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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2017-2018  nr. 5,  mei 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 augustus 2018 Piet Thijssen 
Personalia Bas van der Grinten 
Mededelingen  Redactie 
In Memoriam Piet Boonen Bas van der Grinten 
Max 2e op NK Jeugd Peter Smith 
Venlo 3: Kampioen LiSB klasse 2A Peter Smith 
KNSB competitie R8: Venlo 1 - HWP Sas van Gent Henk van Gool 
KNSB competitie R9: HWP Haarlem - Venlo 1 Henk van Gool 
Boebs column: Wonderen bestaan Boeb Jacobs 
Interne zaken: Boeb & Goud Nico van der Hoogt 
Geerts column: Schakie Splinter doceert Geert Hovens 
LiSB competitie ronde 6 (DJZ 1) en 7 (GESS 1) Marc van der Lee 
Koningsspelen VSV Gerard in ‘t Veld 
Interne/Rapidcompetitie per 26 april 2018 Geert Hovens 
Simultaan clubkampioen: Maarten Strijbos Geert Hovens 
Interne Elo-rating per 10 mei 2018 Robert Meilink 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 
 

KPROGRAMMAK 
 
mei 2018 
24-mei-18 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Venlo 
31-mei-18 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Venlo 
juni 2018 
07-jun-18 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Venlo 
14-jun-18 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Venlo 
21-jun-18 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Venlo 
28-jun-18 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Venlo 
juli 2018 
05-jul-18 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Venlo 
12-jul-18 don. 45e Zomersnelschaaktoernooi Venlo 
19-jul-18 don. 45e Zomersnelschaaktoernooi Venlo 
26-jul-18 don. 45e Zomersnelschaaktoernooi Venlo 
augustus 2018 
02-aug-18 don. 45e Zomersnelschaaktoernooi Venlo 
09-aug-18 don. 45e Zomersnelschaaktoernooi Venlo 
16-aug-18 don. 45e Zomersnelschaaktoernooi Venlo 
23-aug-18 don. Gezellige avond Venlo 
30-aug-18 don. Algemene ledenvergadering Venlo 
 
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: 26 juli 2018   
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KPERSONALIAK 
 
 Aanmeldingen:    geen 
 Afmeldingen:     Alexander Nent, Piet Boonen 

 Adreswijzigingen: geen 
 
 

KMEDEDELINGENK 
 

 Op 1 april is na een lange ziekte op slechts 56-jarige leeftijd ons medelid Piet Boonen 
overleden. Hij was lid van onze vereniging sinds 1995. Zie het In Memoriam van Bas 
van der Grinten elders in dit Vizier. 

 Felicaties aan alle kampioenen en jubilaris! Om met de laatste te beginnen: Boeb 
Jacobs (zie foto op de cover) heeft zijn vijftigste schaakcolumn geschreven: Wonderen 
bestaan. Neem ook kennis van de lofbazuin die Nico van der Hoogt steekt over Boeb. 

 Max Warmerdam grijpt nét naast de hoofdprijs op het NK Jeugd in Assen. Hij is daar 
vice-kampioen geworden. 

 Venlo 3 is kampioen van de LiSB klasse 2A. Voor meer details zie pagina 7. 
 Maarten Strijbos is voor de 15e keer clubkampioen van de Venlose Schaakvereniging 

geworden. Ter ere daarvan gaf hij een simultaan aan 26 borden. Uitslag: 2 verloren, 4 
remises en 20 keer winst. Zie pagina 30. 

 Ook felicitaties aan de kampioenen en promovendi van de groepen van de interne 
competitie: Maarten Strijbos, Hans van Mulekom, Robert Meilink, Laurens 
Ekker, Frans Hol, Jean-Paul Joosten en Jochen Girbig. 

 Venlo 1 kon na 7 ronden nog steeds degraderen. Daarom was de onverwachte remise in 
ronde 8 tegen het sterke HWP Sas van Gent een bevrijding. De laatste ronde ging dus 
‘om des Keizers baard’. Toch was de stevige oorwassing door HWP Haarlem een anti-
climax van een wisselvallig, spannend en uiteindelijk succesvol seizoen. Zie de 
verslagen van ronde 8 en 9 van teamcaptain Henk van Gool in dit blad.  

 Dan de andere VSV-teams in de LiSB competitie. Team Venlo 2 was na afloop van de 
zesde ronde letterlijk door pech teruggezakt in de stand. Het team moest de laatste 
ronde tegen hekkensluiter GESS 1 en na de winst van 1-7 staat het uiteindelijk op de 
zesde plaats van het klassement. Team Venlo Schaakvelden speelde onverwacht gelijk 
tegen stadsgenoot: Tegelen 2. Ze zijn heel blij met hun zesde plek. 

 Op maandag 14 mei 2018 organiseerden onze Blerickse schaakvrienden de finale van 
het BSV Open 2018. Elf VSV'ers namen deel aan het toernooi; de hoogst geklasseerde 
was Dirk Bergmans op plaats acht. Het toernooi werd gewonnen door Eugen Heinert. 

 In Karlsruhe werd van 29 maart t/m 2 april 2018 het GRENKE Chess Open 
georganiseerd. Siem van Dael scoorde in de A-groep 5 punten uit 9 ronden en haalde 
daarmee de 260e plaats in een veld van 787 deelnemers. 

 Op zaterdag 24 maart 2018 organiseerde Schaakvereniging Leudal voor de 38e keer het 
Bayer (voorheen Nunhems) Schaaktoernooi  De Venlose deelnemers die in de prijzen 
vielen waren Peter Schoeber, derde in poule A, Jan op de Laak, derde in poule B, 
Hans Leenders, derde in poule C en Peter Timmermans, derde in poule E. 
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IN MEMORIAM  
PIET BOONEN 
 
Door Bas van der Grinten 
 
Op 1 april is na een lange ziekte op slechts 
56-jarige leeftijd ons medelid Piet Boonen 
overleden. Hij was lid van onze vereniging 
sinds 1995. 
 
Met onze club is hij altijd nauw verbonden 
geweest, hoewel niet actief op onze club-
avond. 
Zo heeft hij in de loop der jaren door inten-
sieve arbeid en speurwerk een indrukwek-
kende partijenverzameling opgebouwd, met 
vele partijen van Venlose spelers vanaf de 
jaren 30! 
 
Hij was zelf een sterke speler die in het ver-
leden regelmatig in Venlo 1 en Venlo 2 
heeft meegespeeld. Daarnaast was hij jaren-
lang actief bij de schaakverenigingen Reu-
ver, Tegelen en  Nettetal. 
 
Verder was hij betrokken bij de organisatie 
van diverse grote toernooien die in Venlo 
plaatsvonden, waaronder de interland Ne-
derland-Duitsland in 2000 in de Maaspoort 
(in het kader van het 75-jarig bestaan van 
onze club) en het Jeugdkampioenschap van 
Nederland van 2007 t/m 2009 in College 
Den Hulster. 
 
Voor de Limburgse schaakbond heeft hij 
ook veel gedaan. Hij was enige jaren wed-
strijdleider en speelde een belangrijke rol 

bij meerdere toernooien. 
 
Toen hij enige jaren geleden ernstig ziek 
werd is hij hiermee omgegaan met een be-
wonderenswaardige moed. Hij bleef altijd 
optimistisch en toonde zich onverminderd 
betrokken bij het Limburgse schaakleven 
en in het bijzonder onze club. Dit bleek 
onder meer afgelopen jaren door zijn gulle 
financiële steun voor het eerste team. 
 
Eind vorig jaar kwam het treurige bericht 
dat hij niet verder behandeld kon worden. 
Hij heeft hierop het besluit genomen zijn 
indrukwekkende verzameling schaakboe-
ken ter beschikking te stellen van de leden 
van onze vereniging. 
Veel leden hebben van dit prachtige aanbod 
gebruik gemaakt.  
 
Piet was een zeer bescheiden en aimabel 
persoon aan wie wij veel te danken hebben. 
Hij zal in onze dierbare herinnering blijven. 
 

 
Piet Boonen (rechts) met Rien Waltmans in 
het jaar 2000  
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MAX WARMERDAM 2e OP NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 
JEUGD 2018 
 
Door Peter Smith 
 
Het NJSK, Nederlands Jeugdschaak Kam-
pioenschap in de leeftijdscategorieën A, B 
en C (respectievelijk t/m 20, 16 en 14 jaar) 
2018 vond plaats van zondag 29 april t/m 
zaterdag 5 mei 2018 in het Van der Valk 
hotel Assen.   
 
Max Warmerdam is daar tweede gewor-
den in de A-categorie, na een spannende 
laatste ronde.  
In een voorbeschouwing op de zevende en 
laatste ronde werd op de website van het 
NJSK geschreven:  
'Dit belooft een zenuwslopende apotheose 

te worden die zich over maar liefst drie 
borden verspreidt. Bespiegelingen over een 
tweede plaats zijn in deze hectiek volstrekt 
onmogelijk'  
 
Nadat de rook van de wedstrijd was opge-
trokken vinden we de outsider Wiggert 
Pols (na winst) terug op de eerste plaats en 
Max (na een remise) op plaats twee. Dit 
was voor Max een trapje hoger dan vorig 
jaar. De tweede plaats geeft Max recht op 
uitzending naar het EK in Riga (Letland) 
van 19 t/m 30 augustus 2018.  
Siem van Dael speelde ook mee in de A-
groep, maar kon helaas zijn vorm van vorig 
jaar niet vinden.

