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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 augustus 2015 Piet Thijssen 
Personalia Bas van der Grinten 
Mededelingen Redactie 
KNSB ronde 6 tot en met 9 Henk van Gool 
Geerts Column: Het VVV’tje Geert Hovens 
LiSB ronde 5 tot en met 7 Marc van Lee  
Boebs Column: Anno 1915 Boeb Jacobs 
Interne zaken: Max in Cappelle Nico van der Hoogt 
Theo van Spijk toernooi Bas van der Grinten 
Interne competitie: eindstand Geert Hovens 
Dozijn vol voor Maarten Strijbos Geert Hovens 
Interne ELO rating Ger van Leipsig 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 

KPROGRAMMAK 
 
Mei 2015 
22-mei-15 vrij. 9e Limburg Open Maastricht 
28-mei-15 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo R2 LimianZ 
Juni 2015 
04-jun-15 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo R3 LimianZ 
11-jun-15 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo R4 LimianZ 
18-jun-15 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo R5 LimianZ 
20-jun-15 zat. 9e Vlaaientoernooi (Den Hulster) LimianZ 
21-jun-15 zon. Johan van Mil Toernooi (snelschaak 5 min. pppp) Eindhoven 
25-jun-15 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo R6 LimianZ 
Juli 2015 
02-jul-15 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo R7 LimianZ 
09-jul-15 don. 42e Zomersnelschaaktoernooi LimianZ 
11-jul-15 zat. HSC / De Legibus Open 2015 (45 min. pppp) Helmond 
12-jul-15 zon. HSC / De Legibus Open 2015 (45 min. pppp) Helmond 
16-jul-15 don. 42e Zomersnelschaaktoernooi LimianZ 
23-jul-15 don. 42e Zomersnelschaaktoernooi LimianZ 
30-jul-15 don. 42e Zomersnelschaaktoernooi LimianZ 
Augustus 2015 
06-aug-15 don. 42e Zomersnelschaaktoernooi LimianZ 
13-aug-15 don. 42e Zomersnelschaaktoernooi LimianZ 
20-aug-15 don. Gezellige avond LimianZ 
27-aug-15 don. Algemene ledenvergadering 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: 13 augustus 2015   
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KPERSONALIAK 
 

Aanmeldingen: Maria Rahawadan (Venlo) 
Afmeldingen:  Geen 
Adresgegevens:   Geen 
   
             KMEDEDELINGENK 
 

• Max Warmerdam was één van de favorieten voor de titel Nederlands Kampioen B-
jeugd (leeftijd 15-16 jaar). Het werd een spannend kampioenschap. Uiteindelijk moest 
een barrage de beslissing brengen. Max haalde 1,5 punt uit de 2 barragepartijen en was 
daardoor Nederlands Kampioen B-jeugd. Als beloning mag hij naar het WK in 
Griekenland.  Max van harte gefeliciteerd met dit fraaie resultaat! 

• Met een remise tegen Max Warmerdam maakte hij in april het dozijn vol. Voor de 
twaalfde keer op rij is Maarten Strijbos clubkampioen van de Venlose 
Schaakvereniging. Zie ook het artikel hierover uit de Trompetter, dat elders in het 
clubblad staat. Felicitaties ook nog aan de kampioenen Nico van der Hoogt (‘Tigris Su-
perlativus’ volgens Geert), Ron Vink (Olifanten), Betram Lietz (Buffels) en Gerben 
Oosterbaan (Struisvogels).  

• ‘Een zevende plek in de 2e KNSB klasse mag je voor Venlo1 als onvoldoende 
bestempelen’, zo schrijft teamleider Henk van Gool in zijn nabeschouwing over het 
afgelopen seizoen. Lees deze nabeschouwing en de verslagen van ronde 6 tot en met 9 
in dit clubblad. 

• Teamcaptain Marc van Lee vindt in zijn verslag dat Venlo 2 ‘Met een flinke portie 
geluk …. op het nippertje degradatie is ontlopen’. Venlo 2 is met 6 punten uiteindelijk 
als vijfde geëindigd in de Promotieklasse van LiSB competitie. 

• Dit seizoen spelen Joep Nabuurs en Thijmen Smith in de sterke  Duitse Oberliga  
NRW met hun team SV Mülheim-Nord 2. Met nog één ronde te gaan was Mülheim-
Nord 2 al zeker van promotie. Volgend jaar mogen ze in de nog sterkere 2. Bundesliga 
West spelen, met tegenstanders als Loek van Wely en Jan Timman. 

• Henk van Gool heeft zijn titel geprolongeerd van het BSV Open. Hij werd op 20 april 
ongedeeld eerste met 6,5 uit 7. Dirk Bergmans werd ongedeeld tweede. Daarnaast 
deden nog mee Nico van der Hoogt (vierde), Jan op de Laak (vijfde), Peter Schoeber 
(achtste), Peter Timmermans (twintigste) en Peter Smith (vijfentwintigste). 

• Ter voorbereiding op zijn NK heeft Max Warmerdam zich nog van zich laten horen 
op de KNSB Playchess toernooien (op internet). De toernooien van 18 april en 7 maart 
2015 en eerder van 13 december 2014 schreef hij op zijn naam. 

• Toen Max Warmerdam zaterdagavond 18 april het KNSB internet snelschaaktoernooi 
won, had hij al een dag schaken erop zitten. Hij was uitgenodigd om te spelen in de 
invitatiegroep van het 21ste J. de Kluyver rapid schaaktoernooi in Spijkenisse. Max 
heeft het prima gedaan in zeer sterk veld en verzamelde 2,5 punten uit 7. 

• Op zaterdag 14 maart 2015 organiseerde Schaakvereniging Leudal voor de 35e keer het 
Bayer (voorheen Nunhems) Schaak Toernooi. In totaal trokken 9 VSV-spelers naar 
Buggenum. Peter Schoeber en Piet Thijssen eindigden beiden 3,5 punten uit 7 in de A-
groep.  Andere Venlose deelnemers waren  Jan op de Laak, Peter Kuntzelaers, Dick 
Kappert, (eerste plaats D-groep), Gerard in ’t Veld, Hans Leenders, Peter Timmermans 
en Harry Wuts.



 5 

KNSB COMPETITIE RONDE 6 
Stukkenjagers 2 - Venlo 1  
7 maart 2015 
 
Opnieuw een deceptie 
 
Door Henk van Gool 
 
Na de belangrijke overwinning op Dor-
drecht togen we met goede moed naar Til-
burg voor de wedstrijd tegen Stukkenjagers 
2. Onze positie vlak boven de degradatie-
streep baart natuurlijk zorgen, maar op 
papier waren onze kansen tegen de Tilbur-
gers beter dan tegen Dordrecht. Een zege 
zou ons behoorlijk op weg helpen naar een 
veilige plek in de groep. 
Papier is echter maar papier en de praktijk 
is dit seizoen weerbarstig. Het liep dus 
weer heel anders. 
 
Voor aanvang van het duel werden enkele 
Stukkenjagers in het zonnetje gezet door 
hun competitieleider César Becx. Kennelijk 
houdt De Stukkenjagers heel wat statistie-
ken bij van hun clubleden. Leden die een 
mijlpaal binnen de club bereiken kunnen 
een toespraak in een gezellige ambiance en 
een boekwerkje met persoonlijk commen-
taar van César verwachten. Een ludieke 
manier om leden te belonen voor hun ja-
renlange trouwe dienst. 
 
Na dit feestelijke intro werden in de fraaie 
bovenzaal van De Harmonie de diverse 
wedstrijden (de andere Tilburgse teams 
speelden ook thuis) in gang gezet. 
Het werd al snel duidelijk dat we op een 
nederlaag afstevenden. Niet alleen zagen 
verschillende stellingen er verdacht uit 
voor de Venlonaren, maar bovendien kwa-
men we al snel op een 2-0 achterstand door 
nederlagen van mijzelf en Bas. Probeer dat 
maar eens goed te maken! Het was nog 
bijna gelukt omdat Thomas er in slaagde 
een heel slecht eindspel met kunst en vlieg-
werk op remise te houden en Rudi en 
Maarten op de topborden hun partijen wis-
ten te winnen. Helaas voerden blunders en 

gemiste kansen de boventoon en kwamen 
we met de score toch aan de verkeerde kant 
van de streep terecht: 4,5 – 3,5. Een pijnlij-
ke nederlaag kun je wel stellen. 
 
Bord 1 
Rudi van Gool – Peter Huibers  1 – 0  
 
Rudi moest van een dubbeltoreneindspel 
nog iets zien te maken. Eén zwakte: een 
geïsoleerde pion in het zwarte kamp is 
daarbij niet voldoende. Peter gaf Rudi de 
kans nog meer zwaktes te creëren waarna 
het witte voordeel doorslaggevend werd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.h5! de zwarte pionnen op de konings-
vleugel worden uiteengeslagen. 37.., Kf6 
38.hxg6, Kxg6 39.a5! en nu is de dame-
vleugel aan de beurt. 39.., bxa5 40.Txa5, 
Tb7 wit blijft nu geforceerd een pion voor: 
41.Txa6, T7xb3 42.Txd6+, Kg5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43.Txb3? geeft het voordeel (voor even)  
uit handen. Sterker is zwart zelf te laten 
ruilen en alvast wat meters te maken met de 
vrijpion: 43.c5!,Txe3+ (43..,Tb4?? 44.Tee6 
met een matnet!) 44.Kxe3,Tc2 45.c6 het 
voordeel t.o.v. de partijvoortzetting is dat 
de zwarte koning niet mee kan verdedigen. 
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43..,Txb3 44.Ke2,Tc3 45.Td4,Tc2+? (de 
beslissende fout. Rudi krijgt nu tijd om met 
zijn koning voor zijn pion te gaan staan. 
Noodzakelijk was 45..,Kf6) 46.Ke3,h5 
47.Tf4,Kf6 48.Kd3,Tc1 49.Kd4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De witte koning komt nu voor de vrijpion 
en kan hem ondersteunen terwijl de zwarte 
koning aan de verdediging van f5 en h5 
gebonden zit. Rudi had vervolgens weinig 
moeite om zijn voordeel te verzilveren. 
 
Bord 2 
Karel Storm – Maarten Strijbos  0 – 1  
 
Maarten bracht een verleiding in de stelling 
die zijn tegenstander beter had kunnen ne-
geren. De winst van zwarts centrumpion 
kwam de witspeler duur te staan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.Pxe5? Deze pion had Karel beter kun-
nen laten staan. Door opening van de e-lijn 
wordt de zwarte druk op pion e4 zo groot 
dat het hele witte centrum wordt weggebla-
zen. 17.., Pc8 18.d4?! relatief het beste 
(volgens Houdini) schijnt het stukoffer 
18.Pxf7 te zijn, waarna wit dominante pi-
onnen op e5 en f5 krijgt die het stuk enigs-

zins compenseren. In de praktijk lastig in te 
schatten. 
18.., cxd4 19.cxd4, Dxd4 20.Pef3, Db6 
21.e5,Pxg4 de ene na de andere pion wordt 
nu opgeraapt. 22.e6, Pf6 23.Pb3, fxe6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wit staat inmiddels twee pionnen achter en 
het volgende slachtoffer, pion f5, dient zich 
al aan. Karel stribbelde nog een aantal zet-
ten tegen, maar maakte toen een einde aan 
zijn lijdensweg. 
 
Bord 3 
Henk van Gool – Frans Konings  0 – 1  
 
Frans deed het met een score van 4 uit 5 tot 
nu toe uitstekend in de competitie, maar dat 
wil natuurlijk niet zeggen dat men hem 
maar bij een verdere uitbouw van zijn score 
moet helpen. Ik had dan ook echt de inten-
tie hem een punt afhandig te gaan maken. 
Door een blunder bleef het echter bij de 
intentie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In een vroeg stadium had ik mijn konings-
stelling wat opengegooid, in eerste instantie 
om f7-f5 tegen te houden, maar ook om een 
mogelijke koningsaanval voor te bereiden. 
In deze stelling droomde ik van een overval 
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over de h-lijn. 29.Df2? met de bedoeling 
30.Dh4 en 31.Th1. Het ware beter met 
29.Dc4 dameruil aan te bieden, wat Frans 
na de partij meteen aangaf. De stelling is 
dan ongeveer gelijk. De volgende zet druk-
te mijn naïeve neus op de harde feiten: 29.., 
Ph5!! helemaal overzien. Het is niet wit 
maar zwart die tot koningsaanval komt. 
30.Dh4 volhardt in het streven, maar de zet 
versnelt de ondergang. Natuurlijk is 
30.gxh5 taboe wegens 30..,Dh3+ 
31.Kg1,Pxh3+ en wit moet de dame geven. 
30.., Pf4+ 31.Kg3, Df6 dreigt zowel 32.., 
Pe2+ gevolgd door 33.Dxf3+ als 32.., Kg7 
gevolgd door 33.., Th8. In uiterste nood 
probeer ik nog een stukoffer maar Frans 
pareert koel: 32.Pf5, gxf5 33.gxf5, Dg7 
34.Tg1, Pe2+ 35.Kf2, Pxg1 36.Txg1, f6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier had ik natuurlijk op kunnen geven. Ik 
deed nog een laatste poging om de lijn naar 
zwarts dame en koning te openen. 
37.Pd4, exd4 38.f4, Pxe4+ gelukt, maar het 
is Frans die van de geopende lijn profi-
teert... 39.Kf1, Pd2+ en wit gaf op. Er 
volgt immers 40.Kf1, Dxg1+ 41.Kxg1, 
Pf3+ en ik sta een biljoen stukken achter. 
 
