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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2017-2018  nr. 1,  november  2017 
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 
't Raodhoes        Team 1           : Antoniusplein 2, Venlo (Blerick)  077- 3821004
  
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 
      



 3 

  KINHOUDK 

 
Programma t/m december 2017 Piet Thijssen 
Personalia Bas van der Grinten 
Mededelingen  Redactie 
Openingswoord Algemene ledenvergadering  Ad Burgmans  
KNSB competitie R1: Venlo1-  De Toren Arnhem Henk van Gool 
Sfeerimpressie KNSB wedstrijd 16 -09- 2017 Peter Smith 
Boebs Column: Sport verbroedert. Boeb Jacobs 
Eindstand zomersnelschaaktornooi 2017 Geert Hovens 
Interne VSV zaken: Pietisme Nico van der Hoogt 
Sfeerimpressie LiSB wedstrijd 29 -10- 2017 Peter Smith 
Interne competitie per 26 oktober Geert Hovens 
Interne ELO rating Robert Meilink 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 
 

KPROGRAMMAK 
 
November 2017 
02-nov-17 don. interne competitie + rapid Limianz 
04-nov-17 zat. 3e ronde KNSB-bondscompetitie Paul Keres - Venlo 1 
09-nov-17 don. interne competitie + rapid Limianz 
16-nov-17 don. interne competitie + rapid Limianz 
20-nov-17 maa. 2e ronde Open Kampioenschap van Blerick Blerick 
23-nov-17 don. interne competitie + rapid Limianz 
25-nov-17 zat. 4e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1 - De Pion Roosendaal 
26-nov-17 zon. 2e ronde LiSB-bondscompetitie Limianz 
30-nov-17 don. interne competitie + rapid Limianz 
    
December 2017 
2-dec-17 zat. De Combinatie Snerttoernooi Asten 
07-dec-17 don. interne competitie + rapid Limianz 
11-dec-17 maa. 3e ronde Open Kampioenschap van Blerick Blerick 
14-dec-17 don. interne competitie + rapid Limianz 
16-dec-17 zat. 5e ronde KNSB-bondscompetitie Zukertort - Venlo1  
17-dec-17 zon. 3e ronde LiSB-bondscompetitie Limianz 
21-dec-17 don. Gongschaaktoernooi Limianz 
27-dec-17 woe. 7e A74 toernooi Tegelen 
28-dec-17 don. interne competitie + rapid 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: 30 november 2017   
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KPERSONALIAK 
 
 Aanmeldingen:       Joachim Girbig, Nettetal (D) 
 Afmeldingen:         geen 

 Adreswijzigingen:  Joep Nabuurs, verhuist naar Eindhoven 
Hans van Mulekom, verhuist naar Venlo en nieuw e-mailadres  
mariellevanmulekom1@gmail.com 

      (voor details van beiden, zie adreslijst achterin) 
 

KMEDEDELINGENK 
 Van 4 tot en met 15 september 2017 werd in Mamaia (Roemenië) de Europese Jeugd-

kampioenschappen georganiseerd. Van onze club waren Max Warmerdam (EK 18) 
en Siem van Dael (EK 14) aanwezig. Na negen enerverende rondes zagen we Max te-
rug op plaats negentien en Siem op plaats zevenentwintig. In dit sterke Europese veld is 
dat een verdienstelijke prestatie! 

 Op zaterdag 16 september 2017 was de eerste ronde van het nieuwe seizoen van de 
KNSB competitie. Venlo 1 speelde een thuiswedstrijd tegen De Toren uit Arnhem in de 
nieuwe speellokatie, de prachtige grote zaal van ’t Raodhoes in Blerick. De wedstrijd 
ging verloren en teamleider Henk van Gool spreekt van een Gemiste kans, maar wel 
met een vraagteken. Zie zijn bijdrage dit VSV Vizier. 

 Over de tweede ronde was Henk van Gool kort: Venlo 1 werd afgedroogd door de 
Stukkenjagers 1. Of in de woorden van Mart Nabuurs, die in zijn wedstrijdverslag 
schrijft: ‘Stukkenjagers houwt op de kis’. Meer hierover in de volgende Vizier. 

 Op zaterdag 30 september was het 21e Hyfass Rapid toernooi van onze schaakvrienden 
in Bergen. Traditiegetrouw gaat hier een grote groep VSV'ers heen. Om verschillende 
redenen was de afvaardiging dit jaar teruggebracht tot 2 personen: Henk Van Gool en 
Peter Timmermans. Hun inbreng was echter groot. Henk werd uiteindelijk ongedeeld 
tweede met 5,5 punt uit 7 en Peter werd gedeeld twaalfde met een mooie TPR.  

 Het bekende Hoogeveen Schaaktoernooi liep van zaterdag 21 t/m zaterdag 28 oktober 
2017. Siem van Dael speelde in het Open toernooi. Hij presteerde ongeveer conform 
zijn rating. Noemenswaardig was zijn overwinning op IM Lucas van Foreest in ronde 
3. Na 9 ronden vonden we Siem terug op plaats 30, met 5 punten uit 9.  

 Boeb Jacobs schrijft deze keer in zijn column over ‘Sport verbroedert’ en bekent dat 
hij in het verleden schaaktennis heeft gespeeld. Wie wil weten wat dat is, moet zijn 
column in dit blad lezen. 

 Nico van der Hoogt beschrijft de vele zijden van Piet Kuntzelaers in zijn bijdrage 
‘Pietisme’ in de reeks ‘Interne VSV zaken’. 

 Zondag 29 oktober 2017 zijn drie VSV teams gestart in de LiSB competitie van het sei-
zoen 2016-17. Ondanks zijn versterkingen startte Venlo 2 slecht. Het verloor met 2,5 - 
5,5 van Maastricht 1. Venlo 3 won de uitwedstrijd van Tegelen 2 met 2-4. Tenslotte, 
het nieuwe mixteam Venlo 4 en Schaakvelden verloor vrij voorspelbaar van 't Stok-
paardje met 0 - 6. Wie wil promoveren moet ook willen lijden! 
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OPENINGSWOORD ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Hartelijk welkom op de jaarvergadering 
van de 92-jarige Venlose Schaakvereni-
ging. In het bijzonder heet ik welkom onze 
ereleden, Hub van Spijk, Huub Borghouts, 
Bas van der Grinten, Piet Thijssen en Jan 
op de Laak. Ook een bijzonder welkom aan 
Nico van der Hoogt en Henk van Gool, 
beiden lid van verdienste.  
 
