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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2019-2020  nr. 3,  februari 2020 

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

van 17 juni 1952. 
 

 

Voorzitter G. in ´t Veld gerard@dvlop.nl 

 Adriaan Flinklaan 4, 5915 JG Venlo  06-13854206 
  

Secretaris  B. van der Grinten                     bvdgrinten@ziggo.nl 

     Rijnbeekstraat 35, 5913 GA  Venlo     077-3523420 

   
  

Wedstrijdleider/ G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 

    jeugdleider 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 

 donderdag : 18:30 – 19:30 jeugd 
      

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 

  

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 
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  KINHOUDK 

 

Programma t/m maart 2020 Piet Thijssen 

Personalia Bas van der Grinten 

Mededelingen  Redactie 

Tata Chess Steel Tournament 2020 Peter Smith 

Max Warmerdam Venloos Sportman van het jaar Redactie 

Joshua en Maxim Ekker op het PJKL Redactie 

KNSB competitie R3: Venlo 1-Spijkenisse 1 Henk van Gool 

KNSB competitie R4: UVS 1 - Venlo 1 Henk van Gool 

KNSB competitie, Venlo 2 in de 3e klasse: R3/4 Marc van der Lee 

Flyer 17e Limianz Rapid Open Redactie 

Geerts Column: Jeugd Geert Hovens 

Jumbo Benders Actie Gerard in ‘t Veld 

Boebs Column: Imago Boeb Jacobs  

Interne Zaken + Oude Doos: Frank ziet Sterren Nico van der Hoogt 

Interne Competitie per 16 januari 2020 Geert Hovens 

Interne Elo-rating per 16 januari 2020 Robert Meilink 

Ledenlijst februari 2020 Bas van der Grinten 

 

KPROGRAMMAK 
 
Februari 2020 

01-feb-20 zat. 5e ronde KNSB-bondscompetitie De Stukkenjagers 1-Venlo 1 

01-feb-20 zat. 5e ronde KNSB-bondscompetitie HMC Den Bosch 2-Venlo 2 

06-feb-20 don. interne competitie + rapid  

09-feb-20 zon. 4e ronde LiSB-bondscompetitie Venlo 1 - Bergen 

09-feb-20 zon. 4e ronde LiSB-bondscompetitie Venlo 2 - 't Pionneke 2 

13-feb-20 don. interne competitie + rapid  

15-feb-20 zat. LimianZ Rapidtoernooi (GP Senioren) Venlo  

20-feb-20 don. interne competitie + rapid  

27-feb-20 don. interne competitie + rapid  

Maart 2020 

05-mrt-20 don. interne competitie + rapid  

07-mrt-20 zat. 6e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1-Vianen/DVP 1 

07-mrt-20 zat. 6e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 2-Eindhoven 2 

12-mrt-20 don. interne competitie + rapid  

15-mrt-20 zon. 5e ronde LiSB-bondscompetitie Tegelen 2 - Venlo 1 

15-mrt-20 zon. 5e ronde LiSB-bondscompetitik Venlo 2 is vrij! 

19-mrt-20 don. interne competitie + rapid  

21-mrt-20 zat. BASF Nunhem Nunhem 

22-mrt-20 zon. 29e Theo van Spijktoernooi GP Jeugd Venlo 

26-mrt-20 don. interne competitie + rapid  

28-mrt-20 zat. 7e ronde KNSB-bondscompetitie Voorschoten 1-Venlo 1 

28-mrt-20 zat. 7e ronde KNSB-bondscompetitie WLC 1-Venlo 2 

 

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: 19 maart 2020   
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KPERSONALIAK 

Aanmeldingen:  5 nieuwe jeugdleden: 

Robert & Carmen Chacón Bratkowski, Planetenstraat 7, Venlo 
Levy Fang, Karel V laan 43, Venlo 

Casper Marczinski, Agnes Huynstraat 20, Venlo 

Ovan Yang, Frederik Hendrikstraat 197, Venlo 

Afmeldingen:         geen  

Adreswijzigingen:  geen    

KMEDEDELINGENK 
 

• Het Tata Chess Steel Tournament 2020 ligt weer achter ons. Zoals gewoonlijk was er 

een groep trouwe Venlose fans afgereisd naar Wijk aan Zee. Thuisblijvers konden Max 

Warmerdam volgen op de live borden en zijn Luctor et Emergo-achtige worsteling. 

• In theater De Maaspoort zijn donderdagavond 19 december 2019 de winnaars bekend 

gemaakt van het Venloos sportgala. Max Warmerdam ging er met de titel sportman 

van het jaar vandoor. 

• Joshua Ekker en Maxim Ekker zijn respectievelijk eerste en tweede geworden in de 

categorie C van het 61e Persoonlijk Jeugd Kampioenschap van Limburg. 

• Henk van Gool verhaalt in dit Vizier de herrijzenis van Venlo 1 tegen Spijkenisse (ronde 

3) en de nipte nederlaag tegen UVS (ronde 4). 

• Teamcaptain Marc van der Lee van Venlo 2 spreekt in zijn verslag op basis van de 

resultaten tot nu toe het vertrouwen uit voor de tweede competitiehelft. 

• Jeugdleider Geert Hovens schrijft in zijn column deze keer over de nieuw opgezette 

jeugdafdeling. Zoals iedereen hierboven kan zien, zijn vijf jeugdigen inmiddels lid ge-

worden. 

• De niet meer zo jeugdige Boeb Jacobs leert ons dat dit allemaal te maken heeft met 

‘Imago’. Lees zijn vermakelijke column maar. 

• Nico van der Hoogt heeft de ‘boomeraal pensionaire status’ bereikt en benut dat voor 

een biografische schets van Frank van Overbeek. Zie zijn rubriek Interne Zaken. 

• Op maandag 23 december 2019 vond weer het traditionele Blerickse Kersttoernooi 

plaats. Max Warmerdam won het toernooi overtuigend. De volgende drie plaatsen wa-

ren: oud Venlonaar Egbert Clevers, Henk van Gool en Dirk Bergmans. Peter Schoeber 

werd tiende en Frans Hol twaalfde. 

• De Tegelse Schaakvereniging organiseerde op vrijdag 27 december 2019 voor de 9e keer 

het A74-schaaktoernooi voor 40-plussers. Overall winnaar was Peter Schoeber. Andere 

succesjes van ‘Venlonaren’ waren: Kim Clabbers, winnaar groep 4, Ger van Leipsig, 

winnaar groep 7, Piet Kuntzelaers, co-winnaar groep 9. 

• Het nieuwe schaakjaar is in gang gezet met het jaarlijkse Gongschaaktoernooi. Na afloop 

resulteerde dit in de volgende prijswinnaars:  

▪ Groep A: 1. Mart Nabuurs 2. Joep Nabuurs 3. Bas van der Grinten  

▪ Groep B: 1. Kim Clabbers 2. Gerard in 't Veld 3. Mart Dael 
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TATA STEEL CHESS TOURNAMENT 2020 

 
Door Peter Smith 

 

De weekendvierkampen duurden van 

vrijdag 10 t/m zondag 12 januari 2020. De 

dagvierkampen van 13 t/m 15 januari en de 

tienkampen van 17 t/m 26 januari. Speciale 

aandacht is er voor Max Warmerdam die 

door zijn kwalificatie van vorig jaar dit jaar 

in de Challengers groep mocht spelen, een 

toernooi in 12 ronden dat liep van 11 t/m 26 

januari. 

 

Hieronder volgen de uitslagen van de 

weekendvierkampen en de dagvierkampen. 

De uitslagen van de Challengers groep staan 

daaronder. 

Weekeindvierkamp 3B 

Geert Hovens: derde, 1 punt uit 3. 

Weekeindvierkamp 3H 

Bas van der Grinten: vierde, 0 punten uit 3. 

Weekeindvierkamp 4H 

Nico van der Hoogt: gedeeld tweede, 1,5 

punt uit 3. Zie ook zijn foto op de cover 

gemaakt door Guy Dierx. 

 

Dagvierkamp 3F 

Frans Mertens: vierde, 0,5 punt uit 3. 

Dagvierkamp 7J 

Ger van Leipsig: tweede, 1,5 punt uit 3. 

Dagvierkamp 8O 

Piet Kuntzelaers: tweede, 1,5 punt uit 3. 

 

Oud-leden San van Dael en Siem van Dael 

speelden ook. San is derde geworden in 

Dagvierkamp 9J. 

Siem van Dael speelde in de Dagtienkamp 

TOP groep/Qualifiers een zeer goed 

toernooi en eindigde op de zesde plaats. 

