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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2014-2015  nr. 1 

Opgericht 1 september 1925, door goedkeuring van de statuten erkend bij Koninklijk Besluit 

van 17 juni 1952. 
 

 

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 

   
  

Wedstrijdleider G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 

   Engerstraat 35, 5931 EK  Tegelen     077-3260300 

  

Penningmeester 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 
 

Contributies: 

  senioren € 100,- per jaar 

  senioren elders hoofdlid € 50,00 per jaar 

  jeugdleden  € 50,00 per 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           : Past. Kierkelsplein 20, Venlo  077-3515413 

De Kromme Schuùver      Team 2, 3 & 4: Kaldenkerkerweg   35, Venlo  077-3521624
  

Redactie Peter Smith                               familie.smithsanders@gmail.com 

 Schaapsdijkweg 11,  5913 GL  Venlo         077-3548436 

 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 2015 Piet Thijssen 

Personalia Bas van der Grinten 

Mededelingen Redactie 

Openingswoord / Notulen ALV van 28-8-2014  Ad Burgmans/ Bas van der Grinten 

Toespraak bij het erelidmaatschap Piet Thijssen Bas van der Grinten 

KNSB ronde 1: De Pion Roosendaal- Venlo 1 Henk van Gool 

Interne zaken Nico van der Hoogt  

Boebs Column Boeb Jacobs 

Even voorstellen … Peter Smith 

Paul van der Sterren door LiSB tot erelid benoemd Ad Burgmans 

Geerts column Geert Hovens 

Historische Schaakpartijen Peter Schoeber 

Uit de Oude Doos  Nico van der Hoogt 

Zomersnelschaaktoernooi Peter Smith  

Interne ELO rating Ger van Leipsig 

Ledenlijst Bas van der Grinten 

KPROGRAMMAK 
 
oktober 2014 

20-okt-14 maa. 1e ronde Berick Open Blerick 
lerick 26-okt-14 zon. 1e ronde LiSB-bondscompetitie Venlo 

30-okt-14 don. interne competitie + ladder Venlo 

november 2014 

01-nov-14 zat. 2e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo (V1 tegen Eindhoven) 

06-nov-14 don. erelidmaatschap LiSB Paul van der Sterren Venlo 

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

15-nov-14 zat. Het HSC gezelligheidstoernooi Helmond 

17-nov-14 maa. 2e ronde Berick Open Blerick 
 20-nov-14 don. interne competitie + ladder Venlo 

22-nov-14 zat. 3e ronde KNSB-bondscompetitie Stein (DJC1 tegen V1) 

23-nov-14 zon. 2e ronde LiSB-bondscompetitie Diverse locaties 

27-nov-14 don. interne competitie + ladder Venlo 

29-nov-14 zat. 11e Snerttoernooi Asten 

30-nov-14 zat. SamSam IV jeugd GP Klimmen 

December 2014 

04-dec-14 don. interne competitie + ladder Venlo 

11-dec-14 don. interne competitie + ladder Venlo 

13-dec-14 zat. 4e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo (V1 tegen Voerendaal 2) 

14-dec-14 zon. 3e ronde LiSB-bondscompetitie Venlo 

15-dec-14 maa. 3e ronde Berick Open Blerick 

18-dec-14 don. Gongschaaktoernooi Venlo 

27-dec-14 zat. Jeugdkampioenschappen Limburg Tegelen 

28-dec-14 zon. Jeugdkampioenschappen Limburg Tegelen 

29-dec-14 ma. Jeugdkampioenschappen Limburg Tegelen 

Januari 2015 

04-jan-15 zon. Nieuwjaarstoernooi t Pionneke 

08-jan-15 don. interne competitie + ladder 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 ! 
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KPERSONALIAK 

  

Aanmelding:     • Bertram Lietz, Sonsbeck, Dld 

 

Afmeldingen:    • De volgende jeugdleden zijn afgemeld wegens het sluiten van de jeugdop-

leiding in het Ald Weishoes: Joshua Ekker, Laurens Ekker, Maxime Ekker,  

  Dominik van der Put, Pauly Stikkelorum, Tybo Voss  

 

Adressen:          • Max Warmerdam: nieuw emailadres m-warmerdam2@live.nl 

   Paul Cladder 

     

KMEDEDELINGENK 

 

• Een flink deel van dit nummer wordt ingenomen door verslagen van de jaarvergade-

ring. Terugtredend penningmeester Piet Thijssen kreeg tijdens de jaarvergadering het 

erelidmaatschap toegekend. Bas van der Grinten somt zijn verdiensten in een toe-

spraak die integraal in dit nummer is opgenomen. 

• Ook Nico van der Hoogt besteedt in zijn rubriek ‘Interne Zaken’ aandacht aan Piet 

Thijssen en wel in de vorm van twee interne partijen uit recente jaren. 

• Paul van der Sterren zal door de LisB tot erelid worden benoemd. Deze gebeurtenis 

zal plaats vinden op donderdag 6 november tijdens een clubavond van de Venlose 

schaakvereniging. Ad Burgmans schrijft hierover meer in deze Vizier. 

• Max Warmerdam heeft de Aanmoedigingsprijs gekregen van de LiSB, vanwege zijn 

successen op zowel het gesloten als het open jeugd NK, zijn ratingprogressie en zijn 

deelname aan het Jeugd EK in Georgië. Het Jeugd EK vindt plaats van 18 t/m 29 

oktober. 

• Albert Houwen heeft zich teruggetrokken als redactielid van Vizier. Wij danken hem 

voor zijn meerjarige inzet! 

• De eerste ronde van de KNSB competitie is onfortuinlijk gelopen voor Venlo 1. 

Teamcaptain Henk van Gool wijt dit – naast het uitvallen van drie basisspelers-  vooral 

aan het ontbreken van scherpte. 

• Bij het Hyfass rapid toernooi in Bergen van 4 september hebben Henk van Gool, Dirk 

Bergmans, Jan op de Laak, Bas van der Grinten, Kim Clabbers en Piet Thijssen 

goede resulaten gehaald. Henk behaalde het beste resultaat, gedeeld tweede met Josef 

Simenon, net achter de toernooiwinnaar Andrey Orlov. 

• Het Gocher Open van 4 september t/m 9 september mocht 3 van onze leden verwel-

komen: Max Warmerdam, Peter Schoeber en Dirk Bergmans. Extra vermeldens-

waard is het resultaat van Dirk omdat hij de ratingprijs won. 

• Hoewel we geen jeugopleiding meer hebben, hebben we nog wel jeugdspelers. Zo 

deden Miki Nieczyporowski en Max Warmerdam mee aan het Open NK rapid voor 

jeugdteams in Mierlo. Miki onder de vlag van deTegelse SV en Max als 

vertegenwoordiger van Topschaak Brabant.  In de A-categorie werd TSV 6e en in de C-

categorie werd TSB 1e. Max  bleef zelfs ongeslagen. 

• Vanuit dezelfde vereniging TSB, maar dan in de A-categorie, doet Max mee aan de 

Jeugdclubcomptitie; na vier ronden staat Max met zijn team 5e. 

• In het eerste jeugdtoernooi van het seizoen, het Herfsttoernooi in Tegelen,  is Miki 

Miki Nieczyporowski tweede geworden in de B-categorie. 

• →  Redactiesluiting volgende clubblad: 15 januari 2015   

mailto:m-warmerdam2@live.nl
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OPENINGSWOORD 
 

Hartelijk welkom op de jaarvergadering 

van de 89 jarige Venlose Schaakvereni-

ging. In het bijzonder heet ik welkom onze 

ereleden, Huub Borghouts, Hub van Spijk,  

Bas van der Grinten en Jan op de Laak. 

Huub Borghouts is ook lid van verdienste. 

Ook een bijzonder welkom aan Nico van 

der Hoogt en Henk van Gool, beiden lid 

van verdienste.  

 

 
 

We zijn een vereniging om trots op te zijn. 

Maar het afgelopen jaar hebben we enkele 

veren verloren. 

We moesten afstand doen van ons predicaat 

‘koninklijk erkend’. Voortaan is onze naam 

‘Venlose Schaakvereniging’. Daar ga ik het 

nu niet verder over hebben. Dat is voldoen-

de uitgesproken op de ledenvergaderingen 

van 24 april en 22 mei. Twee andere veren 

zijn we verloren door de degradatie van ons 

eerste team uit de 1e klasse van de KNSB 

en door de degradatie van ons tweede team 

uit de derde klasse van de KNSB. Dat is 

natuurlijk pijnlijk, maar we hebben veer-

kracht en we zullen het komende seizoen 

laten zien wat we waard zijn.  

Hoewel we dit jaar geen kampioenschap 

kunnen vieren van een van onze teams, 

hebben we wel een Nederlandse kampioen 

in ons midden. Max Warmerdam werd Ne-

derlands Kampioen in de C-klasse Jeugd en 

kampioen in het Open NK voor de A-

Jeugd. Max wil zo snel mogelijk naar de 

Formule 1. 

Wij steunen hem daarin van harte. 

Een bijzondere vermelding verdient ook de 

eerste plaats van Miki Nieczyporowski in 

categorie C van de Grand-Prix cyclus van 

de LiSB. Laurens Ekker werd eerste in ca-

tegorie D en zijn broer Joshua werd eerste 

in categorie H. Ons eigen Theo van Spijk-

toernooi, dat dit jaar maar liefst 49 deelne-

mers telde, is onderdeel van deze Grand-

Prix cyclus. Dat is het goede nieuws van 

onze jeugdafdeling. Het slechte nieuws is 

dat wij als bestuur hebben moeten besluiten 

om in het Ald Weishoes te stoppen met 

onze jeugdopleiding. Het aantal deelnemers 

is op één hand te tellen. We zien al jaren 

een terugloop in het Ald Weishoes. On-

danks allerlei pogingen om het aantal te 

verhogen, is dat niet gelukt. Het perspectief 

dat hierin verbetering zal optreden is er 

niet. We zullen de kinderen adviseren zich 

aan te sluiten bij de jeugdopleiding van de 

Tegelse Schaakvereniging. Tegelen heeft 

een bloeiende jeugdafdeling. Het is in het 

belang van jeugdige schakers dat zij met 

leeftijdgenoten onder goede begeleiding 

kunnen spelen. We hebben met Tegelen 

een goede verstandhouding. De Tegelse 

Schaakvereniging zal stimuleren dat sterke 

jeugdspelers die het nodig hebben in een 

sterkere competitie te spelen, over gaan 

naar Venlo. Wij zullen als vereniging waar 

mogelijk het schaken voor kinderen blijven 

promoten. Wij blijven het Theo van Spijk-

toernooi organiseren en onze vereniging 

blijft openstaan voor jeugdleden.  

Ik wil nog enkele mensen in het bijzonder 

bedanken. Rudi van Gool voor de training 

aan het derde team. Het heeft geholpen. 

Ger van Leipsig voor het bijhouden van de 

Elo-rating en voor de bemiddeling naar 

Xerox. Peter Timmermans voor de ver-

spreiding van het clubblad. Peter Smith en 

Albert Houwen voor de redactie van het 

clubblad. Rick Wagemakers voor zijn op-

treden als scheidsrechter bij diverse toer-

nooien. Sjors Clabbers, Kim Clabbers en 

Albert Houwen voor de instructie in het 

Ald Weishoes en Jacques Faassen voor zijn 

inzet als extern coördinator van de jeugd. 
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Ook dank ik mijn medebestuursleden voor 

hun inzet voor de vereniging.  