Op de vorige jaarvergadering heb ik gezegd 
dat het mijn laatste jaar zou worden als 
voorzitter. Wij hebben als bestuur gezocht 
naar een andere kandidaat. Die hadden we 
gevonden in de persoon van Jean Paul 
Joosten, maar deze moest om persoonlijke 
redenen op het laatst toch afzien van de 
kandidatuur. De leden hebben geen gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om zelf een 
kandidaat voor te dragen. Het bestuur heeft 
daarom mij gevraagd om nog een jaar door 
te gaan als voorzitter. Daar wil ik graag aan 
voldoen. Dat is aan de orde bij agendapunt 
14: verkiezing van het bestuur. 
 
Wij hebben weer een mooi schaakjaar afge-
sloten. Het is fantastisch dat ons eerste 
team zich met een 4e plaats overtuigend 
heeft gehandhaafd in de eerste klasse van 
de KNSB. Dat komt zeker niet alleen door 
de goede prestaties van GM Andei Orlov. 
Maar misschien heeft hij de spelers op de 
andere borden extra geïnspireerd. Het is 
ook fantastisch dat ons vierde team kampi-
oen is geworden van de 3e klasse van de 
LiSB. Enkele jaren geleden was men blij 
met elk bordpunt, maar nu zijn ze gepro-
moveerd naar de tweede klasse en worden 
ze een serieuze tegenstander van ons derde 
team dat in dezelfde klasse uitkomt. Ons 
tweede team heeft zich gehandhaafd in de 
promotieklasse.  
Vanaf volgend jaar 2018-2019 zal de regi-
onale competitie losgekoppeld worden van 
de landelijke competitie. Als je wilt kun je 
dan in beide competities meedoen en ver-
enigingen kunnen hun teams inschrijven in 

beide competities. Er is dan geen promotie-
klasse meer die recht geeft op promotie 
naar de KNSB. Een spannende ontwikke-
ling.  
 
In het afgelopen jaar hebben enkele van 
onze leden zich onderscheiden achter het 
schaakbord. Max Warmerdam werd 3e bij 
de A-jeugd in het Nederlands Kampioen-
schap en hij werd Limburgs Kampioen tij-
dens het Limburg Open. Siem van Dael 
wist zijn groep in de tienkamp van het Tata 
Steel Chess Tournament met overmacht te 
winnen. Dankzij zijn goede spel in het 
Open Nederlands Kampioenschap  Schaken 
in Dieren mag Siem zich binnenkort FIDE 
Meester noemen. Zowel Max als Siem 
doen van 4 t/m 15 september mee aan het 
EK in Mamaia in Roemenie. We wensen 
hen heel veel succes. Wij zijn niet alleen 
trots op Max en Siem, maar ook op Miki 
Nieczyporowski en Laurens Ekker. Ook zij 
behaalden intern en extern mooie resulta-
ten. Zij waren deelnemer aan het Neder-
lands Jeugdkampioenschap. Miki won in de 
eerste cyclus de groep van de Tijgers en 
Laurence de groep van de Olifanten. Het 
lijkt erop dat onze jeugdleden de hegemo-
nie gaan overnemen. Maar dan moeten ze 
wel eerst nog afrekenen met Maarten Strij-
bos. Hij werd voor de 14e keer clubkampi-
oen. Dat is legendarisch. Nico van der 
Hoogt won zowel de ladder- als de rapid-
competitie.  
 
We kijken terug op een jaar met mooie 
toernooien: het LimianZ Rapid Open in 
maart, het RABO Open Kampioenschap 
Venlo in mei-juni en het Zomersnelschaak-
toernooi in juli-augustus. En…om niet te 
vergeten het Theo van Spijktoernooi in 
maart. 
 
Wat het jeugdschaak betreft ben ik blij dat 
er vanuit de vereniging initiatieven zijn 
ontstaan om de jeugdtraining weer op te 
pakken. Geert Hovens geeft training aan 
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leerlingen van de Talentencampus en Ger 
van Leipsig en Gerard in ’t Veld hebben 
zich daarbij aangesloten. Dat gebeurt dan in 
het kader van de buitenschoolse opvang. Ik 
vind dat een goede ontwikkeling. Overi-
gens blijven onze afspraken met de Tegelse 
Schaakvereniging wat betreft de jeugdop-
leiding staan.  
 
Voordat we met de vergadering verder gaan 
wil ik nog enkele mensen in het bijzonder 
bedanken. Henk van Gool voor de training 
op de donderdagavond voorafgaand aan de 
clubavond. Robert Meilink wil ik bedanken 
voor het bijhouden van de Elorating. Peter 
Smith voor het redactiewerk van ons club-
blad en Peter Timmermans voor de ver-

spreiding daarvan. Vorig jaar hebben we al 
gemeld dat we niet weten hoe lang Xerox 
nog doorgaat met het drukken van ons 
clubblad en dat we zouden kijken naar al-
ternatieve mogelijkheden. Een van de alter-
natieven is om het clubblad alleen nog digi-
taal te verspreiden. Daar komen we op te-
rug in deze vergadering.  
 
Na deze inleiding open ik de vergadering 
en gaan we verder met de agenda. 
 
31 augustus 2017 
Ad Burgmans, voorzitter 
 
 

 
 
KNSB COMPETITIE RONDE 1:  VENLO 1 - DE TOREN ARNHEM 1 
16 september 2017 
 
GEMISTE KANS? 
Door Henk van Gool 
 

Met nagenoeg hetzelfde team dat vorig 
seizoen zo succesvol vierde werd in KNSB 
klasse 1B, startten we ook dit jaar de com-
petitie.  
Er staan twaalf namen als vaste speler voor 
het team gemeld: 
GM Andrei Orlov, Maarten Strijbos, 
Joep Nabuurs, Thijmen Smith, Rudi van 
Gool, Philipp Welzel, Henk van Gool, 
Alexander Nent, FM Siem van Dael, 
Thomas Neuer, Christian Busch en Car-
sten Fehmer. Met het overschot van twee 
spelers en een paar goede reserves achter 
de hand, hopen we dit jaar niet zo vaak 
meer uit het tweede team te hoeven putten. 
Daarmee blijven de externe teams in de 
breedte allemaal op sterkte. 
Na bestudering van de groep waarin we 
spelen, werd duidelijk dat ons een pittige 
klus te wachten staat. Op papier zijn we 
nog steeds één van de zwakste teams. Maar 
ratings zeggen niet zoveel. Begrip van het 
spel, vorm en prestaties des te meer. 

