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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2016-2017  nr. 3 
Opgericht 1 september 1925, door goedkeuring van de statuten erkend bij Koninklijk Besluit 
van 17 juni 1952. 
 
 
Voorzitter A. Burgmans                                    adburgmans@kpnmail.nl 
 Beethovenstraat 2, 5914 BN Venlo    077-3512547 
  
Secretaris / B. van der Grinten                     bvdgrinten@ziggo.nl 
    jeugdleider Rijnbeekstraat 35, 5913 GA  Venlo     077-3523420 
   
  

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

 Kaldenkerkerweg 182/b, Venlo     077-3548969 
 
Speeldagen donderdag : 20:00 - 01:00 senioren 
 
Contributies: 
  senioren € 100,- per jaar 
  senioren elders hoofdlid € 50,00 per jaar 
  jeugdleden  € 50,00 per jaar  
   
Advertenties:  € 75,-   per seizoen     (1  pagina, 6 afleveringen) 
   € 40,-   per seizoen     (½ pagina,          "            ) 
 
Abonnement clubblad : € 15,-   per seizoen (6 afleveringen) 
 
Rekening Venlose Schaakvereniging: NL41 RABO 0146 6576 91 
 
Internet:   www.venlose-sv.nl 
 
Speelzalen 
De Bantuin        Team 1           : Past. Kierkelsplein 20,        Venlo  077-3515413 
Zalencentrum LimianZ      Team 2, 3 & 4: Kaldenkerkerweg  182/b,   Venlo  077-3548969 
 
Redactie Peter Smith                               familie.smithsanders@gmail.com 
 Schaapsdijkweg 11,  5913 GL  Venlo         077-3548436 
 Ad Burgmans                                    adburgmans@kpnmail.nl 
 Beethovenstraat 2,  5914 BN Venlo            077-3512547 
      

mailto:gerard@dvlop.nl
mailto:acpb@home.nl
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  KINHOUDK 
 
 
Programma t/m maart 2017 Piet Thijssen 
Personalia Bas van der Grinten 
Mededelingen Redactie 
KNSB ronde 5: Venlo 1-Wageningen 1 Henk van Gool 
LiSB ronde 2: Venlo 2 – Hoensbroek ME Marc van der Lee 
VSV’ers op het Tata Steel Chess Tournament Peter Smith 
Boebs Column: Thom Boeb Jacobs 
Interne Zaken: Interne competitie Nico van der Hoogt 
Interne competitie: stand Geert Hovens 
Interne rapid competitie: ranglijst Geert Hovens 
Interne ELO rating Robert Meilink 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 

KPROGRAMMAK 
 
Februari 2017 
02-feb-17 don. interne competitie + ladder LimianZ 
04-feb-17 zat. 6e ronde KNSB-bondscompetitie Stukkenjagers-Venlo 1 
09-feb-17 maa. 4e ronde Open Kampioenschap van Blerick Blerick 
09-feb-17 don. interne competitie + ladder LimianZ 
12-feb-17 zon. 4e ronde LiSB-bondscompetitie uitwedstrijden 
16-feb-17 don. interne competitie + ladder LimianZ 
18-feb-17 zat. LimianZ Rapidtoernooi (GP Senioren) LimianZ 
23-feb-17 don. interne competitie + ladder LimianZ 
    
Maart 2017 
02-mrt-17 don. interne competitie + ladder LimianZ 
05-mrt-17 zon. 26e Theo van Spijktoernooi GP Jeugd Venlo 
06-mrt-07 maa. 4e ronde Open Kampioenschap van Blerick Blerick 
09-mrt-17 don. interne competitie + ladder LimianZ 
11-mrt-17 zat. 7e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1-EGGERT Purmerend 
12-mrt-17 zon. 5e ronde LiSB-bondscompetitie LimianZ 
16-mrt-17 don. interne competitie + ladder LimianZ 
18-mrt-17 zat. 

 
Bayer schaaktoernooi  
 

    

Buggenum 
23-mrt-17 don. interne competitie + ladder LimianZ 
30-mrt-17 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: 23 maart  2017   
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KPERSONALIAK 
 

 Aanmeldingen:       San van Dael, Christian Busch, Alexander Nent, Philipp Welzel 
 Afmeldingen:         geen 

 Adreswijzigingen:  Carsten Fehmer, Wilmendyk 64, 47803 Krefeld,  
       0049-2151 6249428 

 
KMEDEDELINGENK 

• Venlo 1 begon met geen hoop, één onbezet bord en twee invallers aan de thuiswedstrijd 
tegen Wageningen 1. Maar juist de invallers, Geert Hovens en Frans Mertens, zorg-
den voor de welkome punten. Na afloop schrijft teamcaptain Henk van Gool in zijn 
verslag: ‘We mogen de handen dichtknijpen met de 5-5 uitslag’.  

• Ook bij de wedstrijd Venlo 2 tegen Hoensbroek ME speelden onbezette borden een rol. 
Maar deze keer kon de bezoekende ploeg borden niet bezetten. Mede hierdoor won 
Venlo 2 met comfortabele cijfers: 6-2 en zijn ze zowaar een middenmoter in de stand.  

• De andere teams in de LiSB competitie kenden ook vriendelijk ogende uitslagen. Venlo 
3 won met 4,5-1,5 van GESS 2 en bij Venlo 4 was de uitslag 4-0R omdat GESS 3 
jammer genoeg niet haar team bij elkaar kon krijgen. 

• Traditiegetrouw gaat er elk jaar een grote groep VSV’ers naar het Tata Steel Chess 
Tournament in het vissersdorp Wijk aan Zee. Dit jaar waren het elf spelers. Zes ervan 
mochten een eerste of tweede prijs in ontvangst nemen. Verreweg het beste resultaat 
bereikte Siem van Dael, die zijn groep met overmacht won. 

• Maar Siem zal ook zijn interview voor de Moskouse tv niet gauw vergeten: schouder 
aan schouder gezeten op een bankje met Sergey Karjakin. Zie de foto op het voorblad. 

• Boeb Jacobs staat in zijn column ook stil bij het Tata Steel toernooi. Hij haalt 
herinneringen op aan Thom, één van de vele kleurrijke figuren die Wijk aan Zee 
frequenteerden. 

• Het Blerickse BSV Open 2017 trekt veel Venlose schakers. De belangrijkste kandidaat 
voor het kampioenschap is meervoudig kampioen Henk van Gool. In ronde 3 speelde 
Henk remise tegen Peter Schoeber waardoor hij nu een vol punt achterstaat op 
lijstaanvoeder Niek Philipsen. 

• Rond de jaarwisseling zijn er altijd verschillende open en gesloten toernooien. De af-
trap was op donderdag op 22 december 2016 met het traditionele Gongschaaktoernooi 
van de Venlose Schaakvereniging. Winnaar werd Bas van der Grinten met 6 punten 
uit 7. De tweede plaats en derde plaats werden mooi verdeeld tussen oudgediende 
Huub Borghouts en de jeugdige Miki Nieczyporowski. 

• Dinsdag 27 december was het A74 schaaktoernooi in Tegelen. Geert Hovens won de 
eerste groep en was daardoor de overall winnaar. Andere Venlose deelnemers waren: 
oud-winnaar Piet Thijssen, Peter Schoeber, Hans van Mulekom, Jan op de Laak, Kim 
Clabbers, Ger van Leipsig, Hans Leenders, Gerard in 't Veld, Mart Dael, Piet Kuntze-
laers en Harrie Wuts.  

• Ook in Tegelen, speelde de jeugd begin januari het Limburgs kampioenschap voor de 
Jeugd. Twee kampioenen zijn ook lid van de Venlose schaakvereniging: Miki 
Nieczyporowski bij de A-jeugd en Laurens Ekker bij de C-jeugd. Ze mogen daardoor 
naar het Nederlands Kampioenschap Jeugdschaak gaan dat vanaf 23 april 2017 in 
Assen wordt gehouden. Oud-jeugdlid Joshua Ekker is kampioen bij de E-jeugd 
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geworden na beslissingswedstrijden met zijn broer Maxim. Onze hartelijke 
gelukwensen gaan naar alle kampioenen. 