 

 
 
Max in zijn partij tegen Erwin L’Ami, foto Guy Dierx 
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Max Warmerdam stond na 13 intensieve 

ronden op de twaalfde plaats in de Challen-

gers groep, met een TPR overeenkomend 

met zijn rating. Als laagst geplaatste speler 

stond hem natuurlijk een moeizame strijd te 

wachten. Max was zeker niet tevreden over 

het begin van het toernooi, zoals blijkt uit 

een interview dat hij gaf. Hij nam te weinig 

risico, probeerde alles te berekenen en 

kwam daardoor teveel in tijdnood. In zijn 

laatste twee partijen speelde hij sneller en de 

resultaten waren ernaar: winst op de latere 

toernooiwinnaar David Antón Guijarro 

(2694) en winst op Jan Smeets (2585). 

 

 

 

 

MAX WARMERDAM VENLOOS SPORTMAN VAN HET JAAR  
 

In theater De Maaspoort zijn donderdag-

avond 19 december 2019 de winnaars be-

kend gemaakt van het Venloos sportgala. 

Max Warmerdam ging er met de titel 

‘Sportman van het Jaar’ vandoor.

 
 

Felicitaties van de nominatiecommissie, foto Omroep Venlo

 

De volgende toelichting werd daarbij gege-

ven: ‘Schaker Max Warmerdam mag zich 

sportman van het jaar noemen. Warmerdam 

won eerder dit jaar de prestigieuze Tata 

Steel TOP-tienkamp in Wijk aan Zee en 

plaatste zich voor het Challengerstoernooi 

van volgend jaar. Hij mag zich sinds dit jaar 

internationaal meester noemen en het grote 

volgende doel voor de Tegelse schaker is de 

grootmeesterstitel.’
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JOSHUA EN MAXIM EKKER OP HET PJKL   

 
Op zondag 5 januari 2020 was alweer het 

61e Persoonlijk Jeugd Kampioenschap van 

Limburg (PJKL). 

 

Het kampioenschap wordt niet meer door 

één, maar door drie verenigingen gezamen-

lijk georganiseerd, namelijk de Noord-Lim-

burgse clubs Blerick, Venlo en Tegelen

.

 
 

Joshua (links) en Maxim in hun onderlinge partij, foto LiSB website 

 
De speellocatie is nog wel hetzelfde als vo-

rig jaar: Huis van de Wijk De Glazenap in 

Tegelen.  

 

Dit jaar konden kinderen die alleen op 

school schaken (en nog geen lid zijn van een 

schaakclub) ook meedoen aan het kampi-

oenschap; men deed dat in grote aantallen. 

Maar liefst 51 jeugdspelers deden aan dit 

kampioenschap mee. Dat is 3x zoveel als 

een jaar eerder.  

 

Daaruit blijkt dat de nieuwe opzet, waarbij 

ook schoolschakers worden uitgenodigd 

goed heeft gewerkt.  

Ongeveer een derde deel van de deelnemers 

was schoolschaker en ook zij vielen in de 

prijzen. Deze opzet lijkt voor herhaling vat-

baar. 

 

Joshua Ekker en Maxim Ekker zijn res-

pectievelijk eerste en tweede geworden in de 

categorie C van het 61e Persoonlijk Jeugd 

Kampioenschap van Limburg. 

 

Joshua won simpelweg al zijn partijen en 

Maxim verloor alleen van zijn broer.
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KNSB COMPETITIE RONDE 3: VENLO- SPIJKENISSE 1: 6,5 – 3,5 
23 november 2019 

 
Eerste zege Venlo 1 

Door Henk van Gool 

 

Na een magere start met een gelijkspel en 

een nederlaag werd het hoog tijd voor een 

overwinning. Dat lukte in de thuiswedstrijd 

tegen Spijkenisse. Vorig jaar misten we te-

gen dit team enkele goede spelers en 

scherpte. We verloren toen met 6-4. Nu wa-

ren we op sterkte en bleken we een maatje te 

groot. Dat Spijkenisse met negen man kwam 

opdagen hielp ook wel een beetje, hoewel 

het uitgerekend onze grootmeester was die 

de vrije ronde kreeg. In ons thuishonk Limi-

anz werd het 6,5 – 3,5.  

 

Bord 1 

Bjorn Verstraate – Joep Nabuurs ½ - ½  

 

Joep haalde niet het maximale uit zijn ope-

ningsvoordeel. Bjorn kwam knap terug in de 

partij, waarna Joep nog even moest zweten 

om niet in de problemen te geraken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande stelling toont het omslagpunt 

in de partij. Met de manoeuvre 25.., Pe3! 

26.Te1, Pc4 kan zwart een duurzaam voor-

deel handhaven. 

Na het gespeelde 25.., d5?! 26.Te1, Pf6 

27.Pc3, Pd7 28.La5 stond het zwarte paard 

heel wat minder actief en werd de witte pi-

onnenmeerderheid op de damevleugel een 

punt van zorg. 

Uiteindelijk neutraliseerde Joep het initiatief 

van Bjorn bekwaam, waarna op zet 54 de re-

mise werd beklonken. 

Bord 2 

Andrei Orlov – N.O.  1 – 0 R 

 

Pech dat uitgerekend Andrei een lege stoel 

voor zich had. Het was nu aan zijn teamge-

noten de wedstrijd over de streep te trekken. 

 

Bord 3 

Rick Lahaye – Thijmen Smith 1 – 0  

 

Thijmen had een spannende stelling tegen 

de sterkste speler van Spijkenisse. Het op-

zetten van de koningsaanval vergde echter 

nog enige voorbereiding. Thijmen deed 

zichzelf de das om, omdat hij meende met-

een te kunnen toeslaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verstandig is hier het rustige 25.., b6 om 

eerst de witte torens te deactiveren. 25.., 

Pxe3? blijkt een incorrect stukoffer. 

26.Te1, Dg6 27.Tb3 en het zwarte paard is 

in een dodelijke penning verzeild geraakt. 

 

Bord 4 

Rudi van Gool – Ricardo Klepke 1 – 0  

 

Ricardo ging een mogelijke zetherhaling uit 

de weg. Rudi verraste hem daarop met een 

sterk 

kwaliteitsoffer. 
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27.h4!!, Lxf6 28.exf6, Tg6 (op 28.., Txg3 

volgt 29.f7+, Kf8 30.De5, Th3+ 31.Kg2 en 

wit heeft een vernietigende aanval) 

29.Lxg6, hxg6 30.f7+! opent alle sluizen 

naar de zwarte monarch 30.., Kxf7 31.Df3+, 

Ke7 zie dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.Df6+, Kd6 33.Le5+, Kc5 34.Df2+, d4 

35.Dxd4 mat. 

 

Bord 5 

Maurits van der Linde – Nico van der Hoogt 

1 – 0  

 

Nico was onze gelederen komen versterken 

en “verdedigde het vijfde bord” omdat Phi-

lipp onverwacht af moest zeggen. Hij doet 

zelf verslag van zijn invalbeurt. 

 

Een tamme witte Siciliaan met 2.b3 leek de 

ideale opmaat naar een opzienbarende re-

mise. Leek… 

 

Wit: Maurits van der Linde 

Zwart: Nico van der Hoogt 

 

Stelling na 14…Pf6-d7? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14…b4 was ok. geweest. Nu kwam de ‘the-

matische’ inval: 15.Pd5! en spoedig daarna 

viel het zwarte doek.  

In het verslag in de krant naderhand, werd 

mijn malheur – waarschijnlijk om humani-

taire redenen – niet genoemd. Dat leidde wel 

tot een ongemakkelijke vraag van mijn eega, 

die dat had gelezen: “Woar waas dich örges 

zoaterdaagmiddaag, jungske?” 

 

Wel, we kunnen bevestigen dat hij toch echt 

aanwezig was bij de wedstrijd. 

 

Bord 6 

Henk van Gool – Erik Both ½ - ½  

 

Ikzelf gaf groot voordeel uit handen omdat 

ik verzuimde de zwarte stukken in de con-

tainer te houden. Die kwamen na een on-

achtzaam moment als een tsunami mijn stel-

ling binnen rollen, waarna ik naarstig op 

zoek moest naar de nooduitgang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.Txc2, Txc2 30.Dxc2! profiteert van de 

verzwakte achtste rij. 30.., Dxc2 31.Tc1 nu 

is 31.., De2 32.Tc8+, Lf8 33.Lh6, De1+ re-

mise. Zwart moet schaak blijven zetten om-

dat hij anders mat gaat. In de partij speelde 

Erik nog 31.., Dxc1 32.Lxc1, Ld4+  maar 

het resterende lopereindspel leverde niets 

meer op. 

Op de borden 7 tot en met 9 maakte de 

Duitse afdeling van ons team gehakt van hun 

tegenstanders. Dat gaf de doorslag in de 

wedstrijd. 

