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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2018-2019  nr. 6,  augustus  2019 

Opgericht 1 september 1925, door goedkeuring van de statuten erkend bij Koninklijk Besluit 

van 17 juni 1952. 
 

 

Voorzitter Vacant 
 

  

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 

  

Zalencentrum LimianZ      Alle teams: 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 

      

file:///C:/../AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/AppData/Roaming/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/AppData/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/psm/AppData/Local/Microsoft/psm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Q6VBHVK4/geert.hovens@planet.nl
mailto:gerard@dvlop.nl
file:///C:/../AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/AppData/Roaming/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/AppData/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/psm/AppData/Local/Microsoft/psm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Q6VBHVK4/www.venlose-sv.nl
mailto:acpb@home.nl
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  KINHOUDK 

 

Programma t/m oktober 2019 Piet Thijssen 

Personalia Bas van der Grinten 

Mededelingen  Redactie 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Bas van der Grinten 

Jaarverslag secretaris Bas van der Grinten 

Jaarverslag wedstrijdleider  Geert Hovens 

Notulen Algemene vergadering 30-8-2018 Bas van der Grinten 

KNSB competitie R9: Venlo 1 – Voorschoten 1 Henk van Gool 

Sfeerimpressie simultaan door Max Warmerdam Redactie 

Boebs Column: Simultaan Boeb Jacobs 

Interne Zaken + Oude Doos: Max, Mart & Foto ‘75 Nico van der Hoogt 

Venlo Open 2019: Eindstand en foto’s Geert Hovens 

Interne Elo-rating per 11 juli 2019 Robert Meilink 

Ledenlijst augustus 2019 Bas van der Grinten 

 

 

KPROGRAMMAK 
 
augustus 2019 

15-aug-19 don. 46e Zomersnelschaaktoernooi Limianz 

22-aug-19 don. 46e Zomersnelschaaktoernooi Limianz 

29-aug-19 don. Algemene ledenvergadering Limianz 

    

september 2019 

05-sep-19 don. interne competitie + rapid Limianz 

12-sep-19 don. interne competitie + rapid Limianz 

19-sep-19 don. interne competitie + rapid Limianz 

26-sep-19 don. interne competitie + rapid Limianz 

28-sep-19 zat. 1e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1 - Krimpen a/d IJssel 
Venlo 2 - Dubbelschaak '97 

    

oktober 2019 

03-okt-19 don. interne competitie + rapid Limianz 

06-okt-19 zon. 1e ronde LiSB-bondscompetitie  

10-okt-19 don. interne competitie + rapid Limianz 

17-okt-19 don. interne competitie + rapid Limianz 

24-okt-19 don. interne competitie + rapid Limianz 

31-okt-19 don. interne competitie + rapid Limianz 

    

 

Alle informatie onder voorbehoud. Let op de berichten tijdens de clubavonden.  

Kijk voor informatie ook onder www.venlose-sv.nl of onder www.lisb.nl .  

De begintijd van de wedstrijden op de donderdagavond is 20.00 uur ! 

 

     

→  Redactiesluiting volgende clubblad: 17 oktober 2019   
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KPERSONALIAK 

Aanmeldingen:  geen 

Afmeldingen:         Miki Nieczyporowski en Zef Hendriks 

Adreswijzigingen:  geen

KMEDEDELINGENK 
• Het Open Kampioenschap van Venlo 2019 is gewonnen door ‘herintreder’ Mart 

Nabuurs. Na zijn winst in 2006 heroverde Mart de titel met de  fraaie score van 6,5 punt. 

Hij beschrijft zelf de hoogtepunten van zijn partijen tegen Henk van Gool en Peter 

Schoeber in Nico’s rubriek Interne Zaken + Oude Doos. Zie bladzijde 19 in dit Vizier. 

• Van vrijdag 7 t/m maandag 10 juni 2019 deden in Maastricht zes Venlose deelnemers 

mee aan het Limburg Open. Hun resultaten waren als volgt. Max Warmerdam: 10e met 

5-uit-7 in de A-groep; hij is tevens Limburgs Kampioen 2019. Hij behaalde die titel 

eerder in 2017. Siem van Dael: 31e met 4-uit-7 in de A-groep. Geert Hovens: 116e met 

1,5-uit-7 in de B-groep. Laurens Ekker: 94e met 2,5-uit-7 in de B-groep. Joshua Ekker: 

30e met 4-uit-7 in de C1-groep. Peter Schoeber: 1e bij de Veteranen (60-plus). 

• Zoals eerder werd bericht is Max Warmerdam de nieuwe clubkampioen. De 

traditionele simultaansessie gaf de kampioen op 16 mei. Max behaalde hier de 

indrukwekkend score van 98%. Alleen aan ‘super-senior’ Bernd Schäfers moest hij re-

mise toestaan.  

Zie ook Nico’s rubriek Interne Zaken + Oude Doos op bladzijde 19 én de column van 

Boeb op bladzijde 18 in dit Vizier. 

• Hij had nog ‘stiekem hoop op een plekje rond de subtop’ schrijft teamcaptain Henk van 

Gool over negende ronde van Venlo 1, maar na een groot aantal afmeldingen werd deze 

hoop ‘de grond ingeboord’. Zie zijn beschouwingen over Venlo 1 in dit Vizier. 

• Op zaterdag 1 juni vond de 21e editie plaats van de kroegenloperstocht van schaakvere-

niging de Juiste-Z in Noorbeek. Het team Het Kanoniek Ensemble, een samenstelling 

van Joep Nabuurs, Mart Nabuurs en Jeroen van de Put is tweede geworden. 

• Max Warmerdam heeft zijn eerste GM-norm gehaald in de Meesterklasse van de 

KNSB-competitie 2018-2019. Dit was aanleiding voor de bekende schaakjournalist Hans 

Ree om Max als onderwerp voor zijn schaakrubriek te kiezen. 

• Max Warmerdam en Siem van Dael zijn nog steeds op tournee. Deze keer deden ze de 

volgende steden aan.  

o Eindhoven, van 24 t/m 26 mei 2019 (Siem 6e) 

o Utrecht, van 31 mei t/m 2 juni 2019 (Max gedeeld eerste en Siem 19e). 

o Helmond, 29 en 30 juni 2019 (Max eerste) 

o Teplice in Tsjechië, van 15 t/m 23 juni 2019 (Max 25e) 

o Veliko Gradiste in Servië, van 16 t/m 23 juni 2019 (Siem 18e) 

o Belgrado in Servië, van 24 juni t/m 1 juli 2019 (Siem 8e)  

o Patra in Griekenland, van 2 t/m 6 juli 2019, Max in het Greek Team  

Championship 2019 

o Pardubice in Tsjechië, van 11 t/m 17 juli 2019, Siem in het EK Landenteams 

voor jeugd U18 

o Pardubice in Tsjechië, van 19 t/m 27 juli 2019 (Max 18e, Siem 196e) 
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 

donderdag 29 augustus 2019 in ons clublokaal LimianZ  

(Kaldenkerkerweg 182b) Aanvang: 20.15 

 

AGENDA 

 
1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen van de algemene vergadering d.d. 30-8-2018 (zie elders in dit VSV-Vizier) 

4. Jaarverslag secretaris (zie elders in dit VSV-Vizier) 

5. Jaarverslag wedstrijdleider (zie elders in dit VSV-Vizier) 

6. Prijsuitreiking Interne Competitie  

7. Jaarverslag penningmeester (wordt per e-mail toegezonden) 

8. Verslag kascommissie / Verkiezing kascommissie 

9. Voorstel begroting 2019-2020 (wordt per e-mail toegezonden) 

10. Indeling externe en interne competitie 2019-2020 

11. Materiaaloverzicht (wordt per e-mail toegezonden) 

12. Verkiezing bestuur 

13. Rondvraag en sluiting 

 

Toelichting op de agenda : 

 

ad 8 In de kascommissie hadden dit jaar zitting de heren J. Kempen (2e keer) en 

 P. Thijssen (1e keer). Reservelid was de heer M. van der Lee. 

ad 12 De heer G. in ‘t Veld is aftredend en herkiesbaar. 