Bord 4 
Erik-Jan Colijn – Joep Nabuurs  1 – 0  
 
Joep leed een zeldzame nederlaag. 
Hij zat al vanaf zet 14 tegen een gedekte 
vrijpion aan te kijken, die als het zwaard 
van damocles boven zijn hoofd hing. Lange 

tijd wist hij de dreiging onder controle te 
houden. Toen er naar een toreneindspel 
werd afgewikkeld werd de stelling echter 
onhoudbaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het beslissende moment is daar. De g-pion 
dreigt te vallen en daarmee het steunpunt 
voor de toren, die de witte koning bij zijn 
vrijpion moet weghouden. 
51.., Tg6+ iets hardnekkiger is 51.., Tf1 
maar uiteindelijk houdt zwart de oversteek 
niet tegen. 52.Kf5, Tg3 53.Ke6, Txb3 
54.Kd6, Tg3 55.Kc6, Tg6+ 56.d6 eindelijk 
gaat de gedekte vrijpion lopen. Het is met-
een beslissend: 56.., Kd8 57.Ta7, Ke8 
58.Kc7 en zwart gaf op. 
 
Bord 5 
Carsten Fehmer - Roland Daamen  ½ - ½  
 
Carsten was langzaam bezig zijn tegen-
stander op te rollen toen hij een vreselijke 
mispeer beging. Ik zag het van een afstand 
gebeuren. We keken elkaar schouderopha-
lend aan in de trant van: “nou ja, er wil ook 
niks lukken dit seizoen”. 
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Met 36.h4 kan Carsten langzamerhand aan 
een doorbraak van zijn pionnenmeerderheid 
gaan bouwen. Hij zag echter een kans om 
zwarts vrije a-pion op te halen en de stel-
ling te vereenvoudigen. 36.Ld5?? ‘dreigt 
37.Tb8 dus moet 36.., Lxd5 37.exd5, Txd5 
38.Txa7 met een gunstig toreneindspel 
voor wit, waarin zwart geheel zonder 
winstkansen is...’ was de gedachte. Roland 
speelde echter zonder aarzelen 36.., Txd5! 
en nu verliest wit zelfs als hij terugneemt: 
37.exd5, Lxd5+ 38.f3, Lxb7. 
Uiteraard nam Carsten niet op d5 en bleef 
hij koelbloedig: 37.Txa7. Daarmee wist hij 
in elk geval nog het halve punt te redden.  
 
Bord 6 
Jasper Beukema – Thomas Neuer ½ - ½  
 
Thomas wist onder flinke tijdsdruk een las-
tige stelling te houden. Vanaf de 40e zet zat 
Thomas in een moeilijk parket. Hij moest 
in een loper-paard eindspel steeds een ge-
vaarlijke witte c-pion in de gaten houden. 
Dit kostte hem een pion - en veel bedenk-
tijd - waardoor de zaak nog penibeler werd. 
Gelukkig wist hij een blokkade stelling te 
bereiken waarin de winst hooguit op pro-
blematische wijze verkregen kan worden. 
Dan moeten alle stukken voor wit goed 
staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit deze partijstelling had Jasper via 
de zettenreeks 63.Le8, Ke7 (de koning 
moet het paard een steunpunt op c7 blijven 
bieden, om die reden werkt 63.., e5 niet 
omdat na 64.fxe5+, Kxe5 65.Lf7 het paard 
geslagen wordt, of vrijwillig veld c7 los 
moet laten. Overigens kan nu 64.c7 niet 
omdat de loper op e8 hangt.) 64.Lg6, Kd6 
65.Ld3, Pc7 66.Lc4, Pe8 67.Kb6!, Pc7 naar 
de volgende analysestelling toe moeten 
werken: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu kan 68.Lxe6!!, Pxe6 69.f5, Pf4 (merk 
op dat de koning op b6 precies goed staat: 
met de koning op b7 was immers 69.., 
Pd8+ 70.Kb6, Pxc6 71.f6, gxf6 72.h6, Pe7 
73.h7, Pg6 mogelijk en zwart houdt de vrije 
h-pion op het nippertje tegen.) 70.f6, Pd5+ 
71.Kb7, Pxf6 (71.., gxf6 72.h6 of 71.., Ke6 
72.fxg7, Kf7 73.h6 enz.)  het paard kan niet 
beide vrijpionnen tegelijk tegenhouden: 
72.c7, Pxh5 73.c8D en wit wint.  
Achter het bord slaagde Jasper er niet in 
deze variant te vinden. Hij speelde vanuit 
de partijstelling 63.f5, exf5 64.Lxf5 waarna 
de winstkansen verkeken waren. Als de 
witte koning via c8-d8-e8 naar de konings-
vleugel probeert te lopen haalt zwart met 
Pd5-f4xh5 of Pe6-f4xh5 de witte h-pion op. 
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Een loper op f3 mag dan niet op h5 terug-
slaan omdat dan tevens de c-pion valt. 
 
Bord 7 
Bas van der Grinten – Martijn Blom 0 – 1  
 
In een McCutcheon werden al vroeg heel 
veel stukken geruild. Het lopereindspel dat 
ontstond was misschien een tikkie minder 
voor Bas, maar hij leek dit zonder moeite te 
gaan houden. Een onverklaarbare denkfout 
op de 40e zet gooide echter roet in het eten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De loper staat niet echt gelukkig op a6 
maar de stelling is nog goed speelbaar voor 
wit. Bas meende zijn opgesloten loper snel 
te bevrijden en maakte daarbij een zelfde 
soort fout als Carsten: vergeten alle slagzet-
ten te checken. 40.c4?? ‘want na 40.., bxc4 
41.Lxc4, Lxc4 42.Kxc4 is het remise...’was 
de gedachte. Net als Roland tegen Carsten 
dacht Martijn hier anders over: 40.., Lxc4 
41.a4, Kb6 42.axb5, Lxb5 43.Lc8, Kc7 
44.Kc5, a6 en Bas moest zijn koning om-
leggen. 
 
Bord 8 
César Becx – Frans Mertens ½ - ½  
 
Frans speelde een uitstekende partij. als hij 
het huzarenstuk had voltooid om van César 
te winnen had hij meteen een matchpunt 
voor Venlo gewonnen. Hij had in de vol-
gende stelling dan wel even het hoofd koel 
moeten houden: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier kan zwart gerust 54..,Txc4 spe-
len. Zwarts paard, toren en loper houden de 
koning perfect veilig tussen de dreigende 
witte cavalerie en de toren. Na b.v. 
55.Pxg5,Kxg5 56.Kg2,Kg4 57.Kf2,Tb4 
58.Txa7,Txb5 heeft zwart twee mooie vrij-
pionnen op de damevleugel, die voor de 
beslissing moeten gaan zorgen. 
Frans nam echter geen risico met zoveel 
stukken om zijn open koning heen en ruilde 
zelf: 54.., Pxe4 55.Txd4 waarna hij door-
middel van 55.., Ld4 56.Pf3, Txc4 even-
eens de c-pion won, maar zwart veel actie-
ver tegenspel had. César hield zich in het 
vervolg knap staande: 57.g4+, Kh6 
58.Te6+, Kg7 59.Te7+, Kg6 60.Txa7, Tb4 
61.Td7, Txb5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62.Td6+, Kf7 63.Pxd4, cxd4 64.Txd4 
waarna de kemphanen nog doorspeelden 
totdat de pionnen van het bord verdwenen 
waren. 



 10 

KNSB COMPETITIE RONDE 7 
Venlo 1 - Veldhoven 
21 maart 2015 
 
Cruciale winst 
 
Door Henk van Gool 
 
Slechts twee weken na de pijnlijke neder-
laag tegen De Stukkenjagers vond in De 
Bantuin alweer het volgende belangrijke 
duel plaats. Ditmaal kwam de rode lan-
taarndrager, Veldhoven, op bezoek. Zij 
hadden pas één matchpunt gesprokkeld. 
Wij moesten het doen met een schamele 
vier matchpunten. Daarmee stonden we 
slechts één punt boven de rode streep. Voe-
rendaal 2 had nog net een puntje minder. 
Voor beide teams gold dus maar één doel: 
er moest gewonnen worden! 
Gelukkig konden we voor deze wedstrijd op 
volle sterkte aantreden. Veldhoven daaren-
tegen miste hun topspeler Thijs Laarhoven. 
Het grote verschil in elogemiddelde (264 
punten) dat daardoor ontstond tussen beide 
teams werd tijdens de match pijnlijk duide-
lijk. Toen ik op een bepaald moment in de 
wedstrijd langs de borden liep, dacht ik 
even dat we voor de maximale score van 8 
– 0 konden gaan. Dat zou echter veel te 
veel zijn geweest. Uiteindelijk bleef de tel-
ler steken op 6,5 voor Venlo  tegen 1,5 voor 
Veldhoven. 
 
Bord 1 
Huub Schenning – Maarten Strijbos  ½ - ½  
 
Maarten moest verrassend een halfje af-
staan aan Huub. Die laatste was daarmee 
één van de twee Veldhovenaren die de eer 
voor hun team redde. 
Eigenlijk had ik halverwege het punt al ge-
teld voor Maarten. Hij slaagde erin een 
inktvis op veld d3 te installeren en met be-
hulp daarvan - en een vrije c-pion- Huub 
een kwaliteit afhandig te maken. Die laatste 
verdedigde zich in het vervolg echter hard-
nekkig. Toch had Maarten goede winstkan-

sen behouden als hij op de 46e zet de f-pion 
en-passant had geslagen. zie partijstelling. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huub heeft zojuist 46.f2-f4 gespeeld. Nu 
was 46..,exf3 e.p. om twee redenen een 
goede zet geweest: ten eerste ontkracht het 
een eventuele doorbraak g4-g5, omdat de 
witte f-pion er niet meer is. Ten tweede 
maakt het veld e4 vrij zodat de zwarte ko-
ning doorgang krijgt naar wits konings-
vleugel. Een voorbeeld: 
46.., exf3 e.p. 47.Kxf3, Kd3 48.Kf4, Tf2+ 
49.Kg3, Tf1 50.Kg2, Td1 51.Kf3, Tc1 nu is 
er een zetdwangsituatie ontstaan. De witte 
koning moet de zwarte koning erdoor laten, 
zie analysediagram. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52.Kf2, Ke4 53.Kg2, Tc2+ 54.Kg3, Te2 en 
nu moet wit kiezen uit drie onaangename 
varianten: A) 55.c6, Tc2 met pionverlies. 
B) 55.g5, hxg5 56.h6, gxh6 57.Lxf6, Tc2 
58.Le7, Kxe3 en zwart moet winnen met 
zijn twee vrijpionnen of C) 55.Kh3, Kf3 
56.Lc3, Tc2 57.Ld4, Tc1 met zetdwang: 
wit moet zijn c- of g-pion loslaten. 
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Maarten koos ervoor wit zijn f-pion te laten 
houden, waarna Huub het eindspel uitste-
kend in evenwicht hield. Vanuit de partij-
stelling:  
 
46.., Tc1?! 47.g5!, hxg5 48.fxg5, fxg5 
49.Kg4, Tg1+ 50.Kf5, Kd3 51.Lxg7, g4 
52.h6, g3 53.Kf4, Ke2 54.h7, Th1 
55.Kxg3, Txh7 56.Kf4!! zie diagram 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en wits vrije c-pion verzekerde hem van 
remise. 
 
Bord 2 
Joep Nabuurs – Fred van Empel 1 – 0  
 
Fred schotelde Joep een openingssysteem 
voor waarvan ons oud-lid Lucien van de 
Lisdonk zich ook wel eens bediende: 1.e4, 
c6 2.d4, Pa6 
Joep had weinig moeite om een duurzaam 
plusje te bemachtigen. Het converteren van 
het voordeel naar winst was echter nog niet 
zo gemakkelijk. Hij werd geholpen door 
Fred, die ietwat onnodig de kwaliteit gaf. 
Het tegenspel dat hij daarvoor verkreeg 
bleek immers te weinig om Joep ernstig te 
verontrusten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zwarte stukken staan dreigend op de 
witte koning gericht. Joep biedt met een 
kwaliteit méér graag dameruil aan: 
34.Df4, Dd3 35.Te3, Dd1+ 36.Tf1, Dc2? 
nu neemt wit de aanval over 37.Tg3, Lg4 
38.Db8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met de dreiging 39.Dh8+ en 40.Dg7 mat. 
Na bijv. 38.., Tg6 39.Df8+, Kg5 40.Dxf7 
beslist wits vrije f-pion de strijd. Fred ge-
loofde het verder wel. 
 
Bord 3 
Ferry Daamen – Max Warmerdam 0 – 1  
 
Max had het in een Konings-Indiër knap 
lastig. Hij moest alle zeilen bijzetten om de 
stelling bijeen te houden. Een op het eerste 
gezicht onschuldige ruil deed de stelling 
echter omslaan in Max’ voordeel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zwarte dame staat wat ongemakkelijk 
en wit had er goed aangedaan met 24.Pe2!, 
Le5 25.Tf1, Df7 26.Lh6 de druk te vergro-
ten. Ferry loste de spanning echter meteen 
op: 24.gxf5?, Txe1+ 25.Dxe1, Lxf5 
26.Le7, De8 27.Lxf5, Pxf5 28.Te2, Pxe7 
29.Txe7, Dh5 en kwam er toen achter dat 
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zijn eigen koning heel wat onveiliger staat 
dan die van Max, zie diagram. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om de directe dreigingen af te wenden of-
ferde Ferry nog met 30.Te3,Lxe3 31.Dxe3 
de kwaliteit, maar de technische klus klaar-
de Max zonder veel moeite. 
 

