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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2019-2020  nr. 4,  april 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 juni 2020 Piet Thijssen 

Personalia Bas van der Grinten 

Mededelingen  Redactie 

KNSB competitie R5: De Stukkenjagers1 - Venlo 1 Henk van Gool 

KNSB competitie R6: Venlo 1 – Vianen/DVP 1 Henk van Gool 

KNSB competitie, Venlo 2 in de 3e klasse: R6 Marc van der Lee 

LimianZ Rapid Open 2020 Eindstand Geert Hovens 

Sfeerimpressie LimianZ Rapid Open 2020 Redactie 

Boebs Column: Schaken in Santiago de Compostella Boeb Jacobs  

Interne Zaken + Oude Doos: Frank ziet Sterren 2 Nico van der Hoogt 

Geerts Column: Blijf Gezond Geert Hovens 

Interne Competitie per 12 maart 2020 Geert Hovens 

Interne Elo-rating per 12 maart 2020 Robert Meilink 

Ledenlijst april 2020 Bas van der Grinten 

 

KPROGRAMMAK 
 
April en mei 2020: alle activiteiten geannuleerd 

    

    

    

Vanaf Juni 2020: nader te bepalen 

    

    

    

 

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: 30 april 2020 of later   



 4 

KPERSONALIAK 

Aanmeldingen:   geen 

Afmeldingen:         Casper Marczinski, Venlo  

Adreswijzigingen:  geen    

KMEDEDELINGENK 
 

• De KNSB heeft besloten om de KNSB-competitie te beëindigen. De resterende 3 ron-

den (28 maart, 18 april, 16 mei) werden geschrapt. De schaakbond heeft nog geen be-

slissing genomen over promotie en degradatie. De KNSB wil dit besluit samen met de 

regionale bonden nemen. 

• Ook de LiSB heeft alle LiSB-activiteiten afgelast. De (inhaal)ronde van 1 maart 2020 

was de laatste externe wedstrijd. 

• Daarop heeft ook de Venlose Schaakvereniging de interne competitie gestaakt per 19 

maart 2020. Twaalf maart 2020 bleek de laatste schaakavond te zijn. Het vervolg is op 

het moment van schrijven nog onduidelijk. 

• Het Theo van Spijk-jeugdtoernooi, dat op zondag 22 maart zou plaatsvinden, werd 

eveneens uitgesteld.  

• .Het 17e  Limianz Rapid Open toernooi, gespeeld op zaterdag 15 februari 2020, was 

met 53 deelnemers (2 meer dan vorig jaar) weer goed geslaagd. Bij de categorie rating 

boven de 1800 zegevierde Henk van Gool. Bij de categorie rating tot 1800 won Jan 

op de Laak. In dit Vizier staat de eindstand. 

• Henk van Gool beschrijft in dit Vizier de nederlagen van Venlo 1 tegen De 

Stukkenjagers 1 (ronde 5) en tegen UVS/DVP 1 (ronde 6). 

• Teamcaptain Marc van der Lee van Venlo 2 kijkt in zijn verslag terug op gewonnen 

thuisronde 6: Venlo 2 tegen Eindhoven 2. 

• Columnist Boeb Jacobs herbeleeft zijn reis naar Santiago de Compostella en laat zien 

hoe een schaakbord kan worden ingezet om contact te maken. 

• Columnist Geert Hovens vindt inspiratie op de Neeringerweg in Tegelen. 

• Nico van der Hoogt gaat verder met zijn biografische schets van Frank van Overbeek. 

Zie zijn rubriek Interne Zaken. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 5 

DE STUKKENJAGERS 1 – VENLO 1: 5,5 – 4,5 
1 februari 2020 

 
Venlo 1 verliest weer nipt 

Door Henk van Gool 

 

Het zit niet mee. Na de 5,5-4,5 nederlaag 

tegen UVS in de vierde ronde, werd in Til-

burg tegen De Stukkenjagers opnieuw met 

diezelfde cijfers verloren. Er had echt meer 

ingezeten, maar een gemiste trein en enkele 

ongelukkige nederlagen vanuit een remises-

telling bezegelden ons lot. 

 

Het begon eigenlijk al op station Venlo. 

Daar kreeg ik bericht dat Philipp zijn trein 

had gemist en niet meer in staat was op tijd 

in Tilburg aan het bord te verschijnen. We 

moesten dus met zijn negenen aan de be-

langrijke wedstrijd beginnen. Ons clublid 

Mart Nabuurs, die teamleider is van De 

Stukkenjagers, had hierbij pech, want door 

de afwezigheid van Philipp was hij nu ge-

dwongen vanaf de zijlijn de verrichtingen 

van zijn ploeggenoten te volgen. Dat moet 

zenuwslopend zijn geweest, want ondanks 

de man minder zag het er lange tijd naar uit 

dat Venlo 1 de wedstrijd  naar zich toe ging 

trekken. Onverwachte nederlagen van Rudi 

en Thijmen bezorgden de Tilburgers op de 

valreep echter toch nog de zege. 

 

Bord 1 

Thijmen Smith - Sjoerd van Roon  0 - 1 

 

Voor de verandering had ik Thijmen eens op 

één gezet. Dat leek goed uit te pakken, want 

Thijmen hield de stelling heel lang netjes in 

evenwicht. Wel verbruikte hij zeeën van 

tijd, waardoor hij al in een vroeg stadium af-

hankelijk werd van de tijdstoevoeging. Je 

zult altijd zien dat de tijdsdruk dan ergens tot 

een uitglijder leidt. Dat gebeurde helaas in 

een volkomen symmetrisch eindspel op de 

56e zet. 

 

 

Smith - Van Roon 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

56.Lf1? (56.Ld1! blijft pion g4 dekken) 56.., 

Txd2 57.Txd2, Ta4+ 58.Ke5, hxg4 kostte 

wit een pion, waarna Sjoerd de partij nog 

naar zich toetrok. 

 

Bord 2 

Mart Nabuurs - N.O.  1 - 0 r 

 

Een gratis punt voor de Tilburgers en een 

werkloze middag voor teamleider Mart. Het 

mag eigenlijk niet gebeuren in zo’n cruciaal 

duel. 

 

Bord 3 

Joep Nabuurs - César Becx  1 - 0  

 

Het iconische bestuurslid van De Stukkenja-

gers hield Joep lange tijd in bedwang. Op 

een gegeven moment verslikte de Tilburger 

zich toch in de stelling. 

 

Nabuurs - Becx 
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Hier meende César zijn a-pion te kunnen la-

ten hangen met de tegenaanval 30.., Pd5 Hij 

kwam er te laat achter dat hij na 31.Txa7 

niet met 31.., Pxe3 de pion kon terughalen, 

omdat hij dan na 32.Ta8+, Lb8 33.fxe3, 

Txe3 34.Ld2, Td3 35.Lf4 een stuk verliest. 

Hij probeerde nog 31.., Kb8 32.Ta2, Pxe3 

maar raakte na de penning 33.Te2 toch een 

pion achter. Joep wist het punt daarna in een 

lopereindspel te incasseren. 

