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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2015-2016  nr. 4 
Opgericht 1 september 1925, door goedkeuring van de statuten erkend bij Koninklijk Besluit 
van 17 juni 1952. 
 
 
Voorzitter A. Burgmans                                    adburgmans@kpnmail.nl 
 Beethovenstraat 2, 5914 BN Venlo    077-3512547 
  
Secretaris / B. van der Grinten                     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 
      

mailto:gerard@dvlop.nl
mailto:acpb@home.nl


 3 

  KINHOUDK 
 
 
Programma t/m juni 2016 Piet Thijssen 
Personalia Bas van der Grinten 
Mededelingen Redactie 
KNSB Ronde 6: Venlo 1 – Dubbelschaak ‘97 Henk van Gool 
LiSB Ronde 5: Reuver - Venlo 2 Marc van der Lee 
LiSB Ronde 5: Venlo 2 - DJC 2 Marc van der Lee 
Geerts Column: Schakie Splinter en Totaalschaak Geert Hovens 
Jozef Simenon wint Limianz Rapid Open 2016 Piet Thijssen 
Boebs Column: Tegelse SV Boeb Jacobs 
Bedriegend Brein Nico van der Hoogt 
Interne competitie Geert Hovens 
Interne ELO rating Ger van Leipsig 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 

KPROGRAMMAK 
 
April 2016 
14-apr-16 don. interne competitie + ladder Limianz 
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 
29-apr/07-mei-16 week NK Jeugd (A, B en C) Rotterdam 
    
Mei 2016 
05-mei-16 don. Hemelvaarttoernooi Limianz 
05/07-mei-16 don. NK Jeugd D Rijswijk 
12-mei-16 don. Voorjaarsvergadering Limianz 
13-mei-16 vrij. 10e Limburg Open Maastricht 
14-mei-16 zat. 10e Limburg Open Maastricht 
15-mei-16 zon. 10e Limburg Open Maastricht 
16-mei-16 maa. 10e Limburg Open Maastricht 
19-mei-16 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Limianz 
26-mei-16 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Limianz 
27/29-mei-17 vrij/zo 7e WLC Weekendtoernooi Eindhoven 
    
Juni 2016 
02-jun-16 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Limianz 
09-jun-16 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Limianz 
16-jun-16 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Limianz 
23-jun-16 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Limianz 
30-jun-16 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Limianz 
    
 
Alle informatie onder voorbehoud. Let op de berichten tijdens de clubavonden.  
Kijk voor informatie ook onder www.venlose-sv.nl of onder www.lisb.nl .  
De begintijd van de wedstrijden op de donderdagavond is 20.00 uur ! 

 
      Redactiesluiting volgende clubblad: 5 mei 2016   
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KPERSONALIAK 
 

 Aanmeldingen:   Geen 
 Afmeldingen:      Baer van den Ham 
 Adresgegevens:   Gecorrigeerd telefoonnummer Siem van Dael 06-41626139 
   

KMEDEDELINGENK 
 

• Na zeven ronden  staat Venlo 1 na de winst op Vianen/DVP weer bovenaan in klasse 
2D. Zo zag het er niet uit na de nederlaag tegen Dubbelschaak ’97 in de zesde ronde. 
Teamcaptain Henk van Gool spreekt van een ‘Verbijsterend puntenverlies’ in zijn ver-
slag over de zesde ronde. 

• Venlo 2 meldt dat zij met 6 punten in de tas uit de degradatiezone is. Daarvoor was wel 
een ‘Schaakthriller tegen DJC 2’ nodig schrijft teamleider Marc van Lee in zijn verslag 
over de zesde ronde. 

• Voor Venlo 3 is inmiddels het doek is gevallen. Degradatie naar de tweede klasse is 
zeker na de verloren wedstrijd tegen DJZ 2 op 13 maart 2016. 

• Venlo 4 heeft nog een kleine kans op promotie naar de tweede klasse LiSB. Maar zij 
heeft dan de hulp nodig van koploper Blerick 3. Alleen als Blerick 3 verliest én als 
Venlo 4 wint is promotie mogelijk. 

• De zesde ronde van het BSV Open wist regerend kampioen Henk van Gool ook te 
winnen. Hij gaat met één punt voorsprong de laatste ronde in, die op 18 april 2016 
wordt gehouden. 

• De dertiende editie van het op zaterdag 5 maart 2016 gehouden LimianZ Rapid Open is 
gewonnen door Jozef Simenon. Voor de uitslagen zie elders in dit nummer van Vizier. 

• Op zaterdag 27 februari 2016 organiseerde Schaakvereniging Leudal voor de 36e keer 
het Bayer Schaaktoernooi. In totaal trokken tien VSV-spelers naar Buggenum. Peter 
Timmermans haalde het beste resultaat: eerste in poule F. 

• Op zaterdag 5 maart 2016 werd in Tilburg het Stukkenjagers DUO Kroeglopers toer-
nooi gehouden. Drie VSV'ers namen hieraan deel. Max Warmerdam met Robby 
Kevlishvili (5e plaats), Mart Nabuurs & Dennis Kerstens (14e plaats), Joep Nabuurs 
met Jeroen van de Put (16e plaats). 

• Max Warmerdam heeft van 6 tot en met 11 februari 2016 in een meestertienkamp in 
Wachtebeke (B) gespeeld. Uiteindelijk is hij derde geworden. Hij haalde daar zijn eer-
ste IM norm. Gefeliciteerd!  
Ook in de 2. Bundesliga West doet Max het goed. Hij won zondag 13 maart 2016 van 
IM Michal Konopka (Fide rating 2421). 

• Het Open Noord-Limburgs kampioenschap snelschaken op zaterdag 23 januari 2016 is 
gewonnen door Joep Nabuurs. 

• Geert Hovens roept in zijn column op om in navolging van legendarische nummer 14  
TOTALSCHAAK te gaan spelen. Zie zijn column elders in dit nummer. 

• Boeb Jacobs staat ook stil bij een gebeurtenis. De Tegelse SV bestond in maart 33 jaar. 
Zie zijn column elders in dit nummer. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 6:  VENLO 1- DUBBELSCHAAK ‘97      
 
Verbijsterend puntenverlies 
 
Door Henk van Gool 
 
Na de herovering van de koppositie tegen 
HMC 2 was er reden tot optimisme. Venlo 
1 draaide eindelijk weer lekker en met 
teams voor de boeg die het niet zo goed 
deden groeide de hoop op een terugkeer 
naar de eerste klasse. Dubbelschaak ’97 uit 
Boxtel bijvoorbeeld had nog maar drie 
punten verzameld. Op papier waren we 
gemiddeld 100 ratingpunten sterker. Daar-
bij kwam dat we met een 1-0 voorsprong 
aan de wedstrijd begonnen. Een paar da-
gen eerder speelde Thijmen namelijk voor-
uit tegen Camiel Peerlings. In een span-
nende pot op onze clubavond overtroefde 
Thijmen hem in de tijdnoodfase. Niettemin 
werden we op twee manieren gewaar-
schuwd voor naderend onheil. Dubbel-
schaak ’97 had een ronde eerder zijn eerste 
overwinning geboekt. Dat was niet zomaar 
een zege: HWP Sas van Gent 2 werd met 
maar liefst 7,5 -0,5 vernietigd.  
Verder waarschuwde een clubgenoot ons 
voor onderschatting en gemakzucht. Het 
zou niet de eerste keer zijn dat een Venloos 
team een comfortabel lijkende voorsprong 
nog uit handen gaf. 
De wedstrijd zelf werd voor de verandering 
in Limianz gehouden. Na wat oponthoud, 
omdat een aantal spelers van Dubbel-
schaak wat laat arriveerden, leek de strijd 
‘normaal’ te verlopen. Halverwege zag het 
er naar uit dat Venlo 1 minstens een 5-3 
zege kon laten noteren. Toch bekroop mij 
het gevoel dat er een deken van matheid 
over het team lag. En we bleken inderdaad 
uit ons doen. Dat invaller Frans, ter elfder 
ure opgeroepen om de zieke Carsten te ver-
vangen, in betere stelling remise overeen-
komt met zijn sterkere opponent valt te be-
grijpen. Vreemder is dat de basiskrachten 
geen potten konden breken. Op de hoge 
borden wisten Joep en Maarten, tegen de 

