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VSV VIZIER 

Venlo 1 start flitsend in de KNSB competitie  
Rudi, Rainer, Piet en Joachim  

na afloop van de wedstrijd tegen Eindhoven 1  
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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2015-2016  nr. 1 
Opgericht 1 september 1925, door goedkeuring van de statuten erkend bij Koninklijk Besluit 
van 17 juni 1952. 
 
 
Voorzitter A. Burgmans                                    adburgmans@kpnmail.nl 
 Beethovenstraat 2, 5914 BN Venlo    077-3512547 
  
Secretaris / B. van der Grinten        b.van.der.grinten@inter.nl.net 
    jeugdleider Rijnbeekstraat 35, 5913 GA  Venlo     077-3523420 
   
  

Wedstrijdleider G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 
   Engerstraat 35, 5931 EK  Tegelen     077-3260300 
  
Penningmeester G. in ´t Veld gerard@dvlop.nl 
 Adriaan Flinklaan 4, 5915 JG Venlo  06-13854206 
  
Clublokaal Senioren LimianZ 

 Kaldenkerkerweg 182/b, Venlo     077-3548969 
 
Speeldagen donderdag : 20:00 - 01:00 senioren 
 
Contributies: 
  senioren € 100,- per jaar 
  senioren elders hoofdlid € 50,00 per jaar 
  jeugdleden  € 50,00 per jaar  
   
Advertenties:  € 75,-   per seizoen     (1  pagina, 6 afleveringen) 
   € 40,-   per seizoen     (½ pagina,          "            ) 
 
Abonnement clubblad : € 15,-   per seizoen (6 afleveringen) 
 
Rekening Venlose Schaakvereniging: NL41 RABO 0146 6576 91 
 
Internet:   www.venlose-sv.nl 
 
Speelzalen 
De Bantuin        Team 1           : Past. Kierkelsplein 20,        Venlo  077-3515413 
Zalencentrum LimianZ      Team 2, 3 & 4: Kaldenkerkerweg  182/b,   Venlo  077-3548969 
 
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 
      

mailto:gerard@dvlop.nl
mailto:acpb@home.nl
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  KINHOUDK 
Programma t/m november 2015 Piet Thijssen 
Personalia Bas van der Grinten 
Mededelingen Redactie 
Openingswoord Ad Burgmans 
Notulen Algemene Vergadering Bas van der Grinten 
KNSB Ronde1: Dordrecht 1 - Venlo 1 Henk van Gool 
LiSB Ronde1: Blerick 2 - Venlo 3 Boeb Jacobs 
Geerts Column: We gaan beginnen Geert Hovens 
Interne Zaken: Barcelona Nico van der Hoogt 
Boebs Column: Het begon bij Ron Boeb Jacobs 
Uit de Oude Doos Nico van der Hoogt 
Frank duizendste Henk van Gool 
Even voorstellen… Peter Smith 
Interne competitie Geert Hovens 
Interne ELO rating Ger van Leipsig 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 

KPROGRAMMAK 
 
November 2015 
05-nov-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
07-nov-15 zat. 3e ronde KNSB-bondscompetitie De PION-Venlo 1 
12-nov-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
15-nov-15 zon. 2e ronde LiSB-bondscompetitie LimianZ 
16-nov-15 maa. 2e ronde BSV Open Blerick 
19-nov-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
December 2015 
03-dec-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
10-dec-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
12-dec-15 zat. 4e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1-DJC Stein 
13-dec-15 zon. 3e ronde LiSB-bondscompetitie  
14-dec-15 maa. 3e ronde BSV Open Blerick 
17-dec-15 don. Gongschaaktoernooi LimianZ 
29-dec-15 din. A74-toernooi voor senioren (40+) Tegelen 
Januari 2016 
03-jan-16 zon. Nieuwjaarstoernooi t Pionneke 
07-jan-16 don. interne competitie + ladder LimianZ 
09-jan-16 zat. 5e ronde KNSB-bondscompetitie HMC Calder-Venlo 1 
10-jan-16 zon. 4e ronde LiSB-bondscompetitie LimianZ 
14-jan-16 don. interne competitie + ladder LimianZ 
15-jan-16 vrij. TATA Steel tournament Wijk aan Zee 
21-jan-16 don. interne competitie + ladder LimianZ 
22 t/m 24-jan-16  Persoonlijk Jeugdkampioenschappen Limburg Tegelen 
23-jan-16 zat. Open Noord Limburgse snelschaakkampioenschap Horst 
25-jan-16 maa. 3e ronde BSV Open Blerick 
 
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: 19 november 2015   
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KPERSONALIAK 
 

Aanmeldingen: Kees Tiesinga, Siem van Dael 
Afmeldingen:  Stephan Thijssen 
Adresgegevens:   geen wijzigingen 
   
             

KMEDEDELINGENK 
 

• Het eerste team van Venlo heeft een vliegende start gemaakt in het nieuwe seizoen. 
Waar vorig jaar de eerste twee ronden verloren gingen werden nu deze ronden met 
ruime cijfers gewonnen. Zie ook het verslag van teamcaptain Henk van Gool elders in 
dit blad en de foto op de voorpagina. 

• Op 13 augustus 2015 werd de 42e editie van het zomersnelschaaktoernooi afgesloten.  
In het eindklassement van de A-groep eindigden Max Warmerdam en  Rainer Mon-
tignies elk met 30 punten. Het eindklassement van de B-groep werd gewonnen door 
Kim Clabbers vóór Simon Plukkel en Pim Lammes. 

• De winnaars van het ZALT-schaaktoernooi (ZAndLoperToernooi) werd het team be-
staande uit Dirk Bergmans en Maria Rahawadan. Zij wonnen alle vijf de potjes met 
het zandloper speeltempo. De ludieke activiteit vormt de opmaat naar het nieuwe 
schaakseizoen. De prijs was, hoe toepasselijk, een potje 'Ziee Zalt'. 

• Hij was al teamleider van het eerste team, coachte spelers van ons vierde team, en 
schrijft gewaardeerde artikelen voor het clubblad: we hebben het over Henk van Gool. 
Maar nu is hij ook wekelijkse rubriekschrijver voor het dagblad De Limbur-
ger/Limburgs Dagblad. Op woensdag 9 september verscheen zijn eerste rubriek. 

• Op zaterdag 3 oktober 2015 trok traditiegetrouw een groep VSV'ers naar Bergen voor 
het 19e Hyfass toernooi. Van hen was Henk van Gool de beste, hij werd 5e. Piet 
Thijssen werd 14e, Jan op de Laak 21e. Peter Timmermans en Maria Rahawadan 
werden respectievelijke 30e en 32e. 

• De eerste ronde in de LISB competitie op 18 oktober is achter de rug. Het tweede en 
derde team verloren en het vierde maakte remise. Maar zoals Gerard in ’t Veld op de 
website schreef: ‘Verloren maar zeker niet gebroken’. Boeb Jacobs heeft van deze dag 
een wedstrijd ’verslag’ gemaakt, dat elders in dit blad staat. 

• Ons kersverse jeugdlid Siem van Dael heeft aan het 4-daagse toernooi in Goch (3 t/m 6 
september 2015) meegedaan. Met de gehanteerde "voetbaltelling"  behaalde hij 12 pun-
ten waarmee hij op een mooie 26e plaats eindigde in een veld van 178 deelnemers. Hij 
eindigde ook als beste in zijn ratingcategorie.  Hij was verder met zijn team Schaakver-
eniging Topschaak Brabant actief in de KNSB-Jeugdclubcompetitie en het Internatio-
naal Jeugdschaaktoernooi Mierlo. Hierbij haalde hij fraaie resultaten waaronder de eer-
ste plaats in Mierlo. 

• Een ander jeugdlid Max Warmerdam zat ook niet stil. Naast het Hogeschool Zeeland 
toernooi in Vlissingen, speelde hij om het Vienna Chess Open. Max heeft het in Wenen 
fantastisch gedaan, wat blijkt uit zijn TPR van 2433. Door de ratingwinst kon hij met-
een zijn FM titel aanvragen. Zijn goede vorm blijkt ook uit de (gedeeld) eerste plaatsen 
in de eerste snelschaaktoernooien op PlayChess en uit zijn winst op een GM in de 2. 
Bundesliga West.  
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OPENINGSWOORD 
 

Hartelijk welkom op 
de jaarvergadering 
van de 90 jarige Ven-
lose Schaakvereni-
ging. In het bijzonder 
heet ik welkom onze 
ereleden, Huub Borg-
houts, Hub van Spijk, Bas van der Grinten, 
Piet Thijssen en Jan op de Laak. Huub 
Borghouts is ook lid van verdienste. Ook 
een bijzonder welkom aan Nico van der 
Hoogt en Henk van Gool, beiden lid van 
verdienste.  
 
