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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2014-2015  nr. 4 
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 
Zalencentrum LimianZ      Team 2, 3 & 4: Kaldenkerkerweg  182/b, Venlo  077-3548969 
(vanaf 1 januari 2015!) 
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 mei 2015 Piet Thijssen 
Personalia Bas van der Grinten 
Mededelingen Redactie 
KNSB ronde 5: Venlo 1 – Dordrecht 1 Henk van Gool 
LiSB ronde 4: Venlo 2- Kerkrade 1 Marc van Lee  
Boebs Column: Matten Boeb Jacobs 
LimanZ Rapid 2015 Piet Thijssen 
Interne ELO rating Ger van Leipsig 
Verzuchting van een bejaarde De heer Sänger 
Geerts Column: Waar is het feestje? Geert Hovens 
Aantal bezoekers website VSV neemt toe Peter Smith 
In Memoriam Guus Reijntjes Bas van der Grinten 
Uit de Oude Doos: Zwarte Gaten 2 Nico van der Hoogt 
Historische schaakpartijen: Tal Peter Schoeber 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 

KPROGRAMMAK 
 
Maart 2015 
19-mrt-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
21-mrt-15 zat. 7e ronde KNSB-bondscompetitie Bantuin: Venlo 1 - Veldhoven 
26-mrt-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
29-mrt-15 zon. 6e ronde LiSB-bondscompetitie Diverse externe locaties 
April 2015 
02-apr-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
09-apr-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
11-apr-15 zat. 8e ronde KNSB-bondscompetitie HMC Den Bosch – Venlo 1 
16-apr-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
20-apr-15 maa. BSV Open ronde 7 Blerick 
23-apr-15 don. Voorjaarsvergadering LimianZ 
25-apr-15 zat. 9e ronde KNSB-bondscompetitie BantuinL Venlo 1 - UVS 
26-apr-15 zon. 7e ronde LiSB-bondscompetitie Helden 
30-apr-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
Mei 2015 
07-mei-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
8/10- mei-15 vr/zo 6e WLC Weekendtoernooi Eindhoven 
14-mei-15 don. Hemelvaarttoernooi LimianZ 
21-mei-15 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo LimianZ 
22-mei-15 vrij. 9e Limburg Open Maastricht 
23-mei-15 zat. 9e Limburg Open Maastricht 
24-mei-15 zon. 9e Limburg Open Maastricht 
25-mei-15 ma. 9e Limburg Open Maastricht 
28-mei-15 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo LimianZ 
 
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: 7 mei 2015   
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KPERSONALIAK 
 

Aanmeldingen: Geen 
Afmeldingen:  Geen 
Adresgegevens:   Geen 
   
             KMEDEDELINGENK 
 

• ‘Het lijkt erop dat Venlo 1 weer begint te draaien’, zo begint teamcaptain Henk van 
Gool zijn verslag na de overwinning in de vijfde ronde op Dordrecht 1. Voor het 
vervolg zie zijn verslag in dit blad. 

• De zesde ronde op 7 maart j.l. verloor Venlo 1 echter weer, dit maal van Stukkenjagers 
2 met 4,5-3,5. Als vaste spelers ontbreken blijkt Venlo 1 kwetsbaar te zijn; deze ronde 
ontbraken zelfs drie van de sterkere spelers. Verslag hierover volgt in de volgende 
Vizier. 

• Venlo 2 en Venlo 4 speelden een dag later, op 8 maart, hun vijfde ronde in de LiSB 
competitie; Venlo 3 had vrij. Venlo 2 verloor met 3,5-4,5 van DJC 2 en Venlo 2 
speelde 2-2- tegen DJC 6. 

• De twaalfde editie van het op zaterdag 28 februari gehouden LimianZ Rapid Open was 
een groot succes met 63 deelnemers. Jozef Simenon was met 7-uit-7 de terechte 
winnaar. Alle standen staan in dit nummer van Vizier. 

• Max Warmerdam speelde dit jaar voor het eerst op het Franse Cappelle-la-Grande 
toernooi, van 28 februari tot en met 7 maart 2015. Uiteindelijk eindigde hij met 5,5 uit 
9 op de 133e plek. 

• Van vrijdag 12 februari tot en met zondag 15 februari 2015 speelde Max Warmerdam 
in het 75ste Noteboom Toernooi. Met 4,5 punten uit 6 wedstrijden haalde Max een 
formidabele (gedeelde) achtste plaats in een zeer sterk veld. 

• Max Warmerdam is zaterdag 24 januari 2015 kampioen geworden van de 19e Open 
Noord-Limburgse Snelschaakkampioenschappen in Horst. 

• Maandag 9 februari 2015 is in Weert op 88-jarige leeftijd Guus Reintjes overleden. Hij 
was van 1995 tot 2004 een zeer gewaardeerd lid van de Venlose Schaakvereniging. Zo 
heeft hij de functie van penningmeester vervuld van 1995 tot 2002. 

• Piet Thijssen, Piet Kuntzelaers en Jan op de Laak gaan nu al enkele jaren op 
aswoensdag naar het Betuwse dorp Zetten om te spelen in het Geurts Conserven 
toernooi. Ook dit jaar waren ze weer present. 

• In het FIDE ratingoverzicht van 1 maart 2015 heeft Joep Nabuurs de ratinggrens van 
2300 bereikt. 

• Joep Nabuurs speelde op zondag 1 maart 2015 in de Duitse Oberliga NRW met zijn 
team Mülheim-Nord 2.  Na een lange partij maakte Joep remise. Zijn team Mülheim-
Nord 2 won en staat nu ongedeeld eerste. 

• Na de vijfde ronde van het BSV Open van onze Blerickse schaakvrienden staan Henk 
van Gool en Dirk Bergmans bovenaan met 4,5 punten uit 5. Er zijn nog twee ronden 
te gaan. De laatste ronde is op 20 april 2015. 

.                     
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KNSB COMPETITIE RONDE 5 
Venlo 1 Dordrecht 
7 februari 1015 
 
Langzaam op gang 
 
Door Henk van Gool 
 
Het lijkt erop dat Venlo 1 weer begint te 
draaien. In de week voor carnaval werd 
Dordrecht in onze thuishaven de Bantuin 
met duidelijke cijfers verslagen. De 5,5 – 
2,5 uitslag was geenszins geflatteerd. De 
score had nog een stukje hoger kunnen uit-
vallen, maar omdat Maarten en Carsten in 
een vrijgevige bui waren, bleven de gevol-
gen van de Venlose dadendrang nog enigs-
zins beperkt.  
Toch is er voorlopig nog geen reden tot 
juichen. We hebben pas vier punten verza-
meld en ergens in de competitie zullen er 
dus nog een paar wedstrijden gewonnen 
moeten worden.  
Veel hangt af van de teambezetting. Tegen 
Dordrecht waren we op volle sterkte. Tot 
nu toe winnen we alleen dán onze wedstrij-
den. Het is geen goed teken dat we reeds in 
twee wedstrijden drie uitvallers hadden. En 
op het moment dat ik dit artikel schrijf, heb 
ik voor de volgende wedstrijd opnieuw flink 
in de reserves moeten duiken. Dat vangt 
zelfs een team dat uit negen man bestaat 
(zoals het onze) niet goed op. 
In het algemeen heeft men wel goede rede-
nen om een teamwedstrijd af te zeggen. 
Niettemin: als die trend zich doorzet, krij-
gen we het nog knap lastig dit seizoen. Ik 
vraag daarom alle teamleden met klem de 
KNSB data zoveel mogelijk vrij te houden 
in de agenda. 
 
Dordrecht is een team dat zich kan verheu-
gen in een klein groepje enthousiaste sup-
porters die blijkbaar met elke teamwed-
strijd meegaan. Dat hun team tegen ons ten 
onder ging leek hen niet te deren. Zoals één 
van hen naderhand opmerkte: “We hebben 
toch een leuke wedstrijd gezien.” 

Natuurlijk waren er van onze club ook de 
nodige kiebitzers aanwezig.  
 

 
 
Laten we eens nagaan wat deze mensen 
zoal hebben kunnen aanschouwen. 
 
 
Om te beginnen een zege van de Dordtse 
kopman Mark op onze frontman, Maarten. 
 
