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Opgericht 1 september 1925, door goedkeuring van de statuten erkend bij Koninklijk Besluit 
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Voorzitter G. in ´t Veld gerard@dvlop.nl 

 Adriaan Flinklaan 4, 5915 JG Venlo  06-13854206 
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Wedstrijdleider/ G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 

    jeugdleider Engerstraat 35, 5931 EK  Tegelen     077-3260300 
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 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 

 

Speelzaal 
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  KINHOUDK 

 

Programma t/m december 2019 Piet Thijssen 

Personalia Bas van der Grinten 

Mededelingen  Redactie 

(Inter)Nationale Kampioenschappen Redactie 

KNSB competitie R1: Venlo 1 – Krimpen a/d IJssel 1 Henk van Gool 

Geerts Column: Schakie Splinter Geert Hovens 

Wie de jeugd heeft … Geert Hovens en Gerard in ’t Veld 

Enquête clubblad Bas van der Grinten 

Eindstand Zomersnelschaaktoernooi 2019 Geert Hovens 

Boebs Column: Fout!!!!!!! Boeb Jacobs  

Interne Zaken + Oude Doos: Stikstof & Schaken Nico van der Hoogt 

Interne Competitie per 17 oktober 2019 Geert Hovens 

Interne Elo-rating per 17 oktober 2019 Robert Meilink 

Ledenlijst oktober 2019 Bas van der Grinten 

 

 

KPROGRAMMAK 
 
November 2019 

02-nov-19 zat. 2e ronde KNSB-bondscompetitie LSG 2-Venlo 1 

02-nov-19 zat. 2e ronde KNSB-bondscompetitie PION/Mook 1 - Venlo 2 

07-nov-19 don. interne competitie + rapid  

10-nov-19 zon. 2e ronde LiSB-bondscompetitie Horst - Venlo 1 

10-nov-19 zon. 2e ronde LiSB-bondscompetitie t Pionneke 2 - Venlo 2 

14-nov-19 don. interne competitie + rapid  

21-nov-19 don. interne competitie + rapid  

23-nov-19 zat. 3e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1-Spijkenisse 1 

23-nov-19 zat. 3e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 2-HSC Helmond 1 

28-nov-19 don. interne competitie + rapid  

30-nov-19 zat. LK snelschaken DJC-Stein 
    

December 2019 

05-dec-19 don. interne competitie + rapid  

08-dec-19 zon. 3e ronde LiSB-bondscompetitie Venlo 1 is vrij! 

08-dec-19 zon. 3e ronde LiSB-bondscompetitie Blerick 1 - Venlo 2 

12-dec-19 don. interne competitie + rapid  

14-dec-19 zat. 4e ronde KNSB-bondscompetitie UVS 1-Venlo 1 

14-dec-19 zat. 4e ronde KNSB-bondscompetitie ASV 3-Venlo 2 

19-dec-19 don. interne competitie + rapid  

27-dec-19 vrij. 8e A74 toernooi 40+ Tegelen 

    

 

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: 14 november 2019   
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KPERSONALIAK 

Aanmeldingen:  geen 

Afmeldingen:         Jos Rievers, Maria Rahawadan  

Adreswijzigingen:  Robert Meilink,  Lodewijk van Nassaustraat 26, Venlo-Blerick

   John de Laat, Hogeschoorweg 18, Venlo    

   Philipp Welzel, Hofterbergstrasse 11, Essen 

KMEDEDELINGENK 
• Siem van Dael is tweede geworden op het European Youth Chess Championship 2019. 

Ook Joep Nabuurs, zette een fraaie prestatie neer door met zijn team eerste te worden 

op het Nederlands Kampioenschap Bedrijvenschaak. Zie verder bladzijde 5 voor meer 

beeldmateriaal. 

• Vol verwachting begon teamcaptain Henk van Gool aan het nieuwe KNSB seizoen. Na 

afloop van de eerste ronde beschreef hij de behaalde remise met de woorden ‘waar we 

achteraf heel blij mee mochten zijn. Dit had helemaal verkeerd kunnen aflopen‘. Zie zijn 

beschouwingen over Venlo 1 in dit Vizier. 

• Op het 10e Herfst jeugdtoernooi van de Tegelse SV op zondag 20 oktober 2019 behaal-

den de gebroeders Ekker eervolle plaatsen: Laurens Ekker eerste in de A-groep, Joshua 

derde in de B-groep en Maxim gedeelde derde in de C-groep. 

• Drie schaakverenigingen in de Euregio organiseren elk jaar het internationale Eurode 

schaaktoernooi. Op 14 september 2019 was de 8e editie en de winnaar van de A-groep 

was Andrei Orlov. 

• De Venlose Schaakvereniging staat op het punt een doorstart te maken met een jeugdaf-

deling. Lees het interessante artikel van Geert en Gerard op bladzijde 14. 

• Geert Hovens is de nieuwe jeugdleider, maar in zijn column Schakie Splinter ontwaart 

hij aan het andere eind van de leeftijdspiramide een nieuwe groep in de vereniging: de 

Krasse Knarren! Lees zijn vermakelijke column hierover op bladzijde 13. 

• Bas van der Grinten presenteert de uitslag van de ledenenquête naar de vraag of men 

het gedrukte clubblad nog wenst te ontvangen of niet. De volledige uitslag staat op blad-

zijde 14. 

• Ons jaarlijkse Zomersnelschaaktoernooi, editie 2019, is inmiddels geschiedenis gewor-

den. Voor de geïnteresseerden heeft Geert Hovens de eindstanden samengevat in twee 

tabellen op bladzijde  15. 

• Columnist Boeb Jacobs beschrijft zijn hoogtepunt van het Venlo Open 2019: de gewon-

nen partij tegen Peter Smith. Met een mix van ironie en zelfspot constateert hij: ‘als je 

het van de fouten van je tegenstander moet hebben, gaat het niet wat worden!’ 

• Tenslotte schrijft Nico van der Hoogt in zijn rubriek Interne Zaken + Oude Doos over 

een zeer actueel onderwerp: stikstof en schaken. Hij begint actueel met een ingezonden 

brief van Jean Paul, maar eindigt geheel in stijl met twee stukjes uit de oude doos.  
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(INTER)NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 
Twee leden van de Venlose Schaakvereniging hebben successen behaald op belangrijke 

kamioenschappen 

 

 
 

Siem van Dael werd tweede op het European Youth Chess Championship 2019 dat werd ge-

houden van 2 tot en met 10 augustus 2019 in Bratislava, Slowakije. De op de 35e plaats ge-

plaatste speler heeft hij  zijn vicekampioenschap dik verdiend. Foto KNSB weblog. 

