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Henk van Gool behaalde door  zijn overwinning op Geert Hovens de eerste plaats in het 
Rabobank Open Kampioenschap van Venlo 2016 
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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2015-2016  nr. 6 
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
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  KINHOUDK 
 
 
Programma t/m oktober 2016 Piet Thijssen 
Personalia Bas van der Grinten 
Mededelingen Redactie 
Agenda Algemene ledenvergadering Bas van der Grinten 
Notulen Algemene vergadering 27 augustus 2015 Bas van der Grinten 
Jaarverslag wedstrijdleider Geert Hovens  
Jaarverslag secretaris augustus 2015- juli 2016 Bas van der Grinten 
Materiaaloverzicht Gerard in ‘t Veld 
Rabobank Open Kampioenschap van Venlo 2016 Geert Hovens 
Partijen naspelen op de website Ad Burgmans 
Boebs Column: SchaakVelden Boeb Jacobs 
Interne V.S.V. Zaken:  M&M Nico van der Hoogt 
Herhaalde oproep, Nieuwe rubriek ‘In Ontwikkeling’ Peter Smith 
Sfeerimpressie eerste Zomersnelschaaktoernooi 2016 Peter Smith 
Interne ELO rating Ger van Leipsig 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 

KPROGRAMMAK 
 
Augustus 2016 
11-aug-16 don. 43e Zomersnelschaaktoernooi Limianz 
18-aug-16 don. Gezellige avond Limianz 
25-aug-16 don. Algemene ledenvergadering Limianz 
September 2016 
01-sep-16 don. interne competitie + ladder Limianz 
08-sep-16 don. interne competitie + ladder Limianz 
10-sep-16 zat. Eurode Open Schaak Toernooi  

 
 

Kerkrade 
15-sep-16 don. interne competitie + ladder Limianz 
17-sep-16 zat. 1e ronde KNSB-bondscompetitie Wijker Toren-Venlo 1 
22-sep-16 don. interne competitie + ladder Limianz 
25-sep-16 zon. LK Snelschaken DJC Stein 
29-sep-16 don. interne competitie + ladder Limianz 
Oktober 2016 
01-okt-16 zat. Hyfass  Bergen 
06-okt-16 don. interne competitie + ladder Limianz 
08-okt-16 zat. 2e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1-Oud Zuylen 
13-okt-16 don. interne competitie + ladder Limianz 
16-okt-16 zon. 1e ronde LiSB-bondscompetitie Limianz 
20-okt-16 don. interne competitie + ladder Limianz 
27-okt-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: 20 oktober 2016   
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KPERSONALIAK 
 

 Aanmeldingen:   Andrey Orlov, Düsseldorf (D) 
 Afmeldingen:      Geen 
 Adresgegevens:   Karl Jacobitz, nieuw e-mailadres: khjacobitz@gmail.com 
   Mart Nabuurs, verhuist naar Pelmolenstraat 2 C4, 4811 LL Breda 

 
 

KMEDEDELINGENK 
 

• Het bestuur vult een deel van dit nummer met de stukken voor de jaarlijkse Algemene 
Vergadering op 25 augustus a.s. Dit zijn: de agenda, de notulen van de vergadering 
van 2015, het jaarverslag van de secretaris, het jaarverslag van de wedstrijdleider en het 
materiaaloverzicht. Het financiële verslag van de penningmeester (Inkomsten/Uitgaven 
en Balans) wordt voor de vergadering uitgereikt. 

• De winnaars van de eerste en tweede cyclus, Maarten Strijbos en Max Warmerdam,  
speelden op 2 juni 2016 een minimatch om het clubkampioenschap. Maarten won de 
eerste partij en de tweede partij eindigde in remise. Daarmee is Maarten Strijbos nu 
voor de 13e maal clubkampioen van de Venlose Schaakvereniging. 

• Dankzij een overwinning in de laatste ronde op Geert Hovens wist Henk van Gool Pe-
ter Schoeber nog op de ranglijst te passeren. Prijs en titel van het Rabobank Open 
Kampioenschap van Venlo gaan dus weer naar Henk. 

• Venlo 1 zoekt versterking om zich te handhaven in de KNSB klasse 1B. Toezeggingen 
van leden maakten het mogelijk grootmeester Andrey Orlov aan te trekken. 

• Nederlands kampioen bij de D-jeugd Siem van Dael blijft veelvuldig schaken. Zo be-
reikte hij de 48e plaats op het HSG Open van 17 juni t/m 19 juni 2016 in Hilversum en 
de 44e plaats op het Science Park Schaaktoernooi van 9 juli tot en met 17 juli 2016 in 
Amsterdam. Momenteel schaakt hij op het Codigne NK Open in Dieren. 

• Ook Max Warmerdam is vaak op toernooien te zien. Op 4 en 5 juni 2016 speelde 
Max in de invitatiegroep van de Schaesberg Schaakvierkampen voor Euregionale spe-
lers. Aan het einde had Max 2 punten uit 3 kampen gehaald. Op het HSG Open in Hil-
versum, waar ook Siem speelde, is hij 22e geworden. 

• Max Warmerdam en Siem van Dael hebben beiden het recht verdiend om uitgezon-
den te worden naar het Europees Jeugdkampioenschap schaken, dat van 17 tot en met 
28 augustus 2016 in Praag wordt gehouden. Dit kost een hoop geld en daarom zijn bei-
den gestart met een crowdfunding actie. U kunt ze helpen door een donatie te doen via 
site Talentboek.nl. 

• Joep Nabuurs heeft in het weekend van 27 tot en met 29 mei 2016 meegedaan aan het 
7e WLC weekendtoernooi in Eindhoven. Hij eindigde uiteindelijk als 6e in de A-groep. 

•  Joep Nabuurs gaat een nieuwe rubriek schrijven: In Ontwikkeling. Hierin zal hij on-
derwerpen behandelen die de ontwikkeling van een clubschaker bevorderen. Om de ru-
briek te laten aansluiten op de wensen van onze leden roept hij jullie op om onderwer-
pen te sturen. 

• Boeb Jacobs put deze keer uit zijn rijke verleden als oprichter van de schaakclub 
SchaakVelden. Zie zijn column elders in dit nummer. 
 