 

Op de agenda staan enkele punten die ik nu 

alvast kort wil benoemen.  

Wij nemen vandaag een nieuw Huishoude-

lijk Reglement aan. Een nieuw HR was 

nodig vanwege de gewijzigde Statuten, die 

op 22 mei jl. door de ALV zijn goedge-

keurd. Het HR is in overeenstemming met 

de Statuten en regelt een aantal praktische 

zaken. Hub van Spijk, Henk van Gool en 

Jos Kempen hebben het bestuur geadvi-

seerd en meegewerkt aan de totstandko-

ming van het Reglement. Daarvoor heel 

hartelijk dank.  

 

Een ander punt. Wij nemen vandaag af-

scheid van Piet Thijssen als bestuurslid. Hij 

is in augustus 2002 in het bestuur gekomen. 

Hij was niet alleen gedurende 12 jaar een 

voortreffelijke penningmeester, maar daar-

naast was hij ook 5 jaar wedstrijdleider. 

Wij zullen daar straks wat langer bij stil-

staan. 

 

Zoals gebruikelijk hebben de secretaris, de 

wedstrijdleider, de jeugdleider en de pen-

ningmeester een jaarverslag gemaakt. Zij 

zullen dat ieder op hun eigen wijze toelich-

ten.  

 

Tenslotte wil ik nog even stilstaan bij het 

overlijden van Willi Schmitz. Hij was een 

markante persoonlijkheid en een opmerke-

lijk lid van onze schaakvereniging. Hij 

overleed op 22 september 2013 op 78 jarige 

leeftijd.  

 

Ik open de vergadering. 

 

28 augustus 2014 

Ad Burgmans, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

NOTULEN  

ALGEMENE VERGADERING  

DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2014 

IN CLUBLOKAAL LIMIANZ  

 

Aanwezig: 25 leden 

Afgemeld: P. Boonen, K. Clabbers, H. 

Everaars, F. Heemskerk, A. Houwen, J. 

Jacobs, J. de Laat, H. Leenders, F. Mertens, 

H. van Mulekom, E. Schouten, R. Vink 

 

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, Bas van der Grinten en Jan op de 

Laak, en de leden van verdienste Henk van 

Gool en Nico van der Hoogt. 

Zijn openingswoord is elders afgedrukt. 

Na afloop hiervan wordt een minuut stilte 

in acht ter nagedachtenis aan Willi 

Schmitz, die overleed op 22 september 

2013. Hij was een markante persoonlijk-

heid en een opmerkelijk lid van onze ver-

eniging. 

 

2. Mededelingen en Ingekomen stukken 

Afmeldingen zie boven.  

 

3. Notulen van de algemene vergadering 

d.d. 22-8-2013 

Goedgekeurd. 

 

4. Notulen van de buitengewone ledenver-

gadering d.d. 22-5-2014 

Goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag secretaris 

Secretaris B. van der Grinten vermeldt nog 

even de statutenwijziging die ook al in het 

openingswoord aan de orde is geweest. 

Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd. 

 

6. Jaarverslag jeugdleider 

Jeugdleider B. van der Grinten geeft een 

korte toelichting over het teruglopende 

deelnemersaantal. Zoals reeds meegedeeld 

in het openingswoord is in verband hiermee 
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inmiddels besloten te stoppen met de 

jeugdopleiding in het Ald Weishoes. De 

enkele nog aanwezige deelnemers zijn af-

gemeld en hebben van ons het advies ge-

kregen zich bij Tegelen aan te sluiten. 

Verder wil hij nog even de mooie resultaten 

van Max Warmerdam noemen. 

H. van Spijk merkt naar aanleiding van dit 

laatste op dat het bericht van zijn titel bij 

het Open NK Jeugd begin deze maand ei-

genlijk in het volgende jaarverslag thuis 

hoort. 

Vervolgens wordt het verslag goedgekeurd.  

 

7. Jaarverslag wedstrijdleider 

Wedstrijdleider G. Hovens leest zijn leven-

dige verslag staande voor. 

 

 
 

Hij brengt hieraan een belangrijke correctie 

aan: Ladderkampioen over het afgelopen 

seizoen is Piet Thijssen geworden ! 

Verder vermeldt hij dat de winnaars van het 

Zomertoernooi zijn geworden Pim Lammes 

in de B-groep en Joep Nabuurs in de A-

groep. Gelukgewenst ! 

 

8. Prijsuitreiking interne competitie 

Voor de elfde achtereenvolgende keer werd 

Maarten Strijbos clubkampioen ! 

De prijswinnaars ontvangen zoals gebrui-

kelijk weer een (schaak)boek. 

Helaas zijn zij lang niet allemaal aanwezig. 

 Dit zijn: (eerstgenoemde 1e cyclus tweede 

genoemde 2e cyclus) 

• Groep 5 (Struisvogels) Harrie Wuts en 

Jean Paul Joosten 

• Groep 4 (Buffels) Karl Jacobitz en Mart 

Dael 

• Groep 3 (Olifanten) Gerard in 't Veld en 

John de Laat 

• Groep 2 (Tijgers) Max Warmerdam en 

Geert Hovens 

• Groep 1 (Leeuwen) Maarten Strijbos en 

Maarten Strijbos 

De ratingprijs is voor Max Warmerdam 

(stijging van 1900 naar 2077!) 

Alle prijswinnaars nogmaals van harte ge-

lukgewenst! 

 

9. Jaarverslag penningmeester 

Penningmeester P. Thijssen merkt enkele 

dingen op: 

• Diverse lasten zijn de notariskosten 

i.v.m. de statutenwijziging 

• Meevallers: reiskosten, representatie, 

zaalhuur 

• Tegenvallers: geen kiengeld, sponsoring 

/inleg toernooien, contributie jeugd 

• Liquide middelen bedragen nu ca. € 

7000. 

H. van Spijk merkt op dat het bedrag Te 

vorderen contributie in de balans veel ho-

ger is dan vorig jaar. P. Thijssen antwoordt 

dat dit de contributie-achterstand over de 

tweede helft van 2014 betreft. A. Burgmans 

merkt in dit verband op dat misschien 

wordt overgegaan op automatische incasso. 

 

10. Verslag kascommissie / Verkiezing 

kascommissie 

Namens de kascommissie (die bestaat uit 

A. Houwen en hemzelf) neemt J. Kempen 

het woord. Zij hebben de boeken van de 

penningmeester gecontroleerd en zijn vol 

lof over de wijze waarop hij de administra-

tie heeft gevoerd. 

Op zijn voorstel verleent de vergadering 

vervolgens onder applaus décharge aan 

penningmeester en bestuur. 
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De nieuwe kascommissie zal bestaan uit A. 

Houwen (2e keer) en M. Strijbos (1e keer). 

Reservelid is M. van der Lee. 

 

11. Vaststelling Huishoudelijk Reglement 

A. Burgmans deelt mee dat het concept tot 

stand is gekomen met medewerking van 

Henk van Gool, Hub van Spijk en Jos 

Kempen. Dank hiervoor ! 

Het reglement wordt vervolgens unaniem 

aangenomen. 

Verder merkt A. Burgmans nog op dat vol-

gens Art. 3 de jaarcontributie nu gelijk 

loopt met het boekjaar, nl. van 1 augustus 

t/m 31 juli. De contributie wordt voor één 

jaar vooruitbetaald.  

Wel geldt bij aanmelding een proeftijd van 

6 weken. 

 

12. Voorstel begroting 2014-2015 

Penningmeester P. Thijssen merkt eerst 

weer enkele zaken op: 

• De begroting laat een tekort zien van 

bijna € 3000. Dit komt vooral doordat de 

contributie voortaan gelijk gaat lopen 

met het boekjaar (tot nu met het kalen-

derjaar). Hierdoor heeft de post Te ont-

vangen contributie 2014-2015 betrek-

king op slechts 7/12 van de jaarcontribu-

tie, namelijk de periode januari t/m juli 

2015. 

• We hebben nog maar 3 jeugdleden: Max 

Warmerdam, Miki Nieczyporowski en 

Jasper Hendrickx. 

• Het enige gesponsorde seniorentoernooi 

is nog het Rabo Venlo Open. 

• De LiSB is bij de contributieheffing 

overgestapt op een ander systeem. 

• Eigen Vermogen gaat terug naar € 5000. 

H. van Spijk merkt op dat de uitgaven aan 

LiSB-contributie bijna net zo groot zijn als 

de contributie-inkomsten. P. Thijssen ant-

woordt dat dit komt doordat we met de 

LiSB in de pas moeten lopen. 

Verder heeft H. van Spijk nog wat opmer-

kingen over de jeugd: 

• Kunnen we activiteiten op donderdag 

organiseren als vervanging van Ald 

Weishoes ? 

• Wegvallen van jeugdleden zal ook lei-

den tot verlies van subsidie. 

• Aparte jeugdbegroting kan wel opgehe-

ven worden. P. Thijssen is het hiermee 

eens. 

G. van Leipsig merkt op dat de totale con-

tributie-inkomsten (voor de senioren) ca. € 

5000 bedragen, terwijl de contributie € 100 

per persoon bedraagt. Dit zou betekenen 

dat we 50 leden hebben. P. Thijssen legt uit 

dat het iets anders ligt en geeft een over-

zicht. Er zijn: 

• 44 leden die € 100 betalen 

• 7 dubbelleden van € 50 

• 4 Duitse leden van € 50 

• 1 lid dat alleen extern speelt van € 60 

• 5 ereleden die contributievrij zijn (maar 

wel een vrijwillige bijdrage doneren) 

P. Smith vraagt of de afname van het eigen 

vermogen met 1/3 nog consequenties heeft. 

P. Thijssen antwoordt dat er minder op de 

spaarrekening zal komen te staan, waardoor 

minder rente-inkomsten. Dit komt natuur-

lijk ook door contributie-achterstand. 

 

13. Indeling interne en externe competitie 

2014-2015 

Wedstrijdleider G. Hovens deelt mee dat de 

enquête nu compleet is waardoor de inde-

ling voor de interne- en externe competitie 

bekend is. Hij zal hierover morgen een mail 

sturen naar alle leden. 

• Indeling intern: 

8 leeuwen, 8 tijgers, 8 olifanten, 6 buf-

fels, 6 struisvogels. Totaal dus 36. 

• Indeling extern: 

Team 1: 9 Team 2: 7 Team 3: 9 Team 4: 

5 Verder enige reserves. 

G. Hovens toont zich tevreden hierover. 

De interne begint a.s. donderdag. Er zijn 

dan enkele afmeldingen wegens het toer-

nooi in Goch. 

A. Burgmans merkt nog op dat iedereen die 

vrij is in principe deelneemt aan de 

ladderwedstrijden. Dit om "lege" avonden 

te voorkomen. 

Verder wil hij nogmaals erop aandringen 

dat de witspelers de uitslag noteren en het 

materiaal opruimen. 



 10 

14. Materiaaloverzicht 

P. Thijssen merkt op dat een klok (DGT 

2010) kwijt is. Wellicht is deze nog in de 

Bantuin. 

Verder zijn er in het Ald Weishoes nog 7 

digitale klokken. 

Het grote schaakbord voor het Levend 

Schaakspel bevindt zich nu in Egchel. 