gewoonte in, geen enkele winstkans te cre-
eren. Op bord 6 kwam de remise van Rai-
ner totaal onverwacht. Hij leek huizenhoog 
op winst te staan, maar miste het tegenspel 
van zijn opponent. Rudi werd kansloos op-
zij gezet, iets wat zeldzaam is. Rudi heeft 
immers elk partij wel kansen.  
Mijzelf overkwam iets absurds. Ik gaf maar 
liefst 3x in de partij een pion weg, waarbij 
ik bij één van die gelegenheden simpelweg 
een andere zet uitvoerde dan ik gepland 
had. Thomas was bezig zijn tegenstander te 
vegen, toen ook hij het spoor ineens volle-
dig bijster raakte.  
Zo kon het gebeuren dat het punt uit de  
vooruit gespeelde partij uiteindelijk het 
enige volle punt zou blijken te zijn dat Ven-
lo kon laten noteren. Een verbijsterende 3,5 
– 4,5 nederlaag was het gevolg.  
Eerlijk is eerlijk: Dubbelschaak ’97 ver-
weerde zich hardnekkig en verdiende op 
grond van zijn strijdlust de overwinning, 
maar Venlo 1 was echt zichzelf niet. Ik ben 
ervan overtuigd dat het geen sprake was 
van onderschatting. We leken ook heel lang 
op de winst af te stevenen. Wat er dan wél 
aan de hand is geweest blijft voor mij 
vooralsnog een raadsel. Het deed denken 
aan de collectieve black-out die we in de 
derde ronde tegen De PION Roosendaal 
hadden. Enige fragmenten ter illustratie. 
 
M. van der Stee -  H. van Gool 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eerst maar mijn eigen falen. 
Wit had net op e5 geslagen. Zwart hoefde 
alleen maar 62.., Pxf3 te doen om de mate-
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riaalverhouding weer in evenwicht te bren-
gen. Tot mijn eigen afgrijzen ontglipte me 
echter 62.., Pe2+??! De enige verklaring 
die ik hiervoor kan geven is, dat ik twee 
varianten diep aan het berekenen was en 
door vermoeidheid een kortsluiting had, 
waardoor ik per ongeluk de zet van de ver-
keerde variant speelde. Van slag af gaf ik 
daarna nóg een pion weg. Het is een mira-
kel dat ik toch nog remise uit het vuur wist 
te slepen. 
 
T. Neuer – R. van Meurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas kon vrijwel op slag winnen met het 
verrassende 48.Df3!! Na 48.., Lxf3 
49.cxd8D staat wit een toren voor en zwart 
heeft geen winnende aftrekaanval. Damer-
uil via 48.., Dxf3 of 48.., Tc8 49.Dxh3 leidt 
tot een verloren eindspel voor zwart.  

 
 
Thomas vertelde mij naderhand dat hij de 
mogelijkheid wel gespot had, maar - op-
nieuw in tijdnood -  geen risicovolle zet 
wilde spelen. Hij meende zijn koning op de 

damevleugel veilig te kunnen stellen. Dat 
bleek echter niet het geval. Na 48.Kd2, 
Dxh2+ 49.Kc3, Tc8 bleek de koning juist 
kwetsbaar te staan. Via een gecombineerde 
aanval van dame, toren en loper, werd de 
witte monarch gearresteerd. 
 
R. van Gool – P. Boll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kiem van de nederlaag zat ‘m in de ma-
nier waarop Rudi de c-pion probeerde op te 
halen. Na 15.Tc1, Pxb5 16.axb5, Db7 
17.Pxc4, Dxb5 staat wit een tikje minder, 
maar is de witte stelling nog speelbaar. Ru-
di speelde echter 15.Pe5? en kreeg na 15.., 
Pxb5 16.axb5, c3! te maken met een reus 
van een vrije c-pion. De complicaties na 
17.Tc1, Pd5 18.e4, Lxe5 (zie diagram) 
pakten in het voordeel uit van de zwartspe-
ler. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle lichte stukken hangen! Probeer er 
maar wijs uit te worden. Relatief het beste 
was 19.dxe5 geweest. Na het gespeelde 
19.exf5, Lxh2+ was de witte stelling on-
houdbaar. 
 
Rainer kwam totaal gewonnen te staan te-
gen Brent Burg, maar liet de jongeman uit 
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Boxtel glippen. Helaas is er geen partij-
fragment beschikbaar. 
 
Tel hier de remises van Maarten, Joep en 
Frans bij op en de nederlaag was een feit. 
Om niet in mineur te eindigen volgt hier 
nog een fragment uit de partij van Thijmen. 
Het enige volle punt voor Venlo. 
 
T. Smith – C. Peerlings 
 

 
 
Wit had al een pion veroverd, maar zwart 
meende die terug te kunnen halen met    
27.., Dxf4? Op 28.Dxd7 volgt nu immers 
28.., De3+ en 29.., Dxb3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wit kan zijn loper op b3 echter met rente 
offeren. 28.Lxf7+!, Txf7 29.Pxf7 en wit 
bleef een kwaliteit vóór. 
 
Venlo 1  –  Dubbelschaak ‘97 
1. M. Strijbos – G. Jansen        ½  
2. R. van Gool – P. Boll  0 – 1  
3. J. Nabuurs – W. van Lankveld        ½  
4. T. Smith – C. Peerlings   1 – 0 
5. H. van Gool – M. van der Stee       ½  
6. R. Montignies – B. Burg       ½  
7. F. Mertens – M. van der Meijden   ½  
8. T. Neuer – R. van Meurs 0 – 1 
 

 

 
KNSB competitie 13 februari 2016 
Bord 5: Henk van Gool (zwart) tegen Michel van der Stee  
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KNSB competitie 13 februari 2016 
Overzicht van de speelzaal 
 
 

 
KNSB competitie 13 februari 2016 
Bord 3: Joep Nabuurs 
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LISB COMPETITIE RONDE 5:  REUVER - VENLO 2
 
Venlo 2 wint bij Reuver 
 
Door Marc van der Lee 
 
14 februari 2016 
Reuver  - Venlo2     3½-4½ 
Wim Stinges  - Jos Rievers    0-1 
Walter Lackner - Geert Hovens    1-0 
Freek Linssen - Peter Schoeber    1-0 
Jan Rens - Piet Thijssen    1-0 
Wilbert Hebben - Nico vd Hoogt    0-1 
Paul Keulen - Hans v Mulekom    0-1 
Ruud Bergs - Marc vd Lee    0-1 
Dave v Buggenum - Jan op de Laak   ½-½ 
 
Het werd uiteindelijk stevig nagels bijten 
met een Reuver dat strijdvaardig voor de 
dag kwam en zonder pardon 3 punten aan 
de eerste 4 borden scoorden. Misschien 
was het uiteindelijk de remise van Jan die 
ons erdoorheen sleepte, maar ook Nico 
zwijnde op een vreselijke manier.  
 