 

mailto:khjacobitz@gmail.com
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UITNODIGING :Algemene ledenvergadering op donderdag 25 augustus 2016  
in ons clublokaal LimianZ (Kaldenkerkerweg 182b) 

    Aanvang: 20.15 
AGENDA 
 
1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen van de algemene vergadering d.d. 27-8-2015 (zie elders in dit VSV-Vizier) 
4. Jaarverslag secretaris (zie elders in dit Vizier) 
5. Jaarverslag wedstrijdleider (zie elders in dit Vizier) 
6. Prijsuitreiking Interne Competitie  
7. Jaarverslag penningmeester 
8. Verslag kascommissie / Verkiezing kascommissie 
9. Voorstel begroting 2016-2017 
10. Indeling externe en interne competitie 2016-2017 
11. Sponsoring eerste team 
12. Materiaaloverzicht (zie elders in dit Vizier) 
13. Verkiezing bestuur 
14. Rondvraag en sluiting 
 
Toelichting op de agenda : 
 
ad 8  In de kascommissie hadden dit jaar zitting de heren M. Strijbos (2e keer) en  
  M. van der Lee (1e keer). Reservelid was de heer J. Kempen. 
       
ad 13 Voorzitter A. Burgmans is aftredend en herkiesbaar. 
  De heren B. van der Grinten en G. Hovens zijn aftredend en herkiesbaar 
 
 
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 verdienste 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 
een lidmaatschap heeft moeten opzeggen 
vanwege contributieschuld. 
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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. 
Antwoord: Nee, Siem van Dael is nog niet 
meegeteld. 
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. 
1e cyclus  2e 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 Thijs-
sen. 
De ratingprijs was weer voor Max War-
merdam (stijging van 2077 naar 2175 !) 
Alle prijswinnaars nogmaals van harte ge-
lukgewenst ! 
 
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 wor-
den 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 akkoord verklaard. 
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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). 
Reserve lid 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 jeugdbege-
leiding. 
De begroting (inclusief contributie) wordt 
vervolgens goedgekeurd. 
 
10. Indeling interne en externe competitie 
2015-2016 
Indeling intern (4 groepen, 37 deelnemers): 
8 leeuwen, 8 tijgers, 10 olifanten, 11 buf-
fels. 
Indeling extern en aantal vaste spelers: 
Team 1: 2e klasse KNSB (8)  
Team 2: Promotieklasse LiSB (8)  
Team 3: 1e klasse LiSB (9)  
Team 4: 3e klasse LiSB (4) 
Lokaliteit thuiswedstrijden extern: 

1e team (zaterdag) in Bantuin. Aanvang 
12.00 
Overige teams (zondag) in LimianZ. Aan-
vang 13.00 
H. van Gool meldt dat er voor het 1e team 
mogelijk nog versterking uit Duitsland 
komt. 
 
11. Materiaaloverzicht 
G. in 't Veld merkt op dat het materiaal 
(vrijwel) is afgeschreven. 
Er is één klok defect die waarschijnlijk 
vervangen moet worden. 
Bij KNSB-wedstrijden moet gespeeld wor-
den met DGT-klokken vanaf 2010. 
H. van Spijk vraagt waar het levend 
schaakspel zich bevindt. 
P. Thijssen antwoordt dat het bord bij een 
kennis van hem in Egchel is en de hoofd-
deksels bij hem op zolder. 
 
12. Partijen op website 
A. Burgmans merkt op dat het nu mogelijk 
is partijen op onze website na te spelen. 
Daarom is de redactie van het clubblad van 
mening dat volledige partijen nu niet meer 
hierin opgenomen hoeven te worden. 
De partijen zullen voor niet-leden worden 
afgeschermd. Leden krijgen toegang met 
een wachtwoord (gelijk voor alle leden). 
Dit zal indien nodig worden aangepast. 
Een en ander wordt besproken met Matthijs 
Smith (ontwerper van onze website). 
Verder deelt A. Burgmans mee dat er onder 
onze leden een enquête gehouden zal wor-
den over de inhoud van het clubblad. 
H. van Spijk vindt dat de analyses in het 
clubblad moeten blijven. 
A. Burgmans antwoordt dat dit ook zal ge-
beuren, maar geen hele partijen meer. 
 
13. Verkiezing bestuur 
Eerst wordt voorzitter A. Burgmans wordt 
bij acclamatie herkozen. Applaus ! 
Hij merkt op dat hij het nog steeds een ge-
noegen vindt om voorzitter te zijn. 
Vervolgens wordt het aftredende bestuurs-
lid G. in 't Veld bij acclamatie herkozen. 
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14. Rondvraag en sluiting 
P. Thijssen merkt op dat er 20 digitale 
klokken zijn en vraagt zich af of dit niet 
krap is. 
A. Burgmans antwoordt dat we ook nog de 
oudere (rode) klokken hebben die in de  
LiSB-competitie nog zijn toegestaan. 
H. van Spijk heeft nog enkele puntjes: 
- Hij schenkt een nieuwe digitale klok aan 
de club. Dank ! 
- Er is een film (van ca. 20 minuten) over 
Paul van der Sterren. Misschien een idee 
deze een keer tijdens de clubavond te laten 
zien. 
- Dank aan bestuur voor alle moeite. A. 
Burgmans waardeert dit erg. 
Voorzitter A. Burgmans sluit vervolgens de 
vergadering om 21.30 uur onder dank aan 
de aanwezigen. 
 
Bas van der Grinten, secretaris 
29 augustus 2015 
 
 
JAARVERSLAG  
WEDSTRIJDLEIDER 
 
Zomersnelschaaktoernooi juli-augustus 
2015 
Winnaars A-groep: Max Warmerdam en 
Rainer Montignies 
Winnaar B-groep: Kim Clabbers 
 
Najaarscompetitie september-december 
2015 
Beste leeuw: Maarten Strijbos met 8 uit 9. 
Beste tijger: Bas v.d. Grinten met 8 uit 9 
Beste olifant: Robert Meilink met 8 uit 8 
Beste buffel: Miki Nieczyporowski met 9,5 
uit 10 
 
Gongtoernooi 17 december 2015 
Winnaar: Joep Nabuurs. 
 
Limianz Rapid Open 5 maaart 2016 
Winnaar A-groep: Jozef Simenon 
Winnaar B-groep: Yichen Han 
 

Voorjaarscompetitie Januari-april 2016 
Beste leeuw: Max Warmerdam met 8 uit 
10. 
Beste tijger: Peter Schoeber met 9 uit 10. 
Beste olifant: Miki Nieczyporowski met 7 
uit 9 
Beste buffel: Gerard in ’t Veld met 21 uit 
11. 
 