 

Bord 7 

Ansh Jakhari – Christian Busch 0 – 1  

 

Ansh is nog piepjong. 10 jaar geloof ik. 

Toch gaf hij Christian goed partij in de ope-

ning. Christian wist het echter net iets beter. 

Nadat hij een pion had verloren ging Ansh’s 



 10 

stelling hard achteruit. Toen hij even later 

ook de kwaliteit verloor was de pot wel ge-

speeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.Td1?, Lb3 nu staan beide torens aange-

vallen. Waarschijnlijk rekende Ansh op 

19.Txd2, maar na 19.., Lxa4 staat Pc3 ge-

pend. 19.Taa1, Lxd1 20.Txd1 en Christian 

verzilverde zijn materiële voordeel moeite-

loos. 

 

Bord 8 

Carsten Fehmer – Daniel Zevenhuizen  

1 – 0  

Carsten moet het hebben van piepkleine 

voordeeltjes. Als zijn opponent dan één mis-

stap maakt, is Carsten er als de kippen bij het 

punt op te pikken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carsten heeft de a-pion veroverd, maar zijn 

dame en loper staan wel een beetje buiten-

spel. Met b.v. 29.., Td1 30.Lb6, Dd5+ 31.f3, 

Ld4 32.Lxd4, Dxd4 33.Tf2, Dxe5 kan Da-

niel de partij in evenwicht houden. 

Na het gespeelde 29.., Txe5? 30.Txe5, Dxe5 

31.Lb6, De4+ 32.Kh2, Dxc2 33.Dc4! was 

echter niet te zien hoe zwart de vrije witte a-

pion nog kon afstoppen. 

Bord 9 

Jordy Lahaye – Thomas Neuer 0 – 1 

 

Jordy beet zich stuk op de verdedigende 

kwaliteiten van Thomas. Mede door de 

stand in de wedstrijd trachtte Jordy met een 

pionoffer de stelling te forceren, maar dat 

werkte averechts. Thomas kon onverwacht 

een vol punt incasseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.c5?, bxc5 63.Lb5, Lxd5 64.Txg6, Le6 

65.Lc4? (niets doen met 65.Tf6 of 65.Kd2 

houdt nog remise) 65.., d5 66.Txe6, Txe6 

67.Lxd5, Td6 en zwart won het eindspel 

met zijn materiële plus. 

 

Bord 10 

Frans Mertens – Wilmar Meijer ½ - ½  

 

Ook Frans had een vol punt kunnen binnen-

harken, maar liet groot voordeel binnen en-

kele zetten verpieteren. Waarschijnlijk rea-

liseerde hij zich dat, want snel daarna kwam 

hij remise overeen met Wilmar. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 4: UVS 1 - VENLO: 5,5 – 4,5 
14 december 2019 

 
UVS net iets beter 

Door Henk van Gool 

 

De ontmoeting met UVS in Nijmegen was 

van importantie. Na de winst op Spijkenisse 

hadden we aansluiting gevonden met de 

middenmoot. Nog een winst zou een comfor-

tabele positie in de subtop beloven. Verlies 

zou ons echter terug in degradatiezorgen 

werpen. UVS verkeerde in een soortgelijke 

situatie en moest ook winnen om wat meer 

lucht te krijgen. Het gevolg was dan ook een 

titanenstrijd tussen twee ploegen die abso-

luut niet wilden en mochten verliezen. Beide 

teams misten een goede speler. Bij UVS 

kwam Hamoen Habibi niet opdagen en 

moest de voorzitter van UVS op het laatste 

moment zijn plek innemen. Venlo 1 miste 

Maarten Strijbos en ook Christian Busch 

had zich voor deze ronde afgemeld. Verder 

waren beide teams op oorlogssterkte aanwe-

zig. Voor de neutrale toeschouwer werd het 

een fascinerend gevecht. Voor de verliezer 

was de teleurstelling echter te groot om ach-

teraf van de wedstrijd te kunnen genieten. 

Helaas waren wij het die (maar net) aan het 

kortste eind trokken. De pijn zat met name in 

de laatste vier borden, die allemaal een nul 

scoorden. Daarmee toonde UVS aan in de 

breedte wat sterker te zijn. Hun overwinning 

was dan ook verdiend. 

Op de bovenste borden was Venlo dominant. 

Dat had ook te maken met de ambitieuze in-

stelling van de tegenpartij. Die was niet te-

vreden met remise en nam soms onnodig ri-

sico. 

 

Bord 1 

Andrei Orlov – Olav Schoonenberg 1 – 0  

 

Zo leek de pot van Andrei op remise af te 

stevenen. Olav deed echter de deur van zijn 

vesting open en gaf Andrei de kans alsnog 

het volle punt te pakken. 

Orlov – Schoonenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwart heeft door afruil van pionnen meer 

ruimte op de koningsvleugel gecreëerd. Dat 

levert hemzelf echter ook zwaktes op. De 

volgende lopermanoeuvre moet op een re-

kenfout zijn gebaseerd. 

51.., Lf5? 52.Pe3, Ld3 53.Pxd5!, Td6 

54.Kc5! De witte monarch neemt onver-

schrokken deel aan de charge. 54.., Tbd7 

55.Pf4+, Kf7 56.Te3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vreemd genoeg loopt de witte koning geen 

gevaar. Hij staat altijd dicht genoeg bij een 

zwarte toren om die te verjagen, danwel de 

andere toren tot verdedigen te dwingen. 56.., 

Td8 57.Pxd3, cxd3 58.Td2, P6d7 59.Te4, 

Td5+ 60.Kc4, T5d7 61.Td4 Nu ging ook de 

zwarte d-pion verloren. Zwart gaf op. 

 

Bord 2 

Lambert Hofman – Rudi van Gool 0 – 1  

 

Rudi stond bijna een uur lang duimen te 

draaien. Zijn tegenstander kwam maar niet 

opdagen en het leek er dan ook sterk op dat 

er een reglementaire 0-1 genoteerd kon 
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worden. Op het laatste moment ging de 

voorzitter van UVS maar achter het bord zit-

ten om een vroege achterstand te voorko-

men. Ondanks een blunder, waarmee hij nog 

bijna de winst vergooide, wist Rudi het grote 

verschil in elosterkte op het bord tot uitdruk-

king te brengen. 

 

Hofman – Van Gool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels staat Rudi alweer een pion voor. 

Een kleine combinatie levert hem nóg een 

pion en beslissend voordeel op. 

38.., Te1+ 39.Kg2, Df1+ 40.Kh2, T7e3! 

41.Dg2, Dxg2+ 42.Kxg2, Txc3 en de plus-

pionnen beslisten de strijd. 

 

Bord 3 

Joep Nabuurs – Lukas van der Linden 

1 – 0  

 

Net als op het eerste bord was ook deze par-

tij in evenwicht. Wel dreigde er een witte 

pion op de damevleugel naar de overkant te 

lopen. Dat noopte Lukas tot een drastische 

maatregel: 

 

Nabuurs – Van der Linden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.., Df6?? Een tijdelijk stukoffer in de 

hoop op koningsaanval. Het blijkt echter dat 

het juist de zwartspeler is die mat gaat lopen. 

Om remise te maken had Lukas op een an-

dere manier een stuk moeten geven: 47.., 

Dxe3 48.fxe3, Lxh3!! En wit komt na 

49.gxh3, Tf3 50.Kg2, Lxe3 51.Tc2, Tf2+ 

niet weg uit de schaakjes. 

48.Dxh6, Dxf2+ 49.Kh2, Dxe2 50.Ta3, Tf8 

51.Dxg6+, Kh8 52.Dh6+, Kg8 en nu laat ik 

een uitgevoerde zetherhaling even buiten 

beschouwing 53.Dg5+, Kf7 54.Ta7 1 – 0. 

 

Bord 4 

Jaap Houben – Philipp Welzel 1 – 0  

 

Philipp kreeg voor de tweede maal in korte 

tijd een snelle nederlaag te verwerken. Na 

een wat onconventionele openingsopzet ont-

ketende Jaap een krachtig initiatief op de ko-

ningsvleugel. Net toen Philipp de deur leek 

dicht te gooien was er toch nog een detail dat 

hem materiaal kostte. 

Houben – Welzel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.., Ld6? (16.., h6! houdt voorlopig nog 

stand) 17.Lg5, De5 18.Dh4, f6 19.Lf4, De7 

20.Tae1! en plotseling moest zwart kiezen 

tussen verlies van zijn loper of zijn dame. 

Philipp verkoos een derde optie: opgave. 