Onze 90e verjaardag vieren we in stilte. 
Over 10 jaar bestaan we 100 jaar en dat is 
uiteraard reden voor een groot feest. Ik stel 
me voor dat we dan een jaar lang jubileum-
activiteiten hebben en dat we op tijd begin-
nen om daarvoor te sparen. Moeten we dan 
nog 10 jaar wachten, voordat we een feestje 
krijgen? Nee. Vorig jaar hebben we een 
gezellige en leerzame avond gehad met 
Paul van der Sterren. Het bestuur wil pro-
beren om ook dit jaar iemand uit de 
schaakwereld te vinden voor een gezellige 
en leerzame avond. Zodra we hierover 
meer weten, wordt dit bekend gemaakt. We 
nodigen ook jullie uit om met goede ideeën 
te komen. 
Ondanks onze hoge leeftijd, zijn we een 
vitale vereniging. In de interne competitie 
wordt beestachtig geschaakt. De roofdieren 
laten hun tanden zien en jagen op hun 
soortgenoten als waren het prooidieren. De 
kuddedieren zijn minder bloeddorstig, maar 
zijn erg gesteld op de hiërarchie in de kud-
de en leveren daarvoor strijd op leven en 
dood. Bij de struisvogels zijn er die de kop 
in het zand steken, maar anderen wagen 
zich tussen de buffels en de olifanten. In 
het jaarverslag van de wedstrijdleider wor-
den deze gevechten plastisch beschreven. 
In de externe competitie hebben alle teams 
zich kunnen handhaven in hun klasse. Dat 
is absoluut niet slecht. Natuurlijk hadden 

we gehoopt dat het eerste en het tweede 
team hun degradatie van vorig jaar onge-
daan zouden maken, maar we moeten ac-
cepteren dat we daar blijkbaar nog niet 
sterk genoeg voor zijn. We kunnen terug-
zien op goed bezette toernooien: het Theo 
van Spijk jeugdtoernooi, het LimiaZ Rapid 
toernooi, het Rabo Venlo Open toernooi en 
het Venlo Zomer Snelschaak toernooi. 
 
We hebben het afgelopen jaar met bijzon-
dere belangstelling de schaakverrichtingen 
van Max Warmerdam gevolgd. Intern 
streed hij mee voor het clubkampioen-
schap, maar moest Maarten Strijbos nog 
voor zich dulden. Hij werd in mei Neder-
lands kampioen van de jeugd t/m 16 jaar. 
Daarnaast speelde hij op vele toernooien in 
binnen- en buitenland. Vorige week nog in 
Wenen, waar hij bijna een IM-norm haalde. 
Omdat zijn elo-rating nu boven 2300 ligt, 
mag hij de titel van Fide-Meester aanvra-
gen. De Tegelse en Venlose Schaakvereni-
ging kunnen trots zijn op zo’n talent in hun 
midden. Onze verwachtingen zijn hoogge-
spannen voor het komende jaar. Dat geldt 
trouwens ook voor Siem van Dael, die dit 
jaar intern in Venlo gaat meespelen.  
In het jaarverslag van onze secretaris staat 
een overzicht van de deelname van onze 
leden aan allerlei toernooiden in binnen- en 
buitenland. Het is de moeite waard om daar 
kennis van te nemen.  
 
Een minder leuk bericht is dat het bestuur 
enkele weken geleden per aangetekende 
brief het lidmaatschap van Stephan Thijs-
sen heeft opgezegd. De reden is dat hij al 
geruime tijd zijn contributie niet betaalt en 
niet reageert op herhaalde aanmaningen 
van de penningmeester en evenmin op 
brieven van de voorzitter. Hij neemt geen 
telefoon op en op e-mails reageert hij niet. 
Hij had het recht tegen het besluit in beroep 
te gaan bij de Algemene Ledenvergadering, 
maar dat heeft hij niet gedaan. Wij betreu-
ren dat het zover heeft moeten komen, maar 
wij vinden het een juiste beslissing.  
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Ik wil nog enkele mensen in het bijzonder 
bedanken. Rudi van Gool voor de training 
aan het derde team. Het heeft geholpen. 
Ger van Leipsig voor het bijhouden van de 
Elo-rating en voor de bemiddeling naar 
Xerox. Peter Timmermans voor de ver-
spreiding van het clubblad. Peter Smith en 
mijzelf voor de redactie van het clubblad. 

Ook dank ik mijn medebestuursleden voor 
hun inzet voor de vereniging.  
 

Ik open de vergadering. 

27 augustus 2015 

Ad Burgmans, voorzitter 

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING DONDERDAG  
27 AUGUSTUS 2015 IN CLUBLOKAAL LIMIANZ 
 
Aanwezig: 26 leden  
Afgemeld: J. Jacobs, J. Jansen,  J. Na-
buurs, H. van Mulekom, F. Mertens, A. 
Houwen,  H. Leenders, J. de Laat, S. Clab-
bers 
      
1. Opening door de voorzitter 
Voorzitter A. Burgmans opent de vergade-
ring om 20.17 uur en heet de aanwezigen 
welkom, in het bijzonder de ereleden Huub 
Borghouts (ook lid van verdienste), Hub 
van Spijk, Jan op de Laak, Piet Thijssen, 
Bas van der Grinten en de leden van ver-
dienste Henk van Gool en Nico van der 
Hoogt.  
In zijn openingswoord gaat hij onder meer 
in op het 90-jarig bestaan van onze club. 
Dit wordt in stilte gevierd, maar dat zal ui-
teraard niet gelden voor het 100-jarig be-
staan over 10 jaar. 
Verder belicht hij de fraaie prestaties van 
Max Warmerdam die onder meer Neder-
lands kampioen tot 16 werd en bij vele an-
dere toernooien ook mooie resultaten haal-
de. Zijn Elo-rating is nu boven 2300 waar-
door hij Fide-meester wordt. Een minder 
leuk bericht is dat het bestuur het lidmaat-
schap van Stephan Thijssen heeft opgezegd 
vanwege contributieschuld. 
Zijn openingswoord staat hiervoor.. 
 
2. Mededelingen en Ingekomen stukken 
Afmeldingen zie boven.  
Verder heeft A. Burgmans nog een leuke 
mededeling: Henk van Gool wordt de 
nieuwe redacteur van de schaakrubriek in 

De Limburger (als opvolger van Frank 
Clevers). 
 
3. Notulen van de algemene vergadering 
d.d. 28-8-2014 
Goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag secretaris 
B. van der Grinten licht nog even toe dat 
helaas de jeugdafdeling in Ald Weishoes 
(voorlopig) is stopgezet. Sinds 1979 heeft 
onze club hier instructies verzorgd waarbij 
vele trainers actief zijn geweest.  
M. van der Lee vraagt of bekend is hoeveel 
leden dit de club heeft opgeleverd. 
B. van der Grinten antwoordt ontkennend, 
maar het zou misschien een goed idee zijn 
dit eens te inventariseren. 
P. Thijssen vraagt of de genoemde leden-
aantallen (totaal 61) helemaal actueel zijn. 
Anwoord: Nee, Siem van Dael is nog niet 
meegeteld. Verder zal Stephan Thijssen 
worden afgevoerd. 
Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd. 
 
5. Jaarverslag wedstrijdleider 
Ditmaal draagt wedstrijdeider G. Hovens 
zijn verslag niet voor. Wel wil hij vermel-
den dat Maarten Strijbos voor de twaalfde 
maal clubkampioen is geworden ! 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
6. Prijsuitreiking interne competitie 
Voor de prijswinnaars zijn weer mooie 
(schaak)boeken beschikbaar. 
Ook ditmaal is jammer genoeg slechts een 
deel aanwezig. 
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Eerste cyclus   Tweede cyclus 
Groep 5 (Struisvogels) Albert Houwen  Gerben Oosterbaan  
Groep 4 (Buffels)  Jean Paul Joosten  Bertram Lietz 
Groep 3 (Olifanten)  Huub Borghouts  Ron Vink 
Groep 2 (Tijgers)  Marc van der Lee  Nico van der Hoogt    
Groep 1 (Leeuwen)  Maarten Strijbos   Maarten Strijbos  
Ladderkampioen werd wederom Piet Thijssen. 
De ratingprijs was weer voor Max Warmerdam (stijging van 2077 naar 2175 !) 
Alle prijswinnaars nogmaals van harte gelukgewenst ! 
 
7. Jaarverslag penningmeester  
Penningmeester G. in 't Veld merkt enkele 
dingen op: 
- De overdracht van zijn voorganger Piet 
Thijssen naar hem is soepel verlopen. Hier-
bij dank   aan Piet voor zijn hulp ! 
- De verandering van de contributieperiode 
(is nu gelijk aan het boekjaar van 1 augus-
tus t/m   31 juli) heeft voor enig ongemak 
gezorgd, maar komend seizoen loopt alles 
weer in de pas. 
- Het resultaat is uitgekomen op minus € 
2205, dat is € 585 gunstiger dan begroot. 
- Voor de boekhouding is een nieuw pro-
gramma van Davilex aangeschaft. 
- Het eigen vermogen bedraagt nu € 5400. 
Dit is boven de norm van één jaarcontribu-
tie. 
H. van Spijk is blij met de opbrengst die het 
levend schaakspel heeft opgeleverd (€ 
150). Verder vraagt hij hoe er gespaard kan 
worden voor het 100 jarig bestaansfeest 
over 10 jaar. 
G. in 't Veld kan hier nog geen antwoord op 
geven. Er is in de huidige omstandigheden 
geen ruimte voor. 
P. Thijssen: Het zou prettig zijn als alle 
stukken in één Excelbestand zijn opgeno-
men. 
G. in 't Veld gaat dit voortaan proberen. 
 