 

Bord 4 

Stefan Beukema - Andrei Orlov  1/2 - 1/2  

 

Andrei speelde tegen de sterkste man van 

Tilburg en kwam na de opening al snel in 

een gesloten symmetrische structuur terecht. 

Hij had al wat tijdsachterstand  vanwege 

problemen een geschikte parkeerruimte te 

vinden in het centrum van Tilburg. Toen ook 

nog de stelling volkomen in evenwicht 

bleek, kwam hij snel remise overeen met 

zijn tegenstander. 

 

Slotstelling Beukema - Orlov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord 5 

Rudi van Gool - Herman Grooten  0 - 1 

 

Een titanenstrijd ontwikkelde zich op bord 

vijf, waar Rudi en Herman de toeschouwers 

zes uur lang op het puntje van hun stoel hiel-

den. Na een partij met wisselende kansen 

wist Rudi te ontsnappen naar een eindspel 

toren en loper tegen toren, dat technisch re-

mise is. In de praktijk is het echter moeilijk 

te verdedigen. Zeker als je na een tijdje op je 

increment moet leven. Om het  dan vijftig 

zetten vol te houden totdat je remise kunt 

claimen vergt opperste concentratie. Rudi 

redde het tot vijf zetten voor de claim. Toen 

liet hij zich toch nog matzetten. 

 

Van Gool - Grooten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier houdt 124.Kd1! stand. Na het ge-

speelde 124.Tc2??, Le3+ liep het toch nog 

mat. 

 

Bord 6 

Luuk Baselmans - Maarten Strijbos 1 - 0  

 

De opening was nog oké, maar even later 

volgde Maarten het verkeerde plan. Hij 

stelde zich kwetsbaar op op de koningsvleu-

gel. Luuk dreigde van de situatie te profite-

ren, waardoor Maarten zich genoodzaakt 

zag een stuk te geven voor spel. 

 

Baselmans - Strijbos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 24.., Pg6 25.hxg5 staat zwart zonder 

compensatie een pion achter. Dus besloot 

Maarten maar het paard te geven en alles op 

de aanval te gooien. Na 24.., Dd8 25.gxf4, 

gxf4 26.Pf1, Lh6 27.f3, Lf5 28.Dh2 bleek 

echter dat zwart geen spoor van compensatie 

had voor het stuk. Maarten speelde nog door 

tot na de 40e zet, maar moest toen zijn te-

genstander feliciteren. 
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Bord 7 

Carsten Fehmer - Sam Baselmans 

1/2 - 1/2  

 

Een partij kan snel omslaan. Na twintig zet-

ten had Carsten nog een comfortabel plusje. 

Vijf zetten later ging hij langs de rand van 

de afgrond. Gelukkig verzuimde Sam hem 

erin te duwen, waarna een zet later remise 

werd overeen gekomen. 

 

Fehmer - Baselmans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande stelling is weer een goed 

voorbeeld waarom het vaak beter is eerst 

met een paard en dan pas met een loper te 

slaan. Na 24.Pxc6, Dd6 25.Pxe5, Lxg2 

26.Kxg2,  Pd5 27.Ld4, Pxb4 is er weinig aan 

de hand. Het gespeelde 24.Lxc6? verzwakt 

de witte velden teveel: 24.., Lxc6 25.Pxc6, 

Dc7?! Hier had zwart met 25.., Dd5! 

26.Pxe5, Pe4 27.f4, Lxe5 28.Lxe5, Pd2 

29.Kf2, f6 winnend voordeel kunnen berei-

ken. 26.Pa5, Pd5 en beide spelers stelden 

zich tevreden met een half punt. 

 

Bord 8 

Erwin Kalle - Christian Busch 0 - 1  

 

Christian gaf een dikke openingsplus uit 

handen en moest daarna hopen dat zijn te-

genstander in het eindspel de fout in zou 

gaan. Die fout kwam precies op de 40e zet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle - Busch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze stelling moest Erwin de goede loper-

zet zien te vinden. Helaas voor hem was het 

voor de hand liggende 40.Lc2? (dekt im-

mers de pion) verliezend. Na 40.., Tc1 bleek 

ineens dat de a-pion niet zonder stukoffer is 

af te stoppen. Op 41.Kc3 komt immers 41.., 

a3 en de pion loopt naar dame. Erwin 

speelde daarom 41.bxa4 maar was na 

41.Txc2 natuurlijk kansloos. De enige weg 

naar remise was 40.Lf3! geweest. De loper 

domineert het zwarte paard en na 40.., axb3 

41.Kc3 of 40.., a3 41.Th8, a2 42.Ta8 is wit 

net op tijd om de zwarte vrijpion af te stop-

pen. 

 

Bord 9 

Henk van Gool - Henk Jan Beukema 

1 - 0  

 

Via zetverwisseling kreeg ik een openings-

systeem op het bord dat ik dit seizoen al vijf-

maal eerder had gespeeld. Het gevolg was 

dat ik precies wist wat te moeten doen, ter-

wijl Henk Jan duidelijk zoekende was. Toch 

gaf ik nog bijna mijn grote voordeel uit han-

den, maar toen Henk Jan verkeerd rea-

geerde, was het ook snel uit. 

 

Van Gool - Beukema 
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Hier is 24.f4!, exf4 25.c6, bxc6 26.Ld4, c5 

27.Txc5!!, dxc5 28.Lxf6+, Kf7 29.d6, Lxd6 

30.Lc4+, Kf8 31.Le7+!! volgens de compu-

ter winnend, zie dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die variant was voor mij te moeilijk, maar 

mijn 24.Tcc1, dxc5 25.d6  speelde wel met 

vuur. Nu had Henk Jan kunnen reageren met 

25.., Lxd6 26.bxc5, Txc5 27.Lxc5, Txc5 

28.Txc5, Lxc5+ en dan moet wit met een 

kwaliteit tegen twee pionnen nog maar aan-

tonen dat de stelling nog te winnen is. Henk 

Jan reageerde echter niet adequaat. Na 25.d6 

volgde voorzichtig 25.., Tc6? waarna 

26.bxc5, Te8 27.f4, Pe4 28.fxe5, Te6 

29.Lc4 de Tilburger tot opgave dwong. 

 

Bord 10 

Erik Dignum - Frans Mertens  1/2 - 1/2  

 

Frans wist een dreigende aanval op zijn ko-

ningspositie te neutraliseren en nam daarop 

het initiatief over op de damevleugel. Net 

toen ik dacht dat Frans veilig op winst kon 

gaan spelen kwamen de kemphanen  remise 

overeen. Natuurlijk besefte Frans achteraf 

ook dat hij wel door had kunnen spelen, 

maar als je een tijdlang onder druk hebt ge-

staan, dan ben je al lang blij de partij weer in 

evenwicht te hebben gebracht. Het is psy-

chologisch een omslag om dan nog aan 

winst te gaan denken. Zeker als je dan ook 

nog veel bedenktijd hebt verbruikt om de 

verdediging op orde te krijgen. 