 

 
  

NJSK, donderdag 3 mei 
Foto: website NJSK door Harry Gielen 



 7

VENLO 3: KAMPIOEN LISB KLASSE 2A 
 
Door Peter Smith 
 
Venlo 3 was na zes ronden al kampioen in 
hun klasse en mocht in de laatste ronde te-
gen stadsgenoot Blerick 4.  

Helemaal tevreden met deze uitslag zullen 
ze niet zijn geweest. Maar desondanks 
kunnen wij ze volgend jaar bewonderen in 
de eerste klasse. 

 
 

                
 
 
 
 
 

De prestaties van de individuele  teamleden zijn als volgt. 
 

Naam Elo Aantal Winst Remise Punten TPR 
Burgmans , Ad 1579 4 3 1 3.5 1734 

Munten , Sjraar 1557 5 2 2 3 1597 

Laak op de, Jan 1633 4 1 3 2.5 1684 

Jacobitz , Karl 1608 4 3 0 3 1554 

Meilink , Robert 1624 5 1 2 2 1536 

Leipsig van, Ger 1547 2 0 2 1 1380 

Veld in 't, Gerard 1607 4 2 1 2.5 1553 

Laat de, John 1740 5 2 2 3 1813 

Overbeek van, Frank 1521 5 1 2 2 1347 

V.l.n.r.: Peter Schoeber (Venlo 2), Sjraar Munten, Karl Jacobitz, Robert 
Meilink, teamcaptain Gerard in ’t Veld en John de Laat. Vaste speler 
Frank van Overbeek ontbreekt op de foto. Foto: website LiSB. 
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KNSB COMPETITIE R8, VENLO 1 - HWP SAS VAN GENT:  5 - 5 
7 april 2018 
 
HET BEVRIJDENDE MATCHPUNT 
 
door Henk van Gool 
 
De wedstrijd Venlo - HWP Sas van Gent 
kende twee kanten. Een competitieve kant 
en een sociaal-emotionele kant. Om met het 
laatste te beginnen: voor aanvang van de 
wedstrijd werd een minuut stilte in acht 
genomen om het overlijden van ons zeer 
gewaardeerde clublid Piet Boonen te ge-
denken. Piet is jarenlang nauw betrokken 
geweest bij het eerste team van Venlo. 
Eerst als speler, later als ondersteunende 
kracht. Toen hij wegens zijn ziekte zijn 
werkzaamheden voor het eerste moest sta-
ken, zorgde hij er financieel voor dat Venlo 
1 met een aansprekend team aan kon tre-
den en daarmee een kans kreeg zich in de 
eerste klasse van de KNSB te handhaven. 
Piet was onze grootste supporter en daar-
naast een zeer prettige persoonlijkheid in 
de omgang. Zijn overlijden laat een pijnlij-
ke leegte achter. Als team zijn we dankbaar 
wat hij voor ons heeft gedaan en betekend.  
In zijn geest moesten we een moeilijk ge-
vecht leveren tegen een topteam, in een 
poging het laatste, reddende, matchpunt 
binnen te halen om degradatieperikelen te 
voorkomen. HWP Sas van Gent was in een 
nek aan nek race verwikkeld met concur-
rent De Stukkenjagers. Inzet: het kampi-
oenschap en promotie naar de meesterklas-
se. Het viel dus te verwachten dat de man-
nen uit Zeeland tot op het bot gemotiveerd 
de strijd met ons zouden aangaan. Het 
werd inderdaad een stevig gevecht, maar 
ondanks het krachtsverschil gaf Venlo 1 
geen duimbreed toe. Natuurlijk hadden we 
ook wat geluk nodig. Want kansen werden 
er hier en daar wel weggegeven. 
 
Bord 1 
Helmut Cardon – Andrei Orlov ½ - ½  
 

In deze partij werden geen fouten gemaakt. 
Andrei zette met zijn paarden druk op de 
damevleugel van Helmut en dwong hem 
zijn loperpaar te geven om geen pion achter 
te komen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.., Pbxa4 14.Pxa4, Pxa4 15.Lxf7+, Txf7 
16.Txa4 leidde tot een stelling waarin ob-
jectief bezien weinig aan de hand is, maar 
waarin zwart vanwege de mobiele pionnen 
structuur op termijn plezier zou kunnen 
gaan beleven aan zijn loperpaar. Beide he-
ren besloten al snel de vrede te tekenen. 
 
Bord 2 
Siem van Dael – Thibaut Maenhout 0 – 1  
 
Na twintig theoretische zetten raakte Siem 
tegen de Belgische IM de draad kwijt. In 
een mum van tijd zette Thibaut een ver-
woestende aanval op. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.Pg3? Dit paard had Siem defensief no-
dig. Na 21.Lxc5!, Pxc5 22.Dxb4, Da8 
23.Pc1! had zijn paard uitstekend meever-
dedigd en had hij daarna over lijnenope-
ning op de koningsvleugel kunnen naden-
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ken. 21.., Pd6 22.Ld3, Db6 23.Lxc5, Dxc5 
Als donkere wolken klitten de zwarte stuk-
ken samen om een gigantische onweersbui 
op de verzwakte witte koningsstelling los te 
laten. 24.Tc1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.., Pxb3! 25.axb3, Dd4 26.Db2, Dxd3+ 
27.Dc2, Da6 0 – 1. 
 
Bord 3 
Glen de Schampheleire – Maarten Strijbos 
1 – 0  
 
Maarten verslikte zich in zijn poging een 
vrijpion van Glen tegen te houden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.., La3? Dat is het verkeerde veld. Na 
34.., Ld2! 35.c6, La5 heeft zwart op tijd 
zijn verdediging op orde. Nu creëerde Glen 
met 35.c6, Pe8 36.c7!, Pxc7 37.Dxa7 op de 
a-lijn een nieuwe vrijpion. En die viel niet 
zonder stukverlies af te stoppen. 
 
Bord 4 
Joep Nabuurs – Koen Leenhouts 1 – 0  
 
Een verrassende uitslag vanwege een zeld-
zame openingsblunder van de sterke IM. 

Die moest al na luttele tien zetten een stuk 
geven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na het normale 7.., d6 is er niks aan de 
hand. Koen dacht een pion mee te pikken. 
7.., Pxd4? 8.Pxd4, exd4 immers na 
9.Dxd4?, c5 10.De3, c4 is het wit die een 
stuk verliest. Joep nam de pion echter niet 
met de dame terug maar speelde 9.e5! en 
nu zijn de rapen gaar voor zwart. Als het 
paard speelt (bv.., Pg8) volgt 10.Df3! met 
dubbele aanval op Ta8 en veld f7. Koen 
offerde met 9.., 0-0 zijn paard op f6 maar 
speelde vanaf dat moment een kansloze 
partij. 
 
Bord 5 
Paul Motwani – Rudi van Gool 0 – 1 
 
Nog een verrassende uitslag. Maar deze 
kreeg Rudi niet in de schoot geworpen. De 
zege werd eerlijk verdiend door goed spel 
en een uitstekende eindspeltechniek. 
Paul miste vlak na de opening een tactische 
finesse. De GM vertelde naderhand dat dit 
hem tijdens de partij zo dwars zat, dat hij 
zich liet afleiden van de actuele partijstel-
ling. Kleine foutjes werden door Rudi gre-
tig uitgebuit. Rudi won materiaal en bouw-
de dit voordeel uit tot een vol punt. 
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Het slot van de partij. Inmiddels is de voor-
sprong opgelopen tot twee pionnen. 
45.., Th2! zet de loper vast en profiteert 
van het feit dat wit de pion niet mag ne-
men. Na 46.Lxd3, Th3+ 47.Kd2, Txd3 
48.Txd3, Lxd3 49.Kxd3 wint zwart immers 
het pionneneindspel.46.Td7, b6 47.Tb7, 
Th1 48.Tb8+, Ke7 49.Tb7+, Kd8 50.Lg2, 
d2 en wit moest de loper geven voor de 
vrijpion. 
 
Bord 6 
Henk van Gool – Adrian Roos ½ - ½  
 
Een bloedeloze, correcte remise. De com-
puterbeoordeling kwam eigenlijk nooit bo-
ven de 0,3 voor één van de spelers uit. Het 
enige moment waarop ik het gevoel had dat 
er iets meer in had moeten zitten was op zet 
dertig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omdat de zwarte dame niet meedoet met de 
verdediging van de c-lijn overwoog ik hier 
de beide torens te ruilen en met mijn dame 
via de c-lijn binnen te dringen. Na  bijv. 
30.f3, Df5 31.Txc8, Txc8 32.Tc1, Txc1 
33,Dxc1, e5 34.Dc8+, Lf8 mag ik echter 
toch niet op a6 of e5 een pion pakken van-
wege 35.., Db1 met dubbele aanval op mijn 
beide lichte stukken. Ik besloot daarom met 
30.Dd3, Dxd3 31.Pxd3 de actieve zwarte 
dame af te ruilen, maar daarmee werd ver-
overing van de c-lijn onmogelijk en viel er 
voor mij, maar ook voor Adrian, niets meer 
te halen. 
 
Bord 7 
Rein Verstraeten – Alexander Nent 1 – 0  

Tot mijn aangename verrassing meldde 
Alexander dat hij, ondanks alle drukte 
rondom zijn verhuizing naar Darmstadt, 
toch nog een partij mee kon spelen. Eigen-
lijk had ik hem al voor de rest van het sei-
zoen afgeschreven. Helaas kon hij geen 
stempel drukken op de wedstrijd. Al vroeg 
in de partij werd een zwak veld in zijn stel-
ling hem fataal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als Alexander hier 12.., Dc7 speelt om het 
paard onder druk te zetten valt de schade 
nog mee. Na 12.., dxe3? 13.Pxe5!, exf2+ 
14.Txf2 (dreigt o.a. Pexf7) stond hij echter 
zodanig vast dat hij maar besloot met 14.., 
Pxe5 15.Lxa8, P7c6 de kwaliteit te geven, 
om nog enigszins spel te houden. Rein tikte 
de materiële voorsprong echter netjes uit. 
 