8. Verslag kascommissie / Verkiezing kas-
commissie 
De kascommissie (bestaande uit A. Hou-
wen en M. Strijbos) heeft de boeken van de 

penningmeester gecontroleerd en heeft zich 
(per e-mail) hiermee accoord verklaard. 
De vergadering verleent vervolgens onder 
applaus décharge aan penningmeester en 
bestuur. 
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit M. 
Strijbos (2e keer) en M. van der Lee (1e 
keer). Reservelid is J. Kempen. 
 
9. Voorstel begroting 2015-2016 
Penningmeester G. in 't Veld merkt op dat 
(na correctie) een tekort begroot is van 
 € 141 (Inkomsten € 6760, Uitgaven € 
6901). Hij vindt dit acceptabel. 
P. Thijssen vraagt of de subsidie van de 
Gemeente niet te hoog begroot gezien ons 
aantal jeugdleden. 
G. in ´t Veld antwoordt dat de subsidie be-
staat uit een vast bedrag en een bonus. 
H. van Spijk vindt dat we beter geen infor-
matie naar buiten kunnen brengen over het 
aantal jeugdleden. 
A. Burgmans merkt op dat het vervallen 
van de instructie in het Ald Weishoes niet 
betekent dat wij geen jeugd meer opleiden. 
Wij hebben een deal met de SV Tegelen 
wat inhoudt dat wij nieuwe jeugdleden naar 
Tegelen verwijzen en dat Tegelen talent-
volle spelers naar Venlo laat doorstromen.  
G. in 't Veld voegt hieraan toe dat wij onze 
jeugdleden laten meespelen in de interne en 
externe competitie en hen daarin begelei-
den.  
Dat is ook een vorm van jeugdbegeleiding. 
De begroting (inclusief contributie) wordt 
vervolgens goedgekeurd. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 1:  DORDRECHT 1 VENLO 1      
 
Flitsende start 
 
Door Henk van Gool 
 
Venlo 1 is flitsend uit de startblokken ge-
komen. In Dordrecht werd de plaatselijke 
vereniging overrompeld: 2-6. 
 
Gezien het verloop van vorig seizoen ziet 
het er naar uit, dat Venlo dit jaar moeite 
moet doen om aan degradatie te ontkomen.  
Wat dat betreft leek Dordrecht de ideale 
tegenstander voor de eerste ronde. Vorig 
jaar wonnen we immers met 5,5-2,5 van 
deze ploeg. 
De voortekenen waren echter niet gunstig. 
Max is overgestapt naar Apeldoorn en er is 
geen speler van gelijk niveau voor terugge-
komen. Ook kwam bericht dat we Peter dit  
seizoen moeten missen. Op het laatste mo-
ment moest Bas nog als nieuw lid van Ven-
lo 1 bij de KNSB worden aangemeld. Te-
vens had Maarten al aangegeven de eerste 
ronde verstek te moeten laten gaan. Boven-
dien kreeg ik een dag voor de wedstrijd te 
horen dat het aanvangstijdstip verschoven 
werd van 12.00 naar 13.00 u., zodat ik in 
allerijl iedereen op de hoogte moest bren-
gen.  Geen rustige aanloop dus naar zo’n 
belangrijk duel in de eerste ronde.  
Een lichtpunt was de deelname van Joa-
chim, die toevallig tijd had weer eens een 
wedstrijdje met Venlo 1 mee te maken. 
In elk geval konden we met een compleet 
team naar Zuid-Holland reizen. 
Het speellokaal lag in een rustige wijk. Het 
leek op een oude kleuterschool die omge-
bouwd was tot wijkcentrum. De inrichting 
was gezellig. Wat mij betreft een mooie 
locatie voor een schaakvereniging. Daar 
bleek dat ook Dordrecht zijn personele 
problemen heeft. Op hun lijst ontbraken 
twee goede spelers. Een voor ons gunstige 
omstandigheid, waar we optimaal van wis-
ten te profiteren. 

De score werd al vroeg geopend door Joep 
en Henk.  
 
Joep moest FM Mark Timmermans  het 
hoofd bieden.  
De opening leverde hen beiden geen voor-
deel op. De strijd balde zich samen in het 
midden van het bord, waar de kemphanen 
uiteindelijk tot herhaling van zetten beslo-
ten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Lf2, Pf4+ 31. Ke3, Pd5+ 32. Ke2, 
Pf4+ 33. Ke3, Pd5+ remise. 
 
Henk had geluk dat tegenstander Berend 
Eikelboom in een gecompliceerde variant 
het verkeerde stuk sloeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier moet wit 18. Dxe1 spelen. Daarna is 
18.., Pc6 19. Lxf6, Txa8 ongeveer gelijk-
spel, zwart heeft compensatie voor de pion. 
Berend speelde echter 18. Lxe5?? waarna 
Henk van de gelegenheid gebruik maakte 
de positie van Pe3 te ondermijnen: 18.., 
Lxf2+ 19. Kxf2, Txe5 dreigt al 20.., Dd4 
of 20.., Dd8 en ook 20.., Pg4+ 21. Pxg4, 
Tf5+! is onaangenaam. 
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Berend haalde zijn loper terug in de verde-
diging 20. Lf3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.., Dd4 21. De1, Txe3! de dame is im-
mers overbelast.  Wit gaf meteen op. 
 
Daarna bleef het een tijdje stil. Ik ging ana-
lyseren met mijn opponent en hoorde na 
ruim een uur dat het pleit beslecht was.  
Kort na elkaar wonnen Thomas, Joachim 
en Bas hun partij waardoor de score al op 
0,5 - 4,5 kwam. 
 
Thomas kon reeds bogen op een prettig 
plusje, maar zag zijn voordeel in klinkende 
munt uitbetaald, nadat tegenstander Jacques 
Hennekes blunderde: zie diagram na 18. 
Pb3-d2?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.., g5! en Jacques kan kiezen hoe hij ma-
teriaal verliest: a) 19. Lg3, Pxg3 20. fxg3, 
Dxg3+ 21. Kh1, Dxh3+ enz. b) 19. Lxg5, 
Pxg5 20. Pxg5, Dh2+ 21. Kf3, Pe5+ c) 19. 
Pxg5, Dh2+ 20. Kf3, Pe5+ of het gespeelde 
d) 19. Pxe4, dxe4 20. Dxd6, exf3+ 21. 
Kxf3, Lxd6 22. Lxg5 en wit had tenminste 
nog twee pionnen voor het stuk. Thomas 
had echter weinig moeite met de techniek. 
 

Joachim speelde een uitstekende partij en 
had de keel van tegenstander Wijnand den 
Dekker al aardig dichtgeschroefd.  Die be-
sloot toen er zelf maar een eind aan te ma-
ken. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit eindspel gaat normaal gesproken nog 
even tijd kosten. Na 46.., Kd8?? 47. Pe6+ 
konden de stukken echter meteen terug in 
de doos. 
 
Bas  beëindigde vorig jaar het seizoen met 
een winstpartij voor Venlo 1. Hij ging ge-
woon verder met waar hij mee bezig was: 
winnen. Tegenstrever Johan van de Griend 
zette Bas met een dubbelpionoffer wel aan 
het denken, maar hielp hem door de partij 
zelf naar  een eindspel te dirigeren. Daar 
gaf de materiële plus de doorslag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als wit hier iets wil, dan moet hij zoveel 
mogelijk stukken op het bord houden. Aan-
gewezen is 21. Pc5 (met de dreiging 22. 
Pd7). Johan dacht wellicht dat een eindspel 
met zware stukken meer kansen op remise 
bood, want hij begon hier aan een ruilactie:  
 
21. Pxf6+, Txf6 22. Lc4, Te8 23. Lxd5, 
cxd5 24. Dxd5, Tfxe6 en het eindspel, met 
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twee pluspionnen voor zwart, was bereikt. 
Hoewel Bas nog goed moest uitkijken, om-
dat zijn koning niet geheel veilig stond, 
loodste hij de pot naar winst. 
 
Bleef de vraag hoe hoog de score zou gaan 
uitvallen. Welnu, de resterende punten 
werden eerlijk over beide teams verdeeld. 
 