Voor het eerst speelden we onze wedstrijd 
op een andere locatie. Samenwerking met 
het naar de KNSB gepromoveerde Blerick-
se SV bleek voordelig voor beide clubs, 
dus spraken we met Blerick af de thuiswed-
strijden gezamenlijk te spelen. Gekozen 
werd voor ’t Raodhoes in Blerick, onder 
meer vanwege de centrale ligging ten op-
zichte van het openbaar vervoer. Gesjouw 
met materiaal kan ook achterwege blijven, 
omdat Blerick ter plekke alle noodzakelijke 
spullen voorhanden heeft. 
 
Onder leiding van wedstrijdleider Frans 
Peeters speelde Venlo 1 tegen De Toren 
Arnhem en Blerick 1 tegen D4 uit Ooster-
hout. De Toren Arnhem is op papier één 
van de mindere teams, maar ze waren vorig 
jaar wel tweede in klasse 1A. Met een GM, 
twee IM’s en verschillende spelers van FM 
sterkte is deze ploeg niet te onderschatten. 
Dat ondervonden we in de loop van de 
wedstrijd. Kort na aanvang leek het er nog 
even op dat het een goede dag voor Venlo 1 
zou worden. Op twee borden werd al snel 
materiële winst geboekt, waarmee Venlo 
virtueel al op een 2-0 voorsprong stond. 
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Een paar uur later werd duidelijk dat we de 
handen mochten dichtknijpen als we een 5-
5 gelijkspel uit het vuur konden slepen. 
Dat lukte uiteindelijk niet. Mede omdat we 
een paar partijen onnodig uit handen gaven. 
Gezien het spelbeeld in de tweede helft van 
de wedstrijd moet ik echter concluderen dat 
de Arnhemmers terecht met 4 – 6 wonnen. 
 
Bord 1 
Ruud Janssen – Andrei Orlov ½ - ½  
 
De beide grootmeesters hielden elkaar op 
remise. Ruud stond de hele partij iets beter, 
en wist in een dame eindspel een pion te 
veroveren. Andrei compenseerde de mi-
nuspion echter door zijn actieve dame en 
een vrijpion. Hiermee wist hij een broos 
evenwicht in stand te houden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zwarte dame dreigt allerlei schaakjes. 
Helaas voor de witspeler werkt de dameruil 
59.Dg6+, Dxg6 60.hxg6, Kxg6 niet omdat 
er pionnen op de a-lijn staan. Als de pion-
nen op de b-lijn tegenover elkaar hadden 
gestaan, zou wit op winst staan op grond 
van zijn verre vrijpion op de g-lijn. Ruud 
hield met 59.Df6 de dames op het bord, 
maar wist daarop niet aan de zwarte 
schaakjes te ontsnappen. 
 
 
Bord 2 
Joep Nabuurs – Etienne Goudriaan  1 – 0  
 
Deze partij werd gekenmerkt door een zeer 
experimentele openingsopzet van de Arn-
hemse IM. Na wits zevende zet stond het 
zo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
f2 en e5 staan gedekt en het zwarte paard 
heeft alleen veld g8 tot zijn beschikking. 
Na 7.., Pg8 8.Dg4, g6 9.Pe4 dreigt Joep 
met 10.Pd6+ de zwarte stelling helemaal 
lam te leggen. Etienne koos er daarom voor 
met 7.., 0-0 8.exf6, d5 een stuk te geven, 
waarna het Joep was die zijn stukken op de 
damevleugel moest zien te bevrijden. Joep 
slaagde erin het zwarte tegenspel volledig 
te neutraliseren, zodat Etienne vanwege 
zijn materiële achterstand de koning moest 
omleggen. 
 
Bord 3 
Willy Hendriks – Maarten Strijbos  ½ - ½  
 
Tegen de andere IM van De Toren Arnhem 
kwam Maarten in een zeer onplezierige 
stelling terecht. Hij offerde een pion op f7 
in de hoop op een zetherhaling. Daarmee 
ging hij langs de rand van de afgrond, want 
er zat een bijna studie-achtige winst in de 
stelling voor wit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wit kan winnen middels 28.Dg6, Tfg8 
29.Pc5+, Lxc5 30.Df7+!!, Le7 31.Lf5!! 
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Zie analysedia: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een tweede stukoffer om toegang tot de 
zwarte monarch te krijgen. 31.., exf5 
32.Dxd5+, Kc7 33.De6 en vanwege de 
dubbele dreiging Dxe7 en d5 wordt zwart 
compleet opgerold. 
Natuurlijk is dit combinatiegeflonker moei-
lijk achter het bord te vinden. Willy zal 
aangevoeld hebben dat er iets in zat, maar 
hij wist de vinger niet op de zere plek te 
leggen. 
Met de gecompliceerde afwikkeling 
28.Pc5+, Dxc5! 29.Dxf8, Dxc3 30.Dxe7+, 
Pxe7 31.Txc3 ontliep hij de zetherhaling en 
ging hij over naar een eindspel met een 
pluspion, maar dit bood te weinig aankno-
pingspunten om nog op winst te spelen.  
 
Bord 4 
Thijmen Smith – Joost Offringa  ½ - ½  
 
In een wat onorthodoxe Spanjaard offerde 
Joost een pion om lijnen te openen en de 
witte koning van rochade af te houden. Die 
tactiek leek succes te hebben, want hij ver-
overde zijn pion met voordeel terug. Thij-
men was door de complicaties inmiddel 
hevig in tijdnood geraakt. Hij had geluk dat 
Joost door een onnauwkeurigheid zijn 
voordeel verspeelde. Daarna nam Thijmen 
het initiatief over, maar meer dan remise 
door zetherhaling zat er niet in. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als zwart hier 27.., Lf4+ 28.Kc2, Kd7 
speelt, houdt hij duidelijk voordeel door de 
betere pionnenstructuur. Joost werd echter 
verleid door een pion op b2: 27.., Lxb2 
waarna Thijmen met 28.Txe6+,Kd7 
29.Tae1, Ld4 30.Te7+!, Kc8 31.Lxd4, 
Pxd4 32.Ld1 (32.Kd3!) de stelling weer in 
evenwicht trok. 
 