H. van Spijk vraagt of het materiaal ge-

waardeerd is voor € 205. P. Thijssen be-

aamt dit en voegt er aan toe dat wij via de 

KNSB een materiaalverzekering hebben 

voor € 5000. 

 

15. Verkiezing bestuur 

Eerst wordt voorzitter A. Burgmans wordt 

bij acclamatie herkozen. Applaus ! 

Hij merkt op dat hij het geen straf vindt om 

voorzitter te zijn, en hij hoopt dat de goede 

sfeer gehandhaafd kan blijven. 

Vervolgens worden de aftredende bestuurs-

leden B. van der Grinten en G. Hovens bij 

acclamatie herkozen. Hierna verzoekt A. 

Burgmans of Piet Thijssen de zaal even wil 

verlaten. Hij gaat dan even in op zijn enor-

me inzet voor onze vereniging: penning-

meester gedurende 12 jaar gecombineerd 

met 5 jaar wedstrijdleider, voorname rol bij 

vrijwel alle toernooien van onze club en het 

Jeugdkampioenschap van Nederland in 

Venlo (van 2007 t/m 2009). 

 

 

Vanwege deze buitengewone verdiensten 

stelt voorzitter A. Burgmans voor Piet 

Thijssen te benoemen tot erelid van onze 

vereniging. De vergadering gaat hiermee 

unaniem akkoord. 

 

Vervolgens wordt Piet Thijssen weer in de 

zaal gelaten en wordt hem het besluit onder 

luid applaus meegedeeld door de voorzitter. 

Verder deelt hij mee dat mevrouw Thijssen 

inmiddels aanwezig is, en ook zij wordt 

binnengeleid. 

 

Dan houdt secretaris B. van der Grinten 

een toespraak waarin hij uitgebreid stil 

staat bij de inspanningen van Piet Thijssen 

voor onze vereniging. 

Aansluitend krijgt hij een geschenk (een 

Grieks sierschaakspel) en de bijbehorende 

oorkonde overhandigd. Verder zijn er 

bloemen voor hem en zijn echtgenote. 

A. Burgmans stelt dan voor eerst de verga-

dering af te ronden waarna de aanwezigen 

Piet Thijssen geluk kunnen wensen. 

 

16. Rondvraag en sluiting 

P. Timmermans vraagt of we nog 3 jeugd-

leden over hebben. Inderdaad. 

Verder informeert hij of het nu verboden is 

tijdens wedstrijden een mobiele telefoon bij 

je te hebben. A.Burgmans antwoordt dat dit 

inderdaad zo is volgens het Fide-reglement, 

maar de KNSB verleent hiervoor dispensa-

tie: je mag hem bij je houden, maar hij 

moet uit staan en zichtbaar op tafel liggen. 

M. van der Lee vraagt hoe het zit met het 

externe speeltempo. 

G. Hovens antwoordt dat deze vraag nog 

open staat, maar dat er bij de hogere teams 

een voorkeur bestaat voor het Fischer-

tempo. Het vierde team heeft liever het 

klassieke tempo. 

D. Bergmans deelt mee dat er a.s. maandag 

een toernooi is in Blerick (aanvang 20.00). 

G. Munten merkt op dat onze club volgend 

jaar 90 jaar bestaat. Doen we dan iets 

bijzonders? A. Burgmans antwoordt dat er 

nog geen plannen zijn. 

H. van Spijk heeft nog enkele puntjes: 
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• Wat is het minimaal aantal bestuursle-

den? A. Burgmans antwoordt dat dit 3 is. 

• Bord voor Levend Schaakspel aankondi-

gen in clubblad. Goed idee! 

• Kan de koninklijke goedkeuring toch 

nog ergens vermeld worden? Dit kan in 

clubblad. 

• Dank aan bestuur voor alle moeite. Ga 

zo door ! 

Voorzitter A. Burgmans sluit vervolgens de 

vergadering om 22.30 onder dank aan de 

aanwezigen. 

Hierna is de gelegenheid Piet Thijssen en 

echtgenote Jacqueline te feliciteren. 

Bas van der Grinten, secretaris 

2 september 2014 

 

 

TOESPRAAK  

VOOR PIET THIJSSEN  
 

JAARVERGADERING 28-8-2014 

 
Door Bas van der Grinten 

 
Beste Piet, beste Jacqueline, beste aanwe-

zigen, 

 

Het is voor mij een grote eer dat de voor-

zitter mij heeft gevraagd jou toe te spreken 

bij deze gelegenheid. In mei 2009 in Colle-

ge Den Hulster (tijdens het NK Jeugd) heb 

jij hebt een prachtige toespraak gehouden 

bij mijn benoeming tot erelid van de LiSB 

(waarbij ook veel leden van onze club aan-

wezig waren). Ik vind het fijn dat ik nu iets 

voor jou kan doen.  

 

Vorig jaar heb jij nog een toespraak gehou-

den die ook diepe indruk op mij heeft ge-

maakt, en ik denk op iedereen die daarbij 

aanwezig was. Ik doel op de rede (in mooi 

Duits !) tijdens de bijeenkomst hier in 

LimianZ na de uitvaart van Willi Schmitz 

in september vorig jaar. Wat een persoon-

lijke betrokkenheid en originaliteit die 

hieruit naar voren kwam !  Om jaloers op te 

worden. 

Één fraaie zinsnede wil ik hier even uitlich-

ten om dit toe te lichten: 

"Fur Willi gab es die Deutsch-Holländische 

Grenze nicht, er war seine Zeit voraus und 

fühlte sich Europäer". Meesterlijk rake ty-

pering, wat aangeeft hoezeer je je inleeft in 

anderen. 

 

 
 

Hiermee is een van jouw vele goede eigen-

schappen genoemd: de warme belang-

stelling en toegankelijkheid die je hebt voor 

de mensen om je heen, en in het bijzonder 

natuurlijk de leden van onze club. Ik ver-

moed zo dat dat jij van iedereen verreweg 

het beste op de hoogte bent van het wel en 

wee van de clubleden ! 

 

Piet, jouw verdiensten voor onze club (en 

meer algemeen het schaken in de regio) 

zijn niet onder woorden te brengen. Er zijn 

nauwelijks facetten van ons clubleven te 

noemen waar jij niet intensief betrokken bij 

bent geweest. 

Dit blijkt al uit het feit dat je gedurende 

meerdere jaren twee zware bestuursfuncties 

hebt gecombineerd: wedstrijdleider en pen-

ningmeester.  

Je mag deze jaren gerust dubbel tellen. Zo 

bekeken heb jij er zeker 17 bestuursjaren 

op zitten. 

Er zijn denk ik niet veel personen die je dit 

kunnen nazeggen. En dan hebben we het 

nog niet eens over de uitmuntende wijze 

waarop je deze functies hebt vervuld ! 
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En je blijft bij al je inspanningen altijd even 

beminnelijk. De mooie foto van jou voorop 

het laatste clubblad is hiervan een goede 

illustratie.  

Het penningmeesterschap heb je tot op de 

dag van vandaag vervuld, en ik weet van 

jou hoe lastig dit vaak was. 

 

Ook nadat je in 2008 het wedstrijdleider-

schap hebt overgedragen aan Geert Hovens 

ben je op dit gebied onverminderd actief 

gebleven, en heb je Geert waar mogelijk en 

wenselijk was ondersteund. (dit gezegd 

zonder iets af te doen aan Geert's verdien-

sten uiteraard) 

Dit geldt met name bij al die door onze 

club georganiseerde toernooien waarbij jij 

een centrale rol speelde met je laptop en 

printer. En dat waren er vele : 

LimianZ-toernooi, Venlo Open, Theo van 

Spijktoernooi, Zomertoernooi, Vlaaientoer-

nooi, Gongschaken, Hemelvaarttoernooi. 

Vaak had je hierbij ook nog de zorg voor 

locatie, prijzen en materiaal. En in het 

clubblad verschenen na afloop vaak mooie 

verslagen van jouw hand. 

 

In onze bestuursvergaderingen (waarvan je 

er volgens mij nooit een gemist hebt)  heb 

je al die jaren een vooraanstaande rol ge-

speeld. Bij alle discussies was je actief be-

trokken en vaak heb je grote invloed gehad 

op de besluiten die genomen zijn. Daarbij 

was je altijd een zeer prettig en loyaal me-

debestuurslid. 

Overbodig te vermelden dat ik je erg zal 

gaan missen, en dat geldt ongetwijfeld ook 

voor de andere bestuursleden. 

 

Een bijzondere vermelding verdienen jouw 

inspanningen bij het Nederlands Jeugd-

kampioenschap van 2007 t/m 2009 in Col-

lege Den Hulster, waarbij onze club nauw 

betrokken was. Het toernooi zelf duurde 

weliswaar maar 10 dagen, maar de inten-

sieve voorbereidingen begonnen al meer 

dan een half jaar tevoren. Je hield je onder 

meer bezig met financiën, catering, neven-

activiteiten, huisvesting en nog allerlei an-

dere zaken. Jouw inzet en energie hierbij 

waren werkelijk fenomenaal !  

Ik denk dat voor mij bij deze activiteiten 

het duidelijkst werd wat jij allemaal voor 

(organisatorische) capaciteiten bezit en hoe 

veelzijdig jij bent. 

Het succes van deze toernooien is mede 

hieraan te danken. Speciaal genoemd mag 

hierbij het Levend Schaakspel worden (dat 

drie keer is opgevoerd in de binnenstad), 

met het fraaie bord dat jij hebt laten maken 

en dat nu nog regelmatig gebruikt wordt ! 

 

Nog enkele van jouw verdiensten (en dan 

stop ik hiermee want zoals reeds gezegd 

jouw inspanningen zijn met geen pen te 

beschrijven): 

•  Jij was in feite ook "materiaalmeester", 

eigenlijk een afzonderlijke functie waar-

voor we in het verleden ook vaker een 

aparte persoon hadden. De vernieuwing 

van ons materiaal is dan ook vooral aan 

jou te danken. 

•  Bij het jeugdwerk ben je ook altijd nauw 

betrokken geweest. Waar nodig hielp je 

mee, en je was vaak aanwezig bij de ver-

gaderingen van de jeugdcommissie in het 

Ald Weishoes. En je bent ook vaak onze 

jeugd komen aanmoedigen bij toernooien 

elders. 

•  Jij onderhield de contacten met LimianZ 

en andere speelzalen (externe competitie) 

•  We hebben meerdere malen "schaak-

stands" gehad in de Venlose binnenstad. 

Op de Parade tijdens de "Ouverture", en 

ook op het Nolensplein en naast het Stad-

huis (door bemiddeling van Zef Hendriks 

als ik het goed heb). Je hebt hier eveneens 

enorm veel werk voor verzet. 

•  Bij diverse toernooien in Limburg (o.a. 

het Basis-schoolschaakkampioenschap) 

hielp je mee. Verder heb je naast Ad 

Burgmans vele jaren onze club vertegen-

woordigd bij de vergaderingen van de 

Limburgse Schaakbond. In dit verband 

was je ook enige keren lid van de kas-

commissie. 
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Naast al deze beslommeringen ben je altijd, 

sinds je lid werd, een enthousiaste (en ui-

terst sympathieke !) schaker geweest, zeer 

actief bij externe competitie en toernooien. 

