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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2016-2017 nr. 1 

Opgericht 1 september 1925, door goedkeuring van de statuten erkend bij Koninklijk Besluit 

van 17 juni 1952. 
 

 

Voorzitter A. Burgmans                                    adburgmans@kpnmail.nl 

 Beethovenstraat 2, 5914 BN Venlo    077-3512547 

  

Secretaris / B. van der Grinten                     bvdgrinten@ziggo.nl 
 

    jeugdleider Rijnbeekstraat 35, 5913 GA  Venlo     077-3523420 

   
  

Wedstrijdleider G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 

   Engerstraat 35, 5931 EK  Tegelen     077-3260300 

  

Penningmeester G. in ´t Veld gerard@dvlop.nl 

 Adriaan Flinklaan 4, 5915 JG Venlo  06-13854206 

  

Clublokaal Senioren LimianZ 

 Kaldenkerkerweg 182/b, Venlo     077-3548969 

 

Speeldagen donderdag : 20:00 - 01:00 senioren 
 

Contributies: 

  senioren € 100,- per jaar 

  senioren elders hoofdlid € 50,00 per jaar 

  jeugdleden  € 50,00 per jaar  

   

Advertenties:  € 75,-   per seizoen     (1  pagina, 6 afleveringen) 

   € 40,-   per seizoen     (½ pagina,          "            ) 
 

Abonnement clubblad : € 15,-   per seizoen (6 afleveringen) 
 

Rekening Venlose Schaakvereniging: NL41 RABO 0146 6576 91 

 

Internet:   www.venlose-sv.nl 

 

Speelzalen 

De Bantuin        Team 1           : Past. Kierkelsplein 20,        Venlo  077-3515413 

Zalencentrum LimianZ      Team 2, 3 & 4: Kaldenkerkerweg  182/b,   Venlo  077-3548969 

 

Redactie Peter Smith                               familie.smithsanders@gmail.com 

 Schaapsdijkweg 11,  5913 GL  Venlo         077-3548436 

 Ad Burgmans                                    adburgmans@kpnmail.nl 

 Beethovenstraat 2,  5914 BN Venlo            077-3512547 
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  KINHOUDK 

 

 

Programma t/m december 2016 Piet Thijssen 

Personalia Bas van der Grinten 

Mededelingen Redactie 

Openingswoord Ad Burgmans 

Notulen Algemene vergadering 25 augustus 2016 Bas van der Grinten 

KNSB ronde 1: De Wijker Toren- Venlo 1  Henk van Gool 

KNSB ronde 2: Venlo 1 - Oud Zuylen Utrecht Henk van Gool 

Boebs Column: De zwarte band en de grootmeester titel Boeb Jacobs 

Benders Sponsoractie Gerard in ‘t Veld 

LiSB ronde 1: Venlo II vs. Blerick I Nico van der Hoogt 

Langs de oevers van de Chu Joep Nabuurs 

Herhaalde oproep, Nieuwe rubriek ‘In Ontwikkeling’ Peter Smith 

Schaakbord op Toneel! Peter Smith 

Interne competitie Geert Hovens 

Interne ELO rating Robert Meilink 

Zomersnelschaaktoernooi: einstanden Geert Hovens 

Ledenlijst Bas van der Grinten 

 

KPROGRAMMAK 
 
November 2016 

03-nov-16 don. interne competitie + ladder Limianz 

05-nov-16 zat. 3e ronde KNSB-bondscompetitie Voerendaal-Venlo 1 

10-nov-16 don. interne competitie + ladder Limianz 

17-nov-16 don. interne competitie + ladder Limianz 

21-nov-16 maa. BSV Open ronde 1 Blerick 

24-nov-16 don. interne competitie + ladder Limianz 

26-nov-16 zat. 4e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1-DSC Delft 

27-nov-16 zon. 2e ronde LiSB-bondscompetitie Uitwedstrijden 

    

December 2016 

01-dec-16 don. interne competitie + ladder Limianz 

08-dec-16 don. interne competitie + ladder Limianz 

12-dec-16 maa. BSV Open ronde 2 Blerick 

15-dec-16 don. interne competitie + ladder Limianz 

17-dec-16 zat. 5e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1-Wageningen 

18-dec-16 zon. 3e ronde LiSB-bondscompetitie Limianz 

22-dec-16 don. Gongschaaktoernooi Limianz 

27-dec-16 din. 6e A74 toernooi Tegelen 

    

 

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: 16 november 2016   
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KPERSONALIAK 
 

 Aanmeldingen:   Laurens Ekker, Venlo 

 Afmeldingen:      Jasper Hendrickx 

 Adresgegevens:   Abdul Mamund, nieuw telefoonnummer 06-86243402 

 

 

 

KMEDEDELINGENK 
 

• Na de promotie naar de eerste klasse KNSB staat Venlo 1 na twee gewonnen wedstrij-

den verrassend gedeeld eerste. Dit ontlokt teamcaptain Henk van Gool de verzuchting: 

Voor even?! Zie zijn verslagen van deze twee matches elders in dit blad. 

• Op zondag 16 oktober 2016 speelden drie VSV teams in hun thuishonk de eerste ronde 

van de LiSB competitie van het nieuwe seizoen. Het was een geheel Venloos-Blericks 

onderonsje. Venlo 2 en Venlo 3 verloren beide en Venlo 4 wist de eer enigszins te red-

den door met vier-nul te winnen. Zie de foto op de voorpagina. 

• 'Tisweervoorbij.....dat mooie zomersnelschaken, mijmert Geert Hovens nog na. Win-

naar van groep A was Henk van Gool en de winnaars van groep B waren Robert Mei-

link en Jack Vossen. 

• Max Warmerdam en Siem van Dael hebben deelgenomen aan het Europees Jeugd-

kampioenschap Schaken, dat van 17 tot en met 28 augustus 2016 in Praag werd gehou-

den. Siem eindigde uiteindelijk met 5,5 punten uit 9 als 43e. Max was na de laatste ron-

de terug te vinden op plaats 17. Hij behaalde 6 punten uit 9.  

• Net terug uit Praag hebben zij ook meegedaan aan het 4-daagse toernooi in Goch (4 t/m 

9 september 2016). Max eindigde op de vierde plaats en Siem op de 33e plaats. 

• Max, op zoek naar zijn derde IM norm, was één van de genodigde spelers van het 

Haarlemse Meesters Schaaktoernooi. Uiteindelijk bleef Max steken op 3,5 punten uit 

negen partijen, onvoldoende was voor een IM-norm. Siem gebruikte de pré-

herfstvakantieweek om in de 20e editie van het befaamde Hoogeveen Schaaktoernooi te 

spelen. Na negen ronden vond Siem zich terug op plaats 62 van de sterk bezette Open 

groep. 

• De Venlose Schaakvereniging doet mee aan de sponsoractie van Benders Plus Venlo 

en Blerick. Degenen die boodschappen doen bij Benders en onze club willen steunen 

worden verzocht de ontvangen zegels te geven of op te sturen aan penningmeester Ge-

rard in ’t Veld. 

• Van 19 tot en met 30 oktober 2016 brengt theater Suus in Zwolle acht maal het stuk De 

barones en de dominee. Hiervoor gebruiken ze het Levend Schaakspel-bord van de 

Venlose Schaakvereniging. Zie het artikel hierover in dit Vizier. 

• Joep Nabuurs reisde  in China ‘Langs de oevers van de Chu’ op zoek naar een Chinees 

schaakfestival. Hij heeft voor ons hierover een bijzonder verslag geschreven.  

• Boeb Jacobs heeft een zwarte band, het hoogst bereikbare voor judoka’s. Maar wat 

zijn de parallellen met de titel grootmeester, het hoogst bereikbare in de schaaksport? 

Lees zijn column hierover in dit blad. 
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OPENINGSWOORD  

Hartelijk welkom op 

de jaarvergadering 

van de 91-jarige Ven-

lose Schaakvereni-

ging. In het bijzonder 

heet ik welkom onze 

ereleden, Hub van 

Spijk, Bas van der Grinten, Piet Thijssen en 

Jan op de Laak. Ook een bijzonder welkom 

aan Nico van der Hoogt en Henk van Gool, 

beiden lid van verdienste.  

 

De agenda van deze jaarvergadering bevat 

de gebruikelijke punten die ieder jaar te-

rugkeren: de jaarverslagen van de secreta-

ris, de wedstrijdleider en de penningmees-

ter; de begroting voor het komende seizoen, 

de prijsuitreiking van de interne competitie, 

de indeling van de interne en externe com-

petitie van het nieuwe seizoen en de ver-

kiezing van het bestuur. Een extra agenda-

punt is de sponsoring van het eerste team, 

onder punt 11. Daar hebben wij als bestuur 

wat uit te leggen en daar moeten we in alle 

openheid met elkaar over praten. De ver-

kiezing van het bestuur is regulier: enkele 

bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar. 

Ook de voorzitter is aftredend en herkies-

baar. Voor mij is het de laatste keer dat ik 

me verkiesbaar stel. Ik ben in 2005 in het 

bestuur gekomen en ben vanaf 2006 voor-

zitter. Tijd voor verandering, lijkt mij.  

 

Wij hebben weer een schaakjaar afgesloten. 

We kijken terug op een jaar met mooie 

toernooien: het LimianZ Rapid Open in 

maart, het RABO Open Kampioenschap 

Venlo in mei-juni en het Zomersnelschaak-

toernooi in juli-augustus. Ons eerste team 

werd kampioen in de 2e klasse D van de 

KNSB en promoveert naar de 1e klasse. 

Daarentegen degradeerde ons derde team 

uit de 1e klasse van de LiSB. Ons tweede 

en vierde team handhaafden zich in de 

promotieklasse en de 3e klasse van de 

LiSB. De ambitie van het eerste team is 

handhaving in de 1e klasse, maar alle ande-

re teams willen niets liever dan promove-

ren. Dat is de doelstelling voor het nieuwe 

seizoen.  

Maarten Strijbos is voor de 13e achtereen-

volgende keer clubkampioen geworden. Hij 

heeft dit jaar een beslissingswedstrijd nodig 

gehad tegen Max Warmerdam. Een knappe 

prestatie. Qua rating is Max immers Maar-

ten gepasseerd. De laatste KNSB-rating 

van Max is 2406 en van Maarten 2315. 

Ook bij de tijgers, de olifanten en de buf-

fels is volop strijd geleverd. Opmerkelijk is 

verder dat Peter Timmermans een verras-

sende winnaar is van de laddercompetitie 

en dat Maria Rahawadan als grootste stijger 

de ratingprijs heeft gewonnen.  

 

Momenteel spelen Max Warmerdam en 

Siem van Dael op het Europese Jeugdkam-

pioenschap in Praag. Zij doen het daar goed 

en natuurlijk zijn we heel trots op deze ta-

lenten. Zij komen uit het nest van de Tegel-

se Schaakvereniging en hebben hun ver-

volgstap gemaakt in de Venlose Schaak-

vereniging, maar dit zijn jongens die de 

ambitie en het talent hebben om nationaal 

en internationaal verder te groeien. Onlangs 

heeft de Gemeente Venlo aan beiden een 

Topsport subsidie van € 1000,- toegekend. 

