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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2017-2018  nr. 4,  april 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 mei 2018 Piet Thijssen 

Personalia Bas van der Grinten 

Mededelingen  Redactie 

KNSB competitie R6: Venlo 1 – UVS Nijmegen 1 Henk van Gool 

KNSB competitie R7: DSC Delft 1 – Venlo 1 Henk van Gool 

Boebs Column: Over schaken Boeb Jacobs 

Limianz Rapidtoernoot 2018 Geert Hovens 

Een partij van het vierde team Peter Smith 

LiSB competitie Ronde 4 (DJC 2) en 5 (Blerick 2) Marc van der Lee 

Interne/Rapidcompetitie per 22 maart 2018 Geert Hovens 

Interne Elo rating per 22 maart 2018 Robert Meilink 

Ledenlijst Bas van der Grinten 

 

 

KPROGRAMMAK 
 
April 2018 

05-apr-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

07-apr-18 zat. 8e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1-HWP Sas v Gent 

08-apr-18 zon. 6e ronde LiSB-bondscompetitie Diverse locaties 

12-apr-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

16-apr-18 maa. R6 Open Kampioenschap van Blerick Blerick 

19-apr-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

21-apr-18 zat. 9e ronde KNSB-bondscompetitie HWP Haarlem-Venlo 1 

26-apr-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

29-apr, 5-mei-18 zo-za NK Jeugd A, B en C Assen 

Mei 2018 

03-mei-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

06-mei-18 zon. 7e ronde LiSB-bondscompetitie Helden 

10-mei-18 don. Hemelvaarttoernooi Venlo 

17-mei-18 don. Voorjaarsvergadering Limianz 

18 -21 mei-18 vr-ma 12e Limburg Open Maastricht 

03-mei-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

06-mei-18 zon. 7e ronde LiSB-bondscompetitie Helden 

14-mei-18 maan. R7 Open Kampioenschap van Blerick Blerick 

24-mei-18 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Limianz 

31-mei-18 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo 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: 3 mei 2018   
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KPERSONALIAK 
 

 Aanmeldingen:    geen 

 Afmeldingen:     geen 

 Adreswijzigingen: Thijmen Smith, Gerard Philipslaan 211, 5616 TT Eindhoven 

 

 

KMEDEDELINGENK 
 

• Het 27e Theo van Spijk Jeugdtoernooi op zondag 11 maart 2018 van de Venlose 

Schaakvereniging was erg geslaagd. Er kwamen 43 deelnemers op af, waarvan 22 uit 

Duitsland. De winnaar van de A-groep en dus de algemene winnaar van het toernooi 

was Miki Nieczyporowski (Tegelen, Venlo), gevolgd door Laurens Ekker (Tegelen, 

Venlo). Zie de foto op de cover. 

• In het vorige nummer stond een artikel over de sponsoractie: Rabobank Clubkas 

Campagne. Alle VSV-leden met een Rabobankrekening kunnen hieraan meedoen. In-

schrijven bij de Rabobank kan nog tot 30 april.  

• Venlo 1 heeft in de KNSB-competitie eerst drie wedstrijden verloren, er toen drie 

gewonnen en er daarna nog één verloren. Ze staan nu op de zesde plaats, maar 

klassebehoud is allesbehalve zeker. Het team heeft immers maar 2 matchpunten meer 

dan de nummer tien van het klassement én nog twee sterke tegenstanders voor de boeg. 

Zie de verslagen van ronde 6 en 7 van teamcaptain Henk van Gool in dit blad.  

• De drie overige VSV-teams speelden op zondag 4 maart 2018 hun vijfde ronde van de 

LiSB-competitie. Venlo 4 verloor van Blerick 4. Op papier waren ze niet geheel kans-

loos maar in de echte wereld gingen ze hard onderuit: 0,5-5,5. Venlo 3 won en staat nu 

ongedeeld eerste in de LiSB-klasse 2A. Teamcaptain Marc van der Lee van Venlo 2 

was blij met zijn overwinning in de stadsderby op Blerick 2. Zie verder zijn bijdrage in 

dit Vizier. 

• Boeb Jacobs breidt onverdroten zijn verzameling columns uit. Wellicht geïnspireerd 

door de verkiezingen, breekt hij in zijn laatste column een lans voor een grote coalitie 

van schaakverenigingen.  

• Siem van Dael speelde mee in het Daniel Noteboom Toernooi, dat dit jaar van vrijdag 

6 t/m zondag 18 februari 2018 werd gehouden. Hij behaalde 4 punten uit 6, wat goed 

was voor een drieëntwintigste (gedeeld zevende) plaats in de eindrangschikking. Daar-

na ging op herhalingsbezoek bij het Franse Open de Cappelle la Grande toernooi. Hij 

behaalde hier  5,5 ‘points’ uit 9 en bereikte de zestigste plaats in de eindstand van een 

veld van 360 deelnemers. 

• Op maandag 19 maart 2018 organiseerden onze Blerickse schaakvrienden de vijfde 

ronde van het BSV Open 2018. Negen VSV'ers namen hieraan deel. Dirk Bergmans 

is het clublid met de beste (derde) plaats. Het klassement wordt aangevoerd door 

Roland van Vliembergen en Eugen Heinert. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 6 VENLO 1 – UVS 1:  5,5 - 4,5 

3 februari 2018 

 

LOS VAN DE KLUWEN 
 

door Henk van Gool 

 

Venlo 1 heeft zich met een benauwde zege 

op UVS eindelijk opgewerkt naar de mid-

denmoot. Niettemin is de degradatiestreep 

nog niet uit het zicht. Er staan nog vier 

teams met vier matchpunten kort achter ons 

op de ranglijst. Wij hebben nu zes punten. 

Waarschijnlijk is nog een matchpunt nodig 

om ons veilig te mogen wanen. 

Voor de wedstrijd tegen de Nijmegenaren 

had ik genoeg mensen beschikbaar, dus 

besloot ik mezelf maar weer eens op de re-

servebank te zetten. Toekijken is echter een 

zenuwengedoe. Samen met Dirk, die als 

teamleider van Blerick zichzelf ook gepas-

seerd had, zat ik me te verbijten. Aan het 

eind van de middag waren we een jaar ou-

der maar konden we allebei opgelucht 

ademhalen.  

 

Bord 1  

Jaap Houben – Andrei Orlov 

0 – 1  

 

Andrei boekte pas zijn eerste zege van dit 

seizoen. Maar het was wel een hele belang-

rijke. Nadat hij erin geslaagd was twee 

vrijpionnen op de damevleugel te zekeren, 

besliste hij de partij met een fraaie zet-

dwang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het witte paard heeft geen velden en zo 

gauw de koning naar d5 of f3 gaat beslist 

36..,c3. De e- en f-pion lopen zich vast op 

de zwarte koning en pion f7. Wit gaf hier 

daarom op. 

 

Bord 2  

Christof Sielecki – Paul Span 

1 – 0  

 

Ook in deze partij was zetdwang het thema. 

In veel gevallen zijn ongelijke kleur lopers 

in het eindspel remise, maar met pionnen 

verspreid over de vleugels en een actieve 

koning kunnen de zaken anders komen te 

liggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwart zou hier liever zijn beurt overslaan, 

maar helaas voor hem moet hij óf de a-pion 

óf de e-pion doorgang verlenen. 

Er volgde 46.., Lb4 47.e5+, Ke7 48.Lc4, 

Lc3 49.e6, Kd6 50.Kg6, La5 51.Kf7! en 

zwart gaf op. 

 

Bord 3  

Hans Klip – Maarten Strijbos 

½ - ½  

 

Maarten slaagde er in een klein voordeeltje 

op te bouwen tegen de ervaren IM. Dat 

voordeeltje verwaterde echter al weer snel. 