Aan de roostercompetitie op onze club-

avond heb je jammer genoeg afgelopen 

jaren niet meegedaan wegens een andere 

grote hobby van jou naast het schaken: bil-

jarten (net als Willi Schmitz !). We missen 

je uiteraard hierbij maar hebben er natuur-

lijk ook alle begrip voor.  

Daarbij probeer je zoveel mogelijk avonden 

aanwezig te zijn. Afgelopen seizoen ben je 

zelfs ladderkampioen geworden (waarvoor 

nogmaals felicitaties !) 

 

Je bent ook een sterke en gevaarlijke scha-

ker, voor wie niemand veilig is. Vaak heb 

je dan ook al (binnen en buiten onze club) 

gerenommeerde spelers verslagen. Geen 

wonder dat Henk van Gool jou regelmatig 

heeft gevraagd in te vallen in het eerste 

team, waar je diverse belangrijke hele en 

halve punten hebt gescoord. 

Als je niet hoefde in te vallen in het eerste 

was je een vaste kracht in het tweede team, 

waar je vele overwinningen hebt geboekt. 

Vanwege je sluwheid (?) heb je van toen-

malige teamleider Nico van der Hoogt in 

zijn uitgebreide clubblad-verslagen diverse 

vleiende bijnamen gekregen, zoals "Python 

Piet" en "Weerwolf". 

Niettemin ben je altijd een uiterst aange-

naam mede-teamlid geweest ! 

Overigens ben je in dit verband ook vaak 

behulpzaam geweest bij het verzamelen 

van de partij-notaties, het invoeren hiervan 

op de computer en doorsturen naar anderen. 

 

Piet, je verlaat nu het bestuur wat ons na-

tuurlijk allemaal heel erg spijt. Maar we 

hebben er vanzelfsprekend het volste be-

grip voor dat je het nu wat rustiger aan gaat 

doen en meer tijd kunt besteden aan andere 

zaken. Gelukkig heb je aangegeven dat je 

zoveel mogelijk betrokken blijft bij de club. 

Je gaat ook gewoon door met bepaalde ac-

tiviteiten zoals het bijhouden van de kalen-

der en het materiaal. 

Verder ben je beschikbaar om je opvolger 

Gerard in 't Veld waar wenselijk bij te 

staan. 

Ik heb begrepen dat jullie samen al zeer 

uitvoerig overlegd hebben, met name over 

het te gebruiken administratieprogramma. 

 

Beste Piet, ik kom langzaam aan het eind 

van mijn verhaal. Het is nu tijd om onze 

grote erkenning voor jou uit te spreken, 

waarbij we natuurlijk ook jouw echtgenote 

Jacqueline betrekken, die jou door alle ac-

tiviteiten ongetwijfeld wel eens gemist zal 

hebben ........ 

 
 

Hierbij hoort uiteraard een geschenk na-

mens de vereniging. 

Ik zal het vast verklappen: het is een 

schaakspel, maar waarschijnlijk niet een 

waarmee je partijen zult gaan spelen. Het is 

een sier-schaakspel van Griekse makelij dat 

te koop was bij het Open Kampioenschap 

van Nederland in Dieren, waar ik een dag 

te gast was. 

Ik hoop dat het je bevalt en dat je er een 

mooi plaatsje thuis voor zult vinden. 

 

Verder natuurlijk ook een oorkonde bij 

jouw benoeming tot erelid. 

En boeketten voor jou en Jacqueline. 

 

PIET, NOGMAALS DANK VOOR AL-

LES   !
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KNSB COMPETITIE RONDE 1 

De Pion  – Venlo 1  

Getemperde verwachtingen 
 

door Henk van Gool 

 

Het nieuwe schaakseizoen is begonnen. Ik 

stel eerst alle spelers van Venlo en de deel-

nemende teams in KNSB klasse 2D voor, 

zodat U weet om wie het gaat en de kansen 

kunt inschatten in onze race naar het kam-

pioenschap. Team Venlo 1 bestaat uit ne-

gen basisspelers die rouleren als de groep 

compleet is en anders een uitvaller kunnen 

opvangen. 

 

Naam    elo 

1. Maarten Strijbos  2336 

2. Joep Nabuurs  2305 

3. Rainer Montignies 2254 

4. Max Warmerdam  2244 

5. Thijmen Smith  2238 

6. Rudi van Gool  2203 

7. Henk van Gool  2119 

8. Thomas Neuer  2076 

9. Carsten Fehmer  2061 

 

Opvallende naam is Max Warmerdam die 

als een komeet omhoog is geschoten en zich 

met stip in de top 4 van onze vereniging 

heeft genesteld.  

 

Klasse 2D   gem. elo 

1.  Eindhoven  2236 

2.  DJC Stein   2181 

3.  Venlo   2222 

4.  Dordrecht   2130 

5.  de Stukkenjagers 2 2070 

6.  Veldhoven  2030 

7.  HMC Calder 2  2100 

8.  UVS   2231 

9.  De Pion   2151 

10.Voerendaal 2  2082 

 

De namen van de spelers per team kunt U 

opzoeken op de website van de KNSB. Zo-

als U ziet steken drie teams er met een elo-

gemiddelde van 2200+ bovenuit terwijl met 

name DJC en De Pion daar kort achter 

zitten. 

Hiermee zitten we in veruit de zwaarste 

parallelgroep van de tweede klasse. Op 

papier zijn onze kansen dus al niet zo heel 

groot om dit seizoen weer terug te keren 

naar de eerste klasse. 

 

Na de eerste wedstrijd, die op zaterdag 27 

september werd gespeeld kunnen we onze 

plannen met betrekking tot promotie voor-

lopig zelfs in de ijskast zetten. Weliswaar 

was het basisteam niet compleet, maar we 

maakten collectief een zeer matte indruk en 

misten geboden kansen. Onze opponent 

‘De Pion’ uit Roosendaal begon veel 

scherper aan de competitie. We leden dan 

ook een pijnlijke nederlaag: 5-3. 

De enige die zich aan de misère onttrok 

was Max, die op bord 1 in een scherpe par-

tij Stefan Colijn van het bord combineerde 

en daarmee ook de enige Venlonaar was 

die een vol punt pakte... 

 

Bord 1 

M. Warmerdam – S. Colijn 1 – 0 

 

Max is al een tijdje ‘hot’ in het schaakwe-

reldje. Na zijn goede optreden vorig jaar als 

invaller in ons team en recent de winst in 

het NK jeugd C-categorie én de winst van 

het open jeugdkampioenschap van Neder-

land A-categorie (!), had ik er alle vertrou-

wen in dat hij dit seizoen gemakkelijk een 

plek op de topborden aankan. Dit bleek 

goed ingeschat. Stefan Colijn werd door 

Max hardhandig van het bord gezet. 

 

Max -

Stefan 
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Max heeft zijn stukken op de zwarte ko-

ningsstelling gericht. Die ziet er wat kaal 

uit zonder een paard op f6. Tijd voor een 

fraaie combinatie! 

20.Txf7!!, Kxf7 21.Dxh7,Pxe5 22.Lxg6+! 

De pionnenbarrière rond de zwarte mo-

narch is hiermee volledig vernietigd. 

22..,Pxg6 23.Tf1+ Nu moet de koning bei-

de lichte stukken op de g-lijn loslaten 

waardoor Max al voldoende materiaal te-

rugwint. 23..,Ke7 24.Dxg7+, Kd8 25. 

Dxg6,Lc6  26.Lf4,Dxf4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog een laatste poging, maar: 

27.Dxe8+,Lxe8 28.Txf4 en na nog enkele 

zetten hield Stefan het voor gezien, Max 

staat immers twee verbonden vrijpionnen 

op de g- en h-lijn vóór. 

 

 

 

Bord 2 

M. Smits – J. Nabuurs  ½ - ½  

 

Joep leek met een nadeeltje uit de opening 

te komen. Zijn pionnen waren versplinterd. 

Hij wist echter via de geopende lijnen en 

een goed geposteerd paard de spies om te 

draaien en een gunstig toreneindspel te be-

reiken. Daar miste hij een kans op winst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark – 

Joep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zwarte pion staat een veldje dichter bij 

promotie en de zwarte koning staat dichter 

bij de pionnen op de h-lijn. Dit moet vol-

doende zijn voor winst. In dit geval mag je 

echter je pion niet in de weg gaan staan. 

Joep wilde uit de schaakjes en speelde 

57..,Ke1? waarna hij een tempo te kort 

kwam om te winnen: 58.Kb6,Te7 59.a6,e2 

60.a7,Te8 61.Te5!,Txe5 62.a8D, en wit 

slaagde erin doormiddel van eeuwig schaak 

en penning de zwarte pion van promotie af 

te houden. 

Winnend is 57..,Kc3! 58.Te5,Kd3 59.a6, 

(59.Td5+,Ke4 60.Td8,Te7 61.Td1,e2 

62.Ta1,Kf3 enz.) 59..,e2 60.Kb6,Tc8 

61.a7,Tf8! creeërt een veilige haven op de 

f-lijn voor de witte koning 62.Kb7,Kd2 

63.Td5+,Ke3 64.Te5+,Kf2 65.a8D,Txa8 

66.Kxa8,e1D 67.Txe1,Kxe1 en zwart wint 

met zijn h-pion. 

 

Bord 3 

T. Smith – J. van Mechelen ½ - ½  

 

De oudspeler van ’t Pionneke uit Roer-

mond, Jan van Mechelen, speelt tegen-

woordig voor De Pion Roosendaal. Hij 

staat bekend als een hele degelijke speler 

waar je moeilijk van kunt winnen. Dat on-

dervond Thijmen in deze partij. 
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Thijmen – Jan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De partij ging lange tijd gelijk op. Einde-

lijk, op de 36e zet, kreeg Thijmen een kans-

je. Hij deed het in eerste instantie goed: 

36.Pg6+!,hxg6 37.Th3+,Lh7 

38.Dh4,Dxe1+ Jan zag zich gedwongen de 

dame te geven om de aanval af te wenden. 

38..,Kg8 39.La2+,Tff7 40.Dxh7+,Kf8 was 

eveneens speelbaar, maar ook dan is wit 

duidelijk in het voordeel. 39.Dxe1,g5 

40.La2? Precies op de 40e zet gaf Thijmen 

het voordeel uit handen. Na 40.b4! kan hij 

gaan kijken of er nog meer in het vat zit. 

Nu werd de zwarte toren met tempo te ac-

tief en zag Thijmen zich genoodzaakt de 

remise te forceren: 40..,Ta8 41.Dd1,Txa2 

42.Txh7+,Kxh7 43.Dh5+,Kg8 44.De8+ 

remise. 

 

 

Bord 4 

T. Penson – M. Strijbos  ½ - ½  

 

Maarten gaf zijn tegenstander al vroeg in 

een Siciliaanse opening controle over veld 

d5 en een half open f-lijn. Thierry keek 

daarna een groot deel van de partij tegen 

een prettige stelling aan. 

Toen de Roosendaler na de tijdcontrole zijn 

voordeeltje had uitgebouwd tot een winst-

stelling nam hij – wellicht onder invloed 

van de stand in de wedstrijd - genoegen 

met zetherhaling. Maarten had geen andere 

keuze dan daarin meegaan. 

 

 

Thierry – Maarten 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.Dg8+,Kd7 52.Dxh7,Dxd4 53.Dxg6 wint 

eenvoudig: de h-pion gaat lopen. Thierry 

nam echter genoegen met schaakgeven op 

e6 en g8. 

