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2017-2018  nummer 3 

februari 2018 

VSV VIZIER 

Tata Chess Tournament 2018 is ook gezelligheid 

Piet Thijssen tegen Hans van Mulekom schaken na in café de Moriaan 

na afloop hun wedstrijd 
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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2017-2018  nr. 3,  februari  2018 

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 
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  KINHOUDK 

 

Programma t/m maart 2018 Piet Thijssen 

Personalia Bas van der Grinten 

Mededelingen  Redactie 

Nieuwe manier van sponsoren Rabobank Ad Burgmans 

Gongschaaktoernooi 2017 Peter Smith 

KNSB competitie R4: Venlo 1 – De Pion 1 Henk van Gool 

KNSB competitie R5: Zukertort 2 – Venlo 1 Henk van Gool 

Geerts Column: Schakie Splinter Geert Hovens 

LiSB competitie Ronde 3: Venlo 2 – DJZ 2 Marc van der Lee 

Boebs Column: Kat en muis Boeb Jacobs 

Uit de oude doos: Hoog bezoek Nico van der Hoogt 

Interne/Rapidcompetitie per 18 januari 2018 Geert Hovens 

Interne Elo rating per 18 januari 2018 Robert Meilink 

Ledenlijst Bas van der Grinten 

 

 

KPROGRAMMAK 
 
Februari 2018 

01-feb-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

03-feb-18 zat. 6e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1-UVS 

04-feb-18 zon. 4e ronde LiSB-bondscompetitie Uit, diverse plaatsen 

08-feb-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

15-feb-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

17-feb-18 zat. LimianZ Rapidtoernooi (GP Senioren) Limianz 

22-feb-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

    

Maart 2018 

01-mrt-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

04-mrt-18 zon. 5e ronde LiSB-bondscompetitie Thuis, Limianz 

08-mrt-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

10-mrt-18 zat. 7e ronde KNSB-bondscompetitie DSC Delft-Venlo 1 

11-mrt-18 zon. 27e Theo van Spijktoernooi GP Jeugd Dörpel, Venlo 

15-mrt-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

22-mrt-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

24-mrt-18 zat. Bayer schaaktoernooi Nunhem 

29-mrt-18 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: 22 maart 2018   
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KPERSONALIAK 
 

 Aanmeldingen:    Frans Hol, Venlo 

 Afmeldingen:     Freek Heemskerk 

 Adreswijzigingen: Nieuw telefoonnummer Jos Rievers: 0049-1636978750 

 

 

KMEDEDELINGENK 
 

 Tata Chess Tournament 2018 is bij het verschijnen van dit nummer geschiedenis 

geworden. Maar liefst 15 deelnemers van onze club gaven acte de présence. Een eerste 

plaats in hun groep behaalden: Henk van Gool, Bas van der Grinten en San van 

Dael. Maar het was vooral weer heel gezellig, zie de foto op de voorpagina. 

 De Rabobank gaat haar sponsorgelden op een andere manier verdelen. Om onze 

sposoring te behouden doen we een beroep op onze leden met een Rabobankrekening. 

Zie het artikel op bladzijde 5. 

 Na de slechte seizoenstart in de KNSB-competitie is Venlo 1 enigszins opgekrabbeld. 

Twee nieuwe overwinningen geven weer hoop op klassebehoud. Zie de twee verslagen 

van teamcaptain Henk van Gool in dit blad.  

 Twee VSV-teams speelden op zondag 17 december 2017 hun derde ronde van de 

LiSB-competitie. Venlo 3 won overtuigend met 4,5-1,5 van HSDV. Ook teamcaptain 

Marc van der Lee van Venlo 2 is tevreden over zijn team, begrijpelijk na een 7-1 

overwinning. Zie verder zijn bijdrage in dit Vizier. 

 Boeb Jacobs schrijft deze keer óók over de LiSB-competitie. Zijn column wordt be-

volkt door  een Noord-Limburgse schaakliefhebber, zijn strijdmakkers en ‘een leuk en 

goedgemutste stelletje jongelui’. 

 Nico van der Hoogt portrerteert in zijn bijdrage ‘Hoog bezoek’, een onbekende, maar 

zeer interessante schaakmeester, die een simultaan gaf in Venlo in 1935. 

 Geert Hovens schrijft al hoestend en kuchend zijn column over wat hem zoal opvalt in 

zijn drukke schaakleven. Lees zijn stukje in dit blad. 

 Mart Nabuurs werd zaterdag 20 januari 2018 wederom kampioen van het Open Noord 

Limburgse Snelschaken in Horst. Andere VSV'ers op ereplaatsen waren: Max War-

merdam, Joep Nabuurs en Piet Kuntzelaers. 

 Op zondag 7 januari 2018 organiseerde schaakvereniging 't Pionneke haar traditionele 

Nieuwjaarstoernooi. Onder de deelnemers bevonden zich ook Henk van Gool (2
e
) en 

Siem van Dael (6
e
).  

 Tijdens de clubavond van 21 december 2017 orkestreerde de Venlose Schaakvereni-

ging traditiegetrouw haar Gongschaaktoernooi. Henk van Gool behaalde de eerste 

prijs. 

 Max Warmerdam en Siem van Dael speelden weer mee in het Schaakfestival Gro-

ningen, dat dit jaar van 22 t/m 30 december 2017 werd gehouden. Max eindigde op de 

14
e
 plaats met 5,5 matchpunten. Siem behaalde de 28

e
 plaats met 4,5 matchpunten. 

 Onze Tegelse schaakcollega’s hielden op woensdag 27 december 2017 hun A74-

schaaktoernooi voor 40-plussers. Winnaar van groep 1 was ratingfavoriet Christian 

Busch. Andere Venlose groepswinnaars waren:  Hans van Mulekom, Jan op de Laak, 

Hans Leenders, Ad Burgmans en Piet Kuntzelaers. 
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NIEUWE MANIER VAN SPONSOREN RABOBANK 
 

Door Ad Burgmans 

 

De Rabobank Venlo stelt dit jaar weer 

sponsorgeld ter beschikking voor stichtin-

gen en verenigingen (die uiteraard een re-

kening hebben bij Rabobank Venlo) maar 

de manier waarop ze dat doen verandert 

ingrijpend. De Rabobank sponsorde in 

2017 en voorgaande jaren het zomersnel-

schaaktoernooi van de  VSV. 

 

De Rabobank Clubkas Campagne heet 

de nieuwe manier van sponsoren. 

Wat is nieuw? Alle leden van de Rabobank 

Venlo krijgen 5 stemmen te verdelen over 

de verenigingen/stichtingen die zich heb-

ben aangemeld voor de Clubkas Campag-

ne. Zij moeten op 5 verschillende vereni-

gingen/stichtingen stemmen. Momenteel 

telt Rabobank Venlo 9100 leden. Wat iede-

re stem waard is wordt bepaald door het 

aantal uitgebrachte stemmen. Bijvoorbeeld, 

als er door 5000 leden gestemd zou wor-

den, dan zou 1 stem in dat geval € 3 waard 

is. Als wij als Schaakvereniging 100 stem-

men zouden krijgen, krijgen we van de Ra-

bobank een bedrag van €300,- overge-

maakt. Let wel, dit is een rekenvoorbeeld! 

Alle klanten van Rabobank Venlo krijgen 

binnenkort een schrijven van de Rabobank 

waarin hun wordt geattendeerd op de Club-

kas Campagne en dat het van belang is dat 

zij zich als lid van de Rabobank Venlo in-

schrijven, zodat zij mee kunnen doen. Zij 

krijgen dan een stemcode. De verenigin-

gen/stichtingen krijgen een schrijven, waar-

in zij worden uitgenodigd om zich op te 

geven voor de Clubkas Campagne. Zij 

moeten opgeven voor welk doel zij het geld 

willen besteden. Zij krijgen ook tips en ma-

teriaal waarmee ze campagne kunnen voe-

ren voor hun eigen club. Zij moeten im-

mers actievoeren om zoveel mogelijk 

stemmen te werven. In april wordt er ge-

stemd. Met de start van de Clubkas Cam-

pagne vervalt de gebruikelijke sponsoring 

van voorgaande jaren. 

 

Bij deze een oproep aan onze leden met 

een Rabobankrekening in Venlo om zich 

in te schrijven als lid van Rabobank 

Venlo. Zij krijgen daarmee stemrecht 

voor de Clubkas Campagne. Vraag zo-

veel mogelijk andere Rabobankleden om 

op de Schaakvereniging Venlo te stem-

men 

 

 

 

GONGSCHAAKTOERNOOI 

2017 

 

Door Peter Smith 

 

Op donderdag 21 december 2017 werd het 

traditionele gongschaaktoernooi van de 

Venlose Schaakvereniging gehouden in de 

Limianz. Het heet nog wel Gongschaak-

toernooi, maar de gong is al lang vervangen 

door een elektronische instrument dat elke 

10 seconden een deurbelgeluid voortbrengt, 

waarna de zet móet worden gedaan. Jan op 

de Laak heeft hem ontworpen en gebouwd.  

Henk van Gool is de winnaar geworden van 

het Gongschaaktoernooi 2017.  

 

De eerste drie van groep A zijn:  

1. Henk van Gool  

2. Miki Nieczyporowski  

3. Bernd Schäfer  

 

De eerste drie van groep B zijn:  

1. Hans Leenders  

2. Ad Burgmans  

3.Piet Kuntzelaers  
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KNSB COMPETITIE RONDE 4 VENLO 1 - DE PION:  5,5 - 4,5 

25 november 2017 

 

EINDELIJK WINST 
 

door Henk van Gool 

 

De eerste dure matchpunten zijn binnen. 

Maar oh,oh, wat ging dat moeizaam. En 

dan waren we nog wel bijna in onze sterk-

ste opstelling, omdat onze IM Christof Sie-

lecki voor het eerst meespeelde. Vooraf was 

het overigens nog de vraag of we wel aan 

een speelzaal konden komen. ’t Raodhoes 

liet vijf dagen voor de wedstrijd weten dat 

we er niet terecht konden. In allerijl moes-

ten Dirk (Bergmans) en ik op zoek naar een 

alternatieve locatie. Die vonden we geluk-

kig diezelfde dag nog. Café Apollo in Ble-

rick bleek een mooie zaal vrij te hebben. 

Nadat alle partijen hierover geïnformeerd 

waren, kon de wedstrijddag gelukkig nor-

maal doorgang vinden. 

Zoals gezegd: de wedstrijd zelf verliep voor 

ons stroef. Onze GM en IM werden effectief 

geneutraliseerd door de FM’s Dirk van 

Dooren en Jan van Mechelen. Deze ont-

moetingen op de eerste twee borden ein-

digden in remise. De punten moesten dus 

van de andere borden komen. Goede zeges 

van Joep en Christian en een hele gelukki-

ge van Thijmen gaven tenslotte de door-

slag. 

 

Bord 1 

Dirk van Dooren – Andrei Orlov  ½ - ½ 

 

Andrei veroverde een pionnetje maar door 

de grote druk die Dirk over de b- en c-lijn 

ontwikkelde hield hij de partij in even-

wicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24..,Ld7 ligt voor de hand om de druk over 

de c-lijn enigszins op te heffen en de strijd 

gaande te houden. Andrei heeft de laatste 

tijd echter wat moeite met zijn tijdsma-

nagement. In tijdnood koos hij een directe 

weg naar remise: 24.., Txb4 25.Txc8+, 

Txc8 26.Txc8+, Ke7 27.Tc7+, Kf8 

28.Tc8+ met zetherhaling. 

 

Bord 2 

Christof Sielecki – Jan van Mechelen 

½ - ½ 

Christof leek over Jan heen te gaan walsen. 

Hij veroverde een belangrijke pion en be-

laagde ook nog een toren van hem. Jan liet 

zijn toren echter hangen en Christof durfde 

hem niet te nemen, bang om over de zwarte 

velden in de aanval ten onder te gaan. Dat 

betekende echter ook de ommekeer in de 

partij. Jan wist met slechts één pion achter 

zoveel druk te ontwikkelen, dat Christof in 

de verdediging werd gedwongen en zijn 

meerpion weinig voorstelde. Een pionoffer, 

in een poging alsnog voortgang op de da-

mevleugel te boeken, haalde niets uit. 
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30.b6?! te optimistisch. Gezien de druk die 

zwart al heeft over de g-lijn is het beter de 

pluspion te koesteren. 30.Pa4 was een bete-

re zet. 30.., cxb6 31.Pa4, Pf6 dit paard gaat 

met tempo via een andere route ten aanval. 

32.Te2, Ph5 33.Dh3, b5 en wits voordeel 

is geheel verdwenen. 

 

Bord 3 

Stefan Colijn – Joep Nabuurs  0 – 1 

 

Een zege die van één moment afhing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joep heeft zojuist op a4 een pion geslagen 

en daarmee zijn loper op c6 laten hangen. 

Moet je de loper nemen of terugpakken op 

a4? Stefan koos voor het laatste en dat 

bleek verliezend. Waarschijnlijk heeft hij 

onder tijdsdruk de remise gemist, maar die 

was niet gemakkelijk te vinden.  

Na 32.Pxc6!,a3 33.De8, Dxf2 34.Pe5, Lxe5 

35.Dxe5+, Kh6 36.De7, a2 37.Df8+, Kg5 

38.Dd8+, f6 39.Dxd5+, Kh6 40.Dxa5 houdt 

wit promotie van de vrijpion net op tijd 

even tegen, met kansen op eeuwig schaak. 

Zie  
 

analyse diagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bijv. 40.., Db2 41.Dc7, a1D 42.Df4+ 

komt de zwarte koning niet meer uit de 

schaakjes weg. 

In de partij bleef Stefan na 32.bxa4?, Lxa4 

een belangrijke pion achter. 

 

Bord 4 

Rudi van Gool – Alik Tikranian  ½ - ½ 

 

In een klassiek openingssysteem kreeg Ru-

di langzaam de overhand. Terwijl Alik 

verwoede pogingen deed om spel op de 

koningsvleugel te krijgen werd hij op de 

damevleugel overlopen. De stelling was 

echter te gecompliceerd voor een gemakke-

lijke winst en het plusje dat Rudi had bleef 

lang op hetzelfde niveau. In de tijdnoodfase 

liet Alik een centrumpion hangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag je nemen op e4 of niet? 

Rudi durfde het niet aan, maar miste hier-

mee wel groot voordeel. Zijn paarden kun-

nen snel deelnemen aan de aanval.  

Een voorbeeld: 34.Pxe4, f3 35.De7, Tf8 

36.P2g3, Pxg2 37.Pf5, Dg6 38.Pf6+, Kh8 

39.Dxf8+ enz. Wits aanval is veel effectie-

ver. 

 

In de partij volgde 34.Tc7, Te8 35.Db5, 

Pxg2! 36.Kxg2, f3+ 37.Kg1, fxe2 38.Dxe2, 

Dd6 39.Tc1 en enkele zetten later kwamen 

de heren remise overeen. Wit heeft de bete-

re pionnenstructuur, maar zwart heeft te-

veel speelruimte voor zijn stukken. 
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Bord 5 

Mark Smits – Thijmen Smith  0 – 1 

 

De meest dramatische partij van de dag. 

Het begon met een misser van Thijmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thijmen dacht met 19.., 0-0-0 zijn koning 

in veiligheid te hebben gebracht. 20.Pd5! 

schudde hem echter ruw wakker. Na 20.., 

exd5 21.Tc3 was hij gedwongen om met 

21.., Dxc3 zijn dame te geven tegen een 

toren en loper. Mark had echter weinig 

stukken over en de zwarte stukken hielden 

alle invalsvelden goed onder controle. 

Thijmen verdedigde zich hardnekkig en 

deelde regelmatig speldenprikken uit. Uit-

eindelijk wist Mark toch twee vrijpionnen 

op de koningsvleugel te creëren en leek de 

pot in zijn voordeel beslecht te gaan wor-

den. 

Op dat moment was de stand 4,5 – 4,5 en 

hing alles van deze partij af. 

Toen gebeurde het volgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stelling is nog steeds zeer gecompli-

ceerd omdat de zwarte stukken heel actief 

zijn. Thijmen viel nog maar weer eens een 

pion aan: 45.., Td6. 

Moegespeeld dacht Mark eindelijk zijn 

kans te kunnen grijpen. 46.Dxd6?? Na 46.., 

Lxd6 47.Kxd6 lijken de witte vrijpionnen 

immers niet meer af te stoppen. De Roo-

sendaler overzag echter een tussenzet: 46.., 

Te1+! Nu blijft hij na 47.Kf5, Lxd6 een 

volle toren achter. Dat Mark, en zijn team, 

even tijd nodig hadden om deze kater te 

verwerken is begrijpelijk. 

 

Bord 6 

Frans Mertens – Cees IJzermans  0 – 1 

 

Omdat ik toch weer enkele afmeldingen 

had, kwam Frans weer eens de kastanjes uit 

het vuur halen. Helaas liet Frans ze tot 

kooltjes blakeren door een blunder vlak na 

de opening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een prima zet om de druk te versterken is 

hier 12.Pe5. Die mag niet geslagen worden, 

omdat na 12.., Pxe5 13.dxe5, Pg4 14.Lxe7 

een kwaliteit verloren gaat. Frans koesterde 

andere ideeën over het versterken van de 

druk. 12.Lb5? maakte de eenvoudige af-

trekaanval 12.., Pxd4! mogelijk. Daarna 

bood Frans nog heftig verzet, maar na ver-

lies van een tweede boertje was het defini-

tief over en sluiten. 

 

Bord 7 

Robert Schuermans – Henk van Gool ½ - ½ 

 

Mijn opponent verraste me met het ko-

ningsgambiet, maar door ervaringen uit het 

verleden had ik een vrij goed idee hoe ik 

zijn opzet kon aanpakken. Met een tijdelijk 

pionoffer bracht ik mijn koning op de da-

mevleugel in veiligheid, waarna ik het ini-
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tiatief veroverde. Robert speelde echter 

zeer gedegen en gaf geen kansen weg. In 

tijdnood verbruide ik het nog bijna in een 

toreneindspel, maar de stelling was geluk-

kig nog net te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.., Pf6? Een profylaxe omdat mijn paard 

toch door 40.h3 verjaagd dreigde te wor-

den.  

Niettemin had ik nog een nuttige wachtzet 

gehad: 39.., h5! 40.h3, e4+ 41.Kf4, e3+ 

42.Kf3 en nu pas 42.., Pf6 was beter ge-

weest. 40.Lxe5, Txc5 op dit tijdelijke stuk-

offer was mijn verdediging gebaseerd. 

41.Lxf6, Tf5+ 42.Ke4, Txf6 maar nu komt 

de witte toren binnen. 43.Tg8+, Kd7 

44.Tg7+, Kd6 zie diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De enige zet die niet verliest. Door wits b-

pion vanachter onder druk te zetten houdt 

zwart de partij binnen de remisemarge. 

45.Txb7, Th6 46.Tg7, Txh2 47.Kd4 
(47.b7, Th4+ gevolgd door .., Tb4) 47.., 

Txc2 48.Txh7, c5+ 49.Kd3, Tb2 50.Kc4, 

Tb4+ 51.Kc3, Txb6 remise gegeven. 

 

 

 

 

Bord 8 

Carsten Fehmer – Anthony Cristian Mitran  

½ - ½ 

 

Carsten had in de opening een ontwikke-

lingsvoorsprong, maar miste de juiste 

voortzetting om zijn voordeel vast te hou-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de zwarte koning nog in het midden 

had 16.Tc7! de druk versterkt. Carsten was 

misschien bang voor verlies van pion a2 , 

maar na 16.., Dxa2 17.Lc6!, 0-0 (17.., Lxc6 

18.Tc8+) 18.Pc1, Da1 19.Lxd7 heeft wit 

een stuk gewonnen. Zijn 16.Dc4 verhinder-

de weliswaar ook .., Dxa2, maar de damer-

uil 16.., Dxc4 17.Txc4 nivelleerde het 

voordeel. Het werd dan ook snel remise. 

 

Bord 9 

David Du Pont – Thomas Neuer  1 – 0 

 

Thomas maakt een moeilijk seizoen door. 

Geen enkel plan werkt. Telkens worden 

zijn pogingen om het initiatief te grijpen 

hardhandig weerlegd. Ook in deze partij 

sloeg zijn opponent hard toe. 
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De zwarte dame heeft bijna geen velden 

meer. De witte stukken oefenen grote druk 

uit. Je voelt aan dat er iets helemaal mis is 

met de zwarte stelling. 

20.h4!, Df6 (na .., Dg6 21.b5 mag het 

paard op c6 niet wijken wegens 22.Pe7+ 

met dameverlies.) 21.Dxf4! door de rönt-

genwerking van Lb2 wint wit bij overwe-

gende stelling een pion. 21.., exf4 22.Lxf6, 

gxf6 23.Pxh6+, Kg7 24.Pf5+ en wit won 

het eindspel op zijn sloffen. 

 

Bord 10 

Christian Busch – Ludo Tolhuizen  1 – 0 

 

Christian speelde een uitstekende positio-

nele partij. Een klein plusje werd door hem 

met behulp van gave techniek uitgebouwd 

tot winst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bezit van de vrije a-pion geeft de door-

slag in dit eindspel. 38.Pc6+, Kd6 39.Pb4, 

g5+ Een laatste poging. Het schaakje leidt 

de koning even af van het centrum, waarna 

zwart zelf een vrijpion kan creëren. 

 40.hxg5, hxg5+ 41.Kxg5, e5 42.a6, Lxa6 

43.dxe5+, Kxe5 44.Pxa6, d4 45.Pc5 het 

paard is op tijd terug in de verdediging. 

Zwart gaf op. 

 

Daarmee boekten we eindelijk onze eerste 

zege. Hopelijk is hiermee de ban gebroken. 

 

KNSB COMPETITIE RONDE 5:  ZUKERTORT 1 - VENLO 1 
16 december 2017

 

NEGEN MAN VOLSTAAN 
 

door Henk van Gool 

 

De decembermaand begint een nacht-

merrie te worden voor de teamleider. Vo-

rig jaar had ik al een stortvloed aan af-

meldingen en kon ik geen geschikte ver-

vanging vinden voor de wedstrijd tegen 

Wageningen. Dit jaar was het niet an-

ders. Opnieuw had ik een tekort aan man-

schappen en moest ik de teamleider van 

Zukertort melden dat we maar met zijn 

negenen naar Amstelveen zouden afrei-

zen. Dat wil zeggen: het moest niet, maar 

ik vind dat wel zo netjes. Zo kan de tegen-

stander een speler vrij geven, die op die 

zaterdagmiddag andere nuttige zaken om 

handen heeft.  

Nu had Zukertort de wedstrijd ervoor titel-

kandidaat De Stukkenjagers verslagen. Ik 

zag dus al spookbeelden opdoemen van een 

horror nederlaag met dubbele cijfers, zoals 

we die in oktober tegen diezelfde Stukken-

jagers leden. 8,5 – 1,5 kun je dubbele cij-

fers noemen, al staat één ervan achter de 

komma. 

 

We zetten ons schrap en probeerden er het 

beste van te maken. Of ons team nu extra 

gemotiveerd was of de opponent in slaap 

gesust door onze man minder: met goed en 

wilskrachtig spel wisten we Zukertort zelfs 

te verslaan en twee dure matchpunten mee 

terug te nemen naar Venlo. Je ziet dat ook 

wel in het voetbal terug. Het team in onder-

tal doet een stapje extra, terwijl het team in 

bovental verslapt. Een ongelijke aanvangs-

situatie doet psychologisch iets met de spe-

lers. Onze 4.5 – 5.5 zege was niet eens ge-

stolen. Het was gewoon dik verdiend. 
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Bord 1 

Joep Nabuurs – Sybolt Strating 0 – 1  

 

Een typische strijd rondom hangende pion-

nen. Breken ze succesvol de stelling open 

zodat er aanvalskansen ontstaan, of worden 

ze zo zwak dat er op den duur materiaal ver-

loren gaat? 

Nadat Sybolt wat kansjes had laten passe-

ren, kreeg Joep op de 32
e
 zet zijn kans op 

groot voordeel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De witte d-pion is een speer die recht op het 

hart van de zwarte positie afvliegt. Na bij-

voorbeeld 32.d6!, Lxe4 33.d7, Td8 34.Pxe4, 

Da4 35.Pf6+, Kg7 36.Ph5+!!, Kf8 (36.., 

gxh5 37.De5+, f6 38.De7+, Kg6 39.Td3 

enz.) 37.Dd2, zie diagram, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krijgt wit sterke aanval over de zwarte vel-

den. Zo’n computervariant is in de tijdnood-

fase moeilijk te spotten. Joep was terughou-

dender: 32.Dg4?!, Lc8 33.Df3, Dxf3 

34.Lxf3 waarna de zwarte vrijpionnen op de 

damevleugel de doorslag gaven. 

 

Bord 2 

Tjark Vos – NO  1 – 0  

 

We waren met zijn negenen en moesten dus 

een bord vrij laten. Dat was bij deze gele-

genheid bord 2. 

 

Bord 3 

Thijmen Smith – Florian Jacobs 1 – 0  

 

Na een lange variant die, naar het leek, nog 

in de openingsvoorbereiding van beide spe-

lers was meegenomen, ontstond een eind-

spel dat lange tijd gelijk opging. Vanaf zet 

29 besloot Florians koning zichzelf aan te 

komen geven. Diep in Thijmens stelling 

werd hij gearresteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.Kg3! maakt ruimte voor het witte paard. 

38.., Pf2 (38.., Pf4 was noodzakelijk) 

39.Pg2+, Kf1 40.Pe3+, Ke1 41.Kg2  

en er is geen zinnige zet meer tegen de drei-

ging 42.Pc2 mat. 

 

Bord 4 

Stan van Gisbergen – Maarten Strijbos  ½-½  

 

Zowel ex-SMB’er Stan als Maarten leden 

aan ruilzucht. Stan liet het misschien ook 

bewust toe in de hoop dat zijn drie pionnen 

op de damevleugel tegen de twee van Maar-

ten nog een beslissing konden forceren. Uit-

eindelijk kwam er wel een vrijpion van, 

maar die kon niet doorlopen zonder in een 

zetherhaling terecht te komen. 
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Slotstelling. Na 29.., exd5 30.Db5, Dc1+ 

31.Kh2, Df4+ 32.Kg1, Dc1+ is er geen an-

dere optie dan de vredespijp te ontsteken. 

 

Bord 5 

Rudi van Gool – Fitzgerald Krudde 0 – 1  

 

De op papier sterkste speler van Zukertort 

verraste Rudi met het Albins tegengambiet. 

Rudi reageerde aanvankelijk goed op de 

agressieve ambities van zijn opponent, maar 

na een te trage tegenreactie op de dame-

vleugel gaf de druk op Rudi’s koningsstel-

ling toch de doorslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De witte koning heeft het benauwd. Met 

28.Tc3, Pf2+ 29.Txf2, Lxf2 30.Pe5+, Ke6 

31.Pxg4, Txg4 32.h3 had Rudi onder de 

belegering uit kunnen komen. Na 28.a4?, 

Ke6 was de paardvork eruit en het moment 

voorbij. In tijdnood liet Rudi zich pardoes 

mat zetten, maar toen was de partij al niet 

meer te redden. 

29.a5, a6 30.Te2, Kd5 31.Td1, Kc4 32.c6, 

bxc6 33.Tc2+, Kb3 34.Txc6, Pf2 mat. 

 

Bord 6 

Colin Stolwijk – Siem van Dael 0 – 1 

 

Siem boekte eindelijk zijn eerste zege van 

dit seizoen. Hij was zelfs als eerste klaar 

met zijn partij. Colin aarzelde met zijn 

rochade en daar maakte Siem gebruik van 

om een frontale aanval op de witte monarch 

te lanceren. Colin leek te kunnen ontsnap-

pen naar de damevleugel, maar een magi-

strale paardzet maakte duidelijk dat er geen 

ontsnappen mogelijk was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met zijn volgende zet wint Siem op slag. 

27.., Pc4+!! Op 28.Ka1 of Kc1 volgt na 

28.., Dc3+ mat op de volgende zet. Na 

28.bxc4 gaat de zwarte toren meedoen: 28.., 

Tb8+ en om niet meteen mat te lopen moet 

wit met 29.Db5 de dame geven. 

 

Bord 7 

Henk van Gool – Sander Los 1 – 0  

 

En ook ik kon eindelijk mijn eerste volle 

punt noteren. Nadat al op de 6
e
 zet de dames 

werden geruild, volgde een episch gevecht 

om het centrum en de damevleugel. Terwijl 

Sander controle kreeg over het midden, be-

laagde ik zijn koning op de damevleugel. 

Tenslotte wist ik een toren achter de vijan-

delijke linies te wurmen, waarna Sander de 

fout inging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het enigszins verrassende 34.., Pg5! houdt 

de boel nog bijeen. Na 34.., Lb3? 35.La6 

(dreigt mat) 35.., Pd8 haalde ik met 

36.Txe5?! een belangrijke pion op. Volgens 

de computer had ik hier even mee moeten 

wachten, omdat mijn opponent nu de kans 

had om met 36.., Pe6! 37.Lc8, Pxc5 

38.Txc5, Kxb6 ook mijn c-pion onschade-

lijk te maken. Het consumeren van de ande-
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re pion 36.Te7+, Kb8 37.Txh7 was veel 

sterker geweest. In plaats van 36..,Pe6! ging 

Sander echter met 36.., Le6? verder om pion 

f5 dekken. Daardoor bleef zijn paard passief 

en bleef ik een echte pion voor. Toch duur-

de het nog tot zet 70 voordat ik hem op de 

knieën had. 

 

Bord 8 

Jelmer Sminia – Christian Busch 0 – 1 

 

Christian begint echt op stoom te komen. 

Jelmer was alweer het derde slachtoffer op 

rij. Al vroeg in de partij kreeg Christian het 

vitale veld d4 in handen waarna een kleine 

combinatie, gevolgd door een serie dreigin-

gen, beslissend materiaal won. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.., Lxd3 lokt de dame in de gevarenzone. 

19.Dxd3, Pb3 20.Dc3, Pxa1 21.Lf3, Df4 

(dreigt Dxd2) 22.Ld5, Tac8 (dreigt Txd5) 

23.De3, Pc2 en Christian bleef de kwaliteit 

voor. Niettemin waren ook hier geduld en 

volharding in het eindspel noodzakelijk om 

het punt over de streep te trekken. 

 

Bord 9 

Thomas Neuer – Bram ter Schegget 0 – 1 

 

De ellende voor Thomas houdt aan. 

 

Telkens raakt hij verzeild in een moeilijk 

eindspel, dat dan net niet te houden blijkt. 

Het moet behoorlijk frustrerend zijn als je 

na zes zware uren schaak alsnog het punt 

aan je tegenstander moet laten.  

In deze partij slaagde Bram erin een pionne-

tje te veroveren. Door de ongelijke kleur 

lopers zag het er echter naar uit dat de pot 

voor Thomas nog wel ergens remise te hou-

den moest zijn. Al moest hij er desnoods 

zijn loper voor offeren om te vluchten in 

een toren-loper tegen toren eindspel. Maar 

zover kwam het niet. Bram hield zorgvuldig 

een paar pionnen op het bord en wist na 

lang duwen en trekken een tweede pion buit 

te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zwarte d-pion staat al lange tijd op de 

drempel van promotie. Bram maakt nu ge-

bruik van het gegeven dat de witte loper op 

d1 gericht moet blijven. 73.., Te3 74.Lf3, 

Lxh4! Wint de witte h-pion waarna ook de 

zwarte h-pion kan gaan lopen. 75.Td7, h5+! 

76.Kf4, Lg5+! 77.Kg3, h4+ Thomas hield 

het nog vol tot zet 99 maar moest toen als-

nog zijn tegenstander feliciteren. 

 

Bord 10 

Christopher Brookes - Carsten Fehmer 0 - 1 

 

Een heel belangrijke zege boekte Carsten, 

die zijn op papier sterkere tegenstander liet 

zien hoe je een eindspel moet spelen. 

Toch had die de partij in evenwicht kunnen 

houden, maar een onachtzaamheid bezorgde 

Carsten het volle punt. 
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Hier houdt de, op het eerste gezicht, on-

waarschijnlijke zet 42.b3! remise bv. 42.., 

Lxa3 43.Pa4! (met de pion op b3 is dit veld 

nu toegankelijk voor het paard) 43.., Kg1 

44.Pb6 weekt de loper van de dekking van 

e6 los 44.., h5! 45.Lh3, Kh2 46.Lf5! met 

gelijkspel. 

Christopher meende echter zijn paard met 

meer geweld de zwarte stelling in te kunnen 

loodsen: 42.Pxd5?? en werd toen onaange-

naam verrast: 42.., h5! er gaat een stuk ver-

loren. 43.Lxe6, Lxe6 44.Pc7, Lg4+ 45.Ke4, 

Kg3 46.e6, h4 47.e7, Ld7 wit gaf op. 

 

We staan met 4 matchpunten, vanwege een 

gering aantal bordpunten, nog steeds op een 

degradatieplek. Maar omdat veel teams 4 

matchpunten hebben haken we toch aan bij 

de middenmoot. De laatste twee wedstrijden 

hebben we gewonnen. Als het herstel na de 

rampzalige competitiestart doorzet, gaan we 

het nog wel redden dit seizoen. 
 

 

 

GEERTS COLUMN 

Schakie Splinter 
 

Het is zaterdag. 

De deadline 

voor deze co-

lumn verstrijkt. 

Tussen het ku-

chen en hoesten 

door lees ik de 

Trouw. Mijn 

oog valt op een 

zogenaamde 

‘streamer’ bij een artikel. 

 

‘Op het ingewikkelde schaakbord 

van Syrië  

is een nieuw front geopend’ 
 

Het is een voorbeeld van een metafoor uit 

de schaakwereld. Andere metaforen zijn de 

patstelling, het schaakvoetbal (waarover ik 

al eerder schreef) en een uitdrukking als ‘u 

staat schaakmat’. Let wel: schaakmat, want 

alleen het woordje mat wordt door een niet-

schaker niet meteen aan het schaken ge-

koppeld.  

 

Op dinsdagen geef ik les op de Talenten-

campus Venlo aan een inmiddels 16-tal 

kinderen, afkomstig van diverse basisscho-

len uit Venlo. Het zijn slimme kinderen, die 

zich naast schaken ook bezighouden met 

Spaans en Engels, maar onder andere ook 

met het ontwerpen van een onderzoek, dat 

ze vervolgens moeten presenteren. Met een 

lesje over schaakmetaforen kan ik de 

schaakles een mooi filosofisch tintje geven. 

De bovenstaande streamer lijkt me hiervoor 

uitermate geschikt. 

Met vele clubgenoten ben ik net terug van 

het jaarlijkse schaakgenoegen in Wijk aan 

Zee. Anderhalf punt en een boekje rijker. 

De titel is Modern Ideas in Chess, geschre-

ven door Richard Reti. Daarin behandelt hij 

ideeën van grootheden uit het verleden. De 

ideeën waren toen modern. In het huidige 

tijdperk lijken computeranalyses in de 

voorbereiding de doorslag te geven. 

 

Gisteren ook zo genoten van de documen-

taire Magnus? De match tegen Anand om 

het wereldkampioenschap stond centraal. 

Anand had een volledig team om zich heen 

verzameld om met computers alle partijen 

van Magnus door te lichten op zwakheden. 

In het begin van de match had Carlsen gro-

te problemen, maar na de rustdag voelde hij 

zich zo relaxt dat zijn intuïtieve speelstijl 

het computerschaak van Anand overspeel-

de.  

 

De wereldtop schaakt in Wijk aan Zee en 

wij kunnen het vanuit onze luie stoel bekij-

ken. Anand speelt tegen Kramnik en staat 

verloren.  
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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  

 

 

 

mailto:piet.thijssen@hetnet.nl
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LISB COMPETITIE RONDE 3: VENLO 2 – DJZ 2 
17 december 2017

 

VENLO 2 HERPAKT ZICH 

 
door Marc van der Lee 

 

Venlo 2  –  DJZ 2                   7-1 

Joachim Guddat –  René Snoecks 1-0 

Jos Rievers –  Jules Damen 1-0 

Peter Schoeber   –  Tom Katoen 1-0 

Bas vd Grinten  –  Peter Mergelsberg  1-0 

Hans v Mulekom –  Wouter Smeets  ½ 

Marc vd Lee –  Mick Godding  ½ 

Nico vd Hoogt –  Tom Koolen 1-0 

Piet Thijssen –  Paul Lemmens 1-0 

 

Na de twee zeperds tegen Maastricht en 

Voerendaal 3 konden we herstelwerk ver-

richten tegen DJZ 2 met Ex-VSVer Wouter 

Smeets in hun team. 

Met een heel ruime 7-1 overwinning is die 

missie prima geslaagd. Met 2 punten staan 

we op de gedeelde plaats 5-6. 

 

De stand is nu: MP  BP 

1 Voerendaal 3 6 19,5 

2 Blerick 2 6 15,5 

3 Maastricht 1 4 15,5 

4 DJZ 1 4 13,5 

5 DJC 2 2 11,5 

6 Venlo 2 2 11,5 

7 DJZ 2 0 6 

8 GESS 1 0 3 

 

Blerick 2 boert aardig, medekoploper door 

een verrassende zege op Maastricht 1, 

maar zij moeten nog tegen ons spelen. Dat 

is pas in de 5
e
 ronde. GESS 1 begint lang-

zaam een zorgelijk gezicht te krijgen met 

nog maar drie schamele bordpuntjes 

 

Hier volgen enkele partijen uit de derde 

ronde. 

 

 

 

 

Bord 2: Jos – Jules Daemen 

Met toelichting van Jos. 

 

1.e4 d5 2.exd5 Pf6 3.Lb5+ Ld7 4.Lc4 

g6?! Te langzaam. Beter is 4. .. Lg4 of 4. .. 

b5. 

5.Pc3 Lg7 6.Pf3 O-O 7.O-O Lg4 8.h3 

 

 
 

8. .. Lxf3? Dit kan het niet zijn voor zwart.  

 

Wit heeft nu het loperpaar en een pluspion. 

Zwart had het beste de loper naar c8 kun-

nen terugtrekken. 

 

9.Dxf3 Pbd7 10.d4 Pb6 11.Lb3 Dd7 

12.Te1 Tad8 13.Lg5 Tfe8 14.Te5 h6 

15.Le3 a5 16.a4 Pc8 17.Te1 Pd6 18.g4?!  
Beter was Lf4 geweest. Nu had zwart in 

ieder geval 18. .. h5 moeten spelen. 

 

18. .. Ph7 Mist zijn kans op tegenspel. 

19.Lf4 g5 20.Lg3 
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20. .. Lxe5? Dit verliest geforceerd. Zwart 

had moeten afwachten met bv. 20. .. Pf8, 

hoewel wit natuurlijk zeer goed blijft staan. 

 

21.dxe5 Pc8 22.e6 fxe6 23.dxe6 Dc6 Ge-

dwongen. Zowel na 23. .. Dd4 24. Df7+ 

Kh8 25.Le5+ als na 23. .. Dd2 24. Td1 ver-

liest zwart zijn dame. 

 

24.Df7+ Kh8 25.Le5+ Pf6 26.Lxf6+ exf6 

27.Dxf6+ Kh7 28.Ld5 Dit wint ook, maar 

nog sterker was 28.Df7+ Kh8 29.Dg6! ge-

weest en wit wint in de aanval. 

 

28. .. Dc5 Dit maakt het wit gemakkelijk. 

Ook slecht is 28. .. Txd5 29.Pxd5 Dxd5? 

vanwege 30.Df7+. De enige zet is hier nog 

30. .. Tf8. Wit speelt dan 29.Lxc6 Txf6 

30.e7 Pxe7 31.Txe7+ met een totaal ge-

wonnen eindspel. 

 

Na 28. .. Dc5 volgde nog 29.Le4+ Kg8 

30.Df7+ en Jules gaf op aangezien hij mat 

gaat op h7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord 3: Tom Katoen – Peter Schoeber 

 

In een Engelse partij heeft Peter zojuist 20. 

.. Pf5 gespeeld en moet nu opletten wat die 

witte toren op e4 gaat doen. 

 

 
 

21.Tef4 Oef. Beter was 21.Tg4 en kan een 

wilde afwikkeling ontstaan met 21. .. Df6. 

Bijvoorbeeld 22.cxd6 Lxe3+ 23.Lxe3 Txe3 

24.Pxf5 Txb3 25.Ph6+ Kg7 26.Txf6 Kxf6 

27.axb3 Lxg4 28.Pxg4+ met voordeel voor 

wit) 

21. .. Le6 

 

 
 

22.d5 (?) Deze zet ziet er o zo logisch uit 

maar levert zwart wel wat voordeel op. 

Nog houdbaar was het moeilijke 22.Txf5 

Lxf5 23.Pxf5 gxf5 24.cxd6 cxd6 25.Ld3 en 

zwart moet wel de kwaliteit teruggeven. 

22. .. Pxg3 23.hxg3 24.Lc4 Lxc4 25.Dxc4 

d5 26.Dd4 De5 26. .. bxc5 had een pluspi-
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on in stand gehouden 27.Dxc5 De7 

28.Dxe7 Txe7 29.Td4 c6. 

27.Dxe5 Txe5 28.Txf7 Tf8 29.Txc7 Lxe3+ 

30.Lxe3 Txe3 31.Txf8+ Kxf8 32.c6 Te1+ 

33.Kf2 Tc1 34.b4 b5 35.Ke3 Tc4 36.a4 a6 

37.axb5 axb5 en hier overschreed wit de 

bedenktijd. Van enig voordeel voor zwart 

was overigens nauwelijks sprake.  0-1. 

 

Bord 4: Bas – Peter Mergelsberg 

De analyse is van Bas. 

 

1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.e3 e6 4.Ld3 Pbd7 

5.Pbd2 c5 6.c3 Ld6 7.0–0 Dc7 8.e4 dxe4 

9.Pxe4 Pxe4 10.Lxe4 Pf6 11.Lc2 Ld7 

12.Te1 cxd4 13.cxd4 Tc8 14.Ld3 Pd5 

15.Pe5 Lxe5 16.dxe5 Pb4  
 

 
 

17.Dg4 Wit gaat in op complicaties. 

17. .. Pxd3 18.Dxg7 Tf8 19.Lh6 Dc5 

20.Te2 Zie diagram 

 

 
 

In deze scherpe stelling zijn de kansen nog 

steeds ongeveer gelijk. Goed was nu bij-

voorbeeld 20. .. De7. 

20 . .. Lb5?? 21.Td1?? Wit kon direct 

winnen met 21.Tc2! Dxc2 22.Dxf8+ Kd7 

23.Dxf7+ Kc6 24.Dxe6+. 

21. .. Pf4?? Hier kon Peter zich redden met 

21. .. Kd7! 

22.Tc2 Nu ziet wit het wel. Zwart is verlo-

ren. 

22. .. Pe2+ 23.Kh1 Lc4 24.Txc4 1–0 
 

Bord 5: Wouter Smeets – Hans 

 

Hans speelde een comfortabele plus-remise 

tegen ons oud-lid Wouter. 

Stelling na 27.Df2 

 

 
 

Zwart staat beter en kon direct een sterke 

koningsaanval optuigen met 27. .. Tf5 28. 

Kh1 Pg3+ 29.hxg3 fxg3 30.Dxg3 Th5+ 

31.Kg2 Tg5 met damewinst. 

De partij ging verder met 27. .. Tcd8  

28.Pd2 Td3 29.Tc1 Dg5+ 30.Kh1 Tfd8 en 

hier werd tot remise besloten. Gezien onze 

voorsprong was hier helemaal niets op af te 

dingen. Evenwel stond zwart beter en le-

verde 30. .. Pg3+ opnieuw leuke varianten 

op, bijvoorbeeld 31.hxg3 fxg3 32.Dg2 

Dh6+ 33.Kg1 Tdxf3 34.Txf3 Lxf3 35.Pxf3 

Dxc1+ 36.Df1 Dxf1+ 37.Kxf1 Txf3+ 

38.Kg2 Txc3 met toren voorsprong. ½-½. 
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Bord 6: Marc - Mick Godding 

 

In een Engelse openingsvariant kreeg zwart 

met goed spel licht voordeel door een actief 

paard op d4. Wit moet oppassen want er 

ligt allerlei gevaar op de loer. 

 

 
 

19.Ld2 Wat klunzig gespeeld, de loper be-

perkt de ruimte voor de witte dame. Beter 

was 19.Lf4 Lg4 20.b3 Da5 21.Tbc1. 

19. .. Lxe4 (?) Zwart ontgaat 19. .. c4 en de 

problemen stapelen zich op. 20.Dxc4 Txe4 

21.Pxe4 Lxe4 22.Txe4 Pf3+ 23.Kg2 Pxd2 

en zwart staat een stuk voor. 

20.Pxe4 f5 Opnieuw was 20. .. c4 goed. 

21.Pc3 Txe1+ 22.Lxe1 De7 23.Ld2 c4 

24.De3 Dxe3 25.Lxe3 Pf3+ 26.Kg2 Lxc3 

27.Kxf3 Txb2 ½-½. 

zie diagram 

 

 
 

De zwarte pion op c4 is prima te controle-

ren. 

Bord 7: Tom Koolen - Nico 

(Nico’s eigen bijdrage) 

 

En wederom trof Nico (ik) extern een te-

genstander die heerlijk meewerkte. In te-

genstelling tot ronde 1 en 2 wist ik nu wel 

het pleit in mijn voordeel te beslechten. Het 

werd tijd… 

Na een accelerated dragon spuwde de 

vliegende vlammenwerper na zet 15…a4 

de volgende stelling op het bord: 

 

 
 

Hier vertrouw ik er maar op dat u niet op 

een nadere winstuitleg zit te wachten… 

Toch duurde het nog 23 zetten! Senioriteit 

heeft zijn prijs. Ondertussen in de Hima-

laya: 
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Bord 8: Piet – Paul Lemmens 

 

Stelling na 19.Lc6-b5? Tot dusver was de 

partij zo gelijkopgaand als een spiegelpa-

leis. 

 

 
 

Vanaf nu is het een ander verhaal. 

20.Dd2 Pion a5 gaat nu verloren. Piets te-

genstander maakt er in een royale bui gelijk 

maar een kwaliteit van en wit heeft er in het 

vervolg geen enkele moeite mee. 

 

20. .. Lxf1 21.Lxa5 Db5 22.Lxd8 Lxd8 

23.Txf1 f6 24.Pd3 Pc6 25.Tfc1 Ta8 

26.Pc5 Kf7 27.Dc2 Pa5 28.a4 Db6 29.Dc3 

Pc4 30.b4 Ta7 31.e4 Dc7 32.exd5 exd5 

33.Df3 Dd6 34.Te1 Pd2 35.De2 

 

 

Er zat nog een leuke mataanval in, 35.Dh5+ 

g6 36.Dxh7+ Kf8 37.Dh8+ Kf7 38.Te8 f5 

39.Pd7 en mat volgt. 

35. .. Pe4 36.f3 1-0 

 

Joachims partij ontbrak helaas.  

 

De komende wedstrijd is uit tegen DJC 2 

op 4 februari.  

 

Het analysewerk werd met de computer 

ondersteund, met Stockfish8. Voor de 

thuisanalisten om de fitheid van de engine 

te testen: 

 

 
 

De winnende zet is 1. Dh6!! Hoe lang duurt 

het om deze zet te vinden? 
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BOEBS COLUMN 

Kat en Muis 

 

door Boeb Jacobs 

 

Op een ijskoude 

zondagmorgen in 

het jaar des Heren 

2017 raast een 

stormachtige oos-

terwind over de 

velden. Het weer-

kundig instituut 

heeft voor de hele 

dag code oranje 

afgegeven.  

 

Op de Buienradar wordt gewaarschuwd 

voor windstoten en gladde weggedeelten 

als gevolg van winterse buien. In Noord-

Limburg kust een schaakliefhebber zijn 

vrouw en vertrekt direct daarna voor het 

spelen van een uitwedstrijd in het kader van 

de -vernieuwde- LiSB-bondscompetitie. 

Vanwege het slechte weer en omdat hij 

eerst nog drie strijdmakkers moet ophalen, 

heeft hij voor de reis van 50 km één uur en 

drie kwartier uitgetrokken. Het was voor de 

schaakliefhebber nog niet zo eenvoudig 

geweest om ‘vrij’ te krijgen. Want juist op 

de wedstrijddag had zijn familie een fami-

liedag gepland. Er was een grote bos bacca-

ra’s (rozen voor geliefden) voor nodig ge-

weest om zijn vrouw zover te krijgen dat ze 

alleen naar het familiefeest ging. 

 

Het nieuwe in de LiSB-bondcompetitie is 

dat met ingang van het seizoen 2017-2018 

ook de op zaterdag spelende KNSB-spelers 

kunnen deelnemen. En inderdaad heeft een 

aantal KNSB-spelers van deze mogelijk-

heid gebruik gemaakt. Hiermee beant-

woordt de nieuwe regel dus aan de ver-

wachting. Maar al na de eerste ronde blijkt 

niet alles hosanna. Sportief niet, omdat er 

nu wedstrijden worden georganiseerd die 

door het grote verschil in speelsterkte de 

moeite van het spelen niet waard zijn. Lo-

gistiek niet, omdat dergelijke partijtjes van 

korte duur zijn. De thuisspelende speler kan 

dan al snel terug naar moeder de vrouw. 

Voor de uitspeler rest dan nog slechts de 

rol van toeschouwer omdat hij chauffeur of 

passagier is. 

 

Ondanks het slechte weer arriveren de 

schakers op tijd op de plaats van bestem-

ming. Daar wacht ze een verrassing. De 

mensen waar sommigen al 35 jaar tegen 

speelden waren vervangen door een leuk en 

goedgemutste stelletje jongelui die er zin in 

hadden. Onder hen goedgeschoolde spelers 

uit het hogere segment KNSB-spelers. De 

schaker uit Noord-Limburg vond het een 

uitstekende ontwikkeling. De schaaksport 

had behoefte aan verjonging. Hij had ver-

enigingen door vergrijzing zien ophouden 

te bestaan. Hij vond verjonging dus brood-

nodig. Alleen deze zondag even niet. Want 

hij trof een tegenstander die achthonderd-

negen Elo-punten meer had. De schaaklief-

hebber was binnen de kortste keren uitge-

schakeld. En voor hem zat er niets anders 

op dan te wachten tot de partijen zijn afge-

lopen. 

 

Om halfvijf is het zover en kunnen ze ver-

trekken. Nadat onze vrijetijdsschaker zijn 

maten heeft afgeleverd is hij om zes uur 

weer thuis. Hij eet iets van een maaltijd die 

zijn vrouw, zorgelijk als ze altijd is, voor 

hem heeft klaargezet en maakt een flesje 

Bordeaux Supérieur uit het goede jaar 2015 

open. Maar als hij enkele glazen op heeft, 

valt hij op de bank om van de slaap.  

 

Als zijn vrouw later op de avond van het 

familiefeest thuiskomt vraagt ze hoe het 

met de schaakwedstrijd is afgelopen. ‘Er 

was geen sprake van een wedstrijd’, mom-

pelt haar man nog halfslaperig en voor hij 

zijn bed induikt: ‘Het was een spelletje van 

kat en muis’. 
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Door: Nico van der Hoogt  

 

 

Hoog bezoek 

 

  Elke zichzelf respecterende schaakvere-

niging haal(t)(de) hem op gezette tijden 

binnen; een krachtige schaak(groot)meester 

om het gewone schaakvolkje nog maar 

eens zijn nederige positie duidelijk te ma-

ken. 

Hoewel sommigen zich daaraan soms op 

slinkse wijze weten te onttrekken en de si-

multaangever – want daar heb ik het hier-

over –  te over(groot)meesteren. 

Ook de Koninklijk Erk…. eh, de Venlosche 

Schaakvereeniging liet zich in deze niet 

onbetuigd. Die wist in de loop der jaren een 

imposante reeks grootmeesters naar de 

Venlose contreien te krijgen. Met name – 

in willekeurige volgorde – Dr. Max Euwe, 

Paul van der Sterren, Dr. Mikhail Botwin-

nik, Hein Donner, Bent Larsen, Heikki 

Westerinen, Victor ‘de verschrikkelijke’ 

Kortsnoj, Berry Withuis, Mikhail Tal, 

Fridrik Olafssson, Lajosch Portisch, Hans 

Böhm.  

Toch niet de minsten dacht ik zo! 

  Het spits werd echter afgebeten door 

schaakmeester Jacques Davidson. Vanwege 

het betrekken van het nieuwe clublokaal – 

het Piusgebouw – aan de Maaskade1, haalt 

de V.S.V. hem in januari 1935 naar Venlo. 

Deze schaakmeester zal maar al te graag 

ons oude Hanzestadje hebben bezocht, im-

mers was hij – een ietwat bedenkelijke uit-

zondering in die tijd – een broodschaker. 

                                                 
1
 Piusgebouw voor R.K. vereenigingen. Afgebroken. 

Thans is daar een Chinees gevestigd.  

Hij was geregeld te gast bij schaakclubs 

van Meppel tot Maastricht en van Lemmer 

tot Lutjebroek. Met een opmerkelijke carri-

ère… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Davidson (1890-1969) 

 

 Hij werd op 10 november 1890 in Neder-

land geboren, maar toen hij 3 was verhuis-

de het gezin naar Londen waar vader leraar 

was. Die leerde zijn zoon schaken. Op een 

wijze die menig kindkundige heden ten 

dage alle wenkbrauwen zou doen fronsen; 

amper had de kleine Jacques de regels on-

der de knie, of ze speelden al om geld. In 

het Albion van destijds een volstrekt nor-

male zaak. Al spoedig moest vaderlief een 

veelvoud van het beoogde zakgeld uitge-

ven. Davidson jr. bleek zeer getalenteerd en 

werd een prooi van Caissa’s Game. Amper 

20 jaar oud was hij als schaakleraar reeds 

gast in het milieu van Lords and Marqui-

ses, die hij, waarschijnlijk vergeefs, inzicht 

in het spel probeerde te verschaffen. De 

omgang met die very stiff upperlip-class 

lieden vergde veel tact, lopen op eieren en  

Fingerspitzengefühl.  

Davidson verhaalt smeuïg: 

“Zo’n Engelse Lord liet je halen – met twee 

chauffeurs. Die andere was om het tuinhek 

open te doen…. Zo’n Lord als klant bete-

kende wel acht shilling per avond.[…] Wij 

beroepsschakers stonden dicht bij de in-

gang van het Vienna-café in een zo arge-

loos mogelijke houding te loeren op klan-

ten, maar als je die kolonel trof…Ze had-

den toen nog geen schaakklokken. Je werd 

gewoon geacht een beetje op te schieten 

met je zetten. Dat vonden wij, die ervan 
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moesten leven tenminste. Die kolonel bleef 

zogenaamd nadenken, en het gevolg was 

dat – als je hem trof, dan was je de hele 

avond kwijt aan één spelletje – dan had je 

één shilling verdiend! 

 

Het was natuurlijk ook zaak om niet alle 

potten te gaan winnen: 

 

“Bovendien, als je zo’n rijke amateur ook 

niet eens laat winnen, dan wordt dat be-

kend. Dan wil niemand meer met je scha-

ken. Niet om die shilling – shillingen heb-

ben ze genoeg. Het is zelfs zo gesteld, dat 

ze ook niet meer met je willen schaken, als 

ze te veel winnen. Loman heeft me gezegd 

dat het nauw luisterde. Normaal speelde je 

vijf partijtjes met een klant, en daar liet je 

hem er één van winnen. Twee mocht ook 

wel, maar dat gunde je hem niet, en trou-

wens – dan hield je maar één shilling over 

van vijf partijtjes. Ik voor mij vond het al 

schandalig genoeg, als die vent de shilling 

die ik hem liet winnen, kalmpjes in zijn zak 

stak ook – hij wéét toch zeker dat ik daar 

voor mijn brood zit!”… 

 

Lord Checkmathe III 

 

In 1912 wordt Davidson dan in Nederland 

de meestertitel toegekend. Belangrijk, 

want: 

 

“Eigenlijk is schaken iets voor jongens2 

van rijke familie. Ik had die meestertitel 

broodnodig, omdat je dan met succes de 

schaakclubjes in Nederland af kon reizen 

voor simultaanseances. Daar zat wel een 

boterham in, en je kon rustig alle partijen 

winnen, omdat in Holland een schaakmees-

                                                 
2
 Jongens. De suffragettes hadden indertijd al de handen 

vol aan het veroveren van kiesrecht voor  hen die ‘bij de 

geboorte zijn gezien als meisje.’ 

ter niet iemand is, waar je eigenlijk op 

neerkijkt. Weet u, dat ik in 1912 bij zo’n 

gelegenheid eens een partij heb verloren? 

Van een 12-jarig jongetje! Ja, Maxje Eu-

we.”[…] 

In elk dorp, van Zeeland tot Groningen heb 

ik zitten schaken.”… 
(Bron: Het Parool, 10-11-1962) 

En tot slot tegen de interviewer: 

 

“U mag mij wel laten fotograferen, maar u 

moet mij te voren dag en uur noemen. Ik 

wil mij dan zorgvuldig kleden, want scha-

ken is een spel voor heren3.” 

 

En deze Davidson deed dus ook Venlo aan. 

 

De Nieuwe Venlosche Courant meldt op 

20-1-1935: 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En op 31-1-1935 volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
Zie voetnoot 2.  
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Een fraai resultaat. Alleen Venlo’s sterkste 

speler Jos Opdenoordt wist hem te ver-

schalken. Die trouwens in 1935 voorzitter 

van de jonge vereniging blijkt. 
4 

Rest nog te vermelden dat Davidson vanaf 

1928 een serie zeer succesvolle radio-

schaaklessen verzorgde. In 1937 zal deze 

schaakmeester ook in – het stikjaloerse – 

Tegelen acte de présence geven. In hotel 

Geisler.  

“waaraan behalve de leden van de schaad-

vereeniging (sic) “Tegelen” eenieder kan 

deelnemen tegen betaling van een gulden.”  

 

Tot mijn verrassing vond ik in “Mooi Lim-

burg” uitgegeven door de “Nieuwe Ven-

losche Courant” van 9 februari 1935 een 

illustratie van het schaakfestijn in Venlo. 

Een heuse foto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo te zien is Davidson hier aan zijn laatste 

schaakloodjes van die avond bezig. Uiterst 

rechts meen ik de enige winnaar Jos      

Opdenoordt te ontwaren. Als iemand nog 

meer spelers herkent, hou ik me aanbevo-

len! (Hub, Huub?) 

 

Humor tot het laatst: op Jacques’ grafsteen. 

(Twee witte torens, witte en zwarte ko-

ning.)  

Opl.: De witte koning verdwijnt… 

 

 

  

 

Nico, januari 2018 

 

____________________ 
 
4 
Afgelopen jaar september was het 90 jaar geleden dat de  

V.S.V. werd opgericht! 
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- Flyer  - 
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INTERNE COMPETITIE, per 18 januari 2018 
Cyclus voorjaar 2018 

 

Door Geert Hovens  

 

 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Peter Schoeber  0,5      0 0,5 

2 Henk van Gool 0,5      0  0,5 

3 Miki Nieczyporowski      0   0 

4 Marc van der Lee     0 1   1 

5 Dirk Bergmans    1    1 2 

6 Bas van der Grinten   1 0     1 

7 Maarten Strijbos  1       1 

8 Siem van Dael 1    0    1 

 

 

 

 

 

 
  

TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 

1 Hans Leenders  0        0,5 0,5 

2 Frank van Overbeek 1        0,5  1,5 

3 Nico van der Hoogt        0 1  1 

4 Hans van Mulekom       1 1   2 

5 Jan op de Laak      1 1    2 

6 Geert Hovens     0     1 1 

7 Karl Jacobitz    0 0      0 

8 Robert Meilink   1 0       1 

9 Dick Kappert  0,5 0        0,5 

10 John de Laat 0,5     0     0,5 

OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totaal 

1 Frans Hol  0          0 

2 Gerard in 't Veld 1          0,5 1,5 

3 Maria Rahawadan     0     0,5 1 1,5 

4 Bernd Schäfers         1 0,5  1,5 

5 Ger van Leipsig   1         1 

6 Ad Burgmans       1 0    1 

7 Mart Dael      0      0 

8 Laurens Ekker      1      1 

9 Bertram Lietz    0        0 

10 Sjraar Munten   0,5 0,5        1 

11 Abdul R. Mamund  0,5 0         0,5 
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RAPIDCOMPETITIE, per 18 januari 2018 

 

Stand Rapidcompetitie, per 19 januari 2018   

Naam Punten   Naam Punten 

Peter Schoeber 1055,0 
 

Frank van Overbeek 186,0 

Nico van der Hoogt 917,5 
 

Sjraar Munten 180,5 

Jochen Girbig 724,5 
 

Hans van Mulekom 178,0 

Mart Dael 676,5 
 

Peter Timmermans 163,5 

Gerard in 't Veld 645,5 
 

Robert Meilink 156,0 

Geert Hovens 615,0 
 

Gerben Oosterbaan 154,5 

Ger van Leipsig 550,5 
 

Dirk Bergmans 138,0 

Karl Jacobitz 502,0 
 

Dick Kappert 123,5 

Abdul Raouf Mamund 355,5 
 

Henk van Gool 98,0 

Piet Thijssen 321,0 
 

Ad Burgmans 74,0 

Jan op de Laak 320,0 
 

Maria Rahawadan 62,0 

Max Warmerdam 295,0 
 

San van Dael 60,0 

Piet Kuntzelaers 231,5 
 

Jos Kempen 57,0 

 

 

 

   _________________________________________ 

     ________________ 

BUFFELS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totaal 

1 Kees Tiesinga   1                   1 

2 San van Dael 0                   1 1 

3 Peter Smith                   0,5 1 1,5 

4 Piet Kuntzelaers                 0,5 0   0,5 

5 Jos Kempen               0       0 

6 Gerben Oosterbaan             0,5 0       0,5 

7 Jochen Girbig           0,5           0,5 

8 Peter Timmermans         1 1           2 

9 Boeb Jacobs       0,5               0,5 

10 Jean Paul Joosten     0,5 1               1,5 

11 Harrie Wuts   0 0                 0 
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INTERNE ELO RATING, per 18 januari 2018 
 

Door Robert Meilink 

 

Abdul R. Mamund blijft (+53) de hoogste ELO stijger, maar nu ex aequo met Miki Niec-

zyporowski (+53), gevolgd door Maria Rahawadan (+46).  

 

Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

18-02-18   Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

18-02-18 

Strijbos M 2 2307 2309  Laak J op de 31 1642 1673 

Welzel P 0 2229 2229  Nieczyporowski M 53 1614 1667 

Gool R van 0 2221 2221  Schäfers, B. -39 1700 1661 

Montignies R 0 2218 2218  Clabbers K 0 1660 1660 

Nabuurs J 0 2215 2215  Meilink R -6 1661 1655 

Smith T 0 2192 2192  Leenders H -13 1626 1613 

Warmerdam M 0 2180 2180  Jacobitz K -12 1598 1586 

Alkhazashvili O 0 2179 2179  Veld G in 't 11 1569 1580 

Nabuurs M 0 2158 2158  Kappert D 12 1564 1576 

Nent A 0 2136 2136  Ekker, L. -5 1549 1544 

Gool H van 7 2128 2135  Burgmans A -16 1558 1542 

Neurer T 0 2130 2130  Munten G 11 1506 1517 

Busch C 0 2119 2119  Leipsig G van -34 1540 1506 

Dael van S 14 2078 2092  Lietz B -22 1527 1505 

Guddat J 0 2073 2073  Frans H. -8 1500 1492 

Fehmer C 0 2055 2055  Joosten JP 7 1440 1447 

Bergmans D 11 1940 1951  Dael M 2 1437 1439 

Rievers J 0 1946 1946  Kuntzelaers P -26 1465 1439 

Schoeber P 16 1917 1933  Jacobs B -4 1424 1420 

Boonen P 0 1918 1918  Rahawadan M 46 1333 1379 

Mertens F 0 1901 1901  Timmermans P 28 1334 1362 

Thijssen P 0 1879 1879  Smith P 19 1334 1353 

Grinten B van der -12 1881 1869  Girbig, J. 0 1300 1300 

Hovens G -50 1915 1865  Oosterbaan G -38 1325 1287 

Dierx G 0 1865 1865  Mahmund A.R 53 1223 1276 

Mulekom H van 9 1833 1842  San van Dael -27 1298 1271 

Lee M van der 18 1812 1830  Kempen J -7 1237 1230 

Hoogt N van der -5 1808 1803  Wuts H -27 1251 1224 

Spijk H van 0 1730 1730  Houwen A 0 1168 1168 

Laat J de 1 1700 1701  Tiesinga C -3 1108 1105 

Borghouts H 0 1688 1688  Verplakke J 0 950 950 
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