 

Dignum - Mertens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze slotstelling is duidelijk dat zwart met 

zijn dominantie op de a-lijn en 2e rij en zijn 

druk over de c-lijn inmiddels een prettig 

voordeel heeft. Na b.v. 27.Df3 kan zwart 

met 27.., Pg7 en later .., Pf5 de positie van 

zijn paard verbeteren en de druk over de f-

lijn neutraliseren. Daarna moet je nog wel 

een gaatje zien te vinden om met je stukken 

binnen te vallen, maar daar heeft zwart dan 

de tijd voor. 

 

Na de wedstrijd spoelde een select gezel-

schap Tilburgers en Venlonaren de span-

ning weg in een fijn restaurant. Daar wer-

den raadsels opgelost en plannen gemaakt, 

of beter gezegd, ideeën geopperd, voor de 

toekomst. Ondanks de slechte positie die 

Venlo 1 nu inneemt in de competitiestand 

zag de wereld er toen, in elk geval voor even, 

iets minder donker uit. 

 

De volgende wedstrijden laten een relatief 

zwaar programma zien. Misschien lukt het 

de volgende keer tegen Vianen DVP? 
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Andrei Orlov op bord 4 

 

1 februari 2020, wedstrijd Stukkenjagers 

1 tegen Venlo 1 (Foto Frans Peeters) 

Maarten Strijbos  op bord 6 

 

1 februari 2020, wedstrijd Stukkenjagers 1 

tegen Venlo 1 (Foto Frans Peeters) 
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KNSB COMPETITIE RONDE 6: VENLO 1- VIANEN/DVP 1: 4 – 6 
7 maart 2020 

 
Venlo 1 in zwaar weer 

Door Henk van Gool 

 
Venlo 1 is er ook in de thuiswedstrijd tegen 

Vianen/DVP niet in geslaagd om punten te 

pakken. We wisten dat Vianen/DVP zich ver-

sterkt had met onder andere GM Berelo-

witsch. Niettemin had ik er vertrouwen in 

dat ons team goed opgewassen was tegen de 

Brabanders. Tijdens de wedstrijd bleek dat 

ook. Aanvankelijk zag het er naar uit dat we 

op geen enkel bord een nederlaag zouden 

hoeven lijden. Dat er uiteindelijk zes remises 

genoteerd werden spreekt boekdelen. Toch 

verloren we uiteindelijk weer. Maar dat had 

niets van doen met de schaakkwaliteit van de 

spelers. Het was het resultaat van enkele on-

gelukkige momenten. De teams zijn zodanig 

aan elkaar gewaagd, dat je  geluk moet heb-

ben dat in de cruciale wedstrijden iedereen 

tegelijkertijd in goeden doen is. Daardoor 

kan een wedstrijd nipt gewonnen worden  in 

plaats van nipt verloren. Wat dat betreft zit 

het ons tegen. Alleen tegen Krimpen a/d IJs-

sel en Spijkenisse slaagden we erin punten 

te pakken maar die teams staan in de com-

petitie dan ook direct naast ons op de rang-

lijst op respectievelijk plaats 8 en 10.  Tegen 

de middenmoters komen we momenteel 

steeds net tekort. 

 

Bord 1 

Alexander Berelowitsch - Maarten Strijbos  

1/2 - 1/2  

 

Maarten kwam goed weg. Hij leek op de da-

mevleugel te worden geplet, maar had  geluk 

dat zijn sterke opponent te voorzichtig rea-

geerde op een dubbele aanval dame. 

 

 

 

 

 

 

Berelowitsch - Strijbos 

 

Eén van de witte paarden dreigt verloren te 

gaan. Maar dat is in deze stelling niet rele-

vant, mits je gepland had om toch al één van 

de beestjes te offeren. Hier is namelijk 

25.Pac5! erg sterk. Na bijvoorbeeld 25.., 

bxc5 26.Pxc5, La8 27.Pxd7, Txd7 28.b6 is 

de witte pionnenwals de opeengepakte 

zwarte stukken te machtig. Alexander vond 

een manier om zijn paarden te redden maar 

dat leidde slechts tot een gelijke stelling: 

25.Pd4 Nu verliest zwart met 25.., Dxa4 

26.Ta1 de dame als hij niet met 26.., Lxd4 

27.Dxd4, Db3 28.Lc3 in een vernietigende 

aanval wil terecht komen. Maarten had ech-

ter beter: 25.., exd5 26.axb6, axb6 27.Pxb6, 

Pxb6 28.c5, Pc4 29.Pc2, Da8 30.c6, Lxc6 

31.bxc6, Dxc6 32.Lxf4, Pe6 zie dia. 

 

 

En zwart was uit de problemen. 
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Bord 2 

Rudi van Gool - Benjamin Ries 0 - 1 

 

Rudi verloor van zijn eigen fysieke conditie. 

Na een wat moeizame opening was hij net 

begonnen Benjamin langzaam weg te spelen 

in het middenspel, toen bij Rudi ineens -let-

terlijk en figuurlijk- het licht uitging. Hij 

verklaarde later dat de verlichting in de zaal 

voor hem niet voldoende was en dat hij daar-

door waarschijnlijk snel vermoeid was ge-

raakt. In elk geval raakte hij na zo’n drie uur 

spelen het spoor bijster, waarop een tacti-

sche finesse zijn lot bezegelde:  

 

Van Gool - Ries 

 

25.Kf1?, Dh4 26.Db2?!, Pe6 27.Ke1?, c5 

28.Lc3, P6g5 29.Txd7, Txd7 30.Lxe4, 

Pxe4 31.Td1 zie dia 

 

31.., Pxf2! en wit gaf op. 

 

Bord 3 

Jermo Kooijmans - Andrei Orlov  

1/2 - 1/2 

 

Met deze paring kreeg Jermo de gewenste 

ontmoeting. Omdat hij wegens zijn goede 

resultaten tot nu toe kans maakt op een 

meesterresultaat in de KNSB competitie, 

had hij nog een titeldrager uit het buitenland 

nodig. GM Andrei Orlov was voor hem dus 

de perfecte tegenstander voor dat doel. 

Ik hoopte natuurlijk dat Andrei hem een 

lesje zou leren, maar onze GM wist geen 

voordeel op te bouwen vanuit de opening.  

 

Slotstelling Kooijmans - Orlov 

 

Ondanks de iets mindere witte pionnenstruc-

tuur valt er voor zwart weinig te halen. Na 

24.Pac4 heeft wit flinke druk op de zwarte 

velden in Orlov’s stelling. Ta8 staat vast aan 

de dekking van pion a5. Andrei zag niet hoe 

hij hier op voordeel kon spelen en kwam 

daarom remise overeen met Jermo. 

 

Bord 4 

Henk van Gool - Reiner Odendahl 

1/2 - 1/2  

 

Ikzelf slaagde erin een plusje op te bouwen 

in het middenspel, maar had een pion moe-

ten offeren om dat plusje vast te houden. On-

der lichte tijdsdruk besloot ik geen risico te 

nemen en op een zetherhaling in te gaan. 

 

Van Gool - Odendahl 
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Hier is 26.Ld4!, fxe4 27.Lxg7, Kxg7 28.Pd4 

goed voor wit. Het goede witte paard tegen-

over het slechte zwarte paard, gecombineerd 

met de geëxponeerde staat van de zwarte 

monarch, compenseert de pion ruimschoots. 