Na een grootscheepse ruilactie, die op zet 

19 begon, bleef er voor beide spelers te 

weinig over om nog voor te spelen. 
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19.Lxb5 Vanaf hier vliegen acht zetten 

lang de houtspaanders in het rond. 19.., 

Pxb5 20.Txb5, cxd4 21.cxd4, Pxd4 

22.Pxd4, Txd4 23.Lxe7, Dd7 24.Lxf8, 

Dxb5 25.Lxg7, Kxg7 26.a3, Dxe5. Nadat 

de lijken waren begraven kwamen de 

kemphanen remise overeen. 

 

Bord 4  

Siem van Dael – Lars Kurstjens 

1 – 0  

 

Siem stond na de opening prima. Halver-

wege de partij begon ik me echter zorgen te 

maken over zijn tijdsverbruik. Voordat dit 

een probleem kon worden, blunderde zijn 

opponent echter de partij weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wit heeft al een pionnetje buitgemaakt, 

maar voorlopig is dit slechts een dubbelpi-

on. De zwartspeler raakt plotseling hele-

maal de draad kwijt. 18.., Pc8? 19.exf5 dat 

is pion nummer twee 19.., Pb6 20.Tab1, 

Lc8?? Gefixeerd om zijn pion op f5 terug 

te halen zet Lars zijn paard en prise. 

21.Txb6 en zwart hield het even later voor 

gezien. 

 

Bord 5  

Lukas van der Linden – Joep Nabuurs 

1 – 0  

 

Na zes zetten werden reeds de dames ge-

ruild, waarna een eindspel ontstond waarbij 

Joep het loperpaar had maar een slechtere 

pionnenstructuur. Lukas bouwde dit uit tot 

een toreneindspel met twee vrijpionnen, 

waarna Joep het wel geloofde en opgaf...in 

een stelling die volgens de computer remise 

is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer Lukas hier 57.Tf2 zou spelen ge-

volgd door 58.Kf4 gaat hij de partij inder-

daad wel winnen. Het notatiebiljet vermel-

de echter 57.Td3. Joep krijgt hier een le-

vensgrote kans in de schoot geworpen om 

de partij te redden met het pionoffer: 57.., 

f4+! Na 58.gxf4, f5!! 59.Ta3,Th1 gaat de h-

pion verloren, waarna de resterende stelling 

een technische remise is. Maar zoals ge-

zegd, hier werd de partij beëindigd in Lu-

kas’ voordeel. 

 

Bord 6 

Rudi van Gool – Joost Retera 

½ - ½  

 

Rudi accepteerde, tegen zijn natuur in, 

reeds na twaalf zetten een remiseaanbod. 

Rudi was content met het halfje omdat hij 

die dag niet fit achter het bord zat. Joost 

had met zwart kennelijk geen zin om te 

forceren. In de slotstelling was pas één stel 

pionnen geruild. 
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Slotstelling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord 7 

Jan Pijkeren – Thomas Neuer 

1 – 0  

 

Het zit Thomas niet mee. Hij knokt zich 

elke partij wezenloos, maar loopt telkens 

weer tegen een nul op. Dit keer schatte hij 

een dameoffer verkeerd in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas heeft een pion geofferd voor wat 

druk op de koningsstelling. Zijn beste kans 

was nu 32.., Dg7 33.Dh4, h5! Met goede 

kansen op gelijkspel. ‘Waarom eigenlijk 

niet meteen de dame vangen?’ moet hij ge-

dacht hebben. Hij speelde dus 32.., Th6? 

maar kwam er na 33.Dxh6, Lxh6 34.Txh6, 

d5 35.cxd5, Dxd5 36.Tbh1 achter dat wit 

wel erg veel spel voor de dame heeft. De 

partij ging als volgt verder: 36.., Da2 

37.Kf2, Tf7 38.g5, Tg7 zie diagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.Tc1, Tf7 40.Pf6+, Txf6 offert de kwali-

teit in de hoop dat de dame nog eeuwig 

schaak mogelijkheden krijgt. Helaas zit dat 

er niet in. 41.Txf6, Dd2 42.Tc8+, Kg7 

43.Tc7+, Kg8 44.Tf5, De3+ 45.Kf1, e4 

46.Td5 en zwart gaf op. 

 

Bord 8 

Philipp Welzel – Guido van Mierlo 

1 – 0  

 

Uiteindelijk de beslissende partij van de 

dag. Met zijn typische positionele stijl wist 

Philipp zijn stukken in betere posities te 

manoeuvreren dan zijn tegenstander. De 

genadeklap volgde als vanzelf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wit beheerst de c-lijn en zijn paard staat 

veel dominanter opgesteld dan die van 

zwart. Met de volgende paardendans weet 

hij beslissend voordeel te bereiken. 

36.Pg4, g5 37.Pe3, De6 38.g4 verovert 

veld f5 38.., Te8 39.Pf5+, Kf8 40.Te3 lokt 

de dame van de verdediging van pion h6 

weg, zie diagram: 
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40.., Dd7 41.Da3+, Kg8 42.Pxh6+, Kh7 

43.Pf5, Txe3 44.Df8 dreigt mat 44.., Tg3+ 

45.fxg3, f6 46.Dxb8 met stukwinst. 

 

Bord 9 

Anton van Rijn – Christian Busch 

1 – 0  

 

Een ongelukkige zet in een eindspel met 

ongelijke lopers kostte Christian de partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwart hoeft alleen maar zijn loper op de 

diagonaal a1 – h8 te houden totdat wit met 

de koning probeert om te lopen. 

B.v.: 59.., Lc3 60.Kd5, Ld2 61.f6+ (na 

61.g6, Lc3 komen de witte pionnen niet 

meer verder) 61.., Kf7 en één van de witte 

pionnen gaat verloren. Christian probeerde 

de remise te forceren maar overzag een ko-

ningszet: 59.., Lc1? 60.f6+, Kg6 61.Kf3+! 

de enige zet die wint! 61.., Kf7 (61.., Kxg5 

62.f7 en de f-pion loopt door) 62.Kg4, b3 

63.Kf5, Kf8 64.g6 zie diagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De witte pionnen zijn niet meer af te stop-

pen. Als de loper naar h6 gaat, jaagt de wit-

te koning hem daar via veld h5 weer weg. 

 

Bord 10 

Carsten Fehmer – Dennis Arts 

½ - ½  
 

Carsten won even een pion na een wat 

merkwaardige pionzet van Dennis, maar 

het bleek dat de druk van de zwarte torens 

voldoende was om het evenwicht in de par-

tij te handhaven. 
 

Stand na 22.., f5?! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.Ph4, Lh7 24.Pxf5?! (24.gxf5 is sterker, 

wit moet hier zoveel mogelijk stukken op 

het bord houden, totdat hij het voordeel 

heeft zeker gesteld.) 24.., Lxf5 25.Lxc6 

wikkelt af naar een toreneindspel met een 

pluspion. Maar je weet wat ze zeggen over 

toreneindspelen... 25.., bxc6 26.gxf5, d3 

27.exd3, Txe1+ 28.Txe1, Txd3 en even 

later remise gegeven. 

 

Met deze 5,5 – 4,5 zege hebben we ons even 

ontworsteld aan de degradatiezone. 
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Bord 1: Andrei Orlov (re.) tegen Jaap Houben tijdens de wedstrijd Venlo 1 - UVS 1 

 

 
Bord 2: Christof Sielecki (re.) tegen Paul Span tijdens de wedstrijd Venlo 1 - UVS 1 



 10 

KNSB COMPETITIE RONDE 7:  DSC DELFT 1 - VENLO 1 
10 maart 2018

 

DELFT IS GEWOON BETER 

door Henk van Gool 

 

Onze missie, handhaving in de eerste klas-

se, is nog niet volbracht. Vanwege het zware 

programma dat we nog voor de boeg heb-

ben (thuis tegen titelkandidaat Sas van Gent 

en uit tegen subtopper Haarlem), hoopte ik 

dat we bij DSC Delft een punt konden ste-

len. De Delftenaren toonden zich in de 

breedte echter net iets sterker. Neemt niet 

weg dat we toch nog een levensgrote kans 

kregen op 5 – 5. Het was de teamleider zelf 

die deze kans schlemielig om zeep hielp. 