Bord 1 
Mark Timmermans – Maarten Strijbos 
1 – 0  
 
Hoe slaat u in onderstaande stelling terug 
op f5?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26.., exf5 lijkt contra-intuïtief omdat je je 
d-pion isoleert, maar in dit geval is het 
weghalen van de e-pion van de halfopen e-
lijn de enige zet om gelijkspel te waarbor-
gen. Maarten speelde 26.., gxf5, en kwam 
er toen achter dat Mark wel erg sterke druk 
kreeg over de half open e-lijn en op de 
zwarte velden over de diagonaal g3-c7: 
27.Dg3, Kh8 28.Te1, Dd6 29.Ph5, Tg8 
30.Lf4,  zie diagram. 
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Dwingt Maarten tot de volgende afwikke-
ling: 30.., Pxf3+ 31.Dxf3, Lxf3 32.Lxd6, 
Lxh5 33.c5, bxc5 34.Txc5, Pe8 
zie volgende diagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wit staat een pion achter, maar de dreigen-
de piondoorbraak op de damevleugel en de 
volledige controle die de witte stukken op 
het centrum uit oefenen verzekeren de wit-
speler van een duidelijke plus. Uiteindelijk 
wist Mark het pleit op de 68e zet in zijn 
voordeel te beslechten. 
 
De Franse opening is kennelijk populair. 
De volgende vier borden gaven alle de 
Franse structuur te zien. Opmerkelijk. 
 
Bord 2 
Max Warmerdam – Rik de Wilde   1 – 0  
 
Max leverde een puntgave partij af. Onder 
opoffering van twee pionnen domineerden 
zijn stukken het bord zodanig, dat zijn op-
ponent met twee torens en een paard in de 
schuilkelder moest blijven. Een stukje tac-
tisch vuurwerk stuwde de computerbeoor-
deling naar winnende waardes – voor de 
witspeler dus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.Dxf8+! Zo dat komt aan! 
26.., Kxf8 27.Tc8+, Ke7 28.T1c7+, Pd7 
29.Txa8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dreigt met 30.Taxa7 gevolgd door 31.Txd7 
naar een eindspel met een stuk meer af te 
wikkelen. Rik had nu het best 29..,a5 kun-
nen spelen, om tenminste nog een vrije a-
pion te handhaven. Na 29.., g5 30.Taxa7, 
g4 31.Txd7+, Ke8 32.Tdb7 kon zwart kie-
zen tussen mat of dame-verlies. Hij liet 
zich ridderlijk mat zetten. 
 
Bord 3 
Rene Krul – Rudi van Gool ½ - ½  
 
Bestaan ze nog? rechttoe rechtaan remises? 
Na al het vuurwerk dat wereldtoppers de 
laatste tijd in toernooien als Tata Steel 
Chess, Londen Chess Classic en Zürich 
laten zien, zou je zeggen dat de rest van de 
wereld positief geïnspireerd zou moeten 
zijn om vechtpartijen (op het schaakbord 
alstublieft!) af te leveren. 
In teamwedstrijden gelden echter andere 
wetten. Misschien dat beide spelers wel 
wilden, maar de opening en het vroege 
middenspel, waarin veel stukken werden 
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geruild, boden geen ruimte voor een inte-
ressante strijd. Na 25 zetjes werd het een 
toreneindspel waarin zwart de iets betere 
structuur had, maar veel te weinig om seri-
eus nog iets te ondernemen.  
En dus eindigde de partij in een zetherha-
ling: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.Td3, Tg5 34.Td4, Te5 (34.., Txg2? 
35.Kb5!) 35.Td3,  Tg5 remise. 
 
Bord 4 
Joep Nabuurs – Lennard den Boer   1 – 0  
 
 
Geen smetteloze zege dit keer voor Joep. 
Verre van dat: op de 38e zet stond hij hui-
zenhoog verloren. Houdini geeft het astro-
nomische cijfer -12.70 aan. Gelukkig voor 
hem was het tijdnood voor beiden en maak-
te zijn opponent zich teveel zorgen om de 
veiligheid van zijn eigen monarch, om zijn 
aanval op Joeps koning met succes voort te 
zetten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier kan zwart met een gerust hart 38.., 
Pxc4 spelen, immers na 39.Th8+, Kf7 
40.Df1+, Ke6 is wit uitgepraat. Na het 
voorzichtige 38.., Dd7? 39.Th8+, Kf7 

40.Dxd5+, Dxd5 41.cxd5, Pb3 42.Pxb3, 
axb3 43.Kb2 zie diagram 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ontstond een eindspel waarin wit plotseling 
op winst kon spelen vanwege zijn gevaar-
lijke vrije a-pion. Inderdaad wist Joep het 
voordeeltje om te zetten in een vol punt. 
 
Bord 5 
Ben Sitton – Rainer Montignies  0 – 1  
 
Ook Rainer had het even benauwd in zijn 
partij. Ergens liet hij een veel betere stel-
ling glippen en kwam hij in een eindspel 
terecht met een minuspion, waarbij zijn 
loperpaar en de actieve positie van zijn ko-
ning nog enige compensatie boden. Rainer 
verkreeg weer licht voordeel doordat Ben 
zijn paard aan de rand liet opsluiten. De 
witspeler had er toe moeten overgaan zijn 
pion terug te offeren om zijn paard te be-
vrijden. In plaats daarvan liet hij een om-
singeling van zijn damevleugel toe, die 
hem fataal werd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier moet 65.Kb1. De witspeler blunderde 
met 65.Kc3??, Kd7 en vanwege het drei-
gende mat op d2 zag de Dordtenaar zich 
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gedwongen een pion te geven: 66.b3, cxb3 
67.Pc8, Kd1?! (na 67.., Lc1 loopt de vrij-
pion meteen door) 68.Pb6, Ld2+ 69.Kb2, 
Lc1+ 70.Kb1, Lb5 71.Lc3, Ld3+ 72.Ka1, 
Kc2 73.Pa4, Lxa3 en de witte stelling is 
reddeloos verloren. zie diagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bord 6 
Henk van Gool – Berend Eikelboom 
1 – 0  
 
Ook uw teamcaptain deelde dit keer mee in 
de zegepraal. Met opportunistisch spel cre-
eerde ik me een vrijpion op de d-lijn, die 
weliswaar moeilijk te veroveren was, maar 
na een onnauwkeurigheid mijnerzijds ei-
genlijk niet houdbaar zou zijn geweest. Be-
rend reageerde verkeerd, waarna deze - in 
de lucht hangende - vrijpion een degelijk 
gedekte vrijpion werd, die voor mij uitein-
delijk het volle pond garandeerde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.Dxc6?! hier had ik beter 24.Da3! kun-
nen antwoorden waarna wit nog steeds wat 
beter staat. Het pakte echter goed uit want 
Berend reageerde met 24.., Pxe5?, dxe5 
25.Lb7, Da4 waarna het witte voordeel in 
cement gegoten is. In plaats van 24.., Pxe5 
levert meteen 24.., Lb7 voldoende spel op 

bijv. 25.Dc7, Dxc7 ( op 25..,Tac8 had ik 
het dameoffer 26.Pf7+, Kg8 27.Pxd8 ge-
pland, wat goed is voor wit) 26.dxc7, Txd4 
27.Pxg6, hxg6 28.Lf1, Tc8 29.Txe6, Txc7 
30.Txg6, Tcd7 en zwart heeft ruim vol-
doende compensatie voor de pion. 
 

 
 
Nadat ik eenmaal de gedekte vrijpion had, 
toonde Berend zich een hardnekkig verde-
diger en duurde het toch nog tot ver na de 
tijdcontrole voordat ik het punt kon incas-
seren. 
  
Bord 7 
Johan van de Griend – Thijmen Smith 
0 – 1  
 
Een Najdorf Siciliaan, waarin Thijmen uit-
stekend op het agressieve spel van zijn te-
genstander reageerde en de witte pionnen-
wals op de koningsvleugel helemaal uiteen 
wist te slaan. Het was nu nog zaak te profi-
teren van de ruïne die de witte stelling was 
en Thijmen deed dat met een fraai kwali-
teitsoffer: 
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22..,Txc3! 23.bxc3,Pxf3 24.Dxf3,Lxe4 
25.Txe4,Dxe4 26.Dxe4,Txe4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
en Thijmen wist het toreneindspel vrij ge-
makkelijk te winnen: 27.Tb1, Txa4 
28.Txb6, d5 29.Td6, Ta1+ 30.Kg2, Ta2 
31.g6, fxg6 32.Txg6, Txc2+ 33.Kf1, Txc3 
enz. 
 
