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  KINHOUDK 

 
Programma t/m juli 2017 Piet Thijssen 
Personalia Bas van der Grinten 
Mededelingen  Redactie 
KNSB ronde 8: Zukertort 2 Amstelveen - Venlo 1 Henk van Gool 
KNSB ronde 9: Venlo 1 – UVS 1 Nijmegen Henk van Gool 
LiSB ronde 6 en 7: Venlo 2 Marc van der Lee 
Boebs Column: Er staat een pion op d6. Boeb Jacobs 
Geerts Column: Zwevende keuzen en harde landingen Geert Hovens  
Interne VSV Zaken:  Nico van der Hoogt 
Interne competitie: eindstand Geert Hovens 
Interne rapid competitie: ranglijst Geert Hovens 
Interne ELO rating Robert Meilink 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 
 

KPROGRAMMAK 
 
Juni 2017 
01-jun-17 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Limianz 
02-jun-17 vrij. 11e Limburg Open Maastricht 
03-jun-17 zat. 11e Limburg Open Maastricht 
04-jun-17 zon. 11e Limburg Open Maastricht 
05-jun-17 maa. 11e Limburg Open Maastricht 
08-jun-17 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Limianz 
15-jun-17 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Limianz 
22-jun-17 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Limianz 
29-jun-17 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Limianz 
    
Juli 2017 
1 t/m 2 juli-17 za/zo HSC/De Legibus Open Helmond 
06-jul-17 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Limianz 
13-jul-17 don. 44e Zomersnelschaaktoernooi Limianz 
20-jul-17 don. 44e Zomersnelschaaktoernooi Limianz 
27-jul-17 don. 44e Zomersnelschaaktoernooi 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: 27 juli  2017   
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KPERSONALIAK 
 

 Aanmeldingen:       Christof Sielecki (eerste team) 
 Afmeldingen:         Ron Vink 

 Adreswijzigingen:  geen 
 

KMEDEDELINGENK 
 Met een score van 9 punten uit 10 wedstrijden won Maarten Strijbos met 1,5 punt 

voorsprong de tweede cyclus van de Leeuwen. En passant veroverde hij daarmee zijn 
veertiende clubkampioenschap. Gefeliciteerd! 

 Nico van der Hoogt besteed in zijn rubriek ‘Interne VSV Zaken’ aandacht aan hem, 
maar ook aan de andere alfa mannetjes van de Venlose dierentuin,  Bas van der Grin-
ten (Tijgers), Ger van Leipsig (Olifanten) en Jean Paul Joosten (Buffels). 

 Nadat de handhaving van  Venlo 1 zeker was gesteld, hoopte het team op een mooi re-
sultaat in de twee laatste ronden. Bij hekkensluiter Zukertort 2 lukt dat nog enigszins, 
maar potentiële degradant UVS Nijmegen bracht het team een pijnlijke 3-7 nederlaag 
toe. Het blijkt ‘hoe klein de onderlinge verschillen zijn tussen de teams in de eerste 
klasse’  schrijft teamcaptain Henk van Gool in zijn verslagen. 

 Teamleider Marc van der Lee had de noodklok al geluid over Venlo 2. Degradatie 
dreigde. Maar na twee kleine winstjes kon handhaving worden gevierd. Terugblikkend 
op het seizoen schrijft hij: ‘Het gat naar Venlo 1 blijft groot en voor Venlo 2 zou een 
voorzichtige promotie naar de KNSB weer eens op zijn plaats zijn’. 

 De andere teams in de LiSB competitie zijn tevreden. Venlo 3 sloot het seizoen in stijl 
af met twee gelijke spelen en eindigde op een vijfde plaats. Venlo 4 maakte het zichzelf 
nog moeilijk door gelijk te spelen in ronde 6 en te verliezen in ronde 7 van stadsrivaal 
Blerick 5. Desondanks kon het kampioenschap van de derde klasse ze niet meer ont-
gaan. Wij bedanken de vaste spelers Kim Clabbers, Boeb Jacobs, Jean Paul Joosten 
en Peter Timmermans en de invallers Jos Kempen, Peter Smith (tevens TL), Mart 
Dael en Jacqueline Verplakke. Zie de foto op de voorpagina. 

 Boeb Jacobs droomt wat af, als je zijn column mag geloven. Hij droomt zelfs over 
schaken, zie zijn column ‘ Er staat een pion op d6’. 

 Geert ’Sjakie Splinter’ Hovens schrijft in zijn column over de slotronde en mijmert 
over de glorietijd van Venlo 2. 

 Het Blerickse BSV Open trekt altijd veel Venlose schakers. Henk van Gool had bijna 
een abonnement op de titel. Maar niet dit jaar. Door ziekte geplaagd moest hij zijn 
aspiraties voor de titel opgeven. Hij behaalde uiteindelijk de vijfde plaats. 

 Net als vorig jaar hebben Max Warmerdam en Siem van Dael hun paasdagen door-
gebracht in Karlsruhe, bij het het sterk bezette GRENKE Chess Open. Max eindigde 
met 5 uit 9 op plaats 256. Siem eindigde met 4 uit 9 op plaats 436. 

 Karlsruhe was een opwarmertje voor Assen, voor het Nederlands Kampioenschap 
Jeugd. VSV (en ook SV Tegelen) waren vertegenwoordigd met 4 spelers: Dat waren bij 
de A-Jeugd: Max Warmerdam (3e), Siem van Dael (11e) en Miki Nieczyporowski 
(19e).  En bij de bij de C-Jeugd: Laurens Ekker (18e). Het beste resultaat haalde Max 
Warmerdam: hij werd ongedeeld derde in de sterk bezette A-groep. Maar ook de an-
deren kunnen tevreden zijn over een prima verlopen toernooi. 

 Max Warmerdam speelt  tegenwoordig ook in de 1. Bundesliga. Op 1 mei speelde hij 
tegen Arkadij Naiditsch, rating 2700. Hij verloor op eervolle wijze. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 7:  ZUKERTORT 2 - VENLO 1
 1 april 2017 
 
OP WEG NAAR DE TOP DRIE 
  
Door Henk van Gool 
 

De laatste uitwedstrijd van het seizoen 
vond plaats in Amstelveen. Venlo 1 had 
zich inmiddels gehandhaafd, maar dat be-
tekende niet dat we achterover konden leu-
nen. Zukertort behoorde immers tot één van 
de degradatiekandidaten. Hun concurren-
ten verwachtten zonder meer dat we onze 
sportieve plicht zouden doen en ons beste 
beentje voor zouden zetten. Maar dat was 
niet de enige motivatie om een goede pres-
tatie te leveren. Inmiddels waren we op de 
ranglijst aardig opgeklommen en is een top 
drie klassering binnen handbereik. Zonde 
om een dergelijke kans te laten liggen. 
We reisden dan ook op behoorlijke sterkte 
af richting Amsterdam-zuid. De reis had 
nogal wat voeten in de aarde. Een groot 
deel van het team ging met de trein, maar 
de keuze voor het openbaar vervoer bleek 
die dag niet zo handig. De defecte trein 
tussen Venlo en Eindhoven was helaas 
geen 1 april grap.  Invaller Marc van der 
Lee moest in allerijl zijn auto halen om ons 
naar Eindhoven te brengen. Vandaaruit 
konden we dan wel weer met de trein ver-
der. Diegenen die ervoor kozen meteen met 
de auto te gaan waren beter af. Dat leidde 
trouwens nog tot een aardige anekdote. 
Andrei wilde met Maarten en Carsten net 
met de auto wegrijden, toen ons clublid, en 
VZ van Blerick, Dirk Bergmans kwam aan-
lopen. Die had een wedstrijd in Brabant. 
Uiteraard kon ook hij niet met de trein mee, 
maar hij kreeg het aanbod om een stuk met 
Andrei en co mee te reizen. “Zet me maar 
bij dat tankstation af”, zei Dirk, ‘dan bel ik 
teamgenoot Eric Schouten (ex-clublid van 
Venlo trouwens) dat hij me daar met de 
auto komt oppikken’. Die wist echter niet 
wat hij hoorde. ‘Wáár moet ik je oppikken? 
Bij welk hectometerpaaltje is dat?’Het 

bleek dat Eric de zaak wantrouwde en 
meende dat Dirk een 1 aprilgrap met hem 
uithaalde. Toen Dirk toch op de afgespro-
ken plaats langs de snelweg klaar stond, 
had Eric het niet meer. Dirk heeft toen 
maar de rest van de autoreis naar hun 
speellocatie achter het stuur plaatsgeno-
men. Aldus het verhaal van Dirk. 
De treinreizigers naar Amstelveen kwamen 
overigens maar net op het nippertje de 
speelzaal binnen lopen. De andere wed-
strijden die daar plaatsvonden waren al in 
gang gezet. 
Het belette het Venlose team niet ook deze 
tegenstander aan de zegekar te binden. Dit 
seizoen lijkt alles vanzelf te gaan en dan 
kun je als teamleider relaxt genieten van de 
prestaties van je team. Bijvoorbeeld van de 
geweldige partij die onze GM Andrei Orlov 
in Amstelveen afleverde. 
 
Bord 1 
Andrei Orlov – Michiel Harmsen  1 – 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrei leefde zich uit. Hij had al twee pi-
onnen geofferd om zijn stukken zoveel 
mogelijk activiteit te bieden. Nu gooide hij 
er ook nog een dame tegenaan. 
21.dxc6!? (een droge machine als Rybka 
acht 21.De2 veel beter, maar gelukkig zijn 
we mensen en zorgen we voor vuurwerk) 
21.., Dxb2 22.cxb7, Tb8 23.Pxe5 en nog 
een paardoffer! 23.., Dxe5 (23.., dxe5 
24.Tc8+ betekent einde oefening) 24.Ld4, 
Dxd4 offert de dame maar weer terug. Na 
24.., Df5 25.Lxh8 nagelt de gevaarlijke 
vrijpion op b7 de zwarte stukken vast en 
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kost het Michiel op termijn nog meer mate-
riaal. 
Hetzelfde probleem had hij echter ook na 
25.Txd4, 0-0 26.Ld5, Kg7 27.Tc7, zie dia-
gram.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwart kwam niet meer los. 
 