Beslissingswedstrijden clubkampioen-
schap 2 juni 2016 
Maarten Strijbos en Max Warmerdam 
speelden 2 partijen. Maarten versloeg Max 
in de eerste wedstrijd met de zwarte stuk-
ken en de tweede partij eindigde in remise. 
Hierdoor werd Maarten voor de 13e achter-
eenvolgende keer clubkampioen. 
 
Hemelvaarttoernooi 2016 
Winnaar: Henk van Gool. 
 
Rabobank Open Kampioenschap van Ven-
lo mei-juni 2016 
Prijswinnaars: 1. Henk van Gool 5,5 punt; 
2. Peter Schoeber 5,5 punt; 3. Maarten Toll 
5 punt 
Winnaars ratingprijzen: John de Laat, Niek 
Sijbers en Axel Plate. 
 
Laddercompetitie 2015-2016 
Winnaar: Peter Timmermans met 40 pun-
ten. 
 
Ratingprijs 2015-2016 
Grootste stijger van dit seizoen is Maria 
Rahawadan met een stijging van 84 rating-
punten. 
 
Externe competitie 
Venlo 1 legde beslag op het kampioen-
schap in de 2e klasse D van de KNSB. 
Venlo 2 werd 4e in de Promotieklasse van 
de LiSB. 
Venlo 3 werd 8e en laatste in de 1e klasse A 
van de LiSB. 
Venlo 4 legde beslag op plaats 3 in de 3e 
klasse van de LiSB. 
 
Geert Hovens 
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JAARVERSLAG SECRETARIS AUGUSTUS 2015 - JULI 2016 
 
1. Ledenbestand / personalia 
Het aantal leden is afgelopen seizoen constant gebleven. Gelukkig is hiermee een eind  
gekomen aan de dalingen in eerdere perioden.  
 
Overzicht : 
 Juli 2016 Juli 2015 Juli 2014 Juli 2013 Juli 2012 
Totaal 61 61 72 77 78 
Senioren 58 58 63 64 67 
Jeugd 3 3 9 13 11 
 
 
2. Vergaderingen / Bestuur 
De algemene vergadering op 27 augustus 
2015 in ons clublokaal LimianZ werd  
bijgewoond door 26 leden. 
Naast de gebruikelijke agendapunten kwam 
de stopzetting van de jeugdactiviteiten in 
het Ald Weishoes aan de orde. 
Verder werd Ad Burgmans herkozen als 
voorzitter, en Gerard in ’t Veld als be-
stuurslid. 
 
De Bestuurssamenstelling was het afgelo-
pen seizoen ongewijzigd: 
Voorzitter:  
Ad Burgmans 
Secretaris: 
Bas van der Grinten 
Penningmeester: 
Gerard in 't Veld 
Wedstrijdleider:  
Geert Hovens  
 
Het bestuur vergaderde zoals gebruikelijk 
elke twee maanden. 
 
3. Resultaten van onze leden bij 
 toernooien elders 
• Max Warmerdam deed uitstekende za-

ken bij het Vienna Chess Open 2015 
van 15 t/m 23 augustus. Met een score 
van 5,5 uit 9 tegen zeer sterke tegen-
standers won hij veel ratingpunten. 

• Siem van Dael behaalde bij het zeer 
sterk bezette toernooi in Goch (3 t/m 6 
september) een mooie 26e plaats en won 
daarmee een ratingprijs. 

 
• Miki Nieczyporowski eindigde op de 

tweede plaats in de B-groep bij het 
Herfsttoernooi in Tegelen op 20 sep-
tember.  

• Bij het Hyfass-toernooi in Bergen op 3 
oktober waren 5 VSV-leden van de par-
tij. Henk van Gool deed de beste zaken 
met een 5e plaats. 

• Max Warmerdam behaalde bij het 
World Youth Championship van 25 ok-
tober t/m 5 november in Porto Carras 
(Griekenland) 7 uit 11, goed voor een 
30e plaats. 

• Siem van Dael speelde van 17 t/m 24 
oktober mee bij de open groep van het 
Hoogeveen Schaaktoernooi, samen met 
vele grootmeesters. Hij behaalde een 
eervolle score van 2,5 uit 7. 

• Bij het NK Rapid voor jeugd in Eind-
hoven op 21 november vielen Siem van 
Dael en Max Warmerdam in de prijzen. 
Siem werd tweede in categorie 2001 en 
Max derde in categorie U25. 

• Maarten Strijbos won het Kersttoernooi 
van de Blerickse SV op 21 december. 

• Piet Thijssen werd winnaar van het 
A74-toernooi in Tegelen op 29 decem-
ber. 

• Siem van Dael en Max Warmerdam 
waren weer van de partij bij het Schaak-
festival in Groningen eind december. 
Siem eindigde in de B-groep op de 35e 
plaats met 4 uit 9 en Max bereikte een 
mooie 16e plaats in de A-groep met 5,5 
uit 9. 
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• Het nieuwjaarstoernooi van ’t Pionneke 
op 3 januari werd een prooi voor Joep 
Nabuurs. Henk van Gool werd vijfde. 
Verder waren nog drie VSV-leden van 
de partij. 

• Drie weken later was hij ook de sterkste 
bij het Open Noord-Limburgs snel-
schaakkampioenschap in zijn woon-
plaats Horst (23 januari). 

• Aan het Tata Chess Tournament in ja-
nuari namen acht Venlonaren deel. 
Siem van Dael haalde een prachtig re-
sultaat door tienkamp 4 te winnen met 7 
uit 9. Bas van der Grinten won zijn 
dagvierkamp (2C). 

• Het Bayertoernooi (voorheen Nunhems 
Zaden) op 27 februari werd bezocht 
door tien VSV-spelers. Peter Timmer-
mans won poule F en Dick Kappert 
werd tweede in poule C. 

• Max Warmerdam behaalde begin febru-
ari tijdens een meestertienkamp in 
Wachtebeke (België) zijn eerste IM-
norm ! 

• Siem van Dael deed mee aan de A 
groep van het Open Alkmaars Schaak-
kampioenschap van 4 t/m 6 maart. Hij 
eindigde 18e met 3 uit 6. 