Reuver had tot dusver nog weinig klaarge-
speeld. 4½ bordpunt uit 4 ronden, enkel uit 
remises, waarmee ze met nul matchpunten 
de rode lantaarndrager zijn. Waarmee de-
gradatie nauwelijks nog afwendbaar is.  
 
Jos Rievers - Wim Stinges    1-0 
Een korte maar spectaculaire partij. De stel-
ling is na 19. .. Lxg5. Er zijn genoeg voort-
zettingen te vinden. 
 

 
 

Snel winnend was 20. Dxg5 Pe8 21. fxg6 
en zwart moet veel materiaal afgeven. Jos 
ging verder met 20. Lxg5 20. .. Pxd3 21. 
Lf6+ Kh6 22. Dg5+ Kh7 23. Lc3? geeft 
opeens de winst uit handen. 23. .. Dxe4 24. 
cxd3 Dg4? Na 24. .. Dc6 kan zwart de zaak 
nog keepen en moet wit oppassen met een 
stuk minder! 25. fxg6+ Nu loopt het mat. 
 
Nico vd Hoogt - Wilbert Hebben    1-0 
Soms zijn gedachten ondoorgrondelijk. 
 

 
 
Nico heeft zojuist zijn pion met 30. h3 in 
veiligheid gebracht en Wilbert dacht even 
de pion op g3 aan te vallen. Dat kan maar 
op één manier: 31. Lh2?? 
Nico keek zijn tegenstander even recht in 
de ogen maar aarzelde geen moment: 31. .. 
Kf2! Heel sportief sloeg Wilbert de pion 
eraf - daar ging het tenslotte allemaal om - 
en gaf vervolgens op. 
 
Paul Keulen - Hans v Mulekom    0-1 
Hans bereikte een totaal gewonnen stelling 
met een heuse inktvis op d3. Paul speelde 
hier 25. c4xb5. 
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Hans ging kalm verder met 25. .. b6 om de 
loper te verjagen en won zonder enig pro-
bleem. Houdini vond hier een leuke vari-
ant: 25. .. f3! 26. gxf3 Df6! en tegen de 
dreiging 27. .. Tc2!! is weinig fatsoenlijks 
meer te bedenken. 
 
Marc vd Lee - Ruud Bergs    1-0 
 

 
 
Hier had ik het initiatief met een lastige 
penning op f6. Ik liet mijn tegenstander na 
14. Te3 ontsnappen met 14. .. De5. Daarom 
had ik eerst 14. f4 moeten doen, met de 
dreiging 15. Pd5 die moeilijk te pareren is. 
Bijvoorbeeld: 14. .. h6 15. Pd5 Lxd5 16. 
exd5 Dxd1 17. Txe1 Txe1 18. Kf2 hxg5 19. 
Kxe1 gxf4 20. Kf1! b5 21. Dxf4 Pxd5 22. 
Dd4+ Pf6 23. g4 met een gewonnen stel-
ling. 
Later stond het zo, een gewonnen positie 
met de vrijpion op h6: 

 
 
Ruud speelde 28. .. a6 waar 28. .. Ke5 
hardnekkiger is. Er zat nog een smerig 
wendinkje in: Ik berekende 29. .. f5 en zag 
dat het na 30. gxf5 niet meer gewonnen 
was. Wel na 30. h6 Kf6 31. gxf5!. Ik had 
de tijd moeten vullen totdat zwarts zetten 
opraakten en de koning terug moest naar f6 
met een makkelijke winst. Oplettendheid is 
hier geboden want 29. Ke3 lijkt een logi-
sche wachtzet, maar dan blijkt 30. .. f5! 
zeer verrassend! na 31. h6 volgt 31. .. f4 en 
de boel is opeens verloren. 
 
Marc van der Lee 
 
Tot slot een leuk probleem (van Ivanov) dat 
de ontsnapping tegen Reuver goed weer-
geeft. 
Wit speelt en geeft mat in 5 zetten. 
 

 
 
Oplossing: 1. Pe4 dreigt 2. Txc2+ Txc2 3. Pb3 mat. 
1. .. Tb3+! 2. Kxb3! c1(P)+ 3. Kb2 Pxe2 4. Pf3! 
h1(P) 5. Kb1! Zwart is in zetdwang. 
5. .. Pc1 6. Pc3 mat of 5. .. Phg3 6. Pf2 mat. 
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LISB COMPETITIE RONDE 6: VENLO 2 – DJC 2
 
Venlo 2 veilig na schaakthriller 
 tegen DJC 2 
 
Door Marc van der Lee 
 
13 maart 2016 
Venlo 2 - DJC 2  4½-3½ 
1 Jos Rievers  - Marcel Graf  ½-½ 
2 Geert Hovens - Jean van Kan   1-0 
3 Peter Schoeber - Marc Kraus  ½-½ 
4 Piet Thijssen - Peter v Dinteren ½-½ 
5 Nico vd Hoogt - Gino de Mon   1-0 
6 Johan Jacobs  - Rolf van Brug  ½-½ 
7 Marc vd Lee    - René Mussen  ½-½ 
8 Jan op de Laak - Leon Graff   0-1 
 
Het werd een bijzonder zwaarbevochten 
thuiszege maar dat leverde wel voldoende 
punten op om volgend jaar opnieuw in de 
hoogste LiSB divisie op te treden.  Met 6 
punten in de tas zijn we onbereikbaar ge-
worden voor 3 teams in de degradatiezone. 
Onderin is het dringen geblazen in dit 
merkwaardige jaar met opmerkelijk grote 
puntenverschillen. Het arme puntloze Reu-
ver is al gedegradeerd maar wie meegaat – 
in KNSB 3H staat Maastricht er belabberd 
voor waardoor er heel goed mogelijk twee 
degradanten zijn – is nog allerminst zeker. 
Ook DJC 2 is nog niet veilig en dat belooft 
dus nog een spannende aangelegenheid te 
worden in de slotronde. Voerendaal 3 
wordt kampioen of er moet nog een won-
dertje gebeuren. Blerick heeft na het 4-4 
gelijk spel in en tegen Voerendaal alleen 
theoretisch nog kampioenskansen: met een 
monsterzege op Schaesberg. Niet erg waar-
schijnlijk want díe hebben de meeste bord-
punten van alle teams! Kijk voor meer op 
de LiSB-site onder Netstand. 
 