Deze subsidie is aangevraagd door de Te-

gelse en de Venlose Schaakvereniging sa-

men. Zoals jullie weten hebben beide 

schaakverenigingen een deal met elkaar om 

samen te werken op het gebied van jeugd-

opleiding. We hopen dat meer talentvolle 

jeugdspelers in het belang van hun ontwik-

keling gaan deelnemen aan de Venlose 

competitie.  

 

Voordat we met de vergadering verder gaan 

wil ik nog enkele mensen in het bijzonder 

bedanken. Rudi van Gool voor de training 

aan het derde team. Henk van Gool voor de 

training op de donderdagavond vooraf-

gaand aan de clubavond. Verder heeft Henk 

een groot aandeel in het bibliotheekschaak 

op de dinsdag in de Venlose bibliotheek. 

En op woensdag lezen we met grote be-

langstelling zijn column in de Limburger. 
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Ger van Leipsig wil ik bedanken voor het 

bijhouden van de Elorating. Hij heeft dat 

vele jaren gedaan. Dit wordt vanaf heden 

overgenomen door Robert Meilink. Ger 

was ook onze verbinding met Xerox voor 

het drukken van het clubblad. Maar Ger 

werkt sinds kort niet meer bij Xerox en het 

is onzeker, mede door de reorganisatie bij 

Xerox, of wij met ons drukwerk daar in de 

nabije toekomst nog terecht kunnen. Het 

bestuur gaat alternatieve mogelijkheden 

onderzoeken. Een van de alternatieven is 

om het clubblad alleen nog digitaal te ver-

spreiden. Maar zover is het nog niet. Peter 

Timmermans wil ik bedanken voor de ver-

spreiding van het clubblad. Peter Smith 

voor de redactie van het clubblad. Ook 

dank ik mijn medebestuursleden voor hun 

inzet voor de vereniging.  

 

Na deze inleiding open ik de vergadering. 

 

25 augustus 2016 

Ad Burgmans, voorzitter 

 

 

 

 

NOTULEN  ALGEMENE VERGADERING  

DONDERDAG 25 AUGUSTUS 2016 IN CLUBLOKAAL LIMIANZ  

 
Aanwezig: 23 leden  

Afgemeld: P. Boonen, H. Borghouts,  

S. van Dael, G. Dierx,  

A. Houwen, J. Jacobs,   

J. Joosten,  J. Kempen,  

J. de Laat, H. Leenders,  

J. Nabuurs, T. Smith,  

M. Strijbos, P. Timmermans, 

M. Warmerdam   

   

1. Opening door de voorzitter 

Voorzitter A. Burgmans opent de vergade-

ring om 20.15 en heet de aanwezigen wel-

kom, in het bijzonder de ereleden Hub van 

Spijk, Jan op de Laak, Piet Thijssen en  

Bas van der Grinten en, en de leden van 

verdienste Henk van Gool en Nico van der 

Hoogt.  

Zijn openingswoord is elders vermeld. 

2. Mededelingen en Ingekomen stukken 

Afmeldingen zie boven.  

 

3. Notulen van de algemene vergadering 

d.d. 27-8-2015 

Goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag secretaris 

Goedgekeurd. 

 

 

 

5. Jaarverslag wedstrijdleider 

Wedstrijdleider G. Hovens merkt op dat er 

wat problemen waren bij de play-off in de 

Leeuwengroep. Diverse partijen moesten 

daardoor bij de Blerickse SV worden ge-

speeld (hierbij dank aan Dirk Bergmans). 

Verder zijn in de Buffelgroep wat experi-

menten gedaan die achteraf niet goed zijn 

bevallen. Er zal nu weer een halve competi-

tie worden gespeeld. 

Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd. 

 

6. Prijsuitreiking interne competitie 

Maarten Strijbos en Max Warmerdam 

speelden op 2 juni een beslissingswedstrijd 

om het clubkampioenschap. Maarten won 

met 1,5-0,5 en werd daarmee voor de der-

tiende achtereenvolgende keer kampioen !  

De prijswinnaars ontvangen zoals gebrui-

kelijk weer een (schaak)boek.  

Dit zijn: 

(eerstgenoemde Najaar cyclus, tweede ge-

noemde Voorjaar cyclus) 

• Groep 4 (Buffels) Miki Niec-

zyporowski en Gerard in ‘t Veld 

• Groep 3 (Olifanten)  Robert Meilink 

en Miki Nieczyporowski    

• Groep 2 (Tijgers) Bas van der Grin-

ten en Peter Schoeber  
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• Groep 1 (Leeuwen) Maarten Strijbos 

en Max Warmerdam. 

Ladderwinnaar werd Peter Timmermans. 

De ratingprijs is voor Maria Rahawadan 

(stijging van 84 punten). 

Alle prijswinnaars nogmaals van harte ge-

lukgewenst ! 

 

7. Jaarverslag penningmeester  

Penningmeester G. in 't Veld merkt enkele 

dingen op: 

• Het resultaat is met € 293,70 flink 

beter uitgevallen dan begroot (€ -

141). Dit komt met name door het 

verhuur van het Levend Schaakspel. 

Wel zijn er lagere opbrengsten toer-

nooien, vooral door het niet door-

gaan van het Theo van Spijktoer-

nooi. 

• Voor de reservering voor het 100-

jarig jubileum was voorgesteld per 

jaar elk lid €5 te vragen. Gezien het 

positieve resultaat is dit nu echter 

niet nodig. Per jaar zal de situatie 

bekeken worden. 

• Winst is toegevoegd aan eigen ver-

mogen. 

• In de pot voor sponsoring eerste 

team zit € 1400 (komt bij punt 11 

aan de orde). 

H. van Spijk heeft waardering voor het ver-

slag, maar vindt de balans veel te beknopt. 

G. in ’t Veld zal dit voortaan uitgebreider 

doen. 

A. Burgmans merkt op dat er ook een ver-

dichte (uitgebreidere) balans is opgesteld. 

Deze zal voortaan ter beschikking komen. 

K. Clabbers vraagt of er al plannen voor 

het jubileum zijn. 

G. in ’t Veld antwoordt ontkennend. 

Het verslag wordt hierna goedgekeurd. 

 

8. Verslag kascommissie / Verkiezing kas-

commissie 

A. Burgmans merkt op dat het verloop van 

de kascontrole niet helemaal volgens plan 

is verlopen. Kascommissielid M. van der 

Lee heeft zijn akkoord gegeven, maar het 

andere lid M. Strijbos nog niet (beiden zijn 

afwezig). Besloten wordt het bestuur onder 

voorbehoud décharge te verlenen in af-

wachting van het akkoord van M. Strijbos. 

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit M. 

van der Lee (2e keer) en J. Kempen (1e 

keer). Reserve lid is P. Smith. 

 

9. Voorstel begroting 2016-2017 

Penningmeester G. in 't Veld heeft enkele 

opmerkingen: 

• De LiSB-contributie is onlangs ver-

hoogd. Onze contributie blijft gelijk. 

• Het begrote tekort is ca. € 500. Dit is 

acceptabel, mede gezien het feit dat 

de kosten voor het clubblad (jaar-

lijks ca. € 750) in de toekomst waar-

schijnlijk komen te vervallen. 

Vervolgens wordt de begroting goedge-

keurd. 

 

10. Indeling interne en externe competitie 

2016-2017 

G. Hovens heeft de voorlopige indelingen 

samengesteld. 

• Intern: 8 leeuwen, 8 tijgers, 8 olifan-

ten, 11 buffels. Totaal dus 35. 

• Extern:  

Eerste team: 1e klasse KNSB (10 

spelers). Tweede team: Promotie-

klasse LiSB (8)  

Derde team: 2e klasse LiSB (6), 

Vierde team: 3e klasse LiSB (4) 

A. Burgmans merkt op dat de 1e klasse 

LiSB teruggaat van 8 naar 6 spelers, dit op 

aandringen van de kleinere clubs. De grote 

clubs (waaronder Venlo) zijn hier geen 

voorstander van. 

H. van Spijk voorziet dat dit tot problemen 

kan leiden bij promotie. 

Verder meldt A. Burgmans dat het plan be-

staat om de KNSB-competitie los te koppe-

len van de regionale competities, wat ge-

lijktijdige deelname mogelijk maakt. Dit is 

voor ons waarschijnlijk voordelig. 

H. van Gool merkt op dat wij op donderdag 

13 oktober pas later terecht kunnen in onze 

speelzaal. G. Hovens zal dan een inhaal-

programma plannen. 
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11. Sponsoring eerste team 

G. in ’t Veld geeft eerst een toelichting. 

Grootmeester A. Orlov (rating ca. 2500) 

liet onze club weten dat hij graag ons eerste 

team wil versterken tegen een vergoeding 

van € 200 per wedstrijd. Wij waren hierin 

geïnteresseerd, maar hadden nog geen fi-

nanciële middelen om hem toezeggingen te 

kunnen doen. Daarom is besloten de leden 

te vragen om garanties te geven (voor een 

bedrag van € 50, € 100 of € 200) en tegelij-

kertijd te gaan zoeken naar sponsors. 

Inmiddels is € 1400 binnen aan garanties 

(waarvan € 100 van de club zelf) waardoor 

Orlov minstens zeven keer zal kunnen 

meedoen. Overigens betaalt hij geen con-

tributie. 

Sponsoring is helaas nog niet gevonden 

maar het zoeken hiernaar gaat door. Bin-

nenkort is er een info-avond over de spon-

soractie van Benders Supermarkt (voor  

totaal € 100.000) waarbij A. Burgmans en 

G. in ’t Veld aanwezig zullen zijn. 

A. Burgmans merkt op dat de spelers van 

het eerste team hiermee akkoord zijn. 

D. Bergmans heeft er veel moeite mee en 

vindt dat betaling van spelers een wijziging 

van de clubfilosofie inhoudt, wat betekent 

dat de vergadering hierover moet beslissen. 

A. Burgmans antwoordt dat de reden is om 

de kans op handhaving in de eerste klasse 

te vergroten. Orlov bood zichzelf aan, 

waardoor deze mogelijkheid zich voordeed. 

Er was te weinig tijd om dit voor te leggen 

aan de vergadering. Daarom heeft het be-

stuur het besluit genomen dit voor één sei-

zoen te proberen, en informeert hierbij de 

vergadering.   

Uiteraard zal na afloop een evaluatie 

plaatsvinden, mogelijk kan op de voor-

jaarsvergadering worden besloten al of niet 

hiermee door te gaan. 

H. van Gool ziet het team in de eerste klas-

se als een platform voor opkomende jeugd-

spelers in de omgeving. Daarom is het be-

langrijk dat we dit kunnen handhaven. 

H. van Spijk is het eens met D. Bergmans 

dat we eigenlijk amateurs moeten blijven. 