 

 
 

Joep Nabuurs werd met zijn team van Capgemini kampioen bij het Nederlands Kampioen-

schap Bedrijvenschaak. V.l.n.r. Joep Nabuurs, IM Frans Cuijpers, Martine Middelveld en IM 

Floris van Assendelft. Foto Frans Peeters. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 1: VENLO 1-KRIMPEN A/D IJSSEL 1 

5 – 5 

 
28 september 2019 

 

Gelijkspel Venlo 1 

Door Henk van Gool 

 

Het begin van een nieuw competitie-sei-

zoen geeft bij mij hetzelfde gevoel als het 

begin van een nieuw schooljaar of de aan-

vang van een gloednieuwe cursus.  

Het is een verwachtingsvolle opgewonden-

heid. Een nieuwsgierigheid naar de inhoud, 

nieuwe materialen en docenten. 

Voor de KNSB competitie kijk ik uit naar de 

groepsindeling, de samenstelling van de 

teams, het arbiterskorps en ik snuif de geur 

op van een vers pak notatiebiljetten. Ik houd 

er nu eenmaal van om met een schone lei aan 

iets nieuws te beginnen. 

In zo’n eerste competitieronde is het span-

nend om erachter te komen hoe de verhou-

dingen liggen. Welke teams gaan de boven-

toon voeren, bij welke teams komt het de-

gradatiespook langs en vooral: hoe staat je 

eigen team ervoor? 

 

Wel: Venlo 1 is nog hetzelfde als het Venlo 

1 van vorig jaar. De samenstelling van het 

team heeft geen wijzigingen ondergaan. Er 

is een vaste pool van twaalf spelers die ge-

durende het seizoen rouleren en uitvallers 

opvangen. Het team bestaat uit onze GM 

Andrei Orlov, Maarten Strijbos, Joep Na-

buurs, de broers Rudi en Henk van Gool, 

Thijmen Smith, Philipp Welzel, Christian 

Busch, Carsten Fehmer, Dirk Liedtke, Tho-

mas Neuer en herintreder Frans Mertens. 

Na vergelijking met de concurrentie in onze 

groep moet wel gezegd worden dat we waar-

schijnlijk een moeilijk seizoen tegemoet 

gaan. KNSB klasse 1B bevat namelijk twee 

degradanten uit de meesterklasse. Boven-

dien hebben sommige teams (wél) hun gele-

deren weten te versterken. 

Dat het gemiddelde niveau van de teams in 

onze groep hoog is ondervonden we gelijk 

de eerste ronde. In de thuiswedstrijd tegen 

Krimpen a/d IJssel speelde bijvoorbeeld oud 

Nederlands kampioen IM Rini Kuijf mee. 

Die zat vorig jaar nog tegenover ons tijdens 

de uitwedstrijd in Rotterdam. Dat Rini bij 

Rotterdam zou vertrekken had ik al ver-

moed. Maar waarom nou net bij een team in-

tekenen waar ik gehoopt had twee match-

punten tegen te pakken? Al dan niet deel-

name van een dergelijke speler kan net het 

verschil maken. 

Het speellokaal was een openbaring. We 

speelden voor het eerst in gemeenschaps- 

huis Maagdenberg. En ik moet zeggen, dat 

beviel goed! De ruime zaal biedt plaats aan 

zeker drie teamwedstrijden, heeft een goede 

verlichting, biedt rust en een goede parkeer-

gelegenheid in de buurt. Bovendien zijn 

speelzaal en analyseruimte met bar netjes 

gescheiden. Dit gebouw is zeer geschikt als 

uitwijk- locatie, als we niet met de wedstrijd 

bij ons huidige clublokaal Limianz terecht 

kunnen. 

Onder leiding van wedstrijdleider Rick Wa-

gemakers konden de geplande wed strijden 

Venlo 1 - Krimpen a/d IJssel en Venlo 2 - 

Dubbelschaak 97 mooi op tijd starten. 

Onze ervaring uit voorgaande seizoenen is 

dat we op volle sterkte bijna elk team het 

hoofd kunnen bieden. Helaas misten we 

voor deze wedstrijd Rudi en Philipp. Twee 

notoire puntenpakkers. Dat deed zich voe-

len. 

 

Bord 1 

Wiggert Pols – Andrei Orlov 

0 – 1 

 

Andrei speelde tegen de Nederlands jeugd-

kampioen van het vorig jaar. Niet de minste 

dus. Wiggert hield dan ook lange tijd goed 

stand, maar bleek uiteindelijk niet opgewas-

sen tegen het nauwkeurige spel van onze 

GM. 
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Pols W – Orlov A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wit heeft het al niet gemakkelijk maar zijn 

volgende zet versnelt het verval. 

42.gxf5? Dit geeft Andrei de gelegenheid 

zich achter de witte pion te verschuilen en 

met zijn e-pion op te rukken. 42.., e5! 

43.Tf3, e4 44.Tf4, Kg5 45.f6, Lb6! Alles 

even nauwkeurig. De loper mag niet op de-

zelfde rij staan als zijn koning. 46.Ke1, 

Ta1+ 47.Ke2, Tg1 zie dia: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wit moet de kwaliteit geven 48.Pe3, Kxf4 

49.Pd5+, Ke5 50.Pxb6, Tc1! en zwart won 

het resterende eindspel. 

 

Bord 2 

Maarten Strijbos – Harold van Dijk 

1 – 0 

 

Maarten zat niet fris achter het bord. Hij had 

last van een verkoudheid of griepje en dat 

was te zien aan zijn spel. Zijn stukken kwa-

men niet optimaal tot ontwikkeling en Ha-

rold kon dan ook al snel een pittige aanval 

opzetten. Met wat subtieler spel was Maar-

ten kansloos geweest, maar Harold was te 

gretig. Hij offerde een stuk maar kreeg daar 

niks voor terug. Een narrow escape voor 

Maarten dus. 

