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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2015-2016  nr. 3 

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                     bvdgrinten@ziggo.nl 
 

    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 
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  KINHOUDK 

Programma t/m april 2016 Piet Thijssen 

Personalia Bas van der Grinten 

Mededelingen Redactie 

KNSB Ronde 4: Venlo 1 – DJC 1 Henk van Gool 

KNSB Ronde 5: HMC Calder 2 - Venlo 1 Henk van Gool 

Geerts Column: Schakie Splinter Geert Hovens 

Boebs Column: De Sonnevanck Boeb Jacobs 

Interne Zaken: Holle Bolle Gijs Nico van der Hoogt 

Cursus wedstrijdleider Bas van der Grinten 

Even voorstellen…. Peter Smith 

Interne competitie Geert Hovens 

Interne ELO rating Ger van Leipsig 

Ledenlijst Bas van der Grinten 

 

KPROGRAMMAK 
 
Februari 2016 

04-feb-16 don. interne competitie + ladder LimianZ 

11-feb-16 don. interne competitie + ladder LimianZ 

13-feb-16 zat. 6e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1 - Dubbelschaak 

14-feb-16 zon. 5e ronde LiSB-bondscompetitie Diverse uitlocaties 

15-feb-16 maa. 5e ronde BSV Open Blerick 

18-feb-16 don. interne competitie + ladder LimianZ 

25-feb-16 don. interne competitie + ladder LimianZ 

27-feb-16 zat. Bayer schaaktoernooi Nunhem 

Maart 2016 

03-mrt-16 don. interne competitie + ladder LimianZ 

05-mrt-16 zat. LimianZ Rapidtoernooi (GP Senioren) LimianZ 

10-mrt-16 don. interne competitie + ladder LimianZ 

13-mrt-16 zon. 6e ronde LiSB-bondscompetitie LimianZ 

19-mrt-16 zat. 7e ronde KNSB-bondscompetitie Vianen/DVP-Venlo 1 
 17-mrt-16 don. interne competitie + ladder LimianZ 

20-mrt-16 zon. 26e Theo van Spijktoernooi GP Jeugd Venlo 

21-mrt-16 maa. 6e ronde BSV Open Blerick 

24-mrt-16 don. interne competitie + ladder LimianZ 

31-mrt-16 don. interne competitie + ladder LimianZ 

April 2016 

02-apr-16 zat. 8e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1-S. Landau Axel 

03-apr-16 zon. 7e ronde LiSB-bondscompetitie Helden 

07-apr-16 don. interne competitie + ladder LimianZ 

14-apr-16 don. interne competitie + ladder LimianZ 

18-apr-16 maa. 7e ronde BSV Open Blerick 

21-apr-16 don. interne competitie + ladder LimianZ 

23-apr-16 zat. 9e ronde KNSB-bondscompetitie HWP - Venlo 1 

28-apr-16 don. interne competitie + ladder 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: 24 maart 2016   
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KPERSONALIAK 
 

 Aanmeldingen:   Baer van den Ham 

 Afmeldingen:      Joop Jansen 

 Adresgegevens:   nieuw e-mailadres Bas van der Grinten bvdgrinten@ziggo.nl 

 

   

KMEDEDELINGENK 
 

• Op 21 januari 2016 ging de film Pawn Sacrifice in Venlo in première. Als speciale gast 

was Paul van der Sterren uitgenodigd. Hij werd onder andere geïnterviewd over zijn 

ervaring met topschakers uit die periode. Zie de foto op het voorblad. 

• De deelnemende VSV’ers aan het Tata Steel Chess Tournament 2016 waren dit jaar: 

Henk van Gool, Dirk Bergmans, Piet Thijssen, Bas van der Grinten, Geert Hovens, 

Siem van Dael, Hans van Mulekom en Boeb Jacobs. De beste resultaten hebben Siem 

van Dael en Bas van der Grinten behaald. Bas won zijn dagvierkamp en Siem staat 

halverwege zijn tienkamp op 4,5 uit 5. 

• De Limburgse derby van het Venlo1 tegen DJC 1 pakte dit jaar beter uit dan vorig jaar: 

5-3 gewonnen. Toen ook nog de uitwedstrijd tegen koploper HMC Calder 2 werd ge-

wonnen kon teamcaptain Henk van Gool dan ook schrijven: ‘Zo staan we weer fier op 

kop in groep 2D’. Zie zijn verslagen elders in dit blad. 

• Het Venlo 2 heeft minder goed nieuws te melden. Ronde 3 en 4 van de LiSB Promotie-

klasse gingen verloren tegen respectievelijk Voerendaal 3 en Blerick 1. 

• Venlo 3 staat inmiddels laatste in de LiSB klasse 1A met 0 punten. Toch zagen ze iets 

positiefs in de laatste ronde tegen Tegelen 1: er was niet geblunderd zoals in de vorige 

wedstrijden en er was volop strijd geleverd. Met nog drie wedstrijden te gaan kunnen 

ze zich nog handhaven. 

• Venlo 4 staat verrassend (gedeeld) eerste in de LiSB klasse 3. Gezien het lichtere pro-

gramma hebben ze nog goede kansen op het kampioenschap. 

• In de derde en vierde ronde van het BSV Open wist regerend kampioen Henk van Gool 

ook te winnen. Hij staat nu ongedeeld eerste met nog drie wedstrijden te gaan. 

• Eén kampioen van de interne najaars competitie was al bekend. Robert Meilink, kam-

pioen van de Olifanten met 8-uit-8. Maar ook de manier waarop Miki Nieczyporowski 

kampioen werd bij de Buffels wekt ontzag: 9,5-uit-10. Om die reden noemt Nico van 

der Hoogt ze HBG’en ofwel Holle Bolle Gijsen. Zie zijn stuk elders in dit blad. 

• Piet Thijssen was de winnaar van het vijfde A74 toernooi  in Tegelen op dinsdag 29 

december 2015. 

• Net als in 2014 waren Max Warmerdam en Siem van Dael weer van de partij bij het 

Schaakfestival Groningen 2015, dat van 21 tot en met 30 december werd gehouden. 

Max eindigde met 5,5-uit-9. Hij reikte hiermee tot de 16e plaats in een veld van 73 

deelnemers, Siem met 4-uit-9 tot de 35e plaats. 

• Maarten Strijbos heeft op maandag 21 december 2015 het kersttoernooi van BSV ge-

wonnen. Dat deed hij met overmacht: 7-uit-7. Dirk Bergmans werd gedeeld 2e.  