Carsten kwam in de problemen, door toe te 
staan dat Piet Pluymert onder opoffering 
van een pion een gevaarlijk initiatief startte 
op wits koning. Met nauwkeurig spel wist 
Carsten in een toreneindspel te vluchten 
waar hij uiteindelijk maar liefst twee pion-
nen minder had, maar waar de zwarte ko-
ning zo blootgesteld was aan schaakjes, dat 
er geen winst meer in zat voor de Dord-
tenaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De situatie lijkt heel precair voor wit, er 
dreigt 27.., Txd2+ en 27.., Pxe3+ Carsten 
vindt de enige variant die niet verliest:  
 
27. Kh3!, Pxe3 28. Tf3, Txd2 29. Txe3, 
Txb2 30. Ta3, Tb4 31. Txa7, Txe4 32. 
Tb7, b4 33. Kg2, Te2+ 34. Kh3, Tb2 35. 
Kg4, Txh2 36. Txb4, Txa2  
zie diagram: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwart heeft twee pluspionnen, maar kan er 
weinig mee beginnen. 37. Tb8+, Kf7 38. 
Tb7+ en remise gegeven. Zo gauw de 
zwarte koning naar voren loopt en zijn g- 
en h-pion in de steek laat, worden deze een 
prooi voor de witte toren. De witte koning 
staat bovendien goed binnen bereik van 
zwarts vrijpion.  
 
De enige Dordtenaar die iets terug kon 
doen was Rik de Wilde. Thijmen maakte 
het zichzelf moeilijk door in plaats van één, 
twee damevleugelpionnen te offeren. Daar 
kreeg hij net te weinig voor terug. Rik cre-
eerde een gevaarlijke vrije b-pion die Thij-
men de nodige kopzorgen gaf. Toch was 
een remise nog binnen handbereik, maar 
grote tijdnood kostte hem de partij. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eenvoudig 34.., Dxb7 redt de zaak. Thij-
men was bang voor 35. Dxb7, Lxb7 36. 
Tb1 röntgenaanval. Hij overzag echter dat 
zijn loper met tempo weg kan: 36.., Lxf3! 
en het resterende eindspel is remise. In 
plaats van deze variant speelde hij 34.., 
Dc7? en ging na 35. Td1, Te8? 36. Txd5 
het schip in. 
 
Rudi zorgde voor de 2 – 6 door de Sto-
newall te kraken. Hij etaleerde zijn eind-
spelkwaliteiten weer eens door een goed 
paard tegen slechte lopereindspel zo perfect 
te behandelen, dat het zo de leerboekjes in 
kan. Voor de liefhebbers volgt hier de 
winstvoering. 
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De engine geeft hier slechts += 0.38  Rudi 
had de winst echter al helemaal doorgere-
kend.  
 
36. f3, exf3 37. exf3, Kf5 38. Pe5, Le8 39. 
g4+, Kf6 40. f4, La4 41. b3, Lb5 42.a3, 
Le8 43. Pf3  
zie diagram 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De engine begint iets te vermoeden: +1.00  
 
Wit creëert een vrijpion en verovert met 
zijn koning veld e5.  
 
43.., gxf4+ 44. Kxf4, Lg6 45. g5+, Ke7 46. 
Ke5, b5 47. b4 eigen pionnen vastleggen 
op zwart 47.., axb4 48. axb4, Lf5 49. Ph4, 
Le4  
zie diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit moest even goed berekend worden. Het 
paard kan immers niet meer spelen. 
De vrijpion offert zich echter op voor de 
goede zaak. 
 
50. g6, Ld3 51. g7, Kf7 52. g8D+, Kxg8 
53. Kxe6, Kf8 54. Pg2, Ke8  
zie diagram 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De rest is piece of cake. Rudi blijft nauw-
keurig door niet met de koning, maar met 
het paard de pionnen te veroveren om de 
zwarte koning zoveel mogelijk af te hou-
den.  
 
55. Pf4, Lf1 56. Pxd5, Kd8 57. Kd6, Le2 
58. Pc3, Lf1 59. Kc6  1 – 0 
 
Op naar de volgende zege! 
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LiSB COMPETITIE RONDE 1 
BLERICK 2- VENLO 3 
Valse start 
 
Door Boeb Jacobs 
 
Het leek meer op een regiocompetitie. 
Maar liefst veertig schakers uit Reuver, 
Venlo en Blerick zijn in het sfeervolle oude 
Roadhoes van Blerick samen gekomen om, 
in het kader van weer een nieuw schaaksei-
zoen, de strijd tegen hun beperkingen aan 
te binden .Het is zondag 18 oktober2015, 
de eerste wedstrijddag van de LiSB-
competitie, seizoen 2015-2016. 
 
Gastheer is onze zustervereniging  uit Ble-
rick. Zij geven inhoud aan het gastheer zijn 
door de eerste consumptie voor hun reke-
ning te nemen. Verder gaven ze niet veel 
weg: het derde verloor, het vierde speelde 
gelijk. Omdat veel spelers al jaren tegen 
elkaar spelen-sommigen kennen elkaar al 
langer dan dat de ontvangende voorzitter 
jong is- is de bijeenkomst die van ouwe 
jongens krentenbrood. Hoewel de ene weer 
wat kaler is geworden en de andere grijzer, 
kennen de spelers van toen de oude verha-
len nog. Verhalen uit de tijd dat ze jong 
waren en onstuimig. Toen ze dachten dat 
de wereld maakbaar was, en niemand zich 
realiseerde dat het leven komt zoals het 
komt. 
 
De Blerickse schaakvereniging speelde 
destijds in Zaal Custers in Hout-Blerick. 
Een gezelliger schaak accommodatie ben ik 
nadien nooit meer tegen gekomen. Na het 
schaken werd er gebiljart en gekaart, rik-
ken. Sommigen kwamen daarvoor naar de 
schaakclub. Anderen maakten sneller remi-
se om daaraan mee te kunnen doen. De on-
vergetelijke Sjaak Jansen  kwam ook nog 
ter sprake. Een legendarische man, oprich-
ter van de Blerickse schaakvereniging en 
organisator van het befaamde toernooi  
‘Schaken met de Meester’. Zelfs het orga-
niseren van een open kampioenschap van 

Nederland ging hem niet te ver. Opmerke-
lijk aan de man was dat hij dit alles vrijwel 
in zijn ééntje deed. Dat moest ook wel, 
want je kon van deze schaakicoon alles 
zeggen maar samenwerken met andere 
mensen was niet echt zijn ding. Toen Tine-
ke een keer de schaakzaal in Zaal Custers 
bezocht, waarschijnlijk om te controleren 
of het wel een schaakclub en geen andere 
club was waar ik tot ver na de normale slui-
tingstijd verbleef, vroeg Sjaak haar direct 
om zijn toernooisecretaresse te worden. Dat 
is er natuurlijk niet van gekomen, maar 
leuk en aardig was het allemaal wel. Jan 
Mens de grijze eminentie en befaamd eerste 
bord speler van Reuver vertelde over toen 
Reuver voor de eerste keer naar Venlo 
moest. Reuver won de wedstrijd toen met 
0,5 tegen 9,5. Nu, een halve eeuw later 
heeft Jan daar nog zichtbaar plezier in. 
 
Terug naar het derde. Het derde team heeft 
een link met het Nederlandse voetbalelftal: 
er is voldoende talent aanwezig maar we 
moeten achter beter oppassen. Ikzelf zat 
bijvoorbeeld op bord acht te slapen toen de 
partij in een beslissende fase kwam .Dat 
was dus huilen met de pet op. Maar er ko-
men nog veel wedstrijden. Daarin kunnen 
we alles weer recht trekken. Dan moet het 
wel beter gaan. Het is daarom (omdat het 
beter moet) dat ik voor de resterende wed-
strijden een variant van een uitspraak van 
grootmeester Jan Hein Donner aanhaal :’Ik 
beveel  het hele derde team de strenge tucht 
aan’. In ons geval betekent dat: zaterdags 
voor de wedstrijd vroeg naar bed en geen 
alcohol of seks in de 24 uur vooraf gaande 
aan de wedstrijd. 
 
Ik beloof U, dan gaat het goed komen. 
 
 
 
 
Redactie  
In de klasse 1A is de uitslag geworden:  
Blerick 2 - Venlo 3: 5-3   
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Beelden van Blerick 2 tegen Venlo 3 
 
 

 
 
Bord 7: Sjraar Munten tegen Niek Sijbers 
 
 

 
 
Bord 3: Ron Vink (tegen Mari Jacobs) 
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GEERTS COLUMN 
We gaan beginnen    
 
Door Schakie Splinter 
 
‘We gaan 
beginnen’, 
zegt Jeroen 
Pauw op iede-
re doorde-
weekse avond 
als hij zijn 
talkshow op-
start. 
 
Dat zou ik als wedstrijdleider natuurlijk 
ook kunnen doen op de donderdagavond. 
Maar ach, ik vind de aankondiging niet 
bijster origineel en daarnaast weet ik na-
tuurlijk wel welk vlees ik in de schaakkuip 
heb. De echte leergierige liefhebbers zijn al 
om zeven uur aanwezig en volgen aandach-
tig de lessen van Henk. Deze voormalige 
goudvinken zoeken om acht uur de korte 
weg naar de speelzaal. 
 
Rond kwart voor acht druppelen ze binnen: 
Ger, Nico, Jan, Karl, Hans, Gerard, Jos, 
Boeb, etc. Deze mensen slaan geen enkele 
clubavond over, zijn makkelijk te porren 
voor een ladderpot, bouwen altijd hun bord 
op en af, ze maken de clubavond. Met Max 
en nu ook Siem is er ook jeugdig elan aan-
wezig en de oude garde kan niet anders dan 
jaloers hun verrichtingen gadeslaan en ver-
zuchten: ja, zo had ik vroeger ook wel wil-
len schaken. Dan had ik ……. Maar sterke 
verhalen zijn een schaker vreemd. Hij of zij 
blijft liever met de voetjes op de grond. 
 
Zo rond kwart over acht zijn de meeste par-
tijen al aan de gang, maar op één bord ont-
breekt nog een tegenstander. Er volgt een 
bekend tafereel: PK betreedt de speelzaal 
(nooit via de bar), hangt zijn jas op aan een 
of ander uitsteeksel (nooit in de garderobe) 
en wendt zich tot de wedstrijdleider voor 
een notatievel (notatieboekje, wat is dat?). 

Geeft vervolgens zijn tegenstander de hand 
en maakt deze vervolgens het schaakleven 
voor korte tijd zuur. Na afloop zoekt hij 
snel zijn maat Jan op en gaat onverstoor-
baar verder met pot 54.841 t/m 54.853. 
 
Ook zij maken de schaakavond tot een we-
kelijks uitje.  De eerste wedstrijd voor de 
LiSb-competitie zit er aan te komen, het 
eerste team is uitstekend gestart in de 
KNSB tweede klasse. Een goed voorbeeld 
doet goed volgen. 
 
We  gaan beginnen !! 

 
________________ 

 
 
 
 
 

Opgelucht…(N) 
© Wim Meijer 1985 

 
 “Zo zo, meneer Knollemans is opgelucht, 
hinnikt ie. Fijn hoor, lekker luchtje. Dank 
voor de stank. En dat op veld e4 nog wel! 
Goed, ik zal dan het schakersjargon ‘het 
paard werd geslagen’ van een letterlijke 
betekenis voorzien… “ 
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Interne Zaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door: Joep Nabuurs & Nico v.d. Hoogt 
   

Dat interne Venlose schaakzaken zich 
somtijds in het verre buitenland kunnen 
voltrekken, bewijst maar weer eens het vol-
gende verslag van Joep Nabuurs. Al jaren-
lang is hij een vaste waarde in het Venlose 
topteam. Hij trok van de zomer, in navol-
ging van andere Venlose Globetrotter Co-
ryfeeën zoals Max, Geert, Bas en Thijmen, 
met broer Mart de grenzen over. En ging 
met  hem naar de stad van Gaudi, Fawlty 
Towers Manuel & ons oud-lid Vincent Ro-
cher, Barcelona.  
Joep doet zijn smeuïge verhaal hierover 
voor ons in het volgende bericht uit de doe-
ken. Voor al diegenen die het duo niet meer 
scherp in beeld hebben: 

Mart vs. Joep (r)  Jan op de Laak ziet toe… 

Ontspannen en ontsnappen in Barcelona 
 
Tijdens de zomer valt er een kleurrijk scala 
van schaaktoernooien te bespeuren op de 
kalender van de FIDE, keuze in overvloed 
voor de avonturier. Zo ontstond er al snel 
een lijstje van toernooien in Finland, Enge-
land, Spanje en Portugal. Omdat Mart en ik 
wel zin hadden in een uitdaging kozen we 
het sterkst bezette toernooi, het Sant Marti 
Open in Barcelona. 
 
Onze aankomst bij het hotel verliep vrijwel 
vlekkeloos; alleen het hotel zelf was goed 
verstopt. Geen uithangbord, geen huis-
nummer, wel een grote zwarte deur die bij 
eliminatie toch het juiste adres moest zijn. 
Waar het gebouw geen uitstraling van 
openheid of gastvrijheid had, wist de eige-
naar dit ruimschoots te compenseren. Hij 
gaf veel nuttige informatie en waarschuwde 
ons over de stranden, die per blok een an-
der publiek trokken. Een blok voor luide 
jonge zuipschuiten, één voor nudisten, één 
voor heren die graag andere heren ontmoe-
ten, je kunt het maar beter van tevoren we-
ten. 
 
De goede man had op onze kamer een air-
comachine op de grond gezet, waardoor de 
vloer inderdaad lekker gekoeld was. Op 
bedhoogte was het apparaatje niet tegen de 
zon bestand en ook ’s nachts is het niet 
kouder dan 20 graden geworden. 
De speellocatie bleek nog lastiger te vinden 
dan het hotel. Met nummer 214 als be-
stemming verwachtten wij geen gapend gat 
tussen 206 en 232. De straat werd ver-
bouwd en lag op vele plekken open, dus 
even oversteken en rondkijken was al niet 
gemakkelijk. Het bleek verstopt in een ge-
bouw aan de overkant, waar de receptionist 
uitsluitend Spaans sprak. Ik ken enkele 
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woordjes Spaans, waaronder ‘schaken’1 en 
‘hier’.2 De man knikte en aan het eind van 
de gang troffen we een zaal vol schaakbor-
den - eindelijk een teken van bevestiging. 
Met 20 minuten minder op de klok hadden 
we diskwalificatie ontlopen en probeerden 
we tijdens onze partij de kalmte weer terug 
te vinden. 

Así que recién llegado, voy a ayudarle a re-
cuperar su compostura. Toma eso!3 
 
Dat laatste werd Mart niet gegund; hij 
mocht op zet 6 een stukoffer uitrekenen  te-
gen Marc Torrents, goed voor 1824 
Elopunten. 
 

 
Zwart heeft net 5. ..., d5-d4 gespeeld en dat 
kan geen goede zet zijn. Eerst je witveldige 
                                                 
1 Spaans: ajedrez (N.) 
2 Spaans: aqui (N.) 
3 Spaans: “Zo laatkomer, ik zal je helpen je kalmte te 
hervinden. Pak aan!” (N.) 

loper afruilen en dan besluiten je centrum-
pionnen op zwart te gaan zetten belooft niet 
echt lekker stukkenspel voor later. Alsof 6. 
Pe2 al niet goed genoeg is zag Mart hier 6. 
Lc4!, dxc3? 7. Dxf7+, Kd7. 8. dxc3! met 
alle lijnen open voor de witte stukken. Op 
intuïtie genoeg voor een beslissende aan-
val, maar Mart zag niet hoe hij 8. ..., De8. 
9. De6+, Kd8 zou moeten kraken. Met een 
tegenstander van 400+ elopunten minder ga 
je geen gekke dingen doen en Mart besloot 
na lang nadenken toch maar zijn paard weg 
te spelen. Helaas ging tijdens de partij het 
centrum dusdanig op slot dat Mart in remi-
se moest berusten. 
 
Ook bij mij ging alles verre van vanzelf. In 
de derde ronde wist ik ternauwernood met 
remise te ontkomen tegen Joar Pettersen uit 
Noorwegen, goed voor 1968 elopunten. Hij 
zou later nog een 2268’er met gemak aan 
de kant zetten. De ronde daarna had zijn 
landgenoot en schaakvriend met de impo-
nerende naam Victor Havik (2139) een 
kans mij in de touwen te krijgen: 
 

  
 
Met zwart speel ik al een tijdje Nimzo-
Indisch; een opening die dermate flexibel 
(en lastig) is dat ook Vishy Anand hem 
mishandeld heeft. Ik ben daarmee in goed 
gezelschap. Tot overmaat van ramp speelde 
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Victor hier tegen zijn eigen repertoire, en 
aan het bord bedacht hij nog enkele ope-
ningsfinesses. 
 
Victor heeft eerder zijn pion geofferd (c4-
c5) en kan deze zet een krachtig gevolg 
geven: 16. c6!, Lxc6. 17. Db3+, Kh8. 18 
Dc4 en na Lb7 komt Dxc7 binnen. Ik was 
van plan de loper op c6 maar te dekken met 
Pd7-b8 en dat doe je niet voor je lol. Ik zag 
de combinatie pas zodra de diagramstelling 
op het bord kwam. Groot was mijn opluch-
ting toen Victor mistastte. Het is opvallend 
hoe snel wit bij gebrek aan concrete aan-
valsdoelen en denktijd zijn stelling nu ka-
pot speelt:  
 
16. cxd6?, cxd6. 17. a4, Kh8. 18. a5, 
bxa5. 19. Le3, Pf6. 20. dxe5?, Pg4. 21. 
exd6??, Dxd6 0-1 
 
Ook Mart maakte dankbaar mee dat zijn 
tegenstander het af liet weten. Tegen IM 
Lluis Maria Perpinya Rofes (2398) stond 
hij nog voor het eind van de opening een 
pion achter:  
 

 
 
In deze Najdorf wilde Mart de witveldige 
loper opponeren. Richard Palliser geeft in 
zijn boek ‘Starting Out: The Najdorf’ 8. ..., 
Le6?! niet alleen een ?!-teken maar zelfs 

een doodskop! Nadat beide spelers eerst 
rocheren kan het wel, maar nu kwam  
9. Lxe6, fxe6. 10 Pg5, Dd7. 11. Df3 en 12. 
Dh3. Toch vervelend. 
 