 

Bord 5 

Thijmen Smith – Joost Retera ½ - ½  

 

Over de twaalf zetten die deze partij duurde 

valt niet veel te vertellen. Thijmen kreeg een 

remise aanbod en na kort overleg met zijn 

teamcaptain werd het aanbod met een hand-

druk bezegeld. 
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Slotstelling Smith – Retera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de diagramstelling verdwijnt het meren-

deel van de stukken van het bord, b.v.:  

13.Pxd4, Pxd5 14.Pxd5, Tc5 15.Lxe7, Lxe7 

16.Pxe7, Kxe7 met een vrijwel gelijk eind-

spel. 

 

 

 

 

 

Bord 6 

Hans Klip – Carsten Fehmer 0 – 1 

 

Carsten klopte onverwacht de zeer ervaren 

Hans Klip. Hij verraste hem met een vlijm-

scherpe aanval, waarop de Nijmegenaar niet 

het juiste antwoord vond. 

 

Klip – Fehmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.., Pd2! 19.Pd4, Dxf2+ 20.Kh1, Tf4 

21.h3? (21.g3! is gelijkspel) 21.., Dg3 

22.Te2, Pf1 0 – 1. 

 

 

 

Bord 7 

Henk van Gool – Jan Pijkeren 0 – 1  

 

Dit was eigenlijk een sleutelduel. Beide spe-

lers waren aan elkaar gewaagd en er waren 

dan ook drie uitslagen mogelijk. 

De opening was voor mij, maar na een on-

nauwkeurige voortzetting wist Jan een 

plusje op te bouwen en veroverde hij een 

pion. In de tijdnoodfase ontstond er echter 

een gecompliceerde tactische melee, waarna 

ik voldoende initiatief had om de stelling in 

een dynamisch evenwicht te brengen. Ik had 

echter de pech dat er maar twee wegen wa-

ren die naar remise leidden. De ene had ik 

overwogen maar als te riskant verworpen. 

De andere, een waanzinnige computervari-

ant, ontdekte ik thuis pas. In de partij koos 

ik een voorzichtige voortzetting die mijn te-

genstander echter weer in het zadel hielp. 

 

 

 

Van Gool – Pijkeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eenvoudigste remisevariant begint met 

42.Db7, Le7 43.Tf4  Ik verwierp hem omdat 

ik niet kon inschatten of de toren op f4 teveel 

buitenspel stond. Zwart dreigt immers de 

tweede rij te veroveren. Jan staat echter met 

twee stukken (Te8 en Le7) vast en zei mij na 

de partij dan ook dat hij in deze variant niet 

veel beter zag dan met 43.., Tab8 44.Dd7, 

Tbd8 mijn dame over de rij te achtervolgen 

en daardoor zetherhaling af te dwingen. 

Het siliconenmonster bij mij thuis vond ech-

ter nog iets anders, dat in de praktische partij 

en bij beperkte bedenktijd voor mij onvind-

baar was. 
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42.f4, Dh5 43.Db7, Le7 44.Txf7!! 

zie analyse dia. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik zat met ongeloof naar het scherm te sta-

ren. Kon dat ook al? 

Het idee van dit torenoffer blijkt na aan-

name. 44.., Kxf7 45.f5! onderbreekt de rij 

voor de zwarte dame, waarna 46.Dxd5+ een 

serieuze dreiging vormt. Bovendien doet de 

toren op f1 ineens mee. 45.., Ta5 46.f6, Dg4 

47.fxe7+, Kg8 48.Lc3, Tc5  

zie analyse dia. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.Tf8+, Txf8 50.e8D!! dreigt mat op g7 ter-

wijl de nieuwe dame eeuwig schaak eruit 

moet halen. 50.., Dd1+ 51.De1 en wit kan 

aan winst gaan denken! 

In plaats van aanname van het offer met 44.., 

Kxf7 moet zwart genoegen nemen met een 

gelijke stelling. Na 44.., Ta2 45.Tg7+, Kf8 

46.Lb2 komen beide spelers niet verder met 

hun aanval. 

In de partij werd vanuit het eerste diagram 

42.Tb6?!, Lg7 43.Lf2, Dd2 gespeeld, 

waarna de zwarte pluspion zich deed voelen. 

Wit sneuvelde uiteindelijk door een blunder 

onder tijdsdruk. 

 

 

Bord 8 

Guido van Mierlo – Frans Mertens 1 – 0  

 

Frans speelde een enerverende pot tegen 

Guido van Mierlo. Het ging mis toen hij 

meende een paard terug te kunnen winnen 

zonder zijn pionnenstructuur te hoeven ver-

zwakken. 

 

Van Mierlo – Mertens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.., Pc5? (Eenvoudig 16.., bxc6 geeft wat 

ongemakkelijk spel, maar de gevolgen zijn 

nog te overzien.) 17.Pa7+!! Een fraai dame 

offer, waar de witspeler overvloedig veel 

compensatie voor krijgt. 17.., Pxa4 

18.Lxa4+, Ke7 19.Pxc8, Dxc8 20.Le3, f6 

21.Tac1, Db8 22.Tfd1, Kf7 23.Td7+ zie 

dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De witte torens nemen met kracht de 7e rij in 

bezit waarna het pleit snel beslecht is. 23.., 

Kg8 24.Lb6, Le7 25.Txe7, Lg6 26.Tcc7, 

Df8 27.Lb3, Lf5 28.Pd4 1 – 0. 
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Bord 9 

Dirk Liedtke – Jasper Bons 1 – 0  

 

Dirk hield zijn opponent goed in bedwang. 

In het eindspel deed hij echter nog een po-

ging om in het voordeel te komen. Dat had 

hij beter niet kunnen doen. 

 

Liedtke – Bons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De witte pionnen staan op de verkeerde 

kleur, maar na een zet als 42.Kf4! kan het 

zwarte paard niet veel ondernemen. Dirk 

meende echter met een pionoffer een ge-

vaarlijke vrije d-pion te creëeren. 42.b4?, 

cxb4 43.Kxd4, Kd6 44.Kc4, Ke5 45.Kxb4, 

Kd4 46.Lc4, Ph5 zie dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De d-pion is ‘vrij’, maar het is de zwarte ko-

ning die nu domineert. Het paard kan onge-

hinderd aan een rooftocht beginnen. Wit zag 

geen uitkomst meer en gaf op. 

 

Bord 10 

Anton van Rijn – Thomas Neuer 1 – 0  

 

Thomas veroverde een ‘Catalaanse pion’, 

waarop Anton tegenspel zocht in het cen-

trum. Daar reageerde Thomas verkeerd op, 

waarna hij een flinke aanval over zich heen 

kreeg. 

 

Van Rijn – Neuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Pg5, g6 18.e6, f5 19.Dh4, Dg7 20.Pf7, 

Tdc8 21.Td2 zie dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwart is aan handen en voeten gebonden. 

Wit kan rustig de aanval versterken. 

21.., Kf8 22.Tfd1, Pd6 23.Pf6, Pb4 

24.Pxh7+, Ke8 zie dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.Txd6!, g5 26.Phxg5, Lxg2 27.Td7, 

Dxb2 28.Pd6+! 1 – 0. 

 

Uitslag UVS – Venlo 1: 5,5 – 4,5. 
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KNSB COMPETITIE, VENLO 2 IN DE 3e KLASSE: R 3/4 
 

Door Marc van der Lee  

 

23 november 2019: ronde 3 

Venlo 2            – HSC Helmond 1  2-6 

Peter Schoeber – Ruben Venis  ½ 

Ololi Alkhazashvili – Bart Dekker  ½ 

Hans v Mulekom – Jerzy Cebula 0-1 

Laurens Ekker  – Pim Blijlevens  ½ 

Marc vd Lee – Hugo Faber 0-1 

Geert Hovens – Maarten Smith  ½ 

Jean-Paul Joosten – Paul v. Asseldonk 0-1 

Piet Thijssen – Johan Wuijts 0-1 

 

14 december 2019: ronde 4 

ASV 3 – Venlo 2                4-4 

Jan vd Linde – Ololi Alkhazashvili  ½ 

Fred Reulink – Peter Schoeber 0-1 

Wouter Abrahamse – Bas vd Grinten 1-0 

Benk Scheipfenbauer – Geert Hovens  ½ 

Anne Paul Taal – Hans v Mulekom  ½ 

Koen Maassen vd Brink – Nico vd Hoogt 1-0 

Barth Plomp – Marc vd Lee 0-1 

Daan Holtackers – Piet Thijssen  ½ 

 

Na de promotie vorig jaar naar de derde 

klasse gaat het nét iets moeizamer maar we 

hoeven niet ontevreden te zijn. Met drie uit 

vier staan we bovenaan .. in het rechter rijtje, 

dat wel. 