Bord 8 
Christian Busch – Simon Provoost ½ - ½  
 
Deze partij draaide voornamelijk om het 
volgende fragment: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een zet eerder had Christan onvoorzichtig 
22.f4 gespeeld, waarschijnlijk om het paard 
op e5 te verjagen en vervolgens Lg7 on-
schadelijk te maken. Daarmee verzwakte 
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hij echter veld e3. Na het automatische 
23.Lxg7?? (na 23.e3 valt het allemaal wel 
mee) had Simon hem kunnen executeren: 
23.., Pe3! valt immers de dame aan en 
dreigt mat op g2. Simon ontging de blunder 
en na 23.., Kxg7?? 24.Dd4+ kon Christian 
opgelucht ademhalen. Later kwam Christi-
an toch weer in de problemen en moest hij 
een dame-eindspel met minuspion verdedi-
gen. Dat deed hij echter uitstekend. Met 
een patwending haalde hij een belangrijk 
halfje voor Venlo 1 binnen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53.Kh3 is al voldoende voor gelijkspel, 
maar Christian had iets gezien. 53.Kh1!?, 
Kg4 54.De4+, Kxg3 55.De3+!! offert de 
dame. Simon moet wel nemen. 55.., Dxe3 
pat! 
 
Bord 9 
Gunter Deleyn – Thomas Neuer 0 – 1  
 
Het grote verhaal was de zege van Thomas. 
Onze Duitse schaakvriend maakte een ui-
termate moeizaam seizoen door en incas-
seerde de ene na de andere nederlaag. Hij 
was op een gegeven moment zo murw, dat 
ik hem een peptalk moest geven om hem 
weer aan het spelen te krijgen. Of het aan 
mijn adviezen lag weet ik niet. Feit is dat 
hij in een uitstekend gespeelde pot tegen 
Gunter eindelijk zijn eerste zege wist te 
boeken. 
 
 
 
 

 
 
Hier wint Thomas met behulp van een 
schijnoffer een pion: 24.., Pxf4! 25.Lxf4, 
Txf4 26.Le5, Kh1? (sterker is 26.., Pe2) 
27.Lxf4 
Even later stond het zo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De witte koning staat te kwetsbaar. Na 
35.Pe2 loopt het zelfs mat. 35.., Df3+ 
36.Kh2, Df2+ herhaalt de zetten in de tijd-
noodfase, maar dat blijkt niet meer rele-
vant. 37.Kh1, Df3+ 38.Kh2, Th4 39.Pg1, 
Lf4 mat. De opluchting bij Thomas was 
enorm. Eindelijk was de negatieve reeks 
doorbroken. En op wat voor moment! Zijn 
zege droeg in belangrijke mate bij aan het 
gelijkspel tegen HWP. 
 
Bord 10 
Carsten Fehmer – Hans Groffen ½ - ½  
 
Een partij met twee gezichten. De eerste 
dertig zetten waren voor Carsten. Met ge-
degen positiespel en een flinke portie ge-
duld veroverde hij een pion. Daarna kwam 
de onvermijdelijke tijdnoodfase en daar liet 
hij zich nog bijna flessen: 
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Carsten is zojuist uit het torenschaakje 
weggelopen naar c3. Dit blijkt een blunder. 
Als Hans nu iets langer had gekeken had 
hij misschien het fraaie 43.., Pd4! gespot. 

Dat dreigt 44.., Tc2 mat en 44.., Pxf3 to-
renwinst. Carsten had dan met 44.exd4, 
Txe1 de kwaliteit moeten geven. gelukkig 
nam Hans iets te gehaast pion h2 mee 43.., 
Txh2?! waarna beide spelers, geschrokken 
van hun misser, een zet later remise over-
een kwamen.  
 
Met deze belangrijke 5 – 5 tegen titelkandi-
daat HWP Sas van Gent stelde Venlo 1 
klassebehoud veilig. De laatste wedstrijd 
tegen het andere HWP (HWP Haarlem) 
kan zonder stress worden afgewerkt.  

 

KNSB COMPETITIE RONDE 9:  HWP HAARLEM 1 - VENLO 1 
21 april 2018
 
OM DES KEIZERS BAARD 
 
door Henk van Gool 
 
Af en toe doet het lot stevig zijn best om je 
team te decimeren of obstakels te leggen in 
je reisplannen. Voor de laatste KNSB ronde 
kampte ik met zoveel afzeggingen, dat ik blij 
was dat ik nog een heel team op poten kon 
brengen. Bas van der Grinten en Peter 
Schoeber gingen als invallers mee. Het team 
vervolgens voltallig in Haarlem krijgen, 
bleek ook geen sinecure. 
De hobbels die NS legt voor de reiziger 
(gewijzigde spelregels voor de groepskaart 
en werkzaamheden) wist ik uiteindelijk te 
nemen. Als je dan, eenmaal onderweg, ter-
nauwernood een teamlid ervan kunt weer-
houden in de verkeerde bus te stappen (met 
dank aan Rudi voor het sprintje dat hij trok 
om dit te voorkomen) en een half uur voor 
de wedstrijd van een ander teamlid een bel-
letje krijgt dat hij tachtig kilometer voor 
Haarlem in een file achter een ongeval 
staat, dan weet je hoe laat het is: dit werd 
niet onze dag.  
Uiteindelijk zaten we dan wel met tien man 
achter de borden, maar Thomas moest van-
uit de parkeergarage van het Carlton-
Square hotel, waar de wedstrijd plaats had, 

naar de eerste verdieping rennen om op tijd 
zijn eerste zet uit te kunnen voeren voordat 
het reglementaire uur verstreken was. Het 
zal je toch gebeuren; Rijdt je uren vanuit 
Duitsland naar Haarlem en dan zou je een 
reglementaire nul krijgen, omdat je een 
paar seconden te laat achter het bord ver-
schijnt! 
De stand in de groep motiveerde ook al niet 
tot grootse daden. Zowel Venlo als Haarlem 
hadden zich gehandhaafd en deden niet mee 
om promotie. De wedstrijd was er een om 
des keizers baard. De verslapte aandacht 
leidde ertoe dat we diverse kansen misten. 
Het gevolg was een stevige oorwassing door 
HWP Haarlem, dat zich net wat alerter 
toonde. De Haarlemmers wonnen terecht, 
maar de grote uitslag van 7,5 – 2,5 was vol-
komen onnodig.  
 
Bord 1 
Rudi van Gool – Jaap de Jager 0 – 1  
 
Rudi kreeg klop van de kersverse Haarlem-
se IM. Die hield het tempo hoog en bracht 
Rudi daarmee in tijdsproblemen. De zorgen 
begonnen toen Rudi op de 16e zet zijn dame 
verkeerd posteerde. Via een lange afwikke-
ling won Jaap een pion. Niettemin had Rudi 
wat compensatie in de vorm van actieve 
stukken en het leek erop dat hij zijn pion 
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kon gaan terug halen. In tijdnood miste hij 
echter dat er een adder onder het gras lag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.Lxa4?, c4! 30.Db1, Ta8 31.Txc4 het 
leek allemaal net te kloppen voor wit, maar: 
31.., Txa4! En Rudi gaf op. Hij mocht het 
stuk niet terugpakken wegens 32.Txa4, 
Lxd5+ met dameverlies.  
 
Bord 2 
Adam Feher – Joep Nabuurs ½ - ½  
 
Joep kwam zonder problemen uit de ope-
ning en kon zelfs aan voordeel gaan denken. 
20.., Pa4 had wit voor iets meer problemen 
gesteld, zie diagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20..,Pa4 valt b2 aan en dwingt een toren 
naar het passieve veld b1. Misschien wilde 
Joep zijn pion op a6 beschermen en speelde 
hij daarom 20..,Pc4 Na 21.Lxc4,Txc4 
22.De2,Dc7 23.Pa5 was de stelling volko-
men gelijk en besloten de heren het punt te 
delen en van het mooie weer te gaan genie-
ten. 
 
Bord 3 
Thijmen Smith – Bart Gijswijt 0 – 1  
 

In ruil voor een pion bezorgde Thijmen zijn 
opponent een tripplepion. Bart wist echter 
van de kop van deze pionnenrups een vrij-
pion te maken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nodig was 23.Dc2 om op 23..,e3 de pion te 
kunnen slaan, zonder na 24.fxe3,Dxe3+ de 
loper te verliezen. 
Thijmen speelde 23.b5? waarop na 23..,Tf8 
24.Kh1,e3 25.f3 de vrijpion een feit werd. 
25.fxe3,Txf1 26.Lxf1,Dxe3 is immers met-
een uit. Thijmen trachtte later in ruil voor 
stukverlies nog eeuwig schaak te houden, 
maar dat mislukte. 
 
Bord 4 
Babak Tondivar – Siem van Dael 1 – 0  
 
Siem legde het loodje tegen de degelijke, 
ervaren Babak Tondivar. Die verbeterde met 
kleine middelen zijn positie en maakte ge-
bruik van een zwakte in Siems stelling om 
een pion te veroveren. Op het juiste moment 
gaf hij de pion weer terug in ruil voor een 
actieve toren en loper in het eindspel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De witte stukken zijn monsters. Door met 
tempo pion f5 te ontpennen, kon Babak af-
wikkelen naar een winststelling. 
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38.Ke1!, Lc2 39.Kd2, La4 40.fxg6, Kxg6 
41.gxh5+, Kxh5 42.Txf7 en wit won het 
eindspel met zijn pluspion. 
 