 

 

JAARVERSLAG SECRETARIS AUGUSTUS 2018 - JULI 2019 

 
1. Ledenbestand / personalia 

Het ledenaantal is afgelopen seizoen redelijk stabiel gebleven. 

 

Overzicht : 

 Juli 2019 Juli 2018 Juli 2017 Juli 2016 Juli 2015 

Totaal 69 69 65 61 61 

Senioren 64 65 61 58 58 

Jeugd 5 4 4 3 3 

 
2. Vergaderingen / Bestuur 

Bij de algemene vergadering op 30 augustus 

2018 in LimianZ (bijgewoond door 22 le-

den) trad Ad Burgmans terug als voorzitter 

na 12 jaar deze functie vervuld te hebben. 

Voor zijn verdiensten werd hij benoemd tot 

lid van verdienste. 

Helaas werd voor hem geen opvolger ge-

vonden waardoor de voorzitterstaken zullen 

worden waargenomen door Gerard in ’t 

Veld en Bas van der Grinten. 

Verder werden Geert Hovens en Bas van der 

Grinten herkozen als bestuurslid. 
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De Bestuurssamenstelling was het afgelo-

pen seizoen als volgt: 

Voorzitter: [vacant] 

Secretaris: Bas van der Grinten 

Penningmeester: Gerard in 't Veld 

Wedstrijdleider: Geert Hovens  

 

Het bestuur vergaderde zoals gebruikelijk 

elke twee maanden. 

 

3. Resultaten van onze leden bij 

 toernooien elders 

• Siem van Dael en Max Warmerdam de-

den mee aan de Europese Jeugdkampi-

oenschappen van 19 t/m 30 augustus 

2018 in Riga. Max haalde een mooi 12e 

plaats in categorie 18, Siem werd 37e in 

categorie 14. 

• Bernd Schäfers won begin oktober het 

EVA Hauptturnier in Württemberg, 

waarbij ook Joachim Girbig en Heinz 

Dittmann van de partij waren. 

• Max Warmerdam werd 2e bij het Open 

Limburgs snelschaakkampioenschap in 

Stein op 1 december. Siem van Dael 

werd 6e . 

•  Bij het zeer sterk bezette Hoogeveen 

Open in oktober bereikte Max een eer-

volle 17e plaats. 

• Na een onderbreking van enkele jaren 

was Geert Hovens in november weer van 

de partij bij de Offene Internationale 

Bayerische Meisterschaften in Bad 

Wiessee. Hij scoorde 4,5 uit 9 en ein-

digde daarmee op plaats 222. 

• Bij het Word Youth Chess Champion 

ships Open in oktober in Haldiki (Grie-

kenland) eindigde Siem op plaats 32 

(van 137). 

• Medio december haalde Siem een mooi 

5e plaats bij het New Chess Brains Tur-

nier in Hamburg. 

• Bij het A74 toernooi in Tegelen op 27 

december waren vele VSV-leden van de 

partij. 

• Siem en Max waren weer actief bij het 

Schaakfestival Groningen eind decem-

ber. Max haalde een prachtige 5e plaats 

in de sterke Hoofdgroep en Siem de 4e 

plaats in de Compactgroep. 

• Siem begon 2019 zeer succesvol: hij 

won zowel het Nieuwjaarstoernooi in 

Roermond op 6 januari als het Open 

Noord-Limburgse snelschaakkampioen-

schap op 19 januari in Horst. 

• Bij het Tata-toernooi in januari leverde 

Max Warmerdam een topprestatie door 

de Toptienkamp te winnen. Hierdoor 

mag hij volgend jaar bij de Challengers-

groep meedoen. 

• Aan de Tata-vierkampen (weekend en 

doordeweek) nam weer een flink aantal 

Venlose spelers deel. 

• In februari bezochten Max en Siem met 

behoorlijk resultaat toernooien in Plov-

div, Capelle-la-Grande en Moskou. 

• Beiden waren ook present bij het Euro-

pees Individueel Kampioenschap in 

Skopje, eind maart. Zij presteerden daar 

behoorlijk. 

• Vervolgens stond voor hen het NK Jeugd 

in Assen (categorie A) op het pro-

gramma. 

Zij deden het uitstekend met een tweede 

plaats voor Max en de derde plaats voor 

Siem. Kampioen werd Liam Vrolijk. 

• Daarna ging Max door naar het kolossale 

Grenke Open in Karlsruhe (2000 deelne-

mers !) waar hij een eervolle 48e plaats 

behaalde met 6,5 uit 9. 

• De drie broers Ekker deden mee aan het 

Koningstoernooi in Blerick op 5 mei. 

Laurens won de gecombineerde ABC-

groep. Joshua en Maxim werden in de D-

groep resp. 3e en 4e . 

• Aan het Blerick Open (7 maandagen) de-

den weer diverse Venlose mee. Een 

mooie tweede plaats was er voor Peter 

Schoeber met 5,5 punt. Daarnaast deden 

Peter Timmermans en Peter Smith het 

ook prima met resp. 4 en 3,5 punt. 

• Door zijn goede score in de meester-

klasse van de KNSB-competitie (als spe-

ler van MuConsult Apeldoorn) haalde 

Max Warmerdam in mei zijn eerste 

grootmeester (GM)-norm! 
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• Siem van Dael behaalde een mooie 6e 

plaats bij het Persoonlijk Kampioen-

schap van Noord-Brabant in Eindhoven 

eind mei. 

• Bij het sterke Open Kampioenschap van 

Utrecht begin juni werd Max gedeeld 

eerste met 5 uit 6 en eindigde Siem op 

een 19e plaats. 

• Joep en Mart Nabuurs schaakten en 

dronken weer mee bij de kroegenlopers-

tocht op 1 juni in Noorbeek. 

Hun team (“Kanoniek Ensemble”) ein-

digde op de tweede plaats. 

• Tijdens het pinksterweekend (7 t/m 10 

juni) vond weer het Limburg Open in 

Maastricht plaats met bijna 500 deelne-

mers! Zes VSV-spelers waren hierbij ac-

tief. 

Max Warmerdam haalde in de A-groep 

een prachtige 10e plaats met 5 uit 7 (met 

o.a. een zwaarbevochten remise met Jor-

den van Foreest). Hiermee werd hij ook 

Limburgs Kampioen 2019. 

Siem van Dael scoorde in deze groep 4 

punten.  

Peter Schoeber werd kampioen bij de 

Veteranen (60+). 

De overige Venlose spelers waren Lau-

rens Ekker, Joshua Ekker en Geert Ho-

vens. 

• Bij het HSC / De Legibus open weekend-

toernooi in Helmond eind juni weer een 

succes voor Max. Hij werd eerste met 7,5 

uit 9. 

 

4. Interne, externe competitie en clubtoer-

nooien 

Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van 

onze wedstrijdleider Geert Hovens. 

 

5. Jeugdzaken 

Net als vorig jaar zijn er weer activiteiten ge-

organiseerd op diverse basisscholen in 

Venlo (o.a. de Talentencampus en de School 

aan de Vijver), onder meer in het kader van 

Koningsdag. 

De bedoeling is om zo jeugdleden te werven 

voor een nieuw op te richten jeugdafdeling 

in Gemeenschapshuis De Maagdenberg. 

Het 28e Theo van Spijktoernooi op zondag 

17 maart in Gemeenschapshuis De Dörpel 

werd voor het eerst onder leiding van Gerard 

in ’t Veld georganiseerd. Met 40 deelnemers 

(waarvan weer veel uit Duitsland) was het 

een goed geslaagd evenement. 

De winnaars waren: 

Cat. GH: Atal Faizi (Mönchen-Gladbach) 

Cat. EF: Moritz Schott (M-Gladbach) 

Cat. D: Joshua Ekker (Tegelen) 

Cat. ABC: Ties Dumont (Voerendaal) 

De verenigingsprijs was ook nu weer voor 

de Tegelse Schaakvereniging. 