• Siem en Max deden van 24 t/m 28 
maart mee aan het kolossale Grenke 
Chess Open in Karlsruhe (bijna 1000 
deelnemers !). Max scoorde 5,5 punt uit 
9 en Siem 3,5 punt. 

• Bij een goed bezet rapidtoernooi in 
Bunschoten-Spakenburg op 16 april be-
haalde Siem de 4e plaats met 4 uit 7. 

• Siem van Dael werd Nederlands jeugd-
kampioen in de D-categorie (in Rijswijk 
van 5 t/m 7 mei) met de prachtige score 
van 8,5 uit 9 ! 

• Max Warmerdam speelde na achtereen-
volgende titels in de C- en B-categorie 
van het NK Jeugd dit keer mee in de A-
categorie (van 30 april t/m 7 mei in Rot-
terdam). Hij behaalde een eervolle vijf-
de plaats met 5,5 uit 9. 

• Verder haalde Max een tweede mees-
ternorm door zijn teamresultaat bij 
eFXO Apeldoorn. 

• Henk van Gool prolongeerde zijn titel 
bij het Open Blericks Kampioenschap 
met 6,5 uit 7. De laatste ronde was op 
19 april. Er deden tien VSV’ers mee. 

• Aan het BPB Limburg Open in Maas-
tricht tijdens het pinksterweekend (7 
ronden) namen vier VSV-leden deel.  
Miki Nieczyporowski behaalde in de C-
groep een mooie 11e plaats met 5 pun-
ten. In de A-groep werd Max Warmer-
dam 20e met 4,5 punt, Henk van Gool 
57e met 3,5 punt en Siem van Dael 108e 
met 2 punt. 

• Joep Nabuurs behaalde met 4 uit 6 een 
zesde plaats bij het Persoonlijk Kampi-
oenschap van Noord-Brabant in Eind-
hoven van 27 t/m 29 mei. 

• Siem van Dael en Max Warmerdam 
waren van de partij bij het HSG Open in 
Hilversum van 17 t/m 19 juni. 
Siem werd 48e met 2,5 uit 6 en Max 22e 
met 3,5 uit 6.  

 
4. Interne, externe competitie en clubtoer-
nooien 
Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van 
de wedstrijdleider. 
 
5. Jeugdzaken 
Het 26e Theo van Spijktoernooi zou plaats 
vinden op zondag 20 maart. Dit bleek ech-
ter ongelukkig i.v.m. de Venloop op de-
zelfde dag. Verplaatsing naar een andere 
datum was ook lastig. Daarom werd helaas 
besloten tot afgelasting. 
Maar komend seizoen gaat het toernooi 
zeker weer door !  (op zondag 5 maart) 
 
6. Clubblad VSV-Vizier / website 
Opnieuw zijn zes mooie nummers versche-
nen, met fraaie artikelen van diverse schrij-
vers. 
De redactie bestond wederom uit Ad 
Burgmans en Peter Smith. 
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Het drukwerk werd alweer voor het achtste 
jaar prima afgeleverd door Xerox in Venray 
(met dank aan Ger van Leipsig !). 
 
Onze website heeft ook afgelopen seizoen 
veel actuele informatie gegeven, vooral 
door inbreng van Peter Smith en Geert  
Hovens.  
Verder konden leden (via een login-code) 
partijen naspelen van onder meer eerste en 
tweede team.  
Zie www.venlose-sv.nl . 
 
7. Schaakinstructie 
Voor het derde seizoen heeft Rudi van 
Gool een teamtraining verzorgd voor  
Venlo 3 bij een van de spelers thuis.  
Verder gaf Henk van Gool weer instructie 
op de clubavond van 19.00 tot 20.00 uur 
aan een enthousiaste groep. 
 
8. Diversen 
• Henk van Gool is sinds september 

schrijver van de schaakrubriek in De 
Limburger op woensdag (als opvolger 
van Frank Clevers). Hij heeft inmiddels 
al vele boeiende artikelen geschreven 
waarbij onze vereniging regelmatig aan 
bod is gekomen. 

• De film Pawn Sacrifice (over Bobby 
Fischer) werd op 21 januari voor het 
eerst vertoond in theater de Nieuwe 
Scene in de Nieuwstraat. Speciale gast 
hierbij was ons erelid Paul van der Ster-
ren. Voorafgaand aan de film werd hij 
geïnterviewd over onder meer zijn erva-
ring met topschakers. Na afloop gaf hij 
een demonstratie over enkele partijen 
van de match Fischer-Spasski uit 1972. 
Het was een geslaagde happening waar-
bij vele leden van onze club aanwezig 
waren. 
In het kader hiervan was er in dezelfde 
locatie ook een simultaan door Maarten 
Strijbos op 31 januari. 

 
 
 

Tot slot dank aan iedereen die zich het af-
gelopen seizoen weer heeft ingezet voor 
onze vereniging ! 
 
Bas van der Grinten, secretaris   
25 juli 2016 

http://www.venlose-sv.nl/
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MATERIAALOVERZICHT VSV  26-5-2016 
  

       Plaats 2016 2015 Opmerking 
 
Schaakborden Limianz 33 33 

 Schaakborden hout, oud - 0 2 Naar Tegelen 
Stukken hout in lichtkleurig houten kistje Limianz 20 20 

 Stukken hout, in donkerkleurig houten kistje Limianz 13 13 
 Stukken hout, in plastic doos Limianz 9 8 1 extra uit de reservestukken 

Reservestukken hout, in plastic doos Limianz 1 1 
 Klokken BHB klein formaat (analoog) - 0 1 Onbekend? 

Klokken DGT (oud model) Limianz 11 9 Telfout 2015? 
Klokken DGT-XL Limianz 11 10 Telfout 2015? 
Klokken DGT-2010 Limianz 12 10 2 aangeschaft 
Klok North American Limianz 1 1 

 Klok DGT easy gametimer Limianz 1 1 
 DEMO Bord + stukken magnetisch Gerard 1 1 Voor training 3e team 

Mededelingenbord + standaard Kim? 1 1 
 Set bordnummer 1-8 Limianz 1 1 
 Set bordnummer 1-10 Limianz 1 1 
 Rabobank banner Limianz 1 1 
 Doos administratiespullen Limianz 1 1   

    

 
 
 

 
RABOBANK OPEN KAMPI-
OENSCHAP VAN VENLO 2016 
 
Door Geert Hovens  
 
Dankzij een overwinning in de laatste ron-
de op Geert Hovens en de remise van Peter 
Schoeber tegen Maarten Toll wist Henk 
Peter op de valreep nog op de ranglijst te  
passeren. Maarten Toll legde beslag op de 
derde plaats. 
De ratingprijzen gaan naar:  
Tot 1700: John de Laat  
Tot 1550: Niek Sijbers  
Tot 1400: Axel Plate  
 
Wij danken alle deelnemers van het Rabo-
bank Open Kampioenschap van Venlo en 
omstreken voor 7 sportieve donderdagen. 
 