Bord 5 
Henk van Gool – Jan Willem van Prooijen  
½ - ½  
 
Ik kwam prettig uit de opening maar miste 
een kans op een stevig plusje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe sla je terug op d5? Ik speelde een beetje 
automatisch het ‘normale’ 13.Lxd5 en sloeg 
me vervolgens in gedachte voor het hoofd. 
Het betere 13.Dxd5! dreigt zowel 14.Dxc6 
als 14.Lc5. Op zijn minst komt zwart in 
moeilijkheden over veld c5, wat een mooie 
voorpost is voor een wit stuk. Na mijn mis-
ser bleef de strijd in evenwicht en tenslotte 
werd er afgewikkeld naar een potremise 
stelling. 
 
Bord 6 
Collin Boelhouwer – Christian Busch 
½ - ½  
 
Christian wist het witte centrum op te bla-
zen en een pionnetje te kapen. Die pion leek 
Collin vanwege zijn actieve stukken wel 
weer terug te krijgen, maar er zat toch een 
tactische mogelijkheid in de stelling waar-
mee Christian duidelijk in het voordeel had 
kunnen komen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met 15.., d3! kon Christian zijn tegenstrever 
voor aardig wat problemen stellen. 16.Dxd3 
verliest immers materiaal na 16.., Pc3!! 
17.Lc2, Pb4 18.Dc4, Pxc2 19.Pxc3, Pxa1. 
Bovendien dreigt 16.., Lxb2 een tweede pi-
on te winnen. Christian besloot de penning 
van Pc6 op te lossen, maar had na 15.., b5 
16.cxb6ep, Pxb6 17.Lxc6, Dxc6 18.Pexd4, 
Dd5 geen pluspion meer en nog slechts 
marginaal positievoordeel. Nadat de dame-
vleugel werd leeggeruild bleef er niets meer 
te spelen over. 
 
Bord 7 
Carsten Fehmer – Pieter de Jager ½ - ½  
 
Carsten had Pieter in de opening al kunnen 
platwalsen. Dan had hij wel een stukoffer 
diep moeten berekenen. De mogelijkheid is 
onze positiespeler waarschijnlijk ontgaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier leidt na 10.cxd5, exd5 het loperoffer 
11.Lxd5!!, cxd5 12.Pxd5 tot een sterke aan-
val, bijv.: 
 
analysediagram 
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12.., Dd8 13.Pc7+!, Dxc7 14.Df7+, Kd8 
15.Pe6+, Kc8 16.De8+, Dd8 17.Dxd8 mat. 
Of 12.., Df8 13.Lf4! (dreigt met 14.Pe6, 
Df7 15.Lxd6 het stuk met rente terug te 
winnen) 13.., Lxf4 14.gxf4, Pgf6 15.Pc7+, 
Ke7 16.Da3+, Kd8 17.Pce6+ met dame-
winst. Carsten deed het, geheel naar zijn 
aard, voorzichtiger: 10.f3, Lh5 11.e4, h6 
maar zag zijn voordeel na 12.Ph3 (12.Pxe6! 
is nog steeds een kansrijk stukoffer) verwa-
teren. Hij bereikte nog wel een dubbeltoren 
eindspel met pluspion, maar dat viel niet 
meer te winnen. 
 
Bord 8 
Max Merbis – Bas van der Grinten 1 – 0  
 
Bas kwam niet onaardig uit de opening 
maar koos een verkeerd plan, waarna Max 
met zijn loperpaar en spel tegen een geïso-
leerde pion op een plusje kon bogen. Bas 
besloot tot een woeste stormloop op de witte 
koningsvleugel en had daar in zoverre suc-
ces mee, dat Max groot voordeel liet glip-
pen. Met de remise binnen handbereik ma-
noeuvreerde Bas zijn koning echter in een 
matnet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De witte pluspion doet er weinig toe omdat 
de zwarte stukken te actief zijn. Zowel 38.., 
Kf6 als 38.., Kd6 houden de stelling in 
evenwicht. Er is maar één veld waar de ko-
ning niet naar toe mag... 
38., Kd4?? Max liet deze buitenkans niet 
lopen: 39.Te4 mat! 
Een zeer ongelukkig slot van een enerve-
rende partij. 
 
Bord 9 
Thomas Neuer – René Duchêne ½ - ½  
 
Thomas herstelde zich goed van zijn wedren 
om op tijd achter het bord te verschijnen. 
Niettemin verslikte hij zich in het actieve 
spel dat René op de koningsvleugel had en 
kwam hij even totaal verloren te staan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.Tff2 ligt eigenlijk voor de hand. Torens 
op de 2e (7e) rij hebben immers een ver-
woestende werking. Gelukkig voor Thomas 
had René alleen oog voor de pion op g5. 
36.., Pxg5? waarna Thomas er als de kippen 
bij was om met 37.e4 het kwetsbare veld f2 
te controleren. Later kreeg hij zelfs nog een 
kans om op winst te spelen: 
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Als Thomas hier 59.Td6! speelt, zet hij niet 
alleen zwarts vrijpion onder druk, maar 
maakt hij ook ruimte om met zijn koning 
naar voren te lopen. Een voorbeeld: 59.., 
Th1 60.Ka5 (er dreigde mat!) 60.., Ta1+ 
61.Kb6, Tb1 62.Pxd5, Pc2 63.Kxa6, Pxb4 
64.Pxb4, Txb4 65.Th6 en de witte pion 
loopt door. Na het gespeelde 59.Pg4+?, Kf4 
60.Pf6, Th1! Moest de witte koning achter-
uit 61.Ka3, Pb5+ en de winst was verkeken. 
 
Bord 10 
Indra Polak – Peter Schoeber 1 – 0  
 
Peter schatte zijn stelling na dameruil ver-
keerd in en verloor een pion. Daarna zette 
hij de hakken in het zand en dirigeerde hij 
de partij naar een objectieve remisestelling 
door zijn tegenstander te verleiden nog meer 
pionnen te rapen, die echter geen waarde 
hadden. Zie diagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indra heeft maar liefst drie pluspionnen. 
Maar ze staan allemaal achter elkaar. Effec-
tief gezien heeft wit eigenlijk maar één vrij-
pion, die ook nog stevig geblokkeerd wordt. 
De formatie is dan ook moeilijk nog in be-
weging te krijgen. Peter moet zijn zwartvel-
dige loper dan wel zodanig plaatsen, dat hij 
na Kd6 op tijd schaak kan geven. Bijv. 54.., 
Ld8 55.Kd6, Lc7+ 56.Ke6, Ld8 57.Lf5, La5 
58.Ld4, Ld8 en het is niet te zien hoe wit 
verder kan komen. 
Peter ging echter met zijn lopers op avon-
tuur en dat bleek dodelijk: 
54.., Lf2?! 55.Kd6, Lf3?? Het was nog niet 
te laat om op zijn schreden terug te keren. 
55.., Lh4! 56.Lf5, Ld8 57.Lc8+, Kxc8 

58.Kxc6, Le7 en de zwarte koning valt niet 
meer van c8 te verjagen.  
56.Le8, Lg4 57.c6+, Kb8 58.Ld7 zwart gaf 
op. 
 
Na lekker te hebben gegeten hoopten we 
vervolgens snel huiswaarts te kunnen. Het 
was immers nog twee en een half uur reizen 
en zelf moest ik daarna nog in de auto stap-
pen om Carsten naar huis te brengen. Tot 
onze verrassing was de bushalte vlak bij het 
hotel niet meer beschikbaar. De wegen wa-
ren afgezet voor het bloemencorso dat van-
uit Noordwijk naar Haarlem trok. We moes-
ten een kilometer lopen naar de bushalte bij 
station Haarlem. Vandaar konden we een 
bus naar Amsterdam Zuid nemen voor de 
trein huiswaarts. Dat werd dus nachtwerk. 
Tja, je hebt van die dagen... 
 
In onze KNSB groep eindigden we als zes-
de. De Stukkenjagers Tilburg werden zoals 
verwacht kampioen. De Pion Roosendaal en 
De Toren Arnhem degradeerden. 
 