 

6. Sponsoring Venlo 1 

Dankzij de garantiestelling van diverse le-

den kon grootmeester Andrei Orlov dit sei-

zoen weer een aantal wedstrijden meespelen 

in Venlo 1. Ook komend seizoen zal dit het 

geval zijn. 

 

7. Clubblad VSV-Vizier / website 

Dit seizoen zijn opnieuw zes mooie uitgaven 

verschenen, met vele interessante bijdragen. 

De redactie bestond weer uit Peter Smith en 

Ad Burgmans. 

Ook de verzorging van het drukwerk bleef 

ongewijzigd: door Xerox in Venray. 

Onze website was steeds actueel met 

nieuwe berichten, vooral door inbreng van 

Peter Smith, Geert Hovens en de teamlei-

ders. 

Zie www.venlose-sv.nl . 

 

8. Schaakinstructie 

Ook dit seizoen gaf Henk van Gool weer in-

structie op de clubavond van 19.00 tot 20.00 

uur aan belangstellenden. 

 

Tot slot dank aan iedereen die zich het afge-

lopen seizoen weer heeft ingezet voor onze 

vereniging! 

 

Bas van der Grinten, secretaris   

28 juli 2019 

http://www.venlose-sv.nl/
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JAARVERSLAG WEDSTRIJDLEIDER 2018-2019 

 
Augustus 2018 

Zomersnelschaaktoernooi 

Groep A:  1. Eugen Heinert 

Groep B:  1. Jan op de Laak 

 

 

 

September-december 2018 

Interne competitie, 1e cyclus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeuwen:  1. Max Warmerdam 9 uit 10 

Tijgers:  1. Geert Hovens 9 uit 11 

Olifanten: 1. Bernd Schäfers 8 uit 10 

Buffels:  1. Heinz Dittmann 7,5 uit 10 

 

Januari 2019 

Gongschaaktoernooi winnaars  

Henk van Gool [Groep A], 

Frans Hol [Groep B] en 

Zef Hendriks [Groep C]  

 

 

 

 

 

Maart 2019 

Limianz-rapidtoernooi 

Groep A: 1. Jozef Simenon 2. Marco van 

der Linden 3. Heiko Kesseler 

Groep B: 1. Thomas Timm 2. Dai Heinen 

3. Ernest Gerritsen 

 

 

Januari-mei 2019 

Interne competitie, 2e cyclus 

Leeuwen: 1. Max Warmerdam 10 uit 10 !! 

Max Warmerdam is de nieuwe clubkampi-

oen 

Tijgers:  1. Marc van der Lee 8,5 uit 11 

Olifanten:  1. Zef Hendriks 8 uit 11 

Buffels:  1. Shafiq Sekandri 10,5 uit 12 

Circus Maximus strijkt neer in Venlo 
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Mei 2019 

Rapidcompetitie 2018-2019:  

gewonnen door Mart Dael 

 

Mei 2019 

Simultaan Max Warmerdam:  

score 23,5/24 = 98% 

Bernd Schäfers maakte remise. 

 

Mei 2019 

Externe competitie 

KNSB: Venlo 1, 7e plaats in 1e klasse B 

KNSB: Venlo 2, 2e plaats in 4e klasse H 

LiSB: Venlo 3, 3e in klasse 1A 

LiSB: Venlo/Schaakvelden laatste in klasse 

2A 

Mei-juli 2019 

Open Kampioenschap van Venlo 

1. Mart Nabuurs 2. Peter Schoeber 3. Henk 

van Gool 

Ratingprijzen: Florian Schicktanz, Jean 

Paul Joosten en Gerben Oosterbaan 

 

Geert Hovens, wedstrijdleider 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING  

Donderdag 30 augustus 2018 in clublokaal LimianZ 

 
Aanwezig: 22 leden  

Afgemeld: K. Clabbers, San van Dael, 

Siem van Dael, D. Kappert, J. 

Kempen, H. Leenders,  

F. Mertens, H. van Mulekom, 

J. Nabuurs, M. Rahawadan, P. 

Smith, M. Strijbos,  

P. Thijssen  

      

1. Opening door de voorzitter 

Voorzitter A. Burgmans opent de vergade-

ring om 20.17 en heet de aanwezigen wel-

kom op de jaarvergadering van de 93-jarige 

Venlose Schaakvereniging, in het bijzonder 

de ereleden Hub van Spijk, Huub Borg-

houts, Jan op de Laak en Bas van der Grin-

ten, en de leden van verdienste 

Henk van Gool en Nico van der Hoogt. 

Zijn openingswoord is elders vermeld. 

 

2. Mededelingen en Ingekomen stukken 

Afmeldingen zie boven. 

 

3. Notulen van de algemene vergadering 

d.d. 31-8-2017 

Goedgekeurd. 

4. Notulen van de voorjaarsvergadering 

d.d. 17-5-2018 

Goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag secretaris 

Secretaris B. van der Grinten stipt even wat 

punten aan: 

Het overlijden van Piet Boonen en de AVG, 

die later nog aan de orde komt. 

Verder wil hij nog even melden dat hij bij 

het overzicht van toernooiresultaten dank-

baar gebruik heeft gemaakt van de berichten 

van Peter Smith in het clubblad en op de 

website. 

Het verslag wordt daarna goedgekeurd. 

 

6. Jaarverslag wedstrijdleider 

Wedstrijdleider G. Hovens merkt op dat de 

rapid- en interne competitie prima verlopen 

zijn. 

Verder was de simultaan met Maarten Strij-

bos een groot succes. Dit zal zeker herhaald 

worden. 

Hierna wordt het verslag goedgekeurd. 
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7. Prijsuitreiking interne competitie 

G. Hovens deelt mee dat Maarten Strijbos 

voor de vijftiende achtereenvolgende keer 

clubkampioen is geworden! Helaas kan hij 

vanavond niet aanwezig zijn waardoor hij de 

kampioensbeker niet mee kan nemen. 

De ratingprijs is voor Miki Nieczyporowski 

en beste rapidschaker werd Peter Schoeber. 

De groepswinnaars zijn: 

Groep 4 Buffels Najaar, Voorjaar 

Sjraar Munten, Jean Paul Joosten 

Groep 3 Olifanten Najaar, Voorjaar  

John de Laat, Laurens Ekker 

Groep 2 Tijgers Najaar, Voorjaar  

Peter Schoeber, Hans van Mulekom 

Groep 1 Leeuwen Najaar, Voorjaar  

Maarten Strijbos, Maarten Strijbos 

Voor alle winnaars liggen weer boeken 

klaar. 

 

8. Jaarverslag penningmeester 

Penningmeester G. in 't Veld merkt enkele 

dingen op: 

• Het resultaat is flink boven de begro-

ting uitgekomen (€ 560). 

• Piet Boonen heeft bij zijn overlijden 

een legaat van € 2500 aan onze club 

nagelaten. 

Dit zal worden besteed aan diverse 

structurele zaken in de geest van hem, 

waaronder jeugd, 100-jarig jubileum 

en sponsoring 1e team. 

• Door een aanbieding van de KNSB 

hebben we goedkoop 10 klokken 

kunnen aanschaffen. 

H. van Spijk vraagt waarom de post Vorde-

ringen op de balans zo hoog is. G. in ’t Veld 

antwoordt dat het legaat van Piet Boonen 

hieronder valt. 

Het verslag wordt hierna goedgekeurd. 

 

9. Verslag kascommissie / Verkiezing kas-

commissie 

G. in ’t Veld deelt mee commissielid Jos 

Kempen akkoord is, maar dat het andere lid 

Peter Smith om gezondheidsredenen geen 

oordeel heeft kunnen geven. 

Dit geldt ook voor reservelid Piet Thijssen. 

De vergadering verleent daarom voorlopige 

décharge. 

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Jos 

Kempen (2e keer) en Piet Thijssen (1e keer). 

Reservelid is Marc van der Lee. 

 

10. Voorstel begroting 2018-2019 

Penningmeester G. in 't Veld heeft enkele 

opmerkingen: 

• Afgezien van een pluspost zijn de in-

komsten ongeveer gelijk aan vorig 

seizoen. 