 
Henk van Gool krijgt de eerste prijs en  
wisselbeker van het Venlo Open 2016 
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Eindstand Rabobank Open Kampioenschap van Venlo 2016 
 

No. PNo.  Naam Score WP 

 
 

    1 1 Van Gool, Henk 5.5 30.5 
2 5 Schoeber, Peter  5.5 28.0 
3 8 Toll, Maarten  5.0  29.5 
4 9 De Lange, Vincent  5.0  29.0 
5 3 Hovens, Geert  4.5 32.5 
6 7 Kortenoeven, Bill  4.5  28.5 
7 6 Van der Hoogt, Nico  4.5  25.5 
8 10 Noij, Ted  4.0 30.0 
9 14 De Laat, John  4.0 29.0 

10 2 Van der Grinten, Bas  4.0  28.0 
11 4 Thijssen, Piet  4.0  27.0 
12 36 Alonso, José  4.0  23.0 
13 15 Plukkel, Simon  3.5  28.5 
14 30 Plate, Axel  3.5  26.5 
15 12 Op de Laak, Jan  3.5  26.0 
16 11 Meilink, Robert  3.5  25.5 
17 16 Leenders, Hans  3.5  25.0 
18 26 Sijbers, Niek  3.5  23.5 
19 29 Kuntzelaers, Piet  3.5  18.5 
20 19 Vossen, Jack  3.0  27.5 
21 27 Nieczyporowski, Miki  3.0  26.5 
22 20 Van Overbeek, Frank  3.0  22.5 
23 23 Dael, Martin  3.0  20.5 
24 21 Jacobitz, Karl  2.5  25.0 
25 22 Van Leipsig, Ger 2.5  24.5 
26 34 Rahawadan, Maria  2.5  24.5 
27 18 In 't Veld, Gerard  2.5  24.0 
28 24 Lietz, Bertram  2.5  21.5 
29 17 Burgmans, Ad  2.5  19.5 
30 32 Wuts, Harry   2.5  19.0 
31 28 Oosterbaan, Gerben  2.0  20.5 
32 33 Smith, Peter  2.0  18.5 
33 31 Timmermans, Peter  2.0  17.0 
34 37 Mamund, Abdul Rauof  1.5  22.5 
35 13 Kappert, Dick 1.5  21.0 
36 25 Joosten, Jean Paul  1.0  22.5 
37 35 Tiesinga, Kees  0.5  15.5 
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Peter Schoeber en Maarten Toll krijgen de 2e en 3e prijzen van het Venlo Open 2016  
 

 
Toeschouwers 
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PARTIJEN NASPELEN OP DE WEBSITE 
 
Door Ad Burgmans 
 
Op onze website www.venlose-sv.nl kun je 
partijen naspelen. Deze functie is sinds een 
half jaar mogelijk. We zijn er helemaal aan 
gewend dat in het clubblad bijna alle partij-
en van de externe competitie van het eerste  
 

 
Het digitaal kunnen naspelen van een partij 
is natuurlijk veel eenvoudiger dan het be-
kijken van een partij van papier af of wan-
neer je eerst een bord met stukken moet 
opzetten. Maar het voegt ook iets toe. Het 
is real live 

 

 
 
 
en het tweede team worden besproken in 
het clubblad. De teamleiders Henk van 
Gool en Marc van der Lee doen dat op een 
voortreffelijke manier. Marc bespreekt 
vaak alle partijen integraal, terwijl Henk 
fragmenten van partijen laat zien.  
De partijen op de website kunnen nage-
speeld worden, doordat gebruik gemaakt 
wordt van het programma ChessTheater. 
 

De partijen zijn alleen toegankelijk voor 
leden van de Venlose Schaakvereniging. Je 
hebt een gebruikersnaam en een wacht-
woord nodig om een partij te openen. Dat is 
gedaan, omdat onze schakers zich niet he-
lemaal bloot willen geven voor de concur-
rentie. Als je de inloggegevens niet meer 
weet, kun je die bij Bas van der Grinten 
opvragen. 

http://www.venlose-sv.nl/
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BOEBS COLUMN 

SchaakVelden 
 
Door Boeb Jacobs 
 
‘Schaken in Vel-
den’, dat gaan we 
mogelijk maken, 
schreef ik in een 
wervend artikel in 
het Veldense dorps-
blad,  ‘De Haver-
kist’. En na even 
nadenken, je bent 
tenslotte schaker of 
je bent het niet, was 
de naam  van de schaakclub in de aanhef 
van het artikel al geboren, SchaakVelden 
dus. 
 
Het idee om in Velden een schaakclub op te 
richten kwam helemaal voort uit eigen be-
lang, ik was naar Velden verhuisd. 
Het schrijven van zo’n artikel heeft veel 
overeenkomsten met het schrijven van een 
sollicitatiebrief, dan zit je ook in spanning 
of er reacties komen. 
Ik kende die gemoedstoestand nog wel uit 
de tijd toen ik in een ver en steeds grijzer 
wordend verleden reageerde op personeels-
advertenties waarin baantjes werden aange-
boden waar werkgevers zelf geen zin of 
geen tijd voor hadden. Naar de resultaten 
gemeten was ik geen grote sollicitatiebrie-
venschrijver. Want voor de één was ik te 
goed, en voor de ander niet goed genoeg. 
Ook het feit dat ik standaard 50 % meer 
vergoeding  voor mijn niet geringe diensten 
vroeg, droeg er niet toe bij dat werkgevers 
destijds  stonden te dringen om mij in te 
lijven. Dat het een enkele keer toch nog wat 
werd, moet geheel worden toegeschreven 
aan de mysterieuze krachten in het bedrijfs-
leven. 
De Veldense bevolking stond bepaald niet 
te trappellen om van de mogelijkheid om te 
gaan schaken gebruik te maken. Want ter-
wijl ik tot ’s avonds laat met pen en papier 