Bord 5 
Bart von Meijenfeldt - Philipp Welzel  
0 - 1  
 
Bart gaf Philipp een stuk cadeau toen hij 
verzuimde een paard uit een aanval weg te 
trekken, voordat hij tot andere acties over-
ging. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na 13.exd5? kon Philipp met 13.., Pa5 
eenvoudig de loper aanvallen. Bart kon niet 
anders dan met 14.Pxf7 zijn stuk zo duur 
mogelijk verkopen. Philipp liet in het ver-
volg zijn voordeel verwateren en was ge-
dwongen het stuk terug te geven. Bart gaf 
hem echter nog een kans. 
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Na 29.Pg3 staat het weer gelijk. Bart pakte 
echter een vergiftigde pion: 29.Txd3? Dat 
gaf Philipp opnieuw gelegenheid om mate-
riaal te winnen: 
29.., Lxe4 30.Txe4, Lxh2+ 31.Kxh2, Txe4 
met kwaliteitswinst. Hoewel Bart daarna 
nog fel tegenstand bood, liet Philipp hem 
ditmaal niet meer ontsnappen.  
 
Bord 6 
Siem van Dael – Noud Lentjes  0 – 1  
 
Ondanks een wat minder goede loper had 
Siem lange tijd gelijkspel. Hij domineerde 
immers de zwarte velden. Er leek een remi-
se aan te komen, maar een blunder gooide 
roet in het eten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35.Tg7 met de dreiging Tfxf7+ is gelijk-
spel. Siem haalde echter nog een stuk bij de 
aanval: 35.Lg5?? en werd onaangenaam 
verrast: 35.., Txg5! 36.hxg5, Ta2 en tegen 
de dreiging Td2 mat was niks meer te ver-
zinnen. 
 
Bord 7 
Jeroen van Onzen – Rudi van Gool ½ - ½  
 

Rudi bouwde vanuit de opening langzaam 
een plusje op, maar vergooide zijn voordeel 
met een verkeerde paardzet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als het even kan moet je met een stuk op 
d5 kunnen terugnemen, mocht wit daar rui-
len. Om de één of andere reden had Rudi 
een blinde vlek voor het eenvoudige 15.., 
Pb6. Met 15.., Pc5?! Liet hij versplintering 
van zijn pionnenstructuur toe: 16.cxd5, 
Dxd5 17.Dxd5, exd5. Na 18.Pc3, Le6 
19.Pd4, Kf7 20.Pxe6, Pxe6 21.Pxd5 stond 
hij zelfs een pion achter, maar gelukkig kon 
hij met actief stukkenspel zijn tegenstrever 
in bedwang houden. 
 
Bord 8 
Thomas Neuer – Sebas Beumer  0 – 1  
 
De ene dameruil is de andere niet. In een 
gelijke stelling inviteerde Thomas zijn op-
ponent op een eigenaardige wijze tot een 
partnerruil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.Df4? Sebas greep de gelegenheid om de 
witte pionnenstructuur op de koningsvleu-
gel te ruïneren met beide handen aan: 15.., 
Dxf4 16.gxf4, Ld6 17.e3, g5! 18.Pe4,Pxe4 
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19.fxe4, gxf4 20.exf4, Lxf4 en zwart stond 
een gezonde pion voor. Dit nadeel kwam 
Thomas niet meer te boven. 
Bij nader inzien had 15.Dd4 tot een voor 
wit prettigere dameruil geleid. 
 
Bord 9 
Geert van Hoorn – Alexander Nent 1 – 0  
 
Dat Geert veruit de laagste rating had van 
het hele stel was in de partij tegen Alexan-
der niet te merken. In een gesloten cen-
trumstructuur liet onze Duitse schaakvriend 
zijn koppel paarden verdwalen op de ko-
ningsvleugel. Omdat ook zijn koning geen 
veilig heenkomen had, werd hij vervolgens 
op de andere vleugel vakkundig door Geert 
opgeknoopt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De geweldige dreiging 27.Tc6!! (.., bxc6 
28.Dd6+, Ke8 29.Dxe6+, Kf8 30.Dxc8+ 
enz.) dwong Alexander tot torenruil: 26.., 
Txc5 27.bxc5, Dc7 28.c6+ nu banen de 
witte pionnen een pad naar de zwarte ko-
ning. 28.., bxc6 29.bxc6+, Ke8 30.Dd6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.., Dc8 natuurlijk wilde zwart de witspe-
ler geen verbonden vrijpionnen geven door 
de dames te ruilen. Na 31.Tb1, Kf7 

32.Tb7+ noopte het dreigende dameverlies 
Alexander toch tot opgave. 
 
Bord 10 
Carsten Fehmer – Dries Wedda  0 – 1  
 
Een gelijkopgaande strijd met een merk-
waardig slot. Carsten en Dries brachten de 
partij in positioneel vaarwater en deden 
allebei pogingen een klein plusje op te 
bouwen. Daar leek Dries het best in te sla-
gen, maar het eindspel met zware stukken 
was nog dik binnen de remisemarge. Nu 
deed het geval zich voor dat Carsten gezien 
de wedstrijdstand op winst moest spelen. 
In een volkomen gelijk toreneindspel  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ging hij verwoed op zoek naar mogelijkhe-
den de strijd levend te houden. Daarbij ver-
loor hij zich zo in de stelling, dat hij zijn 
bedenktijd vergat. 
In plaats van het noodzakelijke 51.Tb5 uit 
te voeren, liet hij pardoes zijn vlag vallen. 
 
Na de wedstrijd knaagde toch het gevoel 
dat we op zijn minst een punt hadden moe-
ten pakken. Er staan nog veel zware ont-
moetingen op het programma en veel ruim-
te voor het verdienen van matchpunten lijkt 
er niet te zijn. Als ons dat aan het eind van 
het seizoen maar niet duur komt te staan. 
Onze speelzaalvoordeurdeler Blerickse SV 
deed het met een gelijkspel tegen D4 iets 
beter. Niettemin was men aan de overkant 
van de Maas niet tevreden over het resul-
taat. Gezien de krachtsverhouding had men 
in Blerick op een zege gerekend. 
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SFEERIMPRESSIE KNSB WEDSTRIJD 16 SEPTEMBER 2017  
Foto’s Frans Peeters 
 

 
Bord 10 Carsten Fehmer    Bord 3 Maarten Strijbos 
 

 
Bord 9 Alexander Nent 
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BOEBS COLUMN 
Sport verbroedert 
 
Door Boeb Jacobs 
 

Jarenlang was 
tennis in Neder-
land een zomer-
sport. Het seizoen 
duurde van één 
april tot  septem-
ber. Dan werden 
de netten opge-
borgen. Daar 
kwam verandering 
in toen in 1961 de 
gemeente Hilversum de Expohal kocht. Het 
Engelse paviljoen van de wereldtentoon-
stelling in Brussel. En er een tennishal van 
maakte. Dat voorbeeld vond snel navol-
ging. In het hele land verrezen tennishallen 
waar het hele jaar door kon worden ge-
speeld. De harde binnenbanen veranderde 
ook het spel. Het werd sneller, de rally’s 
werden korter, met de opslag werd meer 
gescoord. 
 