Met de invaller Johan, die zich steeds meer 
heeft toegelegd op een tennissend bestaan, 
werd een prima stand-in voor Hans van 
Mulekom gevonden op bord 5. Hans had 
een buitenlandse reis voor zijn werk. De 

rest van het tweede speelde op de ver-
trouwde plekken. Geen geschuif in de op-
stellingen, uiteindelijk heeft dat tot resul-
taat geleid. 
 
De DJC-ers moeten er een onprettig gevoel 
aan hebben overgehouden want het zag er 
lange tijd naar uit dat ze een overwinning 
mee naar huis konden nemen. Pas in de 
slotfase sloeg het om en konden 2 overwin-
ningen (Geert en Nico) en een remise 
(Marc) opgetekend worden. De laatste 
stond op gegeven moment praktisch mat 
maar ontkwam met veel geluk en miste 
even later zelfs de directe winst. Ook Geert 
had niets te klagen over gebrek aan geluk. 
Alleen Nico won op regulier wijze vanuit 
een geslaagde openingsopzet, waar hij zijn 
tegenstander een nare dubbelpion in de 
maag splitste. Zo werd het een hele belang-
rijke teamoverwinning, die zonder geluk 
nooit tot stand was gekomen. Op de geza-
menlijke slotronde van 3 april staat alleen 
onze sportieve plicht op het spel. 
 
Marcel Graf  - Jos Rievers  ½-½ 
Jos trof in Marcel een opponent die er dui-
delijk zin in leek te hebben en aanvallend 
speelde. Jos kwam minder te staan en kon 
van geluk spreken dat Marcel hier geen 21. 
h5 speelde. 
 

 
 
Nadelige stelling na 20. .. Lf5, zwarts da-
mevleugel staat in de remise inclusief de 
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first lady, terwijl wit goed in de aanvals-
modus staat. Wit moet er nu zijn, anders is 
hij te laat of te vroeg. Als dat maar goed 
gaat. Zie wat er had kunnen gebeuren: 21. 
h5 Pd7 22. g4 Lxg4 (23. .. Lxe4 was na-
tuurlijke beter maar nog altijd beroerd) 23. 
hxg6 Kxg6 24. Pf6+ Kg5 25. Dc1+ Kxf6 
26. Dxh6 mat en weg teamoverwinning. 
Gelukkig speelde wit 21. Kg2 en werd de 
partij even later remise gegeven, nog wel 
altijd in een betere stelling voor wit! 
 
Geert Hovens - Jean van Kan   1-0 
Geert behandelde de Franse opening niet 
helemaal zoals het hoorde maar leek hier 
een zwarte loper in te sluiten. Stelling na  
14. a3 
 

 
 
Zwart antwoordde met 14. .. Da6 en nu kan 
15. axb4 niet omdat zwart voor Dxa1 eerst 
nog gauw even 15. .. Lxe2 speelt. 
Later in de partij kreeg Geert zijn kans toen 
zijn tegenstander het fout aanpakte. 
Stelling na 39. Ph4: 
 

 

Gelukkig speelde zwart hier géén 39. .. 
Dh5 40. De3 f5 zou de pion verloren zijn 
gegaan met groot nadeel voor wit. Er volg-
de 39. .. Dd3+ 40. De3 Df1+ 41. Kg4 
Dg1+ 42. Kh5 Dg8 met elke zet kwam wit 
beter te staan 43. Pg6 Df7 44. Dd3 Kc6 
45. Dc3+ Kd7 46. Dc5 f5 47. Df8 en uit! 
 
Marc Kraus - Peter Schoeber  ½-½ 
Beter herpakte zich en speelde tegen Marc 
Kraus een goede partij. Na een Hollandse 
opening besloot Peter zijn zwakke loper te 
ruilen op kosten van een dubbelpion. Stel-
ling na 19. .. f4: 
 

 
 
Wit ruilde inderdaad 21. Lxg6 en zwart 
bereikte ondanks de dubbelpion op de g-
lijn een remise op de 29e zet. 
 
 
Piet Thijssen - Peter van Dinteren ½-½ 
Piet liet zien dat hij verdedigend uit het 
goede hout gesneden is. De hele partij werd 
hij door Peter onder druk gehouden en al-
leen hier (zie diagram) had Piet serieus ge-
vaar te duchten. 
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Niet het gespeelde 43. .. Dh6 maar 43. .. 
d4! werd hier bedoeld. Zie 43. .. d4 44. 
Dxd4+ Dxd4 45. exd4 Txa3 46. Te1 e3 47. 
h4 gxh3+ 48. Kxh3 en de trubbels stapelen 
zich hoog op. In de partij bleek ondanks de 
pion minder de stelling goed verdedigbaar, 
op zet 53 werd in goede overeenstemming 
de vrede getekend. 
 
Gino de Mon - Nico vd Hoogt   0-1 
Nico heeft zojuist één van wits al genoem-
de dubbelpionnen opgegeten en begint ge-
duldig aan een lange winstweg, die uit-
mondde in een KT-KT2p eindspel op de 58 
zet, pas gecapituleerd op de 70e zet. Hij 
mist in het middenspel deze snellere voort-
zetting. Wit heeft 23. Te1-c1 gespeeld. 
 

 
 
Nico antwoordde met 23. .. Lb6. Echter na 
23. .. Lg4 24. De4 Dxe4 25. Lxe4 Lxb2 26. 
Txc7 Lxa3 27. Txb7 Lc5! heeft zwart een 
gewonnen stelling. 
 
 

Johan Jacobs  - Rolf van Brug  ½-½ 
Johan kreeg het fors te verduren op zijn 
invalbeurt. Stelling na 18. c3 
 

 
 
Johan zou alles uit de kast gespeeld moeten 
hebben als zijn tegenstander met 18. .. 
Txc3 op te proppen kwam. Terugslaan kan 
niet: 19. bxc3 Pxc3 gaat helemaal mis. De 
enige uitweg is 19. Txe4 Pxe4 20. bxc3 
Pxc3 21 Pd7! en het levert zowaar een stel-
ling met voordeel op. Na 20. Dd3 Dxd4! 
komt zwart er goed uit met een pion meer. 
Rolf speelde echter 18. Tc7 en voerde stil-
aan de druk op. Na zwarts 26. .. b7-b5 
stond het zo: 
 

 
 
Een foutje is makkelijk gemaakt. Met 27. 
g3 was er weinig aan de hand geweest. Er 
volgde 27. Kf1 Pxh2+! Terugnemen is uit 
den boze, omdat na 28. .. Pg3+ veel hout 
verloren gaat. Nu moest Johan verder met 
een pionnetje minder, waardoor aan zijn 
remise helemaal niets af te dingen is. 
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René Mussen - Marc van der Lee  ½-½ 
Ik speelde bepaald geen makkelijke partij. 
Het werd er niet beter op na het gespeelde 
26. Kxg2 waarmee een loperruil op de lan-
ge diagonaal afgesloten werd: 
 

 
 
Ik speelde hier 26. .. d5? Een totale mis-
greep, 26. .. e5 was nodig om de f-lijn ge-
sloten te houden, bijvoorbeeld 27. Pc2 
Pxc2 28. Txc2. Ik belandde in een uitzicht-
loze situatie. Later stond het zo: 
 

 
 
Stelling na 42. Tf7+, totaal verloren. Ik 
wilde nog niet opgeven en zocht na 43. 
Kh6 een oplossing voor 44. Tg7 gevolg 
door 45. Tc8 en 46. Th8 mat. Achteraf ge-
zien zou dat nog gefaald hebben op 45. 
Txd4! Maar tegen direct 43. Tc8! was geen 
kruid meer gewassen 43. .. g5 44. Tg7 Ld8 
45. Txb7 Le7. Er volgde 43. Lg7+ Kh5 44. 
g4+ Kh4 45. Ld4 Tg3+ 46. Kf2 Txh3 47. 
Th7+ waarna mijn regenstander triomfan-
telijk “mat” riep, de uitweg 47. .. Kxg4 
missend. Na 48. Txh3 Kxh3 49. Tc8 raakte 

mijn tegenstander steeds meer het spoor 
bijster en hij mocht later blij zijn met de 
remise nadat ik nog stukwinst over het 
hoofd zag. 
 