Bord 2 
Matthew Tan – Maarten Strijbos  0 – 1  
 
Ook Maarten leverde een puike partij af. 
Hij slaagde erin een flinke druk te ontwik-
kelen op een achtergebleven d-pion. Dat 
noopte de IM van Amstelveen een pion te 
geven in de hoop zich te kunnen bevrijden. 
Daarop switchte Maarten zijn aandacht 
echter naar de onverdedigde koningsvleu-
gel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23.., Dg5! 24.g3, Lxh3 (het kwaliteitsoffer 
24.., Txd4! 25.Txd4, Pxh3+ 26.Kf1, Dh5 is 
ook sterk om de verzwakte witte velden 
rondom de koning te veroveren.) 25.Pxc4, 
Dh5 (dreigt 26.., Txd4 gevolgd door 27.., 
Df3 of 27.., Pe2+) 26.Pe3, c5 27.Pdf5+?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit stukoffer levert zwart alleen maar een 
nieuwe aanvalslijn op. Maar de stelling was 
toch al onhoudbaar. 27.., gxf5 28.gxf4, 
Kh8 29.f3, Dxf3 en de dreigingen 30.., 
Tg8+ en 30.., Dxe3+ dwongen wit de 
handdoek in de ring te gooien. 
 
Bord 3 
Joep Nabuurs – Lody Kuling  ½ - ½   
 
De spelers maakten er een schuifpartij van 
en hielden heel veel stukken op het bord. 
Niettemin zag Joep’s stelling er op een ge-
geven moment wel erg prettig uit. 
Wellicht had hij in onderstaande stelling de 
f-lijn moeten openen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na 25.f4, exf4 26.Lxf4 komt immers niet 
alleen de lijn naar f7 open maar krijgt wit 
ook een veld voor zijn paard op d4. Joep 
zal zijn mooie zwartveldige loper niet weg 
hebben willen geven en misschien schatte 
hij ook in dat 26.., Pxf4 27.Dxf4,Pe5 zwart 
een dominant paard zou geven. In elk geval 
verkoos hij het voorzichtige 25.Tf1, Pc5 
26.Pxc5, dxc5 27.Ld3, Ld6 28.c4. Welis-
waar was het zwarte spel op de damevleu-
gel hiermee helemaal tot staan gebracht, 
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maar de blokkade in het centrum en de be-
perkte ruimte op de koningsvleugel gaven 
Joep te weinig kansen om nog op winst te 
spelen. 
 
Bord 4 
Christopher Brooks – Siem van Dael 
0 – 1  
Siem toonde aan ook op een hoger bord 
goed mee te kunnen komen. Na een ge-
compliceerd middenspel, dat rijk was aan 
tactische trucs, kwam er een eindspel met 
zware stukken op het bord. Siem wist een 
pion buit te maken, maar het zag er naar uit 
dat hij nog een flinke technische klus voor 
de boeg had om de winst binnen te slepen. 
Er zat echter iets fraais in de stelling. Siem 
had daar wel de hulp van zijn opponent bij 
nodig. Die tuinde erin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siem had zojuist 44..,Kf6 gespeeld. Dat 
schreeuwt om een schaakje op h6 om de 
koning weer naar e7 te dwingen. Toch? 
45.Th6+??, Kg5! Siem bekommert zich 
niet om pion d6. 46.Txd6, f5+ 47.Ke5, Te3 
mat!! Midden op het bord. Dat verdient een 
plaatje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bord 5 
Thijmen Smith – Jonathan Tan 0 – 1  
 
Eindelijk kon Zukertort dan iets terug doen. 
Jonathan nam wraak voor de nederlaag van 
zijn broer Matthew door Thijmen vakkun-
dig op te knopen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De problemen voor Thijmen begonnen 
hier. 20.dxe5? (hier was 20.fxe5 noodzake-
lijk om de stelling in evenwicht te houden. 
Nu heeft zwart een vrijpion, die onmiddel-
lijk in actie komt om een diagonaal naar de 
witte koning te openen.) 20..., d4! 21.Pe4, 
Pxe4 22.Lxe4, Pb3 23.Tb1, Lc6 24.Lxc6, 
Dxc6+ met tempo verovert zwart de c-lijn. 
25.Kg1, Dc2 26.Dxc2, Txc2 en de drei-
gende stukwinst na ..,Tfc8 dwong wit om 
met 27.f5 een pion te geven, zie diagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het resterende eindspel was een kansloze 
missie voor Thijmen. 
 
Bord 6 
Bram ter Schegget – Rudi van Gool 1 – 0  
 
Rudi is het even helemaal kwijt. Na ronde 4 
kwam de klad erin en volgde de ene neder-
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laag na de ander. Bram bezorgde hem al 
zijn vierde nul op rij. 
De opening verliep voor Rudi al niet naar 
wens. Bram wachtte door eindeloos laveren 
geduldig af tot hij zijn plusje weer iets kon 
vergroten. Toen een wit pionnenduo door 
het zwarte centrum heenbrak, kon Rudi het 
tij niet meer keren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zwarte stelling is troosteloos. De execu-
tie kwam snel. 53.Da7, La6 redt pion a5 
maar levert een toren in: 54.Dxc7+!, Dxc7 
55.d6+ en 1 – 0. 
 
Bord 7 
Henk van Gool – Ivan Pilcevic 1 – 0  
 
En ik nam wraak voor de nederlaag van 
Rudi. Mijn tegenstander wist niet wat hij 
met mijn vreemde paardmanoeuvres in de 
opening aan moest en besloot vrijwillig 
afstand te doen van zijn loperpaar. Het 
plusje dat ik hierna opbouwde resulteerde 
op de 29e zet in pionwinst. Niettemin was 
de stelling niet gemakkelijk. Ik kon er niet 
meer van maken dan een toreneindspel dat 
houdbaar leek voor Ivan. Na 59.Te5? miste 
mijn opponent zelfs een geforceerde remi-
se: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwart kan eenvoudig nemen: 59.., Txe5 
60.dxe5, Kf5 en nu  
a) 61.f4, f6 62.exf6, Kxf6 en zwart houdt 
de f-pion tegen of  
b) 61.Kd4, f6 62.exf6, Kxf6 63.Ke4, Ke6 
oppositie, remise. 
Ivan was echter moe gespeeld en niet meer 
alert op onverwachte kansen. Na het ge-
speelde 59.., Th1? 60.Ke4, Te1+ 61.Kd5, 
Tf1 62.Te3, Kf6 63.Kd6 wist ik mijn vrij-
pion, ondersteund door de koning, uiteinde-
lijk toch naar de overkant te krijgen. 
 
Bord 8 
Laurens Schilstra – Carsten Fehmer 
0 – 1  
Een vlotte zege van Carsten, waar het aan-
vankelijk niet naar uitzag. Onze Duitse 
schaakvriend verbruikte erg veel bedenk-
tijd, terwijl zijn opponent de stelling moei-
teloos in evenwicht wist te houden. Waar-
schijnlijk heeft Laurens op de tijdnood van 
Carsten gespeeld en zijn zetten iets te snel 
uitgevoerd. Plotseling was hij namelijk een 
stuk kwijt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na 23.Ped3, Tb8 24.Pbc5 is er niets aan de 
hand. Het gespeelde 23.Pc4?? echter zette 
het paard in een aftrekaanval. 23.., Pe2+ en 
opgegeven wegens 24.Kh2, Txd1 25.Txd1, 
Lxc4. 
 
Bord 9 
Thomas Neuer – Gijs IJzermans  0 – 1  
 
Na een positionele opening schoof Thomas 
zijn stukken langzaam richting een plusje. 
Op de 26e zet verzuimde hij echter een 
zwarte toren de toegang tot zijn stelling te 
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weigeren, waarna het ineens heel hard fout 
ging. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand na 26.Td1? Gijs profiteert optimaal: 
26.., Tb2 27.Da3, Pg5 dreigt 28.., Pf3+ met 
stukwinst. 28.Le1, Dd7 de zwartspeler 
richt zijn aandacht nu op de witte koning. 
29.h4, Pf3+ 30.Kg2, Dg4 31.Lc3, Pxh4+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Thomas gaf op. Na 32.Kg1, Df3 of 
32.Kh2, Txf2+ loopt hij mat. 
 
Bord 10 
Joel de Vries – Marc van der Lee ½ - ½  
 
Onze invaller deed van zich spreken. Marc 
speelde een hele goede partij en Joel moest 
flink pompen om het ruim enigszins droog 
te houden. Toch kon hij niet voorkomen dat 
hij een pion verloor. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na 23.Tc2, De1+ 24.Pf1, Td4 25.De2 had 
Marc al meteen .., Txe4 kunnen spelen. Hij 
koos er echter voor de c-pion op te halen: 
25.., Dxe2 26.Txe2, Tc4 wint pion c5. Het 
bleek echter dat de witspeler daarna een 
vesting kon opbouwen. Toch kreeg Marc 
nog een kans om de vesting te doorbreken: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na 47.., gxf3+! 48.Kxf3 (48.Pxf3, fxe4) 
48.., fxe4+ 49.Kxe4, Lf2 wint zwart nog 
een pion en creëert hij voor zichzelf meer 
ruimte om met zijn koning via het centrum 
of de koningsvleugel binnen te dringen. 
Marc speelde het voorzichtige 47.., Kc5 
48.Pc2, a5 49.fxg4, fxg4 Toen was er geen 
doorkomen meer aan. 
 
We staan derde met nog één speelronde te 
gaan. Weet Venlo 1 zijn top drie klassering 
te handhaven? 
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KNSB COMPETITIE RONDE 9: VENLO 1 – UVS NIJMEGEN
 6 mei 2017 
 
MET GEMENGDE GEVOELENS 
  
Door Henk van Gool 
 

Een prachtig seizoen vraagt eigenlijk om 
een mooie afsluiting. Zeker als de laatste 
tegenstander zich in de degradatiezone be-
vindt. Op de beslissende KNSB zaterdag 
bleek echter hoe klein de onderlinge ver-
schillen zijn tussen de teams in de eerste 
klasse. Een degradatiekandidaat is nog 
steeds een heel goed team en extra gemoti-
veerd. Als je dan zelf niet op scherp staat 
kun je zomaar tegen een zware nederlaag 
oplopen. Dat gebeurde helaas. Venlo 1 gaf 
niet thuis en kwam aldus (bij UVS) op de 
koffie. Gevolg: een pijnlijke 3 -7 nederlaag. 
Gelukkig hadden we al lang en breed ons 
doel, handhaving, bereikt. Dat verzachtte 
de pijn wat.  
 