Anderzijds betekent het een stimulans als 

het eerste zich kan handhaven in de eerste 

klasse. Steeds verliezen werkt demotive-

rend. Daarom heeft hij na enig nadenken 

besloten bij te dragen aan de garantiestel-

ling. 

G. van Leipsig waarschuwt dat we op een 

hellend vlak kunnen komen met het betalen 

van spelers. Hij heeft dit meegemaakt bij 

zijn voetbalclub. 

A. Burgmans vindt het goed om een tegen-

geluid te horen. 

H. van Gool merkt op dat het slechts om 

één speler gaat. 

D. Bergmans denkt dat je door betaling 

passanten aantrekt. 

P. Smith stelt vast dat door dit besluit een 

nieuwe stap is gezet en vindt evaluatie tij-

dens de voorjaarsvergadering een goed 

idee. 

 

12. Materiaaloverzicht 

G. in ’t Veld meldt dat het Levend Schaak-

spel nog ontbrak bij het overzicht. 

Verder is het mededelingenbord nog steeds 

kwijt. Getracht wordt dit terug te vinden. 

 

13. Verkiezing bestuur 

Eerst worden de aftredende bestuursleden 

B. van der Grinten en G. Hovens bij accla-

matie herkozen. 

Vervolgens wordt voorzitter A. Burgmans 

bij acclamatie herkozen.  

Zoals reeds vermeld in zijn voorwoord zal 

dit zijn laatste seizoen worden. 

H. van Spijk vraagt of er al iets bekend is 

over zijn opvolging. 

A. Burgmans antwoordt dat dit komende 

bestuursvergadering aan de orde komt. 

 

14. Rondvraag en sluiting 

D. Bergmans wil even meedelen dat ko-

mende maandag (29 augustus) in Blerick 

het jaarlijkse openingstoernooi plaatsvindt. 

P. Smith constateert dat we steeds minder 

leden hebben en vraagt zich af hoe verdere 

afkalving voorkomen kan worden. Hij stelt 

voor een “klankbordgroep” samen te stellen 

die gaat brainstormen over initiatieven. Dit 
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is een goed idee. Voor deze groep melden 

zich aan: G. in ’t Veld, H. van Gool, G. van 

Leipsig en P. Smith. Afgesproken wordt 

dat zij voorstellen zullen doen aan het be-

stuur. 

H. van Spijk heeft nog enkele opmerkingen: 

• Hij is verheugd dat het Levend 

Schaakspel weer meerdere malen is 

verhuurd. 

• Het clubblad was weer erg mooi. 

Compliment aan alle medewerkers ! 

• Vorige jaarvergadering heeft hij 

voorgesteld een film over Paul van 

der Sterren te vertonen op onze 

clubavond (mogelijk in aanwezig-

heid van hemzelf). Hij heeft hier 

niets meer van vernomen.  

A. Burgmans geeft toe dat het be-

stuur hierin geen actie meer heeft 

ondernomen. 

Wel merkt hij op dat de film Pawn 

Sacrifice in Venlo is vertoond waar-

bij Paul een toelichting heeft gege-

ven in aanwezigheid van veel leden.  

• Dank aan bestuur voor alle inspan-

ningen ! 

 

Voorzitter A. Burgmans sluit vervolgens de 

vergadering om 22.15 onder dank aan de 

aanwezigen. 

 

Bas van der Grinten, secretaris 

26 augustus 2016 

    __________________________________ 

 

 

VENLO 1 START MET ZEGE 
 

Door Henk van Gool 

 

Het rooster liet ons de eerste wedstrijd 

meteen het hele land doorkruisen. Tegen-

stander was De Wijkertoren, in Wijk aan 

Zee. Van ons uit gezien niet bepaald naast 

de deur. Een potentieel pittige tegenstander 

ook nog, want ze waren vorig jaar nog der-

de in KNSB klasse 1A. Ons team is echter 

geprepareerd op de hevige strijd in de eer-

ste klasse. De Nederlands jeugdkampioen 

tot en met 12 jaar, Siem van Dael, is deel 

uit gaan maken van onze gelederen en voor 

het eerst in de geschiedenis van de club 

(volgens mij was Paul van der Sterren nog 

geen GM in de tijd dat hij voor Venlo uit-

kwam) hebben we gezelschap gekregen van 

een grootmeester: Andrei Orlov, woonach-

tig in Düsseldorf. Hiervoor staat wel een 

aanzienlijk deel van de clubleden financieel 

garant, mijn dank en respect hiervoor, 

want zo’n man komt tegenwoordig niet 

meer voor niks. Met dat beetje extra speel-

kracht hopen we dit jaar ons te kunnen 

handhaven in de eerste klasse. Dan moeten 

in elk geval wél de cruciale wedstrijden 

gewonnen worden. En op papier was De 

Wijkertoren – Venlo zo’n wedstrijd. Geluk-

kig verliep de reis vlekkeloos en waren we 

ruimschoots op tijd daar, zodat we ons rus-

tig konden opladen voor de match. 

Dat betaalde zich uit, want het gros van 

Venlo 1 speelde gewoon een goede pot. 

We kwamen wel even met 2,5-0,5 achter, 

maar op de meeste andere borden zag het 

er rooskleuriger uit. Uiteindelijk trokken 

we met 4-6 aan het langste eind. Een pret-

tige binnenkomer! 

 

Bord 1 

Joep Nabuurs – Sjoerd Plukkel 1 – 0  

 

Een siciliaanse partij waarin zwart dacht: 

Laat ík nou eens een aanval op wits korte 

rokadestelling beginnen in plaats van an-

dersom. Zijn koning bleef daardoor wel in 

het midden staan. En omdat Joep meer 

ruimte in het centrum had, werd de zwarte 

stelling volkomen in tweëen gehakt. Joep 

pareerde het initiatief eenvoudig en waar de 

zwarte dame en loper buitenspel kwamen te 

staan op de koningsvleugel, kon wit mak-

kelijk met zijn stukken naar de andere 

vleugel manoeuvreren. Toen Joeps dame en 

paard vervaarlijk op de vrijwel onbe-

schermde damevleugel werden gericht, 
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verzonk Sjoerd zo diep in gepeins dat hij 

zijn vlag liet vallen. 

Slotstelling na 26.Da4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord 2 

Dennis Ruijgrok – Andrei Orlov  0 – 1  

 

De grootmeester niet op bord 1 zult U zeg-

gen? De beweegredenen van een teamleider 

zijn ondoorgrondelijk. En dat wil ik graag 

zo houden. Het moet ook niet te voorspel-

baar zijn. In elk geval kreeg Andrei vanuit 

de opening al een prettige plus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na twintig zetjes was er al iets goed mis 

met de witte stelling. Dennis dreigde op c3 

een pion te verliezen. Om de sterke zwart-

veldige loper uit te schakelen offerde hij 

maar de kwaliteit: 21.cxb4, Lxa1 22.Txa1, 

Dxb4 maar het witte initiatief na 23.Pfe5 

bleek te zwak om de materiële achterstand 

te compenseren. Zeker tegen een GM. 

 

Bord 3 

Rudi van Gool – Erik Schoehuijs  1 – 0  

 

Rudi kon weer eens zijn favoriete ope-

ningssysteem spelen, maar het had er alle 

schijn van dat zijn tegenstander daar op 

voorbereid was. Niettemin was het toch de 

zwartspeler die uiteindelijk de eerste, en 

tevens fatale, fout maakte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eigenlijke fout is al geweest, maar dat is 

voor de leek misschien nog niet echt zicht-

baar. Materieel houden de heren elkaar 

immers nog in evenwicht. Rudi heeft echter 

al een duidelijke positionele plus en buit dit 

tactisch uit. 30.c4!, Pxe5 31.cxd5, Txd5?? 

(Dit verliest meteen. Maar na 31..,Df6 

32.d6 is zwarts positie niet te benijden). 

32.Txd5, Dxd5 33.Lc4 en plotseling kan 

de dame het paard niet meer blijven dek-

ken. Zwart verloor een stuk en gaf daarom 

op. 

 

Bord 4 

Jimmy van Zutphen – Maarten Strijbos 

1 – 0  

 

Onze clubkampioen had zijn dag niet. Maar 

ach, dat heeft iedereen wel eens. Zijn stel-

ling in het vroege middenspel zag er niet 

goed uit. Dat zag Maarten ook. Dus offerde 

hij maar een stuk om een initiatief te starten 

tegen de witte koning, in de hoop dat zijn 

opponent niet goed zou verdedigen. Jimmy 

gaf helaas geen krimp. Kordaat sloeg hij de 

zwarte stukken terug naar hun kamp en in 

het daaropvolgende tegenoffensief liet hij 

Maarten kansloos. 
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Zwart heeft zojuist op h3 zijn loper geof-

ferd. Behalve de dame heeft hij eigenlijk 

geen aanvalskrachten in de buurt. Bijna 

achteloos slaat wit de aanval af: 18.Pe5!, 

Lxe5 19.Txe5, b6 20.Lf5, Dh5 21.Pe4, f6 

22.Pg3, Df7 23.Tee1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de zwarte aanval is niets meer over. 

 

Bord 5 

Rainer Montignies – Bart- Piet Mulder 

0 – 1  

 

Bij Rainer was de vorm er ook niet. 

In het vroege middenspel was er nog wei-

nig aan de hand, maar twee verzwakkende 

pionzetten maakten van Rainer’s stelling 

een ruïne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste verzwakkende pionzet (20.c3) is 

al geweest. In plaats van nu pion b3 te gaan 

dekken probeert Rainer op tactische wijze 

ruimte voor zijn loper op g2 te creëeren. 

22.f3?, c6 23.Pb6 de toren op a8 hoeft ech-

ter niet meteen te wijken: 23.., e3! 

24.Tdd1, Tad8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.f4 Rainer geeft pion b3 maar weg. Na 

bv. 25.Kb2, Tg8! 26.Txd8, Txd8 komt de 

zwarte toren beslissend binnen op d2. Na 

25.., Lxb3 herstelde hij zich echter niet 

meer van de materiële achterstand. 

 

Bord 6 

Rick Duijker – Henk van Gool  0 – 1  

 

Een degelijke pot van de teamcaptain, 

waarbij hij heel langzaam bezig was met 

zwart een voordeeltje op te bouwen. Toen 

het bijna zover was, gaf zijn opponent par-

does een stuk weg. Daarmee kreeg de partij 

een abrupt einde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier moet natuurlijk een zet als 31.Ph4 om 

ruimte te maken voor de loper. Na 

31.Db4??, Dc8 keek Rick bevreemd op. 

Zijn loper was gevangen. 

 

Bord 7 

Thomas Neuer – Thomas Broek  ½ - ½  

De wedstrijdleider merkte al op dat de twee 

Thomassen toevallig tegenover elkaar za-

ten. Behalve de naam en het feit dat ze bei-

den schaakliefhebbers zijn hadden de heren 

echter niets gemeenschappelijks. De zwart-

speler was op papier de sterkste, maar dat 

bleek niet uit de partij. Onze Thomas over-



 12 

speelde hem eenvoudig, totdat daar weer 

een moment van onachtzaamheid was, 

waardoor de andere Thomas nog een ge-

mene truc in de stelling had. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

31.Pg4, Kg7 32.De7 is al vrijwel winnend. 

Onze Thomas draait de zetten om: 

31.De7?!, Pf4+! Nu het witte paard niet op 

g4 de lijn van de zwarte loper blokkeert 

komt er een aftrekaanval in de stelling. On-

ze Duitse schaakvriend zag niet beter dan 

op zetherhaling in te gaan: 32.Kg1, Ph3+ 

33.Kg2, Pf4+ 34.Kg1, Ph3+. 

Achteraf zag de computer toch nog een 

winst voor de witspeler: 33.Kh2!, Pxf2 

34.Tc8!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het moet voor (onze) Thomas toch lang-

zamerhand een frustratie worden, dat hij 

winststellingen niet weet te verzilveren. In 

elk geval toont hij aan het niveau in de eer-

ste klasse goed aan te kunnen. 

 

Bord 8 

Arjan Wijnberg – Carsten Fehmer  0 – 1  

 

Een zenuwslopende partij. Voornamelijk 

voor de toeschouwer dan. Carsten zat ach-

ter het bord alsof er niets aan de hand was. 

Maar in een op het oog gelijk paardeneind-

spel begon hij op winst te spelen terwijl de 

klok de minuten wegtikte. Totdat Carsten 

alleen nog maar op de 30 seconden tijds-

toevoeging leefde. 

Het was de laatste partij en de stand was  

4 – 5. Een remise volstond dus, maar Car-

sten barstte van het zelfvertrouwen en ging 

dus maar het hele punt halen. Ondertussen 

keken zijn teamgenoten nagelbijtend toe. 

Gelukkig gaf zijn opponent Carsten de 

ruimte om vorderingen te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.Pg1? logischer is 43.Pd2 om de pionnen 

gedekt te houden. 43.., Pd1+ en welke zet 

wit nu ook doet, pion e4 gaat verloren: 

44.Kf3, Pc3 45.Pc2, P3xe4 enzovoorts. 

Carsten had uiteindelijk zo’n 90 zetten no-

dig om de vis op het droge te krijgen. 

 

Bord 9 

Siem van Dael – Peter Uylings 0 – 1  

 

Een stevige uitglijder van onze jonge aan-

winst. Maar dat is inherent aan het leerpro-

ces. Zijn tegenstander leek iets te hebben 

voorbereid. Siem reageerde aanvankelijk 

goed, maar op zoek naar een uitweg liet hij 

zich vervolgens pardoes mat zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het simpelste is 18.Da4+ om de toren van 

de tweede rij af te dwingen. Ook 18.Td1 is 

goed. Siems 18.Pg3?? verliest meteen: 
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18.., Tc1+ 19.Txc1, Dxc1 20.Ke2, Lc4+ 

21.Kf3, Df4 mat! Dit gaat Siem de volgen-

de wedstrijd ongetwijfeld beter doen. 

 

Bord 10 

Cees Duivenvoorde – Frans Mertens  

½ - ½  

 

Frans staat om administratieve redenen als 

vaste speler genoteerd. Doordat Thijmen 

maanden afwezig is, was het veiliger een 

clubgenoot als stamspeler aan te wijzen. 

Frans liet zien dat zijn deelname niet 

slechts van academische waarde is. Hij 

kweet zich van zijn taak alsof hij nooit re-

serve is geweest en liet zien het schaken 

nog niet verleerd te zijn. Vanuit een ro-

buuste opbouw vergrootte hij zijn voordeel 

en veroverde hij een pion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frans kan kiezen tussen 26.., Ph3+ 27.Kg2, 

Pxf2 28.Kxf2, Txd2 of 26.., Pd3 27.Te2, 

Pb2 28.Tb1, Pxc4 Hij kiest voor de laatste 

variant, maar ziet daarna niet meer hoe hij 

verder op winst kan spelen. Inderdaad was 

de andere versie beter. Remise was echter 

genoeg voor de matchwinst. 

 

    __________________________________ 

 

 

EVEN MEE AAN DE LEIDING 
 

Door Henk van Gool 

 

De eerste ronde ging verrassend goed. Dat 

zou de tweede ronde wel anders zijn dacht 

ik. We moesten tegen Oud Zuylen Utrecht. 

Een fusieclub die net uit de meesterklasse 

was komen terugzakken. Goed, de Utrech-

tenaren hadden wel een grote uitloop van 

spelers gehad, maar het overblijvende team 

was toch minstens aan het onze gewaagd. 

Mits we onze grootmeester konden opstel-

len. Maar die moest deze wedstrijd helaas 

afzeggen. Kort van te voren kreeg ik te ho-

ren dat er in ons thuishonk, De Bantuin, 

een grote receptie zou plaatsvinden. Zou-

den we wel op tijd klaar zijn met de wed-

strijd? Ik speelde met de gedachte op zoek 

te gaan naar een andere speelruimte, maar 

zag er na enig rekenwerk vanaf. Om de 

deadline van 18.00 uur te overschrijden 

zou een partij 120 zetten moeten duren. Die 

kans is gelukkig maar klein. Zo begroetten 

we Oud Zuylen Utrecht in onze vertrouwde, 

fijne, voorlopig muisstille speelzaal. Onze 

opponenten waren nieuw voor ons. We 

ontmoetten ze voor de eerste maal. Even-

eens was René Coenjaerts, voorzitter van 

SV Schaesberg, voor het eerst wedstrijdlei-

der bij ons. 

Onder zijn leiding leverde Venlo een puike 

wedstrijd af. Hierbij hadden we wel wat 

geluk. De Utrechtenaren waren die dag, 

ongewild, in een goedgeefse bui. Maar ge-

luk dwing je ook af. Ook had Oud Zuylen 

Utrecht drie invallers, maar die waren nog 

steeds van een heel behoorlijk niveau. 

De einduitslag van 7 – 3 mag je niettemin 

geflatteerd noemen. Dat zal wel blijken uit 

de spelfragmenten hieronder. 

In elk geval hebben we nu, net als De Stuk-

kenjagers uit Tilburg, nog de maximale 

score en staan we, verrassend, gedeeld bo-

venaan. Voor even?! 

 

Bord 1 

Vincent Diepeveen – Maarten Strijbos 

½ - ½  

 

Twee elo 2300 spelers tegen elkaar. Ze 

hielden elkaar ook perfect in evenwicht. 

Het was een kwestie van kiezen uit gelijk-

waardige alternatieven.  
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Hoe ontwikkel je hier je loper? Logisch 

lijkt het hem naar a6 te brengen, om hem 

meteen op de zwakte d3 te richten. Voor 

Maarten’s zet 23..,Ld7 valt ook wel wat te 

zeggen. Maar er zijn meer goede zetten. 

Welke je kiest hangt dan van je gemoeds-

toestand af. Het verschil in computerbeoor-

deling is slechts een tiende. De ene zet is 

misschien net iets méér gelijkspel dan de 

ander. Het zijn details, waarbij de ene vari-

ant het je tegenstander wellicht net wat 

moeilijker maakt dan de ander. Je moet al 

diep in de stelling (en eigenlijk ook in de 

psyche van je tegenstander) graven om het 

maxinale eruit te halen. De partij eindigde 

even later dan ook in een terechte remise. 

 

Bord 2 

Joep Nabuurs – Tom de Jong  1 – 0  

 

Laatstgenoemde had kennelijk al 20 jaar 

niet meer geschaakt, maar daar was weinig 

van te merken. Slechts een verkeerde ko-

ningsmanoeuvre in het eindspel zorgde er-

voor dat Joep toch een vol punt kon pak-

ken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55..,Ke4? De verliezende zet, ofschoon hij 

in eerste instantie de witte koning bij het 

paard lijkt weg te houden. 55..,e4! was 

noodzakelijk. 56.Le7 Nu is zwart in zet-

dwang. Hij moet de witte koning doorgang 

verlenen. 56..,Kd3 57.Kf5,e4 58.Lb4? 

Meteen 58.Kg6 wint gemakkelijk. Nu moet 

Joep een ingewikkelde manoeuvre uithalen 

om eerst de zwarte vrijpion te veroveren. 

58.., e3 59.Kg6, Kc4 60.Le1, Pf8+ 61.Kf7, 

Ph7 62.Kg7, Pg5 63.Kg6, Pe6 64.Kf5, Pf8 

65.Ke4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vrije e-pion gaat verloren. Daarna was 

de winst niet moeilijk meer. 

 

Bord 3 

Menno Okkes – Rudi van Gool  0 – 1  

 

Een mooi gevecht, dat Rudi vanwege een 

verkeerd aanvalsplan van zijn opponent in 

zijn voordeel wist te beslissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenlijk had Menno gebruik willen maken 

van de g-lijn, maar het is Rudi die de aan-

val op deze belangrijke sectie van het bord 

overneemt. 

36.., f6! Sluit de diagonaal naar de zwarte 

koning en opent de 7e rij voor de dame. 

37.fxe6?? verliezend. Noodzakelijk was 

37.Pd6! (37..,Dg7? 38.Dh5! en wit wint) 

37.., Dg7 38.Dh5, Dg1 39.Df3, Dg6  
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Vanwege de dreiging 40..,Dh6+ is wit nu 

gedwongen de dame te geven. 40.Dg3, 

Df5+ 41.Kg2, Dxd3 42.Pd6, Txg3+ 

43.hxg3, De3 44.f5, d3   

0 - 1. 

 

Bord 4 

Henk van Gool – Sjoerd van Roon 

1 – 0  

Sjoerd is een jongeman, die net op dit hoge 

niveau komt kijken. Openingstechnisch 

was het allemaal wel in orde. In het mid-

denspel schatte hij zaken toch wat anders in 

en liet hij zich verleiden tot een pionwinst 

die als te riskant voor hem uitpakte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerlijk is eerlijk, na winst van pion b2 had 

Sjoerd met 24..,Lb5! nog op gelijkspel mo-

gen hopen. Het voor de hand liggende 24.., 

Lf5 verloor echter. 

25.Pe5!, Lxb1 26.Txb1, Dc7 27.Pxf7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wit dreigt nu zowel Txb2 als Pxd8+. 

Sjoerd probeerde nog 27.., Txd2 28.Dxd2, 

c4 29.Dxb2, Dxf7 maar verloor daarop 

door 30.Lxc4, Dxc4 31.Dxf6 een belang-

rijke pion. In het eindspel met zware stuk-

ken werd hij matgezet. 

Deze jongeman toonde zich in de post mor-

tem echter zeer leergierig. Die komt er wel. 

 

Bord 5 

Dirk Floor – Rainer Montignies  1 – 0  

 

Rainer is in zijn partijen momenteel onher-

kenbaar. Het vertrouwen is er niet. Dat 

knaagt des te harder als je een paar keer 

stevig van het bord wordt gezet. Helaas 

gebeurde dat ook nu weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand na 22..,Pe5? 

 

Dirk kon hier al winnen met 23.Pxg7!, 

Kxg7 24.Lh6+, Kg8 25.Dxf6 

Hij doet het anders: 23.Ph6+, Kf8? Hier 

moest 23.., gxf6. Wit haalt nu een stuk op. 

24.Pxb7! op 24.., Dxb7 volgt nu 25.Lc5+, 

Te7 26.Pf5 Rainer spartelde met 24.., 

Pxf3+ nog wat tegen maar kon de neder-

laag niet ontlopen.  

Tja, zo’n periode heeft iedereen wel eens. 

Hoe lang dat duurt ligt aan jezelf. Het is de 

kunst om jezelf mentaal weer op te rapen 

en het tij te keren. Dat gaat alleen door te 

volharden: veel spelen en/of trainen. Be-

langrijk daarbij is jezelf niet een hoge druk 

op te leggen van het móeten winnen. Leer 

een nederlaag accepteren en probeer vooral 

te genieten van een schaakpartij. Dan komt 

de vorm op den duur vanzelf wel weer. 
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Bord 6 

Carsten Fehmer – Robert Beekman ½ - ½  

 

Carsten hield zijn veel sterkere tegenstan-

der goed in bedwang. Op de 40e zet offerde 

hij een pion om zijn dame de zwarte stel-

ling binnen te kunnen loodsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert gaat op het aanbod in: 40.., Txb5 

41.cxb5, Dxb5 maar moet na 42.Df3, De5 

43.Dc6+, Kh7 44.Dd7+, Dg7 te passief 

blijven met zijn dame om eeuwig schaak te 

ontlopen. Toen duidelijk werd dat Oud 

Zuylen Utrecht de wedstrijd toch ging ver-

liezen, accepteerde Robert dan ook de re-

mise. 

 

Bord 7 

Jaap van der Tuuk – Thomas Neuer 

½ - ½  

 

Deze partij was heel snel voorbij. Jaap 

toonde geen ambitie om op winst te spelen 

en Thomas was tevreden met remise tegen 

zijn sterke opponent. Toen de stelling na 14 

zetjes symmetrisch was werd de vrede dan 

ook gauw getekend. 

 

Slotstelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord 8 

Ololi Alkhazashvili – Marcel van Os 

1 – 0  

 

Eindelijk deed Ololi weer eens mee. Ze 

kwam als invaller voor Andrei Orlov. 

Het werd een epische strijd, waarbij Ololi 

verschillende keren op de rand van de ne-

derlaag balanceerde. Uiteindelijk wist ze 

door taai verdedigen zich aan de druk te 

ontworstelen en een voordeliger eindspel te 

bereiken. Verder dan een technische remi-

sestelling met een kwaliteit vóór kwam ze 

echter niet. Haar tegenstrever, die al de 

wanhoop nabij was omdat hij haar niet had 

kunnen vloeren, blunderde vervolgens de 

partij ook nog weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is maar één goede zet. Marcel kiest net 

de verkeerde. 82.., Te5?? (.., Kf4 houdt de 

stelling binnen de remisemarge) 83.Tf2+ 

en opgegeven door zwart wegens 83.., Ke6 

84.Tb6+ met stukverlies. 

 

Bord 9 

André Bouwmeester – Siem van Dael 

0 – 1  

 

Siem herstelde zich uitstekend van zijn ne-

derlaag in de eerste ronde en liet zien waar-

om hij in Venlo 1 mag meespelen. 

Vanuit gelijke stelling trachtte André een 

koningsaanval op te zetten. Hiervoor offer-

de hij zelfs een volle toren. Siem wist ech-

ter via haarscherp spel de aanval te stoppen 

en het initiatief over te nemen. 
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André dreigt mat in 3 door middel van Le3-

h6-g7 en Th8 mat. Hij staat echter een to-

ren achter, zodat het voor Siem geen pro-

bleem is wat materiaal terug te geven: 

31.., Pxe5! 32.dxe5, Txe5 daarmee is het 

pleit eigenlijk al beslecht. Zwart kan in een 

noodgeval .., Th5 spelen. 33.Ld4, Tg5+ 

34.Kf1, c5 35.Lf2, Tf5 36.Kg2, Td2 

dwingt tot ruil van wits belangrijkste aan-

valsstuk. Wit gaf op. 

 

Bord 10 

Frans Mertens – Ed van Eeden  ½ - ½  

 

Frans toonde ook nu weer geen enkel res-

pect voor zijn tegenstander. Hij offerde 

brutaal de kwaliteit om zijn vrijpion te 

kunnen ondersteunen en de zwarte velden 

rondom de vijandelijke monarch te ver-

zwakken. Toch bleek hij niet afdoende 

compensatie te hebben. De ver opgerukte 

vrijpion ging verloren en Ed leek het eind-

spel te gaan winnen. Een verkeerde dame-

zet van de Utrechtenaar stelde Frans echter 

in staat een remise doormiddel van eeuwig 

schaak af te dwingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwart heeft zijn dame zojuist naar a5 ge-

speeld. Daarmee is de lady wel erg ver van 

het strijdtoneel afgedwaald. Frans stelt het 

halve punt nu veilig. 32.Pe5, Tf5? Dit geeft 

onze man uit Beegden zelfs winstkansen! 

33.De6+ Jammer. Na 33.Pc6! met de dub-

bele dreiging Pxa5 en Pe7+ had Ed in de 

nesten gezeten. Een bekend fenomeen. Als 

je op verlies staat ben je alleen nog maar 

gefocust op remise en vergeet je onver-

wacht opduikende kansen waar te nemen. 

33.., Kg7 34.De7+, Kg8 35.De8+, Kg7 

36.De7+ remise. 

 

BENDERS SPONSORACTIE 
 

Door Gerard in ‘t Veld 

 

De Venlose Schaakvereniging doet mee 

aan de sponsoractie van Benders Plus Ven-

lo (Straelseweg 183, Gelreplein) of Blerick 

(Vossenerlaan 78). 

 

 
 

Hierbij ontvangt een klant bij iedere beste-

ding van € 5 een zegel (ter waarde van € 

0,05) die deze aan één van de deelnemende 

verenigingen kan overhandigen. 

 

Degenen die boodschappen doen bij Ben-

ders en onze club willen steunen worden 

verzocht de ontvangen zegels te geven of 

op te sturen aan penningmeester Gerard in 

't Veld (Adriaan Flinklaan 4, 5915 JG Ven-

lo). 

 

De zegels worden op een spaarkaart geplakt 

die in sponsorgeld omgezet kan worden. 

 

De actie loopt van 29 september 2016 tot 1 

april 2017. 
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BOEBS COLUMN 

De zwarte band  

en de grootmeester titel 
 
Door Boeb Jacobs 

 

 De zwarte band, 

dat is het doel voor 

iedereen die de ju-

dosport beoefent. Er 

is een jarenlange en 

intensief oefenpro-

gramma voor nodig. 

Vijf examens gaan 

er aan vooraf waar-

in achtereenvolgens 

een gele, oranje, 

groene, blauwe en een bruine gordel kan 

worden verdiend.  

 

In de periode dat ik voor de zwarte band 

opging, bestond het examen uit twee on-

derdelen. In het technische gedeelte moest 

de kandidaat laten zien dat hij alle judo 

technieken beheerste. In het tweede onder-

deel moest de examinandus aantonen dat 

hij judowedstrijden in zijn voordeel wist te 

beslissen. In een poule van vijf kandidaten 

moest twee maal worden gescoord. 

Voor velen, zo niet voor de meesten, een 

onmogelijke opgave. 

 

In mijn poule zaten bijvoorbeeld de broer-

tjes Henk en Chris Warmerdam. Jongens 

met talent die later internationale wedstrij-

den wonnen. Dan wordt het voor de andere 

leden  in de poule natuurlijk ‘ein schwerige 

Sache’ (Piet K.) 

 

Inmiddels zijn de tijden veranderd. Be-

stuurders, sportschoolhouders en andere 

financieel belanghebbenden zagen in dat ze 

van een paar honderd zwarte band dragers 

niet konden leven. Ze verlaagden de eisen, 

het wedstrijdgedeelte werd geschrapt. De 

zwarte band betaalde de rekening. Hij deva-

lueerde. 

In de schaakwereld doet zich bij de groot-

meester titel iets dergelijks voor. Overigens 

wel door een heel andere oorzaak. In één 

van mijn ontmoetingen, nu alweer jaren 

geleden, met ons erelid Grootmeester Paul 

van de Sterren had hij daar een theorie 

over: ‘Het  systeem zelf is er de oorzaak 

van dat meer schakers aan de gestelde eisen 

voor de grootmeester titel kunnen voldoen’. 

(vertaling BJ) 

  

Lange tijd hadden we in Nederland één 

grootmeester. Het was er wel één die telde: 

wereldkampioen Dr. Max Eeuwe. Aanvan-

kelijk was de titel niet officieel, maar een 

wereldkampioen werd zo genoemd. De 

grootmeestertitel werd formeel toen een 

Internationale Schaak Organisatie in het 

midden van de vorige eeuw aan een aantal 

wereldspelers de titel van grootmeester ver-

leende.  

 

In de volgende vijfentwintig jaar bracht de 

Nederlandse schaakscene twee grootmees-

ters voort: Jan Hein Donner en Jan Tim-

man. Weer vijfentwintig jaar later, tot de 

eeuw wisseling acht stuks. 

En in de pas begonnen eenentwintigste 

eeuw hebben al vierentwintig schakers zich 

meester gemaakt van de grootmeestertitel. 

 

Op dit moment zijn er in Nederland meer 

dan veertig grootmeesters actief. Een fraai 

gezelschap, maar de status, de magie, het 

onfeilbare dat eerder aan de grootmeesterti-

tel was verbonden is niet meer. 

 

Max en Siem moeten er rekening mee hou-

den dat ze in de  toekomst de grootmeester 

titel met  honderden Nederlandse schakers 

moeten delen. Internationaal krijgen ze er 

op termijn zelfs duizenden collega’s bij. 

Maar zo ver is het nog niet. Voorlopig is 

het nog een geweldige prestatie om het tot 

grootmeester te brengen. 
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Venlo II vs. Blerick I 
  

Ronde I 
  

Seizoen 2016-2017 
  

 

 

 

 

      Stad & Dorp 
 

 

Door: Nico van der Hoogt 

 

  Toen ik (22) in de dagen van Olim, we 

schrijven A.D. 1969, vanuit de Venlose 

dreven mijn ontwikkelingswerkzaamheden 

in het Blerickse lagere onderwijs opstartte, 

werd ik al spoedig geconfronteerd met een 

lokaal spraakgebruik dat ik voorheen niet 

kende.  

 De kinderen onder mijn pedagogi-

sche/didactische hoede hadden het er gere-

geld over om na een dag van vruchtbaar 

onderwijs, naar het ‘dörp’ te gaan. Belang-

stellend vroeg ik de knaapjes – het onder-

wijs was nog streng gescheiden naar de 

seksen – of het wellicht Maasbree of  Baar-

lo betrof en wat zij daar gingen uitspoken.  

 Verbazing allerwegen. 

 “Maar weet u1 det dan neet?”, vroegen zij, 

“we goan naar de Kloësterstroat haer om 

te spelen.”2 

 Ze gingen dus naar het centrum van ons 

eh… westelijk stadsdeel. Wist ik veel… 

 Dit alles schoot door mij heen, toen afge-

lopen zondag de Blerickse schaakequipes 

acte de présence gaven in de Limianz. 

De Stad versus het Dorp dus, Jocus & Haan 

tegen  Wortel & Pin, een echte derby van 

de twee stadsdelen slechts gescheiden door 

Mooder Maas.  

 
1 “U’, zeiden ze toen nog tegen hun meister of juffrouw! 
2 Ach, het Standaardnederlands werd vóór mijn komst in 

Bl.nog niet gans beheerst… 

Alle ingrediënten voor een smeuïg schaak-

maal zou je zeggen. 

 En nostalgie steekt wederom de kop op; 

waren er immers niet een aantal onzer in de 

jaren ’50 van de vorige eeuw lid van de 

derde uitgave van een Blerickse schaak-

club. Al eerder gememoreerd inderdaad, 

Jan, Piet & Nico, oud-lid Hans Everaars, 

wijlen Willi Schmitz, Piet Kuntzelaers, zij 

allen verdedigden eens de kleuren oranje en 

groen. Toen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Wapen van Maasbree. Linksonder wapendeel van 

Blerick 

 

Wel moest ik even met beide ogen knippe-

ren, toen de delegatie uit Blariacum bin-

nenkwam. Er zaten nl. compleet nieuwe, 

ingevlogen schakers tussen, een zelfs af-

komstig uit het verre Down Under!  

 Dat beloofde niet veel goeds, alle vooraf 

doordachte tactische plannen konden linea 

recta de kliko in. En om maar alle spanning 

inmiddels bij u opgekomen te smoren: we 

kregen klop jawel. Met liefst 6-2 verlieten 

onze ‘stadgenoten’ uiterst voldaan de Kal-

denkerkerberg. Op naar promotie, dat kon 

je aan alles zien.  

 Waarom u mij nog maar eens als verslag-

gever dulden moet; de goede Marc was op  

zakenreis in het Verre Oosten… 

 

Enige technische beschouwingen 

 

 Ja, toch enige kanttekeningen bij deze 

dramatische ontwikkelingen. Het valt niet 

mee, maar ook dat tekent de doorsnee Ven-

lo schaker: karakter tonen en doorgaan. 
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Als Erster is Jos aan de Rij. Doordat hij 

schoon zo lange in Germania woonächtig 

is, sluipen er dann en wann enige germa-

nismen in de text. Was kann auch es geben! 

Hij wist als eniger een voller punt binnen te 

schleppen en zomee nog enigszins ons ge-

schonden blazoen auf zu putzen.  

 

 

Bord 1  

 

□ Nathan Stoer 

■ Jos Rievers 

  
 Lisb.comp. R.I, 2016 

A07: Réti Opening: New York en Capa-

blanca Systemen] 

  

1.Pf3 Pf6 2.g3 d5 3.Lg2 g6 4.0–0 Lg7 5.d3 

0–0 6.c4 6...dxc4 7.dxc4 Dxd1 8.Txd1 Pc6 

9.Pc3 Le6 10.c5 Tad8 11.Lf4 Pd5 

12.Pxd5 Txd5 13.Pg5 Txc5 14.Pxe6 fxe6 

15.Tac1 [15.Td7 Tc2 16.Lxc6 bxc6 

17.Txe7=]15...Txc1 16.Txc1 Pd4 17.Kf1 

c6 18.e3 Pf5 19.e4 Pd4 20.e5 Diagramm 

 

 
 

Tot hierheen is er weinig loos. Veel waard 

is zwarts meerboer ja niet. Lichter voordeel 

voor de Nachziehende melden de elektroni-

ca. Tijd voor het betere manoeuvreer-

werk… 

h6 21.h4 21.Td1 Td8 22.Le3 Lxe5 23.Lxh6 

Td6= 21...Pf5 22.Lh3 g5 23.hxg5 hxg5 

24.Lxg5 Lxe5 (Pxg3!) 25.Te1 Ld4 

25...Lxb2 26.g4 Pd4 27.Lxe7=26.Kg2= e5 

27.f4 27...Pe3+ 28.Kf3 Pd5 29.Le6+ Kg7 

30.f5 30.Th1 Te8=30...Pf6 [30...Pc7 

31.Kg4 31.Le3 [31.Th1!? Is misschien ster-

ker. 31...Th8 32.Txh8 Kxh8 33.b3=] 

31...e4+ 32.Kf4 c5 32...Td8 33.Lxd4 Txd4 

34.Te2 33.g4= Th8 33...Lxe3+!? Is een 

bruikbaar alternatief. 34.Txe3 Th8=]34.g5 

Lxe3+ 35.Kxe3 Th3+ Dia 

 

 
 

Nu was 36.Kd2 de aangewezen zet. Jos 

komt nu weer in de plus na: 36.Kf2 ? 

36...Tf3+ laat het voordeel weder glippen 

36...Pg4+!? 37.Kg2 Th5 38.Txe4 Txg5 

37.Kg2= Ph5 38.Txe4 Tg3+ 39.Kf2 Txg5 

40.Lc8 40...Kf8 40...Kf6 41.Ta4 b6 

42.Txa7 Tg4=41.Te5 (?) langzaam verliert 

Nathan hier de draad…41...b6 42.a4 

42.Te3 Tg4 42...Pf6 43.Kf3 Tg4 44.a5 Tb4 

45.axb6 axb6 46.Te2 Pe8 47.Le6 Pg7 

48.Ke3 Td4 48...Pxe6 49.fxe6 Kg7 50.Tf2–

+ 49.Th2 Pxe6 50.fxe6 Td6 51.Tf2+ 

51.Kf4 Txe6 52.Th8+ Kf7 53.Tb8 51...Ke8–

+ 52.Tf5 Txe6+ Laatstes diagram 

 

 
 53.Kd3 Kd7 54.b4 0-1 
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 Danke aan Jos. Echter terug in Germany: 

 tijd voor een ouwe cartoon ter zake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sofort mitkommen Herr Rievers, sie sollen einen 

umgebracht haben… 

 

 

 Dan naar Bas. Die moet gebaald hebben, 

want stond huizenhoog op winst.  

 

Bord 2  

 

□ Bas van der Grinten 

■ Gordon Fowler 

Lisb.comp. R.I, 2016 

Spaans 
 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.0–

0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 

Pa5 10.Lc2 c5 11.d4 Dc7 12.Pbd2 cxd4 

13.cxd4 Pc6 14.Pb3 a5 15.Le3 a4 16.Pbd2 

Pb4 17.Lb1 Ld7 18.a3 Pc6 19.Ld3 exd4?! 

eindelijk uit het boek. Maar Gordon zadelt 

zichzelf wel met een isolani op. 20.Pxd4 

Pe5 laat ons eens zien 

 

 
 

21.Lf1 21.Lxb5 Lxb5 22.Pxb5 Db7 23.Pc3 

Dxb2 24.Pxa4 ware nog sterker 

21...Db7 22.f4!? Pc4 23.Lxc4 bxc4 24.Dc2 

Tfc8 25.Lf2 d5 26.e5 Ph5 27.Pe2 g6 28.g4 

Pg7 29.Pd4 Lc5 30.P2f3 h5?  

 

 
 

Gordon was geleidelijk in het voordeel ge-

komen, dit is een mindere... 

31.f5 hxg4 32.hxg4 Ta6 33.Kg2? ook Bas 

grijpt soms mis, beter:33.f6 Lxg4 34.fxg7 

Kxg7 35.Dd2 33...Tb8 34.Tab1? 34.e6 Le8 

34...Dc8? dit is een onvervalste uitglijer en 

Bas slaat stante pede toe: 35.e6! einde-

lijk...35...fxe6 36.f6 e5 37.Dxg6 Txf6 

37...Df8 38.f7+ 38.Dxf6 exd4 39.Lxd4 

39.Pg5!39...Lxd4 40.Pxd4 Lxg4 41.Pc6 

Lh3+ en toen zag het er zó uit: 

 

 
 

42.Kh2? dit is helaas het verkeerde veld. 

Zwart leeft weer... Beter: 

42.Kf2 Df8 43.Pe7+ Kh7 44.Dxf8 Txf8+ 

45.Kg3 42...Dc7+? (Dg4!), ooit schreef ik 

bij een dergelijk stukoffer in een partij van 

Frans Mertens: "Timeo Danaos et dona 

ferentes". Ik ben bang voor de Grieken, 

wanneer zij geschenken aanbieden. ( uit 
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Vergilius' Aeneis (zang II, vers 49)3 Ook 

Bas kan de verleiding niet weerstaan en 

neemt het geschenk aan. Vraagtekens 

schieten tekort... 

43.Kxh3?? 43.Kh1 en Gordon is machte-

loos 43...Tb3+ 44.Kg2 Dg3+ 45.Kf1 Tf3+ 

46.Dxf3 Dxf3+ 47.Kg1 Dg4+ 0-1 

 

 
 

Bekend Grieks nepgeschenk… 

 

Verder met slecht nieuws. Op de borden 7 

en 8 verloren Gerard en Jan. Dank aan Ge-

rard, die Marc verving. 

Ook Piet en Nico moesten door zure appels 

heen bijten en nullen incasseren. Hierbij 

enig lichte commentaar. Maar eerst het 

klokkenincident. 

We spelen in de promoklas met een incre-

ment modus. Per zet voegt de klok 30 se-

conden toe. Na 40 zetten komt er 30 minu-

ten bedenktijd bij. Bij Piet en Hans bleek de 

tijdinstelling niet te kloppen. Het extra half 

uur werd reeds na 30 zetten toegevoegd. En 

dan, hoe corrigeer je zoiets? Ik althans heb 

daar geen kaas van gegeten… 

Daarbij kwam dat Hans’ opponent in hevi-

ge tijdnood verkeerde. Kon door de om-

standigheden onbedoeld profiteren en tij-

 
3 “Timeo Danaos et dona ferentes”→”Ik vrees de Grie-

ken als zij met geschenken komen”. Zo waarschuwde de 

Trojaanse hogepriester Laocoön volgens Vergilius in 

zijn gedicht Aeneis zijn medeburgers, toen die bij dage-

raad voor hun stadsmuren het Paard aanschouwden, 

achtergelaten als foppresentje door de Grieken. Tot de 

nok gevuld met soldaten… Maar de Trojanen luisterden 

niet. Afloop bekend.   Trouwens, Grieken die cadeaus 

brengen ?? Het moet niet gekker worden. 

 

dens de herstelwerkzaamheden rustig 

doordenken. Geen verwijt hoor!  

Een studie naar de juiste manier om de 

zaak te herstellen lijkt geboden! 

 

Bord 4  

 

□ Piet Thijssen 

■ Marco van der Linden 

 
We betreden het speelveld na 29.f4? 

 

 
 

“Harakiri?”, vraagt P. zichzelf af. Marco 

profiteert inderdaad. 30…h4 31.Df3 exf4 

32.gxf4? hier had onze oud-kassier enz. 

enz. met 32.g4 de stelling gesloten moeten 

houden. Na 32…Ph5 ging het rap bergaf-

waarts.   

 

Dan de (1malige) baas zelf. Nadat ik op de 

damevleugel een boertje had gepeuzeld, 

zette Niek een attaque op de koningsvleu-

gel op.  

 

Bord 6  

 

□ Nico van der Hoogt 

■ Niek Philipsen 

 

Stand van stukken na 24…Tae8 
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Hier zat ik al danig te piekeren. De dreiging 

Te5 Th5 lijkt onafwendbaar. Toch was er 

nog een fraaie ontsnappingsroute.  

En wel via: 25.Dxd6! Toch! Dxf2 26.Tg1! 

die had ik niet gezien. Want nu vooral niet 

26…Dxf2?? Vanwege 27.Txg7!! Kxg7 

28.Tg1+ en zwart verliest huis & haard. Na 

26…g6 27.Dxa6 is het weer gelijk.  

Ik speelde echter 25.Dd4 Te5 26.Tg1 g6 

27.Tac1?? Lf1 biedt nog moedig weerstand 

Th5 curtains 0-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De remisanten. 

 

Bord 3  

 

□ Dirk Bergmans 

■ Peter Schoeber 

 

Opening: onregelmatig 

1.■ d5 2.■ Pc6 3.■Lg4 4.■ e6 5.■ Pf6 6.■ 

Le7 7.■ exd5 8.■ 0-0 9.■ a6 10.■ Te8  Uit 

privacyoverwegingen vanwege Dirk, 

worden diens zetten hier weggelakt. 

Later na 27.Lxc2  

 

 
 

Dirk deed al eerder 1 vredespijp in de aan-

bieding, die Peter van mij niet roken mocht. 

Ongezond. Maar hier krijgt de Blerickse (!) 

veteraan een prima kans in de schoot ge-

smeten nl. met 27…Pg5! Bijv.28.Ld1 (Pe1 

Pxh3+) Pxf3+ 29.Lxf3 Lc2 met groot zwart 

voordeel. De damevleugelboeren laten het 

leven… Peter speelde 27…Pd2 waarna 

28.Pe1 weer alles onder controle zou zijn 

gebracht. Doordat D. echter tóch met 

28.Ld1 kwam, ging bovenstaand verhaal 

weer op. P. speelde jammer genoeg (sorry 

D.) 28…Pc4 (?) en wit kwam weer beter te 

staan. 

 

Dan Hans. Ook een ½ je dus. Daar zag het 

even niet naar uit.  

 

Bord 5  

 

□ Raimond van Alphen 

■ Hans van Mulekom 
 

 1.c4 e5 2.Pc3 Pc6 3.Pf3 g6 4.d4 exd4 

5.Pd5 Lg7 6.Lg5 f6 7.Lf4 d6 8.Pxd4 Pxd4 

9.Dxd4 Le6 10.De4 Kf7 11.Dc2 c6 12.Pb4 

a5 13.Pd3 Pe7 14.Td1 Lf5 15.f3 g5 
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16.Lg3 d5 17.e4 Lg6 18.Le2 h5 19.0–0 

Tc8 20.Db3 h4 21.Lf2 Kg8 22.cxd5  
 

Stand na 22…cxd5 

 

 
 

Na 23.Pc5 zijn de waarderingen van Stock-

fish 7 en Fritz 15 resp. 2.31 en 1.90 Brrr. 

Maar goed, Raimond is geen schaakpro-

gram, ruilde de dames en rolde naar de re-

mise. 

 

Tot slot erelid Jan. Blerickenaar. 

 

Bord 8  

 

□ Jan op de Laak 

■ Felix van Gemen 

 

In een doorschuiffransoos kwam de gelou-

terde veteraan snel goed te staan. Men zie 

de stelling na 14…Thf8 

 

 

Er volgde jammer genoeg: 15.Pd2?? Zou 

op slag moeten verliezen. 15…Pxe5 

16.dxe5 Lxe5? Ook Felix revancheert zich, 

16…Pg4 wint instant, achilleshiel f2 is het 

kind van de rekening. 

17.Txe5 (Pxc4!) Pg4 18.Te2? (Pe4 ging 

nog, wit offert de kwal terug) Pxf2? Veel 

beter Txf2 19.Txf2 Txf2 20.Kh1 Tf6 

21.Pf3 e5 Jan leeft weer. 22.Ld2 (Lg5!) 

Lg4 23.De1 Txf3 24.gxf3 0-1 

 

Alles en iedereen overziend: 

 
1. Jos Rievers – Nathan Stoer 1-0 

2. Bas van der Grinten – Gordon Fowler 0-1 

3. Peter Schoeber – Dirk Bergmans ½ 

4. Piet Thijssen – Marco van der Linden 0-1 

5. Hans van Mulekom – Raimond van Alphen ½ 

6. Nico van der Hoogt – Niek Philipsen 0-1 

7. Gerard in ’t Veld – Roland van Vliembergen 0-1 

8. Jan op de Laak – Felix van Gemen 0-1 

 

Generaal totaal: Venlo – Blerick 2 - 6 
 

Wij komen terug! 

  

 

 

 
Kom liefste, ik ken een veel aangenamer spel… 

 

 

 

 

 

  

Nico, oktober 2016 
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LANGS DE OEVERS VAN DE 

CHU 
China, 14/18 oktober 2016 
 

Door Joep Nabuurs 

 

Een tijdje terug bezocht ik een xiangqi-club 

(Chinees schaken, ‘xiang’=olifant, ‘qi’ = 

schaak) in Harderwijk - de enige in Neder-

land overigens. Dat verliep aangenaam en 

ik ben sindsdien nog vaker op bezoek ge-

gaan. Wat schetste mijn verbazing: in de 

tweede helft van september kreeg ik een e-

mailtje doorgespeeld van de voorzitter. 

 

Het betrof een uitnodiging aan de Neder-

landse Xiangqi-bond (NXB) om een festi-

val bij te wonen in Xingyang, waarvan het 

verhaal vertelt dat het spel hier begonnen 

is. Daarover later meer.  

De voorzitter was zelf verhinderd, dus hij 

stuurde het door naar alle leden en contac-

ten. Die ene persoon die zou gaan zou hier-

bij de Nederlandse bond vertegenwoordi-

gen. Vlucht, hotel, en eten was allemaal op 

kosten van Xingyang. 

 

Vrijdagavond vertrekken, het evenement op 

zondag bijwonen, en dan dinsdagochtend 

weer thuis aankomen. En dat allemaal solo 

op reis in een land waar ik de taal verre van 

machtig ben. Ik ben vrijwilliger! 

Kort na mijn digitale handopsteking begon 

het te lopen. Voorzitter: ‘Joep, leuk dat je 

gaat! Je vluchtschema en hotelboeking krijg 

je binnenkort, gaarne daarna heel snel je 

visum regelen.’ Dat visum werd inderdaad 

krap, maar dat avontuurtje zal ik buiten het 

verslag laten. Dit is nog maar de inleiding, 

en ik wil onze redactie ook nog een beetje 

te vriend houden. 

 

Mijn vluchten landden respectievelijk in 

Chengdu – vooral bekend om de panda’s –  

en Zhengzhou, de provinciehoofdstad van 

mijn bestemming. Dat was niet eenvoudig, 

maar met gesprekken in gemengd Chinees 

en Engels – en een beetje durven te gokken 

dat deze bus de juiste is – lukte het mij om 

op tijd van de ene vluchthaven naar de an-

dere te komen. En ook bij aankomst moest 

ik zelf op zoek naar mensen van het scha-

ken, maar uiteindelijk zag ik een vrouw met 

een bord waarop ik wat letters meende te 

herkennen. Er werd een auto geregeld en zo 

arriveerde ik in Xingyang, volgens mijn 

uiterst vriendelijke begeleidster in het beste 

hotel van de stad. Het diner was al van start 

gegaan. De deelnemers: 1. bestuursleden 

van allerlei xiangqibonden in de wereld, 

met natuurlijk ook de president van de we-

reldbond; 2. bestuursleden van Confuci-

usinstituten, oftewel scholen ter bevorde-

ringen van de Chinese cultuur; 3. enkele 

Chinese politici. En daar schoof ik dan bij 

aan.  

Het natafelen door enkele gezellige zitten-

blijvers heb ik moeten laten, want mijn 

schoonouders hadden in hetzelfde hotel een 

nacht geboekt om mij te kunnen ontmoeten. 

Het is voor hen (maar) 2 uur vliegen vanuit 

Hangzhou, voor menig Chinees is dat in de 

buurt! Het was een kort maar zeer aange-

naam weerzien. 

De dag daarop begon het programma. We 

reden naar een pittoresk heuvelachtig ge-

bied, waar 2200 jaar geleden een grote 

veldslag plaatsvond tussen twee generaals 

die allebei de macht wilden grijpen. Een 

beslissende klap bleef uit, waarna officieel 

werd besloten: het gebied zou in tweeën 

worden gedeeld, met de Chu als grens. Het 

is precies die rivier die ook het xiangqibord 

in helften deelt. 

In dit gebied zou ter ere van de veldslag een 

tweekamp gespeeld worden, waarvan de 

winnaar volgend jaar weer wordt uitge-

daagd zoals wij schakers dat zo goed ken-

nen. Voordat de partij begon was er een 

plechtige ceremonie. Het meest indrukwek-

kend was de inleiding door het levend 

schaakspel. 32 jonge kinderen (ook xiangqi 

kent 16 stukken per speler) knielden plech-

tig neer op het bord, om vervolgens een 

acrobatische dans neer te zetten. De salto's 

en trappen bleven maar komen, met als slot 

een krachtige kreet vanuit vechtstand. 
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Inleiding van de strijddans 

 

Na de ceremonie werd de eerste zet uitge-

voerd, en ging ons programma verder. Na 

kort tafelen maakten we een hovercrafttocht 

over de Chu.  

Het meest spannende gedeelte van de dag 

volgde daarop. We brachten een bezoek aan 

de shaolintempel. Op dit festival kwam een 

hoop volk af - allicht, wie vindt shaolin niet 

cool - met 60000 jeugdige krijgers die over 

de straten hun kunsten vertoonden. Als 

voorbeeld noem ik snelle bewegingen met 

stokken, nunchuks, en bezems als wapen - 

alsmede het ondersteboven aan een rekstok 

hangen en dan met verticale sit-ups een 

spons vullen en uitknijpen. 

 

 
Een klein voorbeeld van het straattoneel.  

Hoeveel van zulke aanzichten er waren was 

voor een toeschouwer niet te tellen. 

 

In de donkere avond stond ons nog meer 

shaolin-kunst te wachten: een prachtig mu-

zikaal concert met sierlijke en ook specta-

culaire dans. Het podium betrof overigens 

een mooi tuintje met daarachter een fraai 

gebouw en drie bergen, bergen dus inclu-

sief. Hierdoor stonden enkele artiesten zo'n 

halve kilometer uit elkaar! 