Jan op de Laak - Leon Graff   0-1 
Geen gemakkelijke dag voor Jan, die het 
wel probeerde en pressie kreeg via de half-
open g-lijn. Leon kon de koningsvleugel 
goed verdedigen en creëerde tegenkansen 
op de damevleugel, die hem duidelijk 
voordeel opleverde. Een kritieke fase ont-
stond na de zwarts 48. .. Db5.  
 

 
 
Jan zette voort met 49. Dd2 en kwam in 
woelig water terecht. Hij had hier toch wel 
degelijk kansen via de g-lijn, daarvoor was 
wel de ondersteuning van de loper op c2 
nodig. Na. 49. Ld1 was een gelijke stelling 
binnen bereik en moet zwart nog oppassen 
voor verrassingen. 49. .. Dxb4 50. Tg6! 
Dxb2! (Voor de naspelers: 50. .. Pxg6 51. 
Dxg6+ Kh8 52. De8+ Kh7 53. Lh5 g5 54. 
fxg6ep+ Kg7 Df7+!! loopt zelfs mat) 51. 
Dg4 Df2 52. Txh6! Kg8 53. Dh5 Dxe3+ 
54. Lf3 Dxf3+ 55. Dxf3 Tb3 56. Kg3 
Txf3+ 57. Kxf3 c3 58. Txf6 c2 59. Txf8+ 
Kxf8 60. Tc1 met remise. 
. 
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FOTO’S LISB COMPETITIE 13 MAART 2016 
 

 
 

Venlo 2:  bord 1 Jos Rievers 
 

 
 

Venlo 3:  bord 2 Robert Meilink (wit) tegen Jules Daemen van DJZ 2 
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GEERTS COLUMN 
   
Schakie Splinter is voorstander 
van het TOTAALSCHAAK 
 
Door Geert Hovens 
 
Natuurlijk kom ik er als Ajax fan niet on-
deruit. De legendarische nummer 14 is niet 
meer. Regisseur van het TOTAALVOET-
BAL. Wat zou het mooi zijn als wij voor-
malig Koninklijke Erkende Venlose scha-
kers met ingang van 1 april het TOTAAL-
SCHAAK gaan propageren. 
 
Wat moeten we ons daarbij in godsnaam 
voorstellen? Goede vraag. 
 
Het bestuur wist het in eerste instantie ook 
niet, is daarom in spoedberaad bijeenge-
komen en legt jullie  de volgende voorstel-
len voor: 
 
 

 
• Alle stukken moeten tijdens de 

partij gespeeld worden; 
• Alle stukken moeten meeverde-

digen en meeaanvallen; 
• In de rust (na  90 minuten) wordt 

er van kant gewisseld; 
• De klok mag ook mee verhuizen 

maar dit hoeft niet; 
• In de rust mag je naar hartenlust 

gebruikmaken van secondanten; 
• Je mag niet zeuren bij de 

scheidsrechter, gebeurt dit toch 
dan geldt het volgende: 

• Gele kaart: een stuk naar keuze 
van de tegenstander mag 10 zet-
ten niet aan het  spel deelnemen; 

• Rode kaart: de tegenstander mag 
een stuk van het bord verwijde-
ren 

 
Reacties graag naar het volgende mail-
adres: ikwilookeenduitinhetzak-
jedoen@wantikbenvoorstandervantotaalsch
aak.jc 

 

 

                           Geert Hovens bij de aanvang van de LiSB wedstrijd op 13 maart 2016 
 

mailto:ikwilookeenduitinhetzakjedoen@wantikbenvoorstandervantotaalschaak.jc
mailto:ikwilookeenduitinhetzakjedoen@wantikbenvoorstandervantotaalschaak.jc
mailto:ikwilookeenduitinhetzakjedoen@wantikbenvoorstandervantotaalschaak.jc
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JOZEF SIMENON WINT LIM-
IANZ RAPID OPEN 2016 
 
De dertiende editie van het op zaterdag 5 
maart 2016 gehouden LimianZ Rapid Open 
kende minder deelnemers dan vorig jaar: 
40 deelnemers nu tegen 63 deelnemers vo-
rig jaar. Toch was de sterkte van de spelers 
in de A-groep niet veel minder.  
 

De A-groep A (KNSB-rating >1799) had 
14 deelnemers. Winnaar was, net als vorig 
jaar, FM Jozef Simenon van DJC.  
 
De B-Groep (KNSB-rating <1800) had 26 
deelnemers. Winnaar was de slechts 8-
jarige Yichen Han, één van de talenten uit 
de stal van Boris Friesen. Yichen had de 
monsterscore van 7-uit-7!  

Eindstand  13e LimianZ Rapid Open 2016 
Groep A 

   Rank PNo Name Score Buchholz SB 
1 2 Simenon, Jozef 6 27,5 23,25 
2 9 Van Dinteren, Peter 5 27,5 17,75 
3 6 Blijlevens, Pim 4,5 28 16,5 
4 3 Clevers, Egbert 4,5 27 13,75 
5 1 Van Gool, Henk 4 27 14,25 
6 5 Van der Linden, Marco 3,5 27 10,75 
7 4 Cebula, Jerzy 3,5 22  8.5 
8 14 Alonso, Jose 3 26  8.5 
9 8 Wuijts, Johan 3 24  9.5 

10 11 Brassé, Bram 3 21,5  7.0 
11 7 Van der Grinten, Bas 3 21  7.75 
12 10 Thijssen, Piet 2 24  5.0 
13 13 Van der Hoogt, Nico 2 20,5  5.5 
14 12 Schoeber, Peter 2 20  5.0 

 

 
 
 
 

Winnaar van de A-groep Jozef Simenon (links), ontvangt zijn prijs van Piet Thijssen 

http://www.venlose-sv.nl/foto_pagina.php?subdir=LimianZ%20Rapid%205-3-2016&h=1&max=59
http://www.venlose-sv.nl/foto_pagina.php?subdir=LimianZ%20Rapid%205-3-2016&h=6&max=59
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Eindstand  13e LimianZ Rapid Open 2016 
Groep B 

   Rank PNo Name Score Buchholz SB 
1 28 Han, Yichen 7 29 29 
2 3 Hendrickx, Arthur 5,5 33,5 24,25 
3 13 Rutten, Alexander 5 29,5 17 
4 27 Kortenoeven, Bill 5 26,5 17 
5 5 Timm, Thomas 4,5 30 15,5 
6 6 Van der Steen, Thomas 4,5 24 12,75 
7 8 Jürgens, Horst Dr. 4,5 23,5 12 
8 18 Haarsma, Rob 4 32,5 16,5 
9 4 Peeters, Joep 4 27,5 11,5 