Op de sportschool van Karel van Helle-
mond in Hilversum kwam ik voor het eerst 
in aanraking met de tennissport. De beken-
de Gooise tennisleraar Jan Mulder trainde 
daar met de top van het Nederlands heren-
tennis in de wintermaanden. 
Mulder, die ik later tot mijn vriendenkring 
rekende, was zelf een fenomeen. Na een 
ernstige blessure  leerde hij links spelen. 
Jan was hofleverancier. Juliana en haar 
kinderen namen les bij hem. Omdat het 
inkomen van een tennisleraar in die tijd 
ontoereikend was om auto te kunnen rijden, 
zorgde een hofauto met een AA nummer-
bord en bestuurd door een chauffeur in li-
vrei voor vervoer naar paleis Soestdijk. De 
buurt vond het prachtig. 
 
Het was een romantische tijd waarin het 
tennis soms een merkwaardige rol speelde: 
De echtgenote van een schatrijke bankier 

belt de tennisleraar van haar man en zegt: 
‘Laat mijn man vanmiddag winnen, want ik 
heb een nieuwe mantel nodig’! 
Ik schrijf over het midden van de vorige 
eeuw toen de tenniswereld er anders uitzag 
dan nu. De sport werd spel genoemd en 
tennis werd door velen uitgesproken als 
tannes met de A van Amstel. 
Het was een elitair en hier en daar bekakt 
gedoe. Om clublid te worden was een aan-
beveling van drie leden nodig. Een ballota-
gecommissie nam de uiteindelijke beslis-
sing. Aanvankelijk waren handelsreizigers 
en winkeliers zelfs helemaal uitgesloten. 
Het verhaal gaat dat deze regel werd opge-
heven toen leden van de familie Brennink-
meijer (C&A) zich aanmelden. Serieus 
trainen deden alleen de betere A-spelers. 
De meeste andere deelnemers zagen de 
competitie als een sociaal gebeuren met na 
afloop een gezellig samenzijn. 
 
Toernooien werden gespeeld volgens het 
knock-outsysteem en in vier klassen A, B, 
C en D (nu negen) waardoor er in één klas-
se nogal verschil in speelsterkte was. 
Dat bleek nog eens tijdens een toernooi bij 
tennisclub Bosheim in Bussum. Mijn team-
genoot Lars Tjoeng had ons ingeschreven 
bij het heren dubbelspel. Hoewel mijn 
speelsterkte daar nauwelijks aanleiding toe 
gaf werden we ingedeeld bij de B-spelers. 
In de tweede ronde troffen we twee lokale 
grootheden, niet alleen in tennis maar ook 
in postuur. De broers waren respectievelijk 
1 meter 90 en 1 meter 92. Wat nu normaal, 
maar in die tijd bijzonder was. 
Lars die rechtsgeleerd had gedaan en dus 
op details lette, meldde tijdens het inslaan: 
‘Ik ga op die kleine spelen’. En even later: 
‘Met ballen oprapen zij wij in het voor-
deel’. Tjoeng was een gerenommeerde B-
speler die wel wist dat het tegen deze jon-
gelui niet van mij moest komen. Hij pos-
teerde mij daarom op de baselijn met de 
opdracht om het tempo uit de wedstrijd te 
halen door ‘alles’ half hoog en door het 
midden terug te brengen. Schaaktennis is 
een modern woord voor dit soort spel. En 
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de achterlijn alleen te verlaten om van 
speelhelft te wisselen. Het strijdplan werk-
te! Even. 
De toch talentvolle broers gingen elkaar in 
de weg lopen, gaven elkaar de schuld en 
verloren niet alleen de eerste set, maar ook 
het plezier in het spelletje. De toernooilei-
ding moest er aan te pas komen om de ‘ta-
lentjes’ weer op de baan te krijgen. Ze her-
pakten zich en wonnen de volgende twee 
sets op eenvoudige wijze. 
 
In het clubgebouw zagen we dat de twee 
broers weer goed met elkaar om gingen. 
‘Kijk’ zei Lars, ‘Sport verbroedert’. 
 
 _______________________ 
  ____________ 
 
 
 
EINDSTAND ZOMERSNELSCHAAK-
TOERNOOI 2017 
 
Door Geert Hovens 
 

De laatste zomersnelschaakavond werd 
bijgewoond door 28 schaakliefhebbers. De 
dagprijzen gingen naar Max Warmerdam 
(A) en Jan op de Laak (B). In totaal voch-
ten 48 leeuwen, tijgers, olifanten en buffels 
in de Limianzarena. Overall-winnaars in 
het klassement werden Rainer Montignies 
(A) en Jan op de Laak (B).  
 
De eindstanden in de beide groepen:  
 
Groep A 
 Rainer Montignies 28  
 Henk van Gool 26  
 Max Warmerdam 20  
 Dirk bergmans 19  
 Geert Hovens 16  
 Arthur Hendrickx 13  
 Siem van Dael 10  
 Nico van der Hoogt 9  
 Jose Alonso 8  
 Peter Schoeber 8  
 Piet Thijssen 8  

 Eric Schouten 5  
 Bernd Schaefers 3  
 Vincent de Lange 3  
 Bas van der Grinten 1  
 Jan op de Laak 1  
 Hans van Mulekom 0  

 
Groep B 
 Jan op de Laak 28  
 Dick Kappert 24  
 Robert Meilink 24  
 Herman Clevis 18  
 Niek Sijbers 17  
 Laurens Ekker 15  
 Shafiq Olia Sekandai 12  
 Kim Clabbers 10  
 Frank van Overbeek 9  
 Huub Borghouts 9  
 Karl Jacobitz 8  
 Guido Boots 7  
 Piet Kuntzelaers 6  
 Boeb Jacobs 5  
 Mart Dael 5  
 Ger van Leipsig 4  
 Gerard in 't Veld 4  
 Gerben Oosterbaan 3  
 Jack Vossen 2  
 Maria Rahawadan 2  
 Hans Leenders 1  
 Abdul Raouf Mamund 0  
 Bertram Lietz 0  
 Jordi Admiraal 0  
 Jos Kempen 0  
 Louis Uitermark 0  
 Peter Smith 0  
 Peter Timmermans 0  
 San van Dael 0  
 Sjraar Munten 0  
 Wil Lindelauf 0 
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Interne VSV Zaken 
 