Bord 1 
Maarten Solleveld – Andrei Orlov  0 – 1  
 
Er waren maar enkele teamleden immuun 
voor de collectieve offday van team 1. Eén 
ervan was Andrei. Hij verbeterde tegen zijn 
collega grootmeester stapje voor stapje zijn 
stelling en sloeg toe, toen zijn toren op de 
tweede rij vrij baan kreeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51.Tf2! Als wit neemt verliest hij een stuk: 
52.Lxf2, Pxf2+ 53.Kf3, Pxd1 Maarten 
speelde 52.Pb3. Toen was 52.., Pf6 zelfs 
mat. 

 
Bord 2 
Siem van Dael – Jaap Houben  1 – 0  
 
Siem leek na een onvoorzichtige torenzet in 
het middenspel overlopen te worden. 
Merkwaardigerwijs gaf de computer maar 
één moment aan dat Siem duidelijk in het 
nadeel was. Toen Jaap de verkeerde dame-
zet deed was het alweer gelijk. Even later 
profiteerde Siem van een ongemotiveerde 
torenruil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.., Txd1? Die toren heeft zwart hard no-
dig op rij 8, hoewel 27..,Tf8 28.e5, Dxa4 
29.Td6 ook verre van aantrekkelijk is voor 
hem.  
28.Dxd1, Lxc3?? De beslissende fout. 28.., 
Dc7 moest gebeuren. 29.Dd7, Kf8 
30.Dd6+, Ke8 31.e5 zie diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er dreigt Pf6 mat. Zwart probeerde nog een 
schaakje: 31.., Lb2+ maar gaf na 32.Kd1 
op. 
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Bord 3 
Hans Klip – Joep Nabuurs  1 – 0  
 
Joep incasseerde op de valreep zijn eerste 
nederlaag van dit seizoen. De oude meester 
tegenover hem profiteerde geslepen van de 
verzwakte 7e rij: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meteen 29.Tb7 voldoet niet wegens 29.., 
Dxb7 30.Lxb7, Txd1 31.Dxd1, Tc1 
En dus maakte Hans .., Tc1 onmogelijk 
door eerst de loper van g5 te verjagen. 
29.h4!, Lf6 (29.., Lxh4 30.Tb7 verliest nog 
sneller omdat ook de dame meedoet met de 
aanval op f7) 30.Tb7, Dc8 31.Lxf7+, Kh8 
32.Txd8+, Lxd8 33.Ld5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dreigt Df8+ en mat 33.., Lxh4 34.Df7, 
Lxf2+ (op 34.., Lf6 volgt 35.Tb6 met het 
plan Te6 en Te8+) 35.Kh2 en zwart gaf op. 
 
Bord 4 
Rudi van Gool – David Miedema  0 – 1  
 
De twee zaten al eens tegenover elkaar. 
Toen ontsnapte Rudi naar remise. Dit keer 
liet David niets aanbranden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21.Ld3? De witte stelling is natuurlijk al 
brak, maar deze loperruil vergemakkelijkt 
zwarts taak. De witte velden komen nu be-
schikbaar voor David. 21.., Lxd3 22.Txd3, 
Tb5 23.Dc2, Da8 blijft de druk verhogen 
op pion d5 24.Te1, Pxd5 25.Lg5, Lxg5 
26.Pxg5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.., Pe3! Een fraaie aftrekaanval die ruil 
van een belangrijk aanvalsstuk afdwingt. 
Na 27.Texe3, Txg5 stond Rudi zonder 
compensatie twee pionnen achter. 
 
Bord 5 
Lukas van der Linden – Thijmen Smith 
½ - ½  
 
Er zijn van die partijen, die aldoor in even-
wicht blijven omdat de spelers te zeer aan 
elkaar gewaagd zijn. Het enige moment dat 
er een kans was dat de balans naar één van 
beiden zou overslaan lag op de 38e zet. 
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Als Thijmen hier 38.., Te8 speelt wint hij 
pion e3. Of het voldoende is om daarna nog 
op winst te spelen is zeer de vraag, want 
het materiaal is zeer gereduceerd en de 
druk op zwarts a-pion blijft groot. Het ge-
speelde 38.., T8c7 39.Lg2, f3 40.Lf1, Le6 
41.h3, h5 42.Kh2, hxg4 43.hxg4, Lxg4 
44.Kg3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

leverde voor zwart niets op omdat uiteinde-
lijk pion f3 verloren gaat. 
 
Bord 6 
Philipp Welzel – Paul Span  0 – 1  
 
Tsja, overspeel je je tegenstander volko-
men, raak je daarna even volkomen de 
kluts kwijt, om de partij alsnog te verliezen. 
Het overkwam Philipp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

51.e6? (51.Txa4+, Kd5 (51.., Kb5 52.d5!) 
52.Kd3, Txc7 53.Ta6, Td7 54.Txg6 is to-
taal uit) 51.., Kd5 52.e7, Kd6 53.Txa4, 
Kxe7 54.Tc4, Kd6 55.Kf3, Txc7 56.Ta4, 
Tc1 
zie diagram 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En in deze stelling gaf wit op! 57.Ta2, 
Tf1+ 58.Ke4, Tf2 59.Ta1, e2 60.Te1 is nog 
steeds remise. 
 
Bord 7 
Jan Pijkeren – Henk van Gool  1 – 0  
 
Na mijn kansloze nederlaag tegen Tilburg, 
had ik me voorgenomen het openingssys-
teem dat ik daar speelde te herzien. Uiter-
aard was ik dat weer vergeten en kwam ik 
tegen Jan opnieuw in dezelfde structuur 
terecht, waar ik kennelijk geen bal van 
snap. 
Jan offerde een pion om lijnen te openen 
voor een koningsaanval. Omdat ik onder 
tijdsdruk niet nauwkeurig verdedigde, sloeg 
de aanval door. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met zijn laatste zet 23.Pg3 laat Jan pion g4 
hangen. Hij heeft goed ingeschat dat het 
pionoffer hem goede aanvalskansen biedt. 
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23.., fxg4 ik ga op de uitdaging in. Voor-
zichtiger was 23.., Tf8. 24.hxg4, Lxg4 
25.f5, gxf5 26.Pxf5, e6? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te vroeg! Eerst had het paard van het bord 
gemoeten 26.., Lxf5 27.Txf5, e6 geeft 
zwart betere kansen om de positie te verde-
digen. De loper op g4 komt nu in de lucht 
te hangen. 27.Ph6+!, Lxh6 28.Dxh6, Dg7 
29.Dh4, h6 30.Lh3, Lxh3 31.Tg1 en zwart 
moet zijn dame geven. 
 
Bord 8 
Christian Busch – Anton van Rijn  0 – 1  
 
Christian debuteerde in ons team. Het leek 
een succesvol debuut te worden want hij 
zette Anton met de rug tegen de muur. 
Daarna zat hij echter om een goed plan ver-
legen. Er werd eindeloos gelaveerd met 
stukken, totdat Anton een gelegenheid zag 
om in actie te komen. 
Met 47.., Te4 bood hij een kwaliteit aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die toren mag je niet nemen: 48.Lxe4?, 
fxe4 49.Pe1, Pxc4 50.Ta2, Pxd2 51.Txd2, 
e3+ en zwart wint. Christian had dit wel 
door, maar zag niet hoe je het best kunt 
reageren op de dreiging .., Pxc4  48.Tb1? 

(het blijkt dat alleen 48.Lc1! de boel bij 
elkaar houdt. Het haalt de paardvork eruit. 
Op 48.., Pxc4 zou 49.Ta2 volgen waarna 
zwart wél de kwaliteit kwijtraakt. Hij heeft 
dan echter zoveel spel dat de partij nog wel 
in evenwicht is.)  48.., Pxc4 49.Lxc4, Txc4 
Wit stond zonder zichtbare compensatie 
een pion achter. 
 
Bord 9 
Guido van Mierlo – Thomas Neuer 
½ - ½  
 
Net als op bord 5 wisten de spelers op bord 
9 elkaar niet uit balans te brengen. 
Het meest kritische moment vond al op de 
15e zet plaats. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als wit het hier aandurft de dames op het 
bord te houden, kan hij op voordeel spelen 
b.v. 15.Dg3!, Lf6 16.Pe5, Lxe5 17.Dxe5, 
gxh6 18.c4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En zwart mag het paard niet wegzetten we-
gens mataanval b.v. 18.., Pe7 19.Th3, f6 
20.Tg3+, Kh8 21.Dh5 enz. 
Probeer dat maar eens door te rekenen op 
zet 15. Guido nam geen risico, ruilde de 
dames 15.Dxb4, Pxb4 16.Le3, Pxa2+ 
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waarna Thomas zijn pion weer terug had en 
de stelling in evenwicht bleef. 
 
Bord 10 
Carsten Fehmer – Dennis Arts  0 – 1 
 
De meest opmerkelijke partij, niet alleen 
omdat hij al na 17 zetjes ten einde was, 
maar omdat de witspeler in goede stelling 
plotseling helemaal het spoor bijster raakte. 
Carsten was bezig zijn tegenstander vol-
komen te overspelen, maar werd toen 
overmoedig. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.g4? het idee is 15.., Pxg4 16.Lxe7+, 
Pxe7 17.Pxg4, Lxg4 18.dxc5 
Eenvoudig 15.Pxc6!, bxc6 16.dxc5 had wit 
daarentegen prachtig spel tegen zwarts 
hangende pionnen gegeven. 
15..,Lc8! 16.f4?? Als een formule 1 auto 
die met gierende banden de bocht uitvliegt. 
Wit laat gewoon een pion hangen. 16.., 
Pxd4 17.e3?? en nog een duistere zet er-
achteraan. 17.., Pc2 en met het oog op 
18.Tac1, Pxe3 besloot Carsten de partij 
maar gauw stop te zetten. 
 