10 11 Leenders, Hans 4 26,5 12,5 
11 1 Robinson, Roland 4 26 13,25 
12 10 In 't Veld, Gerard 3,5 26 10,25 
13 2 Op de Laak, Jan 3,5 22  8.5 
14 17 Kuntzelaers, Piet 3,5 18,5  8.25 
15 14 Jacobitz, Karl 3 27,5  8.25 
16 12 Krüger, Erwin 3 26,5  7.5 
17 15 Joosten, Jean Paul 3 22  6.5 
18 22 Slaats, Henk 3 20  5.5 
19 23 Timmermans, Peter 3 17  6.5 
20 9 Braun, Eric 2,5 24  8.0 
21 19 Widlak, Marc 2,5 24  6.25 
22 21 Lubbers, Rob 2 21  3.0 
23 24 Kempen, Jos 2 18,5  3.0 
24 25 Wuts, Harry 2 16  2.5 
25 16 Van de Bund, W.H.F. 1,5 23,5  4.75 
26 26 Rahawadan, Maria 1 22  3.5 

 
 

 
 

Winnaar van de B-groep Yi-
chen Han (links), ontvangt 
zijn prijs van Piet Thijssen 
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FOTO’S VAN LIMIANZ RAPID OPEN 2016 
 

 
Peter Timmermans (links)  tegen Gerard in ‘t Veld 
 

 
Jan op de Laak (links)  tegen Piet Kuntzelaers
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BOEBS COLUMN 
 
Tegelse SV 
 
Door Boeb Jacobs 
 
In maart bestond 
onze zustervereni-
ging uit Tegelen 
33 jaar. Reden 
voor een ode aan 
het Tegelse 
schaakleven van 
toen en nu. 
Vijfentwintig jaar, 
een zucht in de 
geschiedenis, 
maar een heel schaakleven voor veel Te-
gelse schaakliefhebbers. Met deze grote 
woorden begon ik mijn bijdrage aan de 
jubileumuitgave van de TSV. ter gelegen-
heid van het  25-jarig bestaan. Het is al-
weer 8 jaar geleden, maar het lijkt gisteren 
geschreven.  
 
Een krantenbericht waarin werd gemeld dat 
een schaakclub subsidie aanvroeg maakte 
mij erop attent dat er in  Tegelen een 
schaakclub i.o. was. 
Mijn aanmelding bleek een meesterzet. 
Niet zozeer voor de club, maar meer voor 
mijzelf, want ik trof een vereniging aan 
waar gezelligheid troef was. De clubavon-
den op dinsdag in de Gullickhal hadden het 
karakter van een uitgaansavond die later op 
de avond nog werd opgeluisterd door de 
aankomst van belangstellende, liefhebben-
de of controlerende echtgenotes. 
Zelfs de kascontroles bij penningmeester 
Herman waren miniparty’s, met gekoelde 
dranken en mooie kaasplateaus waar ook 
de partners van de controleurs van konden 
genieten, want die werden mee uitgeno-
digd. Er bloeiden grote vriendschappen op. 
 
De oprichters waren leken op het gebied 
van clubschaak. Toen de eerste wedstrijd-
leider een schaakklok meenam dachten ve-
len dat hij duivenmelker was. 

Des te opvallender was het weergaloze suc-
ces. Onder regie van de energieke voorzit-
ter van het eerste uur Piet Hoeben groeide 
de TSV. in no time uit tot een levendige 
club met meer dan 100 leden, die al snel 
niet meer was weg te denken uit het geor-
ganiseerde schaakleven. 
Maar de legendes, de anekdotes, de grote 
verhalen, die tot het erfgoed van de club 
behoren en die bij gelegenheid de ronde 
doen stammen uit de onschuldige beginpe-
riode toen schaken eerder middel dan doel 
was. Toen de voorzitter rond middernacht 
broodjes croquet liet doorkomen, de wed-
strijdleider zijn accordeon meebracht en 
contributies contant aan het buffet werden 
afgerekend. 
 
Piet Kuntzelaers speelde thuis een inhaal-
wedstrijd. Zijn tegenstander was de legen-
darische Johan Kuypers. Ook een gedreven 
schaakspeler. Na afloop van de officiële 
partij besloten de heren om nog wat door te 
spelen. Plotseling hoorden ze geluiden bij 
de brievenbus. Het bleek de krantenjongen 
te zijn die het ochtendblad kwam bezorgen! 
 
Een andere Tegelse klassieker waarbij ik 
zelf was betrokken gaat over een externe 
competitiewedstrijd. We moesten naar 
Zuid-Limburg en het was bar slecht weer 
waardoor we een half uur te laat op de 
schaaklocatie aankwamen. Onze tegenstan-
ders zaten al achter de borden en heetten 
ons van harte welkom. Ik kende mijn te-
genstander en wist van zijn merkwaardige 
gewoonte om tijdens het schaken een jonge 
klare te drinken. Direct bij binnenkomst 
bood ik hem een borrel aan. Toen ik daar-
mee terug kwam zag ik tot mijn verbazing 
dat onze zo sportief ogende tegenstanders 
een half uur eerder de klokken hadden aan-
gezet. Min of meer voor de grap verzocht 
ik om de klok aan de andere kant van het 
bord te zetten. Hij deed het! Later ging de 
goede (?) man door de vlag. 
 
Het paradepaardje van de TSV is de jeugd-
afdeling. Met Henk van Nieuwenborg als 
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ideeën maker, inspirator en aanjager telde 
die soms wel 70  denksportertjes. 
Een leger van 16 vrijwilligers zette zich in 
om deze kweekvijver te begeleiden. En met 
succes. Tegelse jeugdspelers grossieren in 
titels.  
Twee parels uit de Tegelse school  schrij-
ven geschiedenis. Max Warmerdam en 
Siem van Dael hebben de grootmeestertitel 

in hun bagage. Het is nog slechts een kwes-
tie van tijd. Wij gewone schakers houden 
de adem in. 
 
Op 1 maart 2016 bereikte de allereerste 
‘Club van het Jaar ’de carnavaleske leeftijd 
van 3x11 jaar. 
Een felicitatie waard! 
 