Ik koos voor het voorzichtige 26.Pd2 

waarna 26.., a5 27.bxa5, Txa5 28.Lf4, Tf8 

29.Le3, Te8 30.Lf4 tot zetherhaling leidde. 

 

Bord 5 

Ulrich Dresen - Joep Nabuurs 1 - 0  

 

Deze partij leek lange tijd op remise uit te 

draaien, totdat Joep een heel ongelukkig mo-

ment had. 

 

Dresen - Nabuurs 

 

Hier leidt 35.., Lb6 36.Pe4, Dc2 37.Pf6+, 

gxf6 38.Dxf7+ tot remise door zetherhaling. 

Joep was kennelijk gefixeerd op de dekking 

van pion f7 want hij produceerde 35.., 

Pe7?? om de damerij richting f7 te onder-

breken. Dat kostte natuurlijk de loper. 

 

Bord 6 

Philipp Welzel - Thorsten Werbeck 1 - 0  

 

Een oude bekende ontmoeten we op bord 

zes. Thorsten Werbeck is in een grijs verle-

den al eens voor Venlo 1 uitgekomen. Nu 

speelt hij inmiddels al weer heel wat jaartjes 

bij de collega’s in Vianen Noord-Brabant. 

Philipp en hij speelden een ietwat onconven-

tionele pot schaak, waarbij Philipp in eerste 

instantie de overhand leek te krijgen, maar 

vervolgens Thorsten liet terugkeren in de 

partij door een toren op de koningsvleugel 

buitenspel te zetten. 

Laat het nou net die toren zijn die, na enkele 

ongelukkige manoeuvres van Thorsten, 

weer terug in het spel de beslissende klap 

uitdeelt. 

 

Welzel – Werbeck 

 

 
 

Het is duidelijk dat wit de overhand heeft op 

de damevleugel. Philipp maakt nu korte 

metten. 36.Tc4, Txc4 37.dxc4, Ke8 pro-

beert wanhopig nog een verdediger naar de 

damevleugel te dirigeren. 38.c5, Kd7 

39.cxd6 en opgegeven door zwart omdat de 

dreiging Pc5+ de partij beslist. 

 

Bord 7 

Helge Hintze - Thijmen Smith 1/2 - 1/2  

 

Thijmen zal blij zijn geweest met zijn halfje. 

Niet alleen omdat hij een moeizaam seizoen 

doormaakt, maar ook omdat hij opnieuw in 

een mindere stelling terecht kwam. Het zat 

dit keer mee. Opponent Helge besloot Thij-

men van zijn geïsoleerde pion te verlossen, 

waarna een massale ruil van stukken tot een 

remise eindspel leidde.  
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Hintze - Smith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.e4 Thijmen moet een gevoel van opluch-

ting hebben gehad alsof hij door de tandarts 

van een pijnlijke voortand werd verlost.  

16.., dxe4 17.Dxd7 als wit iets had gewild, 

had hij de dames op het bord moeten houden 

(bijvoorbeeld 17.De3, De8 18.Pxe4). Nu 

stevent de pot linea recta op remise af. 17.., 

Txd7 18.Txd7, Lxd7 19.Pxe4, Pxe4 

20.Lxe4, a5 en er bleef niets meer over om 

voor te spelen. 

 

Bord 8 

Christian Busch - Dennis Kerstens  

1/2 - 1/2 

 

Christian kwam uitstekend uit de opening en 

was hard op weg zijn derde zege van het sei-

zoen te boeken. Hij besloot echter zijn 

prachtige paard op d6 te ruilen voor een lo-

per op c8 om daarmee twee pionnen te in-

casseren. De geopende lijnen gebruikte 

Dennis echter om een stevige druk te zetten 

op de witte damevleugel. Hierdoor kwamen 

wits stukken wat vast te staan. 

 

Busch - Kerstens 

 

Zoals U ziet staan de toren op a1 en het 

paard op b3 vastgenageld aan hun plek. Ze 

moeten een pion verdedigen. Hierdoor is de 

achterstand van twee pionnen echter positi-

oneel zo goed als geneutraliseerd. Misschien 

had wit hier rustig zijn positie moeten ver-

sterken met bijvoorbeeld 25.d4 en 26.Td1 

om vervolgens de koning erbij te  

 

halen. Christian besloot de zaken te force-

ren, maar bereikte er niets mee. 25.c6, dxc6 

26.Pd4, Txb2 27.Pxc6, Taxa2 28.Pb4 

hoopt stiekem nog op een onderste rij mat. 

28.., Txa1 29.Txa1, Pc7 30.Tc1, Txb4 

31.Txc7, g5 zie dia 

 

Dit toreneindspel werd nog uitgemolken tot 

de 64e zet. Toen vonden beide spelers het 

welletjes. 

 

 

Bord 9 

Ornett Stork - Marc van der Lee 1 - 0 

 

Marc kwam in de opening een pion achter 

maar ontwikkelde zoveel spel dat Ornett met 

vrijwel al zijn stukken naar de onderste rij 

werd teruggedrongen. Warempel leidde dat 

tot een serieuze winstkans. Dan had Marc 

wel op de 39e zet een stuk moeten offeren. 

Dat ontglipte hem met nog maar zeer weinig 

tijd op de klok. 
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Stork - Van der Lee 

 

Hier is het stukoffer 39.., Pxd4! zo goed als 

winnend. Na bijvoorbeeld 40.Pxd4, Txe1! 

41.Txe1, Txb4+ 42.Pb3, Txb3+! 43.axb3, 

a2+ 44.Kc2, Dc3+ 45.Kd1, a1D is het uit! In 

plaats van een tweede dame te gaan halen 

offerde Marc echter zijn dame. 

39.., Teb8 40.Td3, Pxc5 41.Dxa3, Pxd3? 

42.Dxa5, Pxe1 43.La6! zie dia 

 

 

43.., Pxf3 44.Lxb7, Txb7 45.Td1 en wit 

wist zijn materiële voordeel in klinkende 

punt om te zetten. 

 

Bord 10 

Frans Mertens - Ulrich Perschke 1/2 - 1/2 

 

Frans miste in de opening een kans op groot 

voordeel. In de symmetrische structuur die 

daarna ontstond, stonden zijn stukken op de 

verkeerde plek. Net toen Ulrich ruim in het 

voordeel was besloot hij remise overeen te 

komen. Daar kon Frans de handen mee 

dichtknijpen. 

 

Slotstelling Mertens - Perschke 

 

In deze stelling kan wit alleen maar afwach-

ten totdat zwart de tijd rijp acht het centrum 

open te breken.Met bijvoorbeeld 24.., Pe5 

kan zwart al het enige actieve (blokkade) 

stuk van wit afruilen tegen zijn ietwat pas-

sieve paard. 

 

Door deze 4-6 nederlaag is Venlo 1 in zwaar 

weer terecht gekomen. In de resterende drie 

ronden moeten er punten worden gepakt om 

degradatie te ontlopen. 

Als de competitie tenminste nog wordt uitge-

speeld. Momenteel houdt het Coronavirus 

Nederland en de rest van de wereld in een 

ijzeren greep. De tijd zal het leren of we dit 

seizoen nog een schaakwedstrijd mogen af-

werken. 