 
Max en Ferry analyseren hun partij 
 
Bord 4 
Thijmen Smith – Frans Wolferink 1 – 0  
 
Thijmen had een gemakkelijke middag. 
Voordat de partij goed en wel op gang was, 
was ze al weer voorbij. Oorzaak van Frans’ 
nederlaag: hij stelde de noodzakelijke ro-
kade te lang uit. Een typisch voorbeeld van 
een aanval op een ongerokeerde koning: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.e5, dxe5 12.dxe5, Pd5 13.Pxd5, cxd5 
14.e6 blaast de basis van de zwarte ko-
ningsvleugel op 14.., Pe5 15.exf7, Pxf7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.Pe6 wint al een stuk, maar het wordt 
nog erger. 16.., Dd6 17.Pxg7+, Kf8 18.Ld4 
(ook 18.Lc5!, Dc6 19.Dd4, Tg8 20.Lxe7+, 
Kxe7 21.Te1+, Kd7 22.g3 was goed)  
18.., e5 19.Lc5 met damewinst. 
 
 
Bord 5 
Sourav Battacharjee – Rudi van Gool 
1 – 0  
 
Sourav was de tweede speler van Veldho-
ven die de eer van het team redde. En hoe! 
In een uitstekende partij bleef hij Rudi de 
baas. Die laatste had toch echt niet het ge-
voel onder zijn kunnen te hebben gespeeld. 
Sourav was die dag eenvoudigweg beter! 
In een gecompliceerde Franse partij kwam 
Sourav steeds meer in het voordeel. De ge-
exponeerde staat van de zwarte koning 
werd uiteindelijk Rudi’s ondergang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rudi had eerder al een kwaliteit gegeven 
voor compensatie in de vorm van een sterk 
loperpaar. Voordat hij de kans kreeg met 
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een zet als ..,d4 de kracht van Lb7 te ont-
plooien greep Sourav het initiatief op de 
koningsvleugel. Daartoe ging hij met zijn 
dame in een aftrekaanval staan. Hij had 
goed berekend dat hij met voordeel uit de 
complicaties te voorschijn komt.  
36.., Pxe5 (misschien beter 36.., Df7 of 
36.., h6 maar hier speelde ook tijdsdruk een 
rol) 37.Dg5+,  Pg6 38.Pe5, Le7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op die laatste zet had Rudi zijn hoop ge-
vestigd. Het werkte echter niet omdat aan 
het eind van de slagenwisseling pion e6 
bleef hangen:  
39.Pxg6,Lxf6 40.Pxf8+,Lxg5 41.Pxe6,d4+ 
42.Kh3,Le3 43.Txf5,Te8 44.Tdf1!  
en ondanks dat Rudi nog wat tegenstribbel-
de, was het eindspel met de kwaliteit min-
der onhoudbaar. 
 
 
Bord 6 
Rainer Montignies – Theo van de Meerak-
ker 1 – 0  
 
Een van de weinige wedstrijden die Rainer 
dit jaar mee kon spelen. En ook nu stond er 
geen maat op hem. 
Eigenlijk was de hele partij een gestage 
ontmanteling van de zwarte structuur. Als-
of de sloper je huis steen voor steen komt 
afbreken en je alleen maar machteloos kunt 
toekijken. De eerste materiaalwinst volgde 
na zet 22. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wit staat met zijn druk op de geïsoleerde 
zwarte d-pion duidelijk beter. Het boertje is 
eigenlijk al niet meer te dekken. 22.., Tad8 
23.Pxf5, gxf5 (23.., Dxf5 24.Lh3, h5 25.f3, 
Txe3 26.fxg4 kost een stuk) 24.h3, Pe5 
25.Lxd5 daar gaat de eerste pion. 25.., Pg6 
26.Db5, De5 27.Lc4, Df6 28.Dxb7 en daar 
de tweede.  
Toen even later ook pion a5 geslachtofferd 
werd, hield Theo het voor gezien. 
 
 
Bord 7 
Jo Wintermans – Henk van Gool 0 – 1  
 
Jo was Thijs komen vervangen en niet ge-
wend om op KNSB 2e klasse niveau te spe-
len. Hij kwam na de opening al vrij snel 
moeilijk te staan en leverde even daarna 
door een taxatiefout een stuk in: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.Lxd4?,cxd4 17.Pb5 met dubbele aanval 
op de pionnen d4 en a7, maar: 17..,d3! met 
de dubbele dreiging 18..,dxe2 en 18..,Lxf3 
19.Lxf3,d2+. Daarmee zou de partij klaar 
moeten zijn. 
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Symptomatisch voor mijn spel dit seizoen 
is echter dat er van mijn kant regelmatig 
een blunder volgt en dat gebeurde ook deze 
partij weer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met eenvoudig 26..,Tf2 27.Td1,Txf3+ 
28.Td3,Le3 29.h4,Tg3 30.Kb4,Lxf4 kan 
zwart gaan opruimen. Ik was er echter op 
gefixeerd dat de witte toren niet via d1 mijn 
stelling binnen mocht vallen en probeerde 
dus mijn toren op de d-lijn te handhaven 
middels 26..,Le3?? Nu werd echter niet 
veld d8 maar de loper wits target: 
27.Te1,Lxf4 28.Te4,Th2 29.Txf4  
en zwart was zijn materiële plus alweer 
kwijt. Gelukkig had ik na  
29..,Pf5 30.Pd6,g5!  
zoveel positievoordeel (zwart dreigt een 
sterke vrijpion op de h-lijn te krijgen), dat 
ik de partij uiteindelijk nog -met het 
schaamrood op de kaken - wist te winnen. 
 
 
Bord 8 
Carsten Fehmer – Marcos Quintana Her-
nandez  1 – 0  
 
Eindelijk een zege voor Carsten. Hij heeft 
er lang op moeten wachten. Hij was er vaak 
dichtbij, maar dan gooide een blunder roet 
in het eten. Ditmaal liet hij zijn prooi niet 
glippen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een ‘niks aan de hand stelling’ die in één 
zet transformeerde naar een verdachte posi-
tie. Kwestie van met de verkeerde pop te-
rugnemen. 
15..,bxc6? (15.,Lxc6 is gelijkspel) 16.c5!  
 
De zwarte pionnenformatie dreigt uiteen te 
worden geslagen. Marcos koos voor zijn 
pionnenformatie en ging met de dame in de 
aftrekaanval staan: 16..,Dxc5 waarna 
17.Pd5,Da7 18.Pe7+,Kh8 19.Pxc8 de kwa-
liteit won. De handdruk volgde tien zetten 
later. 
 
Na deze zege hebben we even lucht. De 
uitwedstrijd tegen HMC Calder 2 moet ons 
definitief uit de degradatiezorgen brengen. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 8 
HMC Calder 2 - Venlo 1 
11 april 2015 
 
Gehandhaafd?! 
 
Door Henk van Gool 
 
Voor aanvang van deze ronde meende ik 
dat een 4-4 gelijkspel voldoende zou moe-
ten zijn om ons te handhaven in de tweede 
klasse. Voerendaal 2 kon dan in de laatste 
KNSB ronde hooguit nog gelijk komen in 
matchpunten, maar stond een sloot aan 
bordpunten achter op ons. Tevens hielden 
we dan ook onze directe concurrent van die 
dag, HMC Calder 2, voorlopig een puntje 
achter ons. Die vier bordpunten moesten 
wel ergens vandaan komen. Het werd een 
hele spannende aangelegenheid, waarbij 
we dit keer gelukkig de wind mee hadden. 
 
Gespeeld werd in sociaal-cultureel centrum 
‘De Biechten’ in Rosmalen. 
Het was er een drukte van belang. Tot de 
diverse teams van HMC Calder, die daar 
hun thuiswedstrijd afwerkten, behoorde het 
eerste team - met op bord 1 de Blerickse 
coryfee Martijn Dambacher – dat een be-
langrijke wedstrijd in de meesterklasse te-
gen En Passant speelde. Dat laatste team 
was op volle sterkte aanwezig met landelij-
ke toppers als Anish Giri en Jan Smeets in 
de gelederen. 
Omdat alle wedstrijden in één grote speel-
zaal plaats hadden, kreeg het evenement de 
gezellige ambiance van een groot toernooi. 
Vlak voor aanvang was ik even zoek. Ik was 
de zaal uitgelopen om uit te kijken naar 
onze trouwe supersub Frans Mertens, die 
nog altijd niet gearriveerd was. Daardoor 
kreeg de wedstrijdleider de teamopstelling 
wat laat in handen. Frans bleek zich verre-
den te hebben maar was toch nog stipt op 
tijd om Venlo voltallig te maken. 
Een paar minuten nadat de landelijke top-
pers hun titanenstrijd aangevangen hadden 
zetten ook wij onze klokken in werking voor 
opnieuw een degradatieduel. 

Bord 1 
Max Warmerdam – Frits Obers 1 – 0 
 
Max toonde zich weer van onschatbare 
waarde voor ons team. Inmiddels uitge-
groeid tot één van de topspelers binnen 
Venlo, kweet hij zich rustig van zijn taak 
en knoopte hij Frits op toen die wat al te 
optimistisch materiaal offerde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26..,Tf8 is volgens Houdini gelijkspel, 
maar in deze gecompliceerde stelling is het 
gemakkelijk de draad te verliezen. Het ge-
speelde 26.., Tcxd5+? ziet er aantrekkelijk 
uit maar verliest: de witte monarch vindt 
een veilige haven op de koningsvleugel. 
27.Lxd5, Dxd5 28.Ke2, Dc4+ 29.Kf2, 
Dxc2+ 30.T1e2, Dd1 31.Te7, Dd4+ 
32.Dxd4, Txd4 33.T7e4  en zwart gaf op. 
 
Bord 2 
Thomas Mollema – Thijmen Smith 1 – 0  
 
Tegen de op papier sterkste speler van 
HMC Calder 2 had Thijmen moeite om in 
zijn spel te komen. Hij gebruikte zeeën van 
tijd voor de eerste twintig zetten. Vanaf zet 
twintig leefde Thijmen op zijn increment 
en dan kunnen fouten niet uitblijven. 
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Wit oefent een onaangename druk uit op 
b7, maar het was nog niet nodig deze pion 
in de aanbieding te doen. 21...Df7 houdt 
wellicht nog even stand. Na 21..,Dd8? was 
het echter mis met de zwarte stelling. 
22.Lxb7,Lxb7 23.Txb7,Lg7 24.De6+,Kh8 
25.Td7,Df6 26.Dxd6,Dxd6 27.Txd6 en 
met twee pionnen minder ging Thijmen 
tenslotte op zet 36 door de tijd. 
 
Bord 3 
Rudi van Gool – Justin Senders 1 – 0  
 
Het reddende punt in de match kwam van 
Rudi. Onverwacht, want de partij leek heel 
lang op een eenvoudige remise af te steve-
nen. Zijn opponent had maar één zwakte: 
een geïsoleerde d-pion en dat leek bij lange 
na niet voldoende om met wit beslissend 
voordeel te bereiken. Maar wie Rudi kent, 
weet dat hij heel inventief is in het creëren 
van kansen in een eindspel. Een plaagstoot-
je hier, een schijndreiging daar en hop daar 
kwam de ultieme gelegenheid: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als zwart niets doet kan hem niet veel ge-
beuren. B.v. 42..,Lc8 43.f4+,Kd6 44.f5 (pi-
on g4 hing immers) 44..,Ke5 en de domi-
nante positie van de zwarte koning verze-
kert hem van remise. Justin vreesde de op-
mars f4 met tempo op zijn koning en maak-
te vrijwillig plaats: 42..,Kd6? 
Rudi sprong dankbaar in het gat: 43.Kd4, 
Le6 44.Pc3, Kc6 45.e4, dxe4 46.Pxe4, 
Ld5 47.Pxf6, Lxf3 48.Ke5, Ld1 49.Kf5, 
Kd6 zie volgende diagram 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.Pe4+ maakt van de gelegenheid gebruik 
om de zwarte koning bij de witte dame-
vleugelpionnen weg te houden. Op 
50..,Kd5 volgt nu 51.Pc3+ met stukwinst. 
50..,Kc6 51.Kxg5,Lc2 52.Pc3,Kd6 53.Kf6 
De zwarte monarch is afgesneden en de 
vrije witte g-pion verzekerde Rudi de 
winst. 
 
Bord 4 
Joris Broekmeulen – Henk van Gool  
½ - ½  
 
Terwijl zijn broer Jasper, in dienst van het 
eerste van HMC Calder, enkele meters ver-
derop Dimitri Reinderman het hoofd moest 
bieden trad Joris, teamleider van het tweede 
team, tegen mij in het strijdperk. Teamlei-
ders onderling doen elkaar meestal geen 
pijn en dat was ook in deze wedstrijd het 
geval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De hele partij door hielden de spelers de 
stelling netjes in evenwicht. Hier is de 
vraag: dames op het bord houden of afwik-
kelen naar een paardeindspel. Ik zag in het 
eindspel een pionwinst, maar ik besefte 
meteen dat het waarschijnlijk weinig zou 
opleveren, omdat de witte koning erg actief 
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zou worden. Ik zag echter niets beters en 
schatte gezien de stand van zaken in dat een 
remise voldoende moest zijn voor een 
matchpunt. Dus: 28.., Dxe5 29.dxe5, Tad8! 
zonder deze tactische finesse was 28.., 
Dxe5 zelfmoord geweest. 30.Txd7, Txd7 
iets te snel gespeeld: 30..,Pxd7!? was ook 
interessant geweest om een stel torens op 
het bord te houden. 31.Txd7, Pxd7 32.f4, 
Pc5 33.Kf2, Pe4+ 34.Ke3, Pc3 35.a3, Pb1 
36.a4, Pc3 37.a5, bxa5 zie diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zwart heeft een pion buitgemaakt, maar de 
witte monarch dreigt op de damevleugel 
binnen te vallen. 38.Kd4, Pa4 volgens 
Houdini is 38.., Pd1 een fractie beter, maar 
nog steeds gelijkspel. Onder tijdsdruk wil-
de ik de koning de toegang tot de dame-
vleugel ontzeggen. 39.Pe3,Kf8 40.c5,Ke8 
41.Pc4,Kd7 42.Pxa5,a6 en remise overeen 
gekomen. 
 