KNSB klasse 1B 
1. De Stukkenjagers  15  62 
2. HWP Sas van Gent 14  51,5 
3. DSC Delft   14  48 
4. HWP Haarlem  11  48 
5. Paul Keres   9    49,5 
6. Venlo   7    37,5 
7. Zukertort Amstelveen 6    44 
8. UVS   6    38,5 
9. De Pion   4    36,5 
10. De Toren Arnhem 4    34,5 
 
Persoonlijke uitslagen: 
Andrei Orlov  3,5 uit 7  bord 1 
Joep Nabuurs 4    uit 8  bord 2.8 
Maarten Strijbos 2,5 uit 6  bord 3.2 
Thijmen Smith 3    uit 7  bord 4.3 
Rudi van Gool 4,5 uit 9  bord 4.3 
Siem van Dael 2,5 uit 7  bord 4.4 
Philipp Welzel 3,5 uit 5  bord 5.8 
Henk van Gool 2,5 uit 7  bord 6.9 
Alexander Nent 0    uit 2  bord 8 
Christian Busch 4,5 uit 8  bord 8.1 
Thomas Neuer 1,5 uit 9  bord 8.3 
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Carsten Fehmer 3    uit 7  bord 9.3 
Christof Sielecki 1,5 uit 2  bord 2 
Frans Mertens 0,5 uit 2  bord 8 

Bas v.d. Grinten 0    uit 1  bord 8 
Geert Hovens 0,5 uit 1  bord 9 
Peter Schoeber 0    uit 1  bord 10 

 
 

             - 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 toneel-
stuk ‘De barones en de dominee’. 
Theater Suus, Zwolle  
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BOEBS COLUMN 

Wonderen bestaan 
 
door Boeb Jacobs 
 
‘Wonderen be-
staan echt’, dat 
beweerde althans 
een pastoor in een 
briefwisseling. Een 
stelling die ik des-
tijds met overtui-
ging bestreed. 
Maar de laatste tijd 
begint mijn over-
tuiging over aller-
lei zaken af te nemen, ik begin terug te 
krabbelen. Waar ik vroeger zo zeker van 
was daar begin ik nu wel eens aan te twijfe-
len. ‘Had ik het destijds wel bij het goede 
eind’, denk ik dan. Het schijnt met de leef-
tijd te maken te hebben, ’Wijsheid komt met 
de jaren’, zegt een spreekwoord. Niet dat ik 
of de mensen in mijn omgeving daar nu zo 
vreselijk veel van merken, maar het is bij 
mij misschien pas begonnen. Ik was altijd 
al een beetje laat, een beetje speels. 
 
De tijd vliegt, en lijkt steeds sneller te gaan. 
Begonnen met een éénmalig optreden, ben 
ik inmiddels opgeklommen tot één van vas-
te schrijvers in ons clubblad en krijg ik 
mails waarin ik vriendelijk, maar daarom 
niet minder dringend, word gewaarschuwd 
dat de termijn voor het inzenden van kopij 
binnenkort verstrijkt. Het blijft een wonder-
lijke ervaring voor iemand die op school 
het papier waarop een opstel moest worden 
geschreven soms blanco inleverde, omdat 
ik op dat moment en in die omgeving geen 
tekst wist te verzinnen. Ondertussen leest u 
in het clubblad van de V.S.V. alweer mijn 
vijftigste column. Een wonder? Jazeker, 
want niet alleen heb ik met mijn eigen be-
perkingen te maken. Dat die in ruime mate 
aanwezig zijn zal zelfs de meest oppervlak-
kige lezer inmiddels wel zijn opgevallen. 

Maar er worden door ‘gezaghebbenden’ 
ook allerlei voorwaarden gesteld. 
Aanvankelijk stond bijvoorbeeld de redac-
tie op het standpunt dat het in ons clubblad 
over schaken moest gaan. Een houding 
waar natuurlijk iets voor te zeggen is. Maar 
in mijn geval was dat een probleem, omdat 
maar bitter weinig mensen belangstelling 
hebben voor mijn visie op de schaaksport 
en wat ik daar eventueel over zou schrijven. 
Gelukkig heeft hoofdredacteur Peter Smith, 
realist als hij is, dat ook ingezien en heeft 
hij zich bijtijds gerealiseerd dat je zonder 
kopij geen clubblad kan maken: ‘Het moet 
een link met schaken hebben’, is nu de 
norm. 
 
Kijk, dat is andere koek. Daar kan een een-
voudige hobbyschrijver in de toekomst wat 
mee. Nu komen ineens onderwerpen als 
mens-erger-je-niet, Monopoly, Stratego en 
dammen voor een column in aanmerking. 
Allemaal sporten die een link met schaken 
hebben. Oké, de link is niet sterk en zal 
door menigeen zelfs worden ontkend, maar 
bordspellen zijn het wel. ‘Mens erger je 
niet’. Dat zou ik wel eens tegen een tegen-
stander willen zeggen wanneer die zich 
zichtbaar ergert aan een door hemzelf ge-
maakte fout. Het spel heeft meerdere links 
met schaken. De gelukkigste wint en je kan 
er af geslagen worden. Stratego komt vol-
gens de nieuwe richtlijn zeker in aanmer-
king om over te schrijven. Het heeft met 
schaken een link dat alle figuren worden 
ingezet om één figuur te beschermen. Mo-
nopoly moet ook kunnen, het is een saai 
spel dat te lang duurt. Tenslotte dammen, er 
mag over geschreven worden, maar het spel 
heeft daarvoor te weinig statuur. Dat het op 
de achterkant van een schaakbord wordt 
gespeeld, zegt al genoeg. 
 
Zo, het is weer genoeg geweest. Voordat ik 
aan dit verhaaltje begon wist ik niet waar-
over te schrijver. De pastoor heeft gelijk, 
wonderen bestaan. 
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Interne Zaken 
 
 
 
 
 

 
 
 

Boeb & Goud 
 
Door: Nico van der Hoogt     
 
  
 Helaas, geachte lezer(es), u zit er falie-
kant naast. Neen, bovenstaand ornament 
duidt niet op het aantal lentes dat ‘onze’ 
Boeb (* 1934, Hilversum), inmiddels op 
zijn levensteller mag noteren. Dat is toch al 
weer even geleden bij onze schaaknestor. 
Ik wil hier wel even stilstaan bij een ander, 
bijzonder heuglijk feit. Hij schrijft in dit 
clubblad namelijk zijn 50ste bijdrage aan het 
veelgelezen schaakorgaan van onze VSV.  
En levert daarmee zijn zoveelste columnis-
tenpareltje af. Tot groot genoegen van allen 
die de schakerij in het algemeen en de VSV 
in het bijzonder een warm hart toedragen.  
Natuurlijk is een deel van Boebs beschou-
wingen van retrospectieve aard; immers 
loopt hij al weer heel wat jaartjes mee op 
dit ondermaanse. Waarbij hij ook af en toe 
de schaakmodus uitzet en ons een inkijkje 
toont in andere Boebiaanse werelden. Zo 
komen we bijvoorbeeld te weten, dat hij als 
zeer verdienstelijk judoka zo menig oppo-
nent deed beven op de tatami. Achteloos 
een achtste sutemi of dertiende beenworp 
producerend. Hetgeen allemaal resulteert in 
het behalen van de Zwarte Band, de eerste 
dan. Niet niks! 
 
 
 
 
 

Beeld a.u.b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boeb in de rituele judo-eske beginhouding. 
De tegenstander licht fixerend met de bood-
schap: “I am the greatest!”  bron: fam. al-
bum Jacobs 
 
In het stuk “Matten”, c.26,  krijgen we 
nog een wijze les mee van judoprofessor 
Jigoro Kano: “Dikke takken breken af, 
dunnere buigen door en geven mee”. 
 
Verder komen we te weten dat Boeb als 
wachtmeester der artillerie diende “onder 
Harer Majesteits wapenrok”. We leven 
dan medio de jaren ’50, de tijd van de 
Koude Oorlog. Nederland echter kon,  
doordat de Rode Vijand lucht had gekre-
gen van ’s mans mobilisatie, rustig gaan 
slapen. Onze krijgsman zelf meldt monter 
in column 22: “De Russen hebben inder-
tijd maar van een aanval op het vrije wes-
ten afgezien.” 
Ook hier is beeld van. 
 
 
 
 
 
            
 
Bron: MIVD 
 
 
“Wat, Stalin dreigt? Regel ik, jongens…” 
 
Daarnaast blijkt de oud-Hilversummer 
een begenadigd tennisser. Rond 1960 
leert hij het spel, toen nog “elitair en be-
kakt”.(B.) Gevreesd werd hij naar eigen 
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zeggen vooral door zijn “snoeiharde dri-
ves en l(b)oepzuivere lobs”. Deze talen-
ten zien we terug bij de oud-Venlo scha-
ker Johan, Boebs en Tineke’s zoon.  
 Vanzelfsprekend heeft het merendeel van 
Boebs geschriften een verbinding met 
Caïssa. Op verhalende, beschouwende 
soms nostalgische wijze komt zijn 
schaakleven in de meeste columns voor-
bij. Boeb toont zich daarin niet eenken-
nig. Meerdere schaakverenigingen mogen 
hem als lid begroeten. “SchaakVelden” 
blijkt zelfs door hemzelf geïnitieerd. En 
aldaar ERELID maar liefst. 
 
 Een ander terugkerend onderwerp is ’s 
mans deelname (tot vorig jaar) aan het 
jaarlijkse Hoogoventoernooi. De unieke 
sfeer aldaar, de bijzondere ontmoetingen 
en B’s en Tinekes  indertijd gammele, 
maar rustieke  onderkomen “Sonne-
vanck”. Logement in kamer 14, de 
‘bruidssuite’. Inclusief losse stopcontac-
ten… In 2015 laat hij hier zelfs een loper 
over diens eigen pion op d5 springen. 
Lachen, gieren & brullen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zoals ik zelf indertijd noteerde: “Boeb apai-
seert alvast zijn opponenten in Wijk aan 
Zee.”  
 
 Ook existentiële levensvragen worden 
niet geschuwd: “Is sport wel zo leuk?” 
De intense pijn van een verloren pot. De 
afschuw, de schrik en het ongeloof. 
Waarmee hij in de reusachtige voetsporen 
treedt van  een gekwelde Hein Donner. 

Die in zo’n gevallen zelfs dreigde het 
‘mannelijk lid uit te rukken’. Zover gaat 
Boeb goddank niet. Ze zien je bij de 
zorgverzekering immers aanko-
men…(“Geen lid? Géén betaling!”) 
Of ook: “Waarom schrijven?” Zelfkastij-
ding? Het houdt hem uit de kroeg en van 
de straat. En: “Ik doe maar wat”.  
En ach, de vele anekdotes. Zoals die keer 
dat een schaker met zijn antieke schaak-
klok het speellokaal betreedt en de niet-
schakende clientèle meent met een dui-
venmelker van doen te hebben… 
Of van een schakende Piet K., die des 
morgens vroeg de brievenbus hoort klep-
peren. 
De tijd vergeten. De gezelligheid in Tege-
len annex het nachtbraken. Ach. 
 

   
Hier zo’n  duivenmelkersklok. Hèt grote ver-
schil met het ouwe analoge schaakuurwerk is 
natuurlijk die draagband. Een echte schaker 
ziet dat zo… 
 
 Tot slot mag ik u een welgemeend advies 
geven. Zit het soms wat tegen in het le-
ven; partij verloren, de melk  overgekookt 
of het winnende loterij lot à € 100.000,- 
kwijtgespeeld? Geen nood. Op onze on-
volprezen website kunt u alle columns 
van Boebs hand in de clubbladen vanaf 
2010 kosteloos nalezen. En de wereld ziet 
er plots veel beter uit… 
Met hartelijke dank aan onze columnist. 
Van harte aanbevolen! 
 
Nico, mei 2018 
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GEERTS COLUMN 
Schakie Splinter doceert 

 
Door Geert Hovens 
 
Geachte schaakvrienden, beste houthak-
kers, 
 
Aangezien on-
dergetekende in 
de rol van wed-
strijdleider (met 
korte ei) ook 
gezegend is met 
een diploma 
Scheidsrechter 
A, zal ik enkele 
zaken uit de 
verse FIDE-Regels voor het Schaakspel 
met de lezer doornemen. Opvallende high-
lights, leuke aardigheden, feitjes en weet-
jes.  
 
De Fide-Regels voor het Schaakspel (Scha-
ken is niet voor niks een Koninklijk spel, 
want let op de HOOFDLETTERS) onder-
scheiden Basisspelregels en Wedstrijd re-
gels.  
De Basisspelregels behandelen achtereen-
volgens: 

 Aard en doel van het schaakspel 
 De beginopstelling van de stukken 

op het schaakbord 
 De loop der stukken 
 Het uitvoeren van een zet 
 Het einde van de partij 

 
Een schaakpartij wordt gespeeld tussen 
twee tegenstanders met lichtgekleurde en 
donkergekleurde stukken oftewel tussen 
(Wit) en (Zwart) die spelen met lichtge-
kleurde – ‘witte’- en donkergekleurde –
‘zwarte’- stukken. Tot zover alles bekend. 
De haakjes en de aanhalingstekens moeten 
elke discriminatie in de kiem smoren. 
 
Echter dan komen we bij artikel 1.4:  

Het doel van elke speler is, de koning van 
de tegenstander zodanig ‘aan te vallen’ 
dat de tegenstander geen reglementaire 
zet meer kan doen.  
Nu weet ik wel dat dit duidt op een vurige 
gewenste eindstelling, maar het doel lijkt 
me toch in de eerste plaats niets meer of 
minder dan een leuke pot schaken. Het doel 
van de ‘mindere’ speler lijkt me vooral te-
genhouden van de aanval. Of alles lekker 
dichtschuiven. Ieder zijn meug zou ik zeg-
gen. 
 
Hoe zou u de zet van het paard omschrij-
ven? Een recht en een schuin, twee hori-
zontaal en een verticaal of andersom, de 
letter L. De FIDE heeft de volgende om-
schrijving in artikel 3.6:  
Een paard mag worden verplaatst naar 
een van de dichtstbijzijnde velden die 
niet op dezelfde lijn, rij of diagonaal lig-
gen als waarop het staat. 
Zo kan het natuurlijk ook. Daar sta je niet 
elke partij bij stil. Maar het klopt als een 
bus, teken maar een bord van vijf bij vijf, 
plaats de dame op het middelste veld en 
dan het paard en zie: samen bestrijken ze 
het hele bord van vijf bij vijf. 
 
De rokade is een zet van de koning. Dat 
staat in artikel 3.8. Je moet eerst de koning 
verplaatsen en daarna de toren. Echt waar? 
Ja. Echt waar. 
 
De schaakklok komt pas bij de wedstrijdre-
gels aan de orde. Meer specifiek gaat het 
over de omgang met de klok in artikel 6.2.3 
t/m 5: 
6.2.3 Een speler moet zijn klok indruk-
ken met dezelfde hand als waarmee hij 
zijn zet deed. Het is een speler verboden 
een vinger op de klok te houden of erbo-
ven te laten ‘zweven’.  
6.2.4 De spelers dienen de schaakklok 
correct te behandelen. Het is verboden 
de klok met kracht in te drukken, hem 
op te tillen, de klok in te drukken voor-
dat hij gezet heeft of om te gooien. Een 
incorrecte behandeling van de klok moet 
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worden bestraft overeenkomstig artikel 
12.9.  
6.2.5 Alleen de speler wiens klok loopt 
mag de stukken rechtzetten. 
Ahum, het gooien met de klok is dus ver-
boden. Dat u het maar weet. 
Ook nog even iets over onreglementaire 
zetten. In welke gevallen is een zet onre-
glementair: het laten staan van een pion op 
het promotieveld (dan wordt de pion ver-
vangen door een dame van dezelfde kleur); 
het indrukken van de klok zonder een zet te 
doen; twee handen gebruiken voor het doen 
van een zet (in geval van rokeren, slaan of 
promotie) en de klok indrukken.  
 
Tot slot nog iets over het zogenaamde 
‘Versneld beëindigen’. Iets wat denk ik bij 
weinig lezers bekend is staat omschreven in 
Richtlijn III (voorheen appendix G). Dat 
luidt: 

Als de aan zet zijnde speler minder dan 
twee minuten op zijn klok over heeft, 
dan mag hij verzoeken om verder te spe-
len met 5 seconden increment voor beide 
spelers. Dit is ook een remiseaanbod/-
voorstel. Als dit remisevoorstel wordt 
afgewezen en de arbiter gaat akkoord 
met het eerder genoemde verzoek dan 
moet die extra tijd op de schaakklok 
worden ingesteld. De tegenstander krijgt 
twee minuten extra tijd en de partij 
wordt voortgezet. 
 
En nu maar afwachten of de verzoeken mij 
de komende tijd om de oren gaan vliegen. 
Bij het aanstaande Venlo Open wil ik deze 
Richtlijn in ieder geval onder de aandacht 
brengen. 
 
Schakie Splinter 

 
 
LISB COMPETITIE VENLO 2, RONDE 6 EN 7 
8 april 2018 en 6 mei 2018
 
GAAT VENLO 2 NAAR DE KNSB? 
na een misgelopen match tegen DJZ 1 en 
een winst op GESS 1. 
 
Een slotbijdrage van Marc van der Lee 
 
8 april 2018: ronde 6 
DJZ 1  – Venlo 2                 8-0 R 

Alle wedstrijden werden niet gespeeld. Eén 
van de twee auto’s, met Nico, Geert, Bas en 
Marc aan boord, leed panne en kwam niet 
opdagen in Noorbeek. De andere auto (met 
Piet, Hans, Rainer en Peter) was wel aan-
gekomen en na enig overleg werd ten on-
rechte besloten de gehele wedstrijd niet te 
spelen. Dit leidde tot een reglementaire 8-0 
nederlaag met 2 matchpunten aftrek en 40 
euro geldboete die later kwijtgescholden 
werd. Indien de 4 aanwezigen wel gespeeld 
hadden, telde de uitslag gewoon mee maar 
zou de straf van 2 matchpunten blijven 

staan en kans op een geldboete van slechts 
5 euro. 
 
6 mei 2018: ronde 7 
GESS 1  – Venlo 2                1-7 
Koert Laenen  – Rainer Montignies 0-1 
Henk Marwa  – Nico van der Hoogt 0-1 
Theo Verstappen – Joachim Guddat  ½ 
Marlies Hamers – Peter Schoeber 0-1 
Harry van der Pol – Geert Hovens 0-1 
Maurice Goldstein – Jos Rievers 0-1 
Peter Claes – Marc van der Lee  ½ 
NO – Piet Thijssen 0-1 
 
Piet, net terug van een vakantie in Polen,  
werd met deze bye toch een beetje het kind 
van de rekening. Koert Laenen gaf vooraf 
al aan dat GESS met een zevental kwam. 
Tegen GESS 1 hebben we de deceptie van 
8 april wél kunnen wegpoetsen, moet ge-
zegd worden dat GESS 1 echt een maat te 
klein was voor de Promotieklasse. Het 
Eloverschil was niet minder dan 507 pun-
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ten (zij 1433 wij 1940) waardoor de 7-1 
winst toch nog iets flets afsteekt. Peter had 
de eer om met 1003 Elo-punten voorsprong 
van start te gaan. 
Met 4 overwinningen, 3 nederlagen en 2 
strafpunten zijn we met 6 punten op plaats 
6 terecht gekomen. Of we daarmee geluk-
kig moeten zijn laat ik maar even in het 
midden. 
Of we komend seizoen opnieuw uitkomen 
in de LiSB Promotieklasse is vooralsnog 
twijfelachtig. Venlo 2 heeft zich opgegeven 
voor deelname aan de nieuwe opzet van de 
KNSB en dat houdt in dat we op de zater-
dagen uit gaan komen in een naar verwach-
ting meer Noord-Limburgse en Oost-
Brabantse schaakcompetitie. Alleen als de 
uitbreiding van de KNSB met een 4e (en 
een 5e klasse) wordt afgeblazen blijft alles 
zoals het is en speelt Venlo 2 ook volgend 
jaar op de zondag. Het blijft afwachten, 
meer zal binnenkort wel bekend worden. 
Wordt vervolgd… 
 
De slotstand is: MP  BP 
1 Voerendaal 3 14  42,5  gepromo-
veerd 
2 Maastricht 1 10  37 
3 Blerick 2 9  28,5 
4 DJC 2 6  29,5 
5 DJZ 1 6  28 
6 Venlo 2 6  28 
7 DJZ 2 3  19,5 
8 Gess 1 0  11     gedegradeerd 
 
De persoonlijke resultaten: 
 R1 R2 R3 R4 R5 R7 Tot TPR 
Rainer 0 0  1 1 1  3 1913 
Joachim 0  1  1 ½  2½ 1994 
Jos 1 0 1 ½ 0 1  3½ 1930 
Peter 1 0 1 ½  1  3½ 1792 
Bas 0 ½ 1 1 ½   3 1962 
Geert 0 0  ½ 0 1  1½ 1723 
Piet 0  1  1 1  3 1921 
Hans  ½ ½  ½   1½ 1870 
Marc  ½ ½ 0  ½  1½ 1636 
Nico ½ ½ 1 ½ 1 1  4½ 1895 
Frans    ½    ½ 1825 
Gelijk maar los met een eigen bijdrage van 
Rainer: 

Bord 1 
Rainer – Koert Laenen 
 
1. Pf3 b6 2. g3 Lb7 3. Lg2 e6 4. c4 Le7?! 
Schwarz legt sich mit diesem Läuferzug zu 
früh fest. Der schwarze Läufer kann 
manchmal auch aktiv nach b4 oder sogar 
nach d6 entwickelt werden. (4. .. Pf6 mit 
Übergang zur Damenindischen Verteidi-
gung; 4. .. f5 5. 0-0 Pf6 6. d4 Le7+= ist ei-
ne Zugumstellung zur Partie). 
5. 0-0 f5 6. d4 Pf6 7. Pc3 0-0 (Diagramm) 
 

 
 
Der schwarze Aufbau punktet in der Praxis 
ziemlich schlecht. Weiß verfügt nun über 
einen Hebel im Zentrum. 
8. d5! Pa6 9. Pd4 exd5? Dies verliert ein-
fach einen wichtigen Zentralbauern. Besser 
war 9. .. Dc8 10. Lf4+= ; 9. .. Pc5 10. dxe6 
Lxg2 11. Kxg2 dxe6 12. b4! Pa6 (12. .. 
e5?? 13. Pc6+-) 13. Pxe6 Dxd1 14. Pxd1± 
Schwarz muss sich um seinen Turm f8 
kümmern. Weiß deckt anschließend mit a3 
seinen b-Bauern. (14. Txd1?! gibt Schwarz 
unnötige Gegenchancen 14. .. Lxb4+=). 
10. Pxf5± Pc5 11. cxd5 d6? Schwarz 
schwächt sich noch mehr. 
12. b4! Pcd7 12. .. Pa6 13. a3+- Der 
schwarze Springer kommt nicht mehr ins 
Spiel. 
13. Lb2 Ich habe auch an folgender Vari-
ante überlegt: 13. Pd4 Tf7 14. Pc6 Lxc6 15. 
dxc6 Pe5 16. f4 Peg4 17. e4+- 
13. .. Pe5 13. .. a5 14. a3 axb4 15. axb4 
Txa1 16. Lxa1 Pe5 17. f4 Pg6 18. e4+- 
14. Dd4 Lc8 Schwarz kann sich nicht mit 
c5 befreien. 14. .. c5?? 15. dxc6 Lxc6 16. 
Lxc6 Pxc6 17. Dc4++- 
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15. Pxe7+ Dxe7 16. f4 Peg4 17. e4 h5 18. 
Tae1+- (Diagramm) 
 

 
 

Weiß ist vollkommen entwickelt. Der Zent-
rumsdurchbruch e5 ist nicht mehr zu ver-
hindern. 
18. .. h4 19. e5! Der Rest der Partie ist nur 
noch eine Frage der Technik. 
19. .. hxg3 19. .. Pxh2?! 20. exf6+- 
20. exf6 gxh2+ 21. Kh1 Dxf6 22. Dxf6 22. 
Pe4 Dxd4 23. Lxd4+- 
22. .. Txf6 23. Pe4 Th6 24. Pg5 Lf5 24. .. 
La6 25. Tf3+- 
25. Te7 Pf6 26. Lxf6!? gxf6 27. Pf3 Tf8 
28. Pxh2 Tf7 29. Txf7 Kxf7 30. Kg1 Tg6 
31. Kf2 1-0 
 
Bord 2: Henk Marwa – Nico vd Hoogt 
 
Henk Marwa leek nog een onzekere factor 
of hij zou komen opdagen. De teamleider 
Koert Laenen had geen bevestiging op zak. 
Daarom werd overeen gekomen Nico en 
Jos te switchen waardoor Jos tegen Mauri-
ce Goldstein van spelen verzekerd was. 
Henk bleek vlak voor de start toch nog bin-
nen te wandelen waardoor Nico ook plaats 
kon nemen. Zie verder zijn eigen commen-
taar: 
 
‘Mijn laatste pot in de Limburgse Onder-
bond. Dat na zo’n 40 jaar trouwe dienst. 
Traantjes welden op, de neuzen licht gesno-
ten… Niet dat het allemaal zo veel voor-
stelde. Er werden wat pionnen mijn kant uit 
geschoven en als slotact mocht ik midden 
op het bord een zwart paard strikken. Nico 
als cowboy. 

Puur vanwege sentimentele en historische 
overwegingen de slotstand van dit duel. 
Na 48…exd4 finaal diagram, snik… 
 

 
 
Wit gaf het op.’ 
 
Bord 3 
Joachim Guddat –Theo Verstappen 
 
Een klok-akkefietje aan het begin van de 
match, er was een fout tijdsregime inge-
steld, zou Joachim nooit uit zijn schaak-
concentratie gehaald hebben. Theo speelde 
gewoon een dijk van een wedstrijd en 
sleepte er dikverdiend een remise uit. 
 
 
Bord 4 
Marlies Hamers – Peter Schoeber 
 
Peter kreeg het niet al te zwaar voor de kie-
zen, getuige de slotstelling met mat in een 
paar zetten. 
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Bord 5 
Geert Hovens – Harry vd Pol 
 
1. e4 d5 2. exd5 Pf6 3. Pf3 Dxd5 4. Pc3 
Dd8 5. d4 e6 6. Lb5+ Ld7 7. 0-0 Lxb5 8. 
Pxb5 a6 9. Pc3 Pc6 10. Le3 Ld6 11. Pe2 
b5 Zwart voorkomt c4, maar dit geeft mij 
een aanknopingspunt. 
12. a4 0-0 13. axb5 axb5 14. Dd3 b4 Hier 
besloot ik de zwarte dame weg te lokken 
van de damevleugel om een vervelende 
penning op het bord te krijgen. 
15. Lg5 h6 16. Lxf6 Dxf6 17. De4  
Voila, het paard moet nu naar a5, waarna ik 
de torens verdubbel op de a-lijn. De druk 
neemt toe. (diagram) 
 

 
 
17. .. Pa5 18. Ta4 Dd8 19. Tfa1 c5 20. g3 
Db6 Tot zover is het nog houdbaar voor 
zwart, maar nu moet hij snel zelf de torens 
verdubbelen, zodat hij zijn paard weer mee 
kan laten doen. De volgende zet verhoogt 
de druk opnieuw. 
21. Pc1 c4 22. b3 c3 23. Pd3 Een uitste-
kend veld voor het paard natuurlijk. Harry 
had intussen al veel tijd verbruikt en raakt 
nu de draad kwijt. 
23. .. Tac8 Kost een stuk. 1-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bord 6 
Maurice Goldstein – Jos Rievers 
 
Zowel Nico als Jos speelden alle wedstrij-
den afgezien van de zesde ronde. Lange tijd 
leek de pot op een remise af te koersen 
maar Jos bepaalde de eindscore op 1-7 door 
toch als laatste een vol punt van deze com-
petitie bij te schrijven.  
 
Bord 7 
Marc vd Lee – Peter Claes 
 
Stelling na de elfde zet van zwart (Pb8-d7). 
Hier (en op de volgende zet) verzuimde ik 
een pionnetje te verorberen. 
 

 
 
Het was niet zo ingewikkeld, ruilen op d5 
en vervolgens zwart met een onverdedigba-
re d-pion op te zadelen: 12. Pxd5 Lxd5 13. 
Lxd5+ cxd5 14. dxe5 Pxe5 15. Pf4 en de 
pion op d5 gaat verloren. In de partij speel-
de ik 12. dxe5 en na 12. .. Pxe5 liet ik het 
andermaal schieten. Na 13. Pd4 Lf7 14. 
Pxd5 Lxd5 15. e4 Lf7 16. Dc2 Dc7 17. 
Pf5 Tfd8 18. Pxe7+ Dxe7 19. Tad1 Lh5 
20. f3 werd het op mijn voorstel remise. 
 
Met dank voor alle inzet, medewerking en 
support voor, tijdens en na de wedstrijden. 
 
Tot ziens in het komend seizoen,                   
 
Marc  
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KONINGSSPELEN VSV 
 
Door Gerard in ‘t Veld 
 
Op vrijdag 20 april 2018 en donderdag 26 
april 2018 zijn er door de Venlose Schaak-
vereniging Koningsspelen georganiseerd op 
een drietal scholen. De 20e april op de Ta-
lentencampus en de Wijnberg. De 26e 
april volgde de School aan de Vijver. 
 
Al met al een drietal geslaagde experimen-
ten. In totaal deden zo’n 50 kinderen mee 
van beginnersniveau tot al kunnen schaken. 
De opzet was eerst een lesje op het niveau 
van de kinderen en vervolgens schaakspel-

letjes voor de beginners en een toernooitje 
voor de gevorderden. 
 
Het liep heel goed en de kinderen hadden er 
duidelijk plezier in. Zo ook het team van 
begeleiders van de Venlose Schaakvereni-
ging. Dank aan de inzet van de begeleiders: 
Jan Doornenbal, Henk van Gool, Bas van 
der Grinten, Frans Hol, Nico van der Hoogt 
Geert Hovens, Ger van Leipsig en Peter 
Smith. 
 
Na afloop zijn er flyers uitgedeeld met de 
uitnodiging om deel te gaan nemen aan de 
nieuw op te richten jeugdafdeling van de 
Venlose Schaakvereniging. 

 
Henk van Gool geeft les 
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Schaakles in de School aan de Vijver 
 

 
Na de les speelden men toernooitjes van viertallen. Let op de pionnenstructuur! 
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INTERNE COMPETITIE, eindstand per 26 april 2018 
Cyclus voorjaar 2018 
 
Door Geert Hovens  
 

LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 
1 Peter Schoeber   0,5 1 1 1 2 0 0 5,5 
2 Henk van Gool 0,5   1 1 1 1 0 1,5 6 
3 Miki Nieczyporowski 1 0   1 0 0 0 0 2 D 
4 Marc van der Lee 1 0 1   0 2 0 0 4 
5 Dirk Bergmans 0 1 1 1   0,5 1 1,5 6 
6 Bas van der Grinten 0 0 2 0 0,5   0 0,5 3 D 
7 Maarten Strijbos 1 2 1 1 1 1   1,5 8,5 K 
8 Siem van Dael 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5   5 

K = Kampioen, D = Degradatie 
 
 
 
 
 

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   0,5   0 3,5 
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 0,5   1   0,5 4,5 P 
5 Jan op de Laak 0,5 0 1 0,5   1   0   0,5 3,5 
6 Geert Hovens 1 0,5 1 0,5 0     0   1 4 
7 Karl Jacobitz *                     0 D 
8 Robert Meilink 0 0,5 1 0 1 1       0,5 4 P 
9 Dick Kappert *                     0 D 

10 John de Laat 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0   0,5     3,5 

OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totaal 
1 Frans Hol   0 1 1 1 0,5 1 0 0,5 1 1 7 P 
2 Gerard in 't Veld 1   0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 4,5 
3 Maria Rahawadan 0 0,5   0 0 0 0 0 1 0,5 1 3 D 
4 Bernd Schäfers 0 0,5 1   1 1 0 1 1 0,5 1 7 
5 Ger van Leipsig 0 0,5 1 0   0 0 0,5 0,5 0,5 1 4 
6 Ad Burgmans 0,5 1 1 0 1   1 0 0,5 0 1 6 
7 Mart Dael 0 0,5 1 1 1 0   0 0,5 0,5 1 5,5 
8 Laurens Ekker 1 1 1 0 0,5 1 1   1 0,5 1 8 P 
9 Bertram Lietz 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0   0,5 1 4 

10 Sjraar Munten 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5   1 5,5 
11 Abdul Raouf Mamund 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0   0,5 D 

* Dick en Karl hebben zich uit competitie teruggetrokken. P = Promotie, D = Degradatie 
 

P = Promotie, D = Degradatie 
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 P = Promotie 
 
RAPIDCOMPETITIE per 19 april 2018 
 
Stand Rapidcompetitie, per 6 april 2018   

Naam Punten   Naam Punten 
Peter Schoeber 1486,5  Robert Meilink 257,0 

Nico van der Hoogt 1342,5  Frans Hol 249,5 

Jochen Girbig 1045,5  Piet Kuntzelaers 230,0 

Geert Hovens 1002,5  Ad Burgmans 192,0 

Mart Dael 965,0  Frank van Overbeek 181,5 

Gerard in 't Veld 905,5  Sjraar Munten 178,0 

Jan op de Laak 689,0  Maria Rahawadan 178,0 

Ger van Leipsig 675,5  Hans van Mulekom 178,0 

Karl Jacobitz 594,5  Peter Timmermans 163,0 

Piet Thijssen 591,0  Dirk Bergmans 138,0 

Shafiq Sekandri 525,0  Dick Kappert 124,0 

Abdul Raouf Mamund 446,0  Bas van der Grinten 91,0 

Max Warmerdam 295,0  Peter Smith 61,0 

Gerben Oosterbaan 289,0  San van Dael 59,0 

Henk van Gool 280,0  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 0 0 0 0 2 
2 San van Dael 0   0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0 1 3 
3 Peter Smith 1 1   0 0 1 0 0 1 0,5 1 5,5 
4 Piet Kuntzelaers 1 0,5 1   0,5 1 0,5 0 0,5 0 0,5 5,5 
5 Jos Kempen 0 1 1 0,5   0,5 0 0 0,5 0 0 3,5 
6 Gerben Oosterbaan 1 0,5 0 0 0,5   0,5 0 0,5 0,5 1 4,5 
7 Jochen Girbig 1 0,5 1 0,5 1 0,5   1 1 0 1 7,5 P 
8 Peter Timmermans 1 0,5 1 1 1 1 0   1 0 1 7,5 
9 Boeb Jacobs 1 1 0 0,5 0,5 0,5 0 0   0 1 4,5 

10 Jean Paul Joosten 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1   1 9 P 
11 Harrie Wuts 1 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0   2,5 
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SIMULTAAN CLUBKAMPIOEN: MAARTEN STRIJBOS 
 
Door Geert Hovens 
 
Donderdagavond 3 mei 2018 verzorgde 
veelvoudig clubkampioen Maarten Strijbos 
een simultaan. Op maar liefst 26 borden 
bond hij vier uur lang de strijd aan tegen 
een bont gezelschap tegenstanders.  
 
Het werd een bijzonder gezellige avond. 
Maarten nam veelal de tijd voor een praatje 
tussendoor en slaagde erin een score te be-
halen van 85%.  

Dat waren 20 overwinningen, 4 remises en 
2 nederlagen.  
 
Dick Kappert, Peter Schoeber, Nico van 
der Hoogt en Abdul Raouf Mamund be-
haalden allen een verdiende remise. 
Dirk Bergmans en Laurens Ekker wisten 
Maarten te verschalken. Dirk sloeg in het 
middenspel toe, terwijl Laurens in het eind-
spel enkele pionnen wist te winnen. 
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INTERNE ELO RATING per 10 mei 2018 
 
Door Robert Meilink 
 
Miki Nieczyporowski is de hoogste ELO stijger (+62), gevolgd door Joachim Guddat (+58) 
en  Jean-Paul Joosten (+43) 
 
Speler Progressie Begin 

seizoen 10-05-18   Speler Progressie Begin 
seizoen 10-05-18 

Orlov, A.     2480  Borghouts H 0 1688 1688 

Sielecki, C.     2433  Nieczyporowski M 62 1614 1676 

Strijbos M -8 2307 2299  Laak J op de 27 1642 1669 

Daniel, J.     2271  Clabbers K 0 1660 1660 

Welzel, P.     2236  Schäfer, B. 29 1630 1659 

Nabuurs J 20 2215 2235  Meilink R -4 1661 1657 

Gool R van 13 2221 2234  Leenders H -4 1626 1622 

Montignies R -17 2218 2201  Overbeek, F. van 3 1600 1603 

Smith T 6 2192 2198  Jacobitz K -16 1598 1582 

Warmerdam M 0 2180 2180  Kappert D 18 1564 1582 

Alkhazashvili,O.     2170  Ekker, L. 27 1549 1576 

Nabuurs M 0 2158 2158  Burgmans A 3 1558 1561 

Nent, A.     2134  Veld G in 't -21 1569 1548 

Guddat J 58 2073 2131  Hol, F. 34 1500 1534 

Busch, C.     2127  Munten G 19 1506 1525 

Gool H van -11 2128 2117  Lietz B -38 1527 1489 

Dael van Siem 18 2078 2096  Joosten JP 43 1440 1483 

Neuer, T.     2071  Leipsig G van -66 1540 1474 

Fehmer C 0 2055 2055  Dael M 26 1437 1463 

Bergmans D 30 1940 1970  Kuntzelaers P -27 1465 1438 

Rievers J 3 1946 1949  Jacobs B -36 1424 1388 

Schoeber P 22 1917 1939  Rahawadan M 37 1333 1370 

Mertens F 0 1901 1901  Timmermans P 23 1334 1357 

Thijssen P 10 1879 1889  Girbig, J. 21 1329 1350 

Dierx G 0 1865 1865  Smith P 13 1334 1347 

Grinten B van der -22 1881 1859  Oosterbaan G -34 1325 1291 

Hovens G -63 1915 1852  Dael, S. van -47 1298 1251 

Mulekom H van -2 1833 1831  Mahmund A.R 23 1223 1246 

Lee M van der 10 1812 1822  Kempen J -17 1237 1220 

Hoogt N van der -8 1808 1800  Wuts H -34 1251 1217 

Spijk H van 0 1730 1730  Houwen A 0 1168 1168 

Laat J de 19 1700 1719  Tiesinga C -20 1108 1088 
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