 

Naschrift: Inmiddels heeft de KNSB beslo-

ten de KNSB-competitie per direct te beëin-

digen. De resterende 3 ronden (28 maart, 18 

april, 16 mei) worden geschrapt. 
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KNSB COMPETITIE, VENLO 2 IN DE 3e KLASSE: R 6 
 

Door Marc van der Lee  

 

De wedstrijd van 1 februari, uit tegen HMC 

Den Bosch 2, ging verloren met 5-3 maar we 

concentreren ons nu op de laatst gespeelde 

ronde. Op 7 maart liep het tegen Eindhoven 

2 stukken beter.  

 

7 maart 2020: ronde 6 

Venlo 2            – Eindhoven 2  4½-3½ 

Rainer Montignies – Bas Friesen 1-0 

Ololi Alkhazashvili – Hans v d Hurk  ½ 

Peter Schoeber – Hans Bosscher  ½ 

Bas v d Grinten  – Walter Anema 1-0 

Hans v Mulekom – Rien de Böck 0-1 

Geert Hovens – Jochem Berndsen  ½ 

Piet Thijssen – Hans Ouwersloot 0-1 

Nico v d Hoogt – Jeroen Koster 1-0 

 

De verdere competitie is vooralsnog opge-

schort omdat andere zaken nu nadrukkelijk 

prevaleren. 

 

Terugkijkend zien we een zege met over-

wicht aan de hogere borden maar omdat ook 

de achterhoede genoeg punten pakte, kregen 

we nét de 4½ bijeen. 

Wat korte impressies op schaakgebied van 

de zesde ronde. 

 

Bas behaalde een mooie overwinning, met 

eigen toelichting: 

 

 

Bord 3: Hans Bosscher – Peter 

 

Met Peters eigen schaakinput. 

 

(Zie het diagram hiernaast.) 

Mijn schaakpartij kun je het beste oppakken 

bij zet 25. Hoewel er al veel materiaal ge-

ruild is heeft zwart positionele compensatie 

voor de pion minder. Dit is typerend voor 

het Wolga gambiet. 

Naast de gespeelde zet 25. .. Pc2 is ook 25. 

.. Pd3 mogelijk. We laten wat variant zien in 

de analyse van het partijfragment. 

 
 

De partijstelling na 25.Ld2, waar Peter  

25. .. Pc2 speelde. 

Na 25...Pd3 26.Lc3 Lxc3 27.bxc3 Ta4 

28.Kf1 c4 29.Ke2 Pxf4+ 30.Ke3 Pd3 31.Pf2 

Pxf2 32.Kxf2 Kg7 ontstaat een gelijk-

staande partij. 

26.Tc1 Pd4 27.Kf2 Pb3 28.Tc2 Pxd2 

29.Txd2 Tb8 30.Tc2 Tb3 31.Ke2 Ld4 

32.Td2 Tb7 Met 32. .. Kg7 33.Td3 Tb8 

34.b3 Lg1 35.h3 Lh2 36.f5 gxf5 37.Pe3 fxe4 

38.fxe4 e6 39.a4 Kf8 40.a5 Ke7 41.Pc4 zou 

wit een klein voordeeltje kunnen hebben, 

maar veel is het niet. 

33.Kf1 [33.b4 Ta7 34.Td3 cxb4 35.axb4 

Lg1 36.h3 Kf8 37. Tb3 Ta2+ 38. Kd3 Ke8 

39. Pb2 Kd7 verdedigt mooi op tijd. 

Na 36. .. Lh2  in plaats van Kf8 gaat het fout 

voor zwart. Bijvoorbeeld 37.Tb3 Lxf4 38.b5 

Kf8 39.b6 Tb7 40.Kd3 Lh2 41.Pe3 Ke8 

42.Kc4 Lg1 43.Kb5 f5! Zie analysediagram. 
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44.Ka6 wordt gevolgd door 44. .. Txa6!! 

45.Kxa6 f4 46.Tb2 en wit komt er niet door-

heen. 44.Pc4 daarentegen wint eenvoudig. 

In de partij volgde zetherhaling 33. .. Tb3 

34.Ke2 Tb7 35.Kf1 Tb3 en deze remise kan 

uiteindelijk als een prima resultaat gezien 

worden. 

 

Bord 4: Bas – Walter Anema 

 

1.e4 c6 2.c4 d5 3.cxd5 cxd5 4.exd5 Dxd5 

5.Pc3 Da5 6.d4 Lf5!? 

Wat onnauwkeurig. Beter 6. .. Pf6. 

7.Db3 Zie diagram 

 

 
 

Zwart is nu min of meer gedwongen tot een 

pionoffer. 

 

7. .. Pd7 8.Dxb7 Tb8 9.Da6 Dxa6 10.Lxa6 

e6 11.Pf3 Lb4 12.0–0 Lxc3!? 13.bxc3 Pgf6 

14.La3 Zie diagram 

 

 
 

Dit is voordelig voor wit, maar zwart heeft 

tegenkansen door zijn sterke loper. 

14...Tb6 15.Le2 Pd5 16.Tfc1 a5 17.Lf1 f6 

18.c4 Pb4 19.c5 Tc6 20.Lb5 Tc7 21.Lxb4 

axb4 22.Tc4 Ke7 Zie diagram 

 

 
 

Wit staat op winst maar begaat nu wat slor-

digheden. Hier was direct 23.Txb4 het 

sterkst. 

23.Lxd7 Kxd7 24.Txb4 Td8 25.Tc4 Kc6 

26.Tac1 Ta7 Zie diagram 

 

 
 

Het is een stuk lastiger geworden, maar ge-

lukkig voor wit zit er nog een manier in om 

voordeel te houden. 

 

27.d5+ Txd5 28.Pd4+ Kd7 29.c6+ Kc8 

30.c7 Txa2 31.Pc6 Td7 Zie diagram 
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32.Tb4?? 

Op de valreep nog een grote misgreep. Met 

bijvoorbeeld 32.g4 Lg6  33.Td4! Tc2  

34.Txc2 Lxc2  35.Tc4 kon wit een gewon-

nen stelling bereiken. 

 

32. .. Kxc7?? 

Maar in razende tijdnood profiteert Walter 

niet ! Na 32... Tc2! worden de bordjes vol-

ledig verhangen. Overigens ook niet 32… 

Txc7?? wegens 33.Tb8+ Kd7  33.Td8 mat! 

 

33.Pe5+ Kd6  

En in deze waarschijnlijk verloren stelling 

ging zwart door zijn vlag. 

 

 

Bord 5: Rien de Böck – Hans 

 

Hans speelde Russisch en voelt zich op be-

kend terrein. De opening was geen enkel 

probleem, tot deze stelling op het bord 

kwam: 

 

 
 

Wit heeft zojuist 21.Pe2-c3 gespeeld en nu 

is het alle hens aan dek! Er dreigt een 

Spetsnaz-aanval  via 22.Pd5 met infiltratie 

op b6. Bij de verdediging mag de dekking 

van veld b6 njet verslappen. 