Thuis tegen Helmond werden we geveegd, 

uit tegen de Arnhemmers ging het stukken 

beter en het zwaarbevochten gelijkspel 

voelde zelfs aan als een overwinninkje, ook 

al omdat we van ver terugkwamen. 

 

Wat korte impressies op schaakgebied van 

de vierde ronde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord 4: Benk Scheipfenbauer - Geert 
 

 
Stelling na zet 17 van wit. 

 

Er volgde nu een aantal zetherhalingen en er 

volgde overleg met de teamleider over een 

mogelijke remiseclaim. 

Die zette ik door, nadat Hans wonder boven 

wonder remise had gemaakt. 

Het zwarte paard huppelde vrolijk het bord 

op en neer van e4-g3-f5-g3-f5-g3. De toren 

krijgt het heen en weer op e2 en e3. Aldus 

Geert. 

 

Bord 8: Daan Holtackers - Piet 

 

Daan afkomstig uit Blerick, speelt al een 

aantal jaren bij de ASV in Arnhem. Het was 

de eerste keer dat ik met hem de degens 

kruiste. Het was een degelijke positionele 

partij, waarbij de witspeler constant iets be-

ter stond en ruimtevoordeel had. 
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Diagram na 21… Dc7 

 

 
 

Daan speelde 22. Pd3 en na 22… Le7 ging 

het witte paard terug naar e5 en de zwarte 

loper terug naar d6. 

23. Pe5 Ld6 24. Pd3 Le7. Wilde Daan zet-

herhaling? Omdat ik vond dat wit iets beter 

stond, bood ik remise aan, dat na consultatie 

met de teamleider werd aanvaard. 

 

Nu neemt Nico plaats achter de lessenaar… 

 

“Dat er hogere machten bestaan die zo nu en 

dan goedmoedig een oogje dichtknijpen en 

in het zeil houden, staat vast. Zij waren Hans 

die namiddag gunstig gezind. (Nico) 

 

Bord 5: 

Hans (1855) – Anne Paul Taal (1895) 

Siciliaans gesloten 

 

1.e4 c5 2.Pc3 e6 3.Pge2 Pc6 4.g3 d5 5.exd5 

exd5 6.d4 Lg4  Hier kiebitzte ik als buur-

man even naar Hans’ bord. En zag tot mijn 

afgrijzen 7.Dd3?? Geboren uit een menge-

ling van optimisme, een goed humeur en 

vertrouwen in het mensdom in het alge-

meen. Maar Anne Paul liet zich daar alle-

maal niets aan gelegen liggen en zag – net 

als ik – 7…Pb4 waarna de witte rapen gaar 

zijn.  

 

 

 

 

 

 

De stelling:  

 

 
 

8.Dd2 Lf5  9.Lg2 Pxc2+ 10.Kf1 Pxa1 Hier 

zou menig minder stabiel schaker lijdzaam 

het moede hoofd in de schoot leggen. Zo niet 

Hans. Immers knokkend voor Venlo en om-

dat het nog vroeg dag was, speelde hij door. 

En wist zowaar het wrakke bootje nog de re-

misehaven binnen te sturen. 11.Pxd5 Pc2 

12.Df4 Ld6? Anne Paul kan de weelde van 

het winnende voordeel niet dragen en geeft 

een stuk retour 13.Dxf5 Pxd4 14.Pxd4 cxd4 

15.De4+ Pe7 16.Lg5 h6 nu is de zaak na 

17.Pxe7 Lxe7 18.Dxb7 weer gebalanceerd. 

Nu Hans echter ‘aus dem Schlamassel’ is, 

speelt hij frivool: 17.Dxd4? waarschijnlijk 

met het valse oogmerk 17…hxg5 18.Dxg7 

Tf8 19.Pf6 mat. Zie diagram. 

 

 
 

Zwart wint echter met: 18…Pg6! Goed A.P. 

gaat geschrokken (?) hieraan voorbij en 

speelt: 17…Kf8 En na 18.Ld2 Pxd5 

19.Lxd5 werd de vrede getekend… 
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Het wrakke bootje bereikte veilig de remiseha-

ven… 

 

Minder goed nieuws kwam er van Hans’ 

buurmanbord. Mezelf. Door met zwart 

slecht te verdedigen ging het van kwaad tot 

erger naar een nul. Uit zelfmedelijden blijft 

een verdere toelichting uit. Ja, slap ja.” 

 

Zover Nico… 

 

Bord 7: Marc - Barth Plomp 

 

Ik speelde een partij waarin ik een punt ver-

overde door een sterke aanvalskans te benut-

ten. 

 

 
 

Stelling na de 12e zet van zwart: 12. .. Da5. 

Ik besloot hier het verdedigende 13. Dc2, na 

gemist te hebben dat na 13. e5 Lxc3+ faalt 

door 14. bxc3 Dxc3+ 15. Ld2 Dxd4 en 16. 

exf6. Dat wint een stuk. 

 

 

De partij ging verder met 13. .. dxe4 14. 

Lxf6 gxf6 15. 0-0 Ld6 16. h3 Pd7 17. Pxe4 

Lf4 18. Tfd1 f5 19. Pd2 Le3+ 20. Kh1 

Lxd2 21. Txd2 Pf6 22. Tad1 0-0-0 

 

 
 

23. b4! De bewuste zet. Ik grijp het initiatief 

en de tegenstander naar de strot. 

23. .. Dxb4 Het pionoffer weigeren was 

makkelijker speelbaar, bijvoorbeeld 23. .. 

Dc7 24. b5 axb5 25. cxb5 cxb5 26. Db2 Kb8 

27. Lxb5 Tc8 28. Tb1 Pd5 29. La6 Ka7. Na 

de gespeelde zet begeeft zwart zich op glad 

ijs en is een uitglijder zó gemaakt. 

Er volgde 24. Tb1 Dd6. Nu wordt het moei-

lijk. 24. .. De7 was houdbaar. 25. Db2 Ph5 

26. d5 Pg3+ 27. Kg1 Pxe2+ 28. Txe2 Th4 

29. dxe6 Thd4 30. exf7 Dxf7. 

Wit kwam in het voordeel na 25. Db2 Td7. 

Ook nu bleek 25. .. De7 nog net houdbaar. 

26. d5 cxd5 27. cxd5 Pxd5 28. Tc2+ Kd7 29. 

Dxb7+ Ke8. Na 25. .. Td7 kan wit het afma-

ken. 

26. d5 e5 27. c5 
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Opent en passant de weg voor Lxa6. 

27. .. De7. Nu is deze zet te laat, maar ook 

na  27. .. Dc7 gaat het voor zwart verloren. 

28. d6 Da5 29. Td3 Dxc5 30. Tb3 Dxd6 31. 

Txb7 Dd4 32. Tb8+ Kc7 33. Txh8. 

28. d6 De6 29. Lxa6 Kd8 30. Lxb7 1-0. Die 

is binnen! 

 

Ololi en Peter waren op dat moment nog be-

zig en stonden er allebei goed voor. De span-

ning was weer helemaal terug. 

Peter won en met de stand 3½-3½ probeerde 

Ololi er alles aan te doen om de zege mee 

naar huis te kunnen nemen. Het scheelde 

maar heel weinig… 

 

Met de 4-4 tegen een sterke tegenstander is 

het vertrouwen voor de 2e competitiehelft in 

elk geval daar waar het zijn moet. 
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GEERTS COLUMN 

Jeugd 
  

Door Geert Hovens 

 

En weer ligt er 

een jaar achter 

ons. En voor ons 

natuurlijk ook 

weer. Stond 

2019 in het  te-

ken van de we-

deropbouw van 

de jeugdafde-

ling, in 2020 is 

het een kwestie van doorpakken.  Gerard en 

Geert geven inmiddels iedere donderdag, 

voorafgaand aan de clubavond van de seni-

oren, een uurtje schaakles in gemeenschaps-

huis Maagdenberg. Onze jeugdafdeling be-

staat nu uit een vijftal enthousiaste kinderen, 

waarvan er onlangs twee, Levy en Casper, 

aan het Limburgse Kampioenschap in Tege-

len hebben meegespeeld. Levy is al ook lid 

van de Tegelse Schaakvereniging en schaakt 

al wat langer. Hij eindigde als tweede en 

mocht dus een fraaie beker in ontvangst ne-

men. Casper eindigde in de middenmoot en 

voor hem was het vooral een leuke ervaring. 

Het kampioenschap was trouwens een groot 

succes omdat ook vele schoolschakers 

mochten meedoen. Er waren ruim 50 deel-

nemers. Joshua en Maxim Ekker werden 

eerste en tweede in de categorie C. 