 

 

Bord 5 

H. van Gool – J. Schuurmans ½ - ½  

 

Ikzelf voelde me die dag niet 100% fit en 

worstelde tijdens de partij met mijn con-

centratie. Mijn verwoede pogingen om een 

matige zet in de opening te repareren had-

den oorspronkelijk weinig succes. De pot 

had eigenlijk in een dode remise moeten 

eindigen omdat de stelling behoorlijk was 

dichtgeschoven. Ik kwam echter in flinke 

tijdnood en op grond daarvan heeft mijn 

tegenstander waarschijnlijk geprobeerd zelf 

nog op winst te spelen. Hierdoor kreeg ik 

onverwacht mogelijkheden. Ik slaagde erin 

een verre vrijpion te creëren en de enige 

open lijn in de stelling te bezetten. Daarna 

was de koek bij mij op. Door constante 

tijdnood, vermoeidheid en gebrek aan 

energie kreeg ik de winst niet berekend. 

Een blunder van mijn kant kostte de verre 

vrijpion en mijn enige kans op winst, waar-

op de partij toch de uitslag kreeg waar het 

uren eerder al naar uitzag.  
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Henk – Jan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik had al diverse nulzetten uitgevoerd om 

rekentijd op te sparen en daarbij al verschil-

lende keren verzuimd mijn voordeel te ver-

groten. De enige manier om verder te ko-

men is om minimaal één stel torens te rui-

len. En dat had ik hier weer moeten doen. 

Een voorbeeld van een route naar winst: 

54.Tg7,Txg7 (54..,Th8 55.Kxf5) 

55.Txg7,Kf8 56.Tg5,Le6 57.Le2,Kf7 

58.Ld3,Th7 59.Lxf5,Lxf5 60.Kxf5,Th6 

61.b3 en zwart is in tempodwang. 

In plaats daarvan vergat ik dat mijn vrije h-

pion en prise stond en speelde 54.Txf5? 

Daarop was 54..,Lxh5 55.Lxh5,Txh5 

56.Txh5,Txh5 

 57.Tg7+,Ke6 58.Txb7,Th4+ 

 59.Ke3,Kxe5 60.Te7+ remise. 

 

Bord 6 

L. Tolhuizen – T. Neuer  1 – 0  

 

Thomas nam een groot risico in de opening 

door toe te laten dat een dame en paard van 

Ludo een pionnetje midden in zijn stelling 

kwamen stelen. Met nauwkeurig spel had 

hij voldoende compensatie gehad voor de 

boer. Thomas vond echter niet de juiste 

remedie, waarna de stelling rond de 25e zet 

instortte. 

 

 

 

 

 

 

Ludo – Thomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand na 24..,Pa5? 

Het zwarte centrum wordt nu vernietigd, 

waarna de witte d- en e-pionnen de strijd 

beslissen. 

25.fxe5+,Ke7 26.Txc8,Txc8 

 27.Pxd4,Lxe5 28.Pxe6,Tc3 29.d4 enz. 

 

Bord 7 

G. Hovens – P. Kuijpers  0 – 1  

 

Geert liep in de Franse Tarrash tegen een 

schijnoffer aan, dat het zwarte spel volko-

men bevrijdt. Geert had goed in de gaten 

dat zijn enige kans op egalisatie lag in het 

terugofferen van materiaal. Hij offerde ech-

ter het verkeerde stuk waarna hij volledig 

overlopen werd. 

 

 

Geert - 

Paul 
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Hier is 13.Pg6! de aangewezen zet. Een 

mogelijke variant is dan: 13..,hxg6 

14.Lxe6,e4 15.Ph4!,Pe5 16.Dh5,Pxg6 

17.Pxg6,Tf5 18.Dh8+,Kf7 19.Dh7,Ld6 

20.Ph8+,Kf8 21.Pg6+ met zetherhaling. 

 

Geert speelde 13.Lxh7+?,Kxh7 

 14.Dc2+,e4 15.Pe1,e5 16.Pe2,Lf5 waarna 

zwarts sterke centrum en zijn loperpaar een 

verpletterende uitwerking hadden. 

 

Bord 8 

P. Eerens – P. Schoeber 1 – 0  

 

Peter heeft moeite om in de Hollandse ope-

ning zijn weg te vinden. Net als in de par-

tijen van het afgelopen jaar stond Peter 

binnen de kortste keren een pion achter 

zonder compensatie. Hier moet de opening 

even grondig onder de loep worden geno-

men om het lek boven te krijgen! 

 

Pim – Peter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwarts positie is rijp voor de slacht. 

23.Txh7,Kxh7 24.Dh5+,Kg8 

 25.Dxg6+,Lg7 26.Dh7,Kf7 27.Ld5 met 

damewinst. 

 

Gelukkig doet een etentje na de wedstrijd 

wonderen. Gevoelens van teleurstelling en 

depressie zijn dan snel weer weggezakt. 

Het seizoen is nog pril, we hebben nog acht 

wedstrijden te gaan. In de komende ronden 

zullen we eens laten zien wat de werkelijke 

speelsterkte van ons team is! 

 

 

            INTERNE ZAKEN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Door: Nico van der Hoogt 

Het is u vanzelfsprekend niet ontgaan. On-

ze vereniging is weer een nieuw erelid rij-

ker. Op de jaarvergadering van 28 augustus 

2014 werd dit eervolle predicaat verleend 

aan onze meester der penningen, Piet Thijs-

sen. Een zeer verdiende onderscheiding die 

hem werd verleend bij gelegenheid van zijn 

terugtreden uit het bestuur der VSV.  In een 

gloedvol betoog schetste secretaris Bas van 

der Grinten, zelf behorend tot het gilde der 

Venlose ereleden, de vele verdiensten van 

Piet voor de vereniging. 

Zo was hij jarenlang wedstrijdleider en 

penningmeester, functies die hij met tot in 

de puntjes uitvoerde. Ook memoreerde Bas 

Piets grote inzet bij vele toernooien en 

diens actieve bestuursrol. Wie zijn volledi-

ge schaak- curriculum vitae wil nalezen, 

kan elders in dit blad  terecht.  

Bas’ volledige toespraak is daar te lezen. 

 

 
 

Preses Ad Burgmans reikt de oorkonde uit, r. 

Jacq.  
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Goed, Piet sluit dus aan in de rij van een 

aantal illustere voorgangers. Even een stuk-

je Oude Doos, aan Piet vooraf gingen: 
 

W.Roeffen, Joseph Opdenoordt, G.Smets, 

P.Haanen (erevoorzitter), Karel Müller (ere-

voorzitter), J. van Voorst, IGM. Paul van der 

Sterren, Jan Peters, Huub Borghouts, Theo van 

Spijk, Hub van Spijk, Bas van der Grinten en 

Jan op de Laak.  

 

En nu dus Piet als fraaie aanvulling op deze 

lijst.  

Maar behalve zijn vele gememoreerde ver-

diensten mogen we ook het schaakpalmares 

van Piet niet uit het oog verliezen. Reeds 

vele jaren is hij o.a. een rots in de branding 

van Venlo’s Tweede. Als oud-captain van 

deze Gideonsbende noemde ik hem dan 

wel eens schertsend “Python Piet”,1 van-

wege zijn worgschaakstijl. Hij speelt daar-

bij naturel; langdradige schaakstudies, van 

openingen bijv., zijn niet aan Piet besteed. 

Zijn eigen gezonde schaakinzichten hebben 

hem  vele klinkende zeges opgeleverd. Van 

zijn prestaties op het bord volgen hier enige 

pregnante voorbeelden. Piets meest recente 

wapenfeit is het behalen van de titel van 

“LadderkampioenVSV, 2013-2014”. Daar-

bij werd de goede tweede, ene Nico van der 

Hoogt, in de onderlinge ontmoetingen zo’n  

keer of vier het stof uit de broek geklopt… 

Eerst een ladderpot uit 2013 tegen zwaar-

gewicht Henk van Gool. 

 

Wit: Henk van Gool 

Zwart: Piet P. W.Thijssen 

Laddercomp. VSV, 14-02-2013 

D78, Neo-Grünfeld 

 

1.d4 Pf6 2.g3 g6 3.Lg2 d5 4.Pf3 Lg7 5.c4 

c6 6.0–0 0–0 7.Lf4? Een weinig gespeelde 

voortzetting. 7...Pbd7 Hier kan de Zwarte 

Piet al in de plus spelen via   [7...dxc4 

8.Dc1 Le6 9.Td1 Pd5 10.Lh6 Lxh6 

11.Dxh6 en zwart staat enigszins beter... ] 

8.a4 Pe4 weer: dxc4 9.Dc1 dxc4 hè, hè, 

 
1 “Python Piet”, dit kan nu niet meer natuurlijk. Ook 

“Panninger Penningen Piet” is nu passé. Erelid immers!  

daar issie dan 10.Lh6 Pb6 11.Lxg7 Kxg7 

12.a5 Pd5 13.Dxc4 Pd6 14.Dc1 f6 15.Te1 

Pb4 16.Dd2 Pa6 17.Dc2  
 

 
 

De Panninger veteraan heeft het Elover-

schil van 300 pnt. geruisloos weten te 

slechten. Ook in het vervolg speelt ons 

versbakken erelid degelijk verder 17...Pb5 

18.Ta4 Le6 19.Pc3 Tc8 20.Td1 Pxc3 

21.bxc3 Dc7 22.Pe1 Tcd8 23.Db2 Td7 

24.e4 Tfd8  Stelling jongens! Hop! 

 

 
  
Maar toch is P. nu wat in de verdrukking 

aan het raken. Ach ja, een peerd aan de 

rand.. Met Tb1 en Pd3 had H. de pressie 

kunnen opvoeren.  25.Tc1 Lf7 26.Pc2 e5 

27.Pe3 Db8 28.Taa1? Da's minder van de 

captain van ons topteam. Veronachtzaamt 
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immers de dekking van d4. De Python, sor-

ry, Piet knijpt direct toe. Eerst diagram 

s.v.p. Dank, redactie.  

 

 
 

28...exd4 29.cxd4 Txd4 30.Tab1? Henk 

zit even in een dipje, want hierna drukt P. 

nog harder op wits stelling 30...Tb4 

31.Da3 Txb1? 31...Dd6, met fors voordeel 

[31...Dd6 32.Txb4 Dxb4 33.Da1 de enige 

33...Pc5 34.e5 Pb3 35.exf6+ Kf8 En in ver-

te wenkt de winst met een passende liquide 

versnapering...] 32.Txb1 Pc7? Begrijpelijk.  

Zwart wil de randknol weer naar de status 

van raspaard promoveren. Dat heeft echter 

een groot bezwaar, immers is Hare Zwarte 

Majesteit plots van het strijdtoneel (e5!) 

afgesneden. Piet pas toch op!  33.Db2? 

Diagram. Tempo! Hoezo, moest afwassen? 

 

 
 

Nu laat Henk op zijn beurt de kans op 

voordeel liggen met: [33.e5! dreigt Lxc6 

33...Pb5 34.exf6+ Kg8 35.Dc5] 33...Pb5 

oef! 34.Pg4 Dd6 Jammer voor P. 34...Td4 

houdt de plus intact. Hierna vervlakt het 

spel en rolt geruisloos naar een remise.  