• Siem en Max togen weer naar het sterk bezette schaakfestival in Groningen. Max eve-
naarde zijn prestatie van vorig jaar (5,5 uit 9). Siem deed voor het eerst mee in de A-
groep. Na hard werken eindigde hij op 2 uit 9.  

• Zondag 8 januari 2017 organiseerde schaakvereniging 't Pionneke haar traditionele 
Nieuwjaarstoernooi, ‘een soort nieuwjaarsreceptie voor de Limburgse schaker'. Onder 
de 45 deelnemers bevonden zich vier schakers van onze club. Het waren:  Henk van 
Gool (vierde in groep 1), Siem van Dael (eerste in groep 2), Hans Leenders (achtste 
in groep 3). San van Dael (derde in groep 6). 

• Tenslotte -iets verder in het nieuwe jaar, op zaterdag 21 januari - trokken 54 schakers 
naar het Open Noord Limburgse Snelschaakkampioenschappen in Horst. Het meest 
succesvol was Mart Nabuurs, die de wisselbeker mee naar huis mocht nemen. Peter 
Timmermans won finalegroep 6 en Laurens Ekker werd derde in finalegroep 4. 

• De kampioenen en promovendi van de interne competitie van het najaar 2016 zijn be-
kend. Onze felicitaties gaan naar: Maarten Strijbos (winnaar bij de Leeuwen), Miki 
Nieczypowoski (promoveert naar de Leeuwen), Laurens Ekker, (winnaar van de Oli-
fanten-groep met promotie naar de Tijgers), Gerard in ’t Veld (promoveert naar de 
Tijgers), Mart Dael (winnaar bij de Buffels met promotie naar de Olifanten), Bertram 
Lietz (promoveert naar de Olifanten). Eén inhaalpartij, John de Laat versus Jan op de 
Laak, was nog beslissend is voor promotie naar de Leeuwen. In een razende tijdnood 
maakte John de beslissende fout. Hierdoor promoveert Jan op de Laak naar de hoog-
ste groep. 

 
Inhaalwedstrijd van 5 januari 2017: John de Laat tegen Jan op de Laak 

 Jan wint van John en promoveert naar de Leeuwen 
 

• Zie ook het artikel van Nico van der Hoogt met als titel ‘Interne Zaken’ over de 
partijen van kampioenen en één degradant van de interne competitie. 

• Het is opmerkelijk dat de drie grootste stijgers in het klassement van de interne ELO 
rating de drie jeugdleden zijn: Miki Nieczyporowski  (+77), Siem van Dael (+72) en 
Laurens Ekker (+60). 
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KNSB COMPETITIE RONDE 5:  VENLO 1 - WAGENINGEN 1 
17 december 2016 
 
WIJN VOOR DE JARIGE  
Door Henk van Gool 
 
December is een moeilijke maand. Om de 
één of andere reden heeft een teamleider in 
die maand altijd moeite zijn team compleet 
te krijgen. Bij navraag bleek ik niet de eni-
ge. Naast de teamleiders binnen de Venlose 
S.V. waren er ook teamleiders van andere 
clubs die met hetzelfde probleem kampten. 
Het werd dan ook een flinke puzzel de 
teams op sterkte te brengen. Op een geven 
moment waren de reserves echter uitgeput 
en moesten er harde beslissingen worden 
genomen. Helaas trok Venlo 1 hierbij aan 
het kortste eind. Zo traden we slechts met 
ons negenen aan in een wedstrijd, die ik 
vooraf niet als kansloos voor ons had be-
stempeld. 
De donderdag voor de wedstrijd kwam laat 
op de clubavond een opmerkelijk feit ter 
sprake. De beroemde eerste bordspeler van 
onze tegenstander uit Wageningen, Jan 
Timman, bleek een dag eerder 65 jaar te 
zijn geworden. Al gauw werd het idee ge-
boren hier iets mee te doen. Een clubge-
noot kende toevallig een uitstekende Cali-
fornische wijn en beloofde een fles bij de 
slijter te halen. 
 

 
Jan Timman op bord 1 
 
Zo gezegd zo gedaan. Op de wedstrijddag 
mocht ik namens de club een verraste Tim-

man een cadeautje voor zijn verjaardag 
overhandigen. 
 
Verder viel er voor Wageningen zélf niet 
veel te vieren. Ze moesten de matchpunten 
onverwacht met ons delen. Als Wageningen 
wellicht nog ambities had gekoesterd om 
mee te doen in de promotiestrijd, dan kun-
nen die voor dit seizoen de ijskast in. Hal-
verwege de competitie handhaaft Venlo 1 
zich verrassend in de middenmoot. We mo-
gen nu serieus hopen op een langer verblijf 
in de eerste klasse. 
 
Bord 1 
Jan Timman - Andrei Orlov ½ - ½  
 
De partij van de grootmeesters onder elkaar 
trok natuurlijk de nodige aandacht. 
Andrei’s missie was duidelijk: niet verlie-
zen met zwart. Om dit doel te bereiken 
koos hij voor een passieve verdediging. Jan 
slaagde er wel in een klein plusje op te 
bouwen, maar wist Andrei’s defensieve 
stelling niet te kraken. Na dameruil was het 
eindspel met lichte stukken slechts margi-
naal slechter voor Andrei. Met nauwkeurig 
spel wist hij daarop inderdaad de remise 
zeker te stellen. 
 
Slotstelling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bord 2 
Joep Nabuurs - Erwin Oorebeek    1 – 0  
Na een wat ongebruikelijke openingsvari-
ant wist Joep zijn tegenstander met een 
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dubbelpion op de d-lijn op te zadelen. Hier 
maakte hij in het eindspel gebruik van. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De dubbelpion is inmiddels opgelost, maar 
daardoor is zwarts c-pion te diep in het wit-
te kamp beland. Joep haalt hem op.  
34.Kd2,Ke8 35.Kc3,Kd7 36.Pb6+,Kc6 
37.Pxc4,Pxc4 38.Kxc4 en uiteindelijk be-
sliste een verre vrijpion op de damevleugel 
de partij. 
 
Bord 3 
Stefan Bekker - Rudi van Gool   1 – 0  
Rudi liep tegen zijn eerste nederlaag van dit 
seizoen op. Daar had zijn opponent dan wel 
108 zetten voor nodig. De beslissing viel in 
het toreneindspel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met nog een paar seconden op de klok 
moest Rudi snel beslissen. Doorlopen of 
een torenzet spelen. Het werd 79..,h2? Dit 
bleek te verliezen: 80.b7,Th8 81.Th1,Kd5 
82.Kb6,Ke4 (82..,Kd6? 83.Txh2! omdat 
wit met schaak promoveert) 83.Kc6,Kf3 
84.Txh2,Txh2 85.b8D en wit won. Achter-
af bleek dat 79..,Ta2! remise had gehouden. 
Bijvoorbeeld: 80.Tb1,Kd6 81.Td1+,Ke5 
82.b7,Tb2+ 83.Kc6,h2 84.Kc7,Tc2+ en wit 
komt niet uit de schaakjes weg, zonder met 

Kb8 zijn vrijpion te moeten blokkeren of 
met Kd8 zijn vrijpion in de steek te laten. 