Na het gespeelde 21. .. Dd7 ging een volle 

kwaliteit verloren (22.Pd5 Pc6 23.Pxe7 

Pxe7) en veranderde de strijd al snel in een 

nieuw Afghanistan. 

 

 

Bord 6: Geert – Jochen Berndsen 

 

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Pf3 O-O 5.e3 

c5 6.Le2 d5 7.O-O Lxc3 8.bxc3 Pe4 9.Dc2 

Da5 10.Ld2 Pd7 11.cxd5 exd5 12.c4 Pxd2 

13.Pxd2 cxd4 14.exd4 Pf6 15.c5 g6 16.Ld3 

Ld7 17.a4 b6 18.Tfc1 bxc5 19.dxc5 Tab8 

20.Pf3 Tfc8 21.Pe5 Kg7 22.h3 Lc6 23.Pxc6 

Txc6 24.Lb5 Tc7 25.Dd3 Db4 26.c6 Dd6 

27.Dd4 Tb6 28.Tc3 h5 29.Tf3 De6 

 

 
 

Zwarts stelling staat op slot, met name het 

paard op f6 staat muurvast. Zwart zou kun-

nen denken om de toren op b6 naar de e-lijn 

om te spelen. Wit lijkt alle tijd te hebben om 

een plan uit te broeden en het stapje voor 

stapje te gaan uitvoeren. 

30.Tc1 Om met Tc5 direct de pion op d5 aan 

te kunnen vallen. Maar het helpt wit niet ver-

der: 30. .. Tb8 31.Tc5 a6! En zwart kan zich 

verrassend loswurmen. 32.Lxa6 Txc6 

33.Txc6 Tb1+ 34.Kh2 Dxc6 35.Lb5 Tb4! 

36.Txf6 Dxf6 37.Dxb4 Dxf2 en zwart heeft 

veel compensatie voor het stuk. 

Terug naar de stelling, een betere mogelijk-

heden bleek 30.Te3 Dd6 gevolgd door de 
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opmars van de g-pion te bieden. 31.g4 hxg4 

32.hxg4 Kf8 33.g5 Pg8 34.Te5 en de d-pion 

valt. Geerts voortzetting betekende een af-

wikkeling met een open strijd tot gevolg. 

30. .. Tb8 31.Tcc3 a6 32.Tce3 Dd6 33.Lxa6 

Txc6 34.Lf1 Tb1 35.Tc3 

 

 
 

Jochen speelde hier 35. .. Tc1 maar wat na 

35. .. Tcb6! En zwart krijgt wit fors onder 

druk: 36.Tc2 T6b4 37.Dd2 Pe4 38.De2 Txa4 

met een pionnetje én een goede stelling. 

We maken een sprongetje, het bleek lastig 

om de a-pion op het bord te houden, wit mag 

niet het paard ruilen en kan alleen maar af-

wachten en hopen dat het nergens misgaat. 

 

 
 

Stelling na 55. .. f6. De slotfase is begonnen. 

56.g4 hxg4+ 57.Kxg4 f5+ 58.Kf3 Pc5 

59.Lb1 Pe6 60.La2 f4 61.exf4+ Pxf4 

62.Lb1 d4 

 

 
 

Geert ziet het ontsnappingstruukje. 

63.Kg4(!) d3 64.Lxd3 Pxd3 65.h5! 

(65.Kg5?? Pf4) 65. .. Pf2+ 66.Kg5 gxh5 

67.Kxh5 

 

 

Bord 7: Hans Ouwersloot - Piet 

 

100% Piet:  

‘Dit was de eerste keer dat ik tegen Hans 

aantrad, ofschoon we elkaar vaak zijn tegen-

gekomen in de diverse teamwedstrijden. 

Na 13. e5 stond het zo: 

 

 
 

Volgens mijn berekeningen kon ik hier 2x 

nemen op e5. Dus 13. .. dxe5 14.fxe5 Pxe5 

15.Lf4, de verwachte voortzetting. Nu is 15. 

.. Ld6 of ook b4 goed speelbaar. Ik speelde 

15. .. Pfd7 wat ook mogelijk is, met  een on-

geveer gelijke stelling.16.De2 Lf6? Maar dit 

is niet goed! Zwart had 16. .. b4 moeten spe-

len met de volgende variant 17.Pa4 Lf6 

18.Pb3 Tac8 en zwart staat iets beter. Na 

17.Pe4 speelde ik 17. .. Lxe4??? Hier had ik 
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Le7 moeten spelen. Een blackout! Hans nam 

de aangeboden gelegenheid met beide han-

den aan. 18.Dxe4 g6 19.Pf3 en er gaat een 

stuk verloren!’ 

 

 

Bord 8: Nico – Jeroen Koster 

 

Zoals gebruikelijk: Nico doceert 

‘Aan het nederige achtste bord knokte Nico 

tegen Jeroen Koster.  En wist na veel pech 

en tegenslag eindelijk weer eens het volle 

pond af te wegen. Het werd tijd… De beslis-

sende knockdown kwam reeds na zet 15. Di-

agram na …f6?: 

 

 
 

Jeroen stond al een tikje beter, maar overzag 

de linkse hoek: 16.La5! met fatale gevolgen 

voor de zwarte stelling. De meeste tegen-

stand bood hier nog 16. .. fxe5, en dan vooral 

niet schrokkerig 17.Lxb6? axb6 en zwart 

overleeft. J. gaf het paard op a5 op na: 16. .. 

Pxa5! 17.Lxd7 fxe5 18.Dxa5 en wist de 

strijd nog gaande te houden tot zet 55!’ 

 

 

LIMIANZ RAPID OPEN 2020 EINDSTAND 
Door Geert Hovens 
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SFEERIMPRESSIE VAN HET LIMIANS RAPID OPEN 2020 

Foto’s Bas van der Grinten 

 

 

 

 

 

Peter Timmermans (links) tegen Joachim Girbig 

Overzicht 
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Hans van Mulekom (links) tegen Piet Thijssen 

 

 
 

Frank van Overbeek (links) 
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BOEBS COLUMN 

Schaken in  

Santiago de Compostella 
 

Door Boeb Jacobs 

 

Je gaat er natuur-

lijk niet heen om te 

schaken. Dat het er 

toch van kwam was 

toeval. Op de televi-

sie vertelde de 

schrijver Cees Note-

boom over zijn boek 

‘Omweg naar Santi-

ago’. De schrijver 

vertelde ongeveer 

zo: ‘We waren die dag al vroeg vertrokken, 

en het was warm op de Meseta, de centrale 

Spaanse Hoogvlakte. We waren moe en had-

den dorst. In de verte zagen we een dorp .We 

reden er heen. Maar bij aankomst was alles 

gesloten. De bewoners hielden siësta. Aan 

het einde van het plein was een kerk. We gin-

gen er naar toe en klopten op de met brief-

panelen versierde eiken houten deur. Er 

klonken slepende voetstappen op een stenen 

vloer. Een monnik deed open en gaf ons te 

drinken. Later kregen we ook nog een rond-

gang door de kerk.’ 