Bord 5 
Thomas Neuer – Piet van Eijndhoven 
1 – 0 
 
Thomas kreeg de winst zo in de schoot ge-
worpen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als zwart hier bxc6 speelt staat wit mis-
schien een tikkie beter, maar veel is er nog 
niet aan de hand. Piet vergat even dat 16.., 
Lxc6?? zijn d-pion in de penning zet. Na 
17.Lxc5 was hij een stuk kwijt. De Bos-
schenaar offerde in arren moede zijn dame: 
17.., dxc5 18.Txd8, Taxd8 maar staakte 
even later toch de strijd. 
 
Bord 6 
Jeroen van den Bersselaar – Carsten 
Fehmer  ½ - ½  
 
Carsten had een licht voordeeltje opge-
bouwd in de vorm van een betere pionnen-
structuur maar het evenwicht was niet 
zichtbaar verbroken. Een kansje bood wel-
licht onderstaande stelling: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier is 21..,Tbe8 tricky. Er dreigt een win-
nende aftrekaanval: ..,Lh3! Het beste voor 
wit is nu nog 22.Tf1 waarna zwart de a-
pion mag slaan: 22.., Dxa2 omdat 
23.Txf8+, Txf8 24.Txe6, Da1+ mat loopt. 
Het mogelijke vervolg 23.Txf8+, Txf8 
24.h3, Lc8 levert zwart voorlopig een pion 
op, hoewel de zaak nog niet duidelijk is 
vanwege  de wat geëxponeerde staat van de 
zwarte regent. 
Carsten vermeed de complicaties en koos 
voor 21.., Lg4 22.c5, Lf3 23.Dc4+, Tf7 24. 
Lxf3+, Dxf3+ waarna de partij in een zet-
herhaling eindigde (25.Kg1, Df2+ 26.Kh1, 
Df3+ enz.). 
 
Onze invallers hebben het moeilijk dit sei-
zoen. Ook nu leverden de invalbeurten twee 
nederlagen op. 
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Bord 7 
Frans Mertens – Tom Verhoeven 1 – 0 
 
Frans was druk bezig een actief plan door 
te voeren om Tom’s Stonewall te kraken, 
maar blies het zaakje een zet te vroeg op: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.e4? Hier is het noodzakelijk het twee-
voudig aangevallen paard eerst op c6 te 
ruilen en dan pas e4 door te zetten. De stel-
ling is dan in evenwicht.  
Na 17.., Pxe5 18.dxe5, Lxe5 realiseerde 
Frans zich ineens dat hij geen tijd heeft 
voor 19.exd5 omdat 19.., Dc5+ 20.Kh1, 
Lxc3 dan een stuk verliest. Frans speelde 
nog 19.Kh1, maar zat na 
19.., dxe4 20.fxe4, Td8 21.Dg5, h6 
 22.Dh4, Td2 diep in de misère. 
 
Bord 8 
Loek Mostertman – Geert Hovens  1 – 0  
 
De oudtrainer van de Venlose topteams 
doceert zijn kennis nog graag aan spelers 
van de Venlose Schaakvereniging. Dit keer 
was Geert zijn leerling. Het thema: voor-
sprong in ontwikkeling en het belang van 
een tijdige rokade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de een of andere manier is Geert niet 
aan rokade toegekomen. Je kunt de koning 
echter niet op de open centrale lijnen laten 
staan. De korte rokade is verboden en de 
lange rokade: 15..,0-0-0 is niet aantrekke-
lijk vanwege 16.f4,Ld6 17.Df2,Kb8 18.Lg5 
met verlies van de kwaliteit. Geert probeer-
de dus maar 15..,Dd6. Loek maakte daarop 
korte metten:  
16.The1, (mogelijk was ook 16.f4!, Lf6 
17.The1+, en nu 17.., Le6 18.Lb5+, Ke7 
19.De2 gevolgd door 20.Td7+ of 17.., Kd8 
18.Dc2, Kc8 19.Lb5, Lf5 20.Txd6, Lxc2 
21.Txf6)  
16.., Le6 (opnieuw 16..,0-0-0 is de minste 
uit de kwade keuzes)  
17.De3 met de dubbele dreiging 18.Dxe5 
en 18.Lb5+. Geert hield het terecht voor 
gezien. 
 
4-4 en nog zijn we niet 100% zeker van 
handhaving omdat concurrent Voerendaal 
2 de Stukkenjagers 2 met maar liefst 2-6 
wist te kloppen. 
 Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat de 
Zuid-Limburgers een achterstand van twee 
matchpunten en vijf bordpunten in de laat-
ste ronde gaan goed maken. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 9 
Venlo 1 - UVS 
25 april 2015 
 
Met de hakken over de sloot 
 
Door Henk van Gool 

 
De KNSB had de laatste vier ronden vrij 
kort na elkaar gepland: twee in maart en 
twee in april. Zo stond op 25 april, twee 
weken na de uitwedstrijd tegen HMC 2 al-
weer de laatste ronde, een thuiswedstrijd 
tegen UVS, op het programma. 
UVS was inmiddels kampioen en Venlo 1 
had zich al zo goed als zeker gehandhaafd. 
Reden voor mij om voor beide teams een 
lekker stuk vlaai te regelen. Er viel immers 
wat te vieren! 
Nu kun je er over twisten of je handhaving 
in een klasse moet ‘vieren’. Maar ik denk 
dat de opluchting bij Venlo na zo’n onge-
lukkig en moeizaam seizoen zo groot was, 
dat een speciaal tintje geven aan die laatste 
ronde wel op zijn plaats was. 
 
De wedstrijd zelf verliep zoals je kon ver-
wachten. De kampioen deed wat hij moest 
doen: met 3-5 winnen van een tegenstander 
die dit seizoen nooit goed op gang wist te 
komen. Het waren de witspelers bij ons die 
een topprestatie leverden. Zij zorgden met 
zijn vieren voor de drie bordpunten, die 
Venlo nodig had om niet afhankelijk te zijn 
van andere uitslagen in de strijd om degra-
datie. 
Max wist na een uitputtend eindspel te 
winnen van FM Paul Span, Bas versloeg in 
een uitstekende pot Guido van Mierlo. Rudi 
hield een moeilijk toreneindspel op het 
nippertje remise tegen IM David Miedema 
en Thomas beperkte zich tot een salonremi-
se tegen Anton van Rijn. 
De zwartspelers van ons team verloren al-
lemaal. Maarten tegen IM Hans Klip, Joep 
tegen Jaap Houben, Henk tegen FM Joost 
Retera en Carsten tegen Luuk Peters. 
 

Ik wil graag nog een fragment uit de partij 
van Rudi laten zien, omdat de computer 
toch nog een fraaie winst voor David vond. 
David had dan twee pointes moeten vinden. 
Een zeer leerzaam toreneindspel. 
 
Rudi van Gool – David Miedema 
partijstelling: stand na 55.Kxf5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de partij koos David voor 55.., Ke3 
waarna 56.Kg5, Ta5+ 57.Kg6, Kf4 58.c4, 
Kg4 59.c5, Ta6+ 60.Kf7 remise werd om-
dat de witte c-pion gevaarlijk dreigt te wor-
den. David kon vanuit de partijstelling ech-
ter op de volgende manier winnen: 55.., 
Kc2! 56.Kg5, Kb2 57.Txa4, Txa4 58.Kxh5 
normaal gesproken is dit eindspel remise. 
Zonder de witte c-pion  zijn de zwarte ko-
ning en toren net te laat om de witte h-pion 
te veroveren. Mét de witte c-pion op het 
bord ligt de situatie echter anders. 58.., Ta1 
59.Kg6, Tg1+! zie diagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De eerste pointe: wit moet kiezen: voor de 
h-pion gaan staan wat zijn opmars ver-
traagd, of naar de f-lijn 60.Kf6 waarna 60.., 
Th1 de witte koning terugdwingt en wit dus 
even geen tijd vindt zijn h-pion op te spe-
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len. 61.Kg5 en nu volgt de tweede pointe, 
zie volgende diagram: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61..,Kb3!! Verbluffend. De koning negeert 
de pion en gaat op een gunstigere diagonaal 
richting koningsvleugel staan. Dat de witte 
c-pion mag blijven leven blijkt straks be-
langrijk. 62.h5, (62.c4,Kxc4 nu mag de pi-
on wél geslagen worden  
63.h5, Kd5 64.h6, Ke6 65.Kg6, Tg1+ 
66.Kh7 ,Kf7 67.Kh8, Te1 68.Kh7, Th1 
zwart wint ) 62.., Kc4 63.h6, Kd5 64.Kg6, 
Ke6 65.Kg7, Ke7 66.h7, Tg1+ 67.Kh8, 
Kf7! zie diagram 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normaal gesproken had de zwarte koning 
niet dichterbij kunnen komen zonder pat te 
zetten. Zijn c-pion wordt echter wits Water-
loo. 68.c4,Te1 69.c5,Te8 mat. 
 
Het seizoen is voorbij. Een zevende plek in 
de 2e KNSB klasse mag je voor Venlo als 
onvoldoende bestempelen. De statistieken 
laten zien dat Venlo 1 wel veel invallers 
nodig heeft gehad. Normaal gesproken 
hoeft dat geen probleem te zijn. Onze inval-
lers zijn in principe sterk genoeg om op de 
onderste borden mee te kunnen komen. Dit 
jaar zat het echter niet mee. Daarbij ver-

keerden enkele vaste teamspelers in een 
vormcrisis. Tel daarbij op dat de wedstrij-
den tegen Eindhoven en de Stukkenjagers 2 
ongelukkigerwijze de verkeerde kant opvie-
len en het is te verklaren waarom we in 
plaats van voor promotie tegen degradatie 
moesten vechten. Een uitzondering op het 
wisselvallige spel vormde Max, die in zijn 
eerste volledige seizoen voor Venlo 1 met-
een topscorer werd en het hele jaar door 
goed spel liet zien. Ook Thijmen en Rudi 
zullen met hun persoonlijke scores tevreden 
zijn. Opmerkelijk is de 3 uit 3 van Rainer. 
Natuurlijk uitstekend, maar helaas heeft hij 
als vaste teamspeler ook maar drie keer 
mee kunnen doen. 
 
Eindstand klasse 2D 
 
1. UVS  16 46 K 
2. De Pion  13 43 
3. Dordrecht  11 37,5 
4. Eindhoven  10 40 
5. DJC  10 38 
6. HMC Calder2 8 31 
7. Venlo  7 37,5 
8. de Stukkenjagers 7 32,5 
9. Voerendaal 2 5 31 D 
10. Veldhoven 3 23,5 D 
 
Persoonlijke scores spelers 
 
1. Max Warmerdam  5,5 uit 8 
2. Thijmen Smith  5 uit 7 
3. Rudi van Gool  5 uit 8 
4. Joep Nabuurs  4,5 uit 8 
5. Maarten Strijbos  3,5 uit 7 
6. Henk van Gool  3,5 uit 8 
7. Rainer Montignies 3 uit 3 
8. Thomas Neuer  3 uit 6 
9. Carsten Fehmer  3 uit 7 
10. Bas van der Grinten 1 uit 3 
11. Frans Mertens  0,5 uit 3 
12. Ololi Alkhazashvili 0 uit 1 
13. Peter Schoeber  0 uit 1 
14. Geert Hovens  0 uit 2 
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GEERTS COLUMN 
 
Het VVV’tje    
 
Door Schakie Splinter 
 
Op die zon-
dagmorgen 
fiets ik onder 
een weldadig 
zonnetje van 
Tegelen naar 
het verzamel-
punt bij ‘Hotel 
Wilhelmina’.  
 
De laatste loodjes voor Venlo twee wach-
ten op ons in het ‘Kerkeböske’ in ‘Helje’. 
Als ik de Roermondsepoort ben gepasseerd 
voel ik het licht vals plat richting Station 
mijn leeftijd accentueren. Niet onopge-
merkt want ik word ter linkerzijde voorbij-
gefietst. ‘Moet je nog ver’, vraagt hij be-
zorgd, ‘je slingert alle kanten op’. Ik zeg 
dat het voorlopige eindpunt niet ver weg 
meer is.  
 
Dat slingeren doet me denken aan het wis-
selvallige seizoen van ons tweede. Zelf leed 
ik smadeloze nederlagen en behaalde gran-
dioze overwinningen. Tegen de jonge hon-
den van Blerick werden we als een ver-
edeld seniorenteam neergezet. Datzelfde 
Blerick moet ons nu waarschijnlijk gaan 
redden van de afgang naar de kelder van de 
1e klasse, waar we dan het derde tegenge-
komen. Dat  gaat ons toch niet gebeuren?  
 
In Helden spelen we tegen de kampioen 
Maastricht 1. Gaandeweg ziet het er naar 
uit dat onze nachtmerrie werkelijkheid gaat 
worden. Kerkrade neemt een dikke voor-
sprong tegen Blerick en zelf zitten we te 
ploeteren en komen op achterstand. Maar 
waar in het voetbal de bal rond is, lijkt voor 
Venlo-2 de wet van Murphy niet op te 
gaan.  
 

Ik weet niet of de Maastrichtenaren er al 
eens kennis mee hebben gemaakt, maar als 
de nood het hoogst  is kunnen wij nog altijd 
een beroep doen op het VERMALEDIJDE 
VENLOOSCHE VANDERLEETJE. Zoals 
je in het voetbal je de spits in 89 minuten 
niet ziet, zo legt hij in die laatste minuut de 
tegenstander lam en scoort.  
 
Het 4-4 gelijkspel was daarmee een feit en 
klasse behoud veiliggesteld. Met een bij-
zonder smakelijke vervolg in Indiase sferen 
sloten we het seizoen af.  
 

 
 
Hans Everaars haalde met ons nog gewoon 
als vanouds herinneringen op. 
 
Gewoon is weer gewoon, dankzij ons 
VVV’tje. 
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LiSB COMPETITIE VENLO 2 
Ronde 5 tot en met 7 
 
Schaakthriller 
Met een flinke portie geluk weet Venlo 2 
op het nippertje degradatie te ontlopen. 
 
Door Marc van der Lee 
 
Ronde 7 
26-04-15: Venlo 2 – Maastricht 1  4-4 
1. Frans Mertens – Jacob Perrenet  0-1 
2. Jos Rievers – Juan Pablo de Mey  0-1 
3. Johan Jacobs – Hans Hoornstra  1-0 
4. Geert Hovens  – Ferry Gerard  0-1 
5. Nico vd Hoogt Hans Ouwersloot  1-0 
6. Piet Thijssen    – Philippe Ramaeckers  ½-½ 
7. Hans v Mulekom – Peter Schotman   ½-½ 
8. Marc vd Lee – Ashraf Ibrahim  1-0 
 
Hieraan vooraf gingen: 
 
Ronde 6 
29-03-15: Schaesberg 1 – Venlo 2    4-4 
1. Rien Seip – Joachim Guddat  0-1 
2. Vincent Sewalt – Jos Rievers    1-0 
3. Fred Scheeren – Bas vd Grinten  1-0 
4. Hans ten Berge  – Geert Hovens  0-1 
5. Karl Schubert – Nico vd Hoogt   ½-½ 
6. Martin Schmitz – Peter Schoeber       0-1 
7. Bert Coenen – Hans v Mulekom   ½-½ 
8. Fred Schotznus – Marc vd Lee  1-0 
 
Ronde 5 
08-03-15: Venlo 2 – DJC 2 3½-4½ 
1. Peter Schoeber – Jeroen Schilperoort  1-0 
2. Jos Rievers – Peter van Dinteren  1-0 
3. Nico vd Hoogt  – René van Hassel  0-1 
4. Geert Hovens  – Jean van Kann  1-0 
5. Hans v Mulekom – Rolf van Brug   ½-½ 
6. Piet Thijssen – Marc Kocur  0-1 
7. Jan op de Laak  – Leo Caessens  0-1 
8. Marc vd Lee  – René Mussen    0-1 
 
Ronde 6 worden gezien de actualiteit 
slechts heel beknopt ‘gevizierd’ aan het 
eind van dit verslag. Ronde 5 is, net als 
Kerkrade, het kind van de rekening. 

Daarom meteen maar van wal met Nico aan 
het roer om verslag te doen van moeilijk-
heden waarin we verzeild waren geraakt 
gedurende de slotronde te Helden. 

----------------- 
Helden, Kerkeböske, slotronde Limburgse 
externe. 18.00 uur. Het vlaggenschip van 
onze vereniging, de Venlo II verkeert in 
zwaar weer. De stormbal is gehesen en alle 
hens zijn aan dek. Hoezo? Nou, in de zie-
dende schaakzee loert het afzichtelijke 
monster dat degradatie heet. Immers moe-
ten er dit jaar liefst 3 teams afzinken naar 
klasse 1, staat mededegradatiekandidaat 
Kerkrade op winst tegen Blerick en kijkt 
onze bemanning tegen een 4-3 achterstand 
aan versus kampioen Maastricht.  
 
Gelukkig is er aan boord van de zo ge-
plaagde achtmaster een piepklein redding-
bootje achtergebleven. “Nico”, staat er be-
scheiden  op zijn boegje geschreven. En ja 
hoor, terwijl alles en iedereen de wanhoop 
nabij is, vaart hij fier het reddende, want 
gelijkmakende punt, de veilige Venlose 
haven binnen. 
 
De opluchting is onbeschrijfelijk, waterlan-
ders wellen allerwegen op en golven van 
dankbaarheid spoelen het reddende brikje 
binnen.  
Hoe ik dat oet d’n aek draaide?1 Zó. 
 
Bord 5 
Hans Ouwersloot - Nico 
 
Na een kalme Spanjaard vaart Hans na 21 
zetten vol op de klippen. Uit sportieve 
overwegingen, teambelang, andermans de-
gradatieperikelen, zet Hans nog alle zeilen 
bij om het vege lijf te redden. En weet de 
strijd nog zo’n 50 zetten te rekken… 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.0–
0 b5 6.Lb3 Lc5 7.d3 d6 8.h3 h6 9.Pc3 Pa5 
10.Pe2 Pxb3 11.axb3 0–0 12.Pg3 Lb6 
13.De2 Te8 14.Ph4 Kh7 balen. Ik kon hier 

                                                 
1 Wat oèt d’n aek dreie→[Venloos dialect], iets klaar-
spelen 
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al direct enteren: Pxe4. 15. Dxe4 wordt 
immers weerlegd met ...d5 [14...Pxe4 
15.dxe4 Dxh4] 15.Phf5 Pg8 16.Le3 g6 
17.Lxb6 gxf5 18.La5 f4 19.Ph5 Te6 
20.Kh2 Tg6 21.g4?? Hier tast Hans ernstig 
mis. Zoetwatermatroos Nico kan zelfs niet 
missen:  

 
 
Want nu is: 21...Lxg4! dodelijk 22.hxg4 
Dh4+ 23.Kg2 Txg4+ 24.Pg3 fxg3 25.f4 
Dh2+ enz. 0-1 
Gered. 

De “Nico” vaart de haven binnen 
 

------------------- 
 

De ‘Nico’ laten we afgemeerd achter, na-
tuurlijk met een woord van dank. Frans 
Mertens nam het als invaller op voor Joa-
chim Guddat, die zijn job bij een welbeken-
de pakketbezorger opgaf en meer als ‘vrije 
jongen’ de detailhandel indook om als 

bloemist op markten de waar te verkopen. 
De nieuwbakken marskramer anno 2015 én 
kostwinnaar is door het bezoek aan zon-
dagsmarkten niet altijd beschikbaar voor 
het schaken. Voor Frans betekende het een 
krachttoer want Jacob Perrenet is in vorm 
met tot dusver alleen een nul tegen René 
van Hassel van DJC 2. 
 
Bord 1: 
Jacob Perrenet – Frans Mertens 
1. Pc3 d5 2. e4 c6 3. Ld3 dxe4 4. Pxe4 
Pd7 5. De2 Pdf6 6. Pg3 Pd5 7. Lc4 Pgf6 
8. d3 g6 9. Pf3 Lg7 10. 0-0 0-0 11. Lg5 h6 
12. Ld2 Dc7 13. Tae1 Lg4 14. h3 Lxf3 15. 
Dxf3 a5 16. a4 Tfd8 17. Pe4 Kh7 18. Te2 
b6 19. Tfe1 Td7 20. Pc3 Tf8 21. Pd1 Dd6 
22. c3 
 
 

 
 
22. .. Pc7 Een kleine onnauwkeurigheid, 
kost een pion. Goed speelbaar was 22. .. 
Tfd8 23. g3 e6. 
23. Lf4 Dc5 24. Le3 Dd6 25. Lxb6 Pcd5 
26. Le3 Tb7 27. Lc1 Pb6 28. Pe3 28. Lf4 
is sterker, de pion op e7 of op c6 is niet te 
houden, bijvoorbeeld 28. .. Dd7 29. Txe7 
Dxe7 30. Txe7 Txe7 31. Pe3. 
28. .. Pxa4 29. La6 Tc7 30. Pc4 Dd8 31. 
Lf4 Pd5 
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32. Pxa5 Ook 32. Lxd7 had gewoon ge-
kund, waarmee mijn digitale dual-core 
thuis-secondant het helemaal eens was. 
32. .. Pxf4 33. Dxf4  

 
 
33. .. Pc5 Een leuke bevrijdende zet was 
33. .. Pxb2! 34. Txb2 Lxc3 35. Teb1 Lxa5 
en zwart heeft het grootste deel van zijn 
trubbels opgelost. 
34. Dc4 Dd6 35. d4 Pe6 36. Pb7 Df4 37. 
Pc5 Pxc5 38. Dxc5 Lf6 39. Lc4 Kg7 40. 
Te3 Dd6 41. Da5 Tcc8 42. Da1 c5 43. 
dxc5 Txc5 44. Lf1 Tfc8 45. Dd1 Db6 46. 
T1e2 Td8 47. Td3 Tdc8 48. g3 h5 49. Lg2 
h4 50. g4 Tc4 51. Dd2 g5 52. Te4 T4c5 
53. Tb4 Da7 54. Dd1 Ta5 55. De2 Te5 56. 
Le4 Da1+ 57. Td1 Da5 58. Kg2 Tec5 59. 
Df3 Te5 
Frans bleef geconcentreerd spelen en slaagt 
er in het witte vrijpionnenblok immobiel te 
houden. De tijd begint wel te dringen en 
voor Frans is die 30 seconden per zet niet 
prettig om ongestoord te kunnen spelen. 

60. Td5 Txd5 61. Lxd5 Tc5 62. Le4 Dc7 
63. Lc2 Dc8 64. Dd3 en de vlag viel, ter-
wijl de stelling nog allerminst verloren is. 
 

 
1-0 
 
Jos was dit seizoen steevast van de partij 
en speelde steeds aan het tweede bord. Hij 
bereikte een verdienstelijke 50%, die nog 
mooier was uitgevallen als het tegen Juan 
Pablo wat beter had meegezeten. 
 
Bord 2 
Jos Rievers – Juan Pablo de Mey 
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 
5. Pc3 g6 6. f4 Pc6 7. Lb5 Ld7 8. Le3 Lg7 
9. Dd2 0-0 10. Le2 Dc8 11. h3 b5 12. 
Pdxb5 Tb8 13. 0-0-0 a6 14. e5 dxe5 15. 
fxe5 Pxe5 16. Lf4 
 

 
 
Jos speelt met wat risico om na 16. .. axb5 
17. Lxe4 zonder zwarte aanval op de b-lijn 
opgescheept te zitten. 
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16. .. Pc4 Ook prima speelbaar is meteen 
16. .. Lxb5 17. Lxe5 Pe4 18. Pxe4 Lxe5 19. 
Lxb5 Txb5 20. b3) 17. Lxc4 Dxc4 18. 
Lxb8 Txb8 19. b3 

 

 
 
19. .. Dc5 Hier kwam Jos goed weg. Zwart 
miste het sterke 19. .. Dh4 met dubbele 
dreiging axb5 en Lh6! Na 20. g3 Dh5 21. 
g4 Dh4 22. De1 Dg5+ 23. Dd2 Lh6 24. 
Dxg5 Lxg5+ 25. Kb1 Lxb5 gaat een stuk 
verloren. 
20. Pd4 Td8 21. Kb1 Tc8 22. Pde2 Lc6 
23. Dd3 Da3 24. Pd4 Lxg2 25. The1 e6 
26. Te2 Lb7 27. De3 Dc5 28. Td3 Ph5 29. 
Pa4 De7 30. Pb6 Td8 31. Dd2 Lf6 32. Pc4 
Lg5 

 
 
Pxe6 fxe6 34. Txd8+ Dxd8 35. Dxd8+ 
Lxd8 36. Txe6 Kf7 37. Te3 en de witte 
stelling is goed verdedigbaar. Na 33. .. 
Txd3 34. Pxg5 is wit zelfs de bovenliggen-
de partij. 
 
 

33. .. Pf4 34. Pe5 Pxd3 35. Dxd3 Dd6 36. 
c3 Lf6 Even opletten: Na 36. .. Lf4 37. Pc4 
Dc7 38. Dc2 e5 kan het witte paard op d4 
nergens heen. In de partij ging een 2e pion 
verloren en kwamen er geen kansen meer 
voor Jos. 
37. Pc4 Df4 38. De3 Dxe3 39. Txe3 Lxd4 
40. cxd4 Txd4 41. Kb2 h5 42. Kc3 Td1 
43. a4 h4 44. b4 Tc1+ 45. Kd4 Ld5 46. 
Pd6 Kf8 47. Tc3 Txc3 48. Kxc3 g5 49. 
Pc4 g4 50. Pe3 g3 
0-1 
 
Johan viel voor de tweede keer in, ditmaal 
aan een hoog bord, en verschalkte via de 
vertrouwde Aljechin-verdediging zijn te-
genstander met een gortdroge damezet. 
Een uiterst belangrijk punt zoals later 
bleek. 
 
Bord 3 
Hans Hoornstra – Johan Jacobs. 
1. e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. Pc3 Da5 4. d4 c6 
5. Lc4 Lf5 6. Pf3 Pf6 7. Ld2 e6 8. De2 
Lb4 9. O-O O-O 10. a3 Lxc3 11. Lxc3 
Dc7 12. Tac1 Pbd7 13. Ld2 Tad8 14. Lg5 
Lg4 15. h3 Lh5 16. g4 Lg6 17. Tfd1 Tde8 
18. Pe5 Pxe5 19. dxe5 Pd5 20. Lh4 Pe7 
21. De3 Pd5 22. De2 Pe7 23. Td6 Pc8 24. 
Td4 b5 25. La2 c5 26. Tdd1 Db7 27. c4 
b4 28. axb4 Dxb4 

 

 
 
29. Td7?? Een blunder, geeft simpel een 
stuk af. Na bijvoorbeeld 29. Tc3 Db7 30. 
Tb3 Pb6 31. Td6 Dc7 was er niets aan de 
hand. 
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29. .. Da4 30. Td2 Dxa2 31. b4 Da3 32. 
bxc5?? Dxc1+ Kennelijk was Hans nog 
verstoord door zijn ongelukkige 29e zet. 
0-1 
 
Geert was strijdlustig en speelde op het 
scherpst van de snede. 
 
Bord 4 
Geert Hovens – Ferry Gerard 
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 g6 5. 
Le2 Lg7 6. 0-0 Pf6 7. Pc3 a6 8. Le3 Pbd7 
9. f4 b5 10. Pc6 Dc7 

 

 
 
11. e5 Toont lef. Behoudender is 11. Pb4 
Lb7 12. a4 bxa4 13. Txa4 O-O 14. Pxa6 
Lxa6 15. Txa6 Txa6 16. Lxa6 en wit heeft 
een pionnetje te pakken. Zwart heeft daar-
voor wel veel compensatie. 
11. .. dxe5 12. fxe5 Pxe5 13. Pxe5 Dxe5 
14. Ld4 Dd6 

 

 
 
15. Lf3 De cruciale zet, oogt prima want de 
toren op a8 dreigt veroverd te worden, 

maar zwart bleek een sterk antwoord te 
hebben klaarliggen. Een afwikkeling met 
bijvoorbeeld 15. Pe4 was achteraf gezien 
beter geweest: 15. .. Pxe4 16. Lxg7 Dxd1 
17. Taxd1 Tg8 18. Ld4 en wit heeft een 
actief loperpaar als compensatie voor de 
pion. 
15. .. Pg4 

 

 
 
Wit heeft geen tijd om te slaan op a8 we-
gens mat op h2. 
16. Le5 Dc5+ 17. Kh1 Lxe5 18. Lxg4  
Slaan op a8 is minder goed, zie 18. Lxa8 
Pxh2 (18. .. Pf2+ 19. Txf2 Dxf2 20. Dd5 
Df4) 19. Te1 Pg4 20. Df3 O-O en zwart 
staat er in beide gevallen goed voor. 
18. .. Lxg4 19. Dxg4 Lxc3 20. bxc3 Dxc3 
21. De4 Tc8 22. Tae1 e6 

 

 
 
23. Te2 Wit had heel opmerkelijk remise 
kunnen forceren met 23. Txf7!! Na 23. .. 
Kxf7 24. Dxe6+ Kg7 25. De7+ Kh6 26. 
Dh4+ is het eeuwig schaak en hetzelfde 
geldt na 23. .. Dxe1+ 24. Dxe1 Kxf7 25. 
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Df2+ Kg8 26. Df6 Txc2 27. Dxe6+ Kg7 
28. De7+ 
23. .. 0-0 24. h3 Dc4 25. De5 Tc5 26. De3 
Tc6 27. Df3 b4 28. Te4 Dxa2 29. Txb4 
Dxc2 30. Tb7 Ook mogelijk was 30. Tb8 
Df5 31. Txf8+ Kxf8 32. Da3+ Dc5 maar 
inmiddels stond Geert 3 compensatieloze 
pionnen achter. Hij probeerde het nog even, 
je weet nooit! 
30. .. Tc7 31. Tb6 Dc4 32. Ta1 Ta7 33. 
Tc6 Db5 34. Dc3 Db7 35. Ta5 Taa8 nee, 
niets te bereiken 36. Tac5 a5 37. Tc7 Db4 
38. Df6 a4 39. h4 Ta5 40. Tc4 De1+ 41. 
Kh2 Tf5 42. De7 Tf1  
en Geert moest balend toezien dat aan mat 
niet meer te ontkomen viel. 0-1 
 
Piet Thijssen behoorde ook tot de fortuin-
lijken om in een compleet hopeloze situatie 
met halfje weg te komen. Een kleine waar-
schuwing voor de Maastrichtse en vooral 
Kerkraadse naspelers: Blijf rustig, neem 
een kalmerende thee en zorg voor voldoen-
de frisse lucht. 
 
Bord 6 
Piet Thijssen – Philippe Ramaeckers 
1. Pf3 f5 2. c4 Pf6 3. Pc3 g6 4. d4 Lg7 5. 
g3 d6 6. Lg2 0-0 7. 0-0 Pc6 8. a3 e5 9. d5 
Pe7 10. Pg5 h6 11. Pe6 Lxe6 12. dxe6 c6 
13. Db3 Dc8 14. Td1 Dc7 15. h3 g5 16. e3 
Kh8 17. Ld2 Tad8 18. Tac1 Pg6 19. Dc2 
e4 20. g4 fxg4 21. Pxe4 Ph4 22. Pxf6 Txf6 
23. hxg4 Txe6 24. Lc3 Pxg2 25. Kxg2 Df7 
26. Lxg7+ Kxg7 27. De2 Tf8 28. Tc2 Tf6 
29. Td4 De7 30. Dd3 Df7 31. Dd2 De6 

 

 

32. Dc3 Geeft zwart aanvalsimpuls. Na 32. 
Dd3 c5 33. Te4 staat het gelijk. 
32. .. c5 33. Tdd2 Dxg4+ 34. Kf1 Dh3+ 
35. Kg1 Kg8 36. Dd3 Dg4+ 37. Kf1 Dh3+ 
38. Kg1 Dg4+ Pakt wat tijdwinst. 
39. Kf1 T8f7 40. b4 Dh5 41. Dd5 Tf3 
Zwart heft het zwaard, klaar om uit te ha-
len. 42. Kg1 Dg4+ 43. Kf1 Dh3+ 44. Kg1 
Kg7 Het is reddeloos verloren! 
45. Dxd6 Dg4+ 46. Kf1 

 

 
 
46. .. Txe3 Zwart mist hier de directe 
winstvoering met 46. .. Tg3. Na 47. De5+ 
Kh7 moet wit de dame geven om mat te 
voorkomen. Na de tekstzet is het nog steeds 
gevaarlijk voor wit.  
47. Te2 Dh3+ 48. Kg1 Txe2 49. Txe2 
Dg4+ 50. Kf1 Dxc4 51. bxc5 Dc1+ 52. 
Kg2 Dxa3? 

 

 
 
53. De5+ Wit mazzelt opnieuw en bereikt 
eeuwig schaak. Kg6 54. De6+ Kg7 55. 
De5+ Kg6 56. De6+ Kg7 57. De5+  
1/2-1/2 
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Hans speelde een degelijke partij waar een 
winst net niet uit de bus rolde. In het eind-
spel kwamen wel wat kansen op te proppen. 
 
Bord 7 
Peter Schotman – Hans van Mulekom 
1. Pf3 d5 2. g3 Pf6 3. Lg2 e6 4. c4 Ld6 5. 
O-O Pbd7 6. cxd5 exd5 7. Pc3 c6 8. d4 
Pe4 9. Pxe4 dxe4 10. Ph4 Pf6 11. Lg5 Le7 
12. Lxf6 Lxf6 13. Lxe4 Lxh4 14. gxh4 
Dxh4 15. Dd3 O-O 16. Lg2 Le6 17. Tac1 
Tfd8 18. Tfd1 Td6 19. Dg3 
 

 
 
19. .. Dxg3 Een goed alternatief was de 
centrumpion op d4 nemen in plaats van 
pion a2, bijvoorbeeld 19. .. Txd4 20. Dxh4 
Txh4 21. a3 Te8 met een mooie pluspion. 
20. hxg3 Lxa2 21. e4 Tad8 22. Ta1 Lb3 
23. Td3 Lc4 24. Tc3 Txd4 25. Txa7 Tb8 
 
Na 25. .. Td1+ 26. Kh2 La6 27. Tc2 f6 
heeft wit duidelijk moeite om eruit te ko-
men. In de partij bleef zwart rustig door-
spelen in de hoop op een mooie kans. 
26. e5 Lb5 27. b3 h6 28. f4 Td3 29. Txd3 
Lxd3 30. Lh3 c5 31. e6 fxe6 32. Lxe6+ 
Kf8 33. Ld5 La6 34. Kf2 Ke7 35. Ke3 
Kd6 36. Lc4 Lxc4 37. bxc4 Te8+ 38. Kd3 
Kc6 39. Ta1 Te6 40. Ta8?  
Een mindere zet van Peter waardoor Hans 
een tweede pion kan veroveren. 

 
 
40. .. Tg6! 41. Tc8+ Kb6 42. Te8 Txg3+ 
43. Ke4 g6 44. Te6+ Ka5 45. Kd5 b5? 45. 
.. b6 was een goede overweging waard. Na 
46. Te2 h5 47. Tb2 Td3+ 48. Kc6 Td4 49. 
Tb5+ Ka4 50. Txb6 Txc4 51. Tb1 Txf4 52. 
Kxc5 bereikt zwart duidelijk een gewonnen 
toreneindspel. 
46. Kxc5 Profiteert niet 46. Te8 Ka4 47. 
Ta8+ Kb4 48. cxb5 Kxb5 is te verdedigen 
voor wit. 

 

 
 
46. .. bxc4  46. .. Tc3! had zomaar nog een 
punt op kunnen leveren. Wits c-pion gaat 
eraf waardoor zwarts b-pion vrijspel krijgt. 
47. Kd5 Txc4 48. f5 gxf5 49. Txh6 Tf4 50. 
Th8en dit is niet meer te houden. 47. Kxc4 
Nu is de angel eruit en koerst de partij op 
remise af. 47. .. Tg4 48. Kd3 Txf4 49. 
Txg6 Th4 50. Ke3 Kb5 51. Kf3 Kc5 52. 
Kg3 Th1 53. Ta6 Kb5 54. Ta2 Tg1+ 55. 
Tg2 Txg2+ 56. Kxg2 
1/2-1/2 
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De teamleider kwam op een bijzonder curi-
euze manier aan een vol punt. Ashraf zal er 
geen prettige herinneringen aan overgehou-
den hebben. 
 
Bord 8 
Marc van der Lee – Ashraf Ibrahim 
1. e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. Pc3 Da5 4. d4 
Pf6 5. Ld2 c6 6. Pf3 Lg4 7. Le2 e6 8. O-O 
Dc7 9. Lg5 Pbd7 10. Lh4 Ld6 11. Lg3 
Lxg3 12. fxg3 Pb6 13. Dd2 O-O-O 14. 
Tad1 h5 

 

 
 
15. Df4 Het logische 15. Pe5 had hier ge-
speeld moeten worden. 15. .. Lf5 16. a4 a5 
17. Ld3 Pg4 18. Pf3 met een gelijk op-
gaande stelling. Nu moet wit nauwkeurig 
door deze middenspelfase manoeuvreren. 
15. .. Dxf4 16. gxf4 Pbd5 17. h3 Ik over-
woog hier eerst op d5 te slaan om de dub-
belpion op c3 tegen te gaan: 17. Pxd5 bij-
voorbeeld 17. .. Pxd5 18. h3 Lf5 19. Pe5 
Thf8 20. Td2 Pe3 21. Tc1 f6 22. Pc4 Pd5 
23. Lxh5 Pxf4 24. Lf3. 
17. .. Pxc3 18. bxc3 Lxf3 19. Txf3 Td5 20. 
c4 Ta5 21. a3 Pe4 22. Tb3 h4 23. Lf3  
Wit staat iets minder, de pion op a3 is 
zwak. Wat veiliger was 23. Ld3 Pd6 24. c5 
Pb5 25. c3 Pxa3 26. f5 exf5 27. Lxf5+ 
23. .. Pd6 24. Tdb1 Td8 25. Kf2 Ta4 26. 
c5 Pb5 27. c3 Txa3 28. Txa3 Pxa3 29. 
Tb3 Pb5 30. Ke3 Pc7 

 
 
31. c4 Hier probeerde ik nog met een half 
punt weg te komen. Gelukkig sloeg mijn 
tegenstander het remiseaanbod af! 
31. .. f6 32. Lg4 Kb8 33. Lf3 Kc8 34. Lg4 
f5 35. Lf3 Pe8 36. Ta3 a6 37. Ta2 Pf6 38. 
Kd3 Kc7 39. Te2 Kd7 40. Tb2 Kc7 41. 
Te2 Te8 42. Tb2 Te7 43. Tb1 Ph7 44. 
Ke3 g6 45. Tb2 Tg7 46. Te2  
 

 
 
Wit staat kwetsbaar, een zwarte doorbraak 
met g5 dreigt. Met 46. d5! had wit de stel-
ling kunnen bevrijden: 46. .. exd5 47. cxd5 
Pf6 48. d6+ Kc8 49. Te2 Tg8 en het is voor 
zwart moeilijk om verder te komen. 
46. .. g5 47. fxg5 Txg5  
Logischer lijkt 47. .. Pxg5 Mijn tegenstan-
der was het aanvankelijk ook van plan 48. 
Kf4 Kd7 49. Tb2 Kd8 50. Ke5 Td7 51. Kf6 
Pxf3 52. gxf3 Txd4 53. Txb7 Txc4 54. Th7 
en zwart heeft een eindspel met 2 pionnen 
meer bereikt, wat er voor wit niet fris uit-
ziet. 
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48. Kf4 Tg6 49. d5 Pf8 50. dxe6 50. .. 
Txe6 51. Kxf5?  
Een duidelijke fout. Beter was 51. Ta2 Pd7 
52. Kg5 Pxc5 53. Kxh4 Tg6 54. g4 fxg4 
55. hxg4 maar wit moet knokken voor re-
mise. 
 

 
 
51. .. Th6?  
Zwart had kunnen profiteren met 51. .. 
Txe2! 52. Lxe2 Pd7 53. Ld1 Pxc5 met als 
resultaat een duidelijk geval van een sterk 
paard tegen een zwakke loper: verloren 
voor wit. 
52. Te7+ Pd7 53. Kg5 Kd8??  
Ashraf tast volkomen mis en geeft zomaar 
een stuk af. Na 53. .. Th8 54. Lg4 Td8 55. 
Kxh4 a5 56. Kg5 a4 57. h4 a3 58. Lxd7 
Txd7 59. Te2 b5 60. cxb6+ Kxb6 61. g4 
heeft wit altijd nog wel de betere kansen. 
54. Txd7+ Het is uit.  
54. .. Kxd7 55. Kxh6 Ke6 56. Kg5 Ke5 
57. Kxh4 Kd4 58. g4 Kxc5 59. g5 Kd6 60. 
g6 Ke7 61. c5 
Zie het begin van het verslag, ook hier 
kwam uit het volslagen niets een essentieel 
puntje aanwaaien. 
1-0 
 
Tot zover de slotronde. 
 
Uit ronde 6 (4-4 uit tegen Schaesberg) wil 
ik de ingezonden bijdragen van Bas en Ni-
co niet onthouden. 

-------------------- 
 
 

Bas van der Grinten – Fred Scheeren 
Schaesberg 1 - Venlo 2 bord 3  29.03.2015 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 
5.Pc3 Pc6 6.Lc4 e6 7.Lg5 Le7 8.Dd2 a6 
9.0–0–0 Ld7 10.Lb3 h6 11.Lh4 Db6 
12.Lxf6!?  
Beter was 12.Pxc6 Lxc6 13.f3 0–0 met ge-
lijkspel.  
12...Lxf6 13.Pf3 Le7 14.e5 d5 15.Lxd5? 
Gebaseerd op een verkeerde inschatting. 

 

 
 
Zwart kon de loper gewoon nemen: Ik had 
de stelling na 15...exd5 16.Pxd5 Dd8 
17.Pb6 Dxb6 18.Dxd7+ Kf8 als goed voor 
wit beoordeeld, maar de computer maakt 
hier korte metten mee en geeft direct winst 
voor zwart aan. Fred vertrouwde het echter 
blijkbaar ook niet en koos voor     
15...0–0–0?  
Zwart blijft nu een pion achter waarvoor hij 
wel enige compensatie heeft.  
16.Lxc6 De voorkeur verdiende 16.Le4 
Pa5 17.De2  
16...Lxc6 17.De2 Lc5 18.Pd2 Dc7 19.f4 
Kb8 20.Pce4 Le7 21.Kb1!? Td4 22.c3 
Lb5 ! 
Zwart heeft inmiddels een gevaarlijk initia-
tief ontwikkeld en wit (reeds in flinke tijd-
nood) besluit tot een dame-offer.  
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23.Dxb5!? axb5 24.cxd4 Td8 25.Tc1 Dd7 
26.Pf3 Dd5 27.Pc3 Dc6 
In deze voor zwart iets voordelige stand 
grijpt wit vreselijk mis:  
28.Pa4?? De4+ 29.Ka1 bxa4 30.The1 
Dd5 31.Te2 Tc8 32.Td1 b5 33.Pe1 Dxd4 
0–1 

-------------------- 
Bijdrage van Nico van der Hoogt uit ronde 
6 tegen Schaesberg 
 
Aan bord vijf knokte Nico – ik – tegen de 
in Venlose kringen welbekende Karl Schu-
bert. In de dagen van Olim2 een trouw be-
zoeker en graag geziene gast van de diverse 
Venlose schaaktoernooien. Karl bleek in 
het Schaesbergse heuvelland te zijn uitver-
koren om het zware doch moeilijke ambt 
van teamleider te vervullen. Geen sinecure 
weet ik uit vele jaren eigen ervaring… Dit 
bleek maar weer eens tijdens onze pot. Wat 
was loos? Als loyaal teamspeler had ik 
donders goed in de smiezen gehouden hoe 
de score zich die middag ontwikkelde. 
Venlo II immers opboksend, ja u leest het 
goed, tegen dreigende degradatie! Ja, het 
moest niet gekker worden. En gezien het 
gunstige scoreverloop bood ik, uiteraard 
vanuit een positie van kracht, remise aan. 
Karl, ook gepokt en gemazeld in het team-
schaak, ging uiteraard de stand van zaken 
inspecteren. Kwam terug en meldde: “Ik 
speel door”. Terecht. Echter…, kwam wel-

                                                 
2 “In de dagen van Olim”, vaak met de toevoeging: 
“Toen de kippetjes keurslijven droegen”, betekent: “in 
vroeger dagen”.  

licht door dat hinderlijke intermezzo, met 
een hele slechte 25ste z. op de proppen. 
 
Diagram na 25…f5? 

 

 
 
Mogelijk was nu:  
26.Pf4 bijv. fxe4 27.fxe4 Lxd4 28.Pxg6 
Dg7 29.Lxd4 Dxd4 30.Pxe7 en de vrije g-
boer gaat oogsten, Nico wint? Helaas neen, 
ik deed het piano aan met 26.gxf6 Lxf6 
27.Dg3 en behield (uiteraard) nog steeds 
een prima stelling. Karl bood daarop op zet 
37 zelf de vredespijp aan. En ik rookte 
hem. Dat dat slechts tot een 4-4 eindstand 
leidde, kon ik toen niet bevroeden. Want 
anders! 
 

 
“Pfrlwiep Olim, mat in 3” 

---------------------
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Tot slot de LiSB Promotieklasse tabel en de persoonlijke resultaten 
 
Promotieklasse MP BP 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Maastricht 1 13 40 ☓ 5.5 6 4.5 4 6 7 7 

2. DJC 2 9 31 2.5 ☓ 3 5 4.5 6 4 6 

3. Schaesberg 1 9 28 2 5 ☓ 2 4 4.5 4.5 6 

4. Blerick 1 8 34 3.5 3 6 ☓ 5.5 3.5 6 6.5 

5. Venlo 2 6 30 4 3.5 4 2.5 ☓ 6 3.5 6.5 

6. Kerkrade 6 23.5 2 2 3.5 4.5 2 ☓ 4.5 5 

7. De Juiste -Z- 1 3 22 1 4 3.5 2 4.5 3.5 ☓ 3.5 

8. Maastricht 2 2 15.5 1 2 2 1.5 1.5 3 4.5 ☓ 
 
 
Speler              Ronde  1 2 3 4 5 6 7 b-nr gesp totaal score% 
Joachim Guddat ½ 0 0 1 - 1 - 1 5 2½ 50 

Jos Rievers 1 ½ 0 1 1 0 0 2 7 3½ 50 
Bas van der Grinten ½ - 1 0 - 0 - 3 4 1½ 37,5 
Geert Hovens - 0 0 ½ 1 1 0 4 6 2½ 41,7 
Nico van der Hoogt ½ ½ 0 ½ 0 ½ 1 4,7 7 3 42,9 
Piet Thijssen 1 1 0 - 0 - ½ 5,6 5 2½ 50 
Hans van Mulekom 1 ½ 1 - ½ ½ ½ 6,7 6 4 66,7 
Marc van der Lee 1 - ½ 1 0 0 1 7,7 6 3½ 58,3 
Jan op de Laak 1 - - 1 0 - - 7,3 3 2 66,7 
Peter Schoeber - 1 - 1 1 1 - 4,5 4 4 100 
Johan Jacobs - 0 - - - - 0 5,5 2 1 50 
Frans Mertens - - - - - - 0 1 1 0 0 
 
Het moet gezegd worden dat van de vaste spelers Hans van Mulekom het uitstekend heeft ge-
daan met 4 uit 6, daarbij ongeslagen is gebleven! 
Van de invallers kan Peter Schoeber overtuigend de eretitel super-sub opstrijken met een 
prachtige 100% score uit 4 invalbeurten! 
 

Opgetekend, Marc van der Lee, Mei 2015 
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BOEBS COLUMN 
 
Anno 1915 
 
Door Boeb Jacobs 
 
De tennisclub be-
stond 100 jaar. En 
dat moest gevierd 
worden. Tweehon-
derdvijftig gese-
lecteerde gasten 
waaronder bur-
gemeester Pieter 
Broertjes van Hil-
versum, gevestigde 
namen uit de 
sportwereld, andere BN’ers en schrijver 
dezes met echtgenote waren uitgenodigd 
om het feest luister bij te zetten. 
 
Voor het clubgebouw was een feesttent 
opgezet. Hét bewijs dat het tennisspel van 
weleer een volkssport is geworden. 
Het vijftig jarig jubileum was nog in een 
Heren Sociëteit. Alleen omdat mijn voor-
zitter in het presidium zat hadden dames 
voor één keer toegang. Normaal was de 
herentent voor dames gesloten. Uiteraard 
golden er kleding voorschriften en bestelde 
je er geen cognac, maar Remy Martin. 
Waar we de uitnodiging aan te danken had-
den bleef onduidelijk. In ieder geval niet 
omdat het bestuur zich mijn diep geplaatste 
drive  langs de lijnen herinnerde. Of mijn 
met veel touche geslagen running lobs. 
Laat staan dat ze nog weet hadden van mijn 
oogstrelende opslag die zo bezwangerd was 
van topspin dat ik er regelmatig mee scoor-
de. Dat kon ook helemaal niet, want zo 
speelde ik alleen in mijn dromen. 
 We hadden in een niet prijsgevoelig hotel 
een kamer gehuurd. In onze verkeringstijd 
had ik het Tineke beloofd, ‘als we later rijk 
worden gaan we daar logeren’. 
Het rijk worden heb ik aan andere moeten 
overlaten, maar het hotel hebben we nu dus 
wel bezocht. 

De aankomst op het tennispark was bepaald 
spectaculair. Op het verder overvolle par-
keerterrein kregen we de parkeerplaats van 
de burgemeester aangeboden. Er hing een 
bord aan. ‘Gereserveerd voor de burge-
meester’.  
‘Ga daar maar staan’, zei een bewaker, de 
burgemeester is met de fiets gekomen. 
Toen ik de burger later sprak heb ik hem 
bedankt voor de parkeerplaats en mijn be-
wondering er over uitgesproken dat hij on-
danks het slechte weer met de fiets was. 
Aan de ingang van de banen hing ook een 
bord. ‘Verboden voor honden’, las ik. 
‘Honden mogen tegenwoordig ook niks 
meer’, zei ik tegen Tineke. 
In het verleden was de T.C. Gooiland even 
vermaard om zijn roemruchte tennisfeesten 
als om het organiseren van een serieus 
tweejarig internationaal tennistoernooi. 
Grote spelers kwamen graag naar Hilver-
sum. De Zweed Mats Wilander won op 
veertienjarige leeftijd het herenenkelspel. 
Later stond hij nummer één op de wereld 
ranglijst. De Slowaak Miloslav Mercir, de 
nummer vier van de wereld, won in 1983. 
In 1988 werd hij in Seoul olympisch kam-
pioen. 
Indrukwekkende winnaars van het heren-
dubbelspel waren de broers Vijay en Anand 
Amritraj.  Ze speelden met blote voeten op 
gravel. Op Wimbledon haalden ze de laat-
ste vier. Toen wel op tennisschoenen. 
De feestelijke bijeenkomst vertoonde twee 
gezichten. Enerzijds was het confronterend 
om te zien wat vadertje tijd de mensen in 
38 jaar had aangedaan. 
Anderzijds was het goed om mijn dubbel-
spelpartner terug te zien. Hij schaakte ook.  
In een team met op het eerste bord niemand 
minder dan het erelid van de K.N.S.B , 
schaakmecenas en miljardair  Joop van 
Oosterom was hij zelfs nog kampioen van 
Nederland geweest. ‘Doe je nog wat aan 
sport’, vroeg ik. ‘Nee’, zei Lars ‘met alles 
waar ik niks van kon ben ik gestopt’.  
Niet alleen eenvoud, maar ook bescheiden-
heid siert de mens. 
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Interne Zaken 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Door:  Nico van der Hoogt                                       
  
  In het uiterste noordwesten van Frankrijk 
ligt het bescheiden dorpsstadje Cappelle-la-
Grande. Hier wordt sinds 1985 een van de 
sterkste Opens ter  wereld gespeeld. Ge-
middeld zo’n 600 deelnemers, waaronder 
veel IGM’s en IM’s, maken hier jaarlijks 
hun opwachting. Ook Venlose coryfeeën 
als Thijmen Smith, Joep en Mart “Limbo” 
Nabuurs maakten de streek al onveilig.  
Dit jaar waren Max en Siem present. En zij 
deden het voortreffelijk: Max met 5,5 uit 9 
op een 133ste en Siem met 4,5 op een 281ste 
plaats.  
Max analyseerde voor ons zijn partij tegen 
de Fransman Éric Landuyt. 
Zó denkt en speelt Max: 
 
 “In het begin van maart heb ik meegedaan 
aan een toernooi in Frankrijk samen met 
Siem van Dael. Het toernooi was in Cap-
pelle la Grande in Frankrijk en er deden 
555 mensen mee. Iedereen speelde in de-
zelfde groep waardoor je een jojo effect 
krijgt. Hierdoor speel je tegen heel hoog 
gerate spelers en als je daarvan verliest 
krijg je weer een te laag gerate speler voor 
je niveau. Je krijgt bij dit soort toernooien 
meestal dus geen spelers van je eigen ni-
veau. Ik heb uiteindelijk 5,5 uit 9 gehaald. 
Ik heb mijn partij gekozen uit de derde 
ronde waarin we een Koningsindisch kre-
gen en ik op de koningsvleugel moet gaan 

aanvallen en hij probeert via de damevleu-
gel binnen te komen. Wit was niet snel ge-
noeg en ik kreeg een sterke aanval.  
 