Mart vond het wat vroeg om op te geven en 
deed nog wat zetjes. Wit liet na om zijn 
paard op e6 uit het zwarte kamp te halen 
toen het nog kon. Langzaam werd wits 
voordeel steeds minder duidelijk en Mart 
wist zonder problemen (en wit met) de re-
misehaven te bereiken. 
 
Net als bij Mart hoeft ook een voorbeeld 
van mij niet in het boek, want daar staat het 
al. Tegen Pau Juan Bartroli (2195) had ik 
flink overstrekt in mijn winstpoging en ik 
mocht nu lang verdedigen in een toreneind-
spel waarvan ik knap zeker wist dat alle 
varianten zouden verliezen. Ik wist enkele 
pionnen te ruilen en kwam zo terecht in 
mijn beste praktische kans: 
 

 
 
Zwart aan zet kan hier winnen, maar het 
gaat op studieachtige wijze: 1. ..., Ke2! 
Zwart gaat nu steeds f1D dreigen en kruipt 
met zijn koning naar de h-lijn! Wit moet 
steeds schaak geven of op de f-lijn gaan 
staan met zijn toren.  
2. Te7+, Kf3. 3. Tf7+, Kg2. 4. Tg7+, Kh2! 
5. Tf7, Tb4+.  
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Het eerste patroon vertoont zich. De witte 
koning mag niet naar de g-lijn, want dan is 
Tg7 geen schaak meer. Rij voor rij wordt 
hij nu opgeschoven.  
 
6. Kh5, Kg2. 7. Tg7+, Kh3! 8. Tf7, Tb5+. 
9. Kh6, Kg3! Dreigt geen f1D, maar wel 
Txb7! Dus: 10. Tg7+, Kh4! 11. Tf7, Tb6+. 
12. Kh7, Txb7!  
 
Ik zag het nog voor de diagramstelling en 
stelde me in op het restende eindspel van 
Dame VS Toren. Echter, zwart zag niets 
van dit alles en miste zo de meerwaarde 
van Ke2. Hij speelde 1. ..., Tb4+? Ik wist 
niet hoe snel te reageren: 2. Kh3 en zwart 
kan niet meer winnen 2. ..., Tb3+. 3. Kh2 
en remise gegeven. 
 
Dit toernooi was overigens meer dan 
slechts overleven. We hebben beide ook 
nog goede partijen gespeeld en Mart kwam 
soms dichtbij een IM-scalp. Toch gingen 
we enigszins opgelucht huiswaarts. 
 

 
 

Joep in ronde 6 tegen de Zwitser Alex Lienhard 
 
 
 
 
 
 
 

 De eindresultaten van beiden. 
 
158 deelnemers.  
14 GM’s, 32 IM’s, 13 FM’s.  
9 ronden. 
 

Información de jugadores 
 

 
 
Nombre  Nabuurs, Joep 
Ranking inicial 53 
Elo internacional 2293 
Performance  2269 
FIDE elo +/-  -0.2 
Puntos  5.5 
Puesto   44 
 
 
Nombre  Nabuurs, Mart 
Ranking inicial 64 
Elo internacional 2247 
Performance  2219 
FIDE elo +/-  3.8 
Puntos  5 
Puesto   52 
   
 
 
 
 
 
Joep & Nico, oktober 2015 
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BOEBS COLUMN 
Het begon bij Ron 
 
Door Boeb Jacobs 
 
Het begon bij Ron 
Vink die toen nog 
deel uitmaakte van 
het redactie team. 
Na een clubavond 
zaten we in de bar 
bij te komen van 
een spannende 
schaakwedstrijd. 
 
Ik met een eenvoudig biertje, Ron met een 
even simpel glaasje rode wijn. Toen Ron 
plotseling zei: ’Boeb, zou jij in ons club-
blad niet iets over je belevenissen in de ju-
dosport kunnen schrijven’? 
Het moet tijdens de derde consumptie zijn 
geweest dat ik antwoordde: ‘Ik zou daar 
best iets over kunnen vertellen, maar het 
punt is: ik kan niet schrijven’. ‘Maakt niks’, 
zei Ron, ‘schaken kunnen we toch ook 
niet’. Deze doordenker en de warmte die 
van het woordje WE uitging maakte op mij 
zoveel indruk dat ik besloot om op zijn idee 
in te gaan. Van het één kwam het ander en 
nu beroof ik u geachte lezer alweer voor de 
33ste (een mooi getal met het Vastenavond-
seizoen voor de deur) maal van uw kostba-
re vrije tijd. 
 
Vroeger zeiden de mensen tegen elkaar: 
‘Het is waar, het staat in de krant’. Inmid-
dels weten we wel beter. Maar het geeft 
wel aan dat er van oudsher veel waarde aan 
het geschreven woord werd gehecht. Als 
een tekst op papier staat lijkt het waarde-
voller en stijgt het waarheidsgehalte. 
Waarom schrijf je eigenlijk? Die vraag is 
mij al menigmaal gesteld. Naast een diep-
gaand minderwaardigheidscomplex en eni-
ge behoefte aan zelfkastijding zijn er tal 
van redenen waarom mensen zich geroepen 
voelen om naar de pen te grijpen. Mensen 
schrijven voor anderen, om te publiceren, 

om gelezen te worden. Wanneer er één 
mens op de aarde zou zijn, zou die niet 
schrijven. Toen de GROTE SCHAKER zag 
dat Adam zich verveelde gaf HIJ hem geen 
pen en papier maar maakte HIJ Eva. 
  
Beroepsschrijvers, het woord zegt het al, 
schrijven om de kost te verdienen, om de 
schoorsteen te laten roken. Tot voor kort 
was het voor deze beroepsgroep bepaald 
geen vetpot. Het Nederlandse taalgebied 
was langere tijd te klein voor grote oplages 
of voor veel herdrukken. Bovendien had-
den eerste levensbehoeften zo als eten, 
drinken, kleding en stookgerei prioriteit. 
Sinds de meeste portemonnees dikker zijn 
geworden is het met het schrijversvolk ook 
beter gegaan. Zelfs boeken over de hysteri-
sche oud profvoetballer René van der Gijp 
gaan als warme broodjes over de toonbank. 
Hobbyschrijvers zijn schrijvers waar lezers 
geen geld voor over hebben. Toch hebben 
deze lieden baat bij hun geschrijf, het ver-
hoogt hun eigenwaarde. 
 
Bekend is ook dat mensen schrijven bij 
conflictsituaties. Door daar over te schrij-
ven reageren ze hun frustraties af en krijgen 
ze meer controle over gebeurtenissen. 
Een goede vriendin schrijft om weer andere 
redenen. Ze schrijft omdat ze alle bood-
schappen niet kan onthouden. Op school 
heeft ze tien jaar Nederlands geleerd, maar 
daarna nooit meer iets anders geschreven 
dan het wekelijkse boodschappenlijstje. 
 
Tenslotte wat mij zelf betreft. Het schrijven 
houdt mij uit de kroeg en van de straat. Ik 
doe maar wat. Alleen het tijdstip waarop ik 
schrijf geeft al te denken. Het is een lolle-
tje. Een leuke hobby. Bladvulling is het. 
Tijdverspilling ook. Ik schrijf om een club-
blad mede van tekst te voorzien, om de 
complimenten van Peter Smith (onze 
hoofdredacteur) te krijgen, om de een-
zaamheid van de kleine uurtjes door te ko-
men, om de tijd door te komen tot de wijn-
fles leeg is. 
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Door: Nico van der Hoogt 
 

Inspiratiebron voor deze oude doos was 
Max’ jeugdkampioenschap van Nederland 
dit jaar. Want zo herinnerde ik me, zo’n 
huzarenstukje was al eens eerder door een 
Venlose jeugdschaker vertoond. En wel 
door niemand minder dan onze dozijnvou-
dige clubkampioen in successie, Maarten 
Strijbos. Reeds op 5 jarige leeftijd wandel-
de hij indertijd onbevangen de schaakles 
binnen in het ‘Ald Weishoes’. Alwaar ik-
zelf als schaakleraar Maartens eerste stap-
pen in zijn schaakcarrière mee begeleidde. 
Goed. Hij ontwikkelde zich daarna toch tot 
een enthousiaste en sterke schaker. Dit re-
sulteerde – en hier komt de parallel met 
Max – onder andere in… het (gedeeld) Ne-
derlands jeugdkampioenschap tot 16 jaar in 
1988. 
Maarten zelf schreef toen in het clubblad: 
 
“Half maart werd ik opgebeld door de 
K.N.S.B. of ik wou meedoen aan de Neder-
landse kampioenschappen (ik moest inval-
len voor Gert-Jan van der Hoeven). Dat 
wou ik graag…” 
 
En het werd een spannend toernooi, waarin 
M. voortdurend in de kop mee bleef strij-
den en geen enkele pot verliezen zou. Het 
ging niet altijd van een leien dakje. Maar-
ten weer: 
 
“Mijn tegenstander in de vijfde ronde was 
Henk Vedder. Ik kwam slecht uit de ope-
ning maar door een kwal te offeren kreeg ik 
aanval. Hij offerde een kwal terug, omdat 
mijn aanval te sterk was. Hij kwam in een 

beter eindspel maar ik hield het nog remi-
se…” 
Onze huidige c.k. zou in totaal viermaal het 
punt delen. 
 