• Ons Gongtoernooi van donderdag 17 december 2015 was een groot succes met 25 

deelnemers. Winnaar werd Joep Nabuurs met 21-uit-7 (voetbaltelling). Joep won ook 

met overmacht het Nieuwjaarstoernooi van ’t Pionneke Roermond op 3 januari 2016. 

mailto:bvdgrinten@ziggo.nl
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KNSB COMPETITIE RONDE 4:  VENLO 1- DJC 1      

 

Venlo wint derby tegen Stein 
 

Door Henk van Gool 

 

Deze thuiswedstrijd stond in het teken van 

aan- of afhaken bij de strijd om het kampi-

oenschap. We hadden al een wedstrijd ver-

loren, dus een tweede nederlaag zou ons 

team nagenoeg tot een bijrol in de competi-

tie veroordelen. DJC Stein was niet be-

paald de gemakkelijkste ploeg om in dat 

kader op het programma te hebben. Vorig 

jaar verloren we immers nog van deze jon-

gens. Gelukkig konden we als team voltal-

lig aantreden, zodat we een eventuele ne-

derlaag niet aan een gebrek aan kwaliteit 

in ons team zouden kunnen wijten. De wed-

strijd verliep in een rustige, gemoedelijke 

sfeer en het handjevol aanwezige toe-

schouwers kon genieten van spannende 

partijen. Uiteindelijk bleken we de boven-

liggende ploeg en wonnen we terecht met 

5-3. Dat we op de acht borden slechts één 

nederlaag hoefden te incasseren zegt ge-

noeg. 

 

Bord 1 

Roel Hamblok – Maarten Strijbos ½  

 

De topspelers in deze wedstrijd waren 

nauwelijks uit de opening toen al tot remise 

werd besloten. Waarschijnlijk voelde Roel 

aan dat hij niets concreets uit de opening 

had gehaald. Maarten was die dag niet fit 

en was blij dat hij remise kon maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier stuurde Roel op dameruil aan met 

12.Pe4. Na 12.., Dxd2 13.Pexd2 werd de 

vredespijp ontstoken. 

 

Bord 2 

Henk van Gool – Fabian Miesen  ½  

 

Deze remise kwam wat anders tot stand dan 

die op bord 1. Hier verkreeg wit groot 

voordeel, maar had daarna last van een 

blackout. Henk kwam in hevige tijdnood en 

zag niet hoe hij een wanhoopsoffensief van 

Fabian moest keren. Hij was heel opgelucht 

toen Fabian remise aanbood. De stelling 

was op dat moment eigenlijk nog steeds 

goed voor wit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het eenvoudigst is hier 25.Td7,Dg6 26.b5 

lopen met die vrijpion! Volgens Rybka 

hoeft wit de complicaties na 26..,f4 27.gxf4 

niet te vrezen. Ik was wél bang voor zwarts 

initiatief over de f-lijn en speelde 

25.f4,gxf3ep 26.Dxf3 met de bedoeling na 

26..,f4 met 27.g4 de f-lijn dicht te houden. 

Nu switchte Fabian naar de g-lijn: 26..,Tg6 

27.Te2,Tg4 28.Dc3,Dg6 en wit was blij 

met zwarts remise aanbod in deze stelling. 

 

Bord 3 

Nicola Grecuccio – Rudi van Gool 0 – 1  

 

Nicola kreeg een vreselijk pak slaag van 

Rudi. Maar hij deed het zichzelf aan. In een 

stelling waarin 0-0 het safeste was, rokeer-

de hij lang, regelrecht Rudi’s aanval in. 

Vervolgens kreeg hij een orkaan over zich 

heen.  
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Hier speelt wit het best nog 13.Pb1 Nicola 

offerde echter een stuk, misschien met de 

bedoeling via een pionvork tegenspel te 

krijgen: 13.Pce4, dxe4 14.d5, c3! 15.bxc3, 

Pxd5 16.Lc4, bxc3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wit staat een stuk achter en het is zwart die 

een vernietigende aanval heeft. Tien zetten 

later was het dan ook over en sluiten. 

 

Bord 4 

Thijmen Smith – Jozef Simenon  1 – 0  

 

Jozef verdedigde zich op een moderne ma-

nier. Hij besloot een tijdlang zijn paarden 

op stal te laten en eerst eens zijn lopers en 

pionnen erop uit te sturen. Thijmen onder-

tussen nestelde zich stevig in het centrum 

van het bord. De verwikkelingen, die vanaf 

zet 18 in gang werden gezet pakten positief 

voor de witspeler uit. Toch verwaterde het 

voordeel enigszins toen de tijdnoodfase 

naderde. Jozef vergemakkelijkte Thijmens 

taak tenslotte door zijn dame op een ver-

keerd veld te plaatsen. Hierdoor kon Thij-

men met een korte combinatie de winst 

pakken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.Txe6! veldruiming 31..,fxe6 32.Df6 met 

de dubbele dreiging 33.Dxh8 en 33.Dxe6+ 

gevolgd door 34.Dxd5. Jozef probeerde het 

nog even omdat beide spelers flinke tijd-

nood hadden. Even later moest hij Thijmen 

toch de hand schudden. 

 

Bord 5 

Stefan Simenon – Joep Nabuurs  ½  

 

Beide spelers groeven zich in. Joep beant-

woordde een Colle-achtige opzet met een 

egelopstelling. Het werd dan ook een lange 

partij waarin het evenwicht niet zichtbaar 

verbroken werd. Misschien had Joep op de 

31e zet op pionwinst kunnen spelen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31..,Dxc3 32.Dxb5,Dxd2+ 33.Kh1,Kf7 

34.Ta7+,Le7 lijkt speelbaar, maar wellicht 

wilde hij de 7e rij niet uit handen geven. 

Wat later ontstond een toreneindspel, waar-

in het zwarte plusje net te klein was. Joep 

probeerde het nog een tijdje, maar uiteinde-

lijk moest hij in remise berusten. 
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Bord 6 

Thomas Neuer – René van Hassel 1 – 0  

 

Een Réti opening mondde na een tijdje uit 

in een op het oog volkomen gelijkstaand 

dubbel toreneindspel. Zelfs toen de torens 

van het bord af waren stond het resterende 

pionneneindspel remise. René heeft gezien 

de stand in de wedstrijd wellicht op winst 

willen spelen, want hij offerde volkomen 

onverwacht een pion. Dat was gebaseerd op 

een misrekening, want Thomas trok daarop 

de partij naar zich toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier is 42..,f6 een volkomen logische zet. 

René produceerde 42..,g5?? om na 

43.fxg5,e5 44.Kd3! tot de conclusie te ko-

men dat hij een vreselijke bok had gescho-

ten. Wit pakt de oppositie en komt met zijn 

g-pion het eerst: 44..,Kd5 45.dxe5,Kxe5 

46.Ke3,Kd5 47.Kf4,Kc5 48.Kf5,Kxb5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwart heeft als eerste een vrijpion, maar de 

witte pionnen zijn al veel verder opgerukt. 

49.Kf6,Kc5 50.Kxf7,b5 51.g6,b4 52.g7 

zwart gaf op. 

 

 

 

Bord 7 

Ynze Mengerink – Carsten Fehmer   ½  

 

Carsten kwam met gelijkspel uit de ope-

ning. In het middenspel met een dubbele 

klem in het centrum was zijn loperpaar ech-

ter niet veel waard. Gaandeweg moest hij 

terrein prijs geven op zijn op papier iets 

sterkere tegenstander. Niettemin was de 

stelling zo gesloten dat Ynze geen initiatief 

van betekenis kon opzetten. 

De competitieleider van de LiSB. kreeg 

nog wel een kansje zwart goed vast te zet-

ten op de koningsvleugel. Toen hij dat 

moment niet pakte gooide Carsten de deur 

in het slot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier is 24.h5 nog een mogelijkheid op 

voordeel te spelen. Door zijn gebrek aan 

ruimte is het dan nog maar de vraag of Car-

sten het witte initiatief op de koningsvleu-

gel kan afstoppen. Na het gespeelde 

24.g4,g5! 25.hxg5,hxg5 slaagde Ynze er 

niet in beslissend voordeel op die vleugel af 

te dwingen. Remise werd dan ook onver-

mijdelijk. 

 

Bord 8 

Bas van der Grinten – Stefan  

Spronkmans 0 – 1  

 

Bas probeerde een openingsadvies van 

Henk uit en kwam tegen Stefan inderdaad 

met lekker spel uit de opening. In plaats 

van rustig zijn voordeel uit te bouwen 

trachtte onze secretaris middels een opti-

mistisch pionoffer ijzer met handen te bre-

ken. Stefan reageerde adequaat en Bas 

bleef met een ruïne achter. 
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14.Pe5? (beter rustig 14.Tab1) 14..,Dxb2 

15.Tab1,Dxc2 Stefan bleef stoïcijns pion-

nen rapen. 16.Tec1, De4 17.Txb7, Pxe5 

18.dxe5, Pd5 19.Lxd5, cxd5 

 
 

Wit leek initiatief te krijgen op zwarts 7e 

rij, maar zolang de witte koning geen ‘Luft-

loch’ had kon Tc1 niet mee gaan doen. 

20.Dg3,Tac8 21.Td1 door de onderste rij 

problematiek tot passiviteit gedwongen 

21..,Tc4 22.Le3?,d4 plotseling hingen er 

een toren en een loper. Wit gaf op. 

 

 
KNSB competitie 15 december 2015 

Bas van de Grinten en Stefan Spronkmans analyseren hun partij. Geert Hovens kijk toe. (Foto Frans Peeters)

  



 9 

 
KNSB competitie 15 december 2015 
Bord 4. Thijmen Smith tegen Jozef Simenon  (Foto Frans Peeters) 

 

 

 
KNSB competitie 15 december 2015 
Bord 6. Thomas Neuer.  Stefan Simenon  kijkt  toe. (Foto Frans Peeters) 
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KNSB COMPETITIE RONDE 5:  HMC CALDER 2 - VENLO 1

 

Venlo 1 herovert koppositie 
 

Door Henk van Gool 

 

Met een puntje achterstand begonnen we 

op 9 januari 2016 aan de topper tegen 

HMC Calder 2. Ik had er wel vertrouwen 

in. Op papier was ons team veel sterker en 

we konden dit keer ook zo goed als volledig 

aantreden. Alleen Thijmen ontbrak, maar 

voor hem kon ik Rainer opstellen. Ik houd 

van ruime marges, dus we waren een uurtje 

voor de wedstrijd al present in speelzaal 

‘de Biechten.’ Daar hadden we rustig de 

tijd een kop koffie te drinken en wat bij te 

praten met Martijn Dambacher, die met 

HMC 1 tegen Sissa moest spelen. Met maar 

liefst vijf thuiswedstrijden voor HMC op 

het programma, duurde het even voordat 

iedereen gezeten was. Uiteindelijk konden 

we dan toch beginnen. Zoals ik van te vo-

ren al stiekem gehoopt had, wonnen we vrij 

soepel. Na een snelle remise van Rainer, 

liepen we uit naar 1,5 – 4,5 door overwin-

ningen van Joep, Henk, Thomas en Car-

sten. Bas moest een nederlaag incasseren. 

Rudi en Maarten zorgden met respectieve-

lijk een zege en een remise voor de 2 – 6 

eindstand. 

 

Bord 1 

Joep Nabuurs – Joris Broekmeulen  1 – 0 

 

Joep kwam in zijn voorbereiding terecht. 

Joris slaagde er niet in met de complicaties 

het evenwicht in de stelling te bewaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier was 15..,cxd6 16.Lf3,Kb8 ongeveer 

gelijkspel. Joris kwam echter na 15..,Txd6? 

16.Lf3 in de problemen. Er dreigde 

17.Dxa7 en 17.De8+,Td8 18.Lxb7+. Hij 

besloot zijn a-pion te geven maar werd 

daarna vakkundig opgerold: 16..,Td8 

17.Dxa7, c6 18.b4, Pe7 19.b5, Dc7 

20.Tab1, Pf5 21.bxc6, b6 22.Da6+  

zwart gaf op. 

 

Bord 2 

Thomas Mollema – Maarten Strijbos ½  

 

De Bird opening gaf Maarten een klein 

plusje. Na een dame-offer miste Maarten 

echter een kans op groot voordeel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met 28..,Tfc8! 29.Txc8,Txc8 30.Le4,Lxa4 

31.g4,c2 32.Lxc2,Txc2 kon Maarten een 

kansrijk eindspel toren en twee lopers tegen 

dame uit gaan melken. Hij koos echter via 

28..,Lxa4 29.Txc3,Lxc3 30.Dxc3 voor het 

eindspel twee torens en loper tegen dame 

en loper. Dat leverde slechts gelijkspel op. 

 

Bord 3 

Rainer Montignies – Frits Obers  ½  

 

Rainer wist in de opening niets te bereiken 

en kwam met zijn opponent remise over-

een. Teleurgesteld besloot hij vervolgens 

zijn partijformulier maar meteen bij het 

afval te deponeren. Vandaar geen spel-

fragment. 
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Bord 4 

Tom Verhoeven – Rudi van Gool  0 – 1 

 

Een partij met een verhaal. Rudi kwam in 

zijn voorbereiding terecht en een tijd lang 

ging alles naar wens. Nadat hij een kwali-

teit had geïncasseerd schoot hij echter een 

bok: stand na 25..,Df5? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.De3! en Rudi moest met 26..,Lxg2 

27.Kxg2,h6 28.gxh6,g5 zijn koningsstel-

ling opengooien om zijn dame te bevrijden. 

Daarna kwam hij even verloren te staan. 

Gelukkig gaf Tom hem de gelegenheid de 

stelling weer recht te trekken. Na wits 40e 

zet merkte Rudi op dat Tom al zeker twaalf 

zetten niet meer genoteerd had. Noteren is 

bij increment echter verplicht en in de tijd-

noodfase had Tom dus van de kostbare 

tijdwinst kunnen profiteren om in een ge-

compliceerde stelling goeie zetten te vin-

den. De wedstrijdleider werd erbij gehaald 

en Rudi informeerde wat er nu moest ge-

beuren. De verwachting was dat de wed-

strijdleider Tom zou verplichten in zijn ei-

gen tijd de zetten bij te werken. In dat geval 

was de kans groot dat Tom door de vlag 

zou gaan, omdat hij nog maar 34 seconden 

op de klok had. De wedstrijdleider gaf Rudi 

echter opdracht zijn 40e zet uit te voeren. 

Daarna zouden de zetten bijgewerkt wor-

den. Omdat de klok niet was stilgezet door 

Rudi tijdens het conclaaf met de arbiter 

dreigde hij zelf door de vlag te gaan en 

daarom voldeed hij aan het verzoek en 

voerde zijn 40e uit. Daarna kon Tom echter 

zonder problemen zijn zetten bijwerken en 

kon Rudi geen tijdsoverschrijding meer 

opeisen. Rudi besloot er geen zaak van te 

maken en door te spelen, maar het gevoel 

overheerste dat er iets niet klopte. Dan zou 

men immers al vanaf het begin van de par-

tij alleen maar streepjes hoeven te zetten 

om pas na de 40e zet de zetten van je tegen-

stander over te nemen. Anderzijds had Rudi 

voor een echte claim misschien eerst zijn 

klok stil moeten zetten en heeft de wed-

strijdleider verordonneerd om door te spe-

len, omdat Rudi alleen om advies vroeg en 

ondertussen zijn klok liet lopen. Niettemin 

zou je dan verwachten dat de arbiter Rudi 

zou adviseren om een claim te doen door 

de klok stil te zetten en te eisen dat Tom in 

zijn eigen tijd de zetten bijwerkt. 

Hoe het ook zij, verbeten ging Rudi op 

zoek naar het volle punt. In een op het oog 

volkomen gelijk eindspel kwam de gele-

genheid en Rudi sloeg meteen toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat dit eindspel niet zo triviaal is blijkt uit 

het feit dat wit hier maar één zet had om 

niet te verliezen. Die zet was 51.Ke3! Tom 

speelde echter 51.Kd1? en nu is volgens 

Rybka de stelling reeds verloren voor wit. 

Rudi speelde het nagenoeg perfect uit. Ter 

lering volgt hier de zettenreeks.  

 

51.., Pg5 52.Kd2, Pe4+ 53.Kd3, Pf2+ 

54.Ke2, Pxg4 55.Pd2+, Kc3 56.Pb1+, Kc2 

57.Pa3+, Kb3 58.Pb1, Pf6 59.Kd3, Pd5 

60.Pd2+, Ka2 61.Kd4, Pb6 62.Kd3, Pd7 

63.Kc2, Pe5 64.Pb1, Pc4 65.Pc3+, Ka1 

66.Kd3, Pa3  
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67.Ke2, Pb5 

Het pleit is beslecht, het witte paard wordt 

weggelokt van het promotieveld. Wit gaf 

gedesillusioneerd op. 

 

Bord 5 

Henk van Gool – Matthijs Dijkstra 1 – 0  

 

De teamleiders tegen elkaar. In een eerder 

verslag had ik al eens geschreven dat team-

leiders elkaar doorgaans geen pijn doen. 

Dit keer was daar geen sprake van. Na en-

kele fouten van Matthijs ging Henk er kei-

hard doorheen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wit had al een prettig plusje, maar na 

zwarts volgende zet kon hij geforceerd een 

belangrijke pion winnen. 22.., Pd7? 

23.Tcd1, Pc5 (op b.v. .., De7 volgt 

24.Lxd7, Dxd7 25.Pxe5) 24.b4, Pe4 

25.Lxe5 maakte gebruik van de penning 

over de d-lijn. Hierna stortte de zwarte stel-

ling helemaal in. 

 

 

 

 

 

Bord 6 

Jeroen van de Bersselaar –  

Thomas Neuer 0 – 1 

 

Een fraaie aanvalszege van onze man uit 

Oberhausen. In eerste instantie leek hij al-

leen maar materiaal te gaan verliezen, maar 

het bleek allemaal precies te passen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21..,e4! maakt de diagonaal c7-h2 vrij. 

22.Lc1 (22.bxc6,Df4 23.Pe5,Lxe5 

24.Dxe5,Dxe5 enz. of 22.fxe4,Df4 

23.e5,Df3+ 24.Kg1,f4 25.bxc6,Tf5 en de 

toren komt beslissend in de aanval erbij.) 

22..,Dh5 23.f4,Df3+ 24.Kg1,Tf6 

25.De3,Tg6+ 26.Kf1,Dg2+ 27.Ke2,Td3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier zag Jeroen niet beter dan zijn dame te 

geven. Op 28.Dc5 volgt immers 28.., Df3+ 

29.Kf1, Td1 en nu 30.Ld2, Dd3 mat of 

30.Pe3, Dh1+ 31.Ke2, Dxe1 mat. 

28.bxc6, Txe3+ 29.Lxe3, Df3+ 30.Kf1, 

Txc6 31.Pd2, Dh3+ 32.Ke2, Dg4+  

en wit aanvaardde dat verdere tegenstand 

zinloos was. 
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Bord 7 

Carsten Fehmer – Piet van Eijndhoven 

1 – 0 

 

Carsten offerde in de opening een pion 

voor initiatief en een voorsprong in ont-

wikkeling. Ongetwijfeld huisanalyse. 

Het had nog een hele klus kunnen worden 

om iets van de stelling te maken als zwart 

in onderstaand diagram 18.., Le6 had ge-

speeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet dacht echter de witveldige loper op g2 

te neutraliseren en speelde 18.., Lc6??  

Hij zag daarbij over het hoofd dat zijn da-

me ineens geen vluchtvelden meer heeft. 

Carsten profiteerde meteen: 19.Lf1, Dxb3 

20.Lc4+ en de dame verdwijnt van het 

bord. Luttele zetten later hield de Bossche-

naar het voor gezien. 

 

Bord 8 

Gert de Rooy – Bas van der Grinten 

1 – 0  

 

Een ongelukkige partij voor Bas. Hij begon 

heel goed en wist een duidelijke plus op te 

bouwen. Hij vergat echter zijn torens mee 

te laten doen en dat kostte hem de kop. 

 

Al eerder in de partij, maar vooral op dit 

moment is het de hoogste tijd voor 30.., 

Tad8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwart hoeft zijn pion niet te verliezen na 

31.Te2 want hij heeft nog 31..,Dd3! bij de 

hand. Helaas meende Bas dat hij de gele-

genheid te baat moest nemen pion e4 even 

stevig te dekken: 30.., f5? en miste dat zijn 

eigen koning nu in groot gevaar komt. 

31.Db3+, Kh8 32.Td6, f4 33.Txg6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33..,f3?? het was nog niet te laat om aan de 

noodrem te trekken. Na 33.Tg8,Dxb6 

34.Txg6,Dxg6 35.f3 heeft wit niet beter 

dan met zijn dame eeuwig schaak te hou-

den. Nu moest Bas zijn dame geven om 

niet mat te gaan: 34.De6,Kh7 35.Dg4,Dh6 

36.Txh6+ en even na de tijdcontrole kon 

Gert de felicitaties in ontvangst nemen. 

 

Eenmaal thuis bleek dat de andere uitsla-

gen in onze groep zeer gunstig voor ons 

waren. Zo staan we weer fier op kop in 

groep 2D. 

Ik ben benieuwd of we de toppositie weten 

vast te houden. 
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GEERTS COLUMN 

   

Schakie Splinter 

 
Door Geert Hovens 
 

Cogito ergo 

sum. Oftewel, 

ik denk dus ik 

ben. De filo-

soof Descar-

tes ontdekte 

dat hij, omdat  

hij kon twijfe-

len, een mens 

was en geen 

computer. Want computers kunnen zich niet 

vergissen. Als ze dat toch doen is het de 

mens geweest die fout heeft geprogram-

meerd. 

 

Gelukkig dat we die conclusie kunnen 

trekken, dat we door te denken of te twijfe-

len mensen zijn van vlees en bloed (en her-

sens dus). Want een tweekamp of een in-

terne competitie met Fritz zie ik echt niet 

zitten. Doe mij maar Jan of Piet. Jos of Pe-

ter. Max of Maarten….hoewel ?! 

Getuige de massale belangstelling voor het 

toptoernooi in Wijk aan Zee zijn er nog 

altijd vele liefhebbers die het edele spel een 

warm hart  toedragen. Ook de media 

schrijven erover, maar niet altijd even posi-

tief. De NRC spant wat dat betreft de kroon 

met het artikel ‘Saaie schakers zonder me-

ning’. De schrijver en socioloog Moham-

med Benzakour maakt er een potje van. 

Hij trekt de vergelijking schaken-voetbal. 

Van Messi verwacht hij in een interview 

geen bijzondere uitspraken, van Carlsen 

wel. Volgens mij kunnen ze alleen hun me-

ning geven over voetbal en schaken en niet 

over politiek, maatschappij, geld, crisis, 

etc.  

 

Benzakour trekt een blik excentrieke scha-

kers open: Capablanca, Tal, Morphy, Fis-

her, Lasker, Marshall en Kasparov. Het 

merendeel stamt uit een grijs verleden, was 

paranoïde, had een drankprobleem, was 

kettingroker etc. Maar een mening? Zoals 

in de kop van het artikel staat. 

 

De hedendaagse topschakers zijn topspor-

ters. Er is -dankzij de computer- zoveel 

materiaal beschikbaar, dat de schaker zich 

optimaal op de tegenstander kan voorberei-

den. De schaker gaat over het schaken en 

een mening over iets anders voegt weinig 

toe in mijn ogen. Bij het voetbal zijn het 

meestal de trainers die een mening geven 

… laten we daar maar over zwijgen. 

En tenslotte heeft de journalist ?! het over 

de brave knulletjes als Caruana, So, Giri etc 

die op zijn verjaarsfeestje limonade komen 

drinken. Nou moe, dat is promotie voor de 

schaaksport. 

 

Maar het is sowieso een verloren zaak, bes-

te mede-leeuwen, mede-tijgers, mede-

olifanten en mede-buffels. Want de groot-

moefti sjeik Abdulaziz Al-Sheikh heeft een 

fatwa uitsproken tegen het schaken. 

De sport is volgens hem het werk van Sa-

tan, net als gokken en alcohol, en een ver-

spilling van tijd.  

 

 
Geert Hovens tijdens de LiSB wedstrijd van  

10 januari 2016 te Venlo. Dirk kijkt toe.



 15 

FOTO’S LISB RONDE 4 OP ZONDAG 10-01-2016 IN VENLO 

 
 

 

Jan op de Laak van Venlo 2 

 

 
Jos Rievers van Venlo 2  tegen Dirk Bergmans van Blerick 1. Dirk kan lachen na een gewon-

nen wedstrijd. 
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       Vaste krachten Sjors Clabbers en Karl Jacobitz van Venlo 3 

 

         
 

       Invallers Jean Paul Joosten en Mart Dael van respectievelijk Venlo 4 en Venlo 3 
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BOEBS COLUMN 

 

De Sonnevanck 

 

Door Boeb Jacobs 

 

De weekend vier-

kampen zijn bijna 

afgelopen. Enkele 

partijen zijn nog 

aan de gang, maar 

de meeste van de 

500 deelnemers 

verlaten het dorp-

je aan de zee en 

gaan terug naar 

huis. De winnaars 

in euforie, de verliezers licht matig of ern-

stig teleurgesteld, afhankelijk of ze twee 

drie of vierde zijn geworden 

 

Wij lopen met vrienden/fans naar de 

´Sonnevanck´. Ik wil ze het meer dan hon-

derd jaar oude oorspronkelijk in Jugendstil 

gebouwde hotel laten zien. Wij hebben daar 

dikwijls gelogeerd en hebben er mooie her-

inneringen aan over gehouden. Het bij 

schakers populaire hotel bleek ingrijpend 

gerenoveerd. En dat was bepaald geen 

overbodige luxe. Want destijds leek het 

pand door achtergesteld onderhoud rijp 

voor de slopershamer. Ook het interieur 

van de Duitse architect August Thonet had 

zijn beste tijd gehad. De klassieke in-

richting had inmiddels een hoog kringloop-

gehalte bereikt. En dan doe ik die nuttige 

organisatie nog ernstig tekort. 

Na het eerste jaar, waarin we een kamer 

zonder water (voor een bezoek aan het toi-

let moest je de gang op) en met een slot dat 

defect was hadden, reserveerden we de 

volgende jaren steeds kamer 14. Door ons 

de ´bruidssuite´ genoemd, omdat die mooi-

er was ingericht en ook ruimer was. We 

konden er meerdere levenslustige Venlose 

schakers tegelijk ontvangen. 

De ´bruidssuite´ had wel een douche, maar 

een luxe kon je dat nauwelijks noemen. Het 

ding spoot afwisselend gloeiend heet, of 

ijskoud water rechtstreeks de kamer in. 

U begrijpt, voor de accommodatie hoefde 

je destijds niet in de ´Sonnevanck´ te boe-

ken. Maar wel voor ambiance, kleurrijke 

gasten, schaaksfeer, gastvrijheid, speciaal 

bier. U roept maar. Je kon er tot 12 uur 

ontbijten waarna aansluitend de lunch 

kwam. Er werd op grote schaal geanaly-

seerd, ook door grootmeesters. 

 

Je kon er Jan Timman tegenkomen. Of 

Viktor Kortsjnoj. Of wereldkampioen Vla-

dimir Kramnik die stond te biljarten met 

een andere levende legende. Toen ik even 

keek speelden ze met een moyenne (ge-

middelde) van ongeveer één. ´Ze biljarten 

zoals ik schaak´, zei ik tegen Tineke. 

De gasten die wij in de Sonnvanck ont-

moetten, zorgden dikwijls voor verassin-

gen. Op zaterdagavond waren we in Amel-

stelveen op familiebezoek geweest. Terug 

in het hotel zaten we aan de bar nog wat na 

te praten toen een late gast zich bij ons aan 

sloot. We kregen het over de uitslagen van 

die dag en hij vertelde o.a. dat Judith Pol-

gar remise had gespeeld. 

´Stond Judith van middag niet wat makke-

lijker?´, vroeg ik, want dat had ik van 

commentator Hans Böhm gehoord. ´Nee, 

nee´ zei de man, ´Polgar heeft nooit beter 

gestaan´. ´Schaak je ook?´ ´Ja´, zei de man. 

´Ik speel in groep B´. ´Bij de grootmees-

ters?´, vroeg ik even verrast als overbodig 

want alleen de grootmeesterklasse kent een 

groep B. ´Ja´, antwoordde de goede man: 

´bij de grootmeesters´. 

 

Toen we veel later naar onze kamer liepen 

zei Tineke :´Wat een gezellige man was dat 

en wat wist hij veel van schaken´. ´Ja´ 

mompelde ik, maar een zuipschuit. Een 

dergelijke schaker drinkt niet om deze tijd. 

Die ligt allang op één oor. Die slaapt al 

twee en een half uur. 

Niet dus, de volgende dag bleek hij wel 

degelijk bij de grootmeesters te spelen. 

Een bijzondere ontmoeting, want ik drink 

niet iedere zaterdagavond  een biertje met 

een schaakgrootmeester. 
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Interne Zaken 
 

Holle Bolle Gijs 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Door: Nico van der Hoogt 

 

 

Heb je wel gehoord van die hollebollewagen 

Waar die hollebolle Gijs op zat? 

Hij kon schrokken, grote brokken 

Een koe en een kalf en een heel paard half 

Een os en een stier en zeven tonnen bier 

Een schip vol rapen en een kerk vol schapen 

En nog kon Gijs van de honger niet slapen! 

 

  Tja, de kleine Gijs wist dondersgoed van 

innemen. Toen al. 

Dit oude kinderversje schoot me te binnen 

toen ik onlangs de interne competitiestand 

van zaken na de  eerste cyclus, najaar 2015 

eens in ogenschouw nam.  

Goed. Wat wil het geval, in de Olifanten- 

en Buffelgroep bleek namelijk ongenadig te 

zijn huisgehouden door resp. Robert Mei-

link en Miki Nieczyporowski. 

Robert pakte uit met een 100% score van 8 

uit 8. Miki moest slechts een halfje afgeven 

aan good old Gerben. Maar ook zijn eind-

bedrag van 9,5 uit 10 wekte allerwegen 

diep ontzag. 

Ik laat Robert eerst zelf aan het woord: 

 

“ In het voorjaar van 2015 behaalde ik 6 

punten in mijn groep. Mijn pech was dat 

zowel Dirk Kappert als Ron Vink dit pun-

tenaantal ook scoorden. In weerstandspun-

ten waren zij net iets beter dan ik. Dat be-

tekende eigenlijk maar 1 ding. Laten zien in 

de volgende ronde dat ik er ook bij hoor. 

Dat het uiteindelijk 8 uit 8 werd, was voor 

mij ook een verrassing.”  

 

De 1e wedstrijd in de Olifantengroep was 

die tegen Ad Burgmans.  

 

Interne comp. V.S.V., najaar 2015 

Wit: Ad Burgmans 

Zwart: Robert Meilink 

Siciliaans, lichte comment Nico cs. 

 

1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pxd4 

5.Dxd4 Dc7 6.Pc3 a6 7.a4 e5  
 

 
 

8.Dd3 Hier kon al: 8.Pd5 Db8 9.Db6 Ld6 

10.Le3 En ‘HBG’ Robert zit  vreselijk in de 

nesten...8...Lb4 9.Ld2 Pf6 10.Le2 d6 

11.0–0 0–0 12.f3 Een heel mooie zet was 

hier voor Ad nu het verrassende 12.Pb5!  

geweest: 

 

 

 

 

 

 
Minidia na 

11…0-0 

 

 

 

 

 

 

 

Bijv. 12…axb5 13.Lxb4 Td8 14.axb5 En  

Robert zit flink in de penarie... 