 
 

Boeb Jacobs (links) op bord 1 van Venlo 4 tijdens de LiSB wedstrijd van 13 maart 2016 
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Bedriegend Brein 
 

 
 Door: Nico van der Hoogt 
 
  Ditmaal wil ik u meenemen naar die fas-
cinerende wereld bovenin. Ons hoofd, be-
doel ik. Daar immers zetelt dat nog hoge-
lijk onbegrepen orgaan ons brein, ook wel 
als de hersenen bekend. Onmisbaar bij ons 
dagelijks functioneren en bij het spelen van 
een schaakpartij… Waarom dat bij de een 
veel beter lukt dan bij de ander? Kwestie 
van aanleg, talent hoor je dan. Maar waar 
‘m dat nou precies in zit, weet men vervol-
gens dan niet duidelijk te maken. En wel-
licht is het ook maar beter dat niet allemaal 
te weten. Stel je voor dat daar op dat speci-
fieke hersengebied ingegrepen zou kunnen 
worden, beetje snijden, pilletje, drankje en 
plots stijgt onze Elo  naar allerliefst 2800! 
Iedereen IGM. Op weg naar het schrikbeeld 
van de Homo Designicus, de geknutselde 
mens die perfect in elkaar is gestoken. On-
denkbaar, roept u? Nou, dat is in de loop 
der tijden wel meer gezegd. Zo zou Leo-
nardo Da Vinci in zijn tijd al het concept 
van de mobiele telefoon hebben geopperd. 
“Kan niet”, wierpen zijn critici toen tegen, 
“we hebben nog niet eens oplaadbare bat-
terijen of een stopcontact  uitgevonden!” 
En kijk toch eens wat er heden ten dage 
met die krengen wordt afgewauweld,  ge-
sms’t, gemeeld of ge-ept… 
 Och, ik ben te laat geboren in een te oude 
wereld. 
  Goed. Terug naar die hersenpan. Dat brein 
daarin kan zich - dat is mijn punt vandaag -

soms als poetsenbakker manifesteren. Ons 
voor het lapje houden, bedriegen dus. 
Ik doel dan met name op het fenomeen van 
de zgn. ‘optische illusie.’ Die werkt zó:  hij 
houdt ons brein voor de gek door informa-
tie te geven die bij de hersenen een valse 
reactie teweeg brengen. Zo meteen volgen 
hiervan enige pregnante voorbeelden.  
  Maar eerst: voordat u al kniezend door-
bladert vanwege: “Psychologische praatjes 
van de kouwe grond”, of “Ik dacht dat dit 
een schaakblad was”, wel degelijk zal 
straks de schaaklink niet ontbreken. En 
kunt u er uw schaakvoordeel mee doen. 
Doorlezen dus a.u.b. Later zal het groene 
lampje wel gaan branden… 
 

 
Voorbeeld 1 
 Jong meisje of oude vrouw? 

 
 
Zelfde beeldinfo, diverse interpretaties. 
Mocht u hier trouwens een dronken muil-
ezel op een driewieler menen te ontwaren, 
lijkt het hoog tijd voor een goede nachtrust,  
een leesbril of vitamine E… 
 
Voorbeeld 2.  
De Müller-Lyer-illusie 
 Deze optische illusie werd zo’n 110 jaar 
geleden ontdekt door Franz Müller-Lyer. 
Het draait om de perceptie van de lengte 
van een lijnstuk. Een lijnstuk dat wordt af-
gesloten met een gewone pijlpunt lijkt kor-
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ter dan hetzelfde lijnstuk met naar binnen 
gerichte pijlpunten.  
 

 
 
Overigens zijn mensen in culturen zonder 
rechthoekige gebouwen en voorwerpen, 
veel minder gevoelig voor deze fopperij. 
Zoeloes die nog in ronde hutten wonen bij-
voorbeeld of Eskimo’s1 in iglo’s. Maar die 
kunnen dan weer niet schaken, ze hebben 
immers geen (rechthoekige) borden. Bo-
vendien: heeft ú wel eens een Inuit tegen 
een Zoeloe zien schaken? Nou dan. 
 
Voorbeeld 3. 
Laterale inhibitie  
 Onderstaande optische illusie heet de 
Hermann-grid (naar de wetenschapper die 
de illusie voor het eerst ‘uitvond’). Wat is 
hier aan de hand? Op de kruispunten van de 
grijze paden op het zwarte vlak staan witte 
stipjes. Op het moment dat je je op een van 
die stipjes probeert te concentreren, worden 
op een andere plaats in het Hermann-grid 
de witte stipjes zwart. 

                                                 
1 Eskimo→letterlijk: rauw vlees eter.     Maar dat ‘Eski-
mo’ mag je van een anoniem Amsterdams museum 
(Rijks)  niet meer gebruiken. Inuit wel. Negers en Hot-
tentotten en Indianen ook niet.  

 

Als je je ogen over de Hermann-grid laat 
gaan, zie je sommige witte stipjes even 
zwart worden. Dit komt omdat de recepto-
ren die hier de witte kleur zouden moeten 
waarnemen, even geblokkeerd zijn vanwe-
ge de hoge mate van contrast in de Her-
mann-grid. Je neemt dus de laterale inhibi-
tie van je eigen receptoren waar. 
 
Zo ver zo goed. Ook leuk voor niet-
schakers trouwens en waarschijnlijk wel 
bekend.  
Hoogste tijd om  verbinding met Caïssa te 
zoeken. 
Ik laat daartoe eerst de overleden Praagse 
schaker-bioloog Jan Spicka aan het woord. 
 

i Een genetisch defect 
 
 “ Een telkens weer waar te nemen fout bij 
het schaken ligt verankerd in onze genen. 
Simpel gezegd was het voor onze voorou-
ders in de oertijd van levensbelang om af-
standen goed in te schatten, vooral die tus-
sen hen en een naderbij komend roofdier. 
Ook bij een sprong over een diepe kuil was 
het op het oog kunnen inschatten van af-
standen een groot voordeel. 
  Bij afmetingen op het schaakbord doet 
zich in sommige gevallen het fenomeen 
voor, dat voor afstanden van verschillende 
lengte desondanks hetzelfde aantal zetten 
volstaat. Gaat de koning van h8 rechtdoor 
over de h-lijn naar h2, heeft hij 6 zetten 
nodig, gaat hij diagonaal via g7, f6, e5, f4, 
g3, h2, zijn dat ook 6 zetten- in feite is de 
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diagonale afstand echter ca. 1,41422 keer 
langer dan de rechte route. Ons brein vol-
hardt  echter in het feit, dat de diagonaal 
op het schaakbord langer is dan de lijn of 
rij, waardoor we ons evenwel niet in het 
ootje mogen laten nemen!” 
 
[Bron: Schachmagazin 64. April 2007. Ver-
taling: Nico] 
 
 

 
 

“En géén schuinsmarcheerderij, Ana-
chron!” 

 
 
Op deze verworven inzichten berusten eni-
ge ongelooflijke reddingsmotieven in het 
schaak(eind)spel.  
 

 
 
                                                 
2 1,4142 x zo lang. ff de wiskundestof afstoffe…(Tip:√2) 

Richard Réti 1921 
Wit aan zet maakt remise 
 
Wanneer men deze studie voor de eerste 
maal ziet, wordt het  oordeel ‘remise’ vaak 
met ongeloof gelezen. Als men dan de op-
lossing ziet, komt het sterke vermoeden op, 
dat SCHAKEN niet slechts het vaak geci-
teerde “Koninklijke Spel” is, maar tevens 
een verbazend Wonderland… 
  De oplossing: 1.Kg7 h4 2.Kf6 nu is de 
witte koning dicht genoeg bij zijn pion, 
zodat in het geval van 2.Kf6 h3 de laatste 
witte troef plotseling wordt uitgespeeld: 
3.Ke6 h2 4.c7 Kb7 5.Kd7 en dan c8D+ en 
remise  2…Kb6 3.Ke5 h3 4.Kd6 h2 5.c7 
remise 
Het eerder beschreven genetische defect is 
er de oorzaak van dat het zo lang heeft ge-
duurd voordat dit reddingsmotief werd ont-
dekt. Er was een schaakgenie als Richard 
Réti voor nodig om dit “Ei van Columbus” 
uit te broeden. 
Nog een voorbeeld uit de tijd voordat Réti 
zijn studie componeerde. 
De witspeler verwierp de afwikkeling naar 
de volgende stelling; immers verloren toch? 
 