 

Voorafgaand aan het kampioenschap heb-

ben onze jeugdleden nog even met de klok 

geoefend. Dat viel natuurlijk niet mee. Dan 

kun je als jeugdleider eindeloos vertellen dat 

15 minuten toch echt wel heel lang is, het 

helpt niet, helaas. De kinderen zijn geobse-

deerd door de klok die digitaal de tijd aftelt. 

Dan is dat klokkie toch belangrijker dan die 

stukken die gezet moeten worden. Al is dat 

een gewenningsproces natuurlijk. Oefening 

baart ook in dit geval kunst. Zo ben ik per-

soonlijk trotser op de verliezer die door de 

vlag gaat en goede zetten heeft gedaan als op 

de winnaar die op de klok heeft gespeeld. 

 

Max en Siem spelen intussen in Wijk aan 

Zee aan de top. Dat is natuurlijk goed 

nieuws. Max speelt een zwaar toernooi in de 

Challengers, Siem doet het prima in de Top-

tienkamp. Ze maken op die manier goede re-

clame voor het Jeugdschaak in Limburg.  

 

Inmiddels is de eerste Venlo Schaakt! ver-

schenen. Een digitale schoolschaakkrant, 

geschreven door en voor kinderen. Op die 

manier hopen we de Venlose jeugd enthou-

siast te maken voor de schaaksport. 

 

 

JUMBO BENDERS ACTIE 
 

Tussen 11 november 2019 en 11 maart 2020 

ontvangen klanten bij Jumbo Benders 

(Venlo én Blerick) bij besteding van iedere 

€10,- aan boodschappen 1 waardepunt (= 

voucher). 

 

 

Waardepunten kunnen in de winkel gedo-

neerd worden aan een deelnemende vereni-

ging naar keuze.  

Hoe meer waardepunten er aan de Venlose 

Schaakvereniging gedoneerd worden, des te 

hoger is het eindbedrag voor onze vereni-

ging. 

Inleveren van de vouchers kan bij Gerard 

in ’t Veld of ze kunnen in de winkel recht-

streeks worden ingevoerd. 

Er is in totaal een bedrag van € 100.000,- te 

verdelen.
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BOEBS COLUMN 

Imago 
 

Door Boeb Jacobs 

 

Terwijl ik vind dat 

we in dit land best 

wat vriendelijker te-

gen elkaar kunnen 

zijn, wat gastvrijer 

en minder in ons zelf 

gekeerd, dat de be-

richtgeving over het 

weer, over de econo-

mie en over alle an-

dere onderwerpen 

wat minder kan, en ook optimistischer, dat 

de prijzen van oliebollen afgelopen decem-

ber te hoog waren, dat er op de televisie te 

veel wordt gelachen, en op de clubavond te 

weinig, dat te veel fietsers die ik onderweg 

van de schaakclub naar Steyl tegen kom 

zonder verlichting rijden, denken buitenlan-

ders daar heel anders over. Bij hen hebben 

we een prima imago. Dat bleek uit een on-

langs gehouden enquête onder buitenlandse 

toeristen. Zij vonden ons land gastvrij, goed-

koop, vriendelijk, en een uitstekend fiets-

land. 

 

Mooi is dat, denk je je eigen land door en 

door te kennen komen wildvreemde pootje-

baders en naar tulpen glurende vreemdelin-

gen je vertellen dat het tegendeel het geval 

is. Imago is dus het beeld dat andere van je 

hebben. Er is geen sport die zo vaak in ver-

band wordt gebracht met andere sporten als 

schaken. Woorden als schaakvoetbal, 

schaaktennis en zelfs schaakjudo kun je in 

ieder sportverslag tegen komen. Ook kun je 

in het moderne taalgebruik op allerlei terrei-

nen aan-zet-zijn, remise maken, of in een 

patstelling terecht komen. 

 

De vraag is moeten wij schakers daar nou 

blij mee zijn. Moeten wij dat als een 

compliment beschouwen? Verbetert het 

imago van de schaaksport er door? 

Ja, en nee. Ja, als het positief bedoeld is, als 

ze ons schakers zien als grote denkers die 

niet over één nacht ijs gaan, maar alleen wel-

overwogen en na diepgaand denkwerk tot 

actie overgaan. Nee, als het negatief be-

doeld, als ze schaken een langdradig spel 

vinden, waar te veel kostbare tijd in gaat zit-

ten die beter besteed kan worden.  

 

Dat het schaakspel al heel lang hoog in aan-

zien staat moge blijken uit het feit dat in het 

verleden in bepaalde kringen het aanleren 

van het spel tot de opvoeding behoorde. 

In die kringen was het lidmaatschap van een 

schaakgenootschap status verhogend, ijdel-

heid wie ontkomt er aan? De grote Duitse 

dichter Wolfgang Goethe schreef er over. 

Tijdens zijn studietijd in Straatsburg 

woonde hij in bij een domineesgezin met 

drie mooie dochters. Met de oudste maakte 

hij lange wandelingen en voerde hij diep-

gaande gesprekken, zij werd zijn eerste 

grote liefde. Toen de juffrouw de relatie ver-

brak om met de zoon van de plaatselijke tim-

merman te kunnen trouwen schreef hij: ‘Al-

les is ijdelheid, schrijven, sport, kunst, zelfs 

de liefde’. 

 

Met het imago van de schaaksport zit het in-

tussen wel goed, getuige een artikel in een 

landelijk dagblad dat ik enige tijd geleden 

las en waarin de schaaksport regelrecht de 

hemel in werd geprezen. Ik citeer: ‘De 

schaaksport leert beoordelen en beslissingen 

nemen, prognoses maken, problemen oplos-

sen, kansen grijpen en nooit opgeven, disci-

pline en geduld ontwikkelen. Allemaal za-

ken die ook in het dagelijkse leven kunnen 

worden gebruikt.’ Aldus de krant. 

‘Mooier kun je het niet maken’, dacht ik, 

toen ik deze lofzang las.  

 

Zelf ga ik naar de schaakclub omdat Tineke 

wel eens een avondje alleen wil zijn, met een 

spannend boek en een flesje mooie wijn. 
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Interne Zaken & Oude Doos 
 

 

 

Door: Nico van der Hoogt    
& Frank van Overbeek 

 

Frank ziet sterren (1) 

  

 

 
de schaker 

  Een van de nuttiger bezigheden waarmee 

ik mij in mijn huidige boomeraal pensio-

naire status onledig houd, is het doorvlooien 

van (oude) ledenlijsten van de VSV. Door-

gaans gaat dat gepaard met enige nostalgi-

sche weemoed, wanneer er weer een naam 

voorbijkomt van leden die lang geleden hun 

laatste zet hebben gedaan.  

Maar sinds nog maar kort prijkt daar een 

verse naam op de slotpagina’s van onze Vi-

zier, ik doel op Frank van Overbeek. Hij 

houdt zich afwisselend schuil in de Tijger- 

dan wel Olifantengroep. Al naar gelang. 

Mijn aandacht voor ’s mans curriculum vi-

tae werd al enige tijd geleden getrokken 

door een tweetal artikelen in : ”De Limbur-

ger”, hèt nieuwsblad voor  de provinciale 

bevolking. Nu kan het natuurlijk zo maar 

zijn, dat u deze krant niet leest. Geen nood!  

Bij deze wordt u omtrent Frank bijgespij-

kerd. Er blijkt namelijk een zeer interessant 

clublid achter hem schuil te gaan. In deze 

eerste aflevering een nadere kennismaking, 

waarbij vooral Caïssa de hoofdrol speelt. De 

sterren in de aanhef worden later verklaard. 

De alderhoogste tijd om hem zelf aan het 

woord te laten… Eerst beeld! 

 
   Foto: Bas van der Grin-

ten 

 

 

 
Frank in afwachting van 

Max, simultaan mei, 

2019 

 

De schaakcarrière van Frank van Overbeek. 

 

“Ik ben op 19 jarige leeftijd gaan schaken 

en heb dat toentertijd geleerd van een 

vriend. Deze vriend was een clubschaker  in 

Bennekom en speelde een goede partij 

schaak. Dat wilde ik ook en werd lid van de 

Bennekomse Schaakvereniging en kocht 

boeken van Max Euwe om mij te bekwamen. 

Eigenlijk heb ik vanaf die tijd altijd ge-

schaakt en moet ik eerlijk zeggen dat de re-

sultaten nogal wisselend waren. En eigenlijk 

nu nog steeds (43 jaar later).  

Dit wisselen van die resultaten wijt ik zelf 

vooral aan mijn speelstijl en ongetwijfeld 

heb ik nooit vooraan gestaan, toen de 

schaaktalenten werden uitgedeeld. Er gaan 

gewoon teveel partijen (onnodig) verloren. 