 
Bord 4 
Henk van Gool-Sander van Eijk  ½ - ½  
Tegen IM Sander van Eijk bracht Henk 
vanuit de opening een voor hem prettig 
ogend eindspel op het bord. Na een fout 
van Sander in de tijdnoodfase won Henk 
zelfs een pion, maar dit omzetten naar 
winst was nog een hele kunst. Door tijds-
druk speelde Henk het niet optimaal en wist 
Sander naar een toreneindspel te vluchten 
dat technisch remise was. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sander heeft een tweede pion geofferd om 
de witte pionnen uiteen te slaan. Henk’s 
beste kans lag nu in 51.Lb7! Voorlopig 
moet wit ruil van loper tegen paard vermij-
den om niet in het theoretische toreneind-
spel f en h pion terecht te komen. Het ge-
speelde 51.Te5+?! gooide de deur naar 
winst dicht. 51..,Kf6 52.Kf2,Th3 met de 
dubbele dreiging ..,Txh4 en ..,Pd3+ met ruil 
van de lichte stukken. 53.Tb5,Pd3+ 54.Kf1 
een laatste poging, zwart mag nu geen van 
beide pionnen slaan. 54..,Kg7 
55.Tg5+,Kh6 56.Lxd3,Txd3 en even later 
remise gegeven. 
 
Bord 5 
Jermo Kooijmans - Thomas Neuer  1 – 0  
De opening was niet voor Thomas. Hij 
kwam met de rug tegen de muur te staan. 
Een geniepig pionoffer bracht hem echter 
terug in de partij. Net op het moment dat 
hij op meer dan remise mocht hopen, gaf 
hij de partij volledig uit handen. 
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Hier is 38..,Df7! de zet. Tijdnood deed 
Thomas echter de das om. 38..,Ta6?! 
39.Dh5,Kg8?! (39..,Kh7!) 
40.Lxh6,Lxh6?? (40..,Ta8! houdt de stel-
ling nog net in evenwicht) 41.Dg6+! en 
zwart loopt mat. 
 
Bord 6 
Carsten Fehmer - Fred Jonker     ½ - ½  
In deze partij werd de symmetrie nooit ver-
broken. Carsten probeerde het nog wel, 
maar zijn tegenstander leidde de partij met 
vaste hand naar een remisestelling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier probeerde Carsten 25.Lxd5 met het 
idee 25..,Lxd5 26.Tc7,Kxg6 27.Txa7,h5 
28.Txg7+ met pionwinst en initiatief. Om-
dat pion b3 nog hangt blijft de stelling toch 
gelijk. Fred deed het anders: 25..,Txd5 
26.Pf8+,Kg8 27.Pxe6,Td2 28.Lxg7,Txe2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.Ld4,Txe6 30.Lxa7,Ld5 Zwart had een 
pion minder, maar de ongelijke kleur lopers 
en de druk op pion b3 stelden het halve 
punt veilig. 
 
Bord 7 
Kees Stap - Geert Hovens      0 – 1  
“Tijger” Geert zorgde voor een aangename 
verrassing door in moeilijke stelling te pro-
fiteren van een blunder van Kees: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wit heeft zijn dame zojuist op c5 buiten-
spel gezet. De tijger bespringt zijn prooi 
onmiddellijk: 25..,Txf4! Die mag niet ge-
nomen worden wegens mat op g2. Onder-
tussen dreigt ..,Tf3 en ..,Tbf8 met sterke 
aanval. Kees zag zich dan ook gedwongen 
de dame te geven. Na 26.Dxd5+,cxd5 
27.gxf4,Te8 won Geert uiteindelijk door 
via een opmars met zijn koningsvleugelpi-
onnen een matnet te creëren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.b4,Df1+ 42.Tg1,Dh3 mat. 
 
Bord 8 
Siem van Dael - Yochanan Afek    ½ - ½  
Ook Siem leverde een puike prestatie door 
IM Afek een halfje te ontfutselen. 
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Yochanan had door een fout, eerder in de 
partij, materiaal ingeleverd. De zwarte 
stukken staan niettemin dreigend in de 
buurt van de witte koning. Siem laat met 
zijn volgende zet de zwarte aanval als een 
ballon leeglopen.  
42.Lc5!,Lxc5 43.Dc3+,Td4 44.Dxc5,Txe4 
Door het gereduceerde materiaal heeft 
zwart echter voldoende tegenspel voor de 
materiële achterstand: remise. 
 
Bord 9 
Rijk Timmer – NO        1 – 0 r 
Zoals de inleiding vermeldt, moesten we 
een bord leeglaten. Wageningen was echter 
verplicht de naam van een aanwezige spe-
ler op het wedstrijdformulier in te vullen. 
Een regel waarvan ik zelf ook niet op de 
hoogte was. Ik had al netjes gebeld dat ze 
een speler thuis konden laten. Gelukkig had 
Wageningen een non-playing captain bij 
zich, waarvan de naam kon worden ver-
meld. Anders had dit nog problemen met 
de uitslag opgeleverd ook. Toch iets wat 
mij betreft in de regels aangepast mag wor-
den. Ik vind het bizar dat een team een spe-
ler voor nop naar een uitwedstrijd moet 
laten afreizen, als men vooraf al weet dat 
de man of vrouw niet mee mag schaken. 
 
Bord 10 
Frans Mertens – Cees van de Waerdt 
1 – 0  
De tweede aangename verrassing was de 
onverwachte zege van Frans tegen Cees 
van de Waerdt. Na een positionele fout in-
filtreerden de zwarte stukken de witte stel-
ling en lag de weg naar Frans’ koning wa-

genwijd open. Cees kon op wel honderd 
momenten winnen, maar verzuimde telkens 
de beslissende klap uit te delen. Uiteraard 
was voortdurende tijdnood de boosdoener. 
Op een gegeven moment ging de zwartspe-
ler zodanig in de fout, dat Frans de aanval 
kon stoppen en zelf het heft in handen ne-
men. Cees liet toen zijn vlag vallen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De computer kondigt mat in zes aan na 
38..,Lxh2! (39.Dg2,Lf4+ 40.Kg1,Txg2+ 
41.Lxg2,Lh2+ 42.Kh1,Lg3+ 43.Lh3,Dxh3+ 
44.Kg1,Dh2 mat). Cees produceerde echter  
38..,Tg4?? en trok daarmee bij hemzelf de 
stekker eruit. Na de aftrekaanval 39.Lf3 zat 
hij om een goede zet verlegen. 
 
We mogen de handen dichtknijpen met de 
5-5 uitslag. Ik hoop dat we de komende 
wedstrijden in elk geval wel weer voltallig 
kunnen aantreden. 
 
De partijen tegen Wageningen 1 zijn, al-
leen voor clubleden, na te spelen op de 
website. 
 
Venlo 1 staat nu vijfde in de stand, met 5 
punten uit 5. De volgende ronde (R6) is 
een uitwedstrijd tegen De Stukkenjagers 
Tilburg 
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Venlo 1: succesvolle invaller Frans Mertens 
 

 
Venlo 1: succesvolle invaller Geert Hovens 
 

 
Venlo 1: Joep Nabuurs haalde ook het volle punt binnen 
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LiSB COMPETITIE RONDE 3:  VENLO 2 – HOENSBROEK ME 
18 december 2016 
 
VENLO 2 HERPAKT ZICH TEGEN 
HOENSBROEK ME 
 
Door Marc van der Lee 
 
Venlo 2  – Hoensbroek ME 6-2 
Jos Rievers  – Leo Maessen 0-1 
Peter Schoeber  – Theo Pluijmen 1-0 
Bas vd Grinten  – Paul vd Kerkhof 1-0 
Piet Thijssen – Frank Mertens 1-0 
Marc vd Lee – John Cörvers  ½ 
Nico vd Hoogt – Niet Opgekomen 1-0R 
Hans v Mulekom – Max Mannheims  ½ 
Jan op de Laak  – Niet Opgekomen 1-0R 
 
De wedstrijd begon al ruim voor de afge-
sproken datum. Door een chronisch gebrek 
aan spelers in ons eerste, zo kort voor de 
Kerst, was er de weken voorafgaand divers 
druk mail- en telefoonverkeer over inval-
lers, motivatie, opstellingstactiek, toe-
komstvisie, competitiereglementswijzigin-
gen, enz. enz., maar vooral hoe de korte 
termijnproblemen opgelost moesten wor-
den. Geert schoof door naar V1 maar ei-
genlijk was daar numeriek nog meer ver-
sterking nodig. Voor ons dus verzwakking. 
Omdat V2 na twee verliesronden wat moest 
laten zien, werd tenslotte in goed overleg 
ons team 'gespaard' en kon het compleet 
aantreden. 
 
Het laat zich natuurlijk raden hoe pijnlijk 
het die zondag geweest moest zijn voor het 
eerste toen bleek dat de Hoensbroekers met 
2 (twee) niet-opgekomens verschenen. 
Moet zoiets vooraf kenbaar gemaakt wor-
den? Dat is weer typisch zo'n dilemma met 
voors en tegens. Voorargument: je kunt 
spelers tijdig informeren dat ze niet per se 
hoeven te komen en zo reiskosten kunnen 
uitsparen én een gezellige verrassingsdag 
met de familie kunnen inplannen. Tegenar-
gument: Er kan rondgeschoven worden met 
spelers zodat andere teams sterker van start 

gaan, wat nog oké is, maar je bevoordeelt 
er wel indirect bij de tegenstander de direc-
te concurrenten van die tegenstanders in 
andere klassen mee, dus competitieverval-
sing. 
 
Het klinkt misschien wat ingewikkeld maar 
zoiets in overweging nemend heeft Hoens-
broek doen besluiten vooraf geen paniekbe-
richten de wereld in te sturen.  
Een schrale troost moet geweest zijn dat het 
eerste met een man minder er toch noch een 
5-5 uit sleepte. Of juist géén schrale troost.. 
Met 2 afwezigen maak je vooraf al weinig 
kans op succes. Het team, of de vereniging 
klopt gewoon niet. Het is voor Hoensbroek 
te hopen dat ze de draad weer oppakken en 
er een acceptabele 2e competitiehelft van 
kunnen maken, met of zonder degradatie. 
 
Hoe dan ook, Venlo 2 scoorde een comfor-
tabele 6-2 overwinning en krijgt weer een 
beetje aansluiting met de middenmoot. Tot 
de volgende wedstrijd (een pittige uitwed-
strijd tegen Maastricht 1 op 12 februari) 
zijn we even uit de zorgen. 
 
De stand: 

 
Het is nog wat vroeg om te speculeren wat 
er uiteindelijk gaat gebeuren. Als we goed 
op stoom komen kan er nog van alles ge-
beuren en ligt een hoge positie binnen be-
reik. 
 
 
 

MP MP BP 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. DJC 2 6 13.5 ☓ 4.5     4.5 4.5 

2. Maastricht 1 4 17.5 3.5 ☓   7.5   6.5 

3. Blerick 1 4 17   ☓ 3.5  6  7.5 

4. De Juiste -Z- 1 4 12.5   4.5 ☓ 3 5   
5. De Juiste -Z- 2 4 11.5  0.5  5 ☓  6  
6. Venlo 2 2 11   2 3  ☓ 6  
7. Hoensbroek ME 0 7.5 3.5    2 2 ☓  
8. Schaesberg 1 0 5.5 3.5 1.5 0.5     ☓ 

http://lisb.netstand.nl/teams/view/217
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/651
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/645
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/652
http://lisb.netstand.nl/teams/view/216
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/651
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/653
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/644
http://lisb.netstand.nl/teams/view/213
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/655
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/647
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/648
http://lisb.netstand.nl/teams/view/214
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/655
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/646
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/649
http://lisb.netstand.nl/teams/view/218
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/653
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/646
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/650
http://lisb.netstand.nl/teams/view/212
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/647
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/649
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/654
http://lisb.netstand.nl/teams/view/215
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/645
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/650
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/654
http://lisb.netstand.nl/teams/view/219
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/652
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/644
http://lisb.netstand.nl/pairings/view/648


 12 

Nico en Jan waren de gelegenheidspotten-
kijkers. Hun tegenstanders hadden per slot 
van rekening besloten de thuisgeblevenen 
te zijn, en passant de wit-zwart verhouding 
wél opkrikkend naar 4-2. 
 
Jos trof Leo Maessen, die zich nergens 
door liet afleiden en er in slaagde de over-
winning naar zich toe te trekken. Hoens-
broeks enige overwinning. Peter en Piet 
wonnen beiden met een tevreden gevoel, de 
resterende partijen van Bas, Hans en de tl 
staan hieronder. 
 
Bord 3: Paul van Kerkhof - Bas 
(met toelichting van Bas) 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Ld2 0–0 
5.Pf3 d5 6.e3 c5 7.dxc5 Pa6 8.c6 bxc6 
9.Da4 Lxc3!?  Beter was 9...Db6.  
10.Lxc3 Pe4 11.Dc2?! Met 11.cxd5! Pxc3 
12.bxc3 Pc5 13.Dd4 kon wit voordeel be-
halen. 
11...Tb8 12.Ld3 Pac5 13.0–0 Pxc3 
14.Lxh7+!? 14...Kh8 15.bxc3 
 

 
 
15...La6? Sterk was 15...f5! 16.Pe5 Dd6 
17.Pg6+ Kxh7 18.Pxf8+ Dxf8. 
16.Tfd1? Goed was 16.Pe5 Df6 17.f4 Lxc4 
18.Tf3 g6 19.Lxg6 fxg6 20.Pxg6 met we-
derzijdse kansen. 
16...Lxc4? Ook hier was 16...f5 de aange-
wezen zet.  
17.Pe5 Dh4 18.Lg6 Kg8 19.Td4 Dh6 

 
 
20.g3?? Een blunder. Na 20.Pxc4 Dxg6 
21.Dxg6 fxg6 22.Pe5 Tb2 is het ongeveer 
gelijk. 20...fxg6 21.Th4 Dg5 22.f4 Df5  0–
1 
 
Bord 5: John Cörvers - Marc 
1. d4 c6 2. c4 d5 3. Pc3 Lf5 4. cxd5 cxd5 
5. Db3 Pc6 6. Pf3 e6 
 

 
 

7. a3 Beter was 7. Dxb7 maar wit vreesde 
ten onrechte 7. .. Pb4 met aanval op c2. 
Overziet dat 8. Pe5! een gewonnen stelling 
oplevert: 8. .. Le7 9. Db5+ Kf8 10. Pd7+ 
Ke8 11. Pc5+ Kf8 12. Dxb4 en 8. .. Pc2+ 9. 
Kd1 Le7 10. e4! 
7. .. Tb8 Haalt de angel eruit 
8. Lf4 Ld6 9. Lxd6 Dxd6 10. e3 Pge7 11. 
Le2 O-O 12. Ph4 a6 13. Pxf5 Pxf5 14. O-
O en er heerst evenwicht. 1/2-1/2 bij zet 
40. 
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Bord 7: Max Mannheims - Hans 
1. d4 Pf6 2. Pf3 d5 3. Lf4 e6 4. e3 b6 5. c3 
Lb7 6. Pbd2 Le7 7. Lb5+ 
 

 
 

7. .. Pbd7 niet 7. .. Pc6? 8. Pe5! en weg 
stuk. Ook 7. .. c6 had gekund, 8. Ld3 O-O 
9. O-O c5 met gelijk spel. Wit vervolgde 
met 
8. Pe5 O-O 9. Pc6 Lxc6 10. Lxc6 Tb8 11. 
Lb5 11. Da4 was nog lastig: 11. .. a5 12. 
O-O Ld6 13. Tac1 Lxf4 14. exf4 en zwart 
moet zich bevrijden met 14. .. b5 15. Dxa5 
Pb6. 
Na 11. .. Dc8 12. h3 Ld6 13. Lg5 c6 14. 
Ld3 Dc7 werd remise overeengekomen. 

 
 
De volgende ronde (R4) is een uitwedstrijd 
tegen Maastricht 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Overzicht van de speelzaal in de Limianz
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IMPRESSIES VAN DE LISB WEDSTRIJD 18 DECEMBER 2016 
 

 
Venlo 2 bord 5 Marc van der Lee 
 

 
Venlo 2 bord 8 Jan op de Laak 
 

 
Venlo 2 bord 2 Peter Schoeber 
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Venlo 3 bord 3 Karl Jacobitz 

 

 
Venlo 3 bord 6 Ger van Leipsig 

 

 
Venlo 3 bord 1 Rechts John de Laat  



 16 

VSV’ERS OP HET  
TATA STEEL CHESS 
TOURNAMENT 
 
Door Peter Smith 
 
Ook dit jaar reisde een grote groep VSV-
ers af naar Wijk aan Zee om te gaan 
schaken in het Tata Steel Chess 
Tournament. We telden 11 leden onder de 
deelnemers, waarvan de meesten aan de 
weekendvierkampen meededen, van vrijdag 
13 januari tot en met zondag 15 januari 
2017.  
 
Hieronder volgen alle uitslagen.  
 
Weekeindvierkamp 2D  
Henk van Gool: gedeeld tweede, 1,5 punt 
uit 3.  
Weekeindvierkamp 3Q  
Geert Hovens: vierde, 0 punten uit 3.  
Weekeindvierkamp 3R  
Dirk Bergmans: eerste, 2 punten uit 3.  
Weekeindvierkamp 4P  
Piet Thijssen: vierde, 0,5 punt uit 3.  
Weekeindvierkamp 4Q  

Nico van der Hoogt: gedeeld tweede, 1,5 
punt uit 3.  
Weekeindvierkamp 4T  
Hans van Mulekom: vierde, 0,5 punt uit 3.  
Weekeindvierkamp 9F  
Peter Smith: eerste, 2,5 punt uit 3  
Weekeindvierkamp 9H  
Maria Rahawadan: tweede, 2 punten uit 3  
Dagvierkamp 1A  
Bas van der Grinten: vierde met 0 punten 
uit 3 (Ja, dat krijg je als je dat jaar daarvoor 
promoveert)  
Dagvierkamp 3G  
Peter Schoeber: vierde met 1 punt uit 3  
Tienkamp 3G  
Siem van Dael: eerste met 7,5 punt uit 9.  
 
Veruit het beste resultaat bereikte Siem van 
Dael, die zijn groep met overmacht won. 
Eén ronde voor het einde kon hij al niet 
meer worden ingehaald. Toch won hij zijn 
laatste wedstrijd waardoor hij met 2 punten 
voorspongen op nummer twee zijn prijs in 
ontvangst mocht nemen. Misschien nog 
memorabeler was zijn interview, samen 
met vice-wereldkampioen Sergey Karjakin, 
voor de Moskouse televisie. Zie ook de 
voorpagina van dit nummer.

 
Van links naar rechts, Henk van Gool, Piet Thijssen en Hans van Mulekom 
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BOEBS COLUMN 

Thom 
 
Door Boeb Jacobs 
 
Een charmantere 
tegenstander  is 
niet goed denk-
baar. Een gezellige 
man aan het buffet 
ook niet. Toen ik 
hem voor de eerste 
maal ontmoette 
vond ik hem al 
hoogbejaard.  
 
Nu ik zelf zover ben zou ik zeggen: hij  
was van een  respectabele leeftijd. Je zag 
hem zijn  leeftijd niet aan. Je zag een goed  
geconserveerde  man, keurig in het pak en 
hij droeg een vlinderdas. Een man met de 
uitstraling van een heer. Het zou een 
‘mooie’ voorzitter zijn dacht ik direct. En 
dat was hij ook inderdaad geweest. Nu was 
hij  erevoorzitter. Hij had de hamer overge-
dragen, nadat hij een goed  geslaagde  fusie 
tot stand had gebracht. Zijn opvolger, die ik 
ook in Wijk aan Zee leerde kennen, was vol 
lof over zijn voorganger en de manier 
waarop hij e.e.a. had  geregeld. Want als zo 
vaak in dit soort zaken was niet iedereen 
even blij met de fusie. 
 
Maar nu was iedereen content. De fusie had 
geleid tot een van de grootste schaakclubs 
van  Amsterdam met een goede mix tussen 
gemoedelijkheid en wedstrijdmentaliteit. 
Zo iets als de Venlose  Schaakclub dacht 
ik, toen ik dit hoorde. Over de manier van 
werken van de erevoorzitter deden  sappige 
verhalen de ronde:  Met een vriend bezocht 
hij het hotel waar de club met wie ze gefu-
seerd waren, had gespeeld.  Hij wilde daar 
een schaakzaal huren. Tijdens het gesprek 
met de bedrijfsleider bleek dat er nog een 
rekening ten bedrage van  € 4000 van de 
vorige huurder open stond. ‘Heb jij geld bij 

je’, vroeg Thom aan zijn metgezel en tot 
stomme verbazing van de bedrijfsleider 
werd de openstaande rekening contant vol-
daan. 
 
Hij had toch iets met geld. Tijdens een 
wedstrijd op het balkon  van de Moriaan  
werd hij door  de scheidsrechter discreet  
op  zijn schouders getikt, zijn auto stond 
verkeerd  geparkeerd .De boete bedroeg  60 
euro. De volgende dag van hetzelfde laken 
een pak. Nu stond zijn auto op de plaats die 
gereserveerd  was voor de toernooiarts. Dat 
werd Thom zwaarder aangerekend, 300 
euro mocht hij aan het  justitiële incassobu-
reau overmaken. Als rasechte Amsterdam-
mer had hij Euwe nog gekend. Samen had-
den ze in de Hoogovens gespeeld. Eerst in 
Beverwijk, later in café de Zon in Wijk aan 
Zee. Euwe bij de grootmeesters en ik in 
groep 5. Dit om misverstanden te voorko-
men, voegde hij er aan toe. 
 
De laatste partij speelde ik tegen hem in 
groep 7. Na een tot dan toe gelijk opgaande 
wedstrijd liet hij zomaar een stuk instaan. 
Ik keek hem aan, maar hij reageerde niet. 
Pas na enige tijd gaf hij mij een hand en  
zei: ‘dat gebeurt mij de laatste tijd steeds 
vaker, het zal de oude dag zijn’. Ik voelde 
mij  als Xerxes  de Koning van de Perzen, 
die nadat hij in 480 v. Chr. een handje vol 
Grieken bij de bergpas Thermopylae had 
verslagen zei: ‘ik heb de slag gewonnen, 
maar ik schaam me voor de manier waarop’  
( vrije vert.) 
 
Ik ontmoette hem nog één keer in café de 
Zon na afloop van de dagvierkampen . 
Hij had in groep 8 meegedaan, maar was 
helaas niet aan scoren toegekomen. Het  
jaar daarop werd hij 90 jaar. Dan ging hij in 
groep 9 spelen. Want zei hij: ‘het  mag dan 
wat minder gaan, maar schaken verleer je 
niet!’ 
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Interne VSV Zaken 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interne competitie 

 
Door: Nico van der Hoogt 
 
   Het zal u niet zijn ontgaan, 
de eerste interne cyclus zit erop, de tweede 
is immers begonnen. De kruit- en andere 
dampen zijn opgetrokken, de tweede om-
loop dus van start, de alderhoogste tijd voor 
een korte terugblik op de resultaten tot dus-
ver. Modus operandus van uw rubricist: wat 
feiten, cijfers & enig cherry picking in een 
schaakpot her en der. Je moet toch wat, 
nietwaar! Allereerste gaan de gelukwensen 
uiteraard richting de promovendi. Zo ont-
stegen Bertram Lietz en Mart Dael glorieus 
de buffelstatus. Met maar liefst 9½ uit 11 
verlieten zij de evenhoevige buffelkudde, 
stootten burlend hun hoorns af, maten zich 
een slurf aan en promoveerden tot olifant.  
Bij die groep der trompetterende dikhuiden 
scheidden zich dan weer het nieuwe jeugd-
talent Laurens Ekker en de meester onzer 
penningen Gerard in ’t Veld af met respec-
tievelijk 7½ en 6 punten uit 10. Laatstge-
noemde bleef hier nipt voor gut-alt Karl 
Jacobitz die dezelfde score op zijn conto 
had. Gevalletje Sonneborn-Beerenburg 
vermoedelijk. Proost! 
Laurens is 13 jaar en volgt het VWO. 
Schaken leerde hij van zijn vader en als 
verdere hobby’s meldt hij: voetbal en ga-
men. Hij wist onder meer de voormelde 
routinier Karl te verschalken. Het werd een 
lang gevecht, waarin Karl in de opening 
een stuk tegen 2 pionnen moet geven. Ge-
ruime tijd staat hij dan ook met de rug te-
gen de muur. Kan op zet 37 zelfs aan de 

winst ruiken, maar gaat aan zijn 
kans voorbij.  
Wit: Karl Jacobitz 
Zwart: Laurens Ekker 
Interne comp. VSV, najaar 2016 
Lichte commentaar: Laurens & Nico 
D32, Tarrasch verdediging  Laurens 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 c5 4.cxd5 exd5 
5.dxc5 d4 6.Pa4 Lxc5 (hier was b5 beter 
geweest want na Lxc5 kan zwart loper te-
gen paard ruilen) 7.a3 (7.Pa4xc5 was beter 
geweest) Le7 8.Pf3 (is niet goed, wit ver-
liest een stuk tegen 2 pionnen) Stelling! 
 

 
 
 b5 9.Pxd4 bxa4 10.Dxa4+ Dd7 (is niet 
goed want wit speelt Pb5) 11.Dd1 Lc5 
12.Le3 Pc6 13.Pxc6 Lxe3 14.Dxd7+ Lxd7 
15.Pe5 Lf4 16.Pd3 Lg5 17.e3 Lb5 18.a4 
La6 19.b4 Lf6 20.Tc1 Tc8 21.b5 Txc1+ 
22.Pxc1 Lb7 23.f3 Pe7 24.Pb3 Pd5 25.Kf2 
Lh4+ 26.g3 Lg5 27.e4 Pc3 28.a5 0–0 
29.a6 Lc8 30.Lc4 Le6 31.Lxe6 fxe6 
32.Pd4 Pxe4+ 33.Kg2 Pc5 34.f4 (34.b5-b6 
was veel beter geweest omdat het een vrij-
pion maakt) Lf6 35.Pc6 Tf7 36.Tc1 (b6) 
Pe4 (?) Laat eens zien!       [foto: website TSV] 
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37.Pxa7 (is wel goed maar niet zo goed als 
b6) (sterker nog: b6 wint N.) Txa7 38.Tc8+ 
Kf7 39.b6 Txa6 40.Tc7+ (is de verliezende 
zet voor wit, b7 was remise) Kg6 41.Tc6 
Kf5 [en met 2 stukken meer was de race 
gelopen. Na zet 50 had Karl er genoeg van. 
0–1 N.] Een spannend gevecht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima regel dat wij niet geslagen mogen wor-

den! 
 

 Gaan we over naar de tijgers en de leeu-
wen, zoals Geerts originele fauna taxono-
mie de predators van de groepen 1 & 2 
heeft geclassificeerd. En ziedaar! In een 
eerdere beschouwing mocht ik u al de hel-
dendaden van Miki Nieczyporowski mel-
den nl. verheffing in ’16 tot het tijgerdom. 
Wellicht geïnspireerd door mijn geestdrifti-
ge verhaal hieromtrent, is hij op de ingesla-
gen weg verdergegaan en werd winnaar van 
de tijgerpoule. Met 7 uit 10! VET cool, 
Miki.1 

 
 
  
De nieuwbakken leeuw… 
 

Hij werd dus eerste en met 6 uit 10 gevolgd 
door de  kampioen van Tegelen, Jan op de 
Laak. Die knokte  in de laatste ronde om 
                                                 
1 Mijn voetnoot van toen als zelfplagiaat: “Zijn achter-
naam lijkt me iets voor het Nationaal Dictee. Bijv.: “Mi-
ki Nieczyporowski reed op zijn przewalskipaard met zijn 
trukendoos het stereotiepe, ovale  cisterciënzerklooster 
binnen alwaar hij  allerwegen consciëntieus bij een aan-
tal exuberante kasuarissen en karbouwen in het gevlij 
trachtte te komen.” Er is niets mee gedaan. 
 

een promotieplaats met de degelijke John 
de Laat. Het werd een deceptie voor de 
laat(ste)… 
In het verre eindspel ontstond de volgende 
stelling:  
John-Jan, slotronde cyclus 1 intern 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In tijdnood greep John mis en kwam met 
Kd4? Ke2 of f2 remiseren. Joeps eerste af-
levering “Pionneneindspel” was kennelijk 
nog niet verwerkt…  
 

  Lucky Leeuw Jan 
 
 In die leeuwenkuil toonde Maarten zich 
nog maar eens de te kloppen man. Met 9 uit 
10 lijkt hij een voorschotje op zijn 14de 
clubtitel in successie te nemen. Voorlopig 
blijft Siem met 7 punten nog redelijk in de 
buurt met Dirk als goede derde. Opvallend 
was hier verder de matige start van Henk, 
topspeler toch, die zelfs werd veroordeeld 
tot de degradatie play-off. Daarentegen ver-
raste Marc Jan & Alleman nog maar eens 
door die afvalpoule mooi te mijden. In zijn 
pot tegen eerder genoemde Maarten, bracht 
hij de veelvoudige campionissimo zelfs aan 
de rand van de afgrond.  
 
Marc-Maarten, interne comp. 8-12-2016 
 
Stelling na 9…Lb7? 
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Marc noteert: ”Maarten nam risico, het 
kost een stuk voor 2 pionnen…” Er volgde: 
10.c5 bxc5 11.Pxd6 cxd6? 12.Dxb7 win-
nend voordeel (Fritz 15) Maar daar trok 
Maarten zich terecht niks van aan en speel-
de door. Kon niet vermijden dat de hard-
nekkige captain van Venlo II hem het 
schaakmes op de keel zette. 
Stand van zaken na: 28…d3 
 

  
U ziet het zelf, de situatie voor zwart is ho-
peloos maar nog niet verloren! Marc speelt 
het inderdaad verder soms wat suboptimaal, 
remise komt zelfs binnen handbereik voor 
de c.k. Maar dan. Stelling na 41. Kxf2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daar werd zojuist nog een toren afgeruild. 
Éen zet redt zwart nu naar de remise. Ziet u 
het? Maarten grijpt mis en speelt: 41…f5 (?) 
Marc weer: “Hier vergooit Maarten de re-
mise! De enige kans was 41…h5! (Na 42.h3 
f6 komt wit er niet langs) 42.g5 h4 (cruci-
aal, Nico) 43.h3 f6 44.Ke3 fxg5 (44…f5 
verliest) 45.Ke4 Kf6 46.Ld5 Ke7 47.Kxe5 
analysediagram, klein 

 
 
Kd7! Het enige. De rest verliest door tem-
podwang gevolgd door de pionzet   g5-g4. 
Wit kan alle pionnen veroveren maar de 
zwarte pion op h4 staat te ver (vandaar 
cruciaal N.) om de zwarte koning te kunnen 
afschermen van het promotieveld” 
Opvallend is dat mijn Fritz15 hier hardnek-
kig blijft geloven in een witte zege: +-5.11 
voordeel. Ach, die ignorante elektronica… 
De stelling zou trouwens naadloos hebben 
gepast in mijn bijdrage “Bedriegend Brein” 
clubblad 4, 2016. De Zwarte Majesteit kan 
bijv. naar believen tot op de a-lijn worden 
opgejaagd. Analysejachtdiagram: zwart aan 
zet. 
 

 
 
Da’s toch geen remise, zullen velen uwer 
hier denken. Tja, dat menselijk brein, 
mocht er een Opperwezen als Schepper 
bestaan, heb ik voor haar/hem/het wat de 
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menselijke conditie betreft nog wel enige 
verbetervoorstellen in petto… Natuurlijk 
heeft u zelf wel in de gaten, dat de loper   
‘dubbelverkeerd’ van kleur is; geen beheer-
sing promotieveld en hij kan die dekselse 
pion op h4 niet slaan. Een saluut voor deze 
kleine bengel!2 
Dan belanden we na 53 zetten in de vol-
gende stelling na 53…Kg7-h8 
 

 
 
De oud-eindredacteur heeft de triomf voor 
het grijpen. # in 16 zetten melden de elek-
tronische hulptroepen na het voor de hand 
en voet liggende 54.Kf6.  Marc zelf weer: 
“54.h5?? Winnend was 54.Kf6! en de witte 
loper bleek de zwarte pionnen eenvoudig te 
kunnen stoppen. 54…f4 55.Kf7 f3 56.Ld5! 
Zwart komt in tempodwang. Er volgde nog 
54…gxh5 55.Kxf5 Kg7 56.Le2 h4 
57.Kxe4” ½-½ 
 

 
Een lachende Marc met een snufje kiespijn… 
 
Diezelfde Marc wordt in de volgende korte 
bijdrage van Dirk Bergmans slachtoffer van 
’s mans expertise van de Caro Kann.  
                                                 
2 ‘kleine bengel’, zo zong wijlen Hein Donner eens de 
lof over een vrije a-pion, die geduldig wachtend  zijn tijd 
lang verbeidde om tot dame te worden verheven. En de 
pot te beslissen. 

Dirk Bergmans-Marc van der Lee 
Interne comp. VSV, najaar 2016 
Caro-Kann, doorschuifvariant 
Lichte commentaar: Nico 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Pc3 e6 5.g4 Lg6 
6.Pge2 c5 7.h4 h5 8.Pf4 Pe7 9.Pb5 Pec6 
10.Pxg6 fxg6 11.Dd3 c4? Kd7 en voorlo-
pig blijft zwart in leven  12.Dxg6+ Kd7 
13.c3 Pe7 14.Df7 hxg4 15.Pd6 b6 16.Le2 
Pa6 geeft Dirk de gelegenheid de zaak te 
beslechten met een fraai dameoffer. Zie 
diagram ter zake. 
 

 
 
De Limianz trrrrillllde even op haar grondves-
ten. 
17.Dxe6+!! Kxe6 18.Lxg4+ Pf5 19.Lxf5+ 
Ke7 20.Lg5# 1-0 Ai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Kom meisje, Dxe6, ’t is voor mijn hogere 
doel…” 

                                               Cartoon: Wim Meijer © 
 
Tot zover de wederwaardigheden van de 
promovendi. Maar wat betreffende hun an-
tipoden, de degradanten? Zij houden zich 
vaak muisstil, want wie wil er nou graag 
met verliezers worden gezien? Dat zij toch 
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maar mooi die anderen in staat stellen zich 
te profileren en te promoveren, wordt maar 
al te vaak vergeten.  
Een extra schrijnend exempel zien we in de 
leeuwengroep. Onderaan de lijst bengelt, ja 
u schrok waarschijnlijk even, niemand 
minder dan… Nico. Met schamele 2 uit 10.  
Maar dat ik zeker 4 punten op onnavolgba-
re wijze ben misgelopen, ach dat gaat ver-
loren in de mist van de historie. U staat me 
1 pregnant voorbeeld toe. Toch? 
Nico-Henk , interne comp. 8-12-2016 
 

 
 
Ik heb er enige zetten tevoren een paard in 
gestoken en de Zwarte Monarch naar het 
centrum gejaagd. Daar zal hij dan sneven 
op het hakblok van de stadsbeul. Nou ja, 
bijna dan.  
De meest voor de hand liggende voortzet-
tingen zijn nu: 32.Td2+ Pd3 33.b4! of 
32.b3 Dxb3 33.Td2+ Pd3 34.Txd3 cxd3 
35.Dxb3 Ik kwam met 32.Dd4+ en de ko-
ning ontweek via c6. De stelling was nog 
wel gewonnen, maar ik wist de zaak nog 
volledig uit handen te geven. 
 

 
Nou Bijlmans, waar wacht je nog op? Hakken, 

kerel! 

 Dit zelfbeklag brengt me bij een korte be-
schouwing van erelid Jos Opdenoordt in het 
cluborgaan van mei 1955. Oude Doos, ja. 
Ach, de rubrieken vloeien soms moeiteloos 
in elkaar over… 

 
 
 
 
klein 

 
Hij schreef: “IK STA BETER. Als neutraal 
toeschouwer kan men dan dikwijls het 
wonder zien van een partij waarin beide 
tegenstanders beter staan! Gaat de partij 
dan verloren voor ‘Ik sta beter’, dan, ja 
dan: als ik Pc3 gespeeld had, had hij niets 
anders kunnen doen dan Lb4 te spelen en 
dan had ik Pb5 gespeeld en stonden en de 
dame en de loper aangevallen, ik stond ge-
wonnen. 
Dikwijls kan ook dat weerlegd worden, 
want dan zou de tegenstander zo en zo spe-
len, inderdaad, maar dan had ik eerst e5 
moeten spelen. Als we zo maar gemoedelijk 
doorgaan, komen wij vast bij de aanvangs-
stelling uit, waarin volgens de algemene 
mening beiden gelijk staan, maar ik denk 
dat mijn clubvriend zelfs daarin beter 
staat!” J.O. 
 
Een scherpzinnig man en in zijn dagen de 
sterkste speler van de (Kon.Erk.) VSV. 
Over hem later meer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nico, januari 2017 
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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 voor-
stelling met levensechte "schaakstukken".  

 
Dit bord is te huur.  
Bijbehorende hoofddeksels voor alle schaakstuk-
ken in kindermaten kunnen ook worden gehuurd. 
 
Voor informatie kan contact worden opgenomen 
met Piet Thijssen  077-3073961 of 
piet.thijssen@hetnet.nl 

 
 

 
Voorbeeld van het gebruik van het Levend Schaakspel in het toneelstuk ‘De barones en 
de dominee’ . Theater Suus, Zwolle  

mailto:piet.thijssen@hetnet.nl
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DE VENLOSE SCHAAKVERENIGING 

 
NODIGT U UIT VOOR HET: 

 

14e LimianZ RAPID OPEN 
    

Grand-Prix toernooi in de cyclus van de LiSB 
 
Sponsor: LimianZ  Party & Event Center  
 
Lokatie Kaldenkerkerweg 182b, Venlo,  077-3523406 
 
Datum Zaterdag 18 februari 2017 in LimianZ  
 
Aanvang 10.00 uur  (inschrijven tot 9.30 uur) 
Einde                     circa 16.30 uur 
 
Systeem 7 ronden Zwitsers van 20 min. p.p.p.p. 
 
Indeling Groep 1 (KNSB-rating >1799) 
 Groep 2 (KNSB-rating <1800) 
 
Inschrijfgeld € 10,-- (Inclusief lunch; 2 broodjes en een kop soep) 
 (Voor jeugdspelers t/m 16 jaar is het inschrijfgeld € 6,-) 
  
Prijzengeld Groep 1: voor de nummers. 1 t/m 3: € 75, € 50 en € 25. 
 Groep 2: voor de nummers. 1 t/m 3: € 50, € 30 en € 20. 

 
Inschrijven: Telefonisch en per e-mail uiterlijk op woensdag 15 februari bij 
 *  Geert Hovens 077-3260300   geert.hovens@planet.nl   
 *  Piet Thijssen 077-3073961   piet.thijssen@hetnet.nl 
 
 - s.v.p. vermelden: bondsnummer KNSB en rating 
 
 
Betaling: Contant op zaterdag 18 februari voor aanvang 
    
 

 

mailto:geert.hovens@planet.nl
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INTERNE COMPETITIE, stand per 19 januari 2017 
Cyclus voorjaar 2017 
 
Door Geert Hovens  
 
 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 
1 Henk van Gool  1      0 1 
2 Geert Hovens 0      0  0 
3 Miki Nieczyporowski       0,5  0,5 
4 Siem van Dael     1    1 
5 Jan op de Laak    0     0 
6 Dirk Bergmans         0 
7 Marc van der Lee  1 0,5      1,5 
8 Maarten Strijbos 1        1 

 
 
 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Hans Leenders  0,5      1 1,5 
2 Laurens Ekker 0,5      0,5  1 
3 Peter Schoeber      0,5 1  1,5 
4 Nico van de Hoogt     0,5 0,5   1 
5 Bas van der Grinten    0,5     0,5 
6 Robert Meilink   0,5 0,5     1 
7 John de Laat  0,5 0      0,5 
8 Gerard in 't Veld 0        0 

 
 
 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Piet Kuntzelaers  0      0 0 
2 Mart Dael 1      0,5  1,5 
3 Dick Kappert      0,5 0,5  1 
4 Bertram Lietz      0   0 
5 Karl Jacobitz        1 1 
6 Ad Burgmans   0,5 1     1,5 
7 Sjraar Munten  0,5 0,5      1 
8 Ger van Leipsig 1    0    1 
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BUFFELS  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot. 

1 Peter Smith  0          1 1 
2 Gerben Oosterbaan 1          0  1 
3 Maria Rahawadan          1 1  2 
4 Kees Tiesinga         0 0   0 
5 Boeb Jacobs        0,5 0    0,5 
6 Albert Houwen       0      0 
7 Abdul R Mamund      1      0,5 1,5 
8 San van Dael     0,5        0,5 
9 Jos Kempen    1 1        2 

10 Jean Paul Joosten   0 1         1 
11 Peter Timmermans  1 0          1 
12 Harrie Wuts 0      0,5      0,5 

     
 
INTERNE RAPID COMPETITIE 
    
Door Geert Hovens 
 
De rapidcompetitie die we onlangs hebben 
gelanceerd, werkt met het Keizersysteem.  
Op basis van de ranglijst kun je punten 
verdienen, waardoor je kunt stijgen op die-
zelfde ranglijst. De punten die je kunt ver-
dienen zie je in de kolom 'waarde' van de 

tegenstander. Bij winst 1x de waarde, bij 
remise 1/2x de waarde. Als je niet speelt, 
krijg je een derde van je eigen waarde. Bij 
een bye krijg je twee derde van je eigen 
waarde. 
Dit is een korte beschrijving van hoe het 
Keizersysteem werkt. Op de website van 
schaakclub Assen vind je meer informatie. 

 

 
Tweede ronde van de interne rapid competitie.  
Links Geert Hovens, Piet Kuntzelaers en Gerard in ‘t Veld. Rechts Mart Dael.  
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Ranglijst na de derde dubbele ronde d.d. 26-1-2017 
 
Rang Naam partijen winst remise verlies score waarde 

1 Nico van der Hoogt 4 1 3 0 436,7 93 
2 Henk van Gool 2 2 0 0 417 99 
3 Siem van Dael 2 2 0 0 412,3 97 
4 Kim Clabbers 4 3 0 1 399 87 
5 Laurens Ekker 4 3 1 0 397,8 80 
6 Jan op de Laak 2 2 0 0 375,3 88 
7 Ger van Leipsig 6 3 2 1 373,5 78 
8 Piet Thijssen 2 1 1 0 366,5 96 
9 Hans van Mulekom 2 1 1 0 347,3 91 

10 Maarten Strijbos 0 0 0 0 300 100 
11 Ad Burgmans 2 1 1 0 297,5 77 
12 Jos Kempen 2 2 0 0 296,7 69 
13 Robert Meilink 6 2 1 3 294 86 
14 Dirk Bergmans 0 0 0 0 294 98 
15 Karl Jacobitz 6 2 2 2 290 81 
16 Bas van der Grinten 0 0 0 0 282 94 
17 Miki Nieczyporowski 2 1 0 1 278,3 82 
18 Peter Schoeber 2 0 1 1 269,7 95 
19 John de Laat 0 0 0 0 267 89 
20 Piet Kuntzelaers 6 1 3 2 259,5 74 
21 Marc van der Lee 2 0 1 1 255,5 90 
22 Gerard in 't Veld 4 0 3 1 252,7 79 
23 Hans Leenders 0 0 0 0 252 84 
24 Dick Kappert 0 0 0 0 249 83 
25 Peter Timmermans 4 2 0 2 245 68 
26 Peter Smith 4 2 0 2 237,7 65 
27 Bertram Lietz 0 0 0 0 228 76 
28 Maria Rahawadan 2 1 0 1 216,3 66 
29 Boeb Jacobs 0 0 0 0 216 72 
30 Jean Paul Joosten 0 0 0 0 213 71 
31 Sjraar Munten 2 0 1 1 212 75 
32 San van Dael 2 1 0 1 211,7 62 
33 Abdul Raouf Mamund 6 2 0 4 205 64 
34 Huub Borghouts 2 0 0 2 198,3 85 
35 Harrie Wuts 0 0 0 0 198 67 
36 Albert Houwen 0 0 0 0 189 63 
37 Mart Dael 6 0 3 3 185,5 73 
38 Geert Hovens 6 0 2 4 185 92 
39 Kees Tiesinga 0 0 0 0 183 61 
40 Jacqueline Verplakke 0 0 0 0 180 60 
41 Gerben Oosterbaan 2 0 0 2 163,3 70 
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INTERNE ELO RATING Per 19 januari 2017 
 
Door Robert Meilink 
 
Miki Nieczyporowski  (+77) is de hoogste ELO stijgers, gevolgd door Siem van Dael (+72) 
en Laurens Ekker (+60). De jeugd doet het prima! 
. 
Speler Progressie Begin 

seizoen 01-12-16   Speler Progressie Begin 
seizoen 01-12-16 

Strijbos M 10 2270 2280  Meilink R -16 1692 1676 

Gool R van 0 2220 2220  Clabbers K 0 1667 1667 

Montignies R 0 2218 2218  Leenders H 12 1639 1651 

Nabuurs J 0 2215 2215  Nieczyporowski M 77 1538 1615 

Smith T 0 2192 2192  Kappert D -26 1628 1602 

Alkhazashvili O 0 2179 2179  Jacobitz K 6 1595 1601 

Warmerdam M 0 2172 2172  Vink R 0 1572 1572 

Nabuurs M 0 2158 2158  Ekker, L. 60 1500 1560 

Gool H van -35 2137 2102  Veld G in 't -3 1561 1558 

Neurer T 0 2096 2096  Burgmans A 15 1530 1545 

Guddat J 0 2081 2081  Munten G -21 1548 1527 

Fehmer C 0 2055 2055  Leipsig G van -12 1525 1513 

Bergmans D 11 1955 1966  Lietz B 5 1504 1509 

Rievers J 0 1946 1946  Dael M 27 1470 1497 

Boonen P 0 1918 1918  Kuntzelaers P -29 1505 1476 

Dael Siem van 72 1841 1913  Jacobs B -12 1430 1418 

Mertens F 0 1901 1901  Joosten JP -15 1419 1404 

Schoeber P -14 1901 1887  Heemskerk F 0 1394 1394 

Thijssen P -1 1883 1882  Oosterbaan G 5 1361 1366 

Jacobs J 0 1872 1872  Kempen J -9 1318 1309 

Hovens G -28 1898 1870  Rahawadan M -5 1314 1309 

Grinten B v. der -53 1922 1869  Dael San van 4 1300 1304 

Dierx G 0 1865 1865  Timmermans P -23 1311 1288 

Lee M van der 10 1843 1853  Smith P 4 1276 1280 

Hoogt N van der -3 1837 1834  Mahmund A.R 46 1234 1280 

Mulekom H van -8 1841 1833  Wuts H 5 1268 1273 

Spijk H van 0 1730 1730  Houwen A -51 1225 1174 

Laat J de -11 1732 1721  Tiesinga C -29 1126 1097 

Laak J op de 21 1687 1708  Verplakke J 14 943 957 

Borghouts H 0 1688 1688      
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