Bord 8 
Carsten Fehmer – Piet Pluymert  0 – 1  
 
Carsten was weer eens heel genadig voor 
zijn tegenstander. In de opening leek het 
een walkover te worden. Na een luttele 10 
zetten won hij al een pion: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.cxd5! op 11.., hxg6 volgt immers 12.d6! 
met winst van loper en toren.  
Piet probeerde 11.., Db6 en koos er na 
12.Pe4 voor het lastige paard te ruilen: 12.., 
Pxe4 13.Da4+, Pd7 14.Lxe4  
omdat 12.Pxd5, Pxc5! immers ook tot pi-
onverlies leidt. 
 
Van hier af leek Carsten weg te zinken in 
de zee aan goede mogelijkheden die de 

stelling bood. Chronisch tijdgebrek brak 
hem uiteindelijk op. Vlak voor de 40e zet 
truukte hij zichzelf en werd het punt, dat ik 
als kiebitzende teamleider al lang en breed 
geteld had, toch nog bij de tegenstrever 
ingeleverd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zwart heeft nog behoorlijk tegenspel weten 
te krijgen maar met 39.Da4 kan wit een 
duidelijk voordeel vasthouden. 
Carsten vervolgde echter met 39.Txc4? 
Ziet er leuk uit, maar hij werd onaange-
naam verrast door 39.., Db8!  
Nu had hij de partij nog kunnen redden met 
een dameoffer: 40.Dxb7, Lxb7 41.Tcb4, 
Kg6 42.Txb7 met gelijkspel maar een 
blunder bezegelde zijn lot. 40.Tc8??, Dxc8 
en het waarschijnlijk geplande 41.Dxd6 
werkt niet omdat na 41.., Txb1 42.De7+, 
Kg8 de schaakjes op zijn.  
 
Heel ongelukkig allemaal. 
 
Een troost voor Carsten: op dat moment 
stond de zege voor Venlo al vast omdat de 
resterende twee partijen een winststelling 
voor de Venlonaren te zien gaven. Mis-
schien zorgt Carsten een volgende keer 
weer wél voor het winnende punt?! 
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LiSB COMPETITIE RONDE 4 
1 februari 2015 
 
Venlo 2 een leuk team 
Uitwinst tegen incompleet Kerkrade 1 
 
Door Marc van der Lee 
 
Ronde 4 
01-02-15: Kerkrade – Venlo2  2-6 
1. n.o. – Jan op de Laak  0-1 
2. n.o. – Marc vd Lee    0-1 
3. Ed Golob – Joachim Guddat  0-1 
4. Jo Paffen  – Jos Rievers  0-1 
5. Glenn Freer – Bas vd Grinten    1-0 
6. Michael Zimmermann – Geert Hovens  rem. 
7. Walter Kunstek  – Nico vd Hoogt   rem. 
8. Ralph Engelen  – Peter Schoeber  0-1 
 
Met hulp uit het zuiden vonden we de weg 
in de promotieklasse weer terug. Kerkrade 
stond weliswaar onderin maar de ervaring 
leert ons dat je bij de Zuid-Limburgers zo-
maar tegen een flinke nederlaag aanloopt. 
Twee invallers. Voor Piet was Peter Schoe-
ber bereid gevonden en ook Hans was er 
niet bij, wegens een reis voor zijn nieuwe 
baan. Jan viel voor hem in. 
 
Op het allerlaatste moment ging het mis bij 
Kerkrade. Pas na vertrek werd duidelijk dat 
twee schakers ontbraken, iets wat in de eer-
ste ronde ook al gebeurde. Jan was bereid 
te byen, wat hem eigenlijk door een zware 
keelhoest niet slecht uitkwam. De teamlei-
der werd non-playing en kreeg uiteindelijk 
een rustig middagje. 
 
De wedstrijd vond plaats in een plaatselijk 
zalencentrumpje volgens goede mijnbouw-
traditie genaamd ‘Catharina Hoes’, waar op 
dat moment ook een keuringsceremonie 
van een modellenbureau aan de gang was. 
Sommige modellen bleken uitzonderlijk 
lang, misschien wel een nieuw schoon-
heidsideaal. Ze deden in elk geval hun ui-
terste best om er zo hip mogelijk uit te zien. 
Wat aardig lukte gezien de vele goedkeu-
rende blikken. 

Terug naar het schaken. Het arme Kerkrade 
bleek niet in staat potten te breken. Met 0 
punten koersen ze recht op degradatie af. 
Joachim en Jos wonnen eindelijk allebei. 
Vooral Joachim had een makkelijke winst. 
Bas speelde tegen Glenn, één van de ster-
kere spelers van Kerkrade en verloor als 
enige. Geert en Nico speelden remise en 
Peter won geslepen zijn pot. 
 
Na 4 Ronden is de stand: 
Maastricht 1: 8 mp -  25,5 bp 
Blerick 1: 6       -  21 
Schaesberg 1: 6       -  16 
Venlo 2: 4       -  18,5 
DJC 2: 4       -  16,5 
DJZ 1: 2       -  12,5 
Maastricht 2: 2       -  8,5 
Kerkrade: 0       -  9,5 
 
Bord 1: Joachim Guddat – Ed Golob 
 
Joachim scoorde zijn eerste volle punt. 
1. d4 d5 2. Pf3 Pf6 3. c4 c6 4. Pc3 g6 5. 
cxd5 cxd5 6. Lf4 Pc6 7. e3 Lg7 8. Db3 a6 
9. Pe5 O-O 10. Pxc6 bxc6 11. Le2 Pd7 12. 
O-O e5 13. dxe5 Pxe5 14. Pa4 Le6 15. 
Pc5 Lc8 16. Tac1 a5 17. Tfd1 Lf5 18. e4 
Tb8 
 

 
 

Een zwakke voortzetting, wit krijgt meteen 
een dubbele aanval op twee stukken. Beter 
is 18. .. Le6 19. Dg3 Dd6 en wit heeft nog 
een lange weg te gaan. De partij ging dus 
verder met 
19. Dg3 Niet te missen voor Joachim, zwart 
heeft geen verdediging meer. 
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19. Txb2 20. Lf1 Df6 21. Lxe5 Dxe5 22. 
Dxe5 Lxe5 23. exf5 gxf5 24. Pd3 1-0 
 
Bord 2: Jo Paffen - Jos Rievers. 
 
Ondanks de rating van Jo  in de buurt van 
de 1550 kreeg Jos te maken met flink wat 
tegenwind. 
1. d4 Pf6 2. Lf4 g6 3. Pf3 Lg7 4. e3 d6 5. 
Pbd2 O-O 6. c3 Pbd7 7. Lc4 h6 8. h3 b6 
9. Dc2 Lb7 10. g4 
 

 
 

Niet speelbaar is 10. Dxg6 wegens 10. .. d5 
en de loper kan vervroegd het kistje in. 
10. .. e5 11. dxe5 dxe5 12. Lg3 e4 13. Pe5 
Pxe5 14. Lxe5 De7 15. Lf4 Pd7 16. Pb3 
Pe5 17. Lxe5 Dxe5 18. O-O-O b5 19. Le2 
a5 20. Td7 a4 21. Pd4 Geleidelijk komt 
Jos beter te staan, de witte toren op d7 
dreigt afgesneden te worden. 
21. .. a3 22. b3 Lf6 23. Lxb5 Lc8 24. Td1 
Lxd7 25. Lxd7 Ta6 26. Lc6 Td8 27. b4 
Wit knokt stevig terug en dreigt een tweede 
pion voor de kwaliteit te veroveren. Jos 
besluit hier de kwaliteit terug geven. 
 

 

27. .. Txd4 In de analyse thuis bleek het 
andere kwaliteitsoffer 27. .. Txc6 duidelijk 
sterker: 28. Pxc6 Txd1 29. Kxd1 en na 29. 
.. Dh2 komt wit in de problemen door de 
onveilige staande koning, de ver opgerukte 
zwarte a-pion en de zwakke pionnenstruc-
tuur op de damevleugel. 
 

 
 

28. exd4 Hier kwam Jos heel goed weg, 
zijn tegenstander tast akelig mis en neemt 
met de verkeerde pion terug. Na 28. cxd4 
Dd6 29. b5 kan zwart niets meer bereiken 
en staat zelfs op verlies. 28. .. Df4+ Nu is 
het compleet uit, wit wordt opgeveegd. 29. 
Td2 Txc6 30. Da4 Txc3+ 0-1 
 
 
Bord 6: 
Michael Zimmermann – Geert Hovens 
 
Geert speelde een bijzonder gelijkopgaande 
partij tegen Michael. Pas na de tijdscontrole 
ontstond er een zeer diep verborgen winst-
motief voor Geert. We besparen de eerste 
42 zetten. Stelling na 42. Da8+ 
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Zwart had hier nog voor de winst kunnen 
gaan door naar veld h6 te lopen. Houdini 
“zag” het vrijwel direct maar voor ons is 
een dergelijke vondst alleen voorbehouden 
aan de besten onder ons. Leuk om even na 
te spelen. 
42. .. Kg7 43. Db7+ (43. Dxa7+ gaat niet: 
43. .. Kf6! 44. Tf2 Tg1+ 45. Kh3 De4 en het 
loopt mat!) 43. .. Kh6! 44. Kf3 e5! Verhin-
dert de verdediging van de witte g-pion 
door de dame. Wit moet nu ook nog oppas-
sen voor varianten met mat met de dame op 
g4. Na het min of meer geforceerde 45. 
dxe5 Df1+ 46. Tf2 Dd1+ 47. Kg2 Dg1+ 48. 
Kf3 Th3 49. Ke2 Dxg3 50. Df3 kan zwart 
afwikkelen naar een toreneindspel. 
 

 
 

Analysediagram na 50. Df3 
50. ..Dxf3+ 51. Txf3 Txh4 52. Tf4 Tg4 53. 
Kf1 en zwart heeft met een pluspion prima 
winstkansen. 
De partij ging dus verder met 42. .. Kf7 43. 
Tf2 Dg1+ 44. Kf3 Dd1+ 45. Kg2 Dg1+ 
Remise op voorstel van zwart 1/2-1/2 
 
Bord 7: Nico vd Hoogt - Walter Kunstek 
 
Aangeboden door de witspeler 
Scandinavisch 
1. e4 d5 2. exd5 Pf6 3. d4 Pxd5 4. Pf3 Lg4 
5. Le2 e6 6. 0–0 Le7 7. c4 Pb6 8. Pc3 0–0 
9. Le3 Pc6 10. b3 Te8 
De eerste niet in Fritz' boekje 
11. Tc1 a6 12. Pe5 Lxe2 13. Pxe2 Pxe5 
14. dxe5 Pd7 15. f4 Pc5 16. Dc2 Dd3 17. 
Dxd3 Pxd3 18. Tcd1 Tad8 19. Pd4 Pb4 
20. a3 c5  

Brengt wit in het voordeel, beter: 20. .. Pa2 
21. b4 Pc3. 
21. axb4 cxd4 22. Lxd4 Lxb4 23. Lb6 
Td2 24. Txd2 Lxd2 25. g3 h6 26. Td1 
Lb4 27. Td7 Te7 28. Td8+ Kh7 29. Kf1 
Kg6 30. Ke2 Kf5 31. Kf3 h5 32. h3 Kg6 
33. g4 hxg4+ 34. hxg4 f6 Diagram 
  

 
 

Zwart zit in de tang. 35. Ke4 ligt voor de 
hand met een flinke witte plus. In lichte 
tijdnood laat ik het voordeel glippen en 
vanwege een wachtende rij Venlonaren die 
klaar waren en huiswaarts wilden, speelde 
ik maar snel naar remise. Je moet wat over-
hebben voor je kameraden...  
35. Ld4 Tf7 36. exf6 gxf6 37. Lb6 Tf8 38. 
Txf8 Lxf8 39. Lc7 Lc5 40. Ke4  1/2 

------ 
Met het verschijnen van deze Vizier is de 
vijfde ronde, Venlo 2 – DJC 2, al gespeeld. 
Deze hebben we verloren met 3,5-4,5. 
 
 
De volgende ronde is op 29 maart 2015, 
uit tegen Schaesberg 1. 

Marc van der Lee 
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BOEBS COLUMN 
 
Matten 
 
door Boeb Jacobs 
 
De   Japanse  pro-
fessor  Jigoro Kano 
is de  bedenker van 
het judo. De  pro-
fessor was naast  
sportman hoogle-
raar  natuurkunde . 
Onderdeel  van  
zijn  lessen  waren  
wandelingen  in  de 
vrije  natuur  waar 
hij aanschouwelijk onderwijs gaf.  
 
Hij  kwam  op  het  idee  van  de  ‘mee-
gaande  weg’  tijdens zo’n boswandeling: 
Het  was  in  de  winter  en  er  lag een  dik  
pak  sneeuw. Het  viel  de  professor  op  
dat  van  de  op  zichzelf  sterke  Japanse  
eikenboom  de  takken  onder  het  gewicht  
van  de  sneeuwlaag  af  braken  terwijl  de  
veel dunnere  takken  van  de  spar,  zeg  
maar  onze  kerstboom,  onder  het  zelfde  
gewicht  doorbogen  waardoor  de  tak  zich  
weer  kon oprichten. 
Op  dit  principe  ontwikkelde  professor  
Kano  de  judo  technieken. Omdat  hij  er  
ook  opvoedkundige  en  karakter  vormen-
de  elementen  in  opnam  werd  het  judo  
niet  alleen  de  nationale  sport  van  Japan  
maar  ook  een  manier  van  leven. 
De  professor  is  in  judo- land  een  icoon  
geworden,  zijn portret  hangt  in dojo’s 
(oefenzaal) over de hele wereld. 
 
Mijn  eerste judoleraar schreef ook. Onder 
de titel ‘La Ceinture Noire’ schreef hij over 
randgebeurtenissen bij sport wedstrijden. 
Tom Pauka heet de goede man. Het schrij-
ven ging hem zo goed af dat hij de sport 
opgaf  om beroepsschrijver te worden. Naar 
eigen zeggen, omdat dat vak minder blessu-
regevoelig was!  

Het ging hem goed, hij werkte bij de 
VARA  Radio waar hij o.a. het populaire 
programma “de ombudsman” introduceer-
de, schreef een aantal boeken en kreeg  een 
column in  “Vrij  Nederland”. 
De bekendste  judofamilie sinds jaren is de 
familie Van der Geest. Cor is bondscoach 
geweest en  zijn zoon Dennis  wereldkam-
pioen. 
Een winstpartij die mij nog lang is nage-
dragen is die tegen familielid Piet van der 
Geest. Op het Centraal Instituut voor de 
Opleiding tot Sportleiders (CIOS) toernooi 
van 1959, ja ja, in Overveen trof ik Piet in 
de kwartfinale van de klasse alle categorie-
en. Piet was toen wel in de nadagen van 
zijn sportcarrière , maar had de derde dan 
en was ex-kampioen zwaargewicht van Eu-
ropa. Niet echt een makkelijke jongen na-
tuurlijk. 
Hoewel  de scheidrechters destijds unaniem 
in hun oordeel  waren, vertelden mijn 
sportvrienden  later aan eenieder  die het 
maar wilde  horen dat ik alleen had gewon-
nen omdat Piet  mij niet te pakken kon krij-
gen . ”Ik kon harder lopen ”,zeiden ze. 
Leuke mensen  waren  die toenmalige 
sportvrienden, als het boeken waren ge-
weest had ik ze niet gelezen.   
 
Naschrift; Tot de deelnemers  aan het CIOS 
toernooi in 1959 behoorde  Tony Wage-
naar, toen   Europees kampioen middenge-
wicht tot 78 kg. Hij schaakte ook. En dat 
doet hij, inmiddels 83 jaar, nog steeds. Hij 
speelt bij De Pion in Amsterdam. Dat 
hoorden wij van Raymond Altman, de 
voorzitter van De Pion. Wij leerden Ray-
mond  en zijn gezelschap  kennen op het  
Tata Steel Chess toernooi. 
Ze logeerden  in het bij schakers populaire 
hotel  Sonnevanck. Ik vertelde dat wij in 
het verleden daar onze mooiste tijd in Wijk 
aan Zee  hebben beleefd. De  volgende dag  
gaf Raymond mij een boek cadeau ; ter her-
innering aan onze  kennismaking, zei hij 
erbij. 
Het  boek is geschreven door Carin Giessen 
freelance onderzoekster  verbonden aan de 
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universiteit van Utrecht. In haar vrije tijd is 
Carin  secretaris bij de Pion. 
Het boek vertelt het verhaal van de ‘Sonne-
vanck’. Veel van onze leden kennen de ac-
commodatie en hebben er geweldige tijden 
beleefd. Wie het boek wil lezen kan het 
lenen.  
 
Niet allemaal tegelijk graag. 
 
 
12E LIMIANZ RAPID OPEN 
De twaalfde editie van het op zaterdag 28 
februari 2015 gehouden LimianZ Rapid 
Open kende een topopkomst: in totaal 
kwamen er 63 deelnemers.  
 
Het is een 7-rondig Zwitsers rapidtoernooi 
met een speeltijd van 20 min p.p.p.p. In het 
inschrijfgeld is ook de lunch inbegrepen.  
 
Groep A (KNSB-rating >1799) had 23 
deelnemers. Winnaar was FM Jozef Sime-
non van DJC.  
 
 

 
 
Jozef Simenon, eerste plaats in de A-groep 

Groep B (KNSB-rating <1800) had 40 
deelnemers. Winnaar was de jeugdige  
Paris Loutragotis.  
 
Hierna nog enkele sfeerfoto’s en de eind-
stand. 
 

 
 
Henk van Gool, derde plaats in de A-groep 
en beste VSV’er 
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Hans Leenders (rechts), dertiende plaats in de B-groep 

 

 
Van links naar rechts: Harald Blankertz, Peter Timmermans en Jos Kempen, respectievelijk 
40e , 38e en 31e in de B-groep 



 16 



 17 

  



 18 

INTERNE COMPETITIE 2014-15, stand tweede cyclus per 5 maart 2015 
 
Door Geert Hovens 
 
 
 
 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Marc van der Lee  0,5 0  0,5 0  0 1,0 
2 Dirk Bergmans 0,5  0  1  1 0,5 3,0 
3 Henk van Gool 1 1  1  0 1 1 5,0 
4 Max Warmerdam   0  1 0 1  2,0 
5 Geert Hovens 0,5 0  0  0  1 1,5 
6 Maarten Strijbos 1  1 1 1  1 1 6,0 
7 Jan op de Laak  0 0 0  0  0 0 
8 Bas van der Grinten 1 0,5 0  0 0 1  2,5 

 
 
 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Huub Borghouts  1 1 0,5  0,5  0 3,0 
2 Karl Jacobitz 0  0 1   0 0 1,0 
3 Ger van Leipsig 0 1    0,5 0 0 1,5 
4 John de Laat 0,5 0   0,5 1 0,5  2,5 
5 Hans Leenders    0,5  1 0 0,5 2,0 
6 Gerard in 't Veld 0,5  0,5 0 0  0,5 0 1,5 
7 Peter Schoeber  1 1 0,5 1 0,5  1 5,0 
8 Nico van der Hoogt 1 1 1  0,5 1 0  4,5 

 
 
 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Mart Dael  0,5 0,5 0 0,5 0,5  1 3,0 
2 Robert Meilink 0,5  0,5 0 0  1 0,5 2,5 
3 Ad Burgmans 0,5 0,5  0  0 0,5 1 2,5 
4 Dick Kappert 1 1 1  0,5 0,5 0  4,0 
5 Ron Vink 0,5 1  0,5  0,5 0,5 1 4,0 
6 Miki Nieczyporowski 0,5  1 0,5 0,5  0,5  3,0 
7 Piet Kuntzelaers  0 0,5 1 0,5 0,5   2,5 
8 Jean Paul Joosten 0 0,5 0  0    0,5 
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BUFFELS  Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 Bertram Lietz  1 1  1 2 5,0 
2 Harrie Wuts 0  0 1 1 1 3,0 
3 Peter Timmermans 0 1  0  0 1,0 
4 Boeb Jacobs  0 2  1 1 4,0 
5 Peter Smith 0 1  0  1 2,0 
6 Albert Houwen 0 0 1 0 0  1,0 

 
 
STRUISVOGELS  Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 Harald Blankertz  0,5  0  0 0,5 
2 Jos Kempen 0,5   0 1 1 2,5 
3         
4 Gerben Oosterbaan 1 1   1 0,5 3,5 
5 Jacqueline Verplakke  0  0  1 1,0 
6 Jasper Hendrickx 1 0  0,5 9  1,5 

 
   _____________________________________ 
     ________________ 
 
 

             - 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 10 x 10 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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VERZUCHTING VAN EEN 
BEJAARDE 
 
Ingezonden door Ad Burgmans 
 
In 1990 werd op een donderdagavond het 
radioprogramma ‘Man en Paard’ van de 
KRO uitgezonden vanuit ’t Anker in Venlo. 
Hans Böhm was de presentator. Een van de 
smaakmakers op die avond was de heer 
Sänger, destijds ons oudste lid.  
 
Hij was een markante figuur. Hij was ervan 
overtuigd dat schaken voor hem hersen-
gymnastiek was. Hij had altijd een klein 
potloodje bij zich en een klein zakboekje 
om zijn zetten te noteren. Hij sprak Neder-
lands met een Duitse tongval. Hij droeg het 
volgende gedicht voor.  
 
 
Ik heb vijftig lange jaren 
hard gewerkt als een paard. 
Ik verdien nu een pensioentje 
en ik heb nog wat gespaard. 
Ik woon in een mooi huisje 
met een tuin als een plantsoen. 
Nu ga ik heerlijk rusten, 
omdat ik niets meer heb te doen. 
 
 
“Ik werk door”, zei toen mijn vrouwtje, 
“ik word nooit gepensioneerd 
en ik vind het billijk, 
dat je mij wat assisteert”. 
En nu kan ik koffie zetten 
en ik was, ik strijk, ik boen, 
ik dek de tafel, was de kopjes, 
omdat ik niets meer heb te doen. 
 
 
Ons allerliefste tuintje moet worden uitge-
buit. 
“Doe het zelf maar, dat spaart ons de tuin-
man uit”. 
En nu sta ik maar te spitten 
en plant ik wortel en meloen. 

Ik heb blaren aan mijn handen, 
omdat ik niets meer heb te doen. 
Als mij kleinzoons zich vervelen, 
doen ze niets dan kattenkwaad. 
“Ga naar opa”, zegt de moeder, 
“die weet met zijn tijd geen raad”. 
Ma en oma gaan de stad in 
en verteren mijn pensioen. 
En ik speel dan indiaantje, 
omdat ik niets meer heb te doen. 
 
 
Ik heb een kippenhok getimmerd 
en fok kippen met geduld. 
Maar de eieren zijn niet lekker 
en mijn vrouw zegt: “Dat is jouw schuld”. 
’s Avonds lees ik in een boekje 
over de verzorging van het hoen, 
totdat ik doodvermoeid in slaap val, 
omdat ik niets meer heb te doen. 
 
 
Ik ben tachtig, ik ben tuinman, 
wasvrouw, werkster, keukenmeid, 
kippenboer en gouvernante; 
alles voor de aardigheid. 
Ik loop te zweten en te zwoegen 
met een hoofd als een pioen. 
Ik raak nog overspannen, 
omdat ik niets meer heb te doen 
 
(1990 heer Sänger 83 jaar) 
 



 21 

GEERTS COLUMN  
 
Waar is het feestje? 
 
Door Geert Hovens 
 
Spelen en relaxen 
op de werkplek be-
vordert de produc-
tiviteit. Aldus de 
kop boven een stuk-
je in The Optimist 
Daily.  
 
Een waarheid als een koe. Wij als schakers 
weten dat natuurlijk al veel langer. Schaken 
is fun, een uitdaging voor je geest en tege-
lijk ontspannend en sociaal. Ik verheug me 
bijzonder op onze teamwedstrijden in de 
Limburgse Schaakbond. Je bent zowel so-
ciaal (met je teamgenoten) bezig als men-
taal (met je partij) actief. Voor en tijdens de 
partij bouw je een gezond spanning op en 
train je de bovenkamer. Na de wedstrijd 
kun je ontspannen de wedstrijd gezamenlijk 
analyseren onder het genot van een biertje. 
Misschien is er nog een columnist in de 
buurt die je pot van wat sappig commentaar 
wil voorzien. En zo niet, dan komen de 
tongen wel los bij het gezamenlijke etentje 
na afloop. De kwinkslagen en spitsvondig-
heden vliegen je dan om de oren.  
 