35.e5 fxe5 36.Pxe5 Dd4 37.Dxd4 Txd4 

38.a6 bxa6 39.Lxc6 Ld5 40.f4 Lxc6 

41.Pxc6 Td6 42.Pxa7 Pxa7 43.Tb7+ Kf6 

44.Txa7 h5 45.Kg2 Tc6 46.Kh3 Kf5 

47.Tf7+ Tf6 Line Vredespijp 

 

Slotstelling: 
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Deze, uche, uche.. 

 

De volgende ontmoeting is P.’s pot tegen 

superveteraan Jacob, die al meerdere jaren 

een graag geziene gast is in het Venlo 

Open.  

 

Wit: Piet P. W.Thijssen 

Zwart: Jacob Woudstra 

 

Venlo Open, 2012 

D73, Grünfeld, fianchetto variant 

 

1.Pf3 d5 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.d4 Pf6 5.c4 

c6 6.Pc3 Pbd7 7.Dc2 (cxd5) 7...dxc4 8.a4 

0–0 9.0–0 Pb6 10.e4 Lg4 11.Le3 Dc8 

12.a5 Pbd7 13.Pd2  

Diagram graag! 

 

 
 

13...b5 Jacob wil zijn plusboer niet zonder 

stoot of slag uit handen geven. 13...Le6 was 

daarvoor meer geschikt.  14.axb6 Pxb6 

15.f3 Lh3 16.Pe2 Le6 17.Ta5 Td8 

18.Tfa1 Db7 19.Pf4 

Beeld!  

 

 
 

Tot hier heeft Jacob de witspeler moeite-

loos bijgebeend. Echter hier tast hij  mis. 

Nodig was : [19...Lh6 20.Dc3 Lxf4 21.Lxf4 

Pe8] Pe8 20.Pxe6 fxe6 Nu ligt zwarts pi-

onnenstructuur en daarmede zijn stelling in 

gruizelementen... 21.Dc3? Maar Piet ziet 

het niet en de vis glipt voorshands van de 

angel. Aangewezen was: [21.Pxc4 Lxd4 

22.Lxd4 Txd4 23.Pe5 Td6 24.Dc3 En Ja-

cobus zit in de tang] 21...Pd6 22.Db4 Pb5 

23.Pxc4 Lxd4 24.Lxd4 Pxd4 25.Pe3 Pb5 

26.Lf1 Td4 27.Db3 Pc7? Hoewel toch 

reeds de 85 voorbij, maakt Jacob wederom 

een slippertje... Hij kon stand houden met: 

[27...Dd7 28.Lxb5 cxb5 29.Dxb5 Tf8] 

28.Pc4 Pb5? 

Stelling, jongens, kom op! 
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 Maar dit is er definitief teveel aan en nu 

kent het kakelverse member of honour2 

geen genade meer.  29.Pxb6 Dxb6 

30.Dxe6+ Kf8 31.Txb5 1–0 
 

Zo schaakt Piet. Spijtig is wel, dat hij de 

interne competitie mijdt. Op de donderdag-

avond viert hij immers dat andere grote 

talent bot: het biljarten.  

Tja, die schaak-biljart dubbeltalent combi-

natie treffen we vaker aan: ook wijlen Willi 

Schmitz was er een schoolvoorbeeld van. 

En Sjraar Munten, Dick Kappert en Nico… 

 

Onderzoeksvoer voor breinkundigen! 
 

 
Jacob (l.) en Piet tijdens hun onderonsje in 

2014… 

 
2 “Kakelverse member of honour”, nee, toen natuurlijk 

nog niet. Maar dat anachronisme kon Piet indertijd nog 

niet weten… Och, wat kan het ook geven! 

 

Tot zover! Piet, het ga je goed! 

 

En na de strijd, typisch Piet, sportief: 

 

 

Och Jacob, het was niet kwaad bedoeld… 

 
 

 

 

Nico, oktober 2014 
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BOEBS COLUMN 

 

Boeb over Geert  
 

door Boeb Jacobs 

 

 Toen ik hem onge-

veer 32 jaar gele-

den in Tegelen leer-

de kennen wees 

niets erop dat de 

rustige en beschei-

den jongeman met 

aanleg voor het 

schaakspel uit zou 

groeien tot een po-

pulaire en succes-

volle wedstrijdleider.  

Bij “de grote boze wolf” in Venlo nog wel.  

 

Het was ver voor de herindeling, door ve-

len annexatie genoemd, en in Tegelen was 

Venlo net zo populair als  Ajax bij de sup-

portersvereniging van Feyenoord. 

Nadat Geert bij de Tegelse Schaakvereni-

ging alle mogelijke successen had behaald 

waaronder ook het clubkampioenschap in 

1993 was hij, zoals dat tegenwoordig heet, 

aan een nieuwe uitdaging toe. Maar een 

overgang naar een andere schaakclub had 

voor de clubman pur sang bijna iets onfat-

soenlijks. Clubliefde had hij hoog in het 

vaandel staan. Er moest nog veel water 

door de Maas stromen voor hij tot een be-

sluit kwam. 

 

Dat gebeurde op een zwoele zomeravond 

na weer een ronde van het Tegelse ZAT 

toernooi. Terug lopend naar huis zag hij het 

“licht”, en bekeerde zich tot de Venlose 

schaakclub. Wellicht behoeft de naam 

“ZAT toernooi” toelichting. Want onwille-

keurig zullen sommigen de afkorting “zat” 

in verband brengen met de gezellige sfeer 

die destijds bij de Tegelse Schaakclub 

heerste. Maar ZAT staat voor Zomer- 

Avond-Toernooi. Het was alleen voor club-

leden en we speelden in café De Tunnel in 

Tegelen. Magische tijden waren het en 

Geert deed voluit mee. Het werd altijd laat 

en niemand kwam van dorst om. 

 

De aanmelding van Geert bij de Venlose 

Schaakclub was zijn beste zet ooit. Het 

heeft hem en de club goed gedaan. Welis-

waar maakte hij van de interne competitie 

een beestenboel. Maar zeg nou zelf: “Ik 

speel bij de olifanten” maakt op de buiten-

wereld toch een betere indruk dan “ik speel 

in groep drie”.  

 

De Amerikaanse schrijfster en Nobelprijs-

winnares literatuur Pearl S. Buck gebruikt 

ook dierennamen als een soort geuzen-

naam. In haar meesterwerk “De Goede 

Aarde”  voert ze Wang de Tijger op. Hij is 

de zoon van hoofdpersoon Wang Lung, 

Onlangs maakte Geert bekend dat zijn le-

ven een volgende fase is ingegaan.  De tij-

ger is uit zijn kooi  losgebroken, heeft de 

knellende ketens van de loonslavernij ver-

broken en is ZZP-er  geworden. Geert heeft 

de boekhouderij gelaten voor wat het was, 

alle schepen achter zich verbrand en gaat 

op  professionele wijze met de letteren aan 

de slag. 

 

Interviews, columns, teksten, verhalen en 

gedichten behoren tot de mogelijkheden. 

Daar wil hij zijn werkterrein van maken   

De tijger gaat de wildernis van het vrije 

ondernemerschap in waar de spelregels van 

het liberalisme gelden: “Vreten of gevreten 

worden, winnen of verliezen”.  

Ik ben er zeker van, Geert gaat winnen. De 

potentie heeft hij.  
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EVEN VOORSTELLEN…  

PAUL CLADDER EN  

ROBERT MEILINK 

 

In de loop van het vorig seizoen zijn Paul 

Cladder en Robert Meilink lid geworden 

van onze club. Het wordt tijd ze even voor 

te stellen. 

 

 

Wie is Paul Cladder? 

 

Ik ben in 1962 

in Birmingham, 

Engeland gebo-

ren en heb af-

wisselend in 

Engeland en 

Nederland ge-

woond. In Ne-

derland heb ik 

in Haarlem en 

Lelystad ge-

woond. 

 

Hoe ben ik in aanraking met schaken 

gekomen? 

 

Schaken heb ik geleerd van mijn vader toen 

ik ongeveer zes jaar oud was. Al snel begon 

ik van hem te winnen en wilde hij niet meer 

met mij schaken. Daarna heb ik hele tijd 

niet geschaakt. Pas toen ik 40 jaar was ben 

ik serieus begonnen met schaken. Ik ben in 

die tijd lid geworden van SV Lelystad. In 

goed twee jaar tijd ben ik toen van een ra-

ting van 1200 naar 1500+ gegaan. Als oe-

fening heb ik vooral het stappenplan ge-

bruikt en daarnaast veel in de competitie 

gespeeld bij SV Lelystad. 

 

Met zwart ben ik wat voorzichter dan met 

wit, maar ik ben niet een uitgesproken type 

speler. 

De strategische kant van schaken vind ik 

heel leuk, maar ook het achteraf analyseren 

om te horen waarom mensen bepaalde zet-

ten hebben gedaan. Ook het feit dat je men-

sen leert kennen die denkers zijn, trekt me 

wel. 

 

Waarom ik voor de Venlose Schaak Ver-

eniging  heb gekozen? 

 

Dit had een hele praktische reden:  ik ben 

in deze regio gaan werken en deze vereni-

ging  was het dichtst bij mij in de buurt. 

 

 ______________________ 

   

 

Wie is Robert Meilink? 

 

Ik kom uit de kop 

van Noord Hol-

land, Anna Pau-

lowna om precies 

te zijn.  Na een 

opleiding MEAO 

ben ik als admini-

stratief medewer-

ker gaan werken 

bij een accoun-

tantskantoor. Maar 

omdat ik met mensen wilde omgaan ben ik 

geswitcht naar de winkelketen Free Record 

Shop. Daar heb ik 17 jaar gewerkt, uitein-

delijk als winkelmanager. De rode draad in 

mijn leven is toch wel verkopen en met 

mensen omgaan, want na de Free Record 

Shop heb ik nog gewerkt bij de Action, de 

boekenclub ECI en de leeswinkel AKO. En 

op 11 oktober heb ik mijn Primera winkel 

in het winkelcentrum de Wieën te Blerick 

geopend. 

Daarnaast heb ik nog andere hobby’s:  voor 

de lokale omroep in Anna Paulowna heb ik 

als DJ gewerkt en nu beheer ik het muziek-

bestand van Omroep Venlo. 

 

Hoe ben ik in aanraking met schaken 

gekomen? 

 

Als tienjarige ben ik op school gaan scha-

ken. Daarna heb ik ongeveer twaalf jaar bij 

de schaakclub in Anna Paulowna gespeeld. 

Ik ben ik daar zelfs een keer clubkampioen 
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geworden, zij het met enig geluk.  

Vanwege een andere baan ben ik toen gaan 

schaken bij schaakvereniging VVV (Van 

Vijanden Vrienden) in Alkmaar, een voor-

loper van de huidige schaakclub De Waag-

toren. De top van mijn rating lag toen tus-

sen de 1750-1800. Als je mij als schaker 

zou moeten typeren dan zou ik zeggen dat 

ik een impulsieve schaker ben. 

In 2002 ben ik gestopt met schaken en pas 

nu heb ik de draad weer opgepakt. Ik het 

begin doe ik alleen mee aan de laddercom-

petitie. Ik merk wel dat ik veel openings-

kennis ben kwijtgeraakt. 

 

Waarom ik voor de Venlose Schaak Ver-

eniging heb gekozen? 