Delft won uiteindelijk terecht met 6 – 4. Het 

had namelijk net zo goed 7 – 3 kunnen zijn 

als Maarten zijn partij had opgegeven in 

plaats van het nog even te proberen. Ver-

meldenswaard is nog de eerste nederlaag 

van onze GM Andrei. Hij kwam er tegen de 

sterk spelende IM Chiel van Oosterom niet 

aan te pas. 

 Het wordt een zware klus het ene broodno-

dige matchpunt nog binnen te harken. We 

moeten hopen dat een paar achtervolgende 

teams geen punten meer pakken in de laat-

ste twee competitierondes. 

 

Bord 1 

Andrei Orlov – Chiel van Oosterom 

0 – 1  

 

Andrei had een zware kluif aan Chiel. Die 

wist in een stelling met tegengestelde roka-

des zijn aanval eerder van de grond te krij-

gen dan Andrei. Eigenlijk had Andrei in die 

aanval al moeten sneuvelen, maar hij wist 

ternauwernood het hoofd boven water te 

houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Chiel hier 28.., Ta4 speelt met diverse 

dreigingen als 29.., axb2+ 30.Dxb2, Txb4 

31.Dxb4, Dxd3 of (na 29.Thd1) 29.., Lc1!! 

kan hij het punt al snel in de tas steken. Zijn 

28.., d5 was echter ook niet zonder gif. De-

ze pion mag niet gepakt worden: a) 

29.Pxd5, axb2+ 30.Kxb2, a1D+ 31.Txa1, 

Tcb8+ 32.Pb4, Txb4+ 33.cxb4, Lc1+! 

34.Kb1, Dxb4+ enz. of  b) 29.exd5, axb2+ 

30.Dxb2, Tcb8 31.Thd1, Lg7 waarna de 

dreigende opening van de loperdiagonaal 

(e5-e4) de aanval beslissend versterkt. 

Andrei wist de aanvalsgolf echter met 

29.b3!, Dxb3 30.Dxa2, Dxa2+ 31.Kxa2 te 

beteugelen, waarna hij een eindspel met een 

pion minder moest gaan spelen. Dat wist 

Chiel uiteindelijk toch naar zich toe te trek-

ken. 

 

Bord 2 

David van Kerkhof – Maarten Strijbos 

0 – 1  

 

Een regelrecht mazzeltje. Maarten dreigde 

overlopen te worden, maar zette de hakken 

in het zand en besloot zo hardnekkig moge-

lijk te verdedigen. En zowaar, David vond 

niet de sterkste voortzettingen, liet het voor-

deel glippen en blunderde uiteindelijk de 

partij zelfs nog weg. Een duidelijk voor-

beeld dat men niet te vroeg moet opgeven. 
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Hier wint 30.Dh4, bxc4 31.Lb4!, Dxb4 

32.Th5 met vernietigende aanval. David 

raakte, waarschijnlijk onder tijdsdruk, de 

draad helemaal kwijt. 30.c5?!, Dxc5 

31.Tg5? (La5! had nog wat voordeel vast-

gehouden) 31.., Lf6 kost wit al een kwali-

teit. Maar het wordt nog erger. 32.Txf6, 

Pxf6 33.Lh5, Pd7?! Nu laat Maarten een 

klein steekje vallen. Na 33.., Pg4!! komt hij 

duidelijk in het voordeel. Het zou echter 

niet uitmaken want David blunderde nu een 

stuk weg: 34.Lf3?? die had naar e2 gemoe-

ten 34.., Dxc3 35.Dh4, Dc1+ en 0 – 1 

 

Bord 3 

Joep Nabuurs – Matthieu Freeke 

½ - ½  

 

In een theoretische variant van de Spaanse 

opening kon Joep geen voordeel aantonen. 

Hij wist nog wel een toren bij zijn tegen-

stander op de zevende rij te posteren, maar 

die kon met een pionzet zijn eigen stukken 

mobiliseren en op deze wijze dreigend ma-

teriaalverlies voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.., d4! 25.cxd4, Lxb3 26.axb3, Txd4 

dreigt mat zodat Joep geen tijd heeft om de 

c-pion te eten. 27.g3, Td2 28.Txc7, Txb2 

29.Ta7, Txb3 30.Txa6, Tb1+ remise gege-

ven. 

 

Bord 4 

Joost Michielsen – Thijmen Smith 

1 – 0  

 

Thijmen verloor in de opening veel tijd met 

een premature paard manoeuvre en boette 

daardoor al snel een pion in. Daarna werd 

hij door de IM betrekkelijk eenvoudig opge-

rold. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joost ruilt nu wat stukken om de stelling te 

vereenvoudigen en elk tegenspel de grond 

in te boren. 27.Pc6, Pxc6 28.Lxc5, Pe5 

29.Dd6, Dxd6 30.Lxd6, Pc4? blundert nog 

een kwaliteit weg maar de partij was sowie-

so niet te redden. 31.Lxb8 1 – 0  

 

Bord 5 

Philipp Welzel – Sjoerd Plukkel 

1 – 0  

 

Philipp liet Sjoerd kansloos. Vanaf het be-

gin kon Philipp bogen op een klein plusje en 

dat werd een duidelijke plus toen Sjoerd zijn 

positionele sores op tactische wijze meende 

op te kunnen lossen. 
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De geïsoleerde pion op c6 is een bron van 

zorg voor de zwartspeler. Hij meent het 

probleem op een gewiekste manier te kun-

nen oplossen. 19.., Tb8 20.Dxc6, Lxg3 dat 

stuk krijgt hij terug 21.hxg3, Lb7 22.Dc5, 

Lxf3 23.Dxh5, Lxh5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwart is van zijn zwakte verlost, maar krijgt 

nu te maken met een witte stoomwals op de 

damevleugel. 

24.c5, Tdc8 25.c6, Tc7 26.b4, f6 27.Pc5, 

Tb6 28.a4 en zwart zag al niet beter meer 

dan met 28.., Tbxc6 de kwaliteit te geven. 

 

Bord 6 

Lisa Hortensius – Rudi van Gool 

0 – 1  

 

Rudi kwam prettig uit de opening en kon 

een tijdje later afwikkelen naar een beter 

eindspel, waarbij zijn loperpaar Lisa het 

leven zuur maakte. In de diagramstelling 

brak het verzet van de witspeelster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa speelt hier het best 34.Tg1, Lxf2 

35.Kxf2, Txd3 36.Te1, Txa3 37.Txe5. Ze 

heeft dan weliswaar een pion minder, maar 

mag met haar actieve stukken en de ongelij-

ke kleur lopers op remise hopen. 

De dekkingszet 34.Td1? geeft Rudi de kans 

een andere, belangrijkere pion te veroveren: 

34.., h6 35.Pe4? nu wordt de pluspion ook 

nog een vrijpion. 35.., hxg5 36.Pxg3, gxh4 

37.Pe4, Lc6 38.Pg5, Td4 39.Pf3, Lxf3 

40.Kxf3, Tf4+ zie diagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wint pion g4. Rudi won vervolgens het to-

reneindspel. 

 

Bord 7 

Christian Busch – Ted Barendse 

½ - ½  

 

Op dit bord besloten beide heren de stelling 

symmetrisch te houden. Ted wist nog wel 

een gedekte vrijpion te creëren maar die 

werd geblokkeerd door een wit paard. Er-

omheen spelen lukte ook niet. Elke actie in 

het centrum was nadelig voor de speler die 

de actie startte en opblazen van de dame-

vleugel met .., a5 zou ook wit een vrijpion 

opleveren.  

Zie diagram. 
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Op 25.., a5 volgt 25.b5, Pb4 (.., Pe7 26.b6!) 

26.De2! (26.axb4, axb4 geeft zwart twee 

gevaarlijke vrijpionnen) en zwarts paard 

moet op b4 in blijven staan omdat 26.., Pd3? 