bij de telefoon zat om een ledenlijst aan te 
leggen belde alleen mijn zuster uit Amstel-
veen. Ze vroeg hoe het met mij ging. 
De volgende ochtend rond elf uur ging de 
telefoon. Het was een mevrouw die vertelde 
dat ze mijn artikel had gelezen. Ze kende 
het schaakspel niet, maar stelde zich be-
schikbaar om het te leren. Dat moest wel in 
de middaguren gebeuren, want zei ze: ‘Ik 
ben inmiddels 83 jaar en ga ‘s avonds vroeg 
naar bed’. 
In de loop van de volgende week kwamen 
er meer bruikbare reacties binnen, waaron-
der die van Joop de Jong en Jan Doornen-
bal. Zij hadden ruime ervaring met club-
schaak o.a. opgedaan bij de Venlose 
Schaakvereniging. Joop werd onze eerste 
voorzitter. Jan kreeg de post van secretaris 
en is tot de dag van vandaag de drijvende 
kracht achter de vereniging. Vooral het 
jeugdschaak heeft zijn aandacht. Hij is ge-
diplomeerd schaakleraar. Ik werd penning-
meester. Aanvankelijk waren er  geen pen-
ningen om over te meesteren, de kas was 
leeg. 
Omdat ik ooit wel eens had gehoord dat 
gemeenten sportclubs  financieel  steunen 
schreef ik een brief naar de burgemeester 
van Arcen/Velden. Dat bleek een goede zet. 
Want de Burger schreef een leuke brief te-
rug. Daarin schreef hij zelf aan duursporten 
te doen waaronder geen schaken, maar dat 
hij het initiatief geweldig vond en f 500.-  
ter beschikking stelde. De Burgermeester, 
die later tot Gouverneur werd benoemd, 
heeft sportman als hij was, altijd belang-
stelling voor de schaakclub getoond, o.a. 
door de eerste zet te doen bij de simultaan 
wedstrijden die we jaarlijks in de feesttent 
tijdens de Veldense dorpsfeesten organi-
seerden. De feesttent is voor de schaakclub 
ook een mooie bron van inkomsten, want 
doordat onze leden daar gaan werken gene-
reerden we inkomsten die de contributies 
overtreffen. Het hoogtepunt van het Vel-
dense schaakleven is de jaarlijkse barbecue, 
waar ook de aanhang mee aanzit, bij René 
in zijn met fakkels verlichte parkachtige 
tuin van 5000 vierkanten meter. 
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Interne Zaken 
 

Door: Nico van der Hoogt 
 
 

M & M 
 

 De jaarlijkse strijd om de felbegeerdste 
aller schaaktitels in het Venlose schaakle-
ven, het clubkampioenschap der V.S.V., 
kende dit seizoen een ongemeen spannende 
apotheose. Want was het niet Maarten, die 
na zijn wederkomst vanuit Brabantse dre-
ven, reeds een dozijnmaal achtereenvolgens 
zich tot de gekroonde koning van de eens 
Koninklijk Erkende liet uitroepen? 
  Klopt. 
En dat diezelfde Maarten steeds geduchtere 
tegenstand begon te ondervinden door de 
influx van Max en Siem. Van de Neder-
lands jeugdkampioen kreeg hij zelfs in de 
tweede cyclus een nederlaag te verstouwen.   
En wist ene Nico hem op fraaie wijze  een 
halfje te ontfutselen… Eerder sneefde M. 
ook al tegen Dirk in de eerste omloop; de 
eerste barsten in een ijzeren schaakregime? 
  In ieder geval kwamen tot slot toch weer 
Maarten en Max  bovendrijven. Beiden als 
winnaar van een der cycli. Een beslissende 
tweekamp over 2 potten moest de nieuwe 
kampioen opleveren. 
 Knetterende spanning, die avond in mei! 
Doordat de tweede ontmoeting in remise 
uitmondde, hing alles van de eerste pot af. 
 
M & M voor aanvang  Fotografie: Bas 

 
 
 
 

Eerste beslissingspartij, clubkampioen-
schap V.S.V., 2015-2016 
 
Wit: Max Warmerdam 
Zwart: Maarten Strijbos 
B 33, Siciliaans 
Bedenktijd: 1 uur p.p.p.p 
Lichte commentaar: Fritz 15, Komodo & Stockfish & 
Nico 
 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Db6 
5.Pb3 Pf6 6.Pc3 e6 7.De2 Lb4 8.Ld2 0–0 
9.a3 Le7 10.g4 meest gespeeld wordt hier 
10. Lange Rok of 10.e5 De tekstzet geeft 
zwart de gelegenheid tot de obligatoire te-
genstoot: 10…d5 diagram! 
 

 
 
11.e5 beter 11.g5. Nu gaat de o-o-o verlo-
ren… Pd7 12.f4 Lh4+ 13.Kd1 f6 (g5!) 
14.exf6 Pxf6 15.g5 Pe8 16.Lh3 Pe7  (Pc7) 
17.Le3 Dd8 18.Pb5 beeld! 
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Deze wilde galopsprong van de witte rossi-
nant geef zwart de kans het initiatief dat 
was weggeëbd, weer opnieuw te grijpen. 
 18…e5 Fritz: 0.83 19.Lxc8 Txc8 20.fxe5 
Pf5 de elektronica schreeuwt om 20….d4. 
Een tijdelijk pionoffer vanwege flink initia-
tief. Hier wreekt zich de positie van de witte 
monarch zonder rok… bijv. 21.Lxd4 Pf5 
22.Dd3 Dd5 23.Tg1 Pxd4 24.P5xd4 Lf2! 
Met groot zwart pluswerk. 
Analysedia na 24…Lf2 
 

 
 
 21.Lxa7 Lxg5 22.c3 b6 weer had 22…d4! 
voor vette onrust in de witte gelederen ge-
zorgd… 23.P3d4? een ernstige misrekening 
van onze FM. Maarten laat zich niet twee-
maal uitnodigen en slaat toe: 23… Pe3+  
 

 
 
Ai! Dat ziet er heel lelijk uit. Wit moet wel 
vrijwillig in het aftrekschaak gaan staan… 

[Vrijwillig moeten, contradictio in terminis, 
sorry.]  
24.Kc1 Fritz meldt: -+ 2.33 Da’s verloren 
dus. Max maakt er maar het beste van en 
levert de dame in tegen loper en paard. 
Bovendien heeft met opgeven nooit iemand 
een pot gewonnen. Dixit Joachim. Zal Max 
nog een kans krijgen? Vooralsnog werkt de 
veelvoudig clubkampioen koeltjes af…  Tf2 
25.Dxf2 Pg4+ 26.Dd2 Lxd2+ 27.Kxd2 
Pc7 28.Pd6 Ta8 29.Lxb6 weergave! 
 