 

Strijbos M – van Dijk H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.., h3?! Rustig 22.., Lf6 vermijdt stukken-

ruil. De dreiging .., h3 blijft dan in de lucht 

hangen. 23.Txf8+, Txf8 24.cxd4, Pc6?? Dit 

stukoffer is veel te optimistisch. Niettemin 

zou de stelling na 24.., hxg2+ 25.Kxg2, Pc6 

26.Le3 al nagenoeg gelijk staan. 25.Lf1, 

Pxd4 26.Dd1, Pc2 zie dia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.Lh6, Txf1+ 28.Dxf1, Pxa1 29.Dxa1 en 

de extra loper besliste de partij. 

 

Bord 3 

Frans Cuijpers – Joep Nabuurs 

1 – 0 

 

Joep wist dat hij een moeilijke middag tege-

moet ging toen IM Frans Cuijpers tegenover 

hem kwam zitten. De twee waren onlangs 

teamgenoten voor Capgemini tijdens het NK 

bedrijvenschaak. Frans liet toen een uitste-

kende vorm zien. Capgemini werd mede 

dank zij hem Nederlands kampioen. De 

vorm daar nam Frans – helaas voor Joep – 

mee naar Venlo. 
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Cuijpers F – Nabuurs J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joep heeft zojuist 23.., g6 gespeeld om 

ruimte te maken voor zijn loper. De opening 

van de h-lijn speelt Frans echter in de kaart. 

24.hxg6, hxg6 25.Tch4, Lg7 26.T1h3, 

Tcc7 27.Dh2, Tf8 28.Th8+, Kf7 29.T8h7, 

Kg8 zie dia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alekhine’s gun heeft nog wat hulp nodig 

van andere stukken. 30.f4!! dreigt een dia-

gonaal te openen waarna één van de lopers 

in de aanval betrokken kan worden.  

Op b.v. 30.., exf4 volgt 31.Ld4!, Dxg5 

32.Th8+, Kf7 33.T3h7, Tg8 34.Txg8, Kxg8 

35.Th8+, Kf7 36.Dh7 zie analysedia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zwarte vesting stort in. Na 30.f4 kwam 

30.., Te7 31.Kf1 (Hier was 31.fxe5!, dxe5 

32.Lxc5, bxc5 33.d6! meteen winnend zie 

analyse dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu beslist de diagonaal c4-g8: 33.., Dxd6 

34.Lc4+, Te6 35.Lxe6+, Dxe6 36.Txg7+, 

Kxg7 37.Th7+, Kg8 38.Dh6 en zwart gaat 

mat. 

Joep speelde 31.., Da8?! (31.., Pe4! was nog 

hardnekkig) 32.b3, Dd8 en besloot zich na 

33.fxe5 met 33.., Lxe5 34.Th8+, Kg7 

35.T3h7 mat te laten zetten. 

 

Bord 4 

Henk van Gool – Kevin Nguyen 

1 – 0 

 

Bij afwezigheid van Rudi nam ik zijn plek 

op bord 4 over. Daar trof ik een opponent die 

niet in beste doen bleek. Kevin vond niet het 

juiste plan in een Maroczy en werd op de da-

mevleugel overlopen. 

 

Van Gool H – Nguyen K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Pd5! en het is niet te zien hoe zwart ma-

teriaalverlies nog kan vermijden.  

Na bijv. 19.., Pxd5 20.cxd5, Pb8 21.Pa3 gaat 

pion b6 verloren. Kevin probeerde het 
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kwaliteitsoffer 19.., Pe5 20.Lxb6, Txb6 

21.Dxb6, Df8 in de hoop op tegenspel over 

de zwarte velden. Dat bleek uiteindelijk niet 

voldoende. 

 

Bord 5 

Arne Pols – Thijmen Smith 

1 – 0 

 

Arne maakte het Thijmen erg lastig. Twee 

verbonden pionnen vraten zich op de dame-

vleugel door de stelling heen totdat het voor 

Thijmen onmogelijk werd promotie nog te 

voorkomen. 

 

Pols A – Smith T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. b7, Ta7 32. c6, Txa5 33. c7, Taa8 34. 

cxb8D+, Txb8 35. Da5, Lc6 36. La6  

en de dreiging 37.Dc7 besliste de partij. 

 

Bord 6 

Frans Mertens – Rini Kuijf 

0 – 1 

 

Frans kreeg een sterke opponent voor de kie-

zen. Je verwacht een IM als Rini Kuijf niet 

op bord 6. Wel een leuke uitdaging natuur-

lijk. Frans deed zijn uiterste best de stelling 

in evenwicht te houden, maar de IM vond 

uiteraard een gaatje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mertens F – Kuijf R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De h-lijn ligt open. De toren op d8 dreigt via 

d6 en h6 beslissend bij de aanval betrokken 

te worden. Frans forceerde dan ook ruil van 

tenminste een paard in de hoop wat meer 

lucht te krijgen. Dat kostte hem echter twee 

pionnen. 

22.Ph4, g5! 23.f3, Pxg3 24.fxg4, Dxh4 

25.Te1, Dxg4 26.Tb7 zie dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.., Dh4 Rini gaat vrolijk verder met zijn 

activiteiten over de h-lijn.  

27.Dd1, Dh1+ 28.Kf2, Pe4+ 29.Kf3, Dh5+ 

30.g4, Dh3+ 31.Ke2, Dg2 mat.  

Een dame en paard vormen een vreeswek-

kend aanvalstandem. 

 

Bord 7 

Peter Glissenaar – Carsten Fehmer 

½ - ½ 

 

De eerste vredespijp van die dag werd ge-

rookt op bord 7. Waar Peter pogingen deed 

een koningsaanval op touw te zetten, 

trachtte Carsten via de damevleugel te coun-

teren. Uiteindelijk leidde een korte slagen-

wisseling tot een zetherhaling. 
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Glissenaar P – Fehmer C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Dh5, h6 17.Lxg6, fxg6 18.Dxg6, hxg5 

19.Dxe6+, Kh7 (.., Tf7 gaat niet omdat To-

ren c8 dan blijft hangen)  

20.Dh3+, Kg8 21.De6+, Kh7 22.Dh3+, 

Kg8 remise. 

 

Bord 8 

Christian Busch – Diederick Casteleijn 

0 – 1 

 

In een Konings-Indiër deed Christian zijn 

best de damevleugel open te breken. Onder-

tussen verzamelde zijn opponent de strijd-

krachten op de koningsvleugel. Tenslotte 

kwam de koningsaanval het eerst. 