Ik denk met veel plezier terug aan het eten-
tje in de Kluis van enkele jaren geleden. 
Misschien kwam het doordat onze smaak-
papillen werden getriggerd door het voor-
treffelijke maal. Of doordat wij zo laat nog 
de enigen waren in het restaurant. Het was 
echt lachen-gieren-brullen geblazen en een 
echt eye-opener voor uw wedstrijdleider. 
Venlo twee is echt wel okee. 
 
Schakers weten dus wat  werken is. Maar 
ze houden kennelijk ook van een feestje. 
De formule van het feestje is simpel: 7 ron-
den rapid in een fraaie speelzaal. Op zon-
dag 22 februari stond de teller voor ons 

LimianZ-toernooi nog op 30 deelnemers. 
Op donderdag 26 februari waren het er 60.  
Op de speeldag zelf meldden zich nog en-
kele mensen aan, waardoor we met maar 
liefst 63 deelnemers startten. Zou het scha-
ken weer in de lift zitten? Ik ga ervoor!  
Jullie ook? 
 
 
Schakie Splinter 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Geert op ’zijn’ feestje van het  LimianZ 
rapidtoernooi 
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AANTAL BEZOEKERS WEB-
SITE VSV NEEMT TOE 
 
Door Peter Smith 
 
Sinds medio oktober 2014 zet ik de mede-
delingen, die al jaar en dag in het clubblad 
staan, ook op onze website:  www.venlose-
sv.nl. Deze mededelingen gaan vaak over 
toernooideelnames en –resultaten en zijn 
vaak verouderd tegen de tijd dat ze in het 
clubblad worden gelezen.  
 
Het bieden van actuele informatie aan de 
leden is een belangrijke functie van de 
website. Bovendien kunnen op  de website 
de nieuwsfeiten ook uitgebreider worden 
beschreven en ook nog eens worden voor-
zien van  foto’s  en links. Ik wil onder an-
dere proberen de externe teamwedstrijden 
in de KNSB- en LiSB- competitie op de 
voet te volgen. Maar daarnaast is de com-
municatie naar externe partijen zeker zo 
belangrijk. 
 
Dat wil niet zeggen dat het clubblad ver-
dwijnt of wegkwijnt. Het clubblad blijft het 
medium dat onze leden verbindt door de 
verhalen over de wedstrijden, over het 
clubleven en over het verleden. Bovendien 
heeft het ook een archieffunctie. Daarom 
zullen de mededelingen ook in beknopte 
vorm in het clubblad blijven staan. 
 
Meer aandacht aan de website betekent ook 
dat het aantal nieuwsberichten op de websi-
te stijgt. 
Tussen 2009 en 2013 schommelde het aan-
tal berichten tussen de 54 en 65 berichten 
per jaar. Afgelopen jaar 2014 steeg het aan-
tal berichten tot 72, waarvan 30 in de laat-
ste drie maanden. 
 
Deze extra aandacht voor de website resul-
teerde ook in meer bezoekers. Tussen sep-
tember 2014 en december 2014 nam het 
aantal bezoekers met 37 % toe. 

IN MEMORIAM GUUS 
REIJNTJES 
 
Door Bas van der Grinten 
 

Maandag 9 februari 
2015 is in Weert op 
88-jarige leeftijd Guus 
Reintjes overleden.  
Hij was van 1995 tot 
2004 een zeer ge-
waardeerd lid van de 
Venlose Schaakvere-
niging. Zo heeft hij de 
functie van penning-
meester vervuld van 
1995 tot 2002.  

 
Verder was hij penningmeester van de 
Stichting Schaakvrienden Venlo, die ver-
antwoordelijk was voor de organisatie van 
het grote toernooi in De Maaspoort in 2000 
bij het 75-jarig jubileum van de vereniging.  
 
Zelf was hij een verdienstelijk en enthou-
siast schaker die altijd van de partij was bij 
de interne competitie. Hij wilde graag win-
nen, maar sportiviteit stond voorop.  
 
Hij was Franciscaan en verbleef de afgelo-
pen jaren in een klooster in Weert.  
Tot het laatst toe bleef hij echter geïnteres-
seerd in de Venlose Schaakclub, getuige 
ook het feit dat hij een abonnement had op 
het clubblad.  
 
In Weert was hij actief bij de plaatselijke 
schaakvereniging EWS. Als speler van de-
ze club is hij nog regelmatig te gast ge-
weest in Venlo tijdens externe wedstrijden.  
 
Door zijn eruditie en beminnelijkheid stond 
hij in hoog aanzien.  
Met dankbaarheid en respect denkt de Ven-
lose Schaakvereniging aan hem terug.  
 
De uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 13 
februari 2015 in Weert. 
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Door: Nico van der Hoogt 

Zwarte Gaten (2) 
 

Dat het fenomeen ‘Zwarte Gaten’ niet 
zonder gevaar behandeld kan worden, bleek 
mij weer eens enige weken geleden.  
Dat zit zo. ’s Avonds herlas ik als voor-
bereiding op deze Oude Doos mijn vori-
ge artikel daaromtrent. Met als gevolg 
dat ik die nacht werd bezocht door een 
boze, krankjorume droom.  
 
Het is donderdag en pikkedonker en al 
acht uur. Te laat! Ik moet gaan schaken! 
Dus snel de e-bike op en hup, ervan-
door. Maar vreemd, op straat geen kip, 
kind noch kraai te zien of te horen. En 
wanneer ik over de Kaldenkerkerweg 
rijd,  staat daar ineens bij nr.147 Piet 
Hazenbos op de stoep die roept:”Scheet 
op, Nico, drek geise door dien vlag!”1 
En dan doemt de K-berg op, maar wat is 
ie steil vandaag. Het lijkt wel langer dan 
een eeuwigheid te duren voor ik boven 
ben. Daar eindelijk toch aangekomen 
fiets ik, tot mijn stomme verbazing over 
een spiegelglad, geasfalteerd parkeer-
dek. Volgestouwd met geel-zwarte Hon-
da’s, de koplampen tot smalle spleetjes2 
geknepen. In het midden van het terrein 
ontwaar ik evenwel toch een diepe 
‘Koel’ met aan de rand een man in een 
rolstoel met twee lekke banden. “Prof.  
Stephen Hawking” staat op zijn kakel-
bonte T-shirt geschreven. “Young, look 
                                                 
1 Wijlen Piet H., prominent VSV’r  is de ellende van de 
elektronische tijdmeting gelukkig bespaard gebleven… 
2 Smalle spleetjes, ja, ja, pleonastisch ja. 

out otherwise fall you in the hole!”3, 
krijst hij me toe, plooit zich in vier di-
mensies en verdwijnt dan zelf met een 
naargeestig, door Merg & Pijp snijdend 
kippenvelgelach in The Black Hole.  
 Exit Stephen.  
 Ook mijn geliefde elfie4 is plots in rook 
verdwenen en verdwaasd loop ik maar 
“De Koel” binnen. Een muur van bon-
kende herriemuzak, de stank van ver-
schaald bier en een kakofonie van 
schreeuwende en hossende mensen slaat 
me als een vaatdoek tegemoet. Ik wring 
me door de volslagen uitzinnige menigte 
heen en bereik de bar. Daarachter zie 
ik, reuzenpullen bier tappend, Hettie 
(Nico, kuffieke zónder pletske, hè?) in 
een uitbündig en hübsches Dirndl-
kleedje. Bijgestaan door VVV-preses 
Hai Berden, zelf in een wijdse Lederho-
se gestoken, met ‘Jägerhütchen mit Fe-
der’ op het hoofd en voorzien van een 
enormer, krullender ‘Schnurrbart’. Zes 
medailles op de borst. “Waat is heej 
loos?”, schreeuwvraag ik. “We zien ha-
os periodiek kampioen gewaore! Maar 
die van Achilles hadde ‘29 sterkere pe-
ze,” kwaakt hij terug. “Maar waat kums 
dích heej eigelik doon, Nico?”5 gaat hij 
verder, terwijl Hettie  kraaiend van ple-
zier een pul bier op zijn hoofd leeggooit. 
“Ik kóm veur te schake”, roep ik . Maar 
Berden hoort mij al niet meer aan  en 
roept tegen een vertrekkende, voorbij 
hossende lange kerel op voetbalkicks: 
“Hald dich, Koes.”6 Dan word ik, nog 
immer gans confuus,  opgeslokt in een 
grote, knellende polonaise en beland 

                                                 
3 “Young, look out…enz.”, (slecht engels) Jong, kijk uit 
anders val je in het gat. 
4 Elfie→eigen neologisme, elektrische fiets. © 
5 ….Nico?” Dat wist Hai, want hij was eens zelf lid 
VSV. 
6 Hald dich, Koes. Hai groet hier waarschijnlijk de oud-
prof van VVV, Huub Vercoulen, een fijnbesnaarde tech-
nicus in de jaren ’70. N.B.! “Hald dich koes”, (hou je 
koest) zeg je tegen ’n hond. 
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tenslotte weer buiten. Daar blijkt het 
vreselijk koud te wezen, want ergens 
onderweg ben ik mijn complete boven-
kleding kwijtgeraakt en het vriest kra-
kend bovendien. Er staat daarbuiten ook 
een poppenkast waarin Jan Klaassen 
juist zijn eigen Katrijntje fijntjes wijst op 
zijn ijzeren standbeeld vlakbij.  
“Weit geej meschiens waor heej ’t scha-
ke is?” vraag ik , inmiddels licht wan-
hopig  aan een toevallige, kwiek jog-
gende voorbijganger met een oranje 
wortel op zijn hoofd gepind7, die lijkt op 
Dirk B.8 “Maar, weit geej det dan 
neet,” zegt die zachtjes. “Die klup is al 
tiën jaor geleje verdwene. In ’n Zwart 
Gaat. En ze speule noow allemaol in 
Bliërick”. Kakelend van plezier ver-
dwijnt hij even later spoorslags in de 
hemel op een bezemsteel richting Kou-
dekerken. 
De parkeerplaats verschiet plots weer 
naar zijn vertrouwde maankraterland-
schap … 
 
 Hier schiet ik wakker, badend in mijn 
eigen zweet… 
 En, zo ziet zo’n kwaaie droom er uit: 
 

 
 
“Arch!! Geen schaken in Venlo meer?” 
 Ja, zo kan het gaan.  

                                                 
7 Een wortel en een pin zijn in Blerick onmisbare attribu-
ten in het dagelijkse leven.( B. komt uit Bl.) 
8 Die jogger leek op B. Niet die wortel. 

 Het leven van een stukjesschrijver is niet 
zonder risico en niet altijd met rozen gepla-
veid. 
Maar goed. Dat kon me toch niet weerhou-
den van het uitdiepen van een derde leemte 
in de historie van de VSV. 9  
Daarvoor gaan we terug naar december 
1941.  
In het Bondsblad wordt gemeld:  
 
LIMBURGSCHE SCHAAKBOND. 
Clubberichten. 
Nieuw lid: Schaakvereeniging “Tegelen” 
te Tegelen. Clublokaal Hotel Paviljoen 
Modern, Roermondscheweg. 
Maar dan: 
Bedankt:10 Venlosche Schaakvereeniging;  
Schaakvereeniging Schaesberg;  Schaak-
vereeniging Daniël Noteboom,  Spekhol-
zerheide;  Schaakvereeniging “De Pion” te 
Heerlen. 
Zo!  Maar waarom zo’n krasse stap geno-
men?  Welnu, in 1940 dienden verenigin-
gen  op last van de Duitse autoriteiten, zich 
te melden bij de procureur-generaal in hun 
ressort. In dat jaar werd verder een zgn. 
“Commissaris voor de niet-commerciële 
verenigingen en stichtingen”, aangesteld.  
En die kon naar eigen goeddunken statuten 
wijzigen, besturen schorsen of wijzigen en 
organisaties liquideren. Over hun ver-
mogens kon hij beschikken als het een ‘al-
gemeen belang’ diende. Vanzelfsprekend 
stond het algemeen belang gelijk aan het 
belang van de bezetter. 
In het jubileumboek 75 jaar VSV schreef ik 
in dit verband: 
 
“De nieuwe orde brengt ook in Venlo de 
nodige veranderingen met zich mee. Naast 
brooddistributie, legitimatieplicht, verduis-
tering (hier nog: lichtafscherming) van fiet-
sen en het verbod om vliegers op te laten, 
komen er ook knellende voorschriften voor 
het verenigingsleven.”  

                                                 
9 “Bestaan we eigenlijk wel?” vroeg een bezorgde club-
genoot me, die mijn vorige rubriek slecht gelezen had… 
10 Bedankt→hier dus: afgemeld 
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Dat wordt de meeste VSV’rs kennelijk te 
gortig, want begin ’42 vraagt voorzitter 
Smets de ontbinding der vereniging aan.  
Voorzichtigheid was uiteraard geboden. 
Daarom geeft Smets als reden op: gebrek 
aan animo voor wedstrijden. 
Op 27 maart 1942 wordt er welwillend  
over het Venlose verzoek beschikt. 
 

Het begin van een nieuw Zwart Gat in ’s 
clubs historie.  
Geen schaken in Venlo meer! 
 
 Dat kon natuurlijk nooit lang duren. Na 
een half jaar schaakabstinentie kriebelt het 
bij een aantal oud-VSV’rs zodanig dat men 
op 1 november ’42 een heroprichtingsver-
gadering belegt in de “Gouden Tijger.”  
Haanen, Müller, Smets, Op de Laak (Piet) 
en Manders zouden het bestuur vormen.  
En secretaris Dr.W.Manders richt heel op-
timistisch een schriftelijk verzoek aan de 
autoriteiten ter zake om de wederoprich-
tingsstatus maar even te bevestigen! 
In 2000 schreef ik al: 
 
“De spijtoptanten komen echter van een 
koude kermis thuis.” 
 
De procureur-generaal te Den Bosch geeft 
de Venlose schakers namelijk koeltjes te 
verstaan: 

“Naar aanleiding van Uw schrijven d.d.7 
november 1942 houdende kennisgeving van 
het voornemen tot oprichting van boven-
vermelde vereeniging, deel ik U mede, dat 
deze oprichting in strijd is met de openbare 
orde en de veiligheid van het openbare le-
ven. De vereeniging zal hare werkzaamhe-
den derhalve niet mogen aanvangen.” 
 
Tsjonge, de Venlose schaker als potentiële 
oproerkraaier en hooligan avant la lettre… 
 

Manders’ verzoek 
 

 
De verslagenheid moet groot zijn geweest 
bij de Heeren.  
 Maar het bij de pakken neer gaan zitten, is 
nooit een Venlose schakerskwaliteit ge-
weest. 
 En al snel wordt er een plan gesmeed om 
uit de speelimpasse te geraken. 
Daarover meer in de slotaflevering de vol-
gende keer.   (wordt vervolgd) 
 
Nico 
 
Maart, 2015 
 



 26 

HISTORISCHE  
SCHAAKPARTIJEN 
 
Mikhail Tal 
 
Door Peter Schoeber 
 
Eind jaren vijftig van de vorige eeuw ver-
scheen er aan de schaakhemel een nieuwe 
ster, die veel energie uitstraalde. We heb-
ben het over Mikhail Tal, 'de tovenaar uit 
Riga'. 
 

 
 
Zijn onwaarschijnlijke opkomst tussen 
1957 en 1960 kan alleen vergeleken wor-
den met die van de legendarische Ameri-
kaan Paul Morphy, die precies honderd jaar 
eerder, de beste Europese schakers aan zijn 
zegekar bond.  
 
Door het kandidatentoernooi in Joegosla 
vië in 1959 te winnen werd hij de uitdager 
van wereldkampioen Botwinnik.  
Botwinnik, wiens handelsmerk het was 
strategische voordeeltjes met ijzeren hand 
om te smeden tot technisch gewonnen 
eindspelen werd nu met een tegenstander 
geconfronteerd, die zijn tegenpool was.  
Tal, niet bang voor onduidelijke scherpe 
stellingen met een voorkeur voor een le-
vendig energiek gevecht met offers, lukte 
het om Botwinnik uit zijn evenwicht te ha-
len en deze match op zijn naam te schrij-
ven.  
Hij werd daarmee in 1960 op 23-jarige 
leeftijd de achtste wereldkampioen.  
 