Deze 3-7 nederlaag maakt nog maar eens 
duidelijk, dat je elk jaar weer een sterk en 
gemotiveerd team moet kunnen presenteren 
om te kunnen overleven op dit niveau. Elk 
detail, elke versterking, telt in deze klasse. 
De vraag is dan ook of  we het huidige 
team kunnen handhaven of concessies moe-
ten doen? In het laatste geval zijn we vol-
gend jaar misschien weer terug bij af. Feit 
is dat de groep in zijn huidige samenstel-
ling voldoende kwaliteit heeft om mee te 
draaien in de eerste KNSB klasse. Feit is 

ook dat onze grootmeester, Andrei Orlov, 
daaraan een substantiële bijdrage levert. 
Zijn inzet dit seizoen heeft zeker vier 
matchpunten gescheeld. Zelf scoorde hij 6 
uit 7. Dat is 13% van alle bordpunten die 
we dit jaar verzameld hebben. Hij was een 
rots en een rustpunt aan het hoogste bord, 
waardoor de andere teamleden in de luwte 
hun kwaliteiten konden etaleren. Hij liet 
ook blijken zich thuis te voelen in ons team, 
waardoor hij in staat was iets extra’s te 
geven en het team op de kritieke momenten 
met een fraaie zege op sleeptouw te nemen. 
Een grootmeester is echter ook een financi-
ele factor. Als het geld er niet is houdt het 
op. Ik hoop van harte dat we erin slagen 
Andrei voor de club te behouden. 
Andrei was uiteraard niet de enige die het 
goed heeft gedaan. Mijn complimenten en 
dank gaan uit naar ieder teamlid – en dan 
doel ik ook op de leden die niet hebben 
meegespeeld maar op een andere manier 
bij het team betrokken waren. Ik noem in 
het bijzonder Jürgen Daniel, die ons in de-
cember van de broodnodige versterkingen 
voorzag, Peter Smith, die ons voor elke 
wedstrijd studiemateriaal leverde en na-
tuurlijk alle leden die het met hun financi-
ele bijdrage mogelijk maakten, dat Venlo 1 
een belangrijke versterking in de persoon 
van een grootmeester kon opstellen. We 
hebben er met zijn allen voor gezorgd dat 
we een fraaie vierde plaats bemachtigden.  
 
 
Eindstand groep 1B: 
1. Voerendaal    17 57 
2. De Stukkenjagers    14 57 
3. DSC Delft     12 48,5 
4. Venlo 1     11 46,5 
5. Wageningen    10 48,5 
6. UVS      7 44 
7. Oud Zuylen Utrecht     6 39,5 
8. Eggert Purmerend     5 42 
9. De Wijker Toren      5 36,5 
10. Zukertort Amstelveen2    3 30,5 
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Persoonlijke scores: score        bord 
 
GM Andrei Orlov  6/7        1,1 
Henk van Gool  5,5/9        5 
Joep Nabuurs  5/7            2,1 
Siem van Dael  5/9       6,9 
Maarten Strijbos  4/6       2,5 
Carsten Fehmer  4/8       7,6 
Rudi van Gool  3,5/9         3,3 
Thomas Neuer  3/9       7,7 
Thijmen Smith  2,5/4         5,5 
Frans Mertens  2,5/5         9,6 
Alexander Nent  2/2       7 

Philipp Welzel  1/3         5 
Geert Hovens  1/1         7 
Ololi Alkhazashvili  1/2          7 
Marc van der Lee  0,5/1         10 
Peter Schoeber  0/1         6 
Rainer Montignies  0/3         6,3 
Christian Busch  0/1         8 
Bas van der Grinten  0/2         9 
 
Ik zie jullie graag volgend seizoen weer! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Christian Busch op bord 8
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Venlo 1 eindigde op de vierde plaats in klasse 1B KNSB… 

Thijmen Smith   Thomas Neuer   Rudi van Gool 
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VENLO 2 GEHANDHAAFD 
-  met de nodige trubbels, dat wel     -  

Door Marc van der Lee 
 
9 april 2017: ronde 6 
DJZ 2  – Venlo 2 3½-4½ 
Wouter Smeets  – Geert Hovens 0-1 
René Snoeck – Jos Rievers  ½ 
Jules Daemen  – Bas vd Grinten 1-0 
Paul Bokern – Peter Schoeber  ½ 
Peter Mergelsberg – Piet Thijssen 1-0 
Tom Katoen – Hans van Mulekom 0-1R 
Paul Lemmens  – Nico van der Hoogt 0-1 
Joop Dekens  – Jan op de Laak   ½ 
 
7 mei 2017: slotronde  
Venlo 2  – Schaesberg 1      4½-3½ 
Jos Rievers – Rien Seip 1-0 
Geert Hovens – Reinhard Krug  ½ 
Bas vd Grinten – Erik Corneth 1-0 
Peter Schoeber – Karl Schubert 1-0 
Marc vd Lee – Martin Schmitz 0-1 
Hans v Mulekom – Bert Coenen 1-0 
Nico vd Hoogt – Bert Corneth 0-1 
Jan op de Laak  – Theo Seip 0-1 
 
Twee keer winst en dat was nodig ook. An-
ders waren we er 'gewoon' uitgebonjourd. 
Een spannender slotfase was nauwelijks 
denkbaar met de twee minimaalste overwin-
ningen, vooral de laatste kwam op een wel-
haast onmogelijke wijze tot stand. Elke mis-
stap zou onherroepelijk een degradatie tot 
gevolg hebben gehad. 
 
Slotstand MP BP 
1. Blerick 1 12 39.5 promotie 
2. Maastricht 1 10 38 
3. DJC 2 8 26.5 
4. Venlo 2 6 26.5 
5. De Juiste -Z- 2 6 25.5 
6. De Juiste -Z- 1 6 25 
7. Schaesberg 1 5 23  degradatie 
8. Hoensbroek ME 3 20  degradatie 
 
De felicitaties gaan uit naar Blerick 1 die als 
kampioen het een jaartje in de KNSB  mogen 
proberen, misschien ook langer. De zuider-

lingen van de Mijnstreek werden het kind van 
de rekening en kunnen aan de slag in één van 
de LiSB eerste klassen. De Schaesbergers 
zullen vast wel binnen afzienbare tijd terug-
keren want normaal gesproken is 5 punten 
genoeg voor handhaving. 
 
De persoonlijke resultaten: 
Jos 3½ uit 6 
Geert 2½ uit 4 
Bas 3 uit 6 
Peter 4 uit 6 
Piet 2½ uit 6 
Marc 1 uit 5 
Nico 3 uit 7 (waarvan 1 reglementair) 
Hans 4½ uit 7 (waarvan 1 reglementair) 
Jan 2 uit 7 (waarvan 1 reglementair) 
Ad ½ uit 1 
Gerard 0 uit 1 
Peter is topscorer met 66,7%! Hans als enige 
ongeslagen! De teamleider liet het een beetje 
afweten met 2 schamele remises. Ook Jan 
kende een taai seizoen waarin de punten be-
paald niet als rijpe appelen van de boom vie-
len 
 
De verrichtingen uit de 6e ronde: DJZ2-V2 
 
Bord 1: Geert - Wouter Smeets 
Deze partij werd op verzoek van DJZ2 don-
derdags voorafgaand vooruit gespeeld. Dat 
kwam ons minstens net zo goed uit, want De 
Tijger was die zondag verhinderd. Niemand 
minder dan 'onze' Wouter kwam opdagen. 
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Zwart staat met de rug tegen de muur. Stand 
na 33. Lc3-d2. Zie diagram. 
Wouter verloor hier de controle door te ver-
volgen met 33. Td7? waar bijvoorbeeld 33. 
Dd8 beter was om een doorbraak op f6. 
34. Le3 Meteen 34. f6 kon ook.  
34. .. Td5 35. f6 g5 36. Th3 1-0 
 
Bord 2: René Snoeck - Jos 

 
Na 19. Dd7 hield Jos het hoofd koel en 
speelde rustig 19. .. Db8. Er volgde zetherha-
ling 20. Dd6 Dc8 21. Dd7 Db8 ½-½ 
 
Bord 3: Bas - Jules Daemen 
Met uitleg van Bas 
1. e4 d5 2. exd5 Pf6 3. Pf3 Pxd5 4. d4 Lg4 
5. Le2 e6 6. 0–0 Le7 7. c4 Pb6 8. Pc3 0–0 9. 
h3 Lh5 10. c5 Pd5 11. g4 Lg6 12. Pe5  

 
12. .. Pc6! Een uitstekende reactie. Na bij-
voorbeeld 12. .. Pxc3 13. bxc3 Le4 14. f3 
Lg6 15. Da4 zou wit prima spel hebben. 
13. Pxc6 bxc6 14. Lf3!? f5! 15. Te1 fxg4  
Zie diagram  
 

 
16. Lxg4!? Beter was 16. hxg4. 
16. .. Lf5!? Met 16. .. Lh4! 17. Lxe6+ Kh8 
kon zwart groot voordeel krijgen. 
17. Pxd5 cxd5 18. Lf4 18. Txe6!? Lxe6 19. 
Lxe6+ Kh8 20. Dh5 Lh4 loopt niet goed af 
voor wit. 
18. .. Tf6 19. Kh2 Df8 20. Lxf5 Verrassend 
genoeg was hier 20. Lxc7 Lxg4 21. Dxg4 
Txf2+ 22. Kh1 mogelijk voor wit. 
20. .. Txf5 21. Lg3 Df7 22. De2 Lf6 23. 
Tad1 Te8 24. Kg2 h5  

 
25. Le5? Wit stond onder druk maar met 25. 
h4 had hij zich nog kunnen verdedigen. Na de 
gespeelde zet is het direct verloren. 
25. .. Lxe5 26. dxe5 Tf8 27. Tf1 Tf3 28. Td4 
Df6 0–1 
Een goede overwinning van Jules! 
 
Bord 4: Paul Bokern - Peter 
Peter nam geen onnodige risico's en koerste 
op een remise aan. Op gegeven moment was 
er kans om een pionnetje te kapen.  
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In plaats van het gespeelde 27. .. Pd3 (met 
een ander dreiginkje) kon met 27. .. Tc1+ dat 
pionnetje veroverd worden: 28. Kf2 Pd3+ 29. 
Ke3 Tc3 30. Td2 Pc1+ 31. Kd4 Txb3 32. Tc2 
Txb7 33. Txc1. 
De partij ging voort met 28. g3 Tc3 en op de 
35e zet werd de bijl begraven en de vrede ge-
tekend. ½-½ 
 
Bord 5: Piet - Peter Mergelsberg 
Een legendarisch gevecht waar uiteindelijk 
Peter won maar Piet genoeg kansen kreeg. De 
analyses zijn door Piet aangereikt. 

 
Stelling na de 29e zet van zwart: 29. .. Dxa3 
Piet speelde 30. bxa6 maar gaf aan dat 30. 
Lxb7 axb5 31. Txd8 Txd8 32. cxb5 kansrij-
ker was. 
30. .. Dxa6 31. Pb5 Tc8 32. Db3 Ted8 33. 
Kg2 Interessant is 33. Pc3 Pxc4? 34. Lxc4! 
en wit staat gewonnen! 
33. .. Td7 34. f4 Pc6 35. Td2 Te8 36. Tf3 
Pa5 37. Da2 Pf6 38. Da4 Pxd5 39. cxd5 b6 
40. Lf2 Piet gaf aan dat 40. Pc7 b5 41. Pxb5 
Tb8 42. Pa3 kansrijker was. 

 
Stand na 40. .. Db7 
Hier mist Piet een zekere winst. Hij speelde 
41. Tfd3 waar 41. Pd6! een kwal opleverde. 
41. .. Txd6 42. Dxe8+ Lf8 43. Tc2 f5 44. Tc8 
Df7 45. Dxf7+ Kxf7. 
Zwart redde zich eruit met 41. .. Ted8 en de 
partij ging voort met 42. De4 Te7 43. Df3 
Pc4 44. Tc2 Pd6 45. Pd4 Te4 46. Pc6 Tde8 
47. Ta2 Pc4 48. Ta7 Dc8 49. g4. De compu-
ter vond nog 49. d6 Dxc6 50. Tc7 Dxd6 51. 
Txd6 Pxd6 met een klein voordeeltje. 
49. .. f5 50. Pd4 Db8 51. Td7? Met deze zet 
verliest Piet een belangrijke pion. Beter was 
51. Txg7+ Kxg7 52. Pe6+ T8xe6 (geeft de 
kwaliteit weer terug, anders volgt 53 gxf5 en 
wit krijgt een aanval) 53. dxe6 
51. .. Txf4 52. Dg3 Le553. Pc6 Dc8 

 
Het ziet er niet goed uit en hier moest Piet 
oppassen om niet meteen te verliezen. Speel-
baar was 54. Td8 Dxd8 55. Pxd8 Txg4 56. 
hxg4 Lxg3 57. Kxg3 Txd8 maar het blijft 
moeilijk met 2 pionnen achter. Piet deed 54. 
Pxe5? en na 54. .. Txf2+ 55. Dxf2 Pxe5 56. 
Dxb6 Dxd7 bleef wit een stuk achter. 0-1. 



 20 

Bord 6: Tom Katoen - Hans 
Hier kunnen we kort over zijn. Tom kwam 
niet opdagen en het punt ging naar Hans. Het 
was mooi weer dus kon er een fris pintje ge-
pakt worden. 0-1R 
 
Bord 7: Nico - Paul Lemmens 
9 april Ronde 6, Venlo 2 versus DJZ 2. Een 
prachtige eerste lentedag in het überpittores-
ke Noorbeek1. Buiten dartelen de speelvrije 
Hans en Mark rond en door de open speel-
zaaldeur lonkt een terras met bolletjesbier 
tegen een lieflijke heuvellandse horizon. En 
daar had ik na 20 minuten kunnen zitten. 
Want na 10 wederzijdse zetten kwam na een 
Caro-Cann deze stelling op het bord 7: 
 

 
 
Paul speelde zojuist:10…Lg6? En zou waar-
schijnlijk het bijltje erbij hebben neergewor-
pen na… 11.Pb5(!) Ik ‘verworp’ die zet van-
wege 11.Dxe5, overziende dat Pc5 hangt te 
bungelen. Na 24 zetten krijgt de Venlose Ve-
teraan weer een kans voor open doel en… 
Stelling na 24…bxc6 
 

                                                 
1 Zoals  in het verleden diverse malen in deze kolommen 
bezongen door de lokale bard Hendrick van Melleghers-
berghe. 

 
Kopt in met: 25.Pxe6! Na 25…fxe6 26.Txe4 
ligt Pauls stelling aan gort. Zeker toen hij 
25…Dc8? produceerde was het pleit be-
slecht. Beslecht? Ja, maar een lakse zet 39 
mijnerzijds had Paul alsnog de kans geboden 
met remise te ontsnappen…  
Maar die zag het niet. 1-0  Zwijntje Nico. 
 
Bord 8: Joop Dekens - Jan 
Jan sleepte er verdienstelijk een remise uit, 
waarmee hij bijdroeg aan die zwaarbevochten 
3½-4½ uitoverwinning. ½-½ 
 
 
De Slotronde, gezamenlijk gespeeld in 't 
Kerkeböske, Helden. Piet had zijn bye maar 
was er natuurlijk bij om het wedstrijdverloop 
goed in de gaten te houden. Voerendaal 3 was 
zoals verwacht gedegradeerd, waardoor er 
twee teams uit de Promotieklasse degraderen 
moesten. Er kon nog van alles gebeuren, 
vooropgesteld dat Hoensbroek van Maas-
tricht zou verliezen, konden we nog met een 
verliesje handhaven maar dan moest DJZ 1 
klop krijgen van DJC 2. Al gauw bleek dat 
laatste niet te gebeuren dus moesten wij win-
nen! Aanvankelijk leek het daar totaal niet op 
maar toen op gegeven moment Hans en Jos 
wonnen, stonden we een punt voor met nog 2 
partijen bezig. Toen Nico verloor móest Bas 
winnen, en zo gebeurde. 
 
Hiermee waren we gered voor de promotie-
klasse en smaakte het afsluitende etentje  bij 
Tante Toer alsof we kampioen waren gewor-
den. 
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Bord 1: Rien Seip - Jos 
In zijn geheel, toegelicht door Jos. 
1. d4  Pf6  2. c4  g6  3. Pc3  d5  4. cxd5 
Pxd5 5. e4  Pxc3  6. bxc3  c5  7. Le3  Lg7 8. 
Tc1 Da5  9. Dd2  cxd4  10. cxd4  Dxd2+ 11. 
Kxd2  O-O  12. Pf3  Pc6 13. Lb5!  Pa5 Het 
vervelende voor zwart is dat de normale zet 
13. .. Ld7 niet goed mogelijk is vanwege 14. 
d5 Pe5  15. Lxd7  Pxd7  16. Tc7 en wit wint 
een pion. 
14. Tc7  a6  15. Ld3  e6 Zwart is slecht uit de 
opening gekomen en de door mij gespeelde 
zet is al de enige om niet direct te verliezen. 
Wit dreigde nl. met d5 gevolgd door Lb6 het 
paard op a5 te winnen. Nu kan zwart op 16. 
d5 nog exd5 17. exd5 Td8 spelen omdat na 
18. Lb6  Txd5 het paard gedekt staat. 
16. h4 Na lang nadenken gespeeld. 16. ..  h6 
17. h5  g5  18. Pxg5!? hxg5  19. h6  Lf6 De 
cruciale stelling. 

 
20. h7+? Na deze zet staat wit volgens mij 
verloren. Veel beter was 20. e5 geweest. Na 
Ld8 21. Th5!  Lxc7 (wat anders?) 22. Txg5+ 
Kh8 komt 23. Tg7 en wit maakt remise door 
schaak op h7 en g7 te blijven geven. De enige 
zet om dat te verhinderen is f5 maar dan volgt 
natuurlijk 24. exf6 e.p.  Txf6  25. Th7+ Kg8 
 26. Tg7+ en nu is Kf8 niet goed wegens 27. 
Txc7 met de dreiging 28. h7 met onmiddel-
lijke winst). Na 20. h7+? ging de partij verder 
met 20. .. Kh8 21. Tc5  Pc6 22. Txg5? Met 
nog maar weinig tijd op de klok gaat het van 
kwaad tot erger. Gelukkig had ik nog genoeg 
bedenktijd om de weerlegging te vinden. 
22. .. Lxg5 23. Lxg5 f6  24. Lh6 Tf7  25. e5 
f5  26. Lg5 Txh7  27. Lf6+ Kg8 Het past 
allemaal precies. Wit staat zonder enige com-

pensatie een volle toren achter. Rien speelde 
nog 28. Txh7  Kxh7 29. g4  Pxd4 30. Ke3 en 
gaf korte tijd later op. 1-0 
 
Bord 2: Geert - Reinhard Krug 
1. e4 Pf6 2. e5 Pd5 3. c4 Pb6 4. d4 d6 5. f4 
dxe5 6. fxe5 Pc6 7. Pf3 Lg4 8. Le3 e6 9. Pc3 
Le7 10. Le2 Dd7 11. Dd2 O-O-O 12. Td1 f6 
13. exf6 Lxf6 14. Pe4 Lxf3 15. Pxf6 gxf6 16. 
gxf3 Thg8 17. Kf2 e5 18. d5 Dh3 

 
Met het slaan op b6 19. Lxb6 neemt Geert 
een groot risico. Veiliger was 19. Ke1 Kb8 
20. Dc2 Pe7 21. Tg1. 
19. .. axb6 Zwart neemt terug maar had her 
wit veel lastiger kunnen maken met 19. .. 
Tg2+ 20. Ke1 axb6 21. De3 Dh4+ 22. Kf1 
Pb4 en de computer geeft niet veel punten 
aan de witte stelling. Geert herpakt zich en 
weet een aantal zetten na 20. Tdg1 Pd4 21. 
Ld1 Dh4+ 22. Kf1 remise te bereiken. ½-½. 
 
Bord 3: Bas - Erik Corneth 
Met toelichting van Bas 
1.e4 e5 2.Lc4 Pc6 3.Pf3 Pf6 4.De2 Le7 5.d3 
0–0 6.c3 d6 7.Pbd2 a6 8.Lb3 b5 9.Pf1 Pa5 
10.Lc2 c5 11.Pg3 Pc6 12.0–0 a5 13.a4 b4 
14.Lb3 Le6 15.Lc4 Pd7 16.Td1 Pb6 17.Lb5 
Pa7 18.c4 Lf6 19.h3 g6  
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Na 19 zetten is de stelling nog in evenwicht 
(en er zijn nog geen stukken geslagen !) 
Het vervolg pakt minder gunstig uit voor wit. 
Een goede zet was hier onder meer 20.Lh6. 
20.Ph2 Lg7 21.Pg4 f5 22.exf5 gxf5 23.Ph6+ 
Kh8 24.Dh5 Df6 25.Lg5 Dg6 26.Te1 Pxb5 
27.axb5 a4  

 
Nu heeft zwart voordeel. Hij krijgt een sterke 
vrijpion, terwijl van de witte stukken op de 
koningsvleugel weinig dreiging uit gaat. 
28.Te2 e4 29.Tae1 a3 30.bxa3 bxa3 31.Ta2 
d5 32.Dh4 exd3 33.cxd5 Lxd5 34.Te7 Lxa2 
35.Txg7 Dxg7 36.Pgxf5 Da1+ 37.Kh2 De5+ 
38.f4 De6 39.Pe7 Pd5 40.f5 De5+ 41.Kh1 
Pxe7 42.Lxe7 d2 0-1 
 
Bord 4: Peter - Karl Schubert 
Peter speelde andermaal solide en wist rond 
de 20e zet zijn tegenstander onder druk te 
krijgen. Na 22. Pd5 (diagramstelling) stond 
de pion op e7 in en moest zwart wat beden-
ken.  

 
22. .. Kf7 bleek niet goed te zijn. Zwart had 
het best de pion kunnen opgeven met wat 
tegenspel als compensatie met 22. .. Kh8 23. 
Pxe7 De6 24. Pc6 Tbe8. Er volgde nog 23. 
Pxf6 exf6 en na 24. Ld5+ gaf Karl op. 1-0 
 
Bord 5: Martin Schmitz - Marc 
Na een tijd uit de running te zijn geweest 
heeft Martin de weg terug weer gevonden. De 
partij (een Siciliaan) ging een tijd lang gelijk 
op maar zet 18 ging ik de fout in. 

 
Stelling na 18. fxe5  
Hier was terugslaan op e5 met daarna afruil 
van de gevaarlijke witte loper een logische 
voortzetting: 18. .. dxe5 19. Pf5 (meteen  19. 
Lh6 verliest door 19. .. Ph5 een stuk) 19. .. 
Lxf5 20. exf5 Lc5 21. Lxc5 Dxc5+. 
Na het gespeelde 18. .. Pg4? 19. Pf5 Lxf5 20. 
exf5 Pxe5 21. f6! was het over. 0-1. 
 
Bord 6: Hans van Mulekom - Bert Coenen 
Na een serie remises had Hans aangekondigd 
uit een ander vaatje te tappen. Met een leuk 
dameoffertje werd de partij opgesierd.  
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Met analyse van Hans 

 
Diagram na Le8-f7? De beslissende fout. Nu 
wordt Bert gemangeld en geplet… 
34. Lh5 De8 35. Lxf7+ Pxf7 36. Ph5 Th6 
En dan nu het dameoffer: 

 
37. Dxh6! Nog verwoestender: 37. Pxg7 
37. .. Pxh6 38. Pf6+ Kf8 39. Pxe8 Kxe8 40. 
f6 Pg8 41. fxg7 b3 42. a3 a4 43. Th5 Tb7 
44. Tf5 Tf7 45. Tg6 Txf5 46. exf5 Ke7 47. 
Kf2 1-0 
 
Bord 7: Bert Corneth - Nico 
Opnieuw doet Nico verslag van zijn eigen 
manoeuvres: 
Na een Morra Siciliaan kon Bert na een on-
nauwkeurigheid mijnerzijds en in niets-meer-
aan-de-hand eindspel een pion verorberen. 
 
 
 
 
 
 
 

Stelling na 40.Dxg7 

 
 
Na 40…Dxe2 zou er nog een zéér langdurig 
dame-eindspel hebben geresteerd met sterke 
remisetendensen. En ik speelde de zet ook 
wel, maar plots verscheen daar een dekselse 
zwarte vlag in het venster. Ondanks de in-
crement2 modus door de vlag. Dat was lang 
geleden… Neen, 
het eens zo trotse 
reddingbootje 
‘Nico’, bleek dit-
maal zo wrak & 
brak als een 
mandje. Sorry. 1-0 
 
 
Bord 8: Jan - Joop Dekens 
Jan had het geluk niet aan zijn zijde. Na een 
goede wedstrijd kwam een pionneneindspel 
op het bord dat eenvoudig gewonnen leek. 
Léék, want na de afwikkeling kwam een pi-
onnenrace op gang die voor Jan nèt fout uit-
pakte. 0-1 
 
Terugkijkend op dit seizoen moet gezegd 
worden dat we goed gestreden hebben en met 
enig fortuin bij de promo's gebleven zijn. Het 
gat naar Venlo1 blijft groot en voor (een wat 
versterkt) Venlo 2 zou een voorzichtige pro-
motie naar de KNSB weer eens op zijn plaats 
zijn. Een woordje van dank gaat uit naar alle 
negen vaste spelers en de twee (!) invallers. 

                                                 
2 Increment→wikipedia verklaart:  met increment wordt 
een al dan niet in cijfers uitdrukbare vaste of variabele 
toename in de hoeveelheid van iets meetbaars bedoeld. Aan 
Nico niet besteed. 
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       Slotronde…..er is nog van alles mogelijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       De winstpartij van Bas gaf de doorslag….. 
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BOEBS COLUMN 
Er staat een pion op d6 
 
Door Boeb Jacobs 
 

 Een gedreven 
redactie, scherp-
zinnige  analisten, 
kleurrijke wed-
strijdverslag-
gevers, incidentele 
stukjesschrijvers, 
vaste stukjesschrij-
vers, logistieke  
medewerkers. Het 
lijkt logisch, van-
zelfsprekend zelfs,  maar zo veel vrijwil-
ligers zijn nodig om een  clubblad te maken 
dat relevante informatie over het clubleven 
geeft en zodoende de onderlinge band tus-
sen de leden bevordert. Gelukkig heeft de 
Venlose Schaakclub dergelijke mensen met 
talent in huis, anders zat u nu niet in de 
zoveelste editie van ons clubblad te lezen. 
Een clubblad waar vraag naar is, dat tot de 
beste van Limburg wordt gerekend en waar 
veel clubs alleen maar van kunnen dromen. 
 
Over dromen gesproken, enige tijd geleden 
overviel mij in de vroege ochtend na een 
schaakavondje met vrienden een droom. 
Serieus, ik speelde tegen Maarten  in de 
laatste ronde om het clubkampioenschap. 
Door een onnodige remise tegen Henk van 
Gool was ik een half puntje achter geraakt. 
Ik moest dus voor de winst spelen. En dat 
ging heel lang goed. Totdat ik 21. Ta6-Te6 
wilde doen waarna het uit zou zijn. Maar 
terwijl ik mijn toren al had aangeraakt zag 
ik opeens dat er een pion op d6 stond en dat 
ik op de volgende zet op f2 mat zou gaan. 
 
Van schrik schrok ik wakker en realiseerde 
mij dat de stelling uit mijn droom de avond 
daarvoor ook op het bord had gestaan. Die 
avond speelde Maarten Strijbos een simul-
taan-wedstrijd bij mij thuis. We hadden een 

aantal prettige sociaal ingestelde schakers 
uitgenodigd die ook nog wat te meldden 
hadden. ‘Pardon’, hoor ik nu iemand roe-
pen: ‘dat moet nog een hels karwei  zijn 
geweest’. Kijk’, ik zal de eerste zijn om toe 
te geven dat het niet iedere schaker gege-
ven is om aan deze hoge randvoorwaarde te 
voldoen, maar cynisme vind je in andere 
sporten ook. 
 
In dit verband  herinner ik mij een biljarter. 
Niet zomaar eentje, maar een kampioen van  
Nederland in het bandstoten. Hij schaakte 
ook . En we speelden een soort schaak-
tweekamp op woensdag middag. Thuis  had 
hij een wedstrijdtafel  waarop we na het  
schaken  wel eens een paar ballen speelden. 
‘Weet je ook een biljartclub met een beetje 
gezellige leden’, vroeg ik hem eens. ‘Nee’, 
zei  Haike, gezellige mensen  heb ik in de 
biljart sport nog nooit ontmoet. 
 
Maarten won de simultaan met een score 
van honderd procent. Een logische uitslag. 
Tien middelmatige wielrenners kunnen de 
Tour de France ook niet winnen. Waar-
schijnlijk om zijn frustraties af te reageren 
stelde Ron Vink later aan Maarten voor om 
een blindpartij tegen de ‘rest’ te spelen. En 
terwijl Maarten met een vriend van mij die 
alles van muziek, maar niks van schaken 
kent oude  lp’s uitzocht trok de ‘rest’ zich 
terug om met proefondervindelijk schaak 
Maarten pootje te lichten. Toen de ‘rest’ na 
ongeveer twintig zetten  21. Ta6- e5 wilde 
spelen kwam de stelling op het bord waar 
ik ‘s nachts van zou dromen. ‘Gaat niet’, 
roept Maarten, er staat een pion op d6. ‘He-
lemaal niet’, roept de ‘rest’ terug. Maarten, 
’toch  wel, ik zal het even laten zien’.  
 
Mijn vriend de ‘muziekkenner’ denkt nog  
altijd dat het doorgestoken kaart was. 
‘Niemand kan al die zetten onthouden’, 
zegt hij. 
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GEERTS COLUMN 

Zonder kleerscheuren het vege lijf gered 
 
Door Geert Hovens 

 

 
Het zit er weer 
op. Het was 
weer geen sei-
zoen om trots 
op te zijn voor 
Venlo-2.  
 
Zo zette mijn 
alter-ego – de 
eerbiedwaardige Tijger – menigmaal zijn 
beste beentje voor, en werkten ook diens 
teamgenoten zich in het bloed-zweet-tranen 
des aanschijns.  
De hersenpenkes piepten en kraakten dat 
het een lieve lust was. Nee, het tijdperk van 
de geöliede machine lijkt voorbij voor het 
team met een mix van 50 plussers en pensi-
onados. Waren zij in de glorietijd nog vaste 
gast in de bovenste helft van de ranglijst, 
zelfs een enkele maal kampioen, tegen-
woordig is het pappen en nathouden na een 
onvermijdelijke stroeve start. Het is dan 
ook ieder jaar weer de vraag of de slotwed-
strijd er eentje wordt in de categorie dood 
of gladiolen. Dat bleek de 7 mei ook inder-
daad het geval. 
 

Op zo’n slotdag gebeuren de gekste zaken. 
Zo kreeg alter ego T. met wit de Aljechin 
tegen zich. Dat ging helemaal verkeerd, 
maar na knoeiwerk van zwart, dwong wit 
een remiseaanbod af. Uiteraard werd toen 
een beroep gedaan op het inschattingsver-
mogen. Jan had verloren, Jos stond minder, 
Bas beter, Marc slecht, Nico gelijk, Peter 
goed en Hans onduidelijk. Tja, tja. Na en-
kele minuten toch maar de vredespijp ge-
rookt. Pure intuïtie was het. 
 
In het vervolg golfde het spel nogal op en 
neer. Nico deed een stevige duit in het kri-
mizakje door bij het uitvoeren van de 40e 
zet door de vlag te gaan. Ai ai. Maar geluk-
kig ging ook Schaesberg in de fout. Of was 
het de koelbloedigheid van Jos en Bas? 
Eind goed, al goed: 4,5-3,5 eindstand. Op-
nieuw slaagde het 2e erin zich in de hoogste 
klasse van Limburg te handhaven.  
 
Voor volgend seizoen gok ik op een van-
der-leetje. Zoals vanouds. Want eerlijk ge-
zegd vind ik die spanning wel lekker. 
 
 
 
 
Schakie Splinter 
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Interne VSV Zaken 
 
 
 
 
 
 
 

Interne competitie 2016-2017 
 

Door: Nico van der Hoogt 
 

   Het zal u niet zijn ontgaan, de tweede 
interne cyclus zit erop, de eerste was im-
mers al eerder afgelopen. De kruit(d)- en 
andere dampen zijn inmiddels via de Koel 
weggetrokken. Een trainingssessie van 
VVV daarmee kort verstorend. Ter zake. 
Als knallende opening mag ik u de 14de (!) 
successievelijke clubtitel melden die Maar-
ten dit jaar binnenschoof. Was er vorig jaar 
nog een worgend spannende slottweekamp 
met Max nodig, ditmaal bleek een nuchtere 
9 uit 10 in de 2de cyclus voldoende. Met de 
hem kenmerkende vasthoudendheid en mo-
tivatie. Hulde en respect! 
 

Foto Peter Smith © 
Maarten aan het werk op 12 april 2017 extern tegen 
Pieter Hopman. 
 
Behalve kampioen van de VSV is Maarten 
sinds zijn terugkeer naar het Limburgse 
land, een vaste waarde in het topteam van 

de vereniging. Vanwege drukke werkzaam-
heden moet hij helaas vooral in december 
verstek laten gaan. Toch was hij ook dit 
jaar weer goed voor een mooie 4 uit 6 aan 
bord 2,5 met een TPR van 2418. 
 
Natuurlijk gaan ook de welgemeende ge-
lukwensen naar de promovendi. Bij de buf-
fels zijn dat eindredacteur Peter, alsmede 
oud-preses Jean Paul met 9 uit 11. De laat-
ste wist me te verrassen door op mijn ver-
zoek voor enige schaaktechnische toelich-
ting, zijn enige verliespartij -tegen Maria- 
in te zenden. Every inch a gentleman… 
We komen na een rustige Italiaan op zet 16 
in de partij. Maar eerst even beeld: M & J.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s: studio Peter Smith © 

 
Wit: Maria 
Zwart: Jean Paul 
Italiaans. Interne comp. VSV, cyclus 2, 2017 
 
Maria heeft zojuist wat onvoorzichtig 
16.Ph4 gespeeld. 
 

 
 
Maar nu grijpt de import-Baarlonaar zijn 
kans: 16…Pxh3+! 17.Kh1 Pxf2+ 18.Txf2 
Lxf2 Velen zouden het hier voor gezien 
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hebben gehouden en de rest van de avond 
op aangenamere wijze hebben doorge-
bracht. Zo niet Maria. Indachtig het adagi-
um van topspeler Joachim G.:“mit Aufge-
ben hat noch keiner gewonnen”, speelt zij 
door. En dan voltooit zij haar zet 38.De2  
En aanschouwen wij het volgende diagram: 
 

 
 
J.P. speelde hier even zeer tegemoetko-
mend: 38…f6 En capituleerde onverwijld. 
Hij wilde zich het ‘dubbeldamemat’ op g4 
niet meer laten zien… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De stukken krijgt u er helemaal gratis bij mijnheer J.3 
 

Bij de olifantenkudde trompetterden Ger en 
Karl zich naar de tijgerstatus. Op de voet 
gevolgd door Mart en Ad. Prima. 

                                                 
3 “Helemaal gratis”, zo kwettert ons menig commercial 
toe. Alsof deelgratisheid ook bestaat. Zie ook: “helemaal 
zwanger”. Moderne nonsensica. Nepnieuws. Trap er niet 
in! 

Ook Ger was zo vriendelijk enig aan-
schouwelijk materiaal ter zake aan te leve-
ren. 
Tegen diens boezemvriend en mede paling-
schaker4 Sjraar M. ontplooiden zich de vol-
gende stellingen. Maar eerst beeld!  

 
Sjraar & Nico in 1982. S.: 
”Schake zaesse? Pas maar 
op, ik zet dich binne tiën 
zette mat, Nico!” 

 
Foto: Peter Smith © 

Ger meldt bescheiden:  
“Enkele partijfragmenten van een Fortuinlijke Kampi-
oen. Het volgende gebeurde in mijn partij tegen Sraar. Ik 
heb wit.” 
 

(dia 1): “Hier kan ik na 14…Lxg5 15.Dc8 
schaak spelen met torenwinst (dia 2), want 
na 16.Lxc1 17.Dxh7+ worden de dames 
geruild en slaat wit op c1. 
 
Dan mijn partij tegen Ad. Dia’s 1 en 2. 
 

 
 

                                                 
4 ‘Palingschakers’, een zeer exclusief, obscuur  clubje 
van VSV’ers die sedert 1995 eenmaal ’s jaars onder het 
genot van drank & drank & culinaria (o.a. paling) een 
snelschaakavond/nacht in de verf zetten.  
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(zie dia 1). Hier speelde Ad het ongelukki-
ge 12.Da4 wat direct een pion verliest, want 
zwart slaat op d4. Dit zou op zich nog geen 
ramp zijn, want na 13.Dxd7 Pxf3+ 14.Txf3 
Pxd7 15 Tf2 (zie dia 2) blijft wit een pion 
achter, maar na 13…Pxf3 speelt wit 14.Kg2 
en hierdoor krijgt zwart ook nog een kwali-
teit. En een veel betere stelling. 14.Kg2 
Pxd7 15.Txf3 Lxf3 en 16.Kxf3”.  
Dixit Ger. Zijn commentaar als inspiratie: 
 
 Dameruil: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Doe niet zo flauw, Mathilde. Ik wil ook wel ‘ns   
een andere dame!”                              © Wim Meijer 

 
In die tijgergroep wisten Bas en ene…Nico 
zich naar de Leeuwenkuil te brullen. Bas 
scoorde maar allerliefst 8 uit 10. Nico (ik) 
en Peter hielden het bij 6,5 punt. Sonneborn 
& Berger wezen uw nederige scribent als 
promovendus aan. 
Van twee toptijgers een verslag van hun 
onderlinge gevecht. B. & P. in actie: 
 

Foto: Peter Smith  ©   Foto: bron internet 
 
 
Wit: Peter Schoeber 
Zwart: Bas van der Grinten 
Interne comp.VSV 13-4-2017  Benoni 
Stelling na 5…Lf8-d6 

 
 
Een typisch Bassiaanse verrassing. De rest van de 
Ben-Oni wereld speelt hier 5…d6. Zelfs Peter bleek 
op onbekend terrein. Hic sunt leones! Zo schreven 
de antieke cartografen op kaarten in ondoorvorste 
gebieden. Pas op, gevaarlijk terrein! P. doet alsof 
zijn neus bloedt en speelt gewoon door. Na 20.Td1-
d5 ontwaren we de volgende stelling: 
 

 
 
Bas is licht in het voordeel geraakt. Maar na 
20…Tc4!? (20…Lc3 21.Da4 Lc4 =+) 21.Dd2  
Lxf3 22.Lxf3 Dc8 is P. weer oké. De volgende 
memorabele positie ontstaat na 27…Dc4-c5!? 
 

 
 
28.Da2! was nu aangewezen. Na 28.Lb2 Lxb2 
29.Txb2 Kf8 zit Bas weer wat in de plus. En nadat 
de oud-kampioen nog eenmaal op zet 43.La2-c4?  
Diagram na 43.La2-c4 
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ontsnapt na 43… d5? (Dc5! wint) sukkelt deze pot 
na 53 zetten naar remise.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook wel: Hic sunt dracones 
 

Maar of je nou door een leeuw of draak 
gebeten wordt; te lachen valt er dan niets… 
 
Met dank aan Ger, Bas, Jean Paul en Peter 
(Smith) voor hun voortreffelijke bijdragen 
aan deze sfeerimpressie van onze sportieve 
interne competitie! Dat is niet overal zo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo! Beter een bord vóór dan òp de kop, van Flateren! 
 

 
 

Toegift. 
Er is nog plek. Vandaar dat ik de loodzware 
ernst die de schakerij5 aankleeft even tracht 
te doorbreken. Ik grabbel daartoe in mijn 
map ‘van alles & nog wat’. Daarin zit(ten) 
ook een aantal schaakbuitenissigheden, 
verzameld door schaker/schrijver Tim 
Krabbé.  
 

 Tim Krabbé        fotobron: internet 
 
Het is ons allen wel eens overkomen; een 
snelle nederlaag wegens even niet opletten, 
een black-out of een neerstortend vliegtuig. 
Kan gebeuren.  
Maar de kortst mogelijke beslissing van 
hun schaakpot in een serieus toernooi be-
leefden: 
Djordjevic-Kovacevic, Bela Crkva 1984 & 
Vassallo-Gamundi, Salamanca 1998 
 
1.d4 Pf6 2.Lg5 c6 3.e3 Da5+ 
 

 
 

En wit gaf op. Waarschijnlijk ook enig 
brandend maagzuur… 
 
Nico, mei 2017 

                                                 
5 Schakerij→de spellingcorrector suggereert hier: slage-
rij. 
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Siem van Dael Joep Nabuurs 
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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 

 
 

 
Voorbeeld van het gebruik van het Levend Schaakspel in het toneelstuk ‘De barones en de 
dominee’ . Theater Suus, Zwolle  
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INTERNE COMPETITIE, eindstand 
Cyclus voorjaar 2017 
 
Door Geert Hovens  
 
Met de laatste inhaalwedstrijden is de 
tweede cyclus van de interne competitie 
2016/2017 beëindigd. De felicitaties gaan 
in de eerste plaats naar Maarten Strijbos. 
Met een score van 9 punten uit 10 wedstrij-
den won hij met 1,5 punt voorsprong op 
Siem van Dael en Henk van Gool de twee-
de cyclus van de Leeuwen. En passant ver-
overde hij daarmee zijn 14e clubkampioen-
schap.  
 
Bij de Tijgers was Bas van der Grinten de 
duidelijke winnaar met 8 punt uit 10 wed-
strijden. De 2e promotieplaats werd een 
prooi voor Nico van der Hoogt met 6,5 
punt, evenveel als Peter Schoeber, maar 
Nico werd 2e op Sonneborn-Berger punten.  
 
De titel bij de Olifanten ging naar Ger van 
Leipsig met 6,5 uit 10, 2e werd hier Karl 
Jacobitz met 6 punten. Zij spelen het vol-
gend seizoen bij de Tijgers.  
 

Tenslotte de Buffels. Winnaar werd hier 
Jean Paul Joosten met een scoren van 9 uit 
11. Op de plaatsen 2 en 3 eindigden de bei-
de Peter's.  Gisteren speelden zij tegen el-
kaar en Peter Timmermans won de partij 
tegen Peter Smith. De laatste legde dankzij 
een betere Sonneborn-Berger-score beslag 
op plaats 2. Daardoor spelen Jean Paul 
Joosten en Peter Smith in de nieuwe com-
petitie (start september 2017) bij de Olifan-
ten.  
 
Dan de degradanten, want die zijn er uiter-
aard ook.   
Bij de Leeuwen degraderen: Miki Niec-
zyporowski en Jan op de Laak.  
Bij de Tijgers: John de Laat en Gerard in 't 
Veld.  
Bij de Olifanten: Sjraar Munten en Piet 
Kuntzelaers.  
 
Tenslotte de stand van de eerste rapidcom-
petitie. De winnaar daarvan is geworden: 
Nico van der Hoogt. 

 
 
 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Henk van Gool   1 1 1 1 2 1 0,5 7,5 
2 Geert Hovens 0   1,5 0 2 0,5 0,5 0 4,5 
3 Miki Nieczyporowski 0 0,5   0 1 0 0,5 0 2 D 
4 Siem van Dael 1 1 1   1 2 1 0,5 7,5 
5 Jan op de Laak 0 0 1 0   0 1 0 2 D 
6 Dirk Bergmans 0 0,5 1 0 1   1 0 3,5 
7 Marc van der Lee 0 1,5 1,5 0 1 0   0 4 
8 Maarten Strijbos 1,5 1 1 1,5 1 2 1   9 K 
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TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

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

 
 
 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Piet Kuntzelaers   0 1,5 0 0,5 0,5 1 0 3,5 D 
2 Mart Dael 1   0,5 0,5 1 1 0,5 1 5,5 
3 Dick Kappert 0,5 0,5   1,5 0 0,5 1,5 0 4,5 
4 Bertram Lietz 2 0,5 0,5   1 0 1 0 5 
5 Karl Jacobitz 0,5 1 1 0   0,5 1 2 6 P 
6 Ad Burgmans 0,5 1 0,5 1 1,5   0,5 0,5 5,5 
7 Sjraar Munten 1 0,5 0,5 1 0 0,5   0 3,5 D 
8 Ger van Leipsig 1 1 1 1 0 1,5 1   6,5 P 

 
BUFFELS  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot. 

1 Peter Smith   0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 P 

2 Gerben Oosterbaan 1   0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 3,5 

3 Maria Rahawadan 0 1   0,5 0 1 0 0,5 1 1 1 0,5 6,5 

4 Kees Tiesinga 0 0,5 0,5   0 0 1 0,5 0 0 0 0,5 3 

5 Boeb Jacobs 0 1 1 1   1 1 0,5 0 0 1 1 7,5 

6 Albert Houwen 0 1 0 1 0   0 0 1 0,5 0 0 3,5 

7 Abdul R Mamund 0 0,5 1 0 0 1   0 0 0 0 0,5 3 

8 San van Dael 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1   1 0 0 0 5 

9 Jos Kempen 0 0,5 0 1 1 0 1 0   0 0 0,5 4 

10 Jean Paul Joosten 1 0,5 0 1 1 0,5 1 1 1   1 1 9 P 

11 Peter Timmermans 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0   1 8 

12 Harrie Wuts 0 1 0,5 0,5 0 1 0,5 1 0,5 0 0   5 

     
 
INTERNE RAPIDCOMPETITIE 
    
Door Geert Hovens 
 
De rapidcompetitie die we dit jaar 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 
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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. 

 
Rapid competitie na 10 dubbele ronden 
Rang Naam partijen winst remise verlies score 

1 Nico van der Hoogt 16 6 4 6 971,5 
2 Piet Thijssen 10 5 2 3 821,0 
3 Jan op de Laak 12 6 2 4 797,8 
4 Peter Schoeber 8 4 2 2 756,0 
5 Geert Hovens 16 5 5 6 748,5 
6 Piet Kuntzelaers 18 6 5 7 699,0 
7 Hans van Mulekom 10 4 2 4 671,2 
8 Henk van Gool 4 4 0 0 665,0 
9 Gerard in 't Veld 14 2 8 4 616,8 

10 Ger van Leipsig 16 5 3 8 613,5 
11 Karl Jacobitz 16 4 6 6 602,0 
12 Robert Meilink 12 5 2 5 569,5 
13 Abdul Raouf Mamund 12 6 2 4 566,5 
14 Ad Burgmans 4 3 1 0 548,5 
15 Siem van Dael 2 2 0 0 541,6 
16 Kim Clabbers 6 4 0 2 537,0 
17 Laurens Ekker 4 3 1 0 509,0 
18 Jos Kempen 4 3 0 1 455,3 
19 Hans Leenders 2 1 0 1 443,0 
20 Maarten Strijbos 0 0 0 0 433,3 
21 Dirk Bergmans 0 0 0 0 424,6 
22 Peter Timmermans 6 4 0 2 422,3 
23 Bas van der Grinten 0 0 0 0 407,3 
24 Marc van der Lee 4 0 3 1 396,0 
25 Miki Nieczyporowski 2 1 0 1 387,6 
26 John de Laat 0 0 0 0 385,6 
27 Boeb Jacobs 2 1 0 1 380,0 
28 Dick Kappert 0 0 0 0 359,6 
29 Bertram Lietz 0 0 0 0 333,6 
30 Peter Smith 6 2 0 4 321,0 
31 Sjraar Munten 2 0 1 1 315,6 
32 Huub Borghouts 2 0 0 2 311,6 
33 Jean Paul Joosten 0 0 0 0 307,6 
34 Mart Dael 10 0 6 4 298,0 
35 Gerben Oosterbaan 4 0 1 3 296,6 
36 San van Dael 2 1 0 1 292,3 
37 Harrie Wuts 0 0 0 0 286,0 
38 Albert Houwen 0 0 0 0 273,0 
39 Kees Tiesinga 0 0 0 0 264,3 
40 Jacqueline Verplakke 0 0 0 0 260,0 
41 Maria Rahawadan 6 1 0 5 214,3 
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INTERNE ELO RATING Per 4 mei 2017 
 
Door Robert Meilink 
 
Siem van Dael (+128) is de hoogste ELO stijgers, gevolgd door Miki Nieczyporowski  (+67) 
en Laurens Ekker (+63) 
. 
Speler Progressie 

Begin 
seizoen 

04-05-17   Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

04-05-17 

Strijbos M 11 2270 2281  Laak J op de 6 1687 1693 

Welzel P 0 2229 2229  Borghouts H 0 1688 1688 

Gool R van 0 2220 2220  Meilink R -12 1692 1680 

Montignies R 0 2218 2218  Clabbers K 0 1667 1667 

Nabuurs J 0 2215 2215  Leenders H 6 1639 1645 

Smith T 0 2192 2192  Nieczyporowski M 67 1538 1605 

Warmerdam M 8 2172 2180  Jacobitz K -2 1595 1593 

Alkhazashvili O 0 2179 2179  Kappert D -44 1628 1584 

Nabuurs M 0 2158 2158  Vink R 0 1572 1572 

Nent A 0 2136 2136  Ekker, L. 63 1500 1563 

Busch C 0 2119 2119  Veld G in 't 1 1561 1562 

Gool H van -24 2137 2113  Leipsig G van 21 1525 1546 

Neurer T 0 2096 2096  Burgmans A 13 1530 1543 

Guddat J -8 2081 2073  Lietz B 19 1504 1523 

Fehmer C 0 2055 2055  Dael M 39 1470 1509 

Dael van S 128 1841 1969  Munten G -45 1548 1503 

Rievers J 0 1946 1946  Kuntzelaers P -36 1505 1469 

Bergmans D -15 1955 1940  Joosten JP 23 1419 1442 

Boonen P 0 1918 1918  Jacobs B 6 1430 1436 

Mertens F 0 1901 1901  Heemskerk F 0 1394 1394 

Grinten B van der -30 1922 1892  Timmermans P 23 1311 1334 

Thijssen P -1 1883 1882  Smith P 48 1276 1324 

Schoeber P -25 1901 1876  Oosterbaan G -47 1361 1314 

Hovens G -23 1898 1875  Rahawadan M -13 1314 1301 

Jacobs J 0 1872 1872  San van Dael -7 1300 1293 

Dierx G 0 1865 1865  Wuts H 10 1268 1278 

Hoogt N van der 8 1837 1845  Kempen J -56 1318 1262 

Mulekom H van -8 1841 1833  Mahmund A.R 1 1234 1235 

Lee M van der -12 1843 1831  Houwen A -50 1225 1175 

Spijk H van 0 1730 1730  Tiesinga C -18 1126 1108 

Laat J de -39 1732 1693  Verplakke J 14 943 957 
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