 

Busch C – Casteleijn D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zwarte stukken staan klaar om de regie 

over de witte velden in het kamp van de wit-

speler over te nemen. 

20.., Pg5 21.Tc3, Lf6 22.Ta3, Lg4 23.Txa7, 

Lf3 24.Df1, Kg7 met de duidelijke intentie 

wit te h-lijnen. 

Christian zag al niet veel beter meer dan met 

een stukoffer een poging te doen zich uit de 

pythongreep los te werken.  

25.Pxe4, Txe4 26.Dd3, Lxg2 maar zag 

daarop onmiddellijk het zinloze van zijn ac-

ties in en schudde zijn tegenstander de hand. 

 

Bord 9 

Marcel Glissenaar – Dirk Liedtke 

0 – 1 

 

Ik vond Dirk op het laatste moment nog be-

reid in te vallen. Hij zorgde meteen voor een 

positieve inbreng door een uiterst belangrijk 

bordpunt binnen te slepen. Wel kwam hij in 

eerste instantie goed weg toen zijn opponent 

op de 26e zet een tactische slag miste. 

 

Glissenaar M – Liedtke D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier kan 26.Lxd6! Na 27.cxd6 valt het 

zwarte paard en na 27.Dxd6 volgt de pion-

vork 27.., c5 met een duidelijk plusje voor 

wit. Marcel speelde echter meteen 26.c5?! 

Daarna kwam de diagonaal g7-b2 open te 

liggen: 26.., dxc5 27.Dxc5, Dxc5 28.dxc5, 

Pd5  

Het zwarte loperpaar verkreeg daarop de 

overhand op de damevleugel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels heeft zwart een gevaarlijke vrij-

pion. Systematisch schakelt Dirk de 
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verdediging uit die de a-pion kan afstoppen. 

37.., a3! 38.Pc1, Lc3 (nog sterker is 38.., 

Td8! met matdreiging) 

 39.fxg5, Lb2 40.Lf4, Ld3 41.Pxd3, exd3 

en wit gaf op. 

 

Bord 10 

Thomas Neuer – Floris Doolaard 

½ - ½ 

 

Thomas ging vanuit de opening een volko-

men symmetrisch eindspel in en probeerde 

dat daarna uit te knijpen. Zijn opponent 

hield ternauwernood stand. 

 

Neuer T – Doolaard F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier lijkt het dat Thomas winstkansen heeft 

als hij 37.a5 speelt. Zwart houdt echter net 

stand: 37.., Ka8 38.Kb5, Kb7 39.a6+, Kc7 

40.Kc5, Kd7 41.Kd5, Ke7 42.Kc6, Ke6 

43.Kb7, Kd7 44.Kxa7, Kc7 

 

Zie analyse dia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zwarte koning houdt zijn collega aan de 

rand gevangen. 

Vanuit het grote diagram speelde Thomas 

37.Kb5, Kb7 38.a5, a6+ 39.Kc5, en sloeg 

Floris met 39.., Kc7 de deur dicht. 

 

Er resteerde een 5-5 uitslag waar we achteraf 

heel blij mee mochten zijn. Dit had helemaal 

verkeerd kunnen aflopen. 

Niettemin gaan we moeilijke maanden tege-

moet. Het is van groot belang dat we het 

team zo sterk mogelijk weten te houden. Als 

iedereen ervoor zorgt op de wedstrijddagen 

ook echt beschikbaar te zijn, moet het goed 

komen. 

 
Venlo 1 – Krimpen a/d IJssel   5 - 5 

1.  A.Orlov – W. Pols   1 – 0 

2.  M.Strijbos – H.v. Dijk  1 – 0 

3.  J.Nabuurs – F.Cuijpers  0 – 1 

4.  H.v.Gool – K.Nguyen  1 – 0 

5.  T.Smith – A.Pols   0 – 1 

6.  F.Mertens – R.Kuijf     0 – 

1 

7.  C.Fehmer – P.Glissenaar  ½ - ½ 

8.  C.Busch – D.Casteleijn   0 – 1 

9.  D.Liedtke – M.Glissenaar  1 – 0 

10.T.Neuer – F.Doolaard  ½ - ½ 
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De vervangende speellocatie op 28 sptember 2019: Gemeenschapshuis De Maagdenberg 

 

 

 

 
De speelzaal in Gemeenschapshuis De Maagdenberg 
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GEERTS COLUMN 

Schakie Splinter 
 

 Hebben jullie 

wel eens ge-

hoord van een 

YEP? Nee??  

Het YEP-woord 

of liever gezegd 

de afkorting is 

uitgevonden 

door dagblad 

Trouw. YEP 

staat voor –komt-ie—Young Elderly Person. 

Een jonge oudere dus…haha.. waarom weer 

altijd dat afschuwelijke Engels er met de ha-

ren bijgesleept moet worden mag Joost we-

ten. Koot en Bie noemden een jonge oudere 

gewoon Krasse Knar. Afgekort KK. 

 

Met de Venlose Schaakvereniging gaat het 

prima. Op alle niveaus wordt geschaakt. 

Krasse Knarren spelen voornamelijk bij de 

Goudvinken, voorheen Buffels. PK, Krasse 

Knar in hart, nieren en overige ledematen, 

staat zijn mannetje bij de Buffels. Tussen de 

Tijgers ontwaren we de Oude Rot Jan. 

Klinkt misschien niet zo vriendelijk, maar-

zo-zeg-je-dat-nou-eenmaal-in-het-neder-

lands-en-wat-is-daar-nou-mis-mee? Alle-

maal de 80 reeds gepasseerd, maar nog 

steeds hun mannetje staand. Ook Huub en 

Hub, Bernd en Boeb,  Karl en Kees behoren 

tot de KK-club. 

 

Het idee rijpt gaandeweg om eenmalig – bij-

voorbeeld bij de gongschaakavond - de in-

deling op leeftijd te doen. 

Dus allereerst het groepje Krasse Knarren 

(80 plussers), dan de 70 plussers – dat zijn 

de zgn. Jong Bejaarden -. De 55 plussers –

hmm -  dat zijn de Nieuwe Ouderen.  De 40 

plussers dat zijn de Vlotte Veertigers, de 30 

plussers de Dartele Veulens en daaronder 

komen nog de Jonge Honden. Die benaming 

hebben ze voornamelijk te danken aan hun 

gretigheid . 

 

Verderop in dit clubblad een relaas over de 

jeugdafdeling.  Een flink aantal Pientere 

Puppies ligt in de mand. Maar over enige tijd 

groeien ze uit tot Jonge Honden. En dat is 

een gezonde basis voor onze vereniging. 
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WIE JE JEUGD HEEFT…. 
 

Door Geert Hovens en Gerard in ’t Veld 

 

Nou is ‘hebben’ in dit geval een groot 

woord. Maar op moment van schrijven van 

dit stuk hebben wij toezeggingen dat 8 kin-

deren lid gaan worden van de Venlose 

Schaakvereniging. De kinderen hebben 

vanaf september op zes donderdagen kennis 

gemaakt met het schaken. Ze kregen lesjes 

uit Stap 1, deden spelletjes op het bord en 

werkten in de verschillende Werkboekjes. 

De ene natuurlijk wat fanatieker dan de an-

der, maar alle kinderen hadden er ontzettend 

veel plezier in.  

 

Al voor de zomervakantie is gestart met les-

geven in gemeenschapshuis Maagdenberg. 

Aanvankelijk was de belangstelling beperkt 

(1 a 2), maar nadat in september persoonlijk 

flyers werden bezorgd op de basisscholen in 

Venlo, druppelden de eerste jongens en 

meisjes binnen. Ook via de naschoolse op-

vang kwamen enkele kinderen een kijkje ne-

men. Allemaal waren ze even enthousiast. 

 

Toen de vereniging enkele jaren geleden 

stopte met de jeugdlessen op de zaterdag bij 

het Ald Weishoes is steeds de gedachte ge-

weest om elders weer op te starten. Komt 

tijd, komt raad. Bij de buurverenigingen Te-

gelen en Blerick is de belangstelling van de 

jeugd ook zeer groot, dus waarom in Venlo 

niet. Op de Talentencampus Venlo hebben 

ruim 40 kinderen een account bij Chessity. 

Op de Groeneveldschool krijgen 15 kin-

deren nu voor het tweede achtereenvolgende 

jaar schaakles. Ook op andere scholen wordt 

schaakinstructie gegeven. De stap van de 

school naar de vereniging wordt schoorvoe-

tend gemaakt. 

 

In november starten we met een uur na-

schoolse opvang op de Nova Montessori. Op 

vier dinsdagen kunnen kinderen dan kennis-

maken met de schaaksport. In 2020 zijn we 

van plan ditzelfde te doen, maar dan op 

andere basisscholen.  En zo hopen we lang-

zaam te groeien naar een jeugdafdeling van 

pakweg 20 kinderen. 

 

We werken intussen volop samen met de 

jeugdleiders van Blerick en Tegelen. Op de 

zaterdagmorgen is er in de Glazenap in Te-

gelen een dik uur schaakinstuif waar kin-

deren vrijblijvend kunnen komen schaken. 

Ook daar gaan we jeugd enthousiasmeren 

voor het koninklijke spel. En op zondag 5 

januari 2020 organiseren de verenigingen 

samen het Limburgs Kampioenschap Jeugd 

2019. Hier kunnen ook schoolschakers aan 

deelnemen. 

 

Natuurlijk kan de jeugdafdeling niet groeien 

zonder jeugdleiders en begeleiders. Op dit 

moment zijn er op de donderdag tussen 

18.30 en 19.30 drie jeugdleiders aanwezig in 

gemeenschapshuis Maagdenberg. Als de 

jeugdafdeling verder doorgroeit is er be-

hoefte aan meer jeugdleiders. Sowieso zijn 

we op zoek naar mensen die af en toe enkele 

kinderen kunnen begeleiden.  Belangstellen-

den nodigen we uit om een kijkje te komen 

nemen bij gemeenschapshuis Maagdenberg. 

 

ENQUÊTE CLUBBLAD 
 

Door Bas van der Grinten 

 

Zoals besproken op afgelopen jaarvergade-

ring hebben alle leden een e-mail ontvan-

gen met daarin de vraag of men het ge-

drukte clubblad nog wenst te ontvangen of 

niet. 

23 leden hebben hierop met Ja en 24 leden 

met Nee geantwoord. 

De leden die niet hebben geantwoord zul-

len (op enkele na) het clubblad niet meer 

ontvangen. 

Verder zullen alle leden die het clubblad 

niet meer ontvangen voortaan een mail ont-

vangen zodra een nieuwe uitgave digitaal 

beschikbaar is op onze website. 
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EINDSTAND ZOMERSNELSCHAAKTOERNOOI 2019 

 
Door Geert Hovens  

 

Er werd geschaakt op de donderdagen 18 en 

25 juli, 1, 8, 15 en 22 augustus in het club-

lokaal van de Venlose Schaakvereniging. 
 

Het speeltempo bedroeg 10 minuten per 

speler per partij. Na de zesde speelavond 

werd de eindrangschikking als volgt sa-

mengesteld: De maximaal drie beste dag-

resultaten van een deelnemer worden op-

geteld. 

 

Dan de klassementen: 

Groep A:  

1. Mart Nabuurs 30 punten 

2. Henk van Gool 24 punten 

3. Max Warmerdam 20 punten 

 

In Groep B behaalden Rob Haarsma, Frans 

Hol en Jan op de Laak 24 punten. Zij 

mochten de prijzen onderling verdelen.  
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BOEBS COLUMN 
Venlo Open 2019 FOUT!!!!!!! 

 

Door Boeb Jacobs 

 

Bewegingsloos 

hangt zijn hand se-

conden lang boven 

de stelling. Een be-

zwerend gebaar? Of 

bedenkt hij een plan 

dat mij al in het be-

gin van de partij 

kansloos maakt? 

Hij steekt er twintig 

minuten bedenktijd 

in.  

 

Zijn thee staat koud te worden. De wed-

strijdleiding had het beste voor het laatst be-

waard: met wit tegen Peter Smith. 

Op internet mailden we over een droomfi-

nale. Maar ook worden de messen geslepen 

Psychologische teksten om het moreel van 

de tegenstander nadelig te beïnvloeden gaan 

heen en weer. Krijgshaftige taal, en ander 

verbaal geweld, wordt niet geschuwd. 

 

In tegenstelling met de grote woorden in het 

voortraject zetten we de partij traditioneel 

op. Volgens algemeen erkende regels. We 

volgen platgetreden paden. Op een detail na 

is de stelling in evenwicht. Niks aan de 

hand. Saai, zou mijn beeldschone kleindoch-

ter van vijf jaar zeggen. Tot zetje vijftien! 

 

Ik zie het op ons niveau voordehand lig-

gende foutje aan komen. ‘Hij gaat het toch 

niet echt doen’, denk ik. En ook: ‘Moet ik 

daar dan wel zo blij mee zijn’? Want veel 

liever speel ik een partij zonder aanwijsbare 

fouten. Bovendien hoor ik het mijn oude ju-

dotrainer nog zeggen: ‘Als je het van de fou-

ten van je tegenstander moet hebben, gaat 

het niet wat worden’. Jaap Nauwelaerts de 

Agé is voor zijn werk in de sportwereld be-

loond met de 10e dan. 

Voor de fijnproevers: Wit heeft een pion op 

d4, een paard op c3 een, en een loper op f3. 

Zwart heeft pionnen op d5 en e6, een paard 

op f6. Uiteraard is dit maar een deel van de 

stelling. Er was ook al gerokeerd. In deze 

fase van de wedstrijd straalt zijn lichaams-

taal besluitenloosheid uit. Te veel onzeker-

heid. Te weinig zelfvertrouwen. Meerderen 

malen maakt hij aanstalten om zet vijftien 

uit te voeren, maar steeds legt hij zij kin 

weer terug in zijn handen. Maar dan opeens, 

haastig, alsof hij nu al in acute tijdnood is 

doet hij het toch: 15….. pion e6-e5.Fout!. 

Pion d5 gaat verloren. Dat ik de partij nu niet 

in een vroeg stadium kan uitmaken heeft zo-

wel te maken met de taaiheid van mijn te-

genstander, als aan het ontbreken van de 

noodzakelijke elementaire kennis van het 

schaakspel. 

 

Als Henriette laat in de avond een bitterbal-

lengarnituur uitserveert zijn we nog steeds 

bezig. Maar dan overziet Peter een finesse. 

Het punt is gescoord, maar een gevoel van 

extreem grote vreugde: nee, dat niet. Wel 

een leuke schaakavond. 

 

Intussen is het Open Kampioenschap 2019 

van Venlo alweer geschiedenis. Net als in 

eerdere jaren had toernooidirecteur Geert 

Hovens zijn zaakjes weer goed voor elkaar. 

Hij werd ermee beloond door de deelname 

van Frans Mertens en Mart Nabuurs die het 

toernooi kwamen opluisteren. Conform de 

verwachting greep Mart Nabuurs de titel. 

Dat was hij aan zijn stand ook wel verplicht. 

Maar in de sport moet ook de beste speler 

het steeds weer waar maken. En dat lukte. 

Hij speelde de sterren van de hemel, en hielt 

alle concurrenten op eerbiedige afstand. 

Naar de uitslagen te oordelen gaf alleen 

good old Peter Schroeber tegenstand van be-

tekenis.  

 

Mart is niet zomaar een kampioen. Hij is een 

product van de Venlose School. Een sterke 

speler, met waarde voor de Venlose Schaak-

vereniging. Proficiat! 
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 Interne Zaken + Oude Doos 
 

Door: Nico van der Hoogt    
m.m.v. Jean Paul Joosten & 

             Piet Kuntzelaers 

 

Stikstof & Schaken 

  Het lijkt er inmiddels sterk op dat het met 

onze planeet en het daarop verblijvende le-

ven, ernstig de verkeerde kant opgaat. Leeg-

geviste oceanen vol plastic, een bevend Gro-

ningen, de dramatische afname van soorten 

en aantallen planten, insecten en vogels om 

ons heen; neen, vrolijk word je daar bepaald 

niet van. “Zware kost, Nico,” zegt u? Klopt. 

Maar ook de modale schaker speelt – onge-

wild – een rol in de teloorgang van moeder 

Aarde. Draagt ook bij aan het smelten van 

de ijsberen en -kappen, de droogte- en tem-

peratuurrecords. Celsius 40 plus  maar liefst 

dit jaar! En monsterorkanen, eikenproces-

sierupsplagen, gigantische overstromingen. 

Een brandende Amazone, de Russische 

toendra in de hens, ach de lijst is lang…  

Probeer dan maar eens de moed erin te hou-

den. Twee polar bears1 doen een verdienste-

lijke poging:  

 

 
 

En dan komt daar nu ook nog even die stik-

stofcrisis overheen.  Bouwprojecten worden 

stilgelegd, schaaktoernooien wellicht afge-

blazen en duizenden boze boeren die 

 
1 Polar bears. Neen, ik doe niet mee aan het woeke-

rende,  onnodige gebruik van het Engels, dat we de 

massaal getractord richting de Hofstad op-

rukken. En ook: kàn schaken straks nog 

wel? 

En wat kan de schaker zèlf doen? Zelf denk 

ik dan aan: 

- Schaken overdag, geen verlichting 

nodig 

- Terug naar de analoge klok, geen bat-

terijen meer nodig 

- Minder ademen tijdens de partijen le-

vert minder uitstoot CO2   

- Beperkt toiletbezoek, indien nodig 

dubbelzijdig gebruik papier 

- Volmaken notatievellen, klein noteren 

- Iederéén onder de 40 komt te voet of 

per fiets naar de club 

- Teruggaan naar maximaal 10 speel-

middagen ’s jaars  

- De thermostaat lager zetten, zo’n 10 

cm boven de vloer 

- Afschaffen clubblad 

 

Ach ja, ik steek er inderdaad een beetje 

de draak mee. Terwijl de kwestie er ui-

teraard veel te ernstig voor is. 

 

 
 
“Ja, een steekje los bij de schrijver, ja!” 

 

Goed, alle Oele op een stokje, gelukkig zijn 

er in onze rijen schakers, die de zaak wèl 

hoog opnemen en ter zake reageren.  