 
 
Hier had het simpele 29…Pxe5 de winst 
stevig in handen gehouden. Er volgde ech-
ter: 29…Dg5+? gooit de winst het raam 
uit! Fritz’ rode lampje licht fel op en het 
siliciummonstertje meldt een waardering 
rond de 0.00! Max back in business!  
30.Kc2 Dg6+ 31.Kd2? Jammer voor Max. 
Met 31…Pd4-f5 blijft het gelijk. Nu speelt 
Maarten geroutineerd af. 31…Tb8 
32.Lxc7 Txb2+ 33.Kc1 Tf2 34.Td1 Pe3 
35.P6f5 Pxf5 36.Pxf5 Dxf5 37.Td2 Df4 
38.Taa2 Tf1+ 39.Kc2 De4+ 40.Kb3 Tb1+ 
41.Tab2 Dc4+ 42.Kc2 Txb2+ 43.Kxb2 
Dxc7 0-1 
 
En zo ging de titel voor de dertiende maal 
naar Maarten.  
Zeker gezien de felle tegenstand allerwegen 
een zeer bijzondere prestatie. 
 
Hulde en hartelijke gelukwensen! 
Gaan we verder met meer goed nieuws. 
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 Dat gaat vanzelfsprekend over de bijzon-
dere prestaties van Siem en Max op het NK 
jeugd eerder dit jaar. Daar werd al elders 
verslag van gedaan, o.a. door Henk in zijn 
voortreffelijke wekelijkse schaakrubriek in 
“De Limburger”: “Limburgers tonen klas-
se op NK jeugd.”  Hij schrijft daar onder 
meer: “Siem van Dael uit Reuver had geen 
medelijden met zijn tegenstanders en over-
klaste ze allemaal. Een ronde voor het ein-
de was van Dael al Nederlands kampioen. 
Met een monsterscore van 8 punten uit 8 
partijen. Alleen in de negende, tevens laat-
ste ronde, stond hij een remise toe tegen de 
nummer 2…”  
Het Schaakmagazine spreekt ook van een 
oppermachtige Siem en geeft nog een aar-
dige tactische slotzet van Siem tegen Mu-
hammed Zubair in de eerste ronde. 
 
Siem – Muhammed, ronde 1 na 38…Db6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SM: “En er volgde Txh7! Waarna zwart 
meteen opgaf. Na 39…Kxh7 wint wit met 
30.Td7+ Kg8 31.Tg7+ Kxh8 32.Txg6+”  

 
Siem in actie 
 
 
 
 
 
Foto: 
Cissy Caljé 
 
 

Ook Max deed het heel behoorlijk in de 
hoogste categorie en werd 5de met 5,5 uit 9. 
Over hem schreef IGM Hans Ree lovend in 
zijn schaakrubriek in de NRC van 14 mei 
2016: 
“…Hing Ting Lai was de beste speler in het 
jeugdkampioenschap, maar de leukste was 
misschien Limburger Max Warmerdam 
(16). In bijna al zijn partijen gebeurde iets 
bijzonders.” 
Ree geeft de volgende partij als bewijs van 
zijn stelling.  
 
Wit: Sebastian Halfhide 
Zwart: Max Warmerdam 
NK jeugd Rotterdam 2016 
Commentaar: Nico & zijn vriendjes 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 
5.Pc3 a6 6.Lg5 Pbd7 7.De2 h6 8.Lh4 g6 
9.f4 e5 10.0–0–0!? Het dient gezegd dat het 
wel Sebas is die de knuppel in het kippenkot 
gooit. Laat zien! 
 

 
 
Wits beide paarden belanden op de slacht-
bank. Moedig! 
exd4 Max gaat op wits uitdaging in 11.e5 
dxc3 12.exd6+ beter was het om beide 
stukken terug te winnen met: 12.exf6 Pe5 
13.fxe5 Le6 14.b4 hoewel zwart dan ook de 
beste papieren in handen houdt 12… Le7 
13.bxc3 Kf8 14.g4 Lxd6 15.Txd6 De7 
16.Dd2 g5 17.fxg5 Pe4  Effe kijke… 

http://www.schaakbond.nl/nieuws/het-nk-tot-en-met-12-jaar-start-5-mei-in-rijswijk/image/image_view_fullscreen�
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Een scherpe stelling.  
18.Dd4 Tg8 19.Txh6? met 19.Lg3 viel er 
nog te knokken Da3+ 20.Kd1  Pxc3+  veel 
sterker was hier: 20...Pe5!  
Analysediagram 
 

 
 
Beide zwarte knollen zijn taboe, er dreigt 
immers Lxg4+ en het ingrijpen van de to-
ren loerend op a8. Nu kan wit nog vech-
ten… 
21.Kd2 Pb1+ 22.Ke2 Dc5  23.Dd3 Ree 
schrijft: “Begrijpelijk dat wit niet de dames 
wil ruilen maar er zat niets anders op.” 
Hier wagen mijn elektronische knechtjes 
het om de IGM te weerspreken. Na het fri-
vole 23.Ke3 De5+ 24.Dxe5 Pxe5 25.Lg2 
Pa3 26.Le4  zijn de zaken nog lang niet zo 
duidelijk. Na de tekstzet schuift Max vlotjes 
uit. 23…  De7+ 24.Kd1 Pc5 25.Dd4 Pe4 
26.Lc4 Pec3+ 27.Kc1 Da3# 
 
0–1 

En nu op naar het E.K. met Siem. Veel suc-
ces beiden! 
Goed, er is nog plaats voor een kleintje: 

 

 
 Het lemma “schaken” in mijn Dikke van 
Dale meldt ook: 
2. schaken 2. Een meisje of vrouw ontvoe-
ren en tegen haar wil verborgen houden”  
Een voorbeeld daarvan leverde “De Lim-
burger Koerier” in oktober 1936.  
 