Na acht van de negen rondes was de stand: 
 

1. Eelke Wiersma 6,5 pnt 
2. Maarten Strijbos 6    pnt 
3. Eelco de Vries 5,5 pnt 

 
Er zou een zinderende slotronde volgen. 
Maarten nam het op tegen (de latere GM) 
Karel van der Weide. Ik laat weer Maarten 
zelf aan het woord: 
 
“De negende en laatste ronde kwam ik met 
zwart uit tegen Karel v.d. Weide. Na de 
opening stond ik beter, maar na een slechte 
afwikkeling kwam ik in een eindspel met 
een pion achter. Op dat moment had Eelke 
al remise gespeeld tegen Oscar Lemmers. 
Karel bleef op winst spelen. Op een gege-
ven moment raakte Karel zijn koning aan. 
Hij kon alleen maar met zijn koning een 
stapje vooruit en toen……. Kon ik hem mat 
zetten.”  
 
Wit: Karel van der Weide 
Zwart: Maarten Strijbos 
 
Ronde 9, Ned. jeugdkampioenschap 1988 
 

 
Hier speelde Karel dus het rampzalige:  
Kh5. Want …Txh3 is mat. Welk leed! 
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Ja, het leven van een schaker kan hard en 
meedogenloos zijn.  
Het dagblad voor Noord-Limburg schreef: 
 
“In de slotronde bewees Oscar Lemmers 
zijn streekgenoot een goede dienst door de 
koploper (Eelke Wiersma) op remise te 
houden…. Maarten Strijbos: Ik kwam 
slechter uit de opening dan mijn tegenstan-
der. Maar die maakte een blunder en toen 
kon ik hem mat zetten.”  
 
Eindstand: 
 
1. Eelke en Maarten   7    pnt 
3. Eelco de Vries  6,5 pnt 
4. Oscar Lemmers  5,5 pnt 
 
Ook Hélène Wuts haalde een prima resul-
taat door in de meisjesgroep tot 16 op de 
5de plaats te eindigen met 5,5 punt uit 9. 
 
Ik schreef indertijd tot slot: 
 
“Jeugdleden en jeugdcommissie feliciteren 
Maarten van harte met dit grandioze suc-
ces!!” 
 
De rest van de leden was ik kennelijk verg-
eten… Sorry! 
 
 

 
 
De zeven gelukkigen in ’88. Maar wie is 
Maarten? 
 
 
 

Rechtgezet. 
In de laatste aflevering van mijn trilogie 
‘Zwarte Gaten’ voerde ik de secretaris in 
oorlogstijd van de V.S.V., Dr. W.J.A.  
Manders (Wielke) op als een der Venlose 
uitdagers van de Nieuwe Orde door de ver-
eniging op te heffen. 
Helaas bleek mijn bron - ongewild - onbe-
trouwbaar. De foto klopte niet. Hier de juis-
te: 
 

 
 
Bron: Gemeentearchief Venray 
 
Als aanvulling op zijn Curriculum Vitae 
vermeldt zijn bidprentje: liefhebberijen: 
schaken, vissen, wandelen. Ook was hij een 
verwoed fan van…V.V.V. 
Als Esperantist vertaalde hij Homerus van-
uit het Grieks naar het Esperanto. 
Een clubblad uit de jaren ’50 vermeldt tot 
slot dat hij de marathon van 5000 schaak-
partijen verspeelde tijdens zijn onderduik-
periode. 
 
Dan nog even dit mensen, alvast vanwege de 
weer woekerende Pietenkleurdiscussie: voor-
stel voor een compromisschaakpaard… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nico, okt. 2015 
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FRANKS DUIZENDSTE 
Simultaan bij Dagblad de Limburger 
 
Door Henk van Gool 
 
Nadat ik de job als schrijver van de 
schaakrubriek bij het Dagblad had aan-
vaard, werd ik meteen getest op organisa-
torische kwaliteiten.  
 
De hoofdredactie vond het wel een aardig 
idee om in het kader van Frank Clevers’ 
duizendste schaakrubriek een schaakwed-
strijd. te organiseren. Of ik dat in het garen 
wilde hangen. Alleen: het moest binnen 
vier dagen geregeld zijn! Gewend als ik 
ben om dingen rond schaken te organise-
ren, vond ik het wel een leuke uitdaging. 
Frank verdiende die extra aandacht ook. 
Een compleet toernooi zag ik er, gezien het 
afgesproken tijdstip (woensdagmiddag 2 
september 2015 van 15.30 – 18.00 uur), 
niet van komen. Het was maar afwachten 
hoeveel mensen je op zo’n korte termijn 
kunt bewegen, om op een doordeweekse 
middag op het hoofdkantoor van de krant in 
Sittard aan een schaakwedstrijd deel te ne-
men. Ik stelde dan ook voor om een simul-
taan te organiseren. Je kunt dan iets flexi-
beler zijn in het aantal deelnemers dat acte 
de présence moet geven. Dat bleek achteraf 
een goede gedachte, want vanuit de mede-
werkers van het Dagblad zelf liep het niet 
storm. Niet vreemd als je bedenkt dat het 
ook voor hen een gewone werkdag was. 
Om het evenement body te geven, moest ik 
dus in allerijl leden van schaakclubs zien 
op te trommelen. 
 
Gelukkig kwam het met de deelnemers 
goed, met dank aan de verenigingen Venlo 
(club van de organisator), Gess (plaatselij-
ke club) en de Postertoren (club van Frank 
Clevers). Het schaakmateriaal mocht ik van 
de Venlose s.v. lenen, waarvoor mijn harte-
lijke dank. Natuurlijk dacht ik bij een si-
multaan meteen aan de Limburgs kampi-

oen: Martijn Dambacher. Tot mijn grote 
vreugde was Martijn graag bereid om zijn 
medewerking te verlenen, zodat ik niet naar 
een waardige vervanger op zoek moest. 
 
Aldus verzamelde een uitgelezen gezel-
schap zich op woensdag 2 september in de 
ruime entree van het hoofdkantoor van 
Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad, 
waar we werden opgewacht met koffie en 
vlaai. 
Na een kort toespraakje van mijn kant als 
organisator en wedstrijdleider en een 
dankwoordje van Frank Clevers, begonnen 
11 deelnemers aan de schier onmogelijke 
taak Martijn een hak te zetten.  
 
De deelnemers op een rijtje. 
van De Postertoren: 
Frank Clevers  
Dieter Custers 
Tjeu van Pol 
van Gess: 
Marlies van Stiphout 
Ad van Os 
van de Venlose S.V.: 
Ad Burgmans 
Jan op de Laak 
Peter Smith 
Maria Rahawadan 
Peter Timmermans 
van Dagblad de Limburger: 
Jiri Funke 
 
Uiteindelijk was het onze good old Jan op 
de Laak, die Martijn een halfje wist te ont-
futselen. De rest van de deelnemers dolf het 
onderspit. Omdat er nog wat tijd over was, 
namen sommige deelnemers de gelegen-
heid te baat Martijn voor een 2e ronde uit te 
dagen. Martijn gaf echter geen cadeautjes 
weg.  
 
Zo werden enkele genoeglijke uurtjes weg-
geschaakt en werd op gepaste wijze Franks 
duizendste gevierd. 
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Organisator Henk van 
Gool opent de simultaan-
sessie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GM Martijn Dambacher 
begint de simultaan bij 
jubilaris Frank Clevers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‘Good old’ Jan op de 
Laak behaalt remise 
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EVEN VOORSTELLEN… 
 
Wie is Kees Tiesinga?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik ben in Friesland geboren en ik heb in 
Amsterdam natuurkunde gestudeerd. In 
1968 ben ik in Venlo gaan werken bij de 
toenmalige Chemische Fabriek L. van der 
Grinten (Océ). Eerst bij de afdeling R&D 
en daarna de bij de afdeling Service Trai-
ning. In 1999 ben ik met pensioen gegaan. 
 
Hoe ben ik met schaken begonnen?   
Als kind. Ik heb nooit bij een club gespeeld 
maar wel altijd uit liefhebberij geschaakt. 
Bijvoorbeeld als we in Friesland gingen 
zeilen, dan gingen altijd de schaakspullen 
mee. Maar er zijn ook jaren geweest dat ik 
nauwelijks de schaakstukken aanraakte. En 
nu op 81-jarige leeftijd heb ik het weer op-
gepakt. 
 