Pietisme 

 
 
 
 
 
 

Door: Nico van der Hoogt   
 

  “Was macht ein guter Hausvater jetzt?” 
Tijdens het après schaak - er mag dan weer 
vrijelijk gesproken worden -  is er een spe-
ler kennelijk in de problemen geraakt. En 
zoekt met voormelde existentiële verzuch-
ting goede raad. Die soms inderdaad ook 
gegeven wordt zoals: “Ich zoej maar ens 
opgaeve, Piet”, of “Offer dien dame, 
jông!” en “Verzin do zellef maar ens get!”  
De getroebleerde speler in kwestie is, u had 
hem hierboven al herkend, niemand minder 
dan Piet. Kuntzelaers (1934) welteverstaan.  
Al vele jaren een trouw lid van onze VSV, 
naast uiteraard  van onze pendant, de Te-
gelse Schaakvereniging. Piet immers een 
ras Tegelenaar. Daar geboren in de tijd dat 
daakpan,  baksjtein en gresbuus nog dage-
lijks in grote aantallen door de lokale indu-
strieën geklets werden.  
In onze vereniging heeft hij het prerogatief 
verworven om op de speelavond koninklijk 
(iets) te laat te mogen komen. Waarna hij 
beleefd door de wedstrijdleider van een 
notatieformulier en pen wordt voorzien. 
Die hem gelijk mededeelt wie zijn oppo-
nent is die avond. En zo hoort het!1 Want 
met Piet hebben we niet met de eerste de 
beste te maken.  
Als we de levensloop van Piet onder de 
loep nemen, ontvouwt zich een beeld van 
een markant mens. Die in een bonte verza-

                                                 
1 Soms gaat dat niet helemaal goed. Zo zag ik onlangs 
dat Piet zijn pot tegen Harry noteerde op… 2 bierviltjes. 
Een verzuim van de wedstrijdleider! 

meling van diverse Pieten door een uitbun-
dig leven banjert. En daarover heeft hij in 
2006 een boek het licht doen zien.  
 
“Pietisme” dus. 
 

 
 
1930. Kleiwinning ten behoeve van Tegelse 
dakpannen enz. in het huidige “Joamerdal”. 
Piet is hier niet bij… 
                                                  Bron: internet 
Pietisme ja. Het betreft een exuberante me-
lange van avonturen, anekdotes, weder-
waardigheden, zakelijke initiatieven, we-
reldreisverslagen, bijzondere ontmoetingen, 
goede raad, een Witz hier en daar, berichten 
uit zijn wielercarrière, afbeeldingen van 
zijn schilderijen, schaakbelevenissen en 
nog veel meer. Dit alles overgoten met een 
intense glimlach en dito knipoog. 
Ik zal trachten om die diverse Pieten ach-
tereenvolgens zelf aan het woord te laten. 
Zonder daarbij te willen pretenderen volle-
dig te  zijn. Dat kàn bij Piet niet.  
 
Piet de ondernemer. 
 
Kuntzelaers Sport. Vele jaren dreef Piet 
negotie in zijn sportzaken in Tegelen. Toen 
ik zelf eens een tennisracket bij hem wilde 
kopen, was dat in orde. Maar eerst moest ik 
even met hem schaken… Piet schrijft: 
 
Beurs. 
“Ik ging een keer naar een beurs in Wies-
baden. Mary Quant had net het minirokje 
uitgevonden. Op de stand van een Oosten-
rijkse schoenfabrikant moest ik lange tijd 
wachten. De standhouder wist van wanten  
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en dus stuurde hij zijn drie dochters op mij 
af met een  es Slivovitsj. De rokjes waren 
25 tot 30 cm boven de knie en de drank 
deed de rest. Toen ik eindelijk de bestelling 
kon opgeven, voelde ik me zo sterk dat ik 
heel Oostenrijk wilde kopen. Vier maanden 
later kwam er een grote vrachtwagen vol 
met dozen aan. We hebben er 10 jaar over 
gedaan om de handel te slijten. De mini-
rokjes waren toen al lang weer uit de mode. 
Het personeel hoor ik nu nog mompelen: 
“Welke idioot heeft nou zoiets ingekocht?”  
 
Daar had Piet een passend antwoord op: 
 
Heel wat medewerkers die vinden dat 
hun baas een idioot is, zouden geen me-
dewerkers meer zijn, als hij dat niet was.  
 
Bedoeld wordt in de tekst: fles Slivovitsj. 
De typograaf vermijdt consequent in het 
boek deze lettercombi. Om de lezer scherp 
te houden… 
 
Piet de wielrenner. 
 

Sportiviteit zit diep in de Kuntzelaers ge-
nen verankerd. Ook Piet was (is) een zeer 
verdienstelijk coureur, die zelfs een aantal 
jaren professioneel koerste. Hier komt hij 
net voor ons de bocht om… 

     Bron: internet 
 

Ook in het wielerwereldje verkeert Piet bij 
tijd en wijle onder de groten der aarde. Een 
ervan was de Campionissimo Francesco 
Moser, o.a. winnaar van de klassiekers Mi-
laan–Sanremo en Parijs–Roubaix. Wereld-

kampioen in 1977 in San Cristobal, Vene-
zuela. Piet op vakantie aan het Gardameer: 
 

“We dalen af naar Trento en in Lavis komt 
Francesco zich aansluiten. Ik zie al direct 
dat hij al wat langer fietst, maar door een 
zonnebril en een petje, zie je niet wie er 
achter schuilgaat. [….] Hij zegt: ”Ik ga 
naar boven met de 13 en wij zien elkaar 
daar wel.” Wij met de kleinste, hij met de 
grootste versnelling, maar met wat een ge-
mak hij ons aan diggelen rijdt. Ik zeg tegen 
Ivano: “Wie is die vent in hemelsnaam?” 
“Ken je Francesco Moser niet?” Mijn 
mond valt open van verbazing…” 
 

 
 
Francesco in de maglia rosa.       Bron: internet 
 

Soms combineert Piet zijn ondernemers-
kwaliteiten met zijn wielertalent. Beginja-
ren ’50 wordt badminton plots populair. 
Onze Tegelse entrepreneur grijpt zijn kans. 
  