12...Le6 13.Pd5 Lc5+ 14.Kh1 Lxd5 

15.exd5 Tae8 16.Le1 e4 17.fxe4 Pxe4  
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18.Lf3 f5 19.c3 Dd7 20.Lxe4 fxe4 

21.Txf8+ Txf8 22.De2? Diagram 

 

 
 

Paf! Hier slaat onze voorzitter zich met zijn 

hamer op de eigen vingers. 22.Dc4 was 

plicht. Deze kans laat tacticus Robert niet 

liggen: 

22...Dg4! “Sla me dan!”, roept Hare Zwar-

te Majesteit tegen Dier Blauwbloedse 

Equivalent. Wel wetend echter, dat Zijzelf  

taboe is op straffe van mat. Onze Oosterbu-

ren hebben daarvoor het fraaie begrip: 'Hin-

lenkungsopfer'. Ads dame moet wijken en 

dan beslist de vrije e-boer. 23.Dc4 e3 

24.Dd3 e2 25.Lg3 De4 Wit geeft op. 

Robert weer zelf: 

 

“Mijn openingen zijn in het afgelopen jaar 

verbeterd (na een pauze van ruim 10 jaar), 

daar zal ik nog veel tijd in moeten steken. 

Maar eenmaal daar doorheen gekomen, 

dan kan ik aardig voor de dag komen.”  

   Foto: Peter Smith© 

Robert klaar voor zwarte actie 

 

Een andere partij is tegen Karl Jacobitz. 

 

Interne comp. V.S.V.,  2015 

Wit: Robert Meilink 

Zwart: Karl Jacobitz 

 

Siciliaan. Lichte commentaar Nico, Fritz en 

Stockfish 
 

1.e4 c5 2.Pc3 2...d6 3.Lc4 Pf6 4.Pge2 Pc6 

5.d4 cxd4 6.Pxd4 a6 7.Pxc6 bxc6 8.0–0 e5 

9.Lg5 Le7 10.h3 0–0 11.Lxf6 Lxf6 12.Df3 

De7 13.Tfd1 Le6 14.Le2 Tfd8 15.b3 Db7 

16.Tab1 d5 De heren hebben tot zover een 

keurige Siciliaan op het bord  gebracht en 

hoeven  zoals Marc vd L. in het vorige 

clubblad wel, de schaakmaffia van het ei-

land niet te vrezen. Deze thematische zwar-

te opstoot brengt Karl echter licht in het 

voordeel. Diagram vanuit zwart bekeken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Pa4 Le7 18.exd5 cxd5 19.c4 e4 20.De3 

Dc6 Ai. Daar staat de Donkere Máxima 

niet lekker... Robert profiteert stante pede 

21.cxd5 Lxd5 22.Tbc1 Db7 23.Pb6 Tab8 

24.Pxd5 Txd5 25.Txd5 Dxd5 26.Lxa6 

Dia! 
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Zo, da's een poppetje verdiend. Het ver-

bonden damevleugelvrijboerenspan moet 

toch de beslissing brengen, zou je zo den-

ken. 26...Lg5 27.Dc5 Dxc5 Afruil in derge-

lijke stellingen moet vermeden worden. 

Meer weerstand bood bijv. 27...Dd2  Hier-

na gaat het snel bergafwaarts met onze Te-

gelse veteraan. 28.Txc5 h6 29.Lc4 e3 

30.Tc7 Tf8 31.a4 Kh7 32.a5 Td8 33.fxe3 

Lxe3+ 34.Kf1 f6 35.a6 Td2 36.a7 Tf2+ 

37.Ke1 Ta2 38.Ld3+ Kg8 39.Lg6 Kf8 

40.Tc8+ 1-0 

 

 
 

Slotstelling 

Robert rondt af:“Natuurlijk kan ik niet al-

les op puur tactiek schuiven, ook een nodi-

ge portie geluk was aanwezig”.  

 

Bescheidenheid. Een zeldzaamheid dezer 

dagen. 

 

Ook bij de buffels (gefuseerd net de struis-

vogels)  vlogen de veren in het rond. Deze 

onvrijwillige rui werd zoals gezegd veroor-

zaakt door Miki.1 Hier is hij. 

 
 

 

 
 
Foto Peter Smith© 
 

 

 
1 Zijn achternaam lijkt me iets voor het Nationaal Dictee. 

Bijv.: “Miki Nieczyporowski reed op zijn przewalski-

paard met zijn trukendoos het stereotiepe  cisterciënzer-

klooster binnen alwaar hij  consciëntieus bij een aantal 

kasuarissen en struisvogels in het gevlij wilde komen.” 

Miki deed me zijn partij tegen de opsto-

mende Peter Timmermans toekomen.  

 

Wit: Miki Nieczyporowski 

Zwart: Peter Timmermans 

Interne comp. V.S.V., najaar 2015 

Scandinavisch 

1.e4 d5 2.exd5 Pf6 3.d4 Pxd5 4.c4 Pb6 

5.Pc3 g6 6.Pf3 Lg7 7.Le3 0–0 8.Dd2 Lh8 

9.h4 Lg4 10.Ph2 Lf5 11.g4 Ld7 12.h5 Te8 

13.0–0–0 Pa4 14.Ld3 Pxc3 15.bxc3 f5? 

Peter panikeert kennelijk, want dit kan de 

zwarte veste niet verdragen. Beter te ont-

wikkelen met 15...c5 Nu komt Peters god-

ganse koningsvleugel bloot te liggen. 

 

 
16.hxg6 hxg6 17.gxf5 Lxf5 18.Lxf5 gxf5 

19.Tdg1+ Kf7 20.Pf3 Tg8 "Mit Aufgeben 

hat noch keiner gewonnen", zo beleerde 

mij Joachim Guddat enige jaren geleden na 

een snelschaakpot. Zo moet P. er ook over 

hebben gedacht. Doch na 36 zetten stond 

hij mat.  Opgaverijp diagram: 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

 
 

En nu eens zien hoe het met de HBG appe-

tijt van beiden een groep hoger zal blij-

ken… 

Nico. Januari 2016 
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CURSUS WEDSTRIJDLEIDER 

 
 

Door Bas van der Grinten 

 

 

Het is een goede zaak als er bij de schaak-

clubs meerdere leden zijn die goede kennis 

hebben van wedstrijdreglementen. 