 

De dag erna was er voor enthousiastelingen 

nog een bezoek aan een locale kleuter-

school. Hierbij was de aandacht voor xi-

angqi niet weg te denken. Op de speelplaats 

was een bord getekend, en binnen heb ik 

tientallen partijen in actie gezien. Bijzonde-

re vermelding verdient de simultaan door 

Yang Shengxuan tegen zes kleuters. Dit 

jaar werd hij tweede op het jeugdwereld-

kampioenschap in Duitsland in de categorie 

onder de acht jaar. Hij is vijf. En blind-

schaken kan hij ook. 

 

 
Yang Shengzuan, onthoud die naam. Bij de 

simultaan was hij niet te verlegen om over-

al met zwart te spelen. 

 

Van de vergadering die daarop volgde heb 

ik weinig meegekregen met mijn beperkte 

Chinees. Daarmee eindigde het programma. 

Ik heb nog eventjes in de hotellobby nog 

wat gespeeld en daarna volgde de terugreis. 

Tijdens het gebeuren heb ik verscheidene 

vrienden gemaakt van over de hele wereld. 

Ik ben dan ook welkom op toernooien in 

hun buurt. Op mijn telefoon staan wat sms-

jes over toernooien in bijvoorbeeld Ham-

burg, Hannover, en Sydney. Het was een 

geweldige ervaring. 
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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 

 

 

SCHAAKBORD OP TONEEL! 
 

Overgenomen van de KNSB site, foto’s van 

de theater Suus. 

 

Het Levend schaakbord van de volgende 

bladzijde wordt gebruikt voor een toneel-

voorstelling. Van 19 tot en met 30 oktober 

2016 brengt theater Suus in Zwolle acht 

maal het stuk De barones en de dominee, 

naar het gelijknamige boek van Wim Cos-

ter. 

 

Heel bijzonder wordt de vormgeving van 

de rechtszaken. Die gaan zich afspelen op 

een groot schaakbord.  

In het derde bedrijf, wordt namelijk de be-

roemde zevende matchpartij uit de WK-

match Petrosjan-Spasski (Moskou 1966) 

opgevoerd. De schaakstukken zijn hier niet 

slechts schaakstukken. Nee, zij staan, letter-

lijk en figuurlijk voor een personage in de-

ze tragedie. In het centrale onderdeel in het 

derde bedrijf: 'de crisis', komen daarbij in 

een levend schaakspel onder andere de ar-

gumenten van voor- en tegenstanders, de 

verklaringen van dienstmeisjes en een 

Franse vroedvrouw, briefwisselingen et 

cetera aan bod, met de dominee en de baro-

nes in de rol van de witte en zwarte koning 

en koningin. 

Spasski-Petrosjan, Moskou (7) 1966 

1. d4 Pf6 2. Pf3 e6 3. Lg5 d5 4. Pbd2 Le7 

5. e3 Pbd7 6. Ld3 c5 7. c3 b6 8. O-O Lb7 9. 

Pe5 Pxe5 10. dxe5 Pd7 11. Lf4 Dc7 12. Pf3 

h6 13. b4 g5 14. Lg3 h5 15. h4 gxh4 16. 

Lf4 O-O-O 17. a4 c4 18. Le2 a6 19. Kh1 

Tdg8 20. Tg1 Tg4 21. Dd2 Thg8 22. a5 b5 

23. Tad1 Lf8 24. Ph2 Pxe5 25. Pxg4 hxg4 

26. e4 Ld6 27. De3 Pd7 28. Lxd6 Dxd6 29. 

Td4 e5 30. Td2 f5 31. exd5 f4 32. De4 Pf6 

33. Df5+ Kb8 34. f3 Lc8 35. Db1 g3 36. 

Te1 h3 37. Lf1 Th8 38. gxh3 Lxh3 39. Kg1 

Lxf1 40. Kxf1 e4 41. Dd1 Pg4 42. fxg4 f3 

43. Tg2 fxg2+ 0-1 

 

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 

 
 

 
De barones en de dominee  in Theater Suus, Zwolle 

mailto:piet.thijssen@hetnet.nl
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INTERNE COMPETITIE, per 20 oktober 2016 
Cyclus najaar 2016 

 

Door Geert Hovens  

 

 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Marc van der Lee  1   0,5 0,5  0,5 2,5 

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

3 Maarten Strijbos  1 1 1  0,5 1 1 4,5 

4 Dirk Bergmans   0 0,5 0,5 1 1  2,5 

5 Siem van Dael 0,5   0.5 1 1 1 1 4,0 

6 Henk van Gool 0,5  0,5 0 0 0,5 0 0,5 1,5 

7 Geert Hovens  0 0 0 0 1 0,5 0,5 1,5 

8 Peter Schoeber 0,5 0,5 0  0 0,5 0,5 0,5 2,0 

 

 

 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Robert Meilink  1 0 0,5 0 1  1 3,5 

2 John de Laat 0 1  1 0,5  1 1 3,5 

3 Miki Nieczyporowski 1     1 0,5 1 3,5 

4 Bas van der Grinten 0,5 0   1 0 1  2,5 

5 Dick Kappert 1 0,5  0  0,5  0 2,0 

6 Jan op de Laak 0  0 1 0,5  1 0,5 3,0 

7 Hans Leenders  0 0,5 0  0  1 1,5 

8 Sjraar Munten 0 0 0  1 0,5 0  1,5 

 

 

 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Ger van Leipsig  0,5 0  0 1  0,5 2,0 

2 Jos Kempen 0,5    0  0 0 0,5 

3 Laurens Ekker 1   1  0,5 0,5 0,5 3,5 

4 Ad Burgmans   0  1 0 0,5  1,5 

5 Karl Jacobitz 1 1  0  1 1 0,5 4,5 

6 Jean Paul Joosten 0  0,5 1 0  0 0,5 2,0 

7 Piet Kuntzelaers  1 0,5 0,5 0 1  35 3,5 

8 Gerard in 't Veld 0,5 1 0,5  0,5 0,5 0,5  3,5 
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BUFFELS  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot. 

1 Jacq. Verplakke  0 0 0        1 1 

2 Mart Dael 1  1 1 1      1 1 6 

3 Albert Houwen 1 0  0      0  1 2 

4 Harrie Wuts 1 0 1       1 0 1 4 

5 Bertram Lietz  0       1 0,5 1 1 3,5 

6 P. Timmermans       0 1 0 0   1 

7 Boeb Jacobs      1  1  1 0 1 4 

8 Kees Tiesinga     0 0 0  0    0 

9 
Abdul R. 
Mamund 

   0 0,5 1  1    1 3,5 

10 G. Oosterbaan   1 1 0 1 0      3 

11 Peter Smith  0  0 0  1      1 

12 M. Rahawadan 0  0 0   0  0    0 

 

   _____________________________________ 

     ________________ 

 

ZOMERSNELSCHAAK  

Eindstanden 2016 

 

Door Geert Hovens 

 

'Tisweervoorbij..... .....dat mooie zomer-

snelschaken..  

 

Groep A 

Henk van Gool sloeg voor de 4e keer toe 

met een score van 6 uit 6. En passant pakte 

hij de 1e prijs in het klassement. 2e werd 

Rainer Montignies en 3e verrassend James 

McCabe.  
 

henk van gool 30  

rainer montignies 26  

james mccabe 18  

jose alonso 17  

piet thijssen 16  

geert hovens 16  

jan op de laak 12  

hans van mulekom 12  

dirk bergmans 10  

max warmerdam 10  

nico van der hoogt 7  

bas van der grinten 5  

maarten toll 4  

frank van overbeek 2  

bill kortenoeven 1  

huub borghouts 1  

 

Groep B 

Hier was het nog reuzespannend. Jack Vos-

sen behaalde hier met 6,5 uit 7 de dagprijs 

en kwam daarmee op gelijke hoogte met 

Robert Meilink in het klassement. De 3e 

plek (op 1 puntje) was voor Dick Kappert.  

 

robert meilink 26  

jack vossen 26  

dick kappert 25  

laurens ekker 22  

gerard in 't veld 16  

simon plukkel 14  

karl jacobitz 12  

kim clabbers 10  

mart dael 9  

piet kuntzelaers 9  

harm denissen 8  

ad burgmans 6  

miki nieczyporowski 5  

ger van leipsig 5  

peter timmermans 4  

niek sijbers 4  

maria rahawadan 3  

axel plate 2  

jos kempen 1  

hans leenders 1 
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INTERNE ELO RATING Per 13 oktober 2016 
 

Door Robert Meilink 

 

Siem van Dael en Miki Nieczyporowski  zijn de hoogste ELO stijgers. 

. 

Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

13-10-16   Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

13-10-16 

Strijbos M 2 2270 2272  Meilink R -4 1692 1688 

Gool R van 0 2220 2220  Clabbers K 0 1667 1667 

Montignies R 0 2218 2218  Kappert D -1 1628 1627 

Nabuurs J 0 2215 2215  Leenders H -22 1639 1617 

Smith T 0 2192 2192  Jacobitz K 9 1595 1604 

Alkhazashvili O 0 2179 2179  Nieczyporowski M 41 1538 1579 

Warmerdam M 0 2172 2172  Vink R 0 1572 1572 

Nabuurs M 0 2158 2158  Veld G in 't -1 1561 1560 

Neurer T 0 2096 2096  Munten G -5 1548 1543 

Gool H van -50 2137 2087  Burgmans A -2 1530 1528 

Guddat J 0 2081 2081  Lietz B 9 1504 1513 

Fehmer C 0 2055 2055  Kuntzelaers P 6 1505 1511 

Bergmans D 20 1955 1975  Ekker, L. 10 1500 1510 

Rievers J 0 1946 1946  Leipsig G van -23 1525 1502 

Boonen P 0 1918 1918  Dael M 7 1470 1477 

Mertens F 0 1901 1901  Jacobs B 29 1430 1459 

Schoeber P -11 1901 1890  Joosten JP 5 1419 1424 

Dael van S 41 1841 1882  Heemskerk F 0 1394 1394 

Thijssen P -1 1883 1882  Oosterbaan G 21 1361 1382 

Hovens G -16 1898 1882  Kempen J -4 1318 1314 

Jacobs J 0 1872 1872  Timmermans P -22 1311 1289 

Grinten B v.d. -52 1922 1870  Wuts H 9 1268 1277 

Dierx G 0 1865 1865  Rahawadan M -43 1314 1271 

Hoogt N van der 23 1837 1860  Smith P -23 1276 1253 

Lee M van der 13 1843 1856  Mahmund A.R 14 1234 1248 

Mulekom H van 2 1841 1843  Houwen A 6 1225 1231 

Laat J de 16 1732 1748  Ham B vd 0 1174 1174 

Spijk H van 0 1730 1730  Hendrickx J 0 1160 1160 

Laak J op de 4 1687 1691  Tiesinga C -17 1126 1109 

Borghouts H 0 1688 1688  Verplakke J 10 943 953 
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