Als eerste zag ik onlangs tot mijn blije ver-

rassing een ingezonden brief omtrent de be-

schreven rampzalige ontwikkelingen, in het 

onvolprezen dagblad “De Limburger”. 

laatste jaren helaas overal horen & zien oprukken. Maar 

deze 2 zijn Alaskiaans. From there… 
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Niemand minder dan onze oud-preses Jean 

Paul laat zich bezorgd over de kwestie uit en 

komt met een nuttig advies. Hij schrijft:  

 

“Bij alle artikelen over het milieu, klimaat-

probleem, stikstof, halvering veestapel enzo-

voorts moet ik denken aan de film ‘Age of 

Stupid’ uit 2009. Deze laat zien hoe we er 

volgens de maker voorstaan als gevolg van 

voortdurend uitstel van maatregelen of af-

zwakking, respectievelijk ontkenning, van 

het klimaatprobleem. Het punt van ‘no re-

turn’ is volgens de film gepasseerd, nu on-

der meer door het verdwijnen van de perma-

frost grote hoeveelheden methaan in de at-

mosfeer terechtkomen en het proces onom-

keerbaar is en zelfs sprake is van een ver-

snelling van de klimaatverandering en op-

warming. De film laat op een indrukwek-

kende manier, terugkijkend vanuit het jaar 

2050, zien wat de gevolgen hiervan zijn aan 

de hand van werkelijke en niet gedramati-

seerde beelden uit het dagelijkse leven op di-

verse plekken op aarde. Nu tien jaar na dato 

krijgt de film nog meer kracht door diverse 

wetenschappelijke publicaties en de geleide-

lijke opstand van de wereldbevolking. Het 

zou goed zijn als een breed publiek en de po-

litiek kennis zou nemen van deze film.” 
Jean Paul Joosten. Baarlo 

Tip J.P.: zie ook https://youtu.be/H3J3BuDXfsc   

Slaat de spijker op de kop! Een verplichte 

film, een must see2 voor allen. Met wijlen 

Pete Postlethwaite in de hoofdrol.  

 

 

 
2 Must see. Weer zo’n voorbeeld van opschepengels! 

Maar deze ongemakkelijke waarheid bleek 

al veel langer geleden bij enige seniorleden 

der VSV besproken te zijn geweest. En weer 

niet de eersten de besten! Piet Kuntzelaers, 

Multi talent, door mijzelf indertijd in ons or-

gaan uitbundig geportretteerd, en oud-lid en 

jeugdschaakinitiator Henk Suurhoff,  brein-

stormden jaren terug reeds over een 

(deel)aanpak van de mondiale verloedering. 

Kernfusie was hun Ei van Columbus! 

Zo werkt dat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kind kan de was ophangen. 

Piet zèlf blikt terug: 

 

“Wat heeft de Venlose Schaakclub met kern-

fusie te maken?  

Op z’n steenkool Duits: “Da kommen Sie 

noch wohl hinter, Junge.” Zoals altijd kijk 

ik tijdens de Tour naar de Belgische tv. En 

speciaal naar “Vive le Vélo”, waar Karl van 

Nieuwkerke het commando voert zoals al-

leen een Belg dat kan. En ook vandaag heeft 

hij weer wat bijzonders en begint met: “We 

kwamen vandaag door het door het dorpje 

Cadarache.” Dit zegt u en mij helemaal 

niets, maar schijn bedriegt. Hier bevindt 

zich een van de grootste bouwwerken van 

Frankrijk. Het gebied in Zuid-Frankrijk heet 

St.Paul-lèz-Durance en is 180 hectaren 

groot. Momenteel werken er 5000 personen 

aan de grootste kernfusiereactor ter wereld. 

Proeven in Engeland liepen op niets uit. Al-

leen het opstarten kostte een vermogen, vele 

malen het opstarten van de kolencentrale 

aan de Hemweg te Amsterdam. En toch is de 

firma ITER vol goede moed, men probeert 

https://youtu.be/H3J3BuDXfsc
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het rendement tot het tienvoudige te verho-

gen. Iter staat voor ‘reis’ in het Latijn en is 

afgekort: international thermonuclear expe-

rimental reactor. Die wordt gefinancierd 

door de grote jongens VS., Rusland, China 

en nog wat klein grut zoals Canada, Frank-

rijk, Engeland enz. Ze hebben er tot nu toe 

20 miljard ingestopt. Het middelpunt van het 

bouwwerk is een krater van 60 meter diep en 

150 meter in doorsnede. Men probeert de 

zon na te bootsen met 1,5 miljoen graden 

Celsius. Probeer dat maar eens onder con-

trole te houden. Maar er gloren ook voorde-

len bijv. 1 gram fusiebrandstof levert even-

veel energie op als 4 ton olie. De fusiereac-

toren zijn veel veiliger dan kerncentrales. 

ITER gaat de technische haalbaarheid aan-

tonen en ze hebben tijd tot 2035 om uw 

Teslaatje op te laden.  

Maar nu de vraag: ”Wat heeft de Venlose 

Schaakclub ermee te maken?” Op zekere 

dag zegt oud-lid Henk Suurhoff tegen mij: 

“Piet, we gaan een boek schrijven.” “Een 

boek schrijven, waarover Henk?” “Over 

kernfusie en vooral geen kernsplitsing.” 

“Ja, maar daar heb ik helemaal geen ver-

stand van!” “Maar ik wel. Ik was kapitein 

(of majoor) in het leger en heb me daar ja-

ren mee beziggehouden.” En inderdaad, 

elke week kwamen er aantekeningen en for-

mules op tafel. Maar helaas heeft Henk de 

schaakclub verlaten en zijn de notities op 

geheimzinnige wijze tijdens de verhuizingen 

‘verschwunden’. Of zou de F.B.I. er iets mee 

te maken hebben? Maar een ding is zeker; 

toen de temperatuur van de zomer de 41 

graden C. overschreed, Henk ons even wilde 

herinneren hoeveel 1,5 miljoen graden is. 

Henk, tot ziens. 

P.K. 

 

Tja, als trouw volger van ‘Opsporing Ver-

zocht’ en ‘Aktenzeichen XY ungelöst’, durf 

ik hier de stelling wel aan dat die documen-

ten door slinkse en achterbakse acties van de 

Geheime Diensten van die grote landen, 

wier namen ik hier niet durf te noemen – 

voor je het weet staat er zo’n horde agenten 

in regenjas en met gleufhoed voor de deur – 

wederrechtelijk zijn meegenomen. En die 

lepe vogels maken er nu de blits mee in dat 

Caran d’Ache van Piet.  

 

Een blik van boven op dat ITER project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: geheim 

Dank aan Piet en Jean Paul. 

 Als uitsmijter ditmaal een greep in de Oude 

Doos. Onlangs was ik op bezoek bij Dini 

van Spijk. Ik mocht schaakzaken uitzoeken 

uit Theo’s nalatenschap. Daaruit ditmaal een 

opmerkelijke foto uit de tijd kort na W.O.II.  