Wat vind ik leuk aan schaken? 
De voortdurende wisseling van stellingen. 
Mijn schaakambitie is om in mijn groep (de 
Buffels) goed mee te komen. (opmerking 
redactie: gezien zijn remise tegen Harry 
Wuts en zijn goede spel lijkt zijn ambitie 
niet onredelijk). 
 
Waarom heb ik voor de Venlose Schaak 
Vereniging gekozen?  
Ik kende jullie secretaris Bas van der Grin-
ten al van vroeger, toen we samen les heb-
ben gegeven op een basisschool. Dus lag 
het voor de hand om bij de VSV te gaan. 
De aanleiding was ook dat door een aan-
doening mijn ogen achteruit zijn gegaan, 
waardoor ik oude hobby’s als golfen moest 
opgeven. De schaakstukken zien gaat nog 

wel, maar noteren kan ik niet meer. Mijn 
eerste indruk van de club is dat het prettig 
is dat er spelers van allerlei sterkte zijn en 
dat de club goed georganiseerd is. 
 
Wie is Maria Rahawadan?  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik heb altijd in de zorg gewerkt en in 2014 
ben ik gestopt met werken, waardoor ik 
weer meer tijd kon vrijmaken voor het 
schaken en voor mijn andere hobby’s zoals 
handwerken. 
 
Hoe ben ik met schaken begonnen?   
Als kind heb ik gedamd en de damborden 
hadden altijd aan de andere kant een 
schaakbord. Ik was altijd nieuwsgierig hoe 
het schaken zou gaan, maar het is er toen 
nooit van gekomen. Veel later leerde ik 
schaken van een vriend. Hij had niet echt 
zin in schaken maar ik wel. Hij las altijd 
een boek onder het schaken. Dus toen 
kocht ik maar een schaakcomputer. Uitein-
delijk ben ik in de vorige eeuw nog gaan 
schaken bij de Blerickse schaakvereniging; 
ik zag een oproep van BSV in een in een 
weekkrant staan. 
 
Wat vind ik leuk aan schaken? 
Schaken is een erg ingewikkeld spel en ik 
kom er vaak niet uit. 
 
Waarom heb ik voor de Venlose Schaak 
Vereniging gekozen?   
Ik vind de lessen van Henk van Gool heel 
leerzaam en wilde er graag mee doorgaan. 
En in de café schaken is gezellig. Zelfs de 
spannende partijen in de zaal blijken soms 
ook wel eens gezellig uit te kunnen pakken. 
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SCHAAKCAFÉ IN ’T BEGIENKE 
 
Door Peter Smith 
 
Op initiatief van Henk van Gool en Peter 
Timmermans wordt er elke dinsdag ge-
schaakt in Leescafé ’t Begienke van de 
stadsbibliotheek in Venlo. 
 
Het schaken gebeurt in een ontspannen 
sfeer en neemt allerlei vormen aan: met én 
zonder klok, lange én korte partijen, onder-
linge snelschaaktoernooitjes, maar ook is er 
wel eens een partij van de interne competi-
tie vooruit gespeeld. En Henk van Gool 
analyseert op een leerzame manier partijen 

die mensen elders hebben gespeeld, waarbij 
iedereen mag toekijken en luisteren. 
 
Iedereen is vrij om te komen en de opkomst 
varieert dus sterk. Meestal is er een harde  
kern van enkele spelers van de Venlose en 
Blerickse schaakverenigingen. Maar ook 
huisschakers en toevallige passanten schui-
ven geregeld aan. 
 
Het schaakcafé is op dinsdagen van 11:00 
tot ongeveer 17:00 uur. 
 
Het adres is: 
Leescafé ’t Begienke,  
Begijnengang 2, Venlo. 

 
 
 
 

 
 
Schaakcafé ’t Begienke. 
Met van links naar rechts  Frans Hol, Henk van Gool, oud-lid Ans Strucks, Peter Timmer-
mans, Niek Sijbers en Sjaak Sieben
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INTERNE COMPETITIE, per 15 oktober 
 
Door Geert Hovens 
 
 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Max Warmerdam  0,5 0 1   0,5 0,5 2,5 
2 Nico van der Hoogt 0,5  0 0,5   0 1 2,0 
3 Maarten Strijbos 1 1     1 0 3,0 
4 Geert Hovens 0 0,5   0  0 0 0,5 
5 Henk van Gool    1   1  3,0 
6           
7 Siem van Dael 0,5 1 0 1 0    2,5 
8 Dirk Bergmans 0,5 0 1 1 0    2,5 

 
 
 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Bas van der Grinten  0,5 1   1  1 3,5 
2 Hans Leenders 0,5   0     0,5 
3 Marc van der Lee 0     0,5 0,5 1 2,0 
4 Jan op de Laak  1    0 0,5  1,5 
5           
6 Dick Kappert 0  0,5 1   1  2,5 
7 Ron Vink   0,5 0,5  0  0,5 1,5 
8 John de Laat 0  0    0,5  0,5 

 
 
 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 

1 Ad Burgmans  0,5 0,5 0      0 1,0 
2 Boeb Jacobs 0,5  0,5 1     1  3,0 
3 Piet Kuntzelaers 0,5 0,5      0,5 0,5 0 2,0 
4 Mart Dael 1 0     0 0 0,5  1,5 
5             
6 Sjraar Munten       0,5 0,5 0,5 0 1,5 
7 Karl Jacobitz    1  0,5    0 1,5 
8 Ger van Leipsig   0,5 1  0,5     2,0 
9 Gerard in 't Veld  0 0,5 0,5  0,5     1,5 

10 Robert Meilink 1  1   1 1    4,0 
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BUFFELS  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot. 

1 Miki Nieczyporowski  1 0,5  1       2,5 
2 Jean Paul Joosten 0  0,5 0       1 1,5 
3 Gerben Oosterbaan 0,5 0,5        1 1 3,0 
4 Peter Timmermans  1       0 1 1 3,0 
5 Harrie Wuts 0       0 0 1 0,5 1,5 
6 Jos Kempen       0,5 1 1 1 1 4,5 
7 Peter Smith      0,5  1 0 1  2,5 
8 Maria Rahawadan     1 0 0  1   2,0 
9 Albert Houwen    1 1 0 1 0    3,0 

10 Jacqueline Verplakke   0 0 0 0 0     0,0 
11 Kees Tiesinga  0 0 0 0,5 0      0,5 

 
   _____________________________________ 
     ________________ 
 
 
 
 
 

             - 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.  
Bijbehorende 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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INTERNE ELO RATING Per 15 oktober 2015: 
  
Door Ger van Leipsig 
 
Hans Leenders en Boeb Jacobs zijn de hoogste ELO stijgers 
. 
Speler Progressie Begin 

seizoen 15-10-15   Speler Progressie Begin 
seizoen 15-10-15 

Strijbos M -9 2282 2273  Laat J de -17 1713 1696 

Gool R van 0 2228 2228  Borghouts H -20 1708 1688 

Montignies R 0 2217 2217  Leenders H 32 1654 1686 

Nabuurs J 0 2195 2195  Clabbers K 0 1660 1660 

Alkhazashvili O 0 2179 2179  Kappert D 24 1628 1652 

Smith T 0 2168 2168  Clabbers S 0 1640 1640 

Nabuurs M 0 2158 2158  Leipsig G van 4 1614 1618 

Warmerdam M -25 2175 2150  Veld G in 't -14 1626 1612 

Gool H van 20 2128 2148  Vink R 3 1602 1605 

Neurer T 0 2083 2083  Jacobitz K 15 1570 1585 

Guddat J 0 2063 2063  Munten G -3 1567 1564 

Fehmer C 0 2043 2043  Burgmans A -24 1560 1536 

Rievers J 0 1975 1975  Lietz B -15 1544 1529 

Jansen J 0 1957 1957  Kuntzelaers P 0 1520 1520 

Bergmans D 19 1917 1936  Dael M -18 1528 1510 

Everaars H 0 1919 1919  Jacobs B 32 1454 1486 

Boonen P 0 1918 1918  Nieczyporowski M 7 1471 1478 

Grinten B van der 8 1907 1915  Joosten JP -23 1465 1442 

Thijssen P 5 1904 1909  Heemskerk F 0 1394 1394 

Schoeber P -4 1908 1904  Oosterbaan G 13 1354 1367 

Mertens F 0 1881 1881  Timmermans P 8 1313 1321 

Jacobs J 0 1874 1874  Kempen J 26 1272 1298 

Dierx G 0 1865 1865  Wuts H -28 1286 1258 

Hovens G -19 1866 1847  Smith P 2 1252 1254 

Dael van S 24 1821 1845  Rahawadan M 6 1230 1236 

Mulekom H van 3 1837 1840  Houwen A 17 1206 1223 

Smeets W 0 1827 1827  Keimpema P 0 1216 1216 

Hoogt N van der 3 1822 1825  Tiesinga C -22 1200 1178 

Lee M van der -9 1816 1807  Hendrickx J 0 1167 1167 

Laak J op de -19 1769 1750  Blankerz H 0 1116 1116 

Spijk H van 0 1730 1730  Verplakke J -11 959 948 

Meilink R 9 1693 1702      
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