Terugkijkend op het WK succes van Tal 
zou Karpov zeggen: ‘Na Botwinnik had de 
schaakwereld een Tal nodig. Hij kwam als 
een wervelwind binnenstormen, een krach-
tige briljante artiest’. 
Tal was niet alleen op het schaakbord een 
tegenpool van Botwinnik.  
Waar Botwinnik er een ascetische levens-
wijze op na hield en tevreden was met een 
glaasje water, was Tal een zware roker en 
drinker, die daarmee zijn toch al broze ge-
zondheid verder ondermijnde. Hij bereidde 
zich slecht voor op de revanchematch een 
jaar later, terwijl zijn tegenstander zich hier 
juist minutieus op voorbereid had en zo 
won Botwinnik zijn wereldtitel weer terug. 
Twee opmerkelijke uitspraken van Tal:  
 

Er zijn twee soorten offers, offers die 
correct zijn en offers die van mij 
zijn. 
 
Je moet je tegenstander naar een 
diep donker woud leiden, waar 
2+2=5 en waar maar een uitweg 
voor een is. 
 

 
Vergeleek Jan Hein Donner Tal met een 
sluipende tijger en een machtige olifant, in 
onderstaande partij treedt hij zijn tegen-
stander als een briesende buffel tegemoet.  
(Opmerking redactie: zie ook de column 
van Geert Hovens in Vizier Nr. 3, blz. 22)  
De partij werd gespeeld tijdens de Olympi-
ade in 1962, U weet wel, die Olympiade 
waar Jan Hein Donner van Bobby Fischer 
won. Het commentaar bij de partij is van 
Hecht. 
 
Tal, Mihail - Hecht, Hans Joachim  
 
Varna  1962 
 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 b6 4.Pc3 Lb4 5.Lg5 
Lb7 6.e3 h6 7.Lh4 Lxc3+ 8.bxc3 d6 9.Pd2 
e5 10.f3 De7 11.e4 Pbd7 12.Ld3 Pf8 Nu 
nog Pg6 en 0-0 en ik zou tevreden geweest 
zijn. Hier dacht Tal echter drie kwartier na, 
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met niet alleen een volle asbak als resultaat. 
Door een pionoffer wordt het centrum open 
gebroken. 13.c5 dxc5 14.dxe5 Dxe5 
15.Da4+ c6 16.0–0 Na 16...Dxc3 volgt 17. 
Pc4 Dxd3 (17....b5 18. Pd6 Kd7 19. Pxb5 
cxb5 20. Lxb5 Ke7 21. e5 Dd4 geeft gelijk 
spel) 18. Tad1 b5 19. Txd3 bxa4 20. Pd6 
met een duidelijk voordeel. 16... Pg6 
17.Pc4 Door de geopende lijnen en de 
asymmetrische pionnenstructuur heeft Tal 
zich de omgeving geschapen voor zijn 
voortreffelijke combinatoire bekwaamheid. 
17... De6 18.e5! b5 
 

 
 
Ik werd nu gevangen in een wervelwind 
van Tal combinaties. 19.exf6! Hier sprong 
ik bijna uit mijn stoel, want ik had alleen 
gerekend op 19. Db3. Rechts van me kwam 
een groot demonstratiebord vrij, waar onze 
stelling snel werd opgezet. Zowel toe-
schouwers als teamgenoten van Tal begon-
nen zich rondom ons bord te verzamelen. 
19...bxa4 Na 19...0-0 had Tal de volgende 
voortzetting geplanned.19...0-0 20. Tae1 
Dxe1 21. Txe1 bxa4 22. Lxg6 fxg6 23. Te7 
La6 (alhoewel 23...g5! beter is: 24. Txg7 
Kh8 25. Lg3 La6, zoals ik later ontdekte) 
24. Txg7 Kh8 25. Pe5 en wit wint. 20.fxg7 
Tg8 21.Lf5!! 

 
 
Na deze zet lukte het me niet meer om nog 
langer kalm te blijven. We zien hier een 
prachtig voorbeeld van harmonieuze stuk-
ken samenwerking. 21...Pxh4 A) 21...Dxf5 
22.Pd6 Kd7 23. Pxf5 Pxh4 24. Pxh4 met 
een zeer slecht eindspel voor zwart; B) 
21...Dxc4 22. Tfe1 De6 23. Txe6 fxe6 24. 
Lxg6 Td7 25. Td1 Kc7 (25..Kc8 26. Lf6) 
26. Lg3 Kb6 27. Tb1 Ka6 28. Ld3 Ka5 29. 
Lc7 mat. 22.Lxe6 La6 23.Pd6+ Ke7 
24.Lc4 Txg7 25.g3 Kxd6 26.Lxa6 Na al 
het combinatiegeweld houden we uiteinde-
lijk een stelling over, die door de motten 
lijkt te zijn aangevreten. Hier was 26... Tb8 
nodig om de b-lijn te bezetten. 26... Pf5? 
27.Tab1 f6 28.Tfd1+ Ke7 29.Te1+ Kd6 
30.Kf2 c4 31.g4 Pe7 32.Tb7 Tag8! Na de 
partij vertelde Tal me dat hij deze enige 
verdedigingszet eenvoudig overzien had. 
33.Lxc4 Pd5 34.Lxd5 cxd5 35.Tb4 Tc8? 
Kasparov suggereert hier 35...h5! bijv. 
36.h3 hxg4 37. hxg4 f5 38. Kg3 fxg4 39. 
Txg4 a3, wat volgens zijn mening de con-
versie van het stellingsvoordeel veel moei-
lijker gemaakt zou hebben. 36.Txa4 Txc3 
37.Ta6+ Kc5 38.Txf6 h5 39.h3 hxg4 
40.hxg4 Th7? En nu geeft alleen 40...d4! 
nog kleine overlevingskansen. 41.g5 Th5 
42.Tf5 Tc2+ 43.Kg3 Kc4 44.Tee5 d4 
45.g6 Th1 46.Tc5+ Kd3 47.Txc2 Kxc2 
48.Kf4 Tg1 49.Tg5! Opgegeven vanwege 
49...Txg5 50. Kxg5 d3 51. g7 d2 52. g8D 
d1D 53. Db3 1–0 
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INTERNE ELO RATING Stand 5 maart 2015: 
  
Door Ger van Leipsig 
 
Speler Progressie Begin 

seizoen 05-03-15   Speler Progressie Begin 
seizoen 05-03-15 

Strijbos M 7 2294 2301  Laat J de 18 1688 1706 

Gool R van 12 2204 2216  Borghouts H 38 1662 1700 

Montignies R 3 2212 2215  Clabbers S -1 1673 1672 

Nabuurs J 2 2213 2215  Clabbers K -12 1682 1670 

Alkhazashvili O -9 2188 2179  Meilink R -40 1700 1660 

Smith T 14 2158 2172  Leipsig G van 15 1639 1654 

Nabuurs M 0 2158 2158  Leenders H 7 1638 1645 

Gool H van 19 2100 2119  Kappert D 10 1619 1629 

Warmerdam M 14 2077 2091  Veld G in 't 1 1608 1609 

Neurer T -5 2077 2072  Vink R 2 1597 1599 

Fehmer C -2 2068 2066  Munten G -23 1607 1584 

Schouten E 6 2052 2058  Lietz B 31 1540 1571 

Guddat J -30 2084 2054  Jacobitz K -20 1587 1567 

Thijssen S 0 1989 1989  Burgmans A -11 1552 1541 

Rievers J -14 2002 1988  Dael M -21 1552 1531 

Jansen J 0 1957 1957  Kuntzelaers P 7 1508 1515 

Bergmans D 9 1918 1927  Nieczyporowski M 40 1468 1508 

Grinten B van der -11 1932 1921  Cladder P -30 1535 1505 

Everaars H 0 1919 1919  Joosten JP -6 1437 1431 

Boonen P 0 1918 1918  Jacobs B -14 1445 1431 

Thijssen P 19 1872 1891  Heemskerk F 0 1394 1394 

Mertens F -3 1889 1886  Oosterbaan G -43 1395 1352 

Schoeber P -33 1912 1879  Wuts H 23 1268 1291 

Hovens G -27 1905 1878  Timmermans P 19 1272 1291 

Dierx G 0 1865 1865  Kempen J -12 1294 1282 

Jacobs J -9 1871 1862  Smith P 29 1232 1261 

Hoogt N van der -68 1930 1862  Keimpema P -31 1247 1216 

Smeets W -18 1854 1836  Houwen A 17 1197 1214 

Mulekom H van 8 1816 1824  Hendrickx J -11 1178 1167 

Lee M van der 3 1801 1804  Blankerz H -1 1117 1116 

Laak J op de 25 1747 1772  Boekhold P v 0 987 987 

Spijk H van 0 1730 1730  Verplakke J 30 918 948 
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