 

Voor de liefde ben ik naar Venlo gekomen  

en omdat de Venlose Schaak Vereniging  

dichtbij was, heb ik daarvoor gekozen. 

 

 _______________________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUL VAN DER STERREN 

DOOR LISB TOT ERELID  

BENOEMD 
 

Op donderdag 6 november 2014 vindt in 

Venlo op de clubavond van de Venlose 

Schaakvereniging de huldiging plaats van 

GM Paul van der Sterren vanwege zijn be-

noeming tot erelid van de Limburgse 

Schaakbond. Paul heeft zijn schaakroots bij 

de Venlose Schaakvereniging. Hij is erelid 

van deze schaakclub.  

 

In 2001 stopte Van der 

Sterren op 45-jarige 

leeftijd met de wed-

strijdsport. Sindsdien 

houdt hij zich voor wat 

het schaken betreft nog 

bezig met het geven 

van lezingen, training 

en commentaar voor 

het publiek bij grote toernooien. Ook gaat 

hij onverminderd door met het schrijven 

van boeken. Hij publiceerde zijn drie-

delige serie De wereld van de schaakope-

ning, zijn autobiografie Zwart op wit. 

Verslag van een schakersleven en in 2014 

zijn nieuwste boek Terug in het strijdperk. 

 

Na het officiële gedeelte van de huldiging 

zal Paul een schaakpraatje houden waarbij 

hij een partij zal bespreken en met de toe-

hoorders zal discussiëren over tactiek en 

strategie in de betreffende schaakpartij. Dit 

duurt ongeveer een uur. Hij neemt ook wat 

exemplaren van zijn nieuwe boek Terug in 

het strijdperk mee, die na afloop van zijn 

praatje door belangstellenden gekocht en 

door hem gesigneerd kunnen worden. 

 

Oproep aan de leden van de Venlose 

Schaakvereniging: komt allen! 

 Ook belangstellenden van buiten de ver-

eniging zijn welkom. 
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GEERTS COLUMN  

 

Afscheidsbrief 
 

door Geert Hovens 

 

Wattuh? Dat is 

waarschijnlijk de 

eerste reactie die bij 

u opkomt. Ik kan jul-

lie geruststellen. Jul-

lie hoeven mij maar 

2 weken te missen. 

En waarschijnlijk 

gaan er nu bij sommigen wat lichtjes bran-

den. Ein Aha-erlebnis.  

 

Onze Tijger gaat natuurlijk weer zijn Baye-

rische vrienden bezoeken en naar de Te-

gernsee! Yes, inderdaad, dat klopt hele-

maal. Ik kan de verleiding 
 

  
 

die me daar weer ten deel gaat vallen niet 

weerstaan. Ik moest er dit jaar wel bijzon-

der vroeg bij zijn om mijn plek bij de 

 
18. OIBM Bad Wiessee 25. Oktober 

bis 2. November 2014 
 

te reserveren. Natuurlijk ga ik schaken, 

maar vooral veel wandelen en genieten en 

me laten verwennen. Daar is een kuuroord 

natuurlijk ook voor. Goed weer is verze-

kerd. Slechts eenmaal heeft het flink ge-

sneeuwd, maar dat heeft ook ongelooflijke 

charmes. Het maakt de wereld een beetje 

zachter onder een mooie witte deken.  

 

 
 

 

Bij het doornemen van de deelnemerslijsten 

vielen me een aantal spelers op: 

• Ulf Andersson, Zweeds grootmeester, 

elo 2520, hij is de vriendelijkheid zel-

ve, ik mocht een keer tegen hem spelen 

en werd langzaam doch dringend van 

het bord geduwd; 

• Michael Prusikin, GM met elo 2521, 

traint de jeugd van de SV Tegernsee. 

Ook tegen hem heb ik gespeeld en dat 

was de eerste keer dat ik op een live-

bord zat, ja het was onvergetelijk, die 

zeperd van 17 zetten 

• Dieter Pirrot (IM 2389), Arno Zude 

(IM 2381) en Reinhard Zunker (FM 

2180), die ik iedere dag aan de ontbijt-

tafel tref 

• Carsten Fehmer, clubgenoot, doet dit 

jaar voor het eerst mee, daartoe aange-

zet door zijn broer Dirk Fehmer bij 

TSV Haunstetten (een omniumvereni-

ging uit Augsberg met 2900 leden) 

• Niek Oud, bouwjaar 1927, dit jaar oud-

ste? Deelnemer 

• Richard Wörl, Ritchi voor vrienden, 

blitzmeister van Nürnberg, voor be-

langstellenden, we spelen in 
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Kom gerust een kijkje nemen. Eddy kan 

trouwens goed koken, dus ik zit gebeiteld. 

 

En natuurlijk doet ook Linke Mik weer mij. 

Hij heeft officieel Michael Linke, hij speelt 

bij SF Ford Köln, ik heb al twee keer  tegen 

hem gespeeld. 

 

Over Linke Mik gesproken, er is nu ook 

een Vastelaovesband uit Tegelen met die 

naam. Ik heb ze een email gestuurd met 

mijn artikel dat ik eerder voor de Vizier 

schreef en kreeg een leuke reactie van ze. 

Maar of ik ze uitnodig op een clubavond 

weet ik niet. Misschien moeten wij maar 

een keer gaan schaken terwijl zij repeteren.  

Dat is pas Linke Mik!! 

 

Tot begin november, en gehoorzaam mijn 

vervanger! 

 

Geert den Tijger oet Tegelen 

 

 

 

 

 
 

             - Advertentie -   

BORD 

LEVEND SCHAAKSPEL 
TE HUUR 

De Venlose Schaakvereniging is in het bezit van een fraai bord in de vorm van een 
groot zeil (afmeting 5 x 5 meter) dat gebruikt kan worden voor een voorstelling met 
levensechte "schaakstukken".  

 

Dit bord is te huur.  
Bijbehorend hoofddeksels voor alle schaakstukken in 
kindermaten kunnen ook worden gehuurd. 
 
Voor informatie kan contact worden opgenomen met 
Piet Thijssen  077-3073961 of piet.thijssen@hetnet.nl 

 

 

 

 

mailto:piet.thijssen@hetnet.nl
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Door: Nico van der Hoogt 

   

  Enige weken na publicatie van de laatste 

Oude Doos die met een crypto uit de jaren 

’90 van de vorige eeuw gepaard ging, be-

gon zich gaandeweg een gevoel van veront-

rusting van mij meester te maken.  

  “Is het (schaak)volk dommer geworden in 

de laatste 2 decennia?”,3 zo vroeg ik mij, 

door een lichte wanhoop bevangen, meer 

en steeds meer af. Want nog geen enkele 

reactie, laat staan een goede inzending bin-

nen op de retropuzzel van Hay Ophey! En 

dat ondanks de door het clubgremium roy-

aal beschikbaar gestelde   prijzenpot van 

fraaie wijnen daaraan verbonden. En dat, 

terwijl indertijd ik, als toenmalig eindre-

dacteur, in 1993  reeds na 3 dagen maar 

allerliefst zo’n 8 (!) goede oplossingen 

mocht binnenmelden. Soms gepaard met de 

hebzuchtige vraag: “En, Nico, krieg ik 

noow ein fleske wien, astebleef?” Er moest 

toen dus heus worden geloot.  

  Maar nu. Oorverdovende stilte aan het 

schakersfront. O ja, op de clubavond tracht-

te wel een aantal VSV’rs4 mij na aandrin-

gen mijnerzijds wijs te maken er intensief 

mee bezig te zijn, om dan snel naar een 

ander onderwerp te zappen. Ja, ja. Zelfs 

Joep liet maar niet van zich horen... 

  Maar dan. We schrijven d.d. 17 september 

A.D., wanneer in mijn mailbox de volgende 

nuchtere mededeling binnenrolt: 

“ Hallo Nico, Voor ik het vergeet: hierbij 

nog mijn oplossing van de schaakpuzzel”.  

 
3 Of ik slimmer?, op z’n van Gaals… 
4 Vroeger Koninklijk Erkende 

Allemachtig! Rudi5 meldt zich. En voegt 

een geheel correcte solventie toe… 

En voorkomt daarmee ernstige psychische 

schade bij uw rubricist. Gelukkig maar!  

  Goed. Dat gevaar op het nippertje zijnde 

afgewend, deed ik Rudi onmiddellijk, zon-

der loting zijn prijs toekomen, een fruitige 

Merlot met een neus van wilde bloemen en 

een vermoeden van geraspte walnoot, mie-

rikswortel en peterselie.6 Ik weet dit omdat 

ik gedwongen was de resterende flessen 

zelf weg te werken. Proficiat, Ruud! 

De oplossing dan maar: 

 

Horizontaal:  

4.dameoffer 8.paardspelen 10.slavisch 

11.topper 13.olympiade 15.oogsten 

16.organisatie 17.klasse 18.Italiaans (Lia at 

nasi) 19.kleur 23.roem 24.eindspel 

25.overleg (praatje met de kip) 26.Russisch 

27.kans 28.verdienen 

 

Verticaal: 

1.Pools 2.Catalaans 3.Afdeling (splitsing 

gereed) 5.diagonaal 6.diploma 

7.schaakrubriek 8.protesteren 9.simultaan 

12.toernooi 14.onzeker 20.blokkade 

21.zenuwen 22.activiteit 

 

Ja, nu wordt alles duidelijk. U krijgt het 

volgend jaar nog wel een nieuwe kans. 

Want niet iedereen zal even blij wezen… 

 
 

“Bedank veur diene kripto, Nico!” 

 
5 (van Gool) 
6 Nee, nee, géén Château Migraine… 
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HISTORISCHE 

SCHAAKPARTIJEN 

Door Peter Schoeber 

Wenen 1922 
 

Wenen 1922 wordt herinnerd als een van 

de eerste grote toernooien na de eerste we-

reldoorlog. Met uitzondering van Capa-

blanca en Lasker kende het toernooi een 

topbezetting (o.a. Rubinstein, Aljechin, 

Bogoljubov, Grünfeld, Maroczy, Reti, 

Spielmann, Tarrasch en Tartakower). 

 

Winnaar werd met een uitstekende score 

van 11,5 uit 14 Akiba Rubinstein. Hij bleef 

daarmee 2,5 punt voor op Aljechin, die 

hiermee niet verder kwam dan een gedeelde 

vierde plaats. 

 

 
 

Rechts: Rubinstein 

 

Een misstap in Aljechin's carrière. Hij do-

mineerde immers de toernooiarena in de 

beginjaren twintig met eerste plaatsen in 

Den Haag, Boedapest en Triberg een jaar 

eerder en in Hastings een paar maanden 

eerder. De toekomst behoorde echter toe 

aan Aljechin en niet aan Rubinstein, die 

hierna geen enkele partij meer tegen hem 

wist te winnen (0,5 uit 5). 

De overwinningen die Rubinstein in Wenen 

behaalde op Aljechin en Bogoljubov kun-

nen echter vergeleken worden met de beste 

partijen, die hij ooit speelde. 

Rubinstein, Akiba -  

Aljechin, Alexander 

 

Wenen 1922 
 

1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pf3 Lg7 4. Pc3 d5 5. 

e3  

 

De zet van Rubinstein. Hij speelde deze zet 

ook tegen het Nimzo-Indisch (Het Rubin-

stein-systeem van het Nimzo-Indisch). Het 

systeem is gebaseerd op een solide en har-

monische ontwikkeling van de stukken 

waarbij de pionnenketen intact blijft.  

 

5…O-O  

Bogoljubov speelde hier 5...c6 6. cxd5 

Pxd5 7. Lc4 Pxc3 8. bxc3 c5 9. O-O Pc6 

10. La3 cxd4 Niet goed is 10...Da5 

11.Lxc5...b6 12.Ld5 11. cxd4 a6  

De beste manier om wits ruimtevoordeel 

tegemoet te komen is 11...Lf5 12.Tc1... 

Tc8 12. Tc1 b5!?  

Een interessant pionoffer. Veiliger is 

evenwel 12...Pa5 13.Ld3...b5 13. 

Lxf7+ Txf7 14. Txc6 Lb7 15. Tc5 Ld5? 

Het enige principiële vervolg is 15... 

Lxf3 16.gxf3...e5 en indien 17.dxe5...Dxd1 

18. Txd1...Lf8 19.e6...Tfa7 met de 

bedoeling na 20.Tc3? met 20...b4 uit te ha-

len. 16. Dc2 e6  

Of 16...Lxf3 17.gxf3...Txf3 18.De4 met 

voordeel voor wit 17. Tc1 Lf8  

18. Pe5 Lxc5  

Andere varianten zijn hier. 18....Tb7 

19.e4...Lxc5 20.dxc5...Lc4 21.Pxc4... bxc4 

22.Dxc4 

Of 18...Tg7 19.e4...Lxc5 20.dxc5...Lb7 21. 

c6...Lc8 (21...Tc8 22.Db3) 22.Td1 

19. Pxf7 Kxf7 20. Lxc5 Dg5 21. g3 
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Stelling na de 21e zet van wit 

 

21…Dg4  

Beter is 21..Df5 22.Dxf5...gxf5 en vanwege 

de ongelijke lopers mag zwart op remise 

hopen. 

Waarschijnlijk had Aljechin geen zin om 

dit eindspel urenlang te verdedigen. 

Hij koos voor een andere oplossing. 22. f3 

Lxf3?  

Maar dit is harikiri. 22...Dg5 23. Tf1 e5 24. 

e4 Kg7 25. Df2 Lxe4 26. Lf8+ 1-0 

 

Rubinstein, Akiba -  

Bogoljubov, Efim 

 

Wenen 1922 
 

1. d4 d5 2. c4 c6 3. e3 Pf6 4. Pc3 g6 5. Pf3 

Lg7 6. Le2 O-O 7. O-O Pbd7  

Beter is 7....dxc4 8.Lxc4...Pbd7 met de be-

doeling met ...c5 of ...e5 te gaan 

werken. 8. cxd5 Pxd5 9. Pxd5 cxd5 10. 

Db3 Oefent druk op de damevleugel uit 

en bereidt een snelle bezetting van de c-lijn 

voor. 10... Pf6 11. Ld2 Pe4 12. Tfd1 

Pxd2 Dit ontwikkelt alleen het witte spel. 

Beter is  12...Lg4. Na 13.Dxb7... 

Tb8 14.Dxa7...Txb2 heeft zwart voldoende 

tegenspel. 13. Txd2 Dd6 14. Tc1 b6 

15. Tdc2 Lb7 16. Da4 Een goede zet, 

waardoor zwart zijn damevleugel verder 

moet verzwakken om met zijn a8-toren te 

kunnen spelen. 16…a6 17. Tc7 b5 18. Da5 

Tab8 19. T1c5 Tfd8 20. Pe5 Lf6 Niet 

20...Lxe5? 21.dxe5 Dxe5 22.Txb7 en wint. 

Maar wit heeft al beslissend voordeel. 21. 

Pc6 e6 

 

 
 

Stelling na de 21e zet van zwart 

 

De pointe. Na 22.Pxb8 Txb8 dreigt Ld8, 

maar 23.Lxb5 Ld8 24. Le8 wint toch. 

22. g3! Tdc8 23. Pxb8 Txb8 24. Lxb5! 

Ld8 Of 24...axb5 25.Da7 etc. 25. Le8 

Df8 Hier heeft zwart al niks beters meer 

dan af te wikkelen naar een verloren 

toreneindspel (25... Lxc7 26.Dxc7 Dxc7 

27.Txc7 Txe8 28.Txb7). Hij kiest voor een 

snellere oplossing.  

26. Txb7 Lxa5 27. Txb8 Dd6 28. Tb7 Lb6 

29. Tc6 Db4 

30. Lxf7+ 1-0 
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ZOMERSNELSCHAAK 

TOERNOOI 
 

Op donderdag 21 augustus 2014 vond de 

laatste ronde plaats van het Zomersnel-

schaaktoernooi. De nummers 1 tot en met 3 

ontvingen een geldprijs. 

 

De eindstanden overall waren voor de A 

categorie:  

 

 
Joep winnaar A-categorie 

 

 

 

Zomertoernooi 2014 A  

1. Nabuurs, Joep 30  

2./3. Bergmans, Dirk 22  

    Van Gool, Henk 22  

4. Alonso, Jose 17  

5./6. Hovens, Geert 16  

   Warmerdam, Max 16  

7. Smith, Thijmen 15  

8. Thijssen, Piet 11  

 
Henk en Dirk : de nummers twee en drie 

van de A 

 

De eindstanden van de B-categorie waren: 

 

 

Pim winnaar B- categorie 

 

Zomertoernooi 2014 B  

1. Lammes, Pim 28  

2. Kappert, Dick 18  

3. In 't Veld, Gerard 17  

4./5. Woudstra, Jacob 16  

    Kuntzelaers, Piet 16  

6. Plukkel, Simon 14  

7. Cladder, Paul 13  

    Vossen, Jack 13  
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Dick en Gerard: de nummers twee en drie van de B 

 

 

Max en Siem de aanstormende talenten 
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INTERNE COMPETITIE 2014-15 eerste cyclus, stand 9 oktober 2014 
 

 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

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

2 Eric schouten         0,0 

3 Peter Schoeber 0     0 0 0,5 0,5 

4 Bas van der Grinten     0,5 1  1 2,5 

5 Geert Hovens 0   0,5  0 0 0,5 1,0 

6 Max Warmerdam 0,5  1 0 1  0  2,5 

7 Maarten Strijbos   1  1 1   3,0 

8 Dirk Bergmans   0,5 0 0,5    1,0 

 

 

 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Marc van der Lee  1 0,5 1 0   0,5 3,0 

2 Nico van der Hoogt 0  1 0,5   1 0 2,5 

3 Sjraar Munten 0,5 0    0,5 0  1,0 

4 Gerard in 't Veld 0 0,5   0,5 0,5 1  2,5 

5 Jan op de Laak 1   0,5  1 1 1 4,5 

6 Ger van Leipsig   0,5 0,5 0  0,5 0,5 2,0 

7 Karl Jacobitz  0 1 0 0 0,5   1,5 

8 John de Laat 0,5 1   0 0,5   2,0 

 

 

 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Ad Burgmans  0,5 1 1 0    2,5 

2 Mart Dael 0,5  0 0,5   0 0,5 1,5 

3 Boeb Jacobs 0 1    0 0 0 1,0 

4 Huub Borghouts 0 0,5   1  0,5  2,0 

5 Dick Kappert 1   0    1 2,0 

6 Hans Leenders   1    1 0 2,0 

7 Miki Nieczyporowski  1 1 0,5  0   2,5 

8 Ron Vink  0,5 1  0 1   2,5 
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BUFFELS  Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 Paul Cladder   1 0 0   1 2,0 

2 Peter Timmermans 0       1 0 1,0 

3 Piet Kuntzelaers 1     0,5 1   2,5 

4 Jean Paul Joosten 1   0,5   1 1 3,5 

5 Jos Kempen   0 0 0   0 0,0 

6 Harry Wuts 0 1   0 1   2,0 

 

 

 

 
STRUISVOGELS  Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 Peter Smith   1 1 0   1 3,0 

2 Harald Blankertz 0       0 1 1,0 

3 Peter Keimpema 0     0 0   0,0 

4 Albert Houwen 1   1   0 1 3,0 

5 Gerben Oosterbaan   1 1 1   0 3,0 

6 Jacqueline Verplakke 0 0   0 1   1,0 

 



 37 

 

Ledenlijst oktober  2014 

       
Marc van der Lee Malherbestraat 3 5924 BG Venlo 077-3543253 

Hans Leenders Schout de Wagenerstraat 30 5981 EH Panningen 077-3079687 

Ger van Leipsig Goselingstraat 1A 5931 HR Tegelen 06-15568953 

Bertram Lietz Lindenstrasse 5 47665 Sonsbeck +492838779297 

Robert Meilink Hogeweg  39 5914 BB Venlo 06-42951532 

Frans Mertens Heerstraat Zuid 10 6099 AG Beegden 0475-578120 

Rainer Montignies Bückerfeldstraße 18 47803 Krefeld (D) +4917664022922 

Hans van Mulekom Markt 4 6118 BC Nieuwstadt 046-4856006 

Sjraar Munten Stalbergweg 79 5913 BK Venlo 077-3512290 

Joep Nabuurs Prins Bernhardstraat 55 5961 BT Horst 077-3548859 

Mart Nabuurs Koopvaardijstraat 19 5917 JE Tilburg 06-11181259 

Thomas Neuer Rolandsfeld  31 46045 Oberhausen (D) +49-1799094929 

Miki Nieczyporowski Groenveldsingel 63 5913 SC Venlo 06-52337015 

Gerben Oosterbaan Geresstraat 195 5922 CP Venlo 06-12300625 

Jos Rievers Kölnerstrasse 9 47647 Kerken (D) +492833573509 

Peter Schoeber Maasbreesestraat 76 5921 EN Blerick 077-3821715 

Eric Schouten Maasbrachterweg 23 6067 CN Linne 0475-463467 

Wouter Smeets Heugemerkerkstraat 28 6229 AJ Maastricht 06-19676034 

Peter Smith Schaapsdijkweg 11 5913 GL Venlo 077-3548436 

Thijmen Smith Schaapsdijkweg 11 5913 GL Venlo 077-3548436 

Hub van Spijk Sef Cornetstraat 16 5913 GN Venlo 077-3517391 

Paul Van der Sterren Eleanor Rooseveltlaan 62 1183 CL Amstelveen 020-6413195 

Maarten Strijbos Veestraat 29 5914 RJ Venlo 06-43006476 

Piet Thijssen Prins Mauritsstraat 23 5981 BX Panningen 077-3073961 

Stephan Thijssen Schillerstraat 130 5924 CS Venlo 06-42351695 

Peter Timmermans Regentessestraat 36 5912 KC Venlo 06-28946080 

Gerard in 't Veld Adriaan Flinklaan 4 5915 JG Venlo 06-13854206 

Jacqueline Verplakke Parkhof 20 5951 RA Belfeld 06-38279500 

Ron Vink Waterleidingsingel 61 5915 VT Venlo 06-83552221 

Rick Wagemakers Deken Meijserf 56 6431 ZB Hoensbroek 06-47576756 

Max Warmerdam Kaldenkerkerweg 73 5932 CT Tegelen 077-3732666 

Harrie Wuts Alexanderstraat 4 5981 BR Panningen 077-3073681 

Marc van der Lee Malherbestraat 3 5924 BG Venlo 077-3543253 
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