“Ik was net 19 toen er een nieuwe rage 
overwaaide uit Engeland: badminton. In 
een korte tijd wilde iedereen op straat 
badminton spelen. De vraag naar rackets 
steeg enorm, maar het was een grote kunst 
om er aan te komen. Ik ging op onderzoek 
uit en hoorde dat er een groothandel was 
die ze verkocht. Op de fiets naar Essen in 
de stromende regen. Ik zie me daar op kan-
toor met 20 meisjes zitten als een verzopen 
kat. “Nee”, zegt de baas. “We verkopen 
niet aan particulieren. ”Uitgelegd dat ik 
net een winkel ben begonnen, en ja hoor, ik 
kon er 50 kopen. De handel op de trein ge-
zet, met fiets terug naar Tegelen. […] De 
volgende dag weer opnieuw en zo vele we-
ken lang. In Essen werd ‘Der Radfahrer 
aus Holland’ ondertussen met respect be-
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handeld. Na vier weken had ik al een au-
tootje bij elkaar.”  
 

Het apocriefe verhaal van concurrenten dat 
Bundeskanzler Konrad Adenauer zich met 
deze zaak bemoeid zou hebben, is volko-
men uit de lucht gegrepen. Se non è vero, è 
ben trovato… 
 

 
 

“Liebe Luite, jib doch dem Pitt die Schläjer2 
mit”… 
 

Piet de schilder. 
 

Ook op een ander plat vlak staat Piet z’n 
mannetje. Ik ga  hier niet wagen om Piets 
stijl te classificeren. Hier een voorbeeld van 
zijn vaardige schildershand. Prachtig! 

 

Piet de globetrotter. 
Voor Piet hield de wereld niet op bij Bel-
feld of Steijl. De meest exotische plaatsen 
op de aardbol mochten zijn komst verwel-
komen.  
“We schrijven 1978. Een week later zitten 
we in het Luxury Hotel in Bangkok. ’s 
Avonds stelt hij[een goede bekende van P. 
(Nico)] me voor aan een zekere Emile en 
we komen niet meer bij van het lachen. Die 
                                                 
2 ‘Schläjer’ (Rijnlands dialect)→ eigenlijk: Schläger. 
Rackets dus. 

Emile kan er wat van, de ene grap na de 
andere en hij ligt goed in de markt bij de 
vrouwen. Hij heeft een bakkerij in Arnhem, 
rijdt thuis in een Rolls Royce en is op hu-
welijksreis. Alleen? “Ja, mijn vrouw is in 
verwachting en die vond het beter om thuis 
te blijven.”… 
 

De oudere lezer herkent hier uiteraard di-
rect de motivatiegoeroe Emile ‘tsjakka!!’ 
Ratelband. Piet kwam zo wel meer bekende 
grootheden tegen. Zo ook het diep betreur-
de genie Johan Cruijff. Die mocht met Piet 
(r)  op de kiek. 
 

 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 Bron: Pietisme 
 

 
Tot slot uiteraard: 
 

Piet de schaker. 
 

Zelf ontmoette ik Piet medio 1957 op de 
toenmalige Blerickse Schaakvereniging. 
Op een zomerzondag trok een aantal scha-
kers uit dit stadsdeel richting Weert om 
aldaar een vriendschappelijke wedstrijd te 
spelen. Piet reed. Dankzij die “Schläjer.” 
De wagen zat mudjevol, ikzelf voorin inge-
klemd tussen Piet en een andere volwasse-
ne. Bij het schakelen – pookje aan het 
stuurwiel – moest ik goed opletten geen 
gemene por in de tengere ribbenkast op te 
lopen… 
Piets schaaksuccessen zijn o.a. het verove-
ren van het kampioenschap van Tegelen en 
een sterk optreden in diverse simultaansé-
ances. 
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Slachtoffer werd in 1970 een bekende va-
derlandse grootmeester. 
J.H. Donner. 
 

 
 
Johannes Hendrikus Donner (1927-1988) bron: 
internet 
 
[Donner noemde zich in publicaties J.H. Don-
ner, naar zijn voornamen Johannes Hendrikus. 
In de volksmond werd hier Jan Hein van ge-
maakt, dit tot groot ongenoegen van Donner 
zelf: "Mijn naam is J.H. Donner, voor mijn 
vrienden 'Hein'. 'Jan-Hein' was een misplaatste 
grap van kwaadwillende sportjournalisten, 
maar zo heet ik niet, heb ik nooit geheten en 
wil ik ook niet heten. "] 
 
Piet meldt: 
“…Hij stond bekend om zijn  scherpe, 
nietsontziende pen. Zo was hij zowat de 
enige in die tijd die zelfs de vrouwen op de 
korrel durfde te nemen. Hij was zelf ge-
trouwd met de dochter van Max Euwe, de 
enige Nederlandse wereldkampioen scha-
ken.3 Zo schreef hij glashard: “Vrouwen 
kunnen niet schaken.” Resultaat: meer dan 
1000 ingezonden brieven. Een week later 
schrijft hij: “Zij kunnen niet schaken, nee” 
stelt hij, “ze kunnen eigenlijk helemaal 
niks.” Resultaat: 40.000 ingezonden brie-
ven. Jan Hein kwam niet meer bij van het 
lachen…” 
 
Maar op 24 februari 1970 verging hem dat 
lachen toch even. Piet weer: 
 

                                                 
3 Hier moet Piet uit onbetrouwbare bronnen geput heb-
ben. Donner was gehuwd met Irene van de Weetering en 
in de tweede echt met Marian Coeterier. 

“Helaas voor Jan Hein, kon ik hem in een 
simultaanpartij te grazen nemen. Zie hand-
tekening.” 

Waarvan akte. 
 
Ook IGM Jeroen Piket moest er in 1995 
bijna aan geloven. De viervoudig kampioen 
van Nederland ontsnapte ternauwernood 
met perpetueel schaak… 
 
Wit: Jeroen Piket 
Zwart: Piet Kuntzelaers 
Simultaanséance Tegelen 1995 
Stelling na 38.De8+ 
 

 
En dan 38…Kh7 39.Dh5+ enz. 
 