Wit: Éric Landuyt (1985) 
Zwart: Max Warmerdam (2230) 
 
Cappelle-la-Grande 2015 A26, Kon. Indisch 
 
1.c4 Pf6 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.Pc3 0–0 
5.Pf3 d6 6.0–0 Pc6 7.d3 e5 8.Ld2 h6 
9.Tb1 a5 10.b3? Het idee van wit is om b4 
te gaan spelen en doet dat meestal met met-
een a3 want dit kost een heel tempo. 
10...Le6 11.a3 Dd7 12.Te1 Wit wil niet 
zijn sterke loper afruilen want ik ga Lh3 
spelen maar het kost wel tijd. 12...Lh3 
13.Lh1 Pg4 Meestal gaat het paard naar h5 
om f5 te kunnen spelen maar ik dacht dat 
als ik de f lijn kan openen met e4 dat f2 dan 
misschien een keer in zou staan. 14.b4 
axb4 15.axb4 f5 16.b5 Pe7 17.Ph4 Ik snap 
niet waarom hij aan dit plan begon. Waar-
schijnlijk was hij bang dat ik een keer e4 
zou spelen maar nu komen zijn paard en 
loper slecht te staan. 17...g5 18.Pg2 f4 
Meteen e4 had ook gekund maar nu staat 
zijn loper en paard heel slecht en ik had na 
zijn volgende zet goed kunnen komen te 
staan. 19.f3  Diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pf6 [19...e4! Dit had meteen materiaal ge-
wonnen of ik krijg een sterke aanval. 
20.Pxe4 d5 21.fxg4 dxe4 22.gxf4 gxf4 
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23.Lxf4 (23.Pxf4 Dxg4+) 23...exd3 24.Le3 
(24.Dxd3 Dxd3 25.exd3 Txf4 26.Txe7 Ld4+ 
27.Pe3 Ta2 De zwarte stukken zijn heel 
actief en zwart wint.) 24...Dxg4 25.Dxd3 
Tad8 26.Db3 Le5 27.c5+ Kh7 De aanval 
van zwart gaat door en wit moet waar-
schijnlijk materiaal geven om niet mat te 
gaan.] 20.e4 Wit gooit het centrum dicht 
maar dat lijkt me in het voordeel van zwart 
omdat wit nog niks bereikt heeft en nu kan 
ik me gang gaan op de koningsvleugel. 
20...Pg6 21.De2 Ph7 Ik had ook naar h5 
kunnen gaan om g4 uit te lokken zodat ik 
daarna terug kan gaan en h5 kan spelen 
maar dit leek mij beter omdat ik nu meteen 
g4 kan spelen en dan kan mijn paard naar 
g5 en wordt de f pion ondersteund door de 
toren. 22.Pd5 Ta2 Meteen g4 was beter 
geweest maar ik dacht dat ik zo hem een 
beetje zou kunnen irriteren omdat zijn loper 
gepend staat. [22...g4 23.Ph4 Pxh4 24.gxh4 
Dd8 25.Df2 Ta3 Mijn aanval is nog niet 
over en mijn stukken staan actief.] 23.Pc3 
Ta3 Txd2 had ook gekund waarna ik een 
pion voor kom te staan maar ik houd wel 
mijn slechte loper over. [23...Txd2 
24.Dxd2 g4 25.Ph4 Pxh4 26.gxh4 Lf6 
27.Lg2 gxf3 28.Lxf3 Lxh4 29.Tf1 (29.Ted1 
Pg5 De aanval wint.) 29...Pg5 30.De2 
Pxf3+ 31.Txf3 Lg4 Zwart wint de kwaliteit 
terug en ik sta een gedekte vrijpion voor 
maar ik heb wel een slechte loper waardoor 
het niet zo makkelijk is om te winnen.] 
24.Ta1 Txa1 25.Txa1 g4 26.gxf4? Dia! 
 

 

 Nu is het meteen uit. Beter was Ph4 of 
Pe1. [26.Ph4 Pxh4 27.gxh4 Lf6 28.Le1 
Kh8 29.fxg4 Lxg4 30.Lf3 Lh3 31.Pd5 Ld8 
Zwart staat goed omdat hij een gedekte 
vrijpion heeft en wit heeft een dubbelpion 
maar dit is in ieder geval beter dan de par-
tij.] 26...gxf3 27.Dxf3 Pg5 28.Dh5 Pxf4 
xf4 was beter maar nu sta ik ook goed. 
[28...exf4 29.Pd5 Pe5 30.Pe1 Lg4 31.Dh4 
Pg6 32.Df2 Ph3+ Zwart wint de dame.] 
29.Pxf4 exf4 30.Lf3 Ld4+ 31.Kh1 Pxf3 
32.Dxf3 Lg4 33.Dg2 f3 34.Dg3 f2 35.Kg2 
Tf3 36.Dxf3 Na Dh4 wordt wit mat gezet 
na Th3 of ik win veel materiaal. 36...Lxf3+ 
37.Kxf3 Dh3+ 38.Ke2 Dg2 Wit geeft op 
want Tf1 komt Dg4#[38...Dg2 39.Tf1 
Dg4# Was wel een mooie mat geweest.]  
0–1 
Slotstand 

 
 
Een mooi eindbeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Correspondente voor “Chess News” Alina 
L’Ami bracht dit jaar haar huisdier mee…   
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THEO VAN SPIJKTOERNOOI 
Zondag 15 maart 
 
Door Bas van der Grinten 
 
De jubileumuitgave (25 e editie) van dit 
toernooi werd bezocht door niet minder 
dan 60 deelnemers. Een heel mooi aantal ! 
Vorig jaar 49 en twee jaar geleden 33, dus 
de stijgende lijn is weer duidelijk zichtbaar. 
Heel verheugend was met name de aanwe-
zigheid van liefst 11 Duitse schaakvrien-
den, en 7 uit Asten. Net als vorig jaar wa-
ren van de Limburgse clubs Tegelen, DJC 
en Leudal prima vertegenwoordigd. 
 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk speelden 
de categorieën E t/m H in één groep met 
totaal 20 deelnemers, waarin 11 ronden 
Zwitsers werden gespeeld. 
Winnaar in de H-categorie (2 deelnemers) 
werd Lars van Bree van De Combinatie uit 
Asten, die in deze grote groep 5,5 punt wist 
te scoren. 
De G-categorie (5 deelnemers) werd net als 
vorig jaar gewonnen door Joshua Ekker 
(Tegelen) met 6 punten. 
Jos Smael van DJC uit Stein was met de 
fraaie score van 8,5 punten niet alleen de 
beste in zijn categorie (F) maar ook van de 
hele groep ! Robert Tenenbaum haalde ook 
dit puntenaantal, maar had net wat minder 
weerstandspunten. 
Dit gold ook voor Jarno Muris (DJC) die 
daarmee de beste was in de E-categorie. 
 
Categorie D was weer verreweg de grootste 
groep met niet minder dan 20 spelers ! 
Ook hier werden 11 ronden Zwitsers ge-
speeld. 
De derde plaats was voor Laurens Ekker 
(Tegelen) met 7,5 punt die net wat meer 
weerstandspunten had dan Giel Smael 
(DJC) en Viet Vu Dac (Blerick). 
Ties Dumont (Voerendaal) bereikte met de 
mooie score van 9 punten de tweede plaats. 
Winnaar met 9,5 punt werd Marios Loutra-
gotis van Het Kasteel (Wijchen), inmiddels 
een bekende naam ! 

De C-categorie (11 deelnemers, 9 ronden 
Zwitsers) werd beheerst door twee spelers 
van Voerendaal. Een tweede plaats voor 
Benjamin Kling met 8 punten, winnaar met 
9,5 punt werd Willem Gommer. 
 
In de A/B-categorie (9 deelnemers, 7 ron-
den Zwitsers) was de familie Loutragotis 
(Het Kasteel) oppermachtig. Paris en Di-
mitrios lieten alleen tegen elkaar een halfje 
liggen en scoorden dus 6,5 uit 7 ! Paris had 
wat meer weerstand, dus hij werd winnaar. 
Achter dit geweld behaalde Dave van Bug-
genum (Reuver) een mooi derde plaats met 
4,5 punt en ‘onze’ Miki de vierde plaats. 
 

 
Miki Nieczyporowski, 4e in de categorie 
A/B 
 
De verenigingsbeker werd gewonnen door 
Tegelen met 39 punten. Goede tweede 
werd DJC met 32 punten. 
 
Na een prettig en soepel verlopen toernooi 
kon rond 16.00 uur de prijsuitreiking 
plaatsvinden. De bekers, medailles en geld-
prijzen werden uitgereikt door Diny van 
Spijk en Hub van Spijk.  
 
We kunnen weer tevreden terugkijken op 
een bijzonder geslaagd toernooi.  
 
Dank hiervoor aan Gemeenschapshuis De 
Dörpel, alle medewerkers, begeleiders en 
deelnemers ! 
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INTERNE COMPETITIE 2014-15, eindstand tweede cyclus 
 
Door Geert Hovens 
 
 
 
 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Marc van der Lee  0,5 0 0 1 0 2 0,5 4 
2 Dirk Bergmans 0,5  0 0 1 0,5 1 0,5 3,5 
3 Henk van Gool 1 2  1 0,5 0 1 1 6,5 
4 Max Warmerdam 1 2 1  1 0,5 1 1 7,5 
5 Geert Hovens 1 0 0,5 0  0 0,5 2 4,0 
6 Maarten Strijbos 1 1,5 2 1,5 1  1 1 9,0 K 
7 Jan op de Laak 0 0 0 0 1,5 0  0 1,5 
8 Bas van der Grinten 1,5 0,5 0 0 0 0 2  4,0 

 
 
 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

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

 
 
 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

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

1 Bertram Lietz  1 2 1 1.5 2 7,5 P 
2 Harrie Wuts 1  0 1,5 1 1,5 5,0 
3 Peter Timmermans 0 2  0 1,5 1 4,5 
4 Boeb Jacobs 1 0,5 2  2 2 7,5 P 
5 Peter Smith 0,5 1 0,5 0  1,5 3,5 
6 Albert Houwen 0 0,5 1 0 0,5  2,0 

 
 
STRUISVOGELS  Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 Harald Blankertz  1  0,5 1 1 3,5 
2 Jos Kempen 1   1 2 2 6,0 P 
3         
4 Gerben Oosterbaan 1,5 1   2 1,5 6,0 P 
5 Jacqueline Verplakke 1 0  0  2 3,0 
6 Jasper Hendrickx 1 0  0,5 0  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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MAARTEN 
 
In de regionale weekkrant ‘De Trompetter/ E3 Journaal’, editie Venlo, heeft Geert Hovens een 
zeer lezenswaardig artikel geschreven over het twaalfde kampioenschap van Maarten Strijbos 
bij de Venlose schaakvereniging. 
Het artikel is geplaatst op bladzijde 27 van de uitgave die op 13 mei 2015 is verschenen. 
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INTERNE ELO RATING Stand 25 april 2015: 
  
Door Ger van Leipsig 
 
Speler Progressie Begin 

seizoen 25-04-15   Speler Progressie Begin 
seizoen 25-04-15 

Strijbos M -12 2294 2282  Spijk H van 0 1730 1730 

Gool R van 24 2204 2228  Borghouts H 31 1662 1693 

Montignies R 5 2212 2217  Meilink R -15 1700 1685 

Nabuurs J -18 2213 2195  Leenders H 22 1638 1660 

Alkhazashvili O -9 2188 2179  Clabbers K -28 1682 1654 

Smith T 10 2158 2168  Clabbers S -33 1673 1640 

Warmerdam M 87 2077 2164  Leipsig G van -6 1639 1633 

Nabuurs M 0 2158 2158  Kappert D 2 1619 1621 

Gool H van 4 2100 2104  Veld G in 't 6 1608 1614 

Neurer T 6 2077 2083  Vink R 5 1597 1602 

Guddat J -21 2084 2063  Jacobitz K 6 1587 1593 

Schouten E 6 2052 2058  Munten G -40 1607 1567 

Fehmer C -25 2068 2043  Lietz B 4 1540 1544 

Thijssen S 0 1989 1989  Burgmans A -11 1552 1541 

Rievers J -27 2002 1975  Dael M -18 1552 1534 

Jansen J 0 1957 1957  Kuntzelaers P 4 1508 1512 

Everaars H 0 1919 1919  Cladder P -30 1535 1505 

Boonen P 0 1918 1918  Nieczyporowski M 3 1468 1471 

Bergmans D -1 1918 1917  Joosten JP 28 1437 1465 

Schoeber P -4 1912 1908  Jacobs B -2 1445 1443 

Thijssen P 25 1872 1897  Heemskerk F 0 1394 1394 

Grinten B van der -36 1932 1896  Oosterbaan G -41 1395 1354 

Hovens G -21 1905 1884  Timmermans P 43 1272 1315 

Mertens F -8 1889 1881  Wuts H 31 1268 1299 

Jacobs J 3 1871 1874  Kempen J -23 1294 1271 

Dierx G 0 1865 1865  Smith P 18 1232 1250 

Hoogt N van der -86 1930 1844  Keimpema P -31 1247 1216 

Mulekom H van 21 1816 1837  Houwen A 9 1197 1206 

Smeets W -27 1854 1827  Hendrickx J -11 1178 1167 

Lee M van der 15 1801 1816  Blankerz H -1 1117 1116 

Laak J op de 13 1747 1760  Boekhold P v 0 987 987 

Laat J de 54 1688 1742  Verplakke J 41 918 959 
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