 
 
Neen! Weten we nu. 
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Wit aan zet maakt remise 
 
1.c6 of Kb4 h5 2.c6 met zetverwisseling 
1…h5 2.Kb4 h4 of met hetzelfde resultaat 
2…Kb6 3.Kc4 h4 4.Kd5 Kc7 (4…h3 5.Kd6 
h2 6.c7) 5.Ke4 remise 3.Kc5 h3 4.Kd6 h2 
5.c7 remise 
 
Réti zelf verraadde dat hij bij zijn studie 
door partijen van beroemde meesters werd 
geïnspireerd. Onder andere door: 
G.Marco – C.Schlechter, Wien 1893  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wit weet spectaculair het vege lijf te red-
den door: 1.Ke6 Kxb3 2.Kd7 Kxc4 
3.Kxc7 Kxd5 4.Kxb6! Kc4 5.Kxb7 d5 
6.a4 Kb4 7.Kb6 en remise, want ofwel 
volgt a4-a5, dan wel na Kxa4 8.Kc5 ver-
dwijnt het laatste boertje van het bord. 
 

 
Richard Réti  1889-1929 
 

i Per definitie spreken we over een Réti- 
manoeuvre wanneer de koning, zich diago-
naalswijs bewegend, 2 velden gelijktijdig 
nadert en daardoor het bereiken van 1 van 
de 2 afdwingt. 
 
Tot slot;  kunstenaars als Escher  en Sandro 
del Prete (1937) maakten graag en gretig 
gebruik van ons genetisch defect. De laatste 
ondernam daarbij ook een uitstapje naar 
een onmogelijk schaakbord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

Nico, maart 2016 
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INTERNE COMPETITIE, per 24 maart 2016 
Cyclus voorjaar 2016 
 
Door Geert Hovens 
 
 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

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

 
 
 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Karl Jacobitz  0 0 0,5 0,5 1 0,5  2,5 
2 Dick Kappert 1  0,5 0 1 0 0 1 3,5 
3 John de Laat 1 0,5  0 1 0,5 0 1 4,0 
4 Marc van der Lee 0,5 1 1   1 0,5 1 5,0 
5 Hans Leenders 0,5 0 0   1 0 1 2,5 
6 Robert Meilink 0 1 0,5 0 0  0 1 2,5 
7 Peter Schoeber 0,5 1 1 0,5 1 1  1 6,0 
8 Ron Vink  0 0 0 0 0 0  0,0 

 
 
 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Ad Burgmans  1 1 1 0 0,5 0 1 4,5 
2 Boeb Jacobs 0  0 0 0 0 0 0,5 0,5 
3 Jos Kempen 0 1  0,5 1 0 0 0 2,5 
4 Piet Kuntzelaers 0 1 0,5  1 0,5 1 0,5 4,5 
5 Ger van Leipsig 1 1 0 0  0,5 0 1 3,5 
6 Sjraar Munten 0,5 1 1 0,5 0,5  0 0,5 4,0 
7 Miki Nieczyporowski 1 1 1 0 1 1  1 6,0 
8 Gerben Oosterbaan 0 0,5 1 0,5 0 0,5 0  2,5 
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BUFFELS  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tot. 

1 G. in 't Veld  0,5   0,5  0,5 1 1   1 0,5 14 
2 M. Dael 0,5  0,5 0 0,5  0   1 1   10 
3 B. Lietz  0,5  0,5    1 0    1 13 
4 S. Sakandry  1 0,5   0,5   1   1  11 
5 JP Joosten 0,5 0,5    1 1 1 0,5  0  1 15 
6 P. Timmermans    0,5 0    0 0 0 1 0 5 
7 H. Wuts 0,5 1   0   0 0  0,5 1 1 11 
8 P. Smith 0  0  0  1  1  1  1 13 
9 M. Rahawadan 0  1 0 0,5 1 1 0   1   13 

10 AR Mahmund  0    1     0,5 1 1 11 
11 K. Tiesinga  0   1 1 0,5 0 0 0,5    9 
12 B. vd Ham 0  0 0  0 0   0   0 1 
13 A. Houwen 0,5    0 1 0 0  0  1  8 

 
 
 
   _____________________________________ 
     ________________ 
 
 
 

             - 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 17 maart 2016 
  
Door Ger van Leipsig 
 
Miki Nieczyporowski is de hoogste ELO stijgers 
. 
Speler Progressie Begin 

seizoen 17-03-16   Speler Progressie Begin 
seizoen 17-03-16 

Strijbos M 2 2282 2284  Kappert D 35 1628 1663 

Gool R van 1 2228 2229  Clabbers K -7 1660 1653 

Montignies R -3 2217 2214  Clabbers S -22 1640 1618 

Nabuurs J 6 2195 2201  Jacobitz K 31 1570 1601 

Alkhazashvili O 0 2179 2179  Veld G in 't -41 1626 1585 

Smith T 6 2168 2174  Vink R -29 1602 1573 

Warmerdam M -12 2175 2163  Munten G -4 1567 1563 

Nabuurs M 0 2158 2158  Burgmans A 0 1560 1560 

Gool H van 13 2128 2141  Kuntzelaers P 22 1520 1542 

Neurer T 32 2083 2115  Leipsig G van -73 1614 1541 

Guddat J 18 2063 2081  Nieczyporowski M 63 1471 1534 

jFehmer C 21 2043 2064  Lietz B -45 1544 1499 

Bergmans D 27 1917 1944  Dael M -63 1528 1465 

Rievers J -32 1975 1943  Jacobs B -33 1454 1421 

Everaars H 0 1919 1919  Joosten JP -48 1465 1417 

Boonen P 0 1918 1918  Heemskerk F 0 1394 1394 

Grinten B van der 9 1907 1916  Oosterbaan G 25 1354 1379 

Thijssen P 0 1904 1904  Kempen J 39 1272 1311 

Mertens F 15 1881 1896  Smith P 50 1252 1302 

Hovens G 24 1866 1890  Timmermans P -21 1313 1292 

Schoeber P -24 1908 1884  Rahawadan M 58 1230 1288 

Jacobs J 0 1874 1874  Wuts H -7 1286 1279 

Dael van S 45 1821 1866  Sakandri S 37 1200 1237 

Dierx G 0 1865 1865  Houwen A 20 1206 1226 

Mulekom H van 3 1837 1840  Mahmund A.R 18 1200 1218 

Lee M van der 19 1816 1835  Keimpema P 0 1216 1216 

Hoogt N van der 2 1822 1824  Hol F 0 1200 1200 

Laak J op de -29 1769 1740  Ham B vd -26 1200 1174 

Spijk H van 0 1730 1730  Tiesinga C -37 1200 1163 

Laat J de -13 1713 1700  Hendrickx J -7 1167 1160 

Meilink R -4 1693 1689  Blankerz H 0 1116 1116 

Borghouts H -20 1708 1688  Verplakke J -16 959 943 

Leenders H 21 1654 1675      
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