Velen hebben zich dan ook al verbaasd 

waarom ik op deze manier blijf voortmodde-

ren. Nou, voor mij is dit heel simpel. Het 

spelen van het schaakspel op zich, vind ik 

veel leuker dan het resultaat van de partij. 

Ik kan echt met een verloren partij naar huis 

gaan en toch zeggen dat ik fijn heb ge-

schaakt. 

 

 
Frank ziet soms sterren…(1) 

 

Dat klinkt natuurlijk raar, maar ik ben een 

typische aanvallende schaakspeler met een 

grote neiging zijn hand te overspelen. Eén 

ding kan ik wel zeggen; als je tegen mij 

schaakt, dan heb je nooit een saaie pot. 

Dat durf ik wel te zeggen. 

Maar hoe kom ik nu aan deze schaakstijl? 

Dat komt omdat ik jaren geleden een boek in 

handen heb gekregen over Rashid Gibiato-

vich Nezhmetdinov (kijk, als je zo’n naam 
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hebt dan moet je wel kunnen schaken na-

tuurlijk).  

Al vroeg in mijn schaaktijdperk namelijk 

ben ik gevallen voor de schaakpartijen van 

Michael Tal en werd groot fan van hem. 

Werkelijk fantastisch!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Nezhmetdinov en Tal, de magiër uit Riga 

Bron: youtube.com 

 

Maar, later hoorde ik dat Tal een trainer 

heeft gehad die hem deze stijl heeft aange-

leerd. En dat kwam er op neer dat je veel 

meer gebruik moet maken van je intuïtie tij-

dens het schaakspel. Ik moet wel zeggen dat 

je een bepaald soort talent moet hebben, 

maar daar hoefde je bij Tal niet over te twij-

felen. Maar, die trainer was dus Rashid. Een 

geniale en zeer creatieve man, die een groot 

kampioen was in Russisch dammen?? (op 

64 velden)?? , een wiskundeknobbel had en 

pas op 17 jarige leeftijd met het schaakspel 

in aanraking kwam. 

Nu had ik ooit van Jan Hein Donner gehoord 

over schaaktoernooien in de voormalige 

Sovjet Unie, waar hij eens aan heeft meege-

daan. Jan Hein was schaakgrootmeester en 

toentertijd kampioen van Nederland, toen 

hij daarvoor werd uitgenodigd.  

 
 

 

 

 

 

 
   Hein Donner, 1978 

   Bron: Wikipedia 

 

 
1 Ypa→ proost! (spreek uit: oera) 

Zijn verslag was zeer vermakelijk om te ho-

ren over dat toernooi en hoe dat voor hem 

verliep. Hij heeft daar namelijk de conclusie 

voor zichzelf moeten trekken, dat hij hele-

maal niet kan schaken. Hij zei dat hij tegen 

schakers moest spelen, waar hij nog nooit 

van gehoord had. En het erge daarvan was, 

dat die de vreselijkste dingen met je deden 

op het schaakbord. Echt afschuwelijk, zei 

hij. Nou, één zo’n schaker was dus Rashid. 

[Dat bleef voor Donner niet zonder gevolgen, 

N.] 

 
“En ze zongen er Wolga liederen bij en dronken 

sloten wodka, dokter. Ypa, ypa1, brulden ze. En 

telkens werd ik grijnzend binnen 20 zetten van 

het bord gemept. Eentje bleek in het dagelijks 

leven worstendraaier te wezen, een ander riool-

reiniger. En nu durf ik niet meer op een schaak-

bord te kijken, op torens te klimmen of op lopers 

te lopen. Als ik een paard zie, word ik catato-

nisch… Ziet u nog een uitweg?” 

 

Michael Tal wilde Rashid persé in  zijn se-

condantenteam hebben, toen hij in 1960 te-

gen Botwinnik om het wereldkampioen-

schap speelde en deze match ook won. Be-

kend uit deze match is de 6de partij, waarin 

de ongenaakbare Botwinnik totaal ontre-

geld werd door de volgende geniale zet: 

Stelling na:21…Pf4!?           
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Na deze zet werd het publiek (1100 man) in 

de zaal zo onrustig, dat men besloot de partij 

op een andere locatie uit te spelen. Het pu-

bliek was gewoon niet meer stil te krijgen. 

Een typische Nezhmetdinov zet.  

 

Ook Paul van der Sterren bespreekt in zijn 

boek: “Koningen van het schaakbord”, op 

pag.130 deze stelling. Paul schrijft na 

21…Pf4!: 

“Moet hij zich nu door de dreiging 22.g4 la-

ten terugdringen? Natuurlijk niet! 

“Als dit offer niet goed is, dan is mijn stel-

ling niet goed” is zijn eenvoudige motivatie. 

Het stukoffer heeft het effect van een explo-

sie. Wat tot nu toe een tamelijk beheerste po-

sitionele strijd was, verandert in een onover-

zienbare zee van complicaties. Na 47 zetten 

trekt Tal aan het langste eind.”2 

Paul weet ook in dit boek een treffend, fas-

cinerend beeld te schetsen van deze 

schaak(be)tovenaar.                     (Nico) 

 

Verder met Frank: 

Ik ben natuurlijk geen Nezhmetdinov, maar 

vind wel dat schaak zo gespeeld moet wor-

den. Voor degenen die interesse hebben ge-

kregen voor Rashid, moeten hem maar een 

‘googelen’. Ik beloof je dat je dan de ko-

mende tijd op schaakgebied je niet hoeft te 

vervelen. Trouwens, de bovengenoemde 

partij vind je terug in de schaakliteratuur. 

Twee briljante schaakpartijen vind je terug 

op internet door de naam Nezhmetdinov te 

‘googelen’ en dan naar de site te gaan van 

schaakvereniging Erasmus te Rotterdam. 

Wim Westerveld heeft op die club daar een 

lezing over Rashid gegeven en verslag ge-

daan over o.a. deze partijen.”  

 

Tot zover Frank over zijn verklaring van zijn 

gedurfde, ondernemende en dus vaak risico-

volle speelstijl. Het maakt het voor hem al-

lemaal wat makkelijker te weten, dat van uit 

het Schaakwalhalla, Tal het goedkeurend 

aanziet… 

 
2 “Koningen van het schaakbord”, 2018. Een absolute 

aanrader voor elke schaker, zeker voor de rechtgeaarde 

VSV’er! 

 
 

 Nogmaals de omslag van het door mij ge-

memoreerde en vorig jaar in ons clubblad 

gerecenseerde boek. 

 

Allemaal goed en wel, hoor ik nu velen on-

der u verzuchten. Dat kunnen jullie twee wel 

allemaal mooi opschrijven, maar hebben jul-

lie in deze nepnieuwstijden  ook bewijzen? 

Welnu mensen, dat hebben wij.  

Daarvoor gaan we terug in de tijd naar 2015.  

Op 20 mei A.D. verscheen in “De Limbur-

ger” nog de schaakrubriek van Frank Cle-

vers. U allen welbekend. Met als titel: 

 
Frank van Overbeek en de humor van verliezen 

De ondertitel luidde: ‘Frank van Overbeek 

van de Blerickse Schaak Vereniging leed 

een snelle, smadelijke nederlaag. Maar van 

verliezen kun je toch nog de humor  in-

zien…’ 

In die dagen was Frank zich nog in Blerick 

aan het warmlopen voor het Grote Werk… 

Frank (C.) meldde: “ Een goed winnaar zijn 

is natuurlijk heel mooi. Maar wie lukt het om 

ook een goed verliezer te zijn? Dat is eigen-

lijk nog knapper. Frank van Overbeek kan 

allebei. [….] In zijn vijfde competitiepartij, 

spelend met zwart aan bord vijf voor Blerick 

2 tegen Edwin van de Homberg van Horst 

ging het mis. Even in de partij iets over het 

hoofd zien en het kan gebeurd zijn. 

Zie diagram 
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Frank (v.O.) schreef: “Het volgend idee leek 

mij geweldig. Met mijn 10de zet sla ik met 

pion f6 de pion op e5. Speelt wit daarna 

11.Pc5, dan speel ik 11…e4. Leek mij fan-

tastisch en ik hoorde de engelen al vioolspe-

len. 10…fxe5 11.Pc5 e4?? (Na het uitvoe-

ren van mijn 11…e4 stond ik op en vroeg 

mijn tegenstander wat hij wilde drinken, 

want de psycholoog in mij zegt dat je na een 

krachtzet ook edelmoedig moet zijn, haha. 