• Meer uitgaven bij de KNSB-compe-

titie door meer reiskosten en het niet 

meer gezamenlijk spelen met Ble-

rick. 

• Saldo komt uit op ruim € 500 nega-

tief. Gezien ons eigen vermogen is dit 

acceptabel. 

Vervolgens wordt de begroting goedge-

keurd. 

 

11. Algemene Verordening Gegevensbe-

scherming (AVG) 

A. Burgmans merkt op dat dit op 25 mei is 

ingevoerd en dat elke vereniging hieraan 

moet voldoen. 

Er geldt wel een overgangstermijn van een 

jaar. Onze club ligt goed op schema. 

We hebben inmiddels een Privacy Statement 

(te lezen op de website en nieuwste club-

blad) en alle leden hebben een mail ontvan-

gen met vraag om toestemming voor door-

geven van gegevens en publicatie van beeld-

materiaal. De meeste leden hebben dit reeds 

gedaan. 

G. in ’t Veld merkt op dat er nog twee aan-

dachtspunten zijn: een protocol voor data-

lekken en verwerkingsovereenkomsten. 

 

12. Indeling interne en externe competitie 

2018-2019 

G. Hovens heeft de voorlopige indelingen 

samengesteld. 

Aan de interne competitie doen liefst 44 spe-

lers mee (verdeeld over 4 groepen) ! 

Voor de twee KNSB-teams zijn voldoende 

spelers beschikbaar. 
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P. Schoeber vraagt of het speeltempo bij de 

interne competitie niet aangepast kan wor-

den aan dat van de externe competitie (met 

increment). Bijvoorbeeld het tempo bij Ble-

rick: 1 uur en 15 min. en 30 sec. per zet. Na 

40 zetten nog 15 min. extra. 

Besloten wordt dit tempo per direct in te 

voeren. 

G. Hovens zal dit uitgebreid toelichten in 

een mail, ook met uitleg over instellen van 

de klok. 

 

13. Materiaaloverzicht 

G. in ’t Veld verwijst hiervoor naar het club-

blad. Gelukkig is het demobord weer te-

recht! 

A. Burgmans merkt op dat we een mooie 

nieuwe kast hebben. Verder wil hij nog even 

kwijt dat de regel voor het zelf opruimen van 

materiaal nog altijd geldt! 

 

14. Verkiezing bestuur 

A. Burgmans merkt op dat hij zelf niet meer 

herkiesbaar is als voorzitter, de aftredende 

bestuursleden B. van der Grinten en G. Ho-

vens wel. 

Aansluitend worden de twee laatstgenoem-

den voor twee jaar herkozen. 

Vervolgens spreekt A. Burgmans de hoop uit 

dat er snel een opvolger voor hem wordt ge-

vonden. 

We moeten het voorlopig doen met een 

noodverband waarbij B. van der Grinten en 

G. in ’t Veld de functie waarnemen. Hierna 

geeft hij het woord aan G. in ’t Veld. 

Deze merkt op dat A. Burgmans niet meer 

herkiesbaar is, maar wil hem toch vragen de 

zaal even te verlaten. 

Dan stelt hij voor A. Burgmans bij acclama-

tie te benoemen tot lid van verdienste. Onder 

applaus gaat de vergadering hiermee ak-

koord. Nadat A. Burgmans weer binnen is 

gelaten deelt 

G. in ’t Veld hem dit mee en richt het woord 

tot hem. 

Een belangrijke eigenschap is zijn welover-

wogenheid waar we als bestuur veel aan te 

danken hebben gehad. Dit komt overigens 

ook vaak naar voren tijdens zijn partijen in 

het derde team! 

Verder merkt hij op dat hij veel functies 

heeft bekleed zoals: 

• Voorzitter vanaf 2006 

• Mede-redacteur clubblad 

• Teamleider 

• Lid van meerdere LiSB-commissies 

Daarnaast heeft hij aan veel activiteiten bij-

gedragen. 

Verder is hij lid sinds 1978 en nu dus reeds 

40 jaar! 

Aansluitend worden hem een oorkonde en 

fles overhandigd. 

 

15. Rondvraag en sluiting 

M. van der Lee vraagt of de dierennamen bij 

de interne competitie niet vervangen kunnen 

worden. 

G. in ’t Veld antwoordt dat dit overwogen 

zal worden. 

G. van Leipsig is het opgevallen dat K. Ja-

cobitz al geruime tijd afwezig is. G. Hovens 

antwoordt dat hij wegens privé-omstandig-

heden tijdelijk niet zal deelnemen aan in-

terne en externe competitie. 

B. Jacobs vraagt zich af of het gezien de vele 

afwezigen niet beter is de prijsuitreiking op 

een clubavond te doen. 

H. van Spijk is verheugd dat op de plaquette 

nog steeds “Koninklijk Erkend” vermeld 

staat. 

Verder wil hij namens de vergadering het 

bestuur hartelijk danken voor alle inspannin-

gen. 

 

G. in ‘t Veld sluit vervolgens de vergadering 

om 21.30 onder dank aan de aanwezigen. 

 

Bas van der Grinten, secretaris 

31 augustus 2018 
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KNSB COMPETITIE RONDE 9: VENLO 1-VOORSCHOTEN: 3,5 – 6,5 

 
11 mei 2019 

 

En tot slot: een nederlaag 

Door Henk van Gool 

 

De KNSB competitie 2018-2019 zit erop. 

Venlo 1 sloot het seizoen af met een neder-

laag tegen Voorschoten 1. Ik kampte met 

een groot aantal afmeldingen waardoor er 

flink geschoven moest worden. Gelukkig 

hadden we ons al gehandhaafd en was het 

een wedstrijd om des keizers baard. Het zou 

wel erg ongelukkig zijn als we vanwege een 

verzwakt team zouden degraderen. Dat 

Voorschoten in de breedte sterker was dan 

wij, werd pijnlijk duidelijk door het score-

verloop. Waar we op de bovenste vijf bor-

den goed meeschoven en met 3,5 uit 5 zelfs 

een positieve score behaalden, lieten de bor-

den 6 tot en met 10 een desolaat landschap 

van nullen zien. De stiekeme hoop op een 

plekje rond de subtop werd hiermee de 

grond ingeboord. Die eer ging nu naar Voor-

schoten. Wij moesten genoegen nemen met 

een zevende plaats. 

 

Hieronder wat spelfragmenten uit de wed-

strijd tegen voorschoten. 

 

Bord 1 

Noud Lentjes – Maarten Strijbos 0 - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kracht van het loperpaar en een actieve 

koning. De witspeler kan geen vin meer ver-

roeren. Zwart hoeft alleen maar pion a2 te 

veroveren om vervolgens te gaan promove-

ren met zijn eigen a-pion. 

 

Bord 2 

Joep Nabuurs – Peter Wilschut ½ - ½  

 

Joep kwam met de schrik vrij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het logisch ogende 72.., b2! komt Joep in 

verliesgevaar, b.v. 73.Ka2, Ke7 74.c5, Th1 

75.Pb1, Tc1 en wit is in ernstige moeilijkhe-

den. Peter speelde echter 72.., Ke7? waarna 

Joep met 73.Pxb3, Pc1 74.Txf4, Txb3+ 

naar een T,P tegen T,pi eindspel vluchtte dat 

uiteraard theoretisch remise is. 

 

Bord 3 

Vincent Blom – Rudi van Gool ½ - ½  

 

Rudi koos rond de tijdcontrole voor afwik-

keling naar een lopereindspel met een pion 

meer. Dat bleek net niet winnend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De witte koning blokkeert de d-pion terwijl 

loper en a-pion ervoor zorgen dat de zwarte 

koning de a-pion niet kan veroveren. Een 

poging de loper van de diagonaal e1-a5 weg 
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te pesten helpt ook niet: 76.., Lh4 77.Lc3, b6 

78.Ld2, d4 79.a5, b5 80.Lb4+! =  

 

Bord 4 

Thijmen Smith – Igor Damen ½ - ½  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond de 40e zet besloot Thijmen de zetten te 

herhalen: 40.Tg7+, Kb6 41.Tg8, Kb7 

42.Tg7+ Kennelijk zag hij geen mogelijk-

heid de gevaarlijke vrije a-pion af te stop-

pen. Toch is wit na 40.g5!, a4 41.bxa4, bxa4 

42.Th8, a3 43.Txh4, a2 44.Ta4 of 43.., Te8 

44.Ta4, Ta8 45.Txa8, Kxa8 46.Pd2, a2 

47.Pb3 net op tijd om de a-pion te stoppen. 

Zijn eigen vrijpionnen geven dan de door-

slag. 

 

Bord 5 

Midas Ratsma – Henk van Gool 0 – 1  

 

Midas bood een pion aan en die bleek niet 

vergiftigd zoals hij dacht. De zwarte stukken 

stroomden de witte stelling binnen, waarna 

een kleine combinatie de beslissing bracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.., Te2+! 32.Kxe2, Pxd4+ 33.Kd2, Pxf5 

34.Pxf3, Pe7 en zwart won het eindspel met 

twee pluspionnen. 

 

Bord 6 

Thomas Neuer – Kedem Gutkind 0 – 1  

 

Thomas hield met veel moeite stand, totdat 

een onvoorzichtige paardzet Kedem in de 

gelegenheid stelde een charge uit te voeren 

met zijn cavalerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.Pf3? laat veld b3 in de steek. 47.., Pc5+ 

48.Ke2, Pb3 49.Td1, Lxa3 50.Lxa3, Pxa3 

51.f5, Pb5 52.fxe6, Pc3+  

0 – 1 

 

Bord 7 

Rosa Ratsma – Christian Busch 1 – 0  

 

Christian werd fraai van het bord gecombi-

neerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.Ph7!, Th8 (35.., Kxh7 36.Dh6+, Kg8 

37.Lxg6, fxg6 38.Txf8 mat) 36.Dh6+, Kg8 

37.Df8+ en 1 – 0   

vanwege 37.., Kxh7 38.Txf7+, Lxf7 

39.Dxf7 mat. 
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Bord 8 

Frans Mertens – Henk Schouten 0 – 1  

 

Een ongelukkig moment kostte Frans een 

stuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.Pe4? (23.Pf3 is gelijkspel) 23.., Ph4! En 

wit verliest zijn paard omdat op 24.Dg4 de 

pionvork 24.., f5 komt. 

 

Bord 9 

David Jongste – Nico van der Hoogt  

1 – 0  

 

Debutant (? Na al die jaren weet ik het niet 

zeker, corrigeer me maar als het niet klopt) 

Nico bood hevig tegenstand en leek in het 

eindspel een vesting te hebben. Een ver-

keerde keuze op de 39e zet bood David de 

kans een beslissende pion vóór te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.., bxa5? Opent de stelling zodanig dat 

beide zwarte a-pionnen verloren gaan. 

39..,b5 was hardnekkiger. 40.Pb3, a4 

41.Pc5, a3 42.bxa3, Lf8 43.a4, a5 44.Lb5+, 

Kd8 45.Pb7+, Kc7 46.Pxa5 en de promo-

tiedreiging van wits vrijpion besliste later de 

partij. 

 

 

Bord 10 

John de Laat – Marcus Driessen 0 – 1  

 

Onze andere debutant John schoot een bok 

in gelijke stelling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier zijn veel zetten speelbaar, alleen niet 

het gespeelde: 17.Dg5? Loopt in de stan-

daardcombinatie 17.., Pxd5 18.Dxe7, Pxe7 

waarna John in het vervolg liet zien dat hij 

wel degelijk kan schaken, maar de stelling 

met een pion minder bleek nu eenmaal on-

houdbaar. 

 

Na een zinderende laatste speelronde werd 

Caissa Amsterdam (het team van GM Di-

mitri Reinderman) nog verrassend kampi-

oen. Door maar liefst met 9-1 te winnen van 

het reeds gedegradeerde Rotterdam passeer-

den ze op de valreep op bordpunten HWP 

Haarlem, die Spijkenisse maar met moeite 

(5,5, - 4,5) 

van zich af wisten te slaan. De derde titel-

kandidaat, Oud Zuylen, verloor verrassend 

van Vianen DVP. 

 

Eindstand KNSB groep 1B 

1. Caissa Amsterdam 14 55 

2. HWP Haarlem  14 54 

3. Oud Zuylen Utrecht 12 51,5 

4. Zukertort Amstelveen 12 47 

5. Voorschoten  10 46 

6. Spijkenisse  8 45 

7. Venlo   8 44 

8. Vianen DVP  6 42,5 

9. Philidor Leiden  6 40 

10. Rotterdam  0 25 
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Persoonlijke scores spelers Venlo 1 

 

Maarten Strijbos 5,5 uit 7 

Joep Nabuurs 5 uit 7 

Rudi van Gool 5 uit 8 

Andrei Orlov  4 uit 5 

Philipp Welzel 3,5 uit 6 

Frans Mertens 3,5 uit 6 

Henk van Gool 3,5 uit 8 

Christian Busch 3,5 uit 8 

Thijmen Smith 2,5 uit 6 

Carsten Fehmer 2 uit 6 

Thomas Neuer 2 uit 8 

Marc van der Lee 1 uit 3 

Dirk Liedtke  1 uit 4 

Bas van der Grinten 1 uit 1 

Hans van Mulekom 1 uit 1 

Geert Hovens 0 uit 2 

Laurens Ekker 0 uit 1 

Nico van der Hoogt 0 uit 1 

John de Laat  0 uit 1 

Zoals U ziet heeft Venlo 1 afgelopen seizoen 

veel invallers nodig gehad. Hoewel ik blij 

ben dat zoveel clubleden bereid waren een 

keer in Venlo 1 in te vallen, hoop ik volgend 

seizoen wat vaker een beroep te mogen doen 

op onze vaste krachten. Wat dat betreft hier 

alvast de speeldata van komend jaar: 

 

Ronde 1. 28/9/19 

Ronde 2. 2/11/19 

Ronde 3. 23/11/19 

Ronde 4. 14/12/19 

Ronde 5. 1/2/20 

Ronde 6. 7/3/20 

Ronde 7. 28/3/20 

Ronde 8. 18/4/20 

Ronde 9. 16/5/20 

 

Houd de speeldata vrij in je agenda! 

 

 

SFEERIMPRESSIE SIMULTAAN DOOR MAX WARMERDAM 

Max Warmerdam gaf simultaan aan 24 spelers ter opluistering van zijn clubkampioenschap 

in het Grand Café Maagdenberg op 16 mei 2019. (foto’s Bas van der Grinten) 
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V.l.n.r. Maria, Peter en Erik al vroeg in de denktank 

 

 

 
 

 

 
 

Onder toeziend oog van Jan op de Laak kunnen Max en Bernd Schäfers zich eindelijk ont-

spannen, nadat zij remise overeen zijn gekomen.
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BOEBS COLUMN 
Simultaan 

 

Door Boeb Jacobs 

 

Verslagen, berooft 

van eigenwaarde en 

zelfvertrouwen rijd 

ik na afloop van de 

simultaan langs het 

donkere klooster te-

rug naar Steyl. 

Max komt, ziet en 

verliest niet. Zelfs 

Piet K is op tijd 

aanwezig.  

 

Schaakvrienden zoeken steun bij elkaar. Er 

is sfeer. Stukken die al recht staan worden 

nog rechter gezet. Verder op in het gebouw 

beoefenen muzikanten hun eigen sport. Het 

geluid is in de schaakzaal te horen. Nie-

mand heeft er last van. ‘Die instrumenten 

zijn kapot’, zegt Mark van de Lee naast 

mij. Geroezemoes. Dan is het stil. Max 

Warmerdam gaat 24 schakers op hun te-

kortkomingen wijzen. 

 

Aanvankelijk was op die zestiende mei een 

voorjaarvergadering gepland. Maar die 

ging niet door. Er waren geen relevante 

agendapunten. Een slechte zaak. Een club 

met ambitie behoort geplande vergaderin-

gen ook te houden. Geen agenda punten be-

tekent geen leven in de brouwerij, dooie 

boel, op lauweren rusten, stilstand. 

De Venlose Schaakvereniging zoekt met 

spoed een bevlogen voorzitter. Echt zoeken 

hoeven we eigenlijk niet, op de ledenlijst 

staat genoeg talent. 

 

Het zijn niet allemaal Elo-tijgers die het te-

gen Max willen proberen. Huisschaakster 

Melinda Meilink, dochter van Robert, 

draagt aan de -competitie speciaal-  haar 

eigen speciale charme bij. Melinda (= aar-

dige) is niet alleen voor het mooi-zijn geko-

men. Ze hoort bij de langst ‘levenden’. Jos 

Kempen is ook in café de Maagdenberg. 

‘Waarom doe je niet mee’, vroeg ik hem. 

‘Ik ga liever gewoon dood’, riep hij vol 

overtuiging terug. En inderdaad, je zit in 

zo’n simultaan niet veel anders te doen dan 

op je (schaak)dood te wachten. 

 

In het begin gaat het nog wel. Zetjes als 3. 

pion a3 en 4. pion g4, mits door een speler 

uit mijn groep gespeeld, zou mij doen den-

ken: puntje is binnen, de man of vrouw, 

gaat wel meer fouten maken. Later wordt 

het menens. Nadat Max zijn koning in vei-

ligheid brengt (0-0-0) wordt het al snel be-

nauwd. Zorgeloos, frivool in mijn optie, 

speelt de internationale schaakmeester zijn 

koningspionnen naar voren. Simpel toch?  

 

Er is geen speld tussen te krijgen. Zo ga ik 

in de toekomst ook spelen, gaat het door 

mij heen. Mijn stelling wankelt. Een witte 

pion verschijnt op de zevende lijn. Er dreigt 

van alles! Als een toren valt houd ik het 

voorgezien en verlos ik mij zelf uit mijn lij-

den. Om de zielenpijn beheersbaar te hou-

den ga ik een biertje drinken. 

 

De aanstaande grootmeester heeft zichtbaar 

zin in zijn rol. Max is in goeden doen. Zo-

wel sociaal als technisch doet hij het gewel-

dig. Het spel lijkt voor hem geen geheimen 

te kennen. Er sneuvelen drieëntwintig ko-

ningen. Alleen Bernd Schäfers neemt een 

half puntje mee terug naar de Heimat. 

 

Frustratie, teleurstelling, je krijgt er in de 

sport in enigermate mee te maken, maar dat 

buiten beschouwing gelaten is het weer een 

meeslepende schaakavond. 
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Interne Zaken + Oude Doos 

  Max, Mart & Foto ‘75 

 

Door: Nico van der Hoogt    

 

 

 

  Het is al weer van 16 mei A.D., dat de ka-

kelverse clubkampioen Max de daarbij in-

middels traditionele simultaan tegen het ge-

wone Venlose schakersvolk absolveerde. Er 

vielen zo’n 30 slachtoffers te noteren. Allen 

werden opgebracht en geslachtofferd. Soms 

na taai verzet, getuige de pot van ene Nico 

die pas na 40 zetten de pijp aan Maarten gaf. 

Deed de multiple oud-kampioen toch nog 

even mee… En oh, allen? Neen, één hard-

nekkig clublid bleef moedig weerstand bie-

den. En wist de IM – met tegenwoordig 1 

IGM  norm op zak – een puntendeling af te 

snoepen. Hij kwam daarvoor helemaal uit 

Nettetal. Het was super-senior Bernd… 

Beeld van de afrondende beschouwingen: 

 

Foto: Bas van der Grinten 

Jan ziet minzaam toe, terwijl Geert en John 

de toestand in het Midden-Oosten bespre-

ken. Ik bekijk deze stunt voor u nader. 

Wit: IM. Max Warmerdam 

Zwart: Bernd Schäfers 

Simultaan in de Maagdenberg, 16-5-2019 
 

1.Pf3 d5 2.c4 e6 3.d4 Pf6 4.g3 Le7 5.Lg2 

Pbd7 6.0–0 0–0 7.Pc3 b6 8.Pe5 Lb7 9.Lf4 

c6 10.Da4 Pxe5 11.Lxe5 Pd7 12.Lf4 Lg5 

13.Lxg5 Dxg5 14.e4 dxc4 15.Dxc4 b5 

16.De2 Pb6 17.e5 De7 18.Pe4 Tab8 19.Pc5 

La8 20.b3 Tfd8 21.Tfd1 Pd5 22.Tac1 Tb6 

23.Td2 a5 24.a3 b4 25.axb4 axb4 26.Pa4 

Tb5 27.Tdc2 Da7 28.Tc4 g6 29.Dd2 Kg7 

30.h4 h6 31.Kh2 Db8 32.Dd3 Pe7 33.g4? 

Een typisch simultaanslippertje. Blitssnel 

slaat onze Mann uit Nettetal toe: 

Diagramm: 

 

 
 

33...Txe5 en het e5 boertje is flöten. Het ver-

volg houdt Bernd locker remise. 34.Dg3 

Tb5 35.Dxb8 Tbxb8 36.Kg3 Pd5 37.Lxd5 

Txd5 38.f4 Tdb5 39.Kf2 f6 40.Te1 Kf7 

41.Pc5 Te8 42.Ta1 Tbb8 43.Ta7+ Te7 

44.Txe7+ Kxe7 45.Pa6 Tb6 46.Pxb4 Kd6 

47.Ke3 Tb5 48.Kd3 c5 49.dxc5+ Txc5 

50.Txc5 Kxc5 51.Kc3 g5 52.Pd3+ Kd5 

53.fxg5 fxg5 54.hxg5 hxg5 55.Pf2 Ke5 

56.Ph3 Lf3 57.Pxg5 Lxg4  ½ 

 

Ach, leuk voor Bernd en Max zal er niet 

minder om hebben geslapen. Maar dat kan 

wel het geval zijn geweest na de volgende 

confrontatie. Zoals onze voortreffelijke 

VSV website al meldde, nam Max in april 

deel aan het GRENKE Chess A-Open in 

Karlsruhe. Met 6,5 uit 9 in een veld van 904 

spelers en een TPR van 2485 boekte hij een 

prima resultaat. Dat nóg beter had kunnen 

zijn, als er in de slotronde niet een akelig 

malheur roet in de pot gooide. Tja, zo blijkt 

ook het leven van een topschaker, evenals 

dat van ijsberen in de Sahara, zonaanbidders 

op Groenland en leraren/essen in het 
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algemeen, niet altijd over een liefdevol bed 

van rozen te gaan… 

Eerst beeld van Max in ronde 4 waarin hij 

speelde tegen de Fransman Antoine Briet. 

En won. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: toernooisite GRENKE Open 2019 

 

Maar goed, Max nam het in de slotronde op 

tegen de sterke Duitse Groβmeister Matthias 

Blübaum.  

De partij groeide uit tot een ware zeeslang. 

Het Schach Magazin, mijn lijfblad, geeft de 

volgende stelling na de 124ste ! zet van wit. 

 

Wit: Matthias Blübaum (2610) 

Zwart: Max Warmerdam (2475) 

Grenke  Open, Karlsruhe 2019 

 

 
 

Zwart aan zet. De opgave aan de lezer 

luidde: “Wat moet zwart met zijn loper 

doen: op de schuine lijn a2-g8 blijven, of 

met …Lg8-h7 van diagonaal wisselen?”1  

 
1 Vertalingen: Nico.  

Bij de Lösungen wordt het – deels verkeerd 

– dan uitgelegd. “Het simpelste is het, op de 

diagonaal te blijven, bijv. …La2-b3 en weer 

terug.” Dan gaat het mis. “De partijzet 

124…Lg8 verliest nog niet, na 125.Sh6 had 

in ieder geval weer La2, Lb3, Lc4 of Ld5 

moeten volgen.” (Vals! eh…Fout! Na Sf7 is 

de soep gegeten.) “Maar zwart speelde 

125…Lh7? En kwam na 126.Kf7 in tempo-

dwang. De terugkeer naar g8 is uitgesloten, 

beslissend is nu het de bekende paard ma-

noeuvre 126…Kd6 127.Sg4 Lf5 128.Kf8 

Le6 129.Sh6 Kd5 en vanwege het komende 

130.Sf7 – 1-0  Ach, een kiezelsteen in de 

schoen op weg naar de IGM titel, Max! 

 

In de dagen van Olim werd zo’n pot nog 

vaak meerdere malen afgebroken! 

 

  
Illustratie: Wim Meijer © 
 

 Verder valt er meer goed nieuws te mel-

den. Na een jarenlang verblijf in het Bra-

bantse land, meldde zich onlangs Mart Na-

buurs weer present op de vereniging. Hij 

speel(de)(t) jarenlang voor de Stukkenjagers 

uit Tilburg, het afgelopen seizoen zelfs in de 

Meesterklasse! En nam maar gelijk deel aan 

het Venloos Open. Maar ik laat hem graag 

zèlf aan het woord! 

Mart: 

“Nadat ik min of meer toevallig weer in 

Venlo terecht was gekomen, leek het Venlo 

Open me een mooi moment om in te stromen 

in het Venlose schaakgeweld. Een blik op de 

deelnemerslijst leerde me dat ik als eerste 
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geplaatst was, maar dat ik het niet cadeau 

zou krijgen stond buiten kijf. Elke partij 

werd een interessant gevecht en ik zou ze al-

lemaal kunnen bespreken. Maar om na 

Nico’s uitnodiging om enkele analyses en 

gedachtes te delen als dank zijn rubriek te 

kapen gaat me wat ver. Daarom beperk ik 

me tot enkele cruciale momenten, waarbij ik 

mijn schaakleven niet zeker was. Om er 

maar meteen in te vliegen: mijn gevecht te-

gen Henk.” 

 
 

Deze partij ontpopte zich tot een ware thril-

ler. Inmiddels zijn we in een eindspel met 

zware stukken beland, nadat beide spelers 

uitstekende winstmogelijkheden onbenut 

hebben gelaten. Aangezien deze schermut-

selingen ons beiden ook nog de nodige tijd 

hadden gekost, waren we inmiddels in deze 

ingewikkelde stelling aangewezen op het in-

crement. Op zo'n moment verandert het 

schaakbord meer in een soort boksring. 

Links en rechts worden er tactische tikjes 

uitgedeeld, in de hoop een opening te vinden 

voor de definitieve knock-out. Anticiperen, 

incasseren en intuïtie zijn hierbij van groot 

belang. Enige kennis van eindspelen met 

zware stukken helpt ook een handje.  

 
“verandert het schaakbord meer in een soort 

boksring”  

28...Ke7 zo staat de veiligheid van de ko-

ning voorop in dit soort stellingen. Henk 

besluit dan ook meteen de daad bij het 

woord te voegen en zijne majesteit een 

stapje terug te laten doen. Voorlopig zijn 

witte dreigingen nog ver weg en gloren er 

voor zwart kansen over de h-lijn. Het initia-

tief ligt dan ook bij Henk en mijn komende 

zetten staan in het teken van het verbeteren 

van mijn stukken en verhinderen van de 

zwarte dreigingen. Daarbij hoop ik het boer-

tje op h5 te kunnen verleiden een stapje ver-

der te doen; hoewel dit dreigend lijkt, zou 

het ook een veld bezetten waar soms graag 

een zwarte toren zou staan. 29.Tg3 Th4+ 

30.Th3 Tg4 31.Tf1 Th7 32.Dc4 hopend op 

een mogelijke uitval 32...Dc5 maar na deze 

zet moet wit op zijn schreden terugkeren; het 

toreneindspel leek me bijzonder onprettig. 

Incasseren en door met de partij 33.De2 

Thg7 34.Tf2 Na 34.Txh5? Txg2 35.Dxg2 

Txg2 36.Kxg2 Dxc2 kan alleen zwart het 

eindspel winnen. 34...h4  

 

Daar is dan toch deze pionzet. Niet zonder 

reden: zwart maakt zich klaar om pion e4 op 

te halen zonder daarbij h5 te verliezen. Wit 

is echter sneller! 35.Tc3! Dd4 36.Tc7+ Kd8 

37.Txg7 hier was ik dusdanig blij om enigs-

zins de druk van de ketel te halen, dat me 

volledig ontging dat ik hier een opgelegde 

kans miste. 37.Txb7 is al niet slecht, maar na 

37.Tc4! Dxb2 38.Dd1!! Analysediagram: 
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kan zwart niet verhinderen dat de witte stuk-

ken beslissend binnendringen. Dit illustreert 

maar weer eens waarom we genoeg tijd op 

de klok over dienen te houden. Deze (ach-

teruit)zetten zijn lastig te spotten, maar met 

slechts 30 seconden op de klok geef je jezelf 

ook niet bepaald de kans ze te vinden! 

37...Txg7 38.Df3 Kc7 39.c3 Dc5 40.b4 Dc4 

‘de veertig’ gehaald, even bijkomen. De 

laatste twee zetten hebben er in elk geval 

voor gezorgd dat de zwarte dame van de a7-

g1 diagonaal weg is, waardoor wit wat meer 

bewegingsvrijheid krijgt en meer controle 

over de zwarte velden. Ik begon het vermoe-

den te krijgen dat de zwarte koning hier wel 

eens onveiliger kon staan dan de witte. Dit 

sterkte mijn gevoel dat een eventueel remi-

seaanbod hier niet aan de orde is; ook omdat 

ik ervan overtuigd ben dat het uitspelen (en 

analyseren!) van dit soort stellingen je een 

betere speler maakt. Afijn, we gaan door! 

41.Df6 Dg8 41. ...,Th7 of 41. ...,Td7 was 

wellicht veiliger geweest, maar ook Henk 

begrijpt dat het hier om het initiatief draait. 

De h-pion mag niet genomen worden en 

zwart dreigt deze op te spelen. Wit is echter 

wederom net iets sneller en 42.c4!  

 

 

stelt zwart voor de nodige problemen. Op-

eens blijkt 42. ..., h3? niet te werken van-

wege 43.c5 hxg2+ 44.Kg1 en de witte ko-

ning staat veilig, maar de zwarte krijgt het 

zwaar! Henk erkende dit en switcht van stra-

tegie. 42...Td7 43.Tf3 meteen 43.c5 was 

wellicht handiger, aangezien nu de e-pion 

het loodje legt. 43...Dg4 44.c5 Dxe4 

45.cxd6+ Kb6 met 45. ...,Kb8 is ook niets 

mis. 46.De6 Dc6 hier overwoog ik 47.Tf6, 

maar het was me niet duidelijk wat ik hierna 

ging doen. De incrementfase was ook hier 

wederom aangebroken voor beide spelers en 

dit begon duidelijk zijn tol te eisen. Zo 

meende ik in een bevlieging te zien dat ik na 

de gespeelde zet een dodelijke dreiging had, 

die Henk ervan zou weerhouden mijn d6-

pion te slaan. Dan is het snel beklonken, 

toch? 47.Dxe5 na het uitvoeren van deze zet, 

drong langzaam tot me binnen dat Da5 hele-

maal geen mat is en maakte ik al plannen om 

met wat schaakjes wellicht pion h4 te ver-

overen. Dezelfde boze geesten bleken zich 

echter ook van Henk meester te hebben ge-

maakt! De uitputtingsslag vertroebelde zijn 

blik en in arren moede besloot hij tot het on-

gelukkige 47...Dc1+? om na 48.Kh2 Dc6 

gedesillusioneerd op te geven. Ook hier is 

het natuurlijk geen mat in 1, maar na 

49.De3+ duurt het niet veel langer. 1-0 

Na deze bizarre ontknoping hoopte ik de 

‘winning streak’ voort te kunnen zetten, 

maar Peter had duidelijk andere plannen! 

Een diagram zal volstaan. 

Peter – Mart, stelling na 18…Pe8 

 

 

Het moge duidelijk zijn dat wit hier aan het 

roer staat. De bekende minoriteitsaanval 

lonkt en het zwarte tegenspel is ver te zoe-

ken. Met zetten als 19.g4 of 19.b5 had Peter 

me gedwongen tot het maken van enkele las-

tige keuzes. Na 19.Pa4 Pd6 20.Pc5 a5 21.a3 

Ta7 22.Pb3 axb4 23.axb4 Tda8 24.Txa7 

Txa7 25.Ta1 Txa1 26.Pxa1 Kf8 bleef er 

weinig muziek in de stelling over en kon ik 

opgelucht een halfje noteren. En zo waren er 

nog wel enkele ‘bange’ momenten, maar 

wist ik verder puntverlies te vermijden en zo 

wederom [ook in 2006! N.] de titel van het 

‘Open Venloos’ te veroveren. (Beeld!N.) 
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Trots neemt Mart de bokaal uit handen van Geert aan. 

 

 Geert, die alles weer keurig in de juiste ba-

nen leidde, kijkt daarbij, alsof hij niet van 

plan is het eremetaal los te laten.  
  

 Tenslotte resteert nog een akkefietje dat ik 

opwierp in het laatste clubblad. Op een an-

dere opname uit 1975, presenteerde ik u een 

tafel simultanten die Hein Donner weerwerk 

boden. “Wie herkent u?” was de vraag. Ook 

nu was het aantal reacties redelijk te over-

zien; namelijk 1. Maar wel van een hoog ni-

veau. Zo zal blijken. 

Eerst nogmaals de betreffende foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die enige reactie kwam van niemand minder 

dan Frank Clevers. Onder meer vele jaren 

voorzitter van de Limburgse Schaakbond – 

thans erevoorzitter -  en als journalist ver-

zorgde hij zo’n 1000 schaakrubrieken in de 

Limburger. Enz. enz. Hij spotte als 2de van 

rechts zijn broer Henk. Die weer geflan-

keerd wordt door Luc Salemans en Wiel 

Clevis. Dit drietal was afkomstig uit Grub-

benvorst, een waar broeinest van schaakta-

lent in die dagen van de “Witte Dame”. Ach, 

die ongrijpbare tijd. Want die lage respons 

op die opnames is geheel verklaarbaar: im-

mers 44 jaar geleden. De meeste VSV’ers 

zaten toen nog niet eens in de planning of 

deden net hun eerste, weifelende pionzet-

jes… Amechtig schreiend als die en passant 

geslagen werden. 

Voor een gevorderde senior is het klein bier. 

Goed, Frank verdient dus de 1ste prijs voor 

de – weliswaar gedeeltelijke – oplossing.  

Die bestaat uit een forse tegoedbon te beste-

den bij ijssalon… Clevers. Dank! 

Om af te ronden; de resterende Donner te-

genstanders. Vierde van rechts is Hans van 

Nijf, achter Donner zien we Ron Beumer, 

een collega en kameraad van me in die da-

gen. En wie is dat mannetje dat daar ogen-

schijnlijk zo koeltjes de zet van de IGM te-

gemoet ziet? Het is, door niemand herkend, 

uw nederige letterknecht Nico. Als 2-jarig 

herintreder ging de pot kansloos voor mij 

verloren… Donner had trouwens geluk, dat 

Piet Kuntzelaers die dag verhinderd was… 

 

Nog snel een staaltje onderkoelde Engelse 

humor tot besluit. Na de Brexit zal er daar 

nog slechts geween en geknars van tanden te 

horen zijn. 

 

 
 

Vertaling Google: 

”Ik vertrouw, mijn lieve Archibald, je hebt 

niet vergeten… 

Als je neemt mijn Koningin, je zult moeten 

haar houden!!” 

 

Nico, juli 2019 
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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 do-

minee’. Theater Suus, Zwolle  

 

 

mailto:piet.thijssen@hetnet.nl
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VENLO OPEN 2019 EINDSTAND 

 

De Venlose Schaakvereniging organi-

seerde van donderdag 23 mei tot en met 

donderdag 11 juli 2019 het Open 

Kampioenschap van Venlo. Dit is een open 

Zwitsers toernooi over 7 speelronden. 

De eindstand is als volgt.

.  
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FOTO’S VENLO OPEN 2019 
Door Bas van der Grinten 

 

 
Mart Nabuurs (links) ontvangt de eerste prijs van wedstrijdleider Geert Hovens 

 

 
Peter Schoeber (links), tweede prijs 
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Henk van Gool (links), derde prijs 

 

 
Ratingprijzen waren er voor Jean Paul Joosten (links) en Gerben Oosterbaan (rechts).  

Florian Schicktanz won ook een ratingprijs, maar heeft deze eerder ontvangen.   
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Ronde 4: op de voorgrond Ben Mikmak (links) en John de Laat 

 

 
Ronde 6: Abdul Mamund wacht nog op zijn tegenstander. Op de achtergrond Jacqueline Ver-

plakke (links) en Erik van der Hagen.  
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INTERNE ELO RATING Per 11 juli 2019 (tot en met Venlo Open 2019) 

Door Robert Meilink 

 

Max Warmerdam (+180) is de hoogste ELO stijger, gevolgd door Laurens Ekker (+116) en 

Mart Nabuurs (+115) en De nieuwe leden zijn met een geschatte beginrating toegevoegd. 

Speler 
Progres-
sie 

Begin 
seizoen 

11-07-19   Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

11-07-19 

Alkhazashvili O 15 2170 2185  Lee M van der 40 1822 1862 

Bergmans D 2 1970 1972  Leenders H -57 1630 1573 

Borghouts H 0 1688 1688  Leipsig G van 12 1469 1481 

Burgmans A -26 1560 1534  Lietz B -44 1489 1445 

Busch C 18 2127 2145  Mamund AR 38 1256 1294 

Clabbers K -42 1660 1618  Meilink R 38 1678 1716 

Dael M 46 1461 1507  Mertens F 64 1901 1965 

Dael Siem van 88 2091 2179  Mikmak Ben -14 1050 1036 

Dael San van 23 1234 1257  Montignies R -6 2201 2195 

Daniel J 0 2271 2271  Mulekom H van 19 1831 1850 

Dierx G 0 1865 1865  Munten G -19 1512 1493 

Dittmann H 23 1267 1290  Nabuurs J -3 2235 2232 

Ekker J 25 1400 1425  Nabuurs M 115 2158 2273 

Ekker L 116 1598 1714  Neuer T -35 2071 2036 

Ekker M 37 1250 1287  Nieczyporowski M 64 1683 1747 

Fehmer C 8 2055 2063  Oosterbaan G 3 1291 1294 

Girbig J 74 1395 1469  Orlov A 0 2480 2480 

Gool H van 52 2114 2166  Overbeek F van 1 1628 1629 

Gool R van 10 2234 2244  Rahawadan M -25 1334 1309 

Grinten B van der 74 1812 1886  Rievers J 0 1949 1949 

Guddat J 0 2131 2131  Schäfer B 3 1670 1673 

Hagen E van der -59 1000 941  Schoeber P 32 1927 1959 

Hendriks Z 38 1550 1588  Sekandri S 55 1450 1505 

Hol F 16 1529 1545  Smith P -7 1333 1326 

Hoogt N van der 26 1772 1798  Smith T -13 2198 2185 

Hovens G -51 1849 1798  Spijk H van 0 1730 1730 

Jacobitz K 0 1573 1573  Strijbos M -28 2299 2271 

Jacobs B -28 1391 1363  Thijssen P -103 1865 1762 

Joosten JP -20 1483 1463  Tiesinga C -4 1088 1084 

Kappert D -32 1604 1572  Timmermans P 25 1377 1402 

Kempen J -20 1223 1203  Veld G in 't -92 1574 1482 

Kuntzelaers P -48 1436 1388  Verplakke J 58 947 1005 

Laak J op de 26 1664 1690  Warmerdam M 180 2180 2360 

Laat J de -85 1712 1627  Welzel P 10 2236 2246 
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