Dit komt goed van pas bij onder meer 

teamwedstrijden en toernooien. 

 

Daarom is de KNSB bereid bij voldoende 

belangstelling (vanaf 8 deelnemers) een 

cursus Scheidsrechter A in de omgeving te 

verzorgen. 

 

Hierin komen de diverse belangrijke spel-

regels en wedstrijdregels aan de orde. 

De opleiding omvat 15 lesuren, verdeeld 

over 5 of 6 bijeenkomsten, en wordt afge-

sloten met een (schriftelijk) examen. 

 

Het volgen van deze cursus is ook voor de 

deelnemers zelf heel nuttig en leerzaam! 

 

Onze vereniging wil deelname aan deze 

cursus graag stimuleren en vraagt langs 

deze weg dan ook wie van de leden hier-

voor interesse heeft. 

De onkosten (cursusgeld en reiskosten) 

worden door de club vergoed. 

 

Belangstellenden kunnen zich melden bij 

secretaris Bas van der Grinten of een van 

de andere bestuursleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN….. 

Baer van den Ham 
 

Door Peter Smith 

 

Wie ben Baer van den Ham? 

 
Ik ben Baer van den Ham, 38 jaar oud. Ge-

boren en getogen in Venlo. Mijn vriendin, 

Simone, woont in Eindhoven.  

Ik hou van gezelligheid en af en toe een 

biertje. Vissen is o.a. mijn hobby.   

Hoe ben ik in aanraking gekomen met 

schaken? 

Door een ongeval kon ik mijn andere hob-

by, voetballen, niet meer uitoefenen. Daar-

om ben ik gaan schaken. 

Wat vind ik leuk aan  schaken? 

Het wedstrijdelement trekt mij wel, zo ook 

het strategisch denken. Het in contact ko-

men met mensen past ook wel bij mij, ik 

hou wel van wat gezelligheid.  

Waarom ik voor de Venlose Schaak Ver-

eniging  heb gekozen? 

Omdat dit o.a. voor mij een thuiswedstrijd 

is, omdat ik vlakbij de Koel woon.  
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INTERNE COMPETITIE, per 21 januari 2016 
Cyclus voorjaar 2016 

 

Door Geert Hovens 

 

 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Dirk Bergmans        0 0 

2 Siem van Dael       1  1,0 

3 Henk van Gool      1 0  1,0 

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

5 Geert Hovens    0,5     0,5 

6 Jan op de Laak   0 0,5     0,5 

7 Maarten Strijbos  0 1      1,0 

8 Max Warmerdam 1    1    2,0 

 

 

 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Karl Jacobitz  0   0,5    0,5 

2 Dick Kappert 1      0  1,0 

3 John de Laat      0,5 0  0,5 

4 Marc van der Lee      1   1,0 

5 Hans Leenders 0,5       1 1,5 

6 Robert Meilink   0,5 0     0,5 

7 Peter Schoeber  1 1      2,0 

8 Ron Vink     0    0,0 

 

 

 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Ad Burgmans        1 1,0 

2 Boeb Jacobs       0  0,0 

3 Jos Kempen       0  0,0 

4 Piet Kuntzelaers     1 0,5   1,5 

5 Ger van Leipsig    0    1 1,0 

6 Sjraar Munten    0,5     0,5 

7 Miki Nieczyporowski  1 1      2,0 

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

1 Bertram Lietz  0,5          0,5 

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

3 Baer van den Ham           0 0,0 

4 Albert Houwen          0  0,0 

5 Jean Paul Joosten        0    0,0 

6 Maria Rahawadan       0 1    1,0 

7 Peter Smith      1      1,0 

8 Kees Tiesinga    1 0       1,0 

9 Peter Timmermans            0,0 

10 Harrie Wuts    1        1,0 

11 Gerard in 't Veld  0,5 1         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.  
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 21 januari 2016: 
  

Door Ger van Leipsig 

 

Hans Leenders is de hoogste ELO stijgers 

. 

Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

19-11-15   Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

19-11-15 

Strijbos M -1 2282 2281  Leenders H 43 1654 1697 

Gool R van 0 2228 2228  Laat J de -16 1713 1697 

Montignies R 0 2217 2217  Borghouts H -20 1708 1688 

Nabuurs J 0 2195 2195  Clabbers K 0 1660 1660 

Alkhazashvili O 0 2179 2179  Kappert D 18 1628 1646 

Warmerdam M -6 2175 2169  Clabbers S 0 1640 1640 

Smith T 0 2168 2168  Vink R 7 1602 1609 

Nabuurs M 0 2158 2158  Leipsig G van -7 1614 1607 

Gool H van -3 2128 2125  Jacobitz K 32 1570 1602 

Neurer T 0 2083 2083  Veld G in 't -26 1626 1600 

Guddat J 0 2063 2063  Munten G -7 1567 1560 

Fehmer C 0 2043 2043  Burgmans A -19 1560 1541 

Rievers J 0 1975 1975  Kuntzelaers P 11 1520 1531 

Jansen J 0 1957 1957  Lietz B -15 1544 1529 

Bergmans D 11 1917 1928  Dael M -33 1528 1495 

Everaars H 0 1919 1919  Nieczyporowski M 20 1471 1491 

Boonen P 0 1918 1918  Jacobs B 23 1454 1477 

Grinten B van der 7 1907 1914  Joosten JP -60 1465 1405 

Thijssen P 5 1904 1909  Heemskerk F 0 1394 1394 

Schoeber P -16 1908 1892  Oosterbaan G 24 1354 1378 

Mertens F 0 1881 1881  Timmermans P 7 1313 1320 

Jacobs J 0 1874 1874  Kempen J 37 1272 1309 

Dierx G 0 1865 1865  Smith P 17 1252 1269 

Hovens G -8 1866 1858  Wuts H -18 1286 1268 

Dael van S 25 1821 1846  Rahawadan M 7 1230 1237 

Mulekom H van 3 1837 1840  Houwen A 16 1206 1222 

Smeets W 0 1827 1827  Hendrickx J 0 1167 1167 

Hoogt N van der -15 1822 1807  Tiesinga C -54 1200 1146 

Lee M van der -28 1816 1788  Blankerz H 0 1116 1116 

Laak J op de 6 1769 1775  Verplakke J -1 959 958 

Spijk H van 0 1730 1730  Hendrickx J 0 1167 1167 

Meilink R 33 1693 1726      
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