Nou, hij wilde wel een colaatje light. Terug-

komend van de bar kijk ik in de speelzaal 

richting mijn bord, verwachtend dat mijn te-

genstander diep in gepeins is verzonken en 

ik een rondje langs de borden kan maken…) 

12.Db5 

(Maar alle ‘Grote Gruwelijke Griezels bij 

elkaar’, mijn tegenstander stond breed glim-

lachend met een teamgenoot achter zijn 

schaakbord. Ik voelde gelijk dat hier iets 

niet klopte en zag op dertig meter afstand 

een héle grote Witte Dame op b5 staan. Ze 

leek zes keer zo groot dan al die andere stuk-

ken. Ik besloot snel naar mijn stelling te lo-

pen, onderweg bijna iemand de colaatjes in 

zijn nek gietend, want die dame hoorde daar 

niet, althans volgens mijn berekeningen. Bij 

het bord zag ik het gelijk en moest moeite 

doen om niet te vloeken…) 

 

Tja, dat gaat  je natuurlijk niet in de kouwe 

kleren zitten. De ongelukkige beschouwt dit 

malheur na en weet het voorval gelukkig 

weer snel te relativeren. 

Frank bolt af met: 

“De moraal van dit verhaal en waarom ik 

nooit van Pinokkio zou kunnen winnen? 

Heel simpel. Kijk altijd verder dan je neus 

lang is en Pinokkio heeft natuurlijk een 

heeeeeeellee laaaaaaannnggge 

neussssssssszz. Schaakmat!” 

 

 
 

De volgende keer laat je die Francesco de 

Trans Cedron eens winnen, wijsneus!3 

 

(wordt vervolgd) 

 

Afsluitkruimel.  

Die komt weer uit de schaakerfenis van 

Theo van Spijk. Hij neemt in de jaren ’50 

met meerdere Limburgse coryfeeën, o.a.  

Meddeler, Fliek, Engel - deel aan snelschaak 

wedstrijden te Leiden. Hij verdient met zijn 

beste prestatie in het team Limburg, een 

heuse ‘heliogravure’ van het FOTO prenten-

kabinet Rijksuniversiteit Leiden. Het betreft 

de schaakbroers Emanuel (l.) en Berthold 

Lasker. Foto: Frank Eugene.  1907 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico, januari 2020 

 
3 Franks naam in het Latijn. 
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INTERNE COMPETITIE, per 16 januari 2020 
Tweede cyclus, voorjaar 2020 

Door Geert Hovens  

 

LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Henk van Gool   0,5           0 0,5 

2 Peter Schoeber 0,5           1   1,5 

3 Dirk Bergmans           1 1   2 

4 Nico van der Hoogt         0 0,5     0,5 

5 Maarten Strijbos       1       0,5 1,5 

6 Laurens Ekker     0 0,5         0,5 

7 Frans Mertens   0 0           0 

8 Mart Nabuurs 1       0,5       1,5 

 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6   Totaal 

1 Robert Meilink   0       0   0 

2 Geert Hovens 1             1 

3 Hans Leenders         1     1 

4 Marc van der Lee         0,5     0,5 

5 Frans Hol     0 0,5       0,5 

6 Bas van der Grinten 1             1 

 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Joshua Ekker   0,5           0,5 1 

2 Mart Dael 0,5               0,5 

3 John de Laat           1 1   2 

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

5 Peter Smith       0       0,5 0,5 

6 Sjraar Munten     0 0,5         0,5 

7 Frank van Overbeek     0           0 

8 Ad Burgmans 0,5       0,5       1 
  

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

1 Ger van Leipsig                       0 

2 Heinz Dittmann                     0,5 0,5 

3 Piet Kuntzelaers                   0,5   0,5 

4 Gerard in 't Veld                 1     1 

5 Boeb Jacobs               0       0 

6 Shafiq Sekandari             0 1      1 

7 Karl Jacobitz           1           1 

8 Dick Kappert         1 0           1 

9 Jochen Girbig       0             0,5 0,5 

10 Bertram Lietz     0,5                 0,5 

11 Jean Paul Joosten   0,5             0,5     1 
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Rapid competitie per 09-01-2020 
Rangschikking na Ronde 13 

 

  
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score     

  1 Peter Schoeber        10   7   2   1 1090,0     

  2 Nico van der Hoogt    14   6   3   5  948,5     

  3 Karl Jacobitz          8   4   1   3  746,0     

  4 Bernd Schäfers         6   3   1   2  733,6     

  5 Frank van Overbeek     2   2   0   0  677,3     

  6 Bas van der Grinten    2   2   0   0  666,0       

  7 Mart Dael              6   3   0   3  664,0     

  8 Ger van Leipsig        6   5   0   1  658,7     

  9 Shafiq O. Sekandari    2   2   0   0  630,0     

 10 Robert Meilink         4   2   0   2  585,0     

 11 Gerard in 't Veld     10   3   1   6  570,0     

 12 Hans van Mulekom       4   1   1   2  565,6     

 13 Piet Kuntzelaers       6   1   2   3  543,1     

 14 Jochen Girbig          1   0   1   0  509,0     

 15 Geert Hovens           2   0   1   1  508,0     

 16 Jacqueline Verplakke   2   1   0   1  506,0     

 17 Piet Thijssen          7   0   3   4  493,0     

 18 Peter Smith            2   1   0   1  490,0     

 19 Peter Timmermans       2   0   0   2  426,6     

 20 Jan op de Laak         2   0   0   2  415,0     

 21 Jean Paul Joosten      2   0   0   2  410,0     

 22 Ben Mikmak             2   0   0   2  395,0     

  

GOUDVINKEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8   Totaal 

1 Gerb. Oosterbaan                   0 

2 Kees Tiesinga                   0 

3 Eric van der Hagen           0 0     0 

4 Ben Mikmak         0 1       1 

5 Jacq. Verplakke       1       0   1 

6 Maxim Ekker     1 0           1 

7 Peter Timmermans     1             1 

8 Jos Kempen         1         1 
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INTERNE ELO RATING Per 16 januari 2020 

Door Robert Meilink 

 

Piet Thijssen (+47) is de hoogste ELO stijger, gevolgd door Hans Leenders (+39) en Lau-

rens Ekker (+38). Nieuwe leden worden met een geschatte beginrating toegevoegd. 

Speler 
Progres-
sie 

Begin 
seizoen 

16-01-20   Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

16-01-20 

Alkhazashvili,O. 0 2185 2185  Lee M van der -56 1862 1844 

Bergmans D 33 1972 1987  Leenders H 39 1573 1607 

Borghouts H 0 1688 1688  Leipsig G van -6 1481 1487 

Burgmans A -19 1534 1531  Lietz B 3 1445 1462 

Busch, C. 0 2145 2145  Meilink R -14 1716 1704 

Clabbers K 0 1618 1618  Mertens F 25 1965 1983 

Dael M -22 1507 1512  Mikmak, Ben -20 1036 1010 

Daniel, J. 0 2271 2271  Montignies R 0 2195 2195 

Dierx G 0 1865 1865  Mulekom H van 0 1850 1850 

Dittmann, H 7 1290 1288  Munten G 16 1493 1504 

Ekker, J 13 1425 1437  Nabuurs J 0 2232 2232 

Ekker, L. 38 1714 1741  Nabuurs M 27 2273 2286 

Ekker, M -21 1287 1295  Neuer, T. 0 2036 2036 

Fehmer C 0 2063 2063  Oosterbaan G 3 1294 1291 

Girbig, J. -6 1469 1460  Orlov, A. 0 2480 2480 

Gool H van -24 2166 2152  Overbeek, F. van -48 1629 1610 

Gool R van 0 2244 2244  Rievers J 0 1949 1949 

Grinten B van der -8 1886 1895  Schäfer, B. 17 1673 1691 

Guddat J 0 2131 2131  Schoeber P 14 1959 1949 

Hagen, E van der -23 941 932  Sekandri, S 22 1505 1525 

Hendriks Z 0 1588 1588  Smith P 27 1326 1344 

Hol, F. 36 1545 1561  Smith T 0 2185 2185 

Hoogt N van der 24 1798 1835  Spijk H van 0 1730 1730 

Hovens G -6 1798 1769  Strijbos M -22 2271 2258 

Jacobitz K -36 1573 1539  Thijssen P 41 1762 1773 

Jacobs B 15 1363 1376  Tiesinga C 35 1084 1105 

Joosten JP -4 1463 1466  Timmermans P -35 1402 1372 

Kappert D -7 1572 1572  Veld G in 't -19 1482 1459 

Kempen J 23 1203 1217  Verplakke J 3 1005 1008 

Kuntzelaers P 0 1388 1368  Warmerdam M 0 2360 2360 

Laak J op de -65 1690 1657  Welzel, P. 0 2246 2246 

Laat J de 21 1627 1606      
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