Dit is slechts een bescheiden bloemlezing, 
mensen. Léés dat boek! Piet heeft nog wel 
enige exemplaren voor u… 
 
‘Pietisme’, nov. 2006, door Piet Kuntzelaers 
 
Nico, september 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 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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SFEERIMPRESSIE LiSB WEDSTRIJD 29 OKTOBER 2017  
Speelocatie Limianz. Venlo 2 tegen Maastricht 1 en Venlo Schaakvelden tegen ’t Pionneke. 
 

 
Venlo 2 overzicht teams 
 

 
Venlo 2 bord 1:  Joachim Guddat (links) tegen Hans Hoornstra 
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Non-playing captain Marc van der Lee van Venlo 2 houdt zijn welkomstwoord 
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Venlo Schaakvelden: bord 1 Henk Clevers (rechts) en bord 2 Peter Timmermans 
 

 
Venlo Schaakvelden: bord 5 Jan Doornenbal (links) en bord 6 Jacqueline Verplakke
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INTERNE COMPETITIE, per 26 oktober 2017 
Cyclus najaar 2017 
 
Door Geert Hovens  
 
 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Nico van der Hoogt  0,5 0,5 1 0   0 2 
2 Marc van der Lee 0,5  1 0,5   0 0 2 
3 Bas van der Grinten 0,5 0  1  1 0 0 2,5 
4 Geert Hovens 0 0,5 0  0,5 0 0  1 
5 Dirk Bergmans 1   0,5  0 0 0 1,5 
6 Siem van Dael   0 1 1  1 0,5 3,5 
7 Henk van Gool  1 1 1 1 0  0,5 4,5 
8 Maarten Strijbos 1 1 1  1 0,5 0,5  5 

 
 
 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Frank van Overbeek  1  0  0   1 
2 Ger van Leipsig 0  0 0 0,5    1,5 
3 Laurens Ekker  1  0    0 1,5 
4 Karl Jacobitz 1 1 1    0,5 0,5 4 
5 Hans Leenders  0,5    0 0 1 2,5 
6 Miki Nieczyporowski 1    1  1  4,5 
7 Jan op de Laak    0,5 1 0  1 3 
8 Robert Meilink   1 0,5 0  0  2 

 
 
 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Peter Smith   1 0 0 0 0   0 1 
2 Peter Timmermans 0   1 0,5 0   0 0 1,5 
3 Mart Dael 1 0   0,5   0 0,5   2 
4 Bertram Lietz 1 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5   3,5 
5 Ad Burgmans 1 1   0,5   0 0,5 0 3 
6 Dick Kappert 1   1 0,5 1   0 0,5 4 
7 Gerard in 't Veld   1 0,5 0,5 0,5 1   0 3,5 
8 John de Laat 1 1   1 0,5 1   4,5 
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BUFFELS  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot. 

1 Kees Tiesinga   0   0 0 0       0,5 0,5 
2 Abdul R. Mamund 1   1 1 0,5       1   4,5 
3 Jos Kempen   0   0,5       0   1 1,5 
4 Harrie Wuts 1 0 0,5       0 0,5 0   2 
5 Gerben Oosterbaan 1 0,5       0 0 0,5 0   2 
6 Maria Rahawadan 1       1   1 0,5 0 1 4,5 
7 Boeb Jacobs       1 1 0   0,5 0 0 2,5 
8 Piet Kuntzelaers     1 0,5 0,5 0,5 0,5       3 
9 Sjraar Munten   0   1 1 1 1       4 

10 San van Dael 0,5   0     0 1       1,5 
 
   _____________________________________ 
     ________________ 
 

 

Maarten Strijbos krijgt de beker 
voor het behalen van het clubkam-
pioenschap van het seizoen 2016-
17. Het was de veertiende keer! 
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INTERNE ELO RATING Per 26 oktober  2017  
 
Door Robert Meilink 
 
Miki Nieczyporowski  (+47) is de hoogste ELO stijger, gevolgd door Abdul Mahmund 
(+44) en Maria Rahawadan (+32).  
 
Speler Progressie 

Begin 
seizoen 

26-10-17   Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

26-10-17 

Strijbos M -6 2307 2301  Schäfers, B. -35 1700 1665 

Welzel P 0 2229 2229  Nieczyporowski M 47 1614 1661 

Gool R van 0 2221 2221  Clabbers K 0 1660 1660 

Montignies R 0 2218 2218  Laak J op de 5 1642 1647 

Nabuurs J 0 2215 2215  Meilink R -20 1661 1641 

Smith T 0 2192 2192  Leenders H 3 1626 1629 

Warmerdam M 0 2180 2180  Jacobitz K 21 1598 1619 

Alkhazashvili O 0 2179 2179  Kappert D 10 1564 1574 

Nabuurs M 0 2158 2158  Vink R 0 1572 1572 

Gool H van 9 2128 2137  Veld G in 't 2 1569 1571 

Nent A 0 2136 2136  Burgmans A -6 1558 1552 

Neurer T 0 2130 2130  Ekker, L. -4 1549 1545 

Busch C 0 2119 2119  Lietz B 1 1527 1528 

Dael van S 15 2078 2093  Leipsig G van -14 1540 1526 

Guddat J 0 2073 2073  Munten G 5 1506 1511 

Fehmer C 0 2055 2055  Dael M 25 1437 1462 

Rievers J 0 1946 1946  Kuntzelaers P -10 1465 1455 

Bergmans D -7 1940 1933  Joosten JP 0 1440 1440 

Schoeber P 6 1917 1923  Jacobs B -21 1424 1403 

Boonen P 0 1918 1918  Heemskerk F 0 1394 1394 

Mertens F 0 1901 1901  Rahawadan M 32 1333 1365 

Grinten B van der 6 1881 1887  Timmermans P -3 1334 1331 

Hovens G -34 1915 1881  Smith P -6 1334 1328 

Thijssen P 0 1879 1879  Oosterbaan G -14 1325 1311 

Jacobs J 0 1872 1872  San van Dael -11 1298 1287 

Dierx G 0 1865 1865  Mahmund A.R 44 1223 1267 

Mulekom H van 0 1833 1833  Wuts H -7 1251 1244 

Lee M van der 10 1812 1822  Kempen J -2 1237 1235 

Hoogt N van der 7 1808 1815  Houwen A 0 1168 1168 

Spijk H van 0 1730 1730  Tiesinga C -16 1108 1092 

Laat J de 13 1700 1713  Verplakke J 0 950 950 

Borghouts H 0 1688 1688      
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