Voorzitter  Smets had als Grote Verzoener 

de banden met de schaakverenigingen van 

Viersen en Süchteln nieuw leven ingebla-

zen. 
27 juli 1952.  Süchteln -Venlo  4½ - 8½ 

 

 
Links voor Theo. Naast hem J. Manders 

 

Tekst achterzijde: “De VSV was waarschijn-

lijk de eerste Nederlandse Schaakvereniging  

die na de 2de wereldoorlog contact opgeno-

men met Duitsland. [sic] Initiatiefnemer 

was de voorzitter G. Smets. Vierssen en 

Süchteln de tegenstanders.” 

Nico, oktober 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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INTERNE COMPETITIE, per 17 oktober 2019 
Eerste cyclus, najaar 2019 

Door Geert Hovens  

 

LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

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

2 Maarten Strijbos 1   1 1     1 0,5 4,5 

3 Bas van der Grinten 1 0       0 1 0 2 

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

5 Frans Mertens 1     0,5   0 1 0,5 3 

6 Mart Nabuurs     1 1 1   1   4 

7 Marc van der Lee   0 0   0 0     0 

8 Dirk Bergmans 0,5 0,5 1   0,5       2,5 

 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Frank van Overbeek     0,5 0 0     0 0,5 

2 Piet Thijssen     1 0     1   2 

3 Robert Meilink 0,5 0     0 1 1 0 2,5 

4 Nico van der Hoogt 1 1     1 1 1   5 

5 Bernd Schäfers 1   1 0   1 0,5 0 3,5 

6 Jan op de Laak     0 0 0   0   0 

7 Geert Hovens   0 0 0 0,5 1   0,5 2 

8 Laurens Ekker 1   1   1   0,5   3,5 

 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Joshua Ekker   0 1   0     1 2 

2 Ad Burgmans 1   0 0,5     0,5 0,5 2,5 

3 Karl Jacobitz 0 1       0 0 0 1 

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

5 Frans Hol 1     1   0 1 0,5 3,5 

6 Hans Leenders     1 1 1   1 0,5 4,5 

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

8 Mart Dael 0 0,5 1   0,5 0,5     2,5 
  

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

1 Piet Kuntzelaers   0,5     0 0,5       0 1 

2 Heinz Dittmann 0,5     0 0,5         0,5 1,5 

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

4 Bertram Lietz   1 1       1 0     3 

5 Sjraar Munten 1 0,5       0,5   1     3 

6 Jean Paul Joosten 0,5       0,5   1     0,5 2,5 

7 Peter Timmermans       0   0   0     0 

8 Ger van Leipsig     0,5 1 0   1       2,5 

9                       

10 Peter Smith 1 0,5 0,5     0,5         2,5 
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GOUDVINKEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 

1 J. Verplakke   0 0             1 1 

2 Jos Kempen 1               0,5 1 2,5 

3 Maxim Ekker 1               0 1 2 

4 Kees Tiesinga             1       1 

5                       0 

6 G. Oosterbaan             1   0 1 2 

7 Eric van der Hagen       0   0     0   0 

8                      0 

9 Boeb Jacobs   0,5 1     1 1       3,5 

10 Ben Mikmak 0 0 0     0         0 
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INTERNE ELO RATING Per 17 oktober 2019  

Door Robert Meilink 

 

Nico van der Hoogt (+37) is de hoogste ELO stijger, gevolgd door Hans Leenders (+34) en 

Laurens Ekker (+27) Nieuwe leden worden met een geschatte beginrating toegevoegd. 

Speler 
Progres-
sie 

Begin 
seizoen 

17-10-19   Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

17-10-19 

Alkhazashvili,O. 0 2185 2185  Lee M van der -18 1862 1844 

Bergmans D 15 1972 1987  Leenders H 34 1573 1607 

Borghouts H 0 1688 1688  Leipsig G van 6 1481 1487 

Burgmans A -3 1534 1531  Lietz B 17 1445 1462 

Busch, C. 0 2145 2145  Mahmund A.R -21 1294 1273 

Clabbers K 0 1618 1618  Meilink R -12 1716 1704 

Dael M 5 1507 1512  Mertens F 18 1965 1983 

Dael van Siem 0 2179 2179  Mikmak, Ben -26 1036 1010 

Dael, S. van 0 1257 1257  Montignies R 0 2195 2195 

Daniel, J. 0 2271 2271  Mulekom H van 0 1850 1850 

Dierx G 0 1865 1865  Munten G 11 1493 1504 

Dittmann, H -2 1290 1288  Nabuurs J 0 2232 2232 

Ekker, J 12 1425 1437  Nabuurs M 13 2273 2286 

Ekker, L. 27 1714 1741  Neuer, T. 0 2036 2036 

Ekker, M 8 1287 1295  Nieczyporowski M 0 1747 1747 

Fehmer C 0 2063 2063  Oosterbaan G -3 1294 1291 

Girbig, J. -9 1469 1460  Orlov, A. 0 2480 2480 

Gool H van -14 2166 2152  Overbeek, F. van -19 1629 1610 

Gool R van 0 2244 2244  Rievers J 0 1949 1949 

Grinten B van der 9 1886 1895  Schäfer, B. 18 1673 1691 

Guddat J 0 2131 2131  Schoeber P -10 1959 1949 

Hagen, E van der -9 941 932  Sekandri, S 20 1505 1525 

Hendriks Z 0 1588 1588  Smith P 18 1326 1344 

Hol, F. 16 1545 1561  Smith T 0 2185 2185 

Hoogt N van der 37 1798 1835  Spijk H van 0 1730 1730 

Hovens G -29 1798 1769  Strijbos M -13 2271 2258 

Jacobitz K -34 1573 1539  Thijssen P 11 1762 1773 

Jacobs B 13 1363 1376  Tiesinga C 21 1084 1105 

Joosten JP 3 1463 1466  Timmermans P -30 1402 1372 

Kappert D 0 1572 1572  Veld G in 't -23 1482 1459 

Kempen J 14 1203 1217  Verplakke J 3 1005 1008 

Kuntzelaers P -20 1388 1368  Warmerdam M 0 2360 2360 

Laak J op de -33 1690 1657  Welzel, P. 0 2246 2246 

Laat J de -21 1627 1606      
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