27.b6, Tab8 28.Lxb8 een kwaliteit kost. Al-

lemaal te riskant en niet uit te rekenen. De 

spelers besloten daarom maar tot een zet-

herhaling: 25.., Le7 26.Kg1, Lf8 27.Kh1, 

Le7 enz. 

 

Bord 8 

Gert Legemaat – Henk van Gool 

1 – 0  

 

Na een enigszins ongebruikelijke openings-

opzet van mijn opponent (waar ik overigens 

niet geheel onvoorbereid op was) wist ik 

een prettige drukstelling op de damevleugel 

op te bouwen. Toen Gert een pionnenstorm 

op de koningsvleugel startte verlegde de 

aandacht van beide spelers zich helemaal 

naar die kant van het bord. De opening van 

de stelling bleek voordelig voor mijn loper-

paar. Ik nam de aanval over, won een pion 

en had na de tijdcontrole een winststelling 

op het bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas kreeg ik na de veertigste zet bijna 

niets meer doorgerekend (Energiegebrek. 

Zou de leeftijd een rol gaan spelen?). Ik ge-

bruikte zeeën van tijd, kwam nog wel op de 

juiste gedachte om mijn paard bij de aanval 

te betrekken maar koos vervolgens het ver-

keerde veld. 43.., Ph5? gooit alle voordeel 

weg. Juist was 43.., Pf5! (met de dreiging  

44.., Pe3). Ik verwierp die variant vanwege 

44.Txd3, Pg3+ 45.Txg3, Txf2 46.d7 maar 

overzag niet dat na 46.., Td8 nog steeds 

twee witte torens en prise staan. Een gevolg 

van de mist in mijn hoofd. Nu trok Gert met 

44.Lxd3, Pf4 45.Le4! de stelling weer he-

lemaal gelijk. 

Tien zetten later blunderde ik zelfs een re-

mise eindspel weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel bovenstaande stelling nog vrij ge-

compliceerd is, hoeven beide spelers bij cor-

rect spel niet meer te verliezen. Tijdnood, 

een verleiding en een black out kunnen ech-

ter nog roet in het eten gooien. In een flits 

dacht ik hier 55.., Lxe2 56.Pxe5, Te8 met 

dreigende stukwinst, maar vergat daarbij 

een andere paardzet: 55.., Lxe2?? 56.Ph6+, 

Kf8 57.Tf7+, Ke8 58.Lc6+ met torenver-

lies. 

 

Bord 9 

Thomas Neuer – Iona Smaranda Padurariu  

0 – 1  

 

Thomas is al een tijdje hopeloos uit vorm en 

knokt niet alleen tegen zijn opponent maar 

ook tegen zichzelf. De opening komt hij in 

het algemeen goed door, maar daarna ont-

breekt het hem aan een goed speelplan. Ook 

in deze partij bleef hij te passief en besloot 

Iona om dan maar zelf in actie te komen. Ze 

verzwakte eerst Thomas’ koningsvleugel 
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met de opmars h7-h5-h4-xg3 en ging daarna 

op de damevleugel verder, waar ze hem een 

kwetsbare vrije b-pion bezorgde. Vervol-

gens was de tijd rijp voor een centrumactie: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30.., d5! 31.exd5 opent zo’n beetje alle lij-

nen voor de zwarte stukken maar een betere 

zet is er eigenlijk al niet meer. 

31.., exd5 32.Dd4, Pe4 33.Kh2, Pc6 waarna 

Thomas gezien de dreigende overval op zijn 

koning na b.v. 34.Dg1, Pxg3! 35.Kxg3, Ld6 

36.Df2, Te6 37.Tf1, g5 niet beter zag dan de 

kwaliteit te geven met 34.Txc6. De vlag 

verloste hem een zet later uit zijn lijden. 

Hopelijk weet Thomas de brokstukken van 

zijn zelfvertrouwen weer aan elkaar te lij-

men. 

 

Bord 10 

Bob Voogt – Carsten Fehmer 

1 – 0  

 

Carsten hield de partij met zwart een tijd-

lang redelijk in evenwicht, totdat hij een 

beslissing moest nemen waar hij zijn toren 

moest neerzetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.., Tg6? Misschien had Carsten hier al het 

stukoffer gepland, waarmee hij drie zetten 

later de witte pionnen op de koningsvleugel 

ging opruimen.  

Helaas blijkt het een inschattingsfout om te 

denken dat dit in zwarts voordeel is. 

22.g5, h6 23.h4, hxg5 24.hxg5, Lxg5 

25.fxg5, Dxe5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwart kan te weinig druk zetten op de witte 

koning. Het is eerder wit die nu tot aanval 

komt. 26.Tae1, Dd6 27.Pf3, e5 28.Ph4, Te6 

29.Pf5, Dc6 30.Tf2, Tae8 31.Tef1 zwart 

wordt opgerold via de f-lijn 31.., Pc5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.Pxg7!, Kxg7 33.Tf7+, Kg8 34.Dh5  

1 – 0  
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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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BOEBS COLUMN 

Over schaken 
 

door Boeb Jacobs 

 

In de rooie, rui-

ge werkmans-

buurt waar ik 

opgroeide, was 

schaken niet di-

rect het eerste 

waar de mensen 

aan dachten als 

het om sport 

ging. Maar toen 

Tineke in haar 

bruidsschat het schaakbord meenam, 

waarop haar opa haar had leren schaken, 

wekte dat belangstelling. De zetten had ik 

geleerd op de lagere school van een 

schoolvriend die later op een van de hogere 

borden in het eerste tiental van het Hilver-

sum Schaak Genootschap speelde. Zo ging 

dat toen. Je moest het van een vriendje of 

van opa leren. Op het houten schaakbord 

van opa, dat was ingelegd met noten- en 

ahornhouten velden, hebben we de meest 

avontuurlijke partijen gespeeld. Toen ik 

later hoorde dat er ook zoiets als schaak-

theorie bestond, viel me dat eigenlijk tegen. 

Ik dacht dat echte schakers alles achter het 

bord bedachten. 

 

Een mooie periode in de schakerij maakte 

ik mee toen éénmalige spelers als Michael 

Tal en Bobby Fischer de schaakwereld met 

hun spel verbijsterden. Fischer speelde om 

de wereldtitel tegen de onverslaanbaar ge-

achte Boris Spasski. Na mijn werk reisde ik 

naar Amsterdam waar Grootmeester Jan 

Hein Donner in het literair café en later, 

omdat er grote belangstelling was, in het 

gebouw van de Volkskrant commentaar gaf 

op de zetten die hij per telefoon doorkreeg. 

Mede door het excentrieke gedrag van Fi-

scher kreeg de tweekamp enorme aandacht. 

Het schaken beleefde een ongekende haus-

se, overal werden nieuwe schaakclubs op-

gericht. 

We speelden ook sociaal (voor de leut) 

schaak. Thuis organiseerden we wat ze nu 

keukentafeltoernooien zouden noemen. 

Met interessante deelnemers, een hapje en 

met meer dan één drankje. We speelden om 

een wisselbeker, maar omdat niemand het 

ding mee terugbracht moest ik steeds een 

andere kopen. En Maarten kwam langs om 

een biertje te drinken, en om simultaan te 

spelen. Het waren mooie tijden. 

 

Als organisator heb ik me ook flink uitge-

leefd door de aanzet te geven voor het op-

richten van de schaakclub SchaakVelden. 

Maar ere wie ere verdient Jan Doornenbal 

deed, en doet nog steeds, het meeste werk. 

Saillant detail is dat Jan nu samen met zijn 

clubgenoot Henk Clevers door mee te spe-

len in de externe competitie meehelpt om 

met afstand het leukste team van Venlo (het 

vierde) op de been te houden. 

 

Het leuke aan de Venlose schaakclub vind 

ik dat we een voorzitter hebben die niet te 

pas en te onpas loopt te roepen dat we zo 

gezellig zijn. En dat er geen barbecue op 

het programma staat. Minder leuk vind ik 

dat ons eerste team geen eigen onderkomen 

heeft en een ontheemd bestaan leidt. Ik 

hoor een teamleider van een bezoekende 

vereniging als hij Venlo nadert al tegen zijn 

eerste bordspeler al zeggen: ‘Het zal me 

benieuwen waar ze nu weer zitten’. 

 

Kijk, ik ben niet tegen samenwerking. Inte-

gendeel, ik zou een lans willen breken voor 

samenvoeging van de vier schaakclubs uit 

Groot Venlo om zo een vereniging te krij-

gen die er toe doet. Stel je voor: een interne 

competitie met 125 deelnemers, 80 nieuwe 

schaakvrienden. Voldoende financiële 

middelen om een fatsoenlijke ruimte te hu-

ren om te schaken. Een ruimte waar we niet 

elk moment worden uitgegooid. Een kern-

gezonde jeugdafdeling die aan de lopende 

band schaakmeesters aflevert. Een externe 

speelsterkte op eerste klasse niveau. Mis-
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schien méér, als Max en Siem op termijn in 

deze organisatievorm voor onze regio be-

houden kunnen blijven. En Dirk als voor-

zitter die aan alle eisen voldoet: hij is jong, 

ambitieus en heeft affiniteit met het spelle-

tje. Mijn hartje, wat wil je nog meer? 

 

 

LIMIANZ RAPIDTOERNOOI 2018 
 

Door Geert Hovens 

 

Het 15e Limianz Rapidtoernooi op zaterdag 

17 februari 2018 kende wederom een suc-

cesvolle editie. Maar liefst 47 schakers wa-

ren uit alle windstreken naar Venlo geko-

men om verdeeld over twee groepen te 

strijden om de schaakprijzen.  

 

In de A-groep toonde Henk van Gool zich 

wederom de sterkste. Hij behaalde maar 

liefst 6½ punten uit 7 wedstrijden. Op res-

pectabele afstand legde Dirk Bergmans 

beslag op de tweede plaats. Narcis Sofic 

van 't Pionneke werd knap derde.  

 

In groep B werd de strijd in de laatste wed-

strijd beslist. Door een overwinning van 

Guus de Boer (Maastricht) op Saul de 

Jongh behaalde Guus de eerste plaats met 6 

punten. Dai Heinen van 't Pionneke scoor-

de met 5½ punt een tweede plaats. Plek 

drie was voor Saul de Jongh met vijf pun-

ten. 

De volledige standen en  foto’s van deze 

dag staan op de website. 

 

 

EEN PARTIJ VAN HET VIERDE TEAM
 

Door Peter Smith 

 

Het vierde team, in de externe competitie 

team VenloSchaakvelden genoemd, staat 

conform de verwachtingen onderaan in het 

klassement. Wat dat betreft voldoet ze ge-

heel aan de (eigen) verwachtingen. Soms 

worden er toch aardige partijen gespeeld 

waar tegenstanders zich behoorlijk moeten 

inspannen om de partij naar zich toe te 

trekken.  

 

Zo ook de partij uit de vierde ronde van de 

LiSB competitie van zondag 4 februari 

2018. Op bord 1 met wit, Peter Timmer-

mans (1270) tegen de sympathieke Eddy 

Thewis (1754) van HDSV. Onderweg was 

hij een stuk kwijtgeraakt maar dat weer-

hield Peter T er niet van om recht op de 

koning af te gaan.  

Na 23. Le6 was de stelling als volgt: 

 

 
 

Volgens Houdini staat zwart op winst. Die 

conclusie trok Eddy uiteindelijk ook, maar 

hij had er 20 minuten voor nodig. Ziet u 

ook de beste zwarte zet? De oplossing is bij 

Peter T op te vragen. 
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VENLO 2 LISB COMPETITIE RONDE 4 EN 5 
4 februari 2018 en 4 maart 2018

 

VENLO 2 KLOPT BLERICK 2  

en wint daarvoor ook van DJC 2 
 

 
door Marc van der Lee 

 

4 februari 2018: ronde 4 

DJZ 2  – Venlo 2              3½-4½ 

Marcel Graff – Rainer Montignies 0-1 

Jean van Kan – Jos Rievers  ½ 

Rolf van Brug – Peter Schoeber    ½ 

Ger Bischoff – Bas vd Grinten  0-1 

Peter van Dinteren – Geert Hovens  ½ 

Ron van Dinteren – Frans Mertens  ½ 

Leo Caessens – Marc vd Lee 1-0 

Loen Graff – Nico vd Hoogt  ½ 

 

4 maart 2018: ronde 5 

Venlo 2  – Blerick 2                5-3 

Geert Hovens   – Marco van der Linde 0-1 

Rainer Montignies-Marina v Vliembergen 1-0 

Joachim Guddat   – Geert Gabriels 1-0 

Jos Rievers – Roland van Vliembergen 0-1 

Bas vd Grinten – Felix van Gemen  ½ 

Hans v Mulekom – Niek Philipsen  ½ 

Nico vd Hoogt – Maarten Toll 1-0 

Piet Thijssen – Bill Kortenhoven 1-0 

 

We zijn met ons tweede lekker opgeklom-

men in de LiSB Promotieklasse, naar plaats 

4, met uitzicht op een plek in de top drie. 

Vooral de winst op Blerick 2 telt natuurlijk 

mee. 

Opvallend in onze klasse zijn de grote ver-

schillen, Voerendaal 3 is nog altijd zonder 

puntverlies met een gemiddelde aantal 

bordpunten van 6,2, GESS 1 bungelt ver 

onderaan zonder matchpunten en slechts 

6½ bordpunten.  

Nu tekent zich een organisatorische veran-

dering af als het gaat om de KNSB- of 

LiSB-klassen waarin gespeeld kan worden 

voor het komende jaar. Er lijkt een LiSB-

hoofdklasse in de maak waarin ook KNSB-

teams in kunnen uitkomen. Andersom lijken 

onderbonden-teams komend seizoen ook de 

mogelijkheid te krijgen om in de KNSB te 

spelen. Welke gevolgen degradaties of 

promoties gaan hebben is nog niet duide-

lijk, er wordt nog over vergaderd. Wordt 

vervolgd. 

 

De stand is nu: MP  BP 

1 Voerendaal 3 10 31 

2 Blerick 2 7 22,5 

3 Maastricht 1 6 26 

4 Venlo 2 6 21 

5 DJC 2 4 19,5 

6 DJZ 1 4 18,5 

7 DJZ 2 3 15 

8 Gess 1 0 6,5 

 

In de vierde ronde werd het een hele peni-

bele aangelegenheid, nog net geen pyrrus-

overwinning. Het zag er aanvankelijk goed 

uit, na vier remises (Frans, Jos, Peter en 

Geert) volgde een overwinning van Rainer 

en van de resterende partijen stonden Bas 

en Marc goed en Nico bereikte remise. 

Toen het misging aan bord 7 moest Bas 

opeens vol voor de winst gaan… 

 

Bord 1: Rainer – Marcel Graff 

 

 
 

In deze stelling heeft Marcel zojuist 21. 

Pd5-e7 gespeeld en nu stapelen de kansen 

zich op voor wit. Sterk was bijvoorbeeld 

22. Txd8 Txd8 en dan was 23. Da3 een ge-

niepige zet. Zie 23. .. Te8 24. Ld7 Tf8 25. 

Pe6+. Maar ook het gespeelde 22. Ld7 le-



 19 

verde groot voordeel op. Er volgde  22. .. 

Ld5 23. E4 Txd7 24. Pxd7 Lxe4 25. Tc5 

Da6 26. Pxf6 0-1. 

 

Bord 2: Jean van Kan – Jos  

Bij Jos was speciaal de opening, een soort 

Trompovsky, van interesse. 

1. d4 Pf6 2. Lg5 Pe4 3. h4 c5 4. d5 Db6 5. 

Pd2 (diagram) 

 

 
 

Hier dacht Jos uitvoerig na, varianten met 

slaan op b2 waren niet in de gunst, bijvoor-

beeld 5. .. Pxg5 6. hxg5 Dxb2 7. Tb1 De5 

8. e4 Dxg5 9. Pgf3 Dg6 10. e5 d6 11. Lb5+ 

en zwart krijgt het niet makkelijk ondanks 

die 2 pionnen én loperpaar compensatie. De 

partij zette voort met 6. Lxd2 d6 7. Lc3 e5 

8. e4 Pd7 9. Pf3 Pf6 10. Pd2 Ld7 11. a4 

Dd8 12. Le2 h5 13. f3 Le7 14. g3 Th6 15. 

Pc4 Ph7 16. Ld2 ½-½. 

 

Bord 3: Peter  –  Rolf van Brug 

Peter bereikte in zijn partij tegen Rolf 

voordeel na zwarts 17e zet (17. .. Pd7-f8). 

 

 

18. Tae1 Tg8 19. Txe3 Pg6 20. Th3 0-0-0 

21. Lc1 Hier was direct 21. Txh7 sterk: 21. 

.. Pe7 22. Tfxf7 Pf5.  

Na 21. .. Td7 22. Txh7 f5 stond het zo: 

 

 
 

23. exf6 ?! De combinatie ziet er prachtig 

uit maar het voordeel verdampt. Peter had 

het kunnen proberen met ‘gewoon’ 23. 

Txd7 Kxe7 24. Dd2. Nu volgt een gefor-

ceerde afwikkeling naar een gelijke stand 

23. .. Txh7 24. f7 Dxf1+ (24. .. Tf8) 25. 

Kxf1 Txf7+ ½-½. 

 

Bord 4: Ger Bischoff – Bas 

Volgt een wat uitgebreidere bijdrage met 

Bas’ eigen inzichten. 

Met Gerard heb ik in het verleden al vaker 

boeiende partijen gespeeld. Deze keer was 

geen uitzondering. 

Stelling na 13. .. e6-e5 
 

 
 

14.h4? Dit plan om f2 horizontaal met de 

toren te dekken is te langzaam. Zwart kan 

hierdoor het heft in handen nemen. Beter 

was 14.dxe5 Dxe5 15.Td1 Td8 met weder-

zijdse kansen.  

14...Pc6 15.Th2 Pa5 16.Dxe4 Pxc4 
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17.dxe5 De6 18.Lc1 Ld7!? Onnauwkeurig. 

Juist was 18...dxe5. Nu springt het witte 

paard tevoorschijn als een duveltje uit een 

doosje. 

19.Ph3! Pxe5 20.Pg5 
 

 
 

20...Dh6?! Hierna komt wit weer helemaal 

terug in de partij. 20...Df5! 21.Dxf5 Txf5 

22.Tg2 Pd3+ 23.Ke2 Lb5 was nog wel 

gunstig voor zwart. Tijdens de wedstrijd 

moeilijk te zien natuurlijk. 

21.Dd5+ Kh8 22.f4 Pg4 23.Pf7+ Txf7 

24.Dxf7 Pxh2 25.Dxd7 Dg6= 26.Dxb7 

Dxg3+ 27.Kd1 Dg4+ 28.Kc2 Te8 
 

 
 

29.Df7? De dame had op de lange diago-

naal moeten blijven, bijvoorbeeld met 

29.Dd5. 

Het kan dan nog alle kanten op. Na de ge-

speelde zet krijgt zwart weer de overhand. 

29...Dg2+! 30.Kd3 De4+ 31.Ke2 Pg4 

32.Dxa7 Dxf4 Eenvoudiger was 32...Dc4+ 

33.Kd2 Pxe3. 

33.Kd3 Pe5+ 34.Kc2 De4+ 35.Kb3 Dd5+ 

36.Kc2 Tf8!? En hier was 36...Dd3+ 

37.Kb3 Dd1+ 38.Ka3 Dc2 overtuigend. 

37.Dd4 Dg2+? Zwart verspeelt hierdoor 

zijn voordeel grotendeels. Goed was 

37...Tf2+ 38.Ld2 Da8!  38.Ld2 Dg6+ 39.e4 

Pf3 

 
 

40.De3? Hierdoor trekt zwart alsnog aan 

het langste eind. Met 40.Dd5! Pxd2 

41.Kxd2 kon wit de strijd gaande houden. 

40...Pxd2 41.Kxd2 Dg2+ 42.Kd3 Tf3 0–1. 

 

Bord 5: Geert - Peter van Dinteren 

Met commentaar van Geert 

Na 23. Te1 stond deze stelling op het 

bord: 

 
 

23. .. Dc7 Peter had kennelijk geen zin 

om de volgende lange variant door te re-

kenen, waarna wit geen vin meer kan ver-

roeren: 23. .. Lxf4 24. gxf4 Txg2 25. 

Dxg2 Tg8 26. De2 Lh5 27. Tf1 Lxf3+ 28. 

Txf3 De8 29. Pxe4 Pxe4 30. Le1 Dh5 31. 

Df1 Dg4 32. h3 Dg6. 

Er volgde 24. Teg1 Pg4 25. Pxe4 dxe4 

26. Lxg4 fxg4 en Peter stelde tot mijn 

lichte verbazing remise voor. Hetgeen ik 

na een blik op de andere borden met 

graagte accepteerde ½-½. 
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Bord 7: Marc – Leo Caessens 

In deze partij liet ik keurig netjes zien hoe 

je na het missen van een simpel matje in 

een paar zetten alsnog kunt verliezen. 

Na een goed opgebouwde pot stond Leo 

met de rug tegen de muur en had de zwarte 

stelling  (na 21. .. Te8) veel weg van een 

schiettent. 

 
 

22. Lxg7 Gaat er vol in, vol ongeduld maar 

ook vol voor de winst. 

22. .. Kxg7 23. Ph5+ Kh6? Heel gedurfd 

maar wel verliezend. Meer safe was 23. .. 

Kg8 24. Txe7 Txe7 25. Pf6+ Kg7 26. Db2 

Te5 en wit kan het verder proberen met 27. 

f4. 

24. Txe7! Kxh5. 24. .. Txe7?? 25. Dd2+ en 

mat werd goed opgemerkt door Leo. 

25. Txf7! Natuurlijk! 25. ..  Te5? 
 

 
 

Hier is-ie dan, het matje in 4 (vier) zetjes, 

gewoon doormeppen met de toren op h7, 

niet te missen zou je zeggen. 

26. f3? 26. .. Lf5 27. g4+ (27. Txf5+ Txf5 

(27. .. Dxf5 28. g4+) 28. Lh3 Kg6 29. Te1 

Kf6 30. Te4 Dd7 31. Lxf5 Dxf5 32. Tf4 

Dxf4 33. gxf4) 

27. .. Kg6 28. gxf5+?? Misgreep, geeft de 

toren cadeau waarna Leo geen enkele moei-

te hoefde te doen om een vol punt te sco-

ren. 28. .. Kxf7 en wat later 0-1. 

 

Bord 8: Leon Graff - Nico 

Op het laagste bord was ik (Nico) actief. 

Een snelle zwarte draak leidde al snel tot 

licht voordeel voor de Schakende Smaug. 

Na 32….Tba8 maar direct de slotstelling. 

Wit: Leon Graff,  Nico met zwart 
 

 
 

Weinig aan de knikker. Remise dus gege-

ven, vooral vanwege de op dat moment 

gunstige tussenstand van Venlose zake. Dat 

het later nog linke soep werd, zal wel elders 

worden gememoreerd… ½-½. 

 

De belangrijke stadsderby “Blerick-Oost” 

tegen “Venlo-West” pakte voor ons goed 

uit. Met de 5-3 zege lijkt voor Voerendaal 3 

de promotie met nog twee ronden voor de 

boeg vrijwel zeker, voor wat de promotie 

nu waard is. Wij spelen op 8 april uit tegen 

DJZ 1 en op 6 mei de slotronde in Helden 

tegen GESS 1. 

 

Bord 1: Marco van der Linde – Geert 

Geert speelde op de donderdagavond op 

Blericks verzoek tegen vaandeldrager Mar-

co níet zijn beste schaak. Desondanks le-

verde Geert ons team een uitstekende 

dienst door de suggestie te wekken dat we 

te verslaan waren. Dat bleek uiteindelijk 

niet het geval. 

In de positie na de 22e zet van Geert (22. .. 

Tf8-c8) is de a-pion ten dode opgeschre-

ven. 
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De partij ging verder met 23. Txa7+ Txa7 

24. Txa7+ en uiteindelijk werd op de 56e 

zet de koning omgelegd 1-0. 

 

Bord 3: Geert Gabriels – Joachim 

Joachim leverde een prima partij af, won, 

ofschoon vrouwe Fortuna ook even toe-

keek. 

Positie na  15. .. Pe7-c8 
 

 
 

16. c4. Hier was 16. cxd5 voor wit een 

goede optie. 16. .. Pxd5 17. Dc3 en nu gaat 

17. .. b6 niet vanwege 18. b4! 

16. .. a6 17. Pc3 cxd4 18. Dxd4 dxc4 19. 

Lxc4 Pdb6 20. Dxd8+ Kxd8 21. Tfd1+ 

Kc7 22. Lf1 Pe7 23. Tac1 Pc6 24. Lg2 

Tad8 25. Pe4 Txd1+ 26. Txd1 Lxe4 27. 

Lxe4 Td8 28. Txd8 Kxd8 29. Lg3. Nu kon 

Joachim goed voortzetten met 29. .. Pa4 en 

het witte loperpaar is machteloos tegen het 

zwarte tweespan. 

29. .. Pc4 30. b3 Pb6. Slaan op e5 levert 

niets op omdat de pion op b7 blijft hangen. 

31. f4 Pd5 32.Lg2 Kc7 0-1. Opgegeven! 

 

 
 

En Joachim pakte met de uitgestoken hand 

ook een vol punt. Gaf wit hier niet te snel 

op? In de slotstand had wit het nog verras-

send met 33. f5! kunnen proberen. Niet 

gemakkelijk, 33. .. exf5 faalt op 34. e6+ 

Kd8 35. exf7 Ke7 36. Lxd5 en na 33. .. Pe3 

34. fxe6 fxe6 35. Le4 Pf5 36. Kf2 heeft wit 

goede verdedigingskansen. 

 

Bord 4: Jos - Roland van Vliembergen 

Na de zwarts zet 22. .. La8 was dit de wat 

onoverzichtelijke stelling: 
 

 
 

Wit speelde hier 23. Df4. Met Jos’ com-

mentaar: “Wit mist hier de winnende 

voortzetting 23. Lf6 (dreigt 24. Lxg7+ 

Kxg7 25. Dh6+ Kg8 26. Pf6 mat) 23. .. 

Lxf6 24. exf6 Pf5 25. Ph6! (deze zet had ik 

over het hoofd gezien. Wit wint in alle va-

rianten bv. Pxh6? 26. Dxh6+ Ke8 27. Dg7 

Dd6 en nu 28. Txe6+!! Dxe6 29. Pg5! en 

zwart kan de pion op f7 met de dame niet 

meer dekken, want op 29. .. Dd7 volgt 30. 

Dg8 mat. Als zwart 25. .. Ke8 speelt i.p.v. 

Pxh6, is 26. h5 ijzersterk. Wit dreigt op g6 

te nemen en als zwart 26. .. gxh5 speelt, 

wint wit een stuk na 27. Pxf5) 
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Na mijn minder goede zet 23. Df4 ging de 

partij verder met 23. .. Pb4 24. Tad1 Tb8 

25. Ph6? (geeft  het voordeel grotendeels 

uit handen) 25. .. Lxh6 26. Lxh6+ Ke8 27. 

Lg5 Tdc8 28. Ph2? (beter 28. Df6) 28. .. 

Lxg2 29. Kxg2 Pf5 30. Pg4 Dc6+ 31. Kg1 

Kd7 32. Pf6+ Kc7 33. Pe4? Tf8? (waarom 

niet Pxa2?) 34. Lf6? (nu had wit toch echt 

een keer zijn pion op a2 moeten dekken 

met bv. 34. Dd2) 34. .. Pxa2 35. Pd6 (de 

"pointe" van Lf6. Na 35. .. Pxd6 36. exd6 + 

kan zwart niet 36. .. Dxd6 spelen vanwege 

37. Le5 met damewinst. Uiteraard trapt 

zwart hier niet in” 
 

 
 

In het verdere verloop kreeg Roland het 

betere van het spel en dwong Jos op de 55e 

zet op de knieën 0-1. 

 

Bord 5: Felix van Gemen - Bas 

Ook nu bijgelicht door Bas. 
 

1.e4 e5 2.Pc3 Pf6 3.f4 d5 4.fxe5 Pxe4 5.d3 

Pxc3 6.bxc3 d4 7.Pf3 Pc6 8.cxd4 Lb4+ 

9.Ld2 Lxd2+ 10.Dxd2 Pxd4 11.c3 Pxf3+ 

12.gxf3 Dh4+ 13.Df2 Df4 14.Dg3 De3+ 

15.Le2 Lf5 

 
 

Na interessante verwikkelingen staat het 

nog ongeveer gelijk. 

16.f4 Db6 17.d4 Db2 18.Kf2 0–0–0 

19.Thd1 f6 20.De3 g5 21.fxg5 fxe5 

22.dxe5 Lg4 
 

 
 

De stelling is inmiddels messcherp gewor-

den maar nog steeds is het evenwicht niet 

verbroken. 

23.Tab1?? Felix had hier enigszins veras-

send 23.Txd8+ Txd8 24.Te1 Dxa2 25.Kg3! 

kunnen doen. Na de gespeelde zet staat wit 

verloren. 

23. ..Thf8+ 24.Ke1 Txd1+ 25.Txd1 Lxe2 

26.Dxe2 Dxc3+ 27.Td2 
 

 
27. ..Da1+ (?) Zwart kon hier winnen met 

27. ..Tf3. Die zet had ik wel gezien maar ik 

had gemist dat na 28.e6 Te3 29.e7 Txe2+ 

wit niet met de toren kan terugnemen……. 

Na 30.Kxe2 De5+ is het dan uit. 

28.Td1 Dc3+ 29.Td2 Da1+ 30.Td1 ½–½. 

 

Bord 6: Hans – Niek Philipsen 

Na zwarts 24. Db7-e7 benutte Hans een 

mooie kans om in het voordeel te komen. 
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25. fxe6 f6 26. Pf7 Te8 27. d5 Dc5+ 28. 

Te3 Met 28. De3! kon een dameruil op c5 

afgedwongen worden immers 28. .. Dxe3 

29. Txe3 Txc4 30. d6! Txe6 31. d7! wint. 

Hans stond met zijn sterke centrumpionnen 

tijdenlang op +2 maar na zwarts 49. .. Tc8-

d8 had Hans een makkelijke winst binnen 

handbereik. 

 
 

50. Kf2! Tf8+ 51. Ke3 en de zwarte koning 

komt er niet meer bij. Na 50. .. b5 51. Ke3 

bxc4 52. Ke4 Tc7 53. Tfd1 Kf6 lopen de 

pionnen door. Wit speelde hier 50. Tfd1 

(nog steeds technisch gewonnen) maar liet 

Niek later ontsnappen ½-½. 

 

Bord 7: Maarten Toll – Nico 

Met Nico’s commentaar 

In de vijfde ronde trof ik op een favoriete 

opponent, Maarten. Toll wel te verstaan. En 

wéér moest ik aan de zwarte stenen! Maar 

goed, nadat we beiden een unieke invulling 

aan een Trompofski hadden gegeven, wist 

ik op zet 12 al eens gemeen uit te halen.  

 

 

 

 

Stelling na 12. Pf3-h4 
 

 
 

En nu gewoon: 12…Pb4! En er gaat de 

witte a-boer de kist in. Omdat M. wat on-

handig verder manoeuvreerde, was de 

winst al na 18 zetten onder handbereik. 

Gemist en Maarten bleef vooralsnog in le-

ven en equilibreerde de zaak.  Sterker, 

draait de rollen om en countert venijnig. 

Sapristie! (Helaas zijn hier geen beelden van 

wegens plaatskrapte) Maar ach, da’s het aar-

dige van – 1900 schaak, vaak krijg je nog 

wel tegenkansen. En ook hier.  

Stelling na: 33…Kd8-e7 
 

 
 

Hier vliegt de Blerickse topspeler uit de 

bocht en hakt op h7. Zijn kleine antipode 

op a7 kreunde hier zachtjes van plezier. 

Zijn/haar rol zal beslissend blijken… 0-1. 

Na 34…f6 wordt de witte knol opgesloten. 

Een dodelijk boertje. 
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Bord 8: Piet Thijssen tijdens de wedstrijd Venlo 2 -  Blerick 2 van 4 maart 2018 

 

 
Bord 2: Jan op de Laak tijdens de wedstrijd Venlo 3 -  ‘t Stokpaardje van 4 maart 2018 
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INTERNE COMPETITIE per 22 maart 2018 
Cyclus voorjaar 2018 

 

Door Geert Hovens  

 

 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Peter Schoeber  0,5 0,5 0 1 1 0 0 3 

2 Henk van Gool 0,5  1 1 0 1 0 1 4,5 

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

4 Marc van der Lee 1 0 0  0 1 0 0 2 

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

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

7 Maarten Strijbos 1 1 1 1 1 1  1 7 

8 Siem van Dael 1 0 1 1 0 0,5 0  3,5 

 

 

 

 

 

 
  

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

1 Hans Leenders  0 0,5 0 0,5 0  1  0,5 2,5 

2 Frank van Overbeek 1  0 0,5 1 0,5    0 3 

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

4 Hans van Mulekom 1 0,5 0,5  0,5   1  0,5 4 

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

6 Geert Hovens 1 0,5 1  0   0  1 3,5 

7 Karl Jacobitz *           0 

8 Robert Meilink 0  1 0 1 1     3 

9 Dick Kappert *           0 

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

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

1 Frans Hol   0 1 1 1 0,5 1     1   5,5 

2 Gerard in 't Veld 1   0,5 0,5 0,5 0     0,5   0,5 3,5 

3 Maria Rahawadan 0 0,5     0         0,5 1 2 

4 Bernd Schäfers 0 0,5         0   1 0,5   2 

5 Ger van Leipsig 0 0,5 1     0   0,5 0,5 0,5 1 4 

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

7 Mart Dael 0     1   0   0 0,5 0,5 1 3 

8 Laurens Ekker         0,5 1 1     0,5 1 4 

9 Bertram Lietz   0,5   0 0,5   0,5     0,5   2 

10 Sjraar Munten 0   0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5     4 

11 Abdul Raouf Mamund   0,5 0   0 0 0 0       0,5 

* Dick en Karl hebben zich uit competitie teruggetrokken 
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RAPIDCOMPETITIE per 22 maart 2018 

 

Stand Rapidcompetitie, per 22 maart 2018   

Naam Punten   Naam Punten 

Peter Schoeber 1306,5 
 

Piet Kuntzelaers 231,0 

Nico van der Hoogt 1120,5 
 

Ad Burgmans 192,0 

Jochen Girbig 1005,0 
 

Frank van Overbeek 181,5 

Mart Dael 871,0 
 

Sjraar Munten 178,0 

Geert Hovens 836,5 
 

Maria Rahawadan 178,0 

Gerard in 't Veld 806,5 
 

Hans van Mulekom 178,0 

Ger van Leipsig 678,0 
 

Peter Timmermans 162,0 

Shafiq Sekandri 524,0 
 

Gerben Oosterbaan 152,0 

Karl Jacobitz 497,0 
 

Dirk Bergmans 138,0 

Piet Thijssen 456,0 
 

Dick Kappert 124,5 

Abdul Raouf Mamund 444,5 
 

Frans Hol 110,5 

Jan op de Laak 386,0 
 

Bas vander Grinten 91,0 

Max Warmerdam 295,0 
 

Peter Smith 61,0 

Henk van Gool 280,0  San van Dael 59,0 

Robert Meilink 258,5  Jos Kempen 56,0 

     

 

 

 

   _________________________________________ 

     ________________ 

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

1 Kees Tiesinga   1 0 0 1 0 0         2 

2 San van Dael 0   0 0,5 0 0,5         1 2 

3 Peter Smith 1 1   0   1       0,5 1 4,5 

4 Piet Kuntzelaers 1 0,5 1           0,5 0 0,5 3,5 

5 Jos Kempen 0 1           0 0,5 0   1,5 

6 Gerben Oosterbaan 1 0,5 0       0,5 0 0,5 0,5 1 4 

7 Jochen Girbig 1         0,5   1 1 0 1 4,5 

8 Peter Timmermans         1 1 0   1 0 1 4 

9 Boeb Jacobs       0,5 0,5 0,5 0 0   0 1 2,5 

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

11 Harrie Wuts   0 0 0,5   0 0 0 0     0,5 



 28 

INTERNE ELO RATING per 22 maart 2018 
 

Door Robert Meilink 

 

Miki Nieczyporowski de hoogste ELO stijger (+67), gevolgd door Maria Rahawadan (+44) 

en Frans Hol (+41).  

 

Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

22-03-18   Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

22-03-18 

Strijbos M 13 2307 2320  Meilink R 8 1661 1669 

Welzel P  0 2229 2229  Laak J op de 25 1642 1667 

Gool R van 0 2221 2221  Clabbers K 0 1660 1660 

Montignies R 0 2218 2218  Schäfer, B -70 1700 1630 

Nabuurs J 0 2215 2215  Leenders H -4 1626 1622 

Smith T 0 2192 2192  Overbeek, F. van 20 1600 1620 

Warmerdam M 0 2180 2180  Jacobitz K -15 1598 1583 

Alkhazashvili O  0 2179 2179  Kappert D 18 1564 1582 

Nabuurs M 0 2158 2158  Veld G in 't -7 1569 1562 

Nent A  0 2136 2136  Burgmans A -4 1558 1554 

Gool H van 7 2128 2135  Ekker, L. 3 1549 1552 

Neuer, T 0 2130 2130  Hol, F. 41 1500 1541 

Busch C  0 2119 2119  Munten G 9 1506 1515 

Dael van Siem 1 2078 2079  Lietz B -21 1527 1506 

Guddat J 0 2073 2073  Leipsig G van -46 1540 1494 

Fehmer C 0 2055 2055  Joosten JP 29 1440 1469 

Bergmans D 15 1940 1955  Dael M 14 1437 1451 

Rievers J 0 1946 1946  Kuntzelaers P -27 1465 1438 

Schoeber P 14 1917 1931  Jacobs B -39 1424 1385 

Boonen P 0 1918 1918  Rahawadan M 44 1333 1377 

Mertens F 0 1901 1901  Smith P 32 1334 1366 

Thijssen P 0 1879 1879  Timmermans P 26 1334 1360 

Grinten B van der -16 1881 1865  Girbig, J 29 1300 1329 

Dierx G 0 1865 1865  Oosterbaan G -26 1325 1299 

Hovens G -56 1915 1859  Mahmund A.R 36 1223 1259 

Mulekom H van -6 1833 1827  Dael, S. van -41 1298 1257 

Lee M van der 8 1812 1820  Kempen J -8 1237 1229 

Hoogt N van der -28 1808 1780  Wuts H -48 1251 1203 

Spijk H van 0 1730 1730  Houwen A 0 1168 1168 

Laat J de 13 1700 1713  Tiesinga C -5 1108 1103 

Borghouts H 0 1688 1688  Verplakke J 0 950 950 

Nieczyporowski M 67 1614 1681      
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