hoe zwart verder komt. Na het 
ongelukkige 35.Kh2?! (geeft zwart een 
belangrijk tempo) 35..,Df4+ 36.Kg1,Tg8 
37.Kh1,Txe3 38.Pxe3,Dxe4+ 39.Kh2,Lh6 
zou 40.Dd1! nog steeds remise hebben op-
geleverd. Waarschijnlijk onder grote tijds-
druk panikeerde Thomas: 40.Lxe5?? en 
moest na 40..,Dxe5+ 41.Kxh3,Tg3+ de 
koning omleggen. 
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Bord 8 
Leo Hovestadt - Carsten Fehmer  0 - 1 
 
Een symmetrisch Engels ontaardde na veel 
geschuif en geruil in een eindspel T-L te-
gen T-L. Beide spelers kwamen in tijdnood 
en in die fase profiteerde Carsten van een 
blunder van de witspeler waardoor hij een 
pion kon ophalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.Kf3??,Lxb3 36.Ld3 (op 36.Lxb3 komt 
uiteraard 36.,Tc3+,Kg4 37.Txb3) 36..,Tc7 
waarschijnlijk is deze stelling bij goed 
tegenspel nog steeds binnen de remisemar-
ge, maar na een nieuwe periode van veel 
geschuif en het uitdelen van speldenprikken 
brak de tegenstand en kon Carsten op zet 
65 een uiterst belangrijk punt aan het Ven-
lose totaal toevoegen. 
 
Bord 9 
Henk van Gool - Geert van Hoorn  1 - 0 
 
In tegenstelling tot alle voorgaande rondes 
had ik dit keer een gemakkelijke middag. 
Ik dwong mijn opponent in een systeem 
waar ik veel ervaring mee heb, terwijl hij 
duidelijk zoekende was. Uiteindelijk maak-
te hij precies dezelfde fout als een speler 
die ik in het Hogeschool Zeeland schaak-
toernooi van afgelopen zomer ontmoette. 
 
 
 
 
 
 
 

Stand na 10..,f5? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit kost materiaal. Het paard op h5 komt 
ongedekt te staan. 11.exf5,gxf5 (..,Lxf5 
12.Lxf5,Txf5 13.g4) 12.h3,Lxf3 
13.Dxf3,Dh4 14.Lxf5,Pf4 15.Dg4 en wit 
had een gezonde pion meer. Dertien zetten 
later kon ik mijn eerste volle punt van dit 
seizoen laten noteren. 
 
Bord 10 
Catheleijne Sanders - Geert Hovens  0 - 1 
 
Geert kwam per ongeluk in de drakenvari-
ant van het Siciliaans terecht en werd bijna 
geveegd doordat hij twee systemen doorel-
kaar haalde. Gelukkig voor hem zette Ca-
theleijne de aanval niet nauwkeurig voort 
waarna een interessant dubbel toreneind-
spel ontstond. Geert wist hierin twee pion-
nen te veroveren en liet vervolgens alle 
Venlonaren zweten door een pion terug te 
geven. Geert had echter goed gezien dat hij 
nog steeds technisch op winst stond. Op 
knappe wijze haalde hij het beslissende 
punt binnen. 
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De computer schreeuwt hier om 47..,g4! 
Geert had echter gezien dat hij onder opof-
fering van een pion naar een enkelvoudig 
toreneindspel kon overgaan wat wits tegen-
spel zou minimaliseren. 47..,Tf4!? 
48.Txg5,Td2! dwingt ruil van één stel to-
rens af 49.Kd7,Txd5 50.Txd5. 
 
Geert won daarna als volgt (tja dames en 
heren, nu moet U er toch even een schaak-
bord bijpakken. Maar die had U neem ik 
aan al klaar liggen wanneer U Joeps partij 
heeft nagespeeld?!) 50..,Te4 51.Kd6,Te6+ 
52.Kd7,Te5 53.Td2,Kg6 54.Tg2+,Tg5 
55.Tf2,Tg3 56.Kd6,f5 57.Kd5,Tg4 
58.Ke5,Te4+ 59.Kd5,Kg5 60.Tg2+,Kh5 
61.Tg8,Kh4 62.Tg7,Tg4 63.Tf7,f4 
64.Ke4,Kg3 65.Tf8,Tg7 66.Ta8,Te7+ 

67.Kd3,f3 68.Tg8+,Kh2 69.Tf8,Kg2 
70.Tg8+,Kf1 71.Tf8,f2 72.Kd2,Td7+ 
73.Kc2,Tg7 en Catheleijne staakte haar 
verzet. 
 
De Toren Arnhem VSV - Venlo 1 : 
4,5 - 5,5 
 
Met inmiddels 6 matchpunten in de tas leek 
Venlo 1 in veilige haven. Helaas wist DD 
onverwacht de Stukkenjagers op een 5-5 
gelijkspel te houden waardoor DD ons in 
het vizier houdt. Het ziet er naar uit dat de 
degradatiestrijd pas in de allerlaatste wed-
strijdronde beslist gaat worden. 
 

 
KNSB COMPETITIE VENLO 2 
RONDE 6, 7 EN 8 
Door Marc van der Lee 
 
Lisb: Venlo 2 komt eraan 
 
Ronde 6 
8 maart:    VSV 2 – Zevenaar 2½-5½ 
1. Max Warmerdam – Guust Homs ½-½ 
2. Geert Hovens – Henk Karssen ½-½ 
3. Jos Rievers – Arie Huysman  0-1 
4. Bas v d Grinten  – Vincent Pelgrom ½-½ 
5. Nico v d Hoogt – Wim Ratering ½-½ 
6. Piet Thijssen – Toon Janssen   0-1 
7. Marc vd Lee – Reinier Janssen    0-1 
8. Hans v Mulekom – Hans Castrop ½-½ 
 
Ronde 7 
29 maart: Voerendaal 3 – VSV 2   6 - 2 
1. Tom Vrouenraets – Max Warmerdam ½-½ 
2. Ed Vos  – Bas vd Grinten ½-½ 
3. Bart van der Zwet – Jos Rievers  1-0 
4. Yannick Dorr  – Nico vd Hoogt  0-1 
5. Marcel Didden  – Hans Everaars  1-0 
6. Jan Faber  – Piet Thijssen  1-0 
7. Hans Dam     – Marc vd Lee  1-0 
8. Sander Bachaus – Hans v Mulekom  1-0 
 

 
Ronde 8:   De Overwinning!!!!!!!!!! 
12 april:     VSV 2 – WLC 4½-3½ 
1. Max Warmerdam – Guus Bollen ½-½ 
2. Geert Hovens – Jeroen Medema  0-1 
3. Hans Everaars – Nol Swinkels ½-½ 
4. Piet Thijssen  – Albert de Wit  0-1 
5. Hans v Mulekom – Rudy Simons  1-0 
6. Nico v d Hoogt – Frank Albers   1-0 
7. Marc vd Lee – Peter Koymans   ½-½ 
8. Jan op de Laak – Jan Mascini  1-0 
 
We liggen eruit! De overwinning op WLC 
kwam te laat voor redding. De terugkeer 
naar de LiSB-se promotieklasse is een feit. 
 
 
8 Maart. Hans (de Everaars variant) was 
niet fit en kon letterlijk te elfder ure door 
Nico vervangen worden. Als door een 
voorgevoel gewaarschuwd was Nico al 
aanwezig in de Bantuin.  
 
Omdat het alweer lang geleden is een kort 
fragmentje uit de wedstrijd van Jos. 
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Arie Huysman - Jos Rievers 
Stelling na 30. Pxd5. 
Jos heeft zojuist met een pionoffer een af-
wikkeling gestart maar mist even de preci-
sie met 30.. Pce4+, ziet de pion niet meer 
terug en verliest uiteindelijk de partij. 
Na  30.. Td7 kon Jos de witte pion op a4 
terugclaimen: 31.Pge3 Pxe5 32. Txe5 Txe5 
33. Pxe5 Pxa4. Op 32 Pxe5 kan zwart met-
een op a4 nemen. Hoewel Jos geen moment 
wits f-pion uit het oog mocht verliezen, 
was er een prima uitzicht op remise. 
 
29 maart. Wij verliezen fors van Voeren-
daal 3 en zijn,  met nog 2 speelronden voor 
de boeg, praktisch gedegradeerd. Stephan 
gaf niet thuis voor zijn invalbeurt, mis-
schien niet wetende dat de match in het 
leuke speellokaal van Voerendaal (te 
Klimmen) gespeeld werd. Het deed wat 
vergelijkingen oproepen aan de thuisbasis 
van DJZ – Café Tinus in Noorbeek. Nico 
was de enige die royaal won. Zijn door-
braak in de 1900+ regio deed zich gelden. 
Één auto spelers ging na afloop eten in 
Wok Baarlo. 
 
Hans Everaars neemt het even over met een 
terugblik op zijn eigen partij. Hij speelde 
met wit. 
Literatuur: 
Karpov & Podgaets, Caro-Kann Defence, 
Advance Variation and Gambit System, 
Engeland 2006.  

 1) e4 , c6  2) d4 , d5  3) e5  , Lf5   4) 
Pd2  . 

Over deze merkwaardige Caro-Kann vari-
ant heb ik geschreven in een eerder wed-
strijdverslag (clubblad maart 2014, blz. 16 - 
18). Merkwaardig, omdat Karpov aanbe-
veelt (ref. bovenvermeld boek) dat zwart 
afziet van de standaard bevrijdende zet .. 
c6-c5.    
 4) ... Db6  ?!  
De zwartspeler dacht lang na over deze en 
zijn volgende paar zetten. 
Out of book, maar het "kan" niet goed zijn 
omdat de damezet vrijwel alleen maar zin 
heeft als zwart snel op .. c6-c5 aanstuurt, en 
volgens Karpov is dat dus niet aan te raden. 
Deep Rybka 4 geeft een plusje aan wit 
(maar, is het ook een DUURZAAM plusje, 
Anatoly ?).  
 5) Pgf3 (!) . 
In tegenstelling tot de eerder besproken 
partij in januari jl. nu juist wél goed en 
sterker dan 5) Pb3 . Want zwart kan dit-
maal geen ..c5 spelen, primair omdat pion 
d5 ongedekt komt te staan: 5) .. c5 ?  6) 
dxc5 , Dxc5  7) Pb3 en nu kan zwart niet 
op c2 slaan wegens een verwoestende aan-
val: 7) .. Dxc2 ??  8) Lb5+ , Pd7  9) Lxd7+ 
, Kxd7  10) Dxd5+ , Ke8  11) Pg5 etcetera.  
 5) .. e6   6) Pb3 , c5  . 
Tja, de neiging om ..c6-c5 te spelen is voor 
Caro-Kann spelers moeilijk te weerstaan ...  
Mijn reactie echter is verre van optimaal 
(volgens de Deep Rybka 4 engine). 
 7) dxc5 , Lxc5  8) Pxc5 , Dxc5  9) 

Pd4   . 
Toch zou menig schaker van mening zijn 
dat alleen reeds het verlies van het loper-
paar voor zwart een gevoelig nadeel is, en 
het gaat verder want ook de belangrijke 
"Caro-Kann loper" op f5 zal wel tegen een 
paard geruild gaan worden ( ...Pe7  10. 
Pxf5 ). Er zit immers o.a. 10) Pb5 in de 
stelling.  
 9) .. Lg6 ?  10) Lb5+ (?!) ,  Pc6  11) 

0-0 , Pge7  12) Le3 ,  Db4.   
Noodgedwongen laat zwart zich op dubieu-
ze zaken in: sla nooit op b2 ... 
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Vanaf hier echter raak ik het spoor hele-
maal bijster. Sterk is 13) a3 omdat .. Dxb2 
??  14) Dd2 zwart de dame zou kosten, iets 
wat je toch wel mag zien als je in de 
KNSB-competitie speelt. Maar ik zag het 
niet... Mogelijk ook de tegenstander want 
die stelde na afloop het slappe 13) b3 voor. 
 13) c3 ? , Dxb2  . 
Hiermee komt zwart in het voordeel, en het 
wordt erger.  
 14) Da4 ? , 0-0  15) Tae1 ? 

Brengt het motief Te2 in de stelling, lost 
wat andere probleempjes op, en droomt ook 
nog van een later f2-f4. Ook is pion c3 ta-
boe: 15) .. Dxc3 ?  16) Tc1 , Db4 ?  17) 
Pxc6 , Dxa4  18) Pxe7+ kost een stuk. 
Toch is de zet niet goed want zwart heeft 
goede antwoorden.  
 15) ... a6  16) Lxc6 , Pxc6  . 
Wit heeft zijn kansen verprutst; inmiddels 
werkt 17) Te2 , Dxc3 niet meer. Daarom 
sloeg ik maar op c6 en zag vervolgens de 
dreiging ... Ld3 helemaal niet :(  De rest 
van de partij hoeft niet vertoond te worden, 
0-1. 
 
Door de winst van Nico, het enige volle 
punt, kreeg de uitslag nog net een knipoog-
je. 
 
In mijn partij zat een leuk grapje verbor-
gen. Het kwam niet op het bord maar toch 
het vermelden waard. 
 
 

 
Marc - Hans Dam. Zwart heeft net lang 
gerokeerd 16.. 0-0-0 om het slaan of f5 (17. 
Dxf5) onmogelijk te maken. Toch? Of niet 
soms?? Zie wat er had kunnen gebeuren! 
17. Dxf5 (Dus toch!!) exf5 18.Pxd5. Op 
18.. Db8 volgt 19. Pb6+ Kc7 en weer 20. 
Pd5+ met eeuwig schaak. Zwart had echter 
de dame weer kunnen teruggeven met Lxf4 
19. Pxc7 Lxd2 20. Pxd2 Kxc7 21. Pf3 
The8. Hoewel wit een pion achterblijft, had 
ik het voor het schrikeffect zeker moeten 
spelen al was het niet gemakkelijk te zien 
achter het bord. Ik speelde echter 17. Pe2, 
kreeg op gegeven moment wat tegenspel 
maar deed later een corrupt kwaliteitsoffer. 
 
 
12 April. Een overwinning waar het geluk 
eindelijk eens flink aan onze zijde mee-
blies. 
 
Max viste in troebel water in zijn partij te-
gen Guus maar sloeg wel een aalglad halfje 
aan de haak. Hij blijkt eens te meer moei-
lijk te kloppen dit seizoen. Max ging bijna 
kopje onder toen zijn tegenstander in de 
aanval een vuig mat in twee overzag (oké, 
mat in 3 met een extra uitstelzet). Max, 
trouwens, miste hem ook. Twee zien dus 
niet altijd meer dan één. 
Geert leek met wit in een Pirc-achtige vari-
ant met dameruil op d8 (inderdaad, 5. Dxd8 
met gedwongen 5.. Kxd8) op een comfor-
tabele partij af te koersen.  
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Jeroen Medema hield stand (zie het dia-
gram hierna), wurmde zich los en via geraf-
fineerd spel zag hij hoe Geert’s stelling 
heel langzaam in een soort kerkhof veran-
derde. Tegen de 40e zet was het gedaan.  

 
Geert – Jeroen Medema na de wat ‘gekke’ 
zet 16.. Ke7-f6, de koning blokkeert de f-
pion. Het lukte niet om hier met wit te pro-
fiteren. 
 
Opnieuw neemt Hans het over met een ana-
lytische terugblik. 
 
Wit: Nol Swinkels (1964) 
Zwart: Hans Everaars (1871) . 

1) e4 , c6  2) d4 , d5  3) exd5 , cxd5  4) 
c4 , Pf6  5) Pc3 , Pc6  6) cxd5 , Pxd5 
7) Lc4 ?! 

Er was nog de optie om met 7) Pf3 , Lg4  
8) Db3 over te gaan tot een bekende variant 
van Krause, al belooft de theorie daar wit 
niets indrukwekkends. De partijzet is "out 
of book" en geeft wit helemaal niets.  

7) ... Pb6 . 
Interessant is ook 7) .. Le6 hetwelk stuk-
winst dreigt, gevolgd door ..g6. Met de par-
tijzet echter, na enig denken gespeeld, had 
ik speciale dromen over de "Caro-Kann 
loper" (de dameloper). Deze zou wel eens 
op de ongewone diagonaal d7-a4 kunnen 
gaan werken.  

8) Lb5 , Ld7  9) Pf3 , a6  10) Le2 . 
Reeds de derde zet met ditzelfde stuk, maar 
beide spelers meenden dat dit wel "moest".  

11) Lxc6 , Lxc6 zou een prachtig succes 
zijn voor zwarts "Caro-Kann loper", met 
ook druk op pion d4. Hierna dacht ik nogal 
na over 10) .. Lf5, wat vermoedelijk ook 
het beste is, maar ik besloot tenslotte de 
loper op de diagonaal d7-a4 te houden.   

 
10) ... e6  11) 0-0 , Le7  12) Lf4 , Pb4  
13) Pe5 , P4d5  14) Pxd5 , Pxd5  15) 
Lg3 , Lb5 ! 

 
Het roepteken werd door de tegenstander 
gegeven: "héél sterk". Hij moet zijn goede 
loper ruilen tegen zwarts mindere loper, 
tenzij hij 16) Pd3 speelt maar dat is ook 
geen weelde. Ruilen op b5 leek ons plezie-
rig voor zwart. De witspeler dacht nu lang 
na en slaat tenslotte een zijpad in.  

16) Te1 , Lxe2  17) Txe2 , 0-0  18) 
Tc2 ?    

Ongelukkig. Omdat wit nu eventjes de f-
pion niet kan bewegen kan zwart het initia-
tief grijpen.  

18) ... f5  19) h3 , f4  20) Lh2 . 
Hierna ontwikkelt zich een gevecht rondom 
de velden e5 en f4 waarin beide spelers 
steekjes laten vallen. Zonder veel commen-
taar:  

20) ... Ld6  21) Dg4 , Tf6  22) a3 ?! , 
Lxe5  23) dxe5 , Tg6 ?!  24) Df3 , Dg5  
25) Te1 , Tf8  26) Tc4 , h5 ?  27) Tee4 
, b5  28) Tcd4 , Tf5  29) Lxf4 , Pxf4  
30) Txf4 , Txf4  31) Txf4 , Dxe5 .  
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Het is een teleurstelling voor mij dat ik, na 
dat ondernemende spel, tenslotte beloond 
word met een stelling waarin ik nog erg op 
moet passen. Wit kan binnenvallen en 
daarom moeten er nog nauwkeurige zetten 
gespeeld worden om de remise te bewaren.  
 

32) Tf8+ , Kh7  33) Da8 , Kh6 ??   
Daar heb je het al; goed was 33) .. Tf6 en 
wit bereikt niets (Deep Rybka 4).  

34) Th8+ , Kg5  . 

 
En nu ? Weinig vermoedden wij dat er wel 
degelijk een winst voor wit was: 35) Df8 !! 
De zwarte koning zit in de mangel, bij-
voorbeeld 35) .. Th6  36) f4+ , Dxf4  37) 
Dxg7+ , Tg6  38) h4+ , Dxh4  39) De5+ , 
Kg4  40) Tf8! en zwart redt het niet meer 
(Deep Rybka 4). Maar makkelijk was dat 
niet en, gelukkig voor Venlo II, ging dit 
gevaar onopgemerkt voorbij.  

35) Dd8+ ?? , Tf6  36) Dd2+ , Df4  
37) h4+ , Kg6  38) Dxf4 , Txf4  39) 
Ta8 , Ta4  40) Kf1 (=) . 

Met remiseaanbod, hetwelk zwart aannam ; 
een halfje was een zeer bruikbaar resultaat 
voor Venlo. 
De witspeler: "Ik ben goed weggekomen". 
Nou, beide teams tevreden dan. 
 
 
Piet gaat het aan-de-lopend-band-scoren-
van-punten dit seizoen niet súpergemakke-
lijk af. Zo nu niet anders, met een pionnetje 
minder is het opletten geblazen, er blijkt 

een smal computerweggetje naar remise te 
kunnen leiden. 
 

Piet – Albert de Wit. Stelling na 36.. Te4 
 
Na 37.Ta2 Tc4 38. Ta8+ Kf7 39. Tb8 cxb5 
40. Txb7+ Ke6 41. Tb6+ Ke5 42. Txb5 zou 
het voor zwart nog een hele opgave ge-
weest zijn. De partij ging verder met 37. 
bxc6 bxc6 38. Ta2 Tc4 39. Ta5 Kf7 40. 
Ta7+ Ke6 41. Txh7 Txc5 en uiteindelijk 
verloor gaf Piet op de 58e zet op. 
 
Op de partij van Hans van Mulekom gaan 
we wat dieper in vanwege de grilligheid 
van de kansen over en weer. 

 
Rudy Simons – Hans, stelling na 29. g4. 
Hans kiest het avontuur en speelt in plaats 
van 29.. Ph6 29.. e3. Het pakt prima uit 
maar wat-als wit 30. Dc2 speelde om ge-
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bruik te maken van de kwetsbare zwarte 
koningsstelling. 30.. Pg3 31. Txe3 Pe4 
32.Txe4 dxe4 33. Dxe4 Kg8 (33.. b6 34. 
Th5 h6 35. Txh6+ loopt zomaar mat!) 34. 
Dxb7 en zwart gaat roemloos ten onder. 
30. Df3 Pxd4 31. Dxd5 Niet 31. Lxd4 we-
gens 31.. Dxg5! 
31.. Pf3+ 32. Dxf3 Dxg5 33. Dxe3 De7 34. 
g5 Kg8 35. h4 De6 36. Dg3 Dc4 37. h5 
Dxc5+ 38. Kh2 Dc2+ 39. Kh1 (zie dia-
gram) 

 
Hans staat een kwaliteit voor maar moet 
nog even de witte kansen in de gaten hou-
den. Na 39.. Td7 40. Df3 Td2 was het ove-
rigens nog sneller uit. 
39.. Df5 40. g6 Dxh5+ 41. Kg2 Dxg6 42. 
Dxg6 hxg6 43. Tc1 Tee7 44. Kg3 g5. 
De verdere winst was een kwestie van 
techniek. 
 
Nico, de man in vorm, liet opnieuw zien 
hoe 1900+ers behoren te spelen.  
Nico – Frank Albers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na 18. Pce5 koos zwart een zwakkere 
voortzetting 18.. f6 waarna zomaar een pi-
on opgepeuzeld kon worden. 19. Pxc6 
Lxc6 20. Pd4 Ld7 en 21. Pxb5. Meteen 
ruilen op e5 was beter. 
 
Verderop kwam een interessante fase: 
Nico heeft zojuist 32. Lc6 gespeeld en ver-
dedigt indirect de pion op b3: Op 32.. Txb3 
volgt 33. a5! waarna een stuk veroverd 
wordt. 
 

 
Zwart zag dat en speelde noodgedwongen 
32.. Ta2 De partij ging verder met 33. f4 
Lc7 34. fxe5 fxe5 35. Le1 Ld6 36. a5 en 
de pionnenovermacht op de damevleugel 
werd Frank later toch echt te veel. 1-0 
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De tl speelde een beetje flauw partijtje, al-
leen het begin kan erin: 
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. Lb5+ Pc6 4. d4 cxd4 
5. Lxc6+ bxc6 6. Pxd4 Een suggestie was 
hier 6.. e5 7. Pf3 (7. Pxc6 kan niet wegens 
7.. Db6) 7. .. f5 8. exf5 Lxf5 en zwart heeft 
een goed gevuld pionnencentrum. 
Ik koos voor het overzichtelijke 6.. c5 en 
16 zetten later werd de strijdbijl begraven.  
 
Jan op de Laak stal de show tegen Jan 
Mascini met een voortreffelijke invalbeurt. 
In een spannende partij gingen de kansen 
over en weer. 
 
Diagram zie hieronder. 

 
Stelling na 15. f5. Dreigt 16.. f4 met stuk-
winst. Jan odL komt weg met 16. Lf3  
Tfc8. Na 16.. e4 17. dxe4 f4! zou de loper 
op e3 alsnog verloren gaan. 

In het verloop van de partij kwam onze Jan 
tijdelijk twee pionnen achter maar vocht 
dapper terug. Jan M heeft zojuist a4 ge-
speeld maar beide Jannen overzien iets.  
 
 
Wit had een stukwinst voor het grijpen met 
45. Txf7+ Kxf7 46. Pe5+ Ke6 47. Pxc6.  
 

 
Het zou overigens niet voldoende voor de 
winst geweest zijn: 47.. a3 48. bxa3 bxa3 
49. Pa5 a2 50. Pb3 en wit komt niet verder. 
De partij ging verder met 45. Pe5 Tc7 46. 
Tf1 a3 47. bxa3 bxa3 48. Ta1 Ta7 49. 
Ta2 Kf6 50. Ke4 Ta4 51. Pxf7 Txc4+?? 
Hier blunderde Jan M een stuk weg en gaf 
een aantal zetten later op. Doorspelen had 
nog prima gekund, de winst was nog aller-
minst zeker. 
 

Marc van der Lee 
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INTERNE COMPETITIE 2013-14 tweede cyclus, eindstand 1 mei 2014 
 
LEEUWEN 

 
1 2 3 4 5 6 totaal 

1 Peter Schoeber  0 0 0,5 1 1 2,5 
2 Max Warmerdam 2  2 0,5 0,5 2 7,0 
3 Maarten Strijbos K 2 0  2 1,5 2 7,5 
4 Henk van Gool 1,5 1,5 0  1,5 1,5 6,0 
5 Eric Schouten 1 1,5 0,5 0,5  1 4,5 
6 Dirk Bergmans 1 0 0 0,5 1  2,5 

 
 
TIJGERS   1 2 3 4 5 6 7 8 totaal 

1 Nico van der Hoogt  1,5   1 1 1 0 0,5 5,0 
2 Marc van der Lee 0,5   1 1 0 1 1 4,5 
3           
4 Jan op de Laak 0 0   1,5 1,5 0,5 0 3,5 
5 Hans Leenders 0 0  0,5  1,5 0 0 2,0 
6 Gerard in 't Veld 0 1  0,5 0,5  0 0 2,0 
7 Geert Hovens P 2 1  0,5 1 1  1 6,5 
8 Bas v.d. Grinten P 1,5 1  1 1 1 1  6,5 

 
 
OLIFANTEN   1 2 3 4 5 6 7 8 totaal 

1 Sjraar Munten   0,5 1,5 1 0,5   1,5 5,0 
2           
3 Karl Jacobitz 1,5   0 2 0,5  1 5,0 
4 John de Laat P 0,5   2   1 1,5   1,5 6,5 
5 Huub Borghouts 1   0 1   0,5   1 3,5 
6 Ger van Leipsig P 1,5   1,5 0,5 1,5     1,5 6,5 
7           
8 Bertram Lietz 0,5   1 0,5 1 0,5   3,5 

 
 
BUFFELS   1 2 3 4 5 6 7 8 totaal 

1 Piet Kuntzelaers   1 0,5 0,5 1 0,5 1,5 0,5 5,5 
2 Peter Smith 0   0 0 0 1,5 0 0 1,5 
3 Miki Nieczyporowski 1,5 1   1 1 1 0 1 6,5 
4 Mart Dael P 1,5 1 1   1 1 1 1 7,5 
5 Harrie Wuts 0 2 0 0   1 0 0 3,0 
6 Gerben Oosterbaan 0,5 0,5 0 0 1   0 0,5 2,5 
7 Boeb Jacobs P 0,5 1 2 1 1 1   0,5 7,0 
8 Ad Burgmans 0,5 2 0 0 2 1,5 0,5   6,5 
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STRUISVOGELS  1 2 3 4 5 6 7 8 totaal 

1 Jos Kempen P   1 2 0,5   1 0,5 1 6,0 
2 Patricia van Boekhold 0   1 0   1 1 0 3,0 
3 Peter Timmermans 0 0   0   1 2 1 4,0 
4 Jean Paul Joosten P 1,5 1 2     1 1,5 1 8,0 
5                  0,0 
6 Harald Blankertz 0 1 0 0     1 0 2,0 
7 Albert Houwen 1,5 0 0 0,5   0   1 3,0 
8 Peter Keimpema 0 2 0 0   2 0   4,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     - Advertentie -   

Exclusieve 
catering 

 
In overleg met u kan ik uw verjaardagsfeest of receptie verzorgen met de meest heer-
lijke hapjes.  Ook een diner, brunch, warme en/of koude buffetten zijn geen probleem 
Ik gebruik alleen verse producten, zelf bereid en op tijd bij u thuis afgeleverd 

 
Bel even om te vragen wat de mogelijkheden zijn. 
Diverse leden van de schaakclub weten al waar ze  
moeten zijn voor een lekkere verzorgde hap, nu u nog. 
 
Dick Kappert, 0624194236 
dickmagda@gmail.com 
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INTERNE ZAKEN 
 

 
Door: Nico van der Hoogt 
  
  De belangrijkste pijler van een gezond 
schaakverenigingsleven is ongetwijfeld een 
levendige interne competitie. Met uiteraard 
een goed geoutilleerd, flankerend barge-
beuren. Daar immers speelt het èchte club-
leven zich af; vriendschappen worden ge-
sloten en bestendigd, wetenswaardigheden 
uitgewisseld, humor, nieuwtjes en roddels 
verspreid, de schaakwereld besproken, ge-
discussieerd, wijntje en trijntje verinner-
lijkt,  kortom al datgene wat een schakers-
leven de moeite waard maakt komt voorbij. 
 Het is dan ook volkomen logisch dat het 
redactieteam onlangs opperde om hieraan 
in ons magazine meer aandacht te besteden. 
Immers, behalve de stand van zaken, de 
uitslagen en standen die zeer consciëntieus 
door Onze Eigen Tijger Wedstrijdleider 
telkens voortreffelijk worden gepubliceerd, 
wordt het echte clubschaakwerk inhoude-
lijk slechts mondjesmaat behandeld. Daar 
waar de externe wederwaardigheden al 
sinds jaar & dag op uitbundige wijze wor-
den besproken, geanalyseerd en becom-
mentarieerd. Vandaar een nieuwe oekaze 
van uit de redactionele burelen aan mij ge-
richt: 
”Nico, start een rubriek op, waarbij ook 
aan de interne partijen  aandacht wordt 
besteed. En snel graag”.  
 Tja, zo’n ‘dwangbevel’ kan natuurlijk niet 
worden genegeerd. Net zo min wanneer 
Obama de tuinman opdraagt om het gras te 
gaan maaien. Al is het winter… 
 Dat een & ander niet van een Leidens Dak-
je zou gaan, was te verwachten. De stereo-

tiepe1 Venlose schaker kenmerkt zich im-
mers door bescheidenheid, eenvoud en te-
rughoudendheid. Bij ons bijv. aan de bar 
geen gesnoef na een gewonnen pot, wel 
relativerende woorden als: “och jông, zwijn 
gehad, toeval det mat achter de pöäl. enz. 
enz.” 
Waarna het verlies of de gelijkremise wordt 
afgeblust met een Donkere Gouverneur. 
Nadeel is wel dat het geen sinecure is om 
wedstrijdmateriaal van diezelfde leden te 
pakken te krijgen. Vandaar dat er een 2-tal 
maanden lang de volgende dringende op-
roep op het mededelingenbord te zien was: 
 

 
 

Jou moet ik hebben! 
met je: 

bijzondere interne pot 
extravagante stellingen  

geinige combi’s & offers 
Voor clubblad. aanmelden bij: Nico 

 
 Vooreerst bleef het oorverdovend stil, tot-
dat ik na, toegegeven, enig trekken en du-
wen, nudging, kortelings 2 prachtpartij-
exemplaren in handen en toestemming 
kreeg te publiceren. Niet van iedereen mis-
schien…  
Aldus volgt hier een partij van Ger en 
Huub uit de Olifantenkudde.  Max en Peter 

                                                 
1 Stereotiep(e), (bijv.nw.)→vast, onveranderlijk. Let op, 
hier s.v.p. niet: stereotype→(zelfst. nw.)→vaststaand 
beeld. Zie ook de slotlimerick. 
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uit de   Leeuwenkuil komen de volgende 
keer aan de beurt.  
Een begin van een klaterende, nieuwe ru-
briek? Het ligt grotendeels in uw handen. 
Ger en Huub spelen in ieder geval een exu-
berante pot: het schiet soms alle kanten op, 
heerlijk schaak! Naspelen verplicht! 
 
Wit: Ger van Leipsig  
Zwart: Huub Borghouts 
Interne comp. 11-04-2014 olifantengroep   
B22, Siciliaans  Morra geweigerd  
 
(commentaar: Ger & Nico, cursief) 
 
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 Pf6 4.e5 Pd5 5.Lc4 
 

 
 
 Hé, zo speelde Ger enige tijd geleden ook 
tegen mij hoogst persoonlijk! Ik wist de 
'weerlegging', 5. ...Dc7! Vergeten Ger? 
6.De2 en zwart staat beter 5...Pb6 6.Lb3 e6 
7.Pf3 Pc6 8.0–0 Dc7 Good Old Huub wei-
gert consequent de aangepresenteerde2 
gambietboer op c3 te verspijzen. Toch ware 
dat geboden... 9.cxd4 d6 10.Lf4 d5 11.Pc3 
Le7 12.Pb5 de eerste verstoring in zwarts 
stelling 12...Dd8 13.Pd6+ Lxd6 14.exd6 
0–0 15.Tc1 Pa5 16.Lc2 Pac4? (Zie dia-
gram)  
1e gemiste kans. Natuurlijk Lxh7!   
Na 17…Kxh7 of 17…Kh8 volgt Pg5 en Dh5 
of Dg4 en de zwarte veste wordt stormen-
derhand veroverd en gebrandschat.  
 

                                                 
2 Aanpresenteren, een contaminatie, verexcuseer… 

 
Stelling na 16…Pac4 
 
17.Dd3? En Huub is weer 'aus dem Sch-
neider'. 17...g6 18.Lh6 Pg5! 18...Te8 19.h4 
Pxb2 boertje ribbedebie... 20.Db3 P2c4 
21.h5 Dxd6 22.hxg6 hxg6 23.Pg5 Deze 
overval gaat niet pakken 23...e5! 24.Df3 f5 
25.Dh3 Df6 26.Ph7 Dh8 27.Pg5 e4 
28.Dh4 Pd6  aha, nu heb ik weer aankno-
pingspunten voor mijn loper 29.Lb3 Pf7 
30.Pxf7 Kxf7 31.Tc7+ hé, ik leef weer 
Ke6 32.Df4 Ld7 33.f3 Dxd4+ oeps!!  
 

 
 
34.Kh1 De5 Nu zou Huub victorie kunnen 
kraaien na 34…Th8!  35.Dxe5+ Kxe5 
36.fxe4 hier wint (weer)Th8 een vol stuk3 
dxe4 37.Lf4+ Kf6 38.Td1 Tad8 39.Txb7 
e3 40.Lc7 Lc6 41.Lxd8+ Txd8 42.Tf7+ 
Kg5 43.Txd8 e2 44.Te7 Le4 Schrik!!! 
Zie diagram. Daar was het de oud praeses 
om te doen: promotie van de e-boer is niet 

                                                 
3 Een vol stuk; logisch daar een leeg stuk niet bestaat. 
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te vermijden. Maar, onze Mr.Elo4, Ger be-
heert immers al jaren onze ratinggetallen, 
komt er met 1 vet blauw oog vanaf, want… 
 

 
 
45.Td1! Phoehh, de enige… Pd5 Een lok-
zetje, de zaak is verloren 46.Te1? Maar dit 
geeft zwart weer lucht! “Gewoon” 46.Txa7 
en +2.00 van Rybka. Maar goed, met de 
kwal meer tegen een pion heeft de Tege-
lenaar5 natuurlijk nog steeds de beste pa-
pieren. Pxe7 47.Txe2 Kf4 48.Kh2 g5 
49.g3+ Ke5 50.Lc2 g4 51.Lxe4 fxe4 
52.Kg2 Pd5 53.a3 e3 53.…Kd4! Met sterke 
remisetendensen. De rest speelt Ger be-
kwaam af, ondanks taaie Venlose tegen-
stand. 54.Kf1 Ke4 55.Tc2 Kf3 56.Tc5 e2+ 
57.Ke1 Pe3 58.Tc3 a6 59.a4 a5 60.Td3 
Ke4 61.Kxe2 Pf5 62.Kd2 Pd4 63.Te3+ 
Kf5 64.Kd3 Pc6 65.Kc4 Pe5+ 66.Kb5 Kf6 
nu niet slaan op a5 67.Txe5 Kxe5 68.Kxa5 
1-0 
Een enerverende pot. 
 

Bij voetnoot 1 mijn limerick:  
 
 

Op een kantoor in Oud - Fiepen 
tikten tien typische Miepen 

Een heette Nel 
Die was dubbel zo snel 

want zij kon stereo typen! 
                                                 
4 Laatst stuurde hij me zelfs persoonlijk bericht: de 1900 
grens geslecht! Dolle vreugde aan de Prinsenhofstraat. 
5 Wist U trouwens dat Gers betoudovergrootvader Peter 
van Leipsig (x Ida Pubben), begin 19de eeuw burgemees-
ter van Tegelen was? Respect dus a.u.b.! 

En na de strijd: 
 
 

 
 
Huub, jông, det waas alles maar veur de 
gein. Pilske? 
 
 
En nu nog een voorstel. 
Het predicaat ‘Koninklijk Erkende’ staat 
zoals U allen weet, hevig op de tocht. 
Als de naam van onze vereniging dan toch 
moet worden aangepast, waarom dan niet 
terug naar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Heerlijk toch, die ouwe spelling…  
 
 Nico, april 2014 
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BOEBS COLUMN 
Naar het land van het  
Bandkeramiek volk 
 
Door Boeb Jacobs 
 
Dat we tenslotte van 
een koude kermis 
thuis kwamen lag 
niet aan mijn gezel-
schap. Daar was 
niks mis mee. Want 
ga maar na: Met Jos 
kon ik over mijn 
diensttijd praten, die 
naarmate het verle-
den verder wijkt wel 
steeds romantische lijkt. Met Peter Smith 
over de inhoud van ons clubblad en aan 
Peter Timmermans kon ik mijn weer won-
derlijke belevenissen tijdens het laatste Ta-
ta Steel toernooi in Wijk aan Zee kwijt.   
 
Voor iemand die met beide benen op de 
grond staat en een brede kijk op het leven 
heeft toch een geweldig gezelschap. 
Ook met de reisleiding zat het helemaal 
goed. Jos arriveerde keurig op tijd op de 
afgesproken plaats, een bushalte in Steyl. 
Dat ik eerst drie lijnbussen had moeten 
doorsturen lag niet aan hem, maar heeft te 
maken met het feit dat ik op een afspraak  
liever iets te vroeg dan te laat kom. 
Een eigenschap waar niet al onze leden on-
der gebukt gaan. Dat merk je als op de 
clubavond een laatkomer de orde verstoort. 
Een laakbaar gedrag waar je vroeger op 
school straf voor kreeg, regels schrijven of 
zoiets. Moet de schaakclub ook doen; “ Te 
laat, dan 50 maal  “De begintijd van de 
wedstrijden op de donderdagavond is 20.00 
uur!”  overschrijven. 
Maar zover zal de wedstrijdleiding wel niet 
willen gaan. Serieus, je hoort je tegenstan-
der zonder geldig excuus niet te laten 
wachten. Dat staat niet netjes. Het kan ook 
erger. Van een medewerker van Terre des 
Hommes die in Centraal Afrika werkte  

hoorde ik dat je in dat deel van de wereld 
bij een afspraak een marge van een week 
moest aanhouden. “Wij hebben de klok zij 
hebben de tijd,” zei de laconieke dichter 
daarover. 
 
Ik dwaal af. We moesten wel naar het zui-
den, maar niet zo ver. We moesten naar 
Stein waar zevenduizend jaar geleden de 
Bandkeramiekers leefden. 
Op zondag om één uur ligt het dorp er stil 
en verlaten bij. De lege en kil aandoende 
straten bleken een voorbode te zijn voor 
een koude schaakmiddag met op het twee-
de bord een snip verkouden tegenstander. 
Peter Timmermans speelde op het tweede 
bord. Door het gekuch, om het netjes op te 
schrijven, kon hij zich niet goed concentre-
ren. Met fatale gevolgen. In een glad ge-
wonnen stelling overzag hij mat in één. Op 
een ander bord zat Peter Smith onze player 
captain te rillen van de kou, de verwarming 
had te weinig capaciteit.  
 
En daarmee stond de speellocatie model 
voor meer ongezellige plaatsen, waar LISB 
competitie wordt gespeeld. Een dieptepunt 
vind ik het spelen in schoolgebouwen. En 
dat heeft niets te maken met mijn weinig 
overtuigende optreden destijds op de lagere 
school, waar ik in de eerste klas te maken 
kreeg met een juf met de misleidende naam 
juffrouw Hengst. Er werden wel eens grap-
jes overgemaakt, maar niemand heeft daar 
blijvende schade aan overgehouden. 
Geestelijke schade is niet denkbeeldig als 
je op zondagmiddag in een leeg immens 
groot schoolgebouw moet schaken. Grote 
leegtes, dat is wetenschappelijk aange-
toond, maken mensen depressief. Na deze 
grote woorden bestaat de kans dat de LISB 
mij royeert. Voorzitter Frank kennende 
moet hij daar een meerderheid voor weten 
te vinden. Maar los daarvan moet worden 
uitgekeken naar speelruimtes die meer 
recht doen aan de mooiste competitie  van 
het seizoen. 
Voor de volledigheid. We hebben de wed-
strijd in Stein verloren. Ook dat nog! 
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HISTORISCHE SCHAAKPARTIJEN 

Door Peter Schoeber 

New York 1927 
 
New York 1927 was een viervoudig round 
robin toernooi, waaraan 6 schakers deel-
namen. 
Onder de deelnemers bevonden zich Al-
jechin en Nimzowitsch, die beiden in de 
herfst van 1926 wereldkampioen Capa-
blanca uitgedaagd hadden voor een match 
om het wereldkampioenschap. Aljechin zag 
zich echter als de enige serieuze uitdager. 
Nimzowitsch zou niet het geld bijeen kun-
nen krijgen voor een prijzenpot, die in 
overeenstemming was met de destijds in 
Londen vastgestelde regels wat betreft het 
wereldkampioenschap. De reactie van Ca-
pablanca op Aljechin's uitdaging was een 
advies om deel te nemen aan het toernooi 
in New York, waarvan de hoogst geëindig-
de speler de officiële wereldkampioen 
 
 

Aljechin tegen Capablanca in het wereld-
kampioenschap in 1927 

 
 
 
 
 
 
schapskandidaat zou zijn. Zo kreeg het 
toernooi dus de status van kwalificatietoer- 
nooi voor het wereldkampioenschap. Op-
merkelijke afwezigen in dit toernooi waren 
Lasker, Bogoljobov en Rubinstein, die al-
len om verschillende reden afzegden. Ze 
werden vervangen door Vidmar, Spielmann 
en Marshall. Het toernooi zelf werd een 
absolute triomf voor Capablanca, die met 
drie punten voorsprong op Aljechin won. 
Aljechin was nu uitdager en kon met de 
stoomboot op reis naar Buenos Aires, waar 
hij later dat jaar met Capablanca om de we-
reldtitel ging spelen. 
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Aljechin, Alexander – Marshall, 
Frank 
 
New York 1927 

  
1.d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 Pe4 Een karakte-
ristieke openingsfout. Niet alleen 
wordt er in de opening twee keer met het-
zelfde stuk gespeeld. Het paard kan ook 
gemakkelijk weer van zijn centrale positie 
verdreven worden 4. Pfd2! Het logische 
antwoord. Zwart moet de strijd om veld e4 
onmiddellijk opgeven 
of kiezen voor een ongunstige Stonewall 
verdediging. 4… Lb4  
Een Marshall-trucje. Hij hoopt op 
5.a3…Df6 met winststelling. 5. Dc2 d5 6. 
Pc3 f5 7. Pdxe4 fxe4 8. Lf4 Door de ont-
wikkeling van de loper naar f4, worden 
zwart’s kansen op een koningsaanval teniet 
gedaan. 8…O-O 9. e3 c6  
Een andere wending krijgt de partij na 9... 
c5 10. a3 La5 11. dxc5 d4 12. b4 
dxc3 13. bxa5 Dxa5 14. Ld6. Ook hier 
heeft de witte stelling de voorkeur. 10. 
Le2 Pd7 11. a3 Eenvoudiger dan 11. O-O 
Pf6 12. f3 Ph5 13. fxe4 Pxf4 14. Txf4 
Txf4 15. exf4 dxc4 etc. 11... Le7 Na afruil 
op c3 worden de zwarte velden 
verzwakt. Wit kan dan rustig lang rokeren 
en door vervolgens met f3 de g-lijn 
te openen op koningsaanval gaan spelen. 
12. O-O Lg5  
Er is waarschijnlijk niets beters. 13. f3 
Lxf4 14. exf4 Txf4  
Meer weerstand biedt 14... exf3 15. Txf3 
Pf6 15. fxe4 Txf1+ 16. Txf1 
e5. Leid tot complicaties. Na 16..dxc4 
17.Lxc4...Pb6 komt wit in het voordeel 
met 18.Df2 17. Dd2! Het begin van een 
beslissende combinatie. 17… c5  
Er is weinig keus, aangezien na 17...Db6 de 
volgende variant mogelijk is 17... 
Db6 18. c5 Da5 19. exd5 exd4 20. b4 dxc3 
21. Dg5 Dc7 22. d6 etc. 18. dxe5 d4 19. 
Df4! Ongetwijfeld de snelste weg naar de 
winst 19… dxc3 20. Df7+ Kh8 
 

 
 
Stelling na de 20e zet van zwart 
 
21. bxc3! Deze "stille" zet is de eigenlijke 
pointe van de hele combinatie. Na het voor 
de hand liggende 21.e6 kan zwart zich ver-
dedigen 21. e6 Pf6 22. e7 Dg8 23. 
Txf6 Lg4 24. Lxg4 gxf6 25. Dxf6+ Dg7 
etc. 21... Dg8 22. De7 h6  
Om de dreiging 23.e6 op te kunnen vangen 
(23. e6 Pf6 24. e5 Ph7)  23. Lh5 De beslis-
sing  
23... a5 Of  23... Kh7 24. e6 Pf6 25. Txf6 
24. e6 g6 25. exd7 
Lxd7 26. Tf7 1-0 
 

 
 
Op het graf van Aljechin in Parijs: Génie 
des Echecs 
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Door: Nico van der Hoogt 

  Saavedra revisited 
 

Part 1 
  Deze oude doos is van een bijzondere 
snit. Hij heeft de vorm van het Matroesjka6 
model: een schaakkwestie uit 1895 werd 
door mij in 2002 in de Vizier nr.5 uitge-
breid verslagen. En daarover ga ik het nu 
nog eens met U over hebben.  
 Aanleiding hiertoe was de interessante 
reeks artikelen die Frank Clevers begin dit 
jaar in dagblad “De Limburger”schreef 
over de schakende broers Jan en Joh(a)n  
Selman. In aflevering 9 daarvan komt John 
Selman  specifiek op de proppen. Als eind-
spelkenner en schaakcomponist had deze 
diepgaand onderzoek verricht naar een van 
de mooiste schaakproblemen ooit. En daar-
over schreef ik dan weer in 2002.  
 Het gaat uiteraard – ik zie Uw tot vraagte-
kens gefronste wenkbrauwen – over niets 
minder dan: 
 

DE STELLING VAN SAAVEDRA 
 

In mijn artikelproloog schreef ik destijds:7 
 
“Het is november 2001. Op een clubavond 
van de Koninklijk Erkende Venlose 
Schaakvereniging wordt door Gerard van 
den Berg schaakles gegeven. Aan de hand 
van diverse stellingen wordt er gewerkt aan 
de verdieping van de strategische en tacti-

                                                 
6 Een matroesjka, vaak ook baboesjka genoemd, is een holle 
houten pop die onderdeel is van een reeks steeds kleinere in 
elkaar passende poppen 
7 Ja, zelfplagiaat ja, en er komt nog meer… 

sche inzichten van een handvol cursisten. 
Dan verschijnt plotseling de volgende stel-
ling op het demobord: (Zie diagram) 
Verbijsterd staar ik naar dit unieke pronk-
juweel uit Caïssa’s schaakkroon. 
Wanneer er dan vervolgens niemand blijk 
geeft met deze positie bekend te zijn, blijf ik 
onthutst achter…Ze kennen de Saavedra 
niet, bonkt het de rest van de avond door 
mijn hoofd.” 
 

  
  
 Hier de schaakparel in kwestie. In eerste 
instantie luidde de opgave :“wit aan zet, 
zwart maakt remise”. Hij wordt gepubli-
ceerd in 1895 in de “Glasgow Weekly Citi-
zen”. De Franse professor G.E.Barbier 
heeft daarin een schaakcolumn, een collega 
van Boeb en Frank dus. De ontstaansge-
schiedenis van de ‘Saavedra’ is door John 
Selman uitgebreid beschreven in het no-
vembernummer in 1940 van den “Konink-
lijken Nederlandschen Schaakbond” in zijn 
artikel: “Wie was Saavedra?” 
 

 
Prof. Georges Emile Barbier (1844-1895) 
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Eerst de oplossing van de opgave: 
1.c6-c7 Td6+ 2.Kb5 Td5+ 3.Kb4 Td4+ 
4.Kb3 Td3+ 5.Kc2 aan alles komt een eind, 
ook aan een schaakbord.8 Welk liedje nu 
gezongen? 5…Td4!! 6.c8D Tc4+ 7.Dxc4 
en pat. Zo althans dacht Barbier er over. 
Maar… dan meldt de Spaanse priester Pas-
sionist Fernando Saavedra (*1847 Sevilla 
+1922 Dublin) zich enige dagen later op de 
“Glasgow Chess Club”. (Hé, Barbier, Se-
villa, hé!) 
Barbier en de clubleden Rey en Neilson 
zijn daar aanwezig en hun verbazing is 
groot als Saavedra hun het volgende voor-
legt: 
 
“Vervang de promotie c8D door: c8T!!” 
 
Selman, die later in contact was gekomen 
met Neilson, schrijft: “De verbazing van de 
aanwezigen veranderde in enthousiaste 
bewondering toen Saavedra zijn vondst 
voor de eerste maal demonstreerde!” 
 
 

 John Selman (1910-1978) 
 
 
In 2002 schreef ik:”De oplossing is van een 
fabelachtige schoonheid: na de reeds eer-
der gemelde zettenreeks verschijnt de witte 
koning weer op c2, zwart speelt Td4 waar-
na de verbluffende witte torenpromotie 
volgt!! De patwending van Tc4+ is opge-
heven, er dreigt Ta8+ hetgeen zwart alleen 
                                                 
8 Dit geldt niet voor Duitsland, waar men een oude 
volkswijsheid heeft: “Alles hat ein Ende nur die Wurst 
hat zwei…” (Nietzsche) 

nog kan voorkomen door Ta4. Echter dan 
komt de laatste wending: …Kb3! Nu hangt 
Tc1 mat in de lucht en tevens de toren op 
a4. Wit wint… Woorden schieten tekort de 
pracht van de winstweg te beschrijven.” 
En daar is geen woord Spaans bij.   
 
Goed, dit kunt U allemaal zelf uitvoerig 
lezen in vele schaakboeken en artikelen.  
En dat is ook eigenlijk niet eens de reden 
waarom ik deze zaak nog eens voor U op-
rakel.  
Deze hele geschiedenis kreeg namelijk nog 
een interessant staartje, dat zelf weer een 
muisje kreeg…  

 
Nico’s Matroesjkamodel 
 
  
Het eerste staartje van de muis 
 
 Indertijd berichtte ik verder over een ‘sen-
sationele ontdekking’ die de Ierse schaak-
historicus David McAlister in 2001 deed. 
Hij verrichtte een onderzoek naar de 
schaakcarrière van de meervoudig Ierse 
schaakkampioen James Alexander Porter-
field Rynd. (1847-1917) McAlister stuitte 
daarbij op een schaakbericht in de “Dublin 
Saturday Herald” van 25 mei 1895. De 
kop luidde: 

“Clontarf to the fore!” 
 

Clontarf vooruit! Clontarf was de naam van 
een schaakclub in het stadsdeel met die 
naam. In de column beweert Rynd dat het 
thema van de ‘Saavedra’ tijdens een simul-
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taan op de club al enige jaren eerder was 
voorgekomen!   
En Rynd kwam met de volgende stelling op 
de proppen: 
 
Wit: J.A.P.Rynd 
Zwart: Lt. Colonel W.Lynam 
 

 
 
Wit aan zet. De partij ging als volgt verder: 
1.f7 Txe5+ 2.Kg4 Te4+ 3.Kf3 Te1 4.Kf2 
Te4! Rynd schrijft: “Een van de vernuftig-
heden van de kolonel- een pat teweegbren-
gen door een schaak op f4 na damepromo-
tie”. 5.f8T !! Th4 6.Kg3 ‘resigns’.” 
 
Wat krijgen we nu? Was Saavedra in Glas-
gow met Rynds vondst aan de haal gegaan? 
Want Saavedra was in die tijd woonachtig 
geweest in Dublin, lid van Clontarf en had 
wellicht die pot gezien?  
Een miraculeuze stelling die tweemaal op 
twee plaatsen, Dublin en Glasgow,  in korte 
tijd ontstaat? Met dezelfde aardse sterve-
ling, Saavedra, als getuige?  
Ik besloot mijn verhaal indertijd nogal pe-
dant met: “Voortaan dienen we spreken 
van: 

De stelling van Rynd en Lynam 
 

Maar klopte het? Ik besloot onlangs om 
maar eens contact op te nemen met Mr. 
McAlister om diens mening hierover te 
vernemen. 
 
To be continued… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-

1616) 
 

Bekend door zijn boek over Don Quichotte 
de la Mancha. 
Geen familie.  
 
 
 
Bronnen: 
 

- VSV vizier, 2001-2002 nr.5 
- Mail Mr. D. McAlister 
- Blad van den “Koninklijken Neder-

landschen Schaakbond”, nov. 1940 
- “Schaakkuriosa”, T.Krabbé, Keesing 

Amsterdam 1974, hoofdstuk 2 
- Krabbé’s website met de artikelen: 

“The discovery of the Saavedra” en 
“The messenger- the Saavedra myth 
exposed” 

- Dagblad “De Limburger”, 19 feb. 
2014, “Verrukkelijk artikel van John 
Selman”, door Frank Clevers 
 
 

Nico, april 2014 
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GEMEENSCHAPPLIJKE  
SLOTRONDE LISB 
13 april in Helden 
 
Venlo 3 is ongedeeld 3e geworden in de 
LiSB klasse 1A met 9 punten uit 7. 
  

Ron Vink 
 

Peter Smith 
 

 
Sjors Clabbers 

 
Foto’s door Frank Clevers 
 
 
 
Venlo 4 is gedeeld 3e geworden in de LiSB 
klasse 3A met 8 punten uit 7. 
 
 

 
Sjraar Munten 
 

 
Jasper Hendrickx 
 

 
Boeb Jacobs
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THEO VAN SPIJKTOERNOOI  
OP ZONDAG 16 MAART 
 
Door Bas van der Grinten 
 
Het alweer vijfde Grand-Prix-toernooi van 
het seizoen werd net als voorgaande jaren 
gespeeld in de mooie accommodatie Ge-
meenschapshuis De Dörpel. Waren er vo-
rig jaar slechts 33 deelnemers, ditmaal 
konden 49 jeugdigen verwelkomd worden, 
waaronder een aantal uit Kempen (Duits-
land), Helmond en Wijchen. Van de Lim-
burgse clubs waren met name DJC en Te-
gelen goed vertegenwoordigd. 
Ook nu verliep het toernooi vlekkeloos in 
een prettige atmosfeer. 
 
De categorieën E t/m H waren weer in één 
groep ondergebracht met totaal 14 deelne-
mers, waarin 11 ronden Zwitsers werden 
gespeeld. 
Winnaar in de H-categorie (3 deelnemers) 
werd Lucas Hesse van de Schachfüchse uit 
Kempen met een prachtig resultaat van 10 
uit 11, waarmee hij veruit de sterkste was 
in de hele groep ! 
In de G-categorie (3 deelnemers) was 
Joshua Ekker (Venlo/Tegelen) de beste met 
7,5 punt. 
Jasper de Bok  (Helmond) eindigde met 8 
punten als hoogste in de F-categorie  
(3 deelnemers). 
Evenveel punten scoorde Ties Dumont 
(Kerkrade) die daarmee de E-categorie 
won. 
Categorie D was zoals vaak het geval, weer 
een grote groep met ditmaal 17 spelers. 
Ook hier werden 11 ronden Zwitsers ge-
speeld. 
Glorieuze winnaar werd Daniel Badermann 
van Schachfüchse (Kempen) die al zijn par-
tijen wist te winnen ! Ook uitstekend deed 
Laurens Ekker (Venlo/Tegelen) het met 
slechts één verliespunt. Op eerbiedwaardi-
ge afstand van dit tweetal volgde Marios 
Loutragotis van Het Kasteel (Wijchen) met 
6 punten. 

 
Miki Nieczyporowski (Venlo) was opper-
machtig in de C-categorie (11 deelnemers) 
met 8 uit 8. Achter hem eindigden Bart van 
Asperdt (Helmond) met 7 punten en Tomas 
Steenman (MSV-VSM) met 6 punten. 
 
De A/B-categorie (7 deelnemers) werd 
enigszins verrassend gewonnen door Gino 
de Mon (DJC) met de mooie score van 6,5 
uit 7. De tweede plaats was voor oud-
winnaar Ruud van Meegen (Leudal) met 6 
punten en de derde voor Dimitrios Loutra-
gotis (Het Kasteel) met 5 punten. 
De strijd om de verenigingsbeker ging tus-
sen DJC (Stein) en de Schachfüchse uit 
Kempen. 
De score hiervoor wordt bepaald door het 
aantal deelnemers van de club en het resul-
taat hiervan. Die score was gelijk voor bei-
de clubs maar omdat de resultaten van DJC 
iets beter waren werd aan die vereniging de 
beker toegekend. 
Doordat de wedstrijden zo soepel verliepen 
kon de prijsuitreiking al rond 15.30 begin-
nen. 
De bekers, medailles en geldprijzen werden 
ditmaal uitgereikt door de heer Hub van 
Spijk. En de oorkonde voor alle deelne-
mers ontbrak uiteraard ook deze keer niet ! 
Achteraf kunnen we weer tevreden terug-
kijken op een bijzonder geslaagd toernooi.  
Dank hiervoor aan Gemeenschapshuis De 
Dörpel, alle medewerkers, begeleiders en 
deelnemers. 
Nu op naar het 25e toernooi in 2015 ! 



 38 

JEUGDAFDELING 
 
 
AGENDA 
 
Zo 18 mei 
SamSam-toernooi Stein (GP) 
 
Za 21 juni 
Vlaaientoernooi in Den Hulster 
 
Za 28 juni 
Slotdag Ald Weishoes 
 
Ma 4 t/m Zo 9 aug 
Open NK Jeugd in Borne  
 
 
MEDEDELINGEN 
 
* Het 24e Theo van Spijktoernooi op 16 
maart in De Dörpel was weer erg geslaagd. 
Het aantal deelnemers was flink hoger dan 
vorig jaar. Voor een verslag zie elders. 
 
* Het is nog niet bekend wanneer en waar 
de examens zijn. Hierover volgt nog be-
richt. 
 
* De slotdag in het Ald Weishoes is op za-
terdag 28 juni (14.00). Hierna begint de 
Zomerpauze.  
 
* Joshua Ekker zal op 21 juni deelnemen 
aan het NK Jeugd in categorie H (pupillen-
dag) in Roosendaal. Wij wensen hem alvast 
veel succes ! 
 
 
TOERNOOIEN 
 
Aan het Koningstoernooi op zondag 27 
april in Blerick namen Laurens, Maxime en 
Joshua Ekker deel. Laurens won de D-
categorie met overmacht. Met 8,5 punt 

bleef hij de concurrentie liefst 1,5 punt 
voor. 
Maxime en Joshua werden in de jongste 
categorie H 3e en 4e met resp. 7 en 6,5 
punten. 
Totaal waren er ongeveer 50 deelemers. 
 

 
Een beeld van de D-categorie met linkson-
der Laurens 
(foto: website Blerickse SV) 
 
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 
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INTERNE ELO RATING Stand 17 april 2014 
  
Door Ger van Leipsig 
 
Speler Progressie Begin 

seizoen 27-01-14   Speler Progressie Begin 
seizoen 27-01-14 

Strijbos M 3 2285 2288  Clabbers S -4 1696 1692 

Montignies R 9 2216 2225  Borghouts H -43 1719 1676 

Gool R van 0 2221 2221  Clabbers K 13 1650 1663 

Alkhazashvili O 0 2188 2188  Laat J de 35 1617 1652 

Nabuurs J -2 2178 2176  Leenders H 0 1637 1637 

Bijlsma N -20 2185 2165  Leipsig G van 52 1579 1631 

Nabuurs M 0 2158 2158  Kappert D -23 1642 1619 

Smith T -19 2163 2107  Veld G in 't -5 1613 1608 

Gool H van -58 2126 2105  Vink R -30 1631 1601 

Guddat J 12 2072 2084  Munten G 1 1594 1595 

Neurer T 2 2079 2081  Jacobitz K 13 1569 1582 

Fehmer C 1 2069 2070  Dael M 0 1554 1554 

Schouten E 17 2035 2052  Burgmans A -42 1579 1537 

Warmerdam M 139 1900 2039  Lietz B -1 1534 1533 

Rievers J 13 1994 2007  Kuntzelaers P 2 1512 1514 

Thijssen S 0 1989 1989  Jacobs B 75 1406 1481 

Jansen J 0 1957 1957  Nieczyporowski M 59 1404 1463 

Everaars H -2 1963 1935  Joosten JP -12 1449 1437 

Bergmans D -8 1942 1934  Oosterbaan G -52 1447 1395 

Grinten B van der -48 1937 1925  Heemskerk F 0 1394 1394 

Schoeber P -40 1918 1923  Wuts H 20 1275 1295 

Hovens G -3 1973 1920  Timmermans P 17 1277 1294 

Boonen P 0 1923 1918  Kempen J 19 1261 1280 

Thijssen P 40 1868 1908  Keimpema P -17 1273 1256 

Hoogt N van der 21 1885 1906  Smith P 12 1185 1197 

Mertens F 12 1871 1883  Houwen A -12 1209 1197 

Jacobs J 0 1871 1871  Hendrickx J -11 1179 1168 

Dierx G 0 1865 1865  Blankerz H -13 1130 1117 

Smeets W 9 1842 1853  Boekhold P v -3 990 987 

Lee M van der -15 1844 1827  Verplakke J 25 893 918 

Mulekom H van -8 1828 1820      

Laak J op de 11 1770 1781      

Spijk H van 0 1730 1730      
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