Een schaker die pech had 
“Sinds Max Euwe het wereldkampioenschap 
schaken heeft gewonnen, denken we bij het 
hooren van het woord schaken niet meer aan 
de romantiek, die in de middeleeuwen nogal 
veel werd beoefend. Trouwens: de ridders, die 
tegen een muur op naar een venster klommen, 
waar de geliefde met kloppend herte hun komst 
verbeidde, zijn dun gezaaid. Wordt er dan toch 
eens iemand geschaakt, dan is het geval zoo 
prozaïsch als dit: een lieve schoone uit Venlo, 
mej.van L. vluchtte met haar galant per trein 
naar Maastricht. Het meisje was minderjarig 
en haar ouders waren met haar avontuur niet 
ingenomen. Dus werd de politie in den arm 
genomen. Deze bracht het geschaakte kind 
spoedig naar haar ouders terug. De schaker 
hield zich eenige dagen schuil, doch de politie 
vergat hem niet. Zondag mocht het haar geluk-
ken de hand op hem te leggen. Het was de Te-
gelenaar R., die Maandagmorgen zijn romanti-
sche ontboezemingen met overbrenging naar 
Roermond moest bekoopen.” 
Een heldhaftige Tegelenaar in ’36! Chapeau! 
 
 

 
 
 

 
 
Nico, juli 2016 
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      - Herhaalde Oproep - 
EEN NIEUWE RUBRIEK:  
‘IN ONTWIKKELING’ 
 
Door Peter Smith 

In 2015 heeft de redactie onder de leden 
van deze vereniging een enquête (Quick 
Scan) gehouden om hun mening te horen 
over het clubblad.  

Daaruit bleek dat het clubblad hoog wordt 
gewaardeerd. Behalve antwoorden op ge-
sloten vragen konden ook opmerkingen of 
suggesties worden gedaan. Hans Leenders 
deed de volgende suggestie: ‘start een ru-
briek over een opening of  een speciaal 
eindspel van koning + 2 lopers tegen ko-
ning’. 

De redactie neemt deze suggestie graag 
over en we zijn blij dat Joep Nabuurs be-
reid is een dergelijke rubriek te verzorgen.  

Hij zal onderwerpen beschrijven die goed 
zijn voor de ontwikkeling van een club-
schaker. Zowel schaaktechnische als leer-
technische onderwerpen zullen worden be-
handelt. 

Joep kan overigens niet beloven elk num-
mer een artikel te schrijven, zodat de ru-
briek onregelmatig zal verschijnen. 
 
Om zijn rubriek te laten aansluiten op de 
wensen van de leden roepen wij jullie op 
om onderwerpen naar hem te mailen. 
Dat kunnen natuurlijk bepaalde openingen 
of eindspelen zijn, maar misschien hebben 
jullie nog andere suggesties.  
 
Onderwerpen kunnen rechtstreeks gestuurd 
worden naar Joep Nabuurs.  

E-mail:  joepnabuurs@home.nl 

 
 

 

 
 
 
 

 

mailto:joepnabuurs@home.nl
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             - 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 

 
 
SFEERIMPRESSIES 1e ZOMERSNELSCHAAKTOERNOOI 2016 
Donderdag 7 juli 2016 
 

 
Hans van Mulekom tegen Dirk Bergmans  

mailto:piet.thijssen@hetnet.nl
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Jos Kempen tegen Jack Vossen 
 
 

 
Ad Burgmans tegen Boeb Jacobs 
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INTERNE ELO RATING Per 12 juli 2016 
 (inclusief Rabo Venlo Open 2016) 
 
Door Ger van Leipsig 
 
Maria Rahawadan is de hoogste ELO stijger. 
. 
Speler Progressie Begin 

seizoen 12-07-16   Speler Progressie Begin 
seizoen 12-07-16 

Strijbos M -12 2282 2270  Clabbers K 7 1660 1667 

Gool R van -8 2228 2220  Leenders H -15 1654 1639 

Montignies R 1 2217 2218  Clabbers S -22 1640 1618 

Nabuurs J 20 2195 2215  Kappert D -17 1628 1611 

Smith T 24 2168 2192  Jacobitz K 25 1570 1595 

Alkhazashvili O 0 2179 2179  Vink R -30 1602 1572 

Warmerdam M -3 2175 2172  Veld G in 't -65 1626 1561 

Nabuurs M 0 2158 2158  Munten G -19 1567 1548 

Gool H van 9 2128 2137  Nieczyporowski M 67 1471 1538 

Neurer T 13 2083 2096  Burgmans A -30 1560 1530 

Guddat J 18 2063 2081  Leipsig G van -89 1614 1525 

Fehmer C 12 2043 2055  Kuntzelaers P -15 1520 1505 

Bergmans D 38 1917 1955  Lietz B -40 1544 1504 

Rievers J -29 1975 1946  Dael M -58 1528 1470 

Grinten B van der 15 1907 1922  Jacobs B -24 1454 1430 

Everaars H 0 1919 1919  Joosten JP -46 1465 1419 

Boonen P 0 1918 1918  Heemskerk F 0 1394 1394 

Mertens F 20 1881 1901  Oosterbaan G 7 1354 1361 

Schoeber P -7 1908 1901  Kempen J 46 1272 1318 

Hovens G 32 1866 1898  Rahawadan M 84 1230 1314 

Thijssen P -21 1904 1883  Timmermans P -2 1313 1311 

Jacobs J -2 1874 1872  Smith P 24 1252 1276 

Dierx G 0 1865 1865  Wuts H -18 1286 1268 

Lee M van der 27 1816 1843  Sakandri S 37 1200 1237 

Dael van S 20 1821 1841  Mahmund A.R 34 1200 1234 

Mulekom H van 4 1837 1841  Houwen A 19 1206 1225 

Hoogt N van der 15 1822 1837  Ham B vd -26 1200 1174 

Laat J de 19 1713 1732  Hendrickx J -7 1167 1160 

Spijk H van 0 1730 1730  Tiesinga C -74 1200 1126 

Meilink R -1 1693 1692  Blankerz H 0 1116 1116 

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

Laak J op de -82 1769 1687      
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