 

Toen Tineke thuis kwam vertelde ik over het 

programma van Cees Noteboom. Het sprak 

haar aan. De beslissing was snel genomen: 

onze eerst volgende vakantiereis zou naar 

Santiago de Compostella gaan. Onderweg 

wilden we het dorp van Noteboom bezoe-

ken, om de monnik te ontmoeten. Het plan 

was om met de auto zo veel mogelijk de ca-

mino, de met Jakobusschelpen gemarkeerde 

weg naar Santiago, te volgen en te overnach-

ten op natuurcampings in onze comfortabele 

slaaptent. Zelf had ik liever in de speciaal 

voor pelgrims bestemde herbergen over-

nacht. Ik wilde hun beweegredenen te weten 

komen, hun verhalen horen. Maar voor dat 

plan was geen meerderheid te krijgen. 

 

Overigens kwamen de verhalen toch wel.  

‘Wat kost het bij jou’, deze vraag had ze al 

enkele keren moeten beantwoorden. Ze 

reisde met een soort bestelauto door Frank-

rijk, waar ze ook in sliep, en was op weg 

naar familieleden. Op een camping waar 

verder niemand stond kwam ze aanlopen: 

een kunstenares uit het Belgische Leuven. 

Het regende die avond in het Centraal Mas-

sief in Frankrijk. In onze voortent hebben 

we onder het genot van enkele flesjes uit de 

streek afkomstige wijn de wereldproblemen 

doorgenomen. ‘In mijn land is politiek de 

rechterhand van de anarchie’, zei ze bij het 

emotionele afscheid. Toen we in de grotten 

van Roquefort gingen kijken hoe ze daar de 

wereldberoemde groene kaas maakten, 

sprak hij mij aan: een Nederlander op vakan-

tie in Frankrijk. ‘Waar ga jij heen’, vroeg hij. 

‘Naar Spanje’, antwoordde ik. ‘Daar wil ik 

nog niet begraven liggen’, zei hij. ‘Dat is 

ook niet de bedoeling’, reageerde ik. ‘Maar 

hoe vind je Frankrijk dan’, vroeg ik. ‘Ver-

schrikkelijk’, zei hij, ‘maar mijn vrouw 

vindt het zo leuk!’ 

 

In het Spaanse stadje Santo Domingo de 

Calzada -hoe romantisch wilt u het hebben- 

hoorden we het mooie, maar droevige ver-

haal van een onbeantwoorde liefde. Het ver-

haal dateert uit de veertiende eeuw toen een 

Duits echtpaar met hun 18-jarige zoon een 

pelgrimstocht naar Santiago maakte. Tij-

dens de overnachting in Santo Domingo de 

Calzada probeerde een meisje de jongen te 

verleiden. Maar de jongen ging daar niet op 

in. Het meisje beschuldigde de jongen toen 

van diefstal. Hij werd veroordeeld en opge-

hangen. De bedroefde ouders vervolgden 

hun weg. Op de terugweg zagen ze dat hun 

zoon levend aan de galg hing. Ze gingen 

naar de rechter die op dat moment net aan 

tafel zat: ‘De jongen is net zo levend als de-

zen gebraden kip’, zei hij. Het vervolg laat 

zich raden. De kip kwam tot leven en de 

rechter gaf de jongen aan zijn ouders terug. 

 

Na een avontuurlijke reis over 3000 kilome-

ter kwamen we na 15 dagen aan op de 



 24 

camping in Santiago. Wars van religieuze 

gevoelens begon ik toch in wonderen te ge-

loven toen ik zag dat voor de tent naast ons 

een schaakspel stond opgesteld. De alleen 

reizende schaakspeler vertelde dat het zijn 

manier was om contact met mensen te ma-

ken.   

 

Voor een pelgrim is een bezoek aan de St. 

Jakobuskathedraal het einde en het hoogte-

punt van de reis. De dienst in de monster-

achtige, maar indrukwekkende kathedraal is 

een toeristische attractie. Beroemd is de 

scene waarin acht stoere monniken, onder 

groot enthousiasme van de kerkgangers, een 

reusachtig wierrookvat tientallen meters 

hoog door de kerk slingeren. Na afloop van 

de dienst lopen we met de gelovigen mee 

naar de tombe waarin volgens de legende de 

beenderen van apostel Jacobus liggen. Nog 

onder de indruk van de kerkdienst leggen 

mannen hun hand op het praalgraf. Vrouwen 

kussen de gitzwarte doodskist. Een hoge 

geestelijke houdt toezicht. De man moet het 

ongeloof op mijn gezicht hebben gezien. 

Anders is het niet te verklaren dat hij mij als 

enige van de duizenden kerkgangers een 

troostende (?) hand gaf.  

 
 

 

 

 

 
Afbeelding uit een boek van naamgenoot Jacobus de Cessolis 
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Interne Zaken & Oude Doos 
 

 

 

 

Door: Nico van der Hoogt    
& Frank van Overbeek 

 

Frank ziet sterren (2) 

 

  

 
 

 

 

 

De astroloog 
 

De astroloog 
 

  Het stond in de sterren geschreven…  

Zo lezen of horen we wel vaker her of der.  

Sinds mensenheugenis kijkt homo sapiens 

vol ontzag ’s nachts naar het firmament, ge-

vuld met oneindig veel sterren, planeten en 

donkere materie. Het spreekwoord wordt 

gebruikt om uitdrukking te geven aan een 

gevoel dat het Lot iets heeft bepaald, er iets 

moet gebeuren. De vaardigheid om de ener-

gie die van voornoemde hemellichamen uit-

gaat voor voorspellende en spirituele inzich-

ten te benutten, wordt astrologie genoemd. 

Enige historische voorbeelden van prakti-

sche toepassing zijn de Maya kalender, Sto-

nehenge en de voorspellingen van Nostrada-

mus.  En wist u dat de Pyramides der Farao’s 

in het antieke Egypte precies gelijk staan aan 

de sterrenhemel van zo’n tienduizend jaar 

geleden? Nou, ik niet. 

Goed, een astroloog veronderstelt een ver-

band tussen het Lot van mensen en gebeur-

tenissen op aarde met de stand der hemelli-

chamen. Het gaat vooral om de samenhang 

tussen de bewegingen van de zon, maan en 

planeten, die in de oudheid ook als "sterren" 

werden aangeduid.  

 
1 Dum fieri… etc.→ Verrek! Venus is verdwenen! 

Dit alles lijkt daarmee verdacht veel op díe 

andere bezigheid die ons allen zo fascineert; 

het schaakspel.  

Dat zit zo: net zoals de sterrenwichelaar 

tracht de schaker aan de hand van de stand 

en beweging der stukken (planeten) en hun 

onderlinge krachtenwerking  op het bord 

(het uitspansel), een blik in de nabije toe-

komst te werpen. In de astrologie kan dit uit-

monden in een horoscoop terwijl de schaker 

een bepaalde stelling voor zijn geestesoog 

genereert. Ook het samenbindende element 

van een vermoeden van magie ontbreekt 

niet; bij het schaken door mij al vaker be-

schreven bij analyses van partijen van Marc.  

Deze twee entiteiten vloeien op geheel na-

tuurlijke wijze samen op de Venlose 

Schaakvereniging, en wel – u raadde het al 

– in de  persoon van Frank van Overbeek.  

 Eerst nu een ouwe wichelaar aan het werk. 

 Die keek op zekere dag raar op… 

 

   

“Dum fieri. Venus translatum est gaudium!1  
 

Frank dus, die ons de vorige keer al meenam 

in die andere wondere wereld van het ge-

durfde, ondernemende schaak in de geest 

van de Magiër Tal en diens leermeester 

Nezjmetdinov. Hij bekwaamde zich in de 

vedische astrologie variant, die reeds dui-

zenden jaren in India wordt beoefend. De 

Maan en de vaste ster Spica zijn hierin van 

groot belang. India! Daar waar in de zesde 

eeuw ook de kraamkamer gelegen was van 

Chaturanga, de oudste versie van ons 

schaakspel. Weer een dwarsverband. 
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In oude, apocriefe Sanskrietische geschrif-

ten uit die periode wordt gewag gemaakt van 

een verbod voor astrologen om Chaturanga 

te spelen met de gewone schakers.2 Zij - de 

astrolo’s - zouden immers gebruik kunnen 

maken van hun  door wichelarij  verworven 

inzichten van het verloop van een nog te 

spelen partij. Gevalletje voorkennis zouden 

we vandaag de dag mopperen… Ook het af-

sluiten van weddenschappen en deelname 

aan kansspelen was hen niet toegestaan.  

Een symbool met o.a. de twaalf tekens van 

de dierenriem uit de vedische astrologie: 

 

 
De gevederde slang 

 

 Nu werd dit alles ook weer opgepikt door 

dagblad ‘De Limburger’. Verslaggever Erik 

van Huizen voelde Frank in april 2017 over 

de materie aan de tand. Uit dit artikel pik ik 

voor u wat krenten uit de journalistieke pap. 

Het begint met een daverende binnenkomer: 

 

“Hoewel het voor het merendeel van de we-

reld een verrassing was, wist Frank van 

Overbeek uit Arcen al dagen voor de Ame-

rikaanse verkiezingen dat Donald Trump 

de nieuwe president zou worden en dat Hil-

lary Clinton het net niet zou redden. Hij ba-

seerde zijn voorspelling op de klassieke ve-

dische astrologie.” 

 

Die zit! Frank blijkt al in 2004 te zijn afge-

studeerd als astroloog. Na banen als winkel-

manager en leraar aan een ROC te Apel-

doorn, de kinderen waren uitgevlogen, telde 

 
2 Gewone schakers→een supercontradictio in terminis! 

Frank zijn zegeningen en besloot met zijn 

vrouw Petroesjka domicilie te kiezen in het 

sprookjesdorp Arcen. Hij blijkt er tevens een 

sprookjeshuwelijk te hebben; immers met 

een heks getrouwd! Zij is heks en heeft er nl. 

een heksenpraktijk. In lang vervlogen tijden 

werden zij gerespecteerd als wijze vrouwen 

met een hoog besef van de wetten der na-

tuur. Door hun kennis van kruiden en dier 

heilzame toepassing bij mens en dier, had-

den zij een hoge status. Helaas ging die – on-

terecht – grotendeels teloor door o.a. toe-

doen van de opkomende Kerk. Ook zullen 

sprookjes als Hans en Grietje en Sneeuw-

witje later niet hebben bijgedragen aan hun 

eerherstel… 

Geïnspireerd door de uitbundige Arcense 

sterrenpracht, pakt Frank de astrologische 

draad weer op en opent, bepaald door de 

sterren, zijn eigen praktijk op 18 november 

2016 om exact 14.43 uur.  

 

 
 

Petroesjka en Frank maken in Arcen geen 

geheim van hun beider roeping 
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Frank beschrijft vervolgens hoe hij een ho-

roscoop berekent volgens de  vedische astro-

logie. “Feiten voorspellen kan hij niet, wel 

tendensen aangeven, of het goed of slecht 

gaat.” Frank zelf: “Ik kan niet voorspellen 

dat je 100.000 euro gaat winnen3, maar bij-

voorbeeld wel of het je financieel voor de 

wind gaat en wat je kan verwachten in het 

leven. En een horoscoop daagt je uit om de 

confrontatie aan te gaan met je psyche.4 Het 

leert je wat je hebt verdrongen, bijvoorbeeld 

talent wat niet is ontwikkeld.”  

 

Een week voor de verkiezingen in de V.S. 

maakte Frank de horoscoop van Donald 

Trump. Hij zag dat de nieuwe president lei-

derscapaciteiten bezit. En ook dat die nog in 

de problemen zou komen vanwege zijn 

kwestieuze omgang met vrouwen. Op de 

vraag of ook voorspeld kan worden of de 

Grote Blonde Leider wordt vermoord, wil 

Frank geen antwoord geven. Hij zegt: “Ik 

ben lid van de beroepsvereniging van astro-

logen en dan mag je niet de dood voorspel-

len.” 

Magere Hein zelf heeft daar geen problemen 

mee. Uit “Het zevende zegel”. Een film van 

Ingmar Bergman. De ridder Antonius Block 

keert terug van de kruistochten. In Zweden 

waart de vernietigende Zwarte Dood, de pest 

rond. Plots staat de Dood in levenden lijve 

voor hem. De ridder daagt de Dood uit tot 

een partijtje schaak in de hoop zijn onver-

mijdelijke noodlot te kunnen uitstellen. Zo-

lang Antonius zich op het schaakbord kan 

blijven verdedigen, mag hij blijven leven. 

Indien hij het spel wint, gaat hij zelfs vrijuit.  

De Grote Regisseur verzucht met deze film:  

“Zou ik tegen de Dood durven schaken? 

Nee, je verliest altijd. Tegenwoordig kun je 

wel naar allerlei specialisten rennen om te 

kijken of je de volgende zet van de Dood kunt 

pareren. Met een operatie, of bestraling. Je 

hebt een betere verdediging, maar uiteinde-

lijk zet hij je toch schaakmat. En God? God 

schiet je niet te hulp, hij zwijgt slechts.” 

 

 
3 Noch andere bedragen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ach Antonius, ik voorspel u, eens zien wij el-

kaar weer.  

Inderdaad, Antonius vertolker Max von 

Sydow overleed onlangs. 

 

Frank sluit zijn bijdrage aan dit artikel op 

hoogst actuele wijze af met zijn astrolo-

gische kijk op dat corona virus dat de wereld 

zo stevig in zijn greep heeft. 

 

Corona-virus vanuit astrologisch perspec-

tief. 

“De astrologie heeft haar bestaansrecht te 

danken aan de cycli van planeten. Een cy-

clus die een grote impact heeft op onze we-

reld is die van Pluto en duurt ongeveer 248 

jaar. Op 26 januari 2008 kwam Pluto het die-

renriemteken Steenbok binnen, om er weer 

op 20 november 2024 uit te mogen gaan.  

Kenmerkend voor de cyclus van de planeet 

Pluto is dat er een soort van grote schoon-

maak wordt gehouden door het dierenriem-

teken (Steenbok) waarin deze nu staat. Pluto 

zorgt er met zijn doorgang in dit teken voor 

dat regels die in eerste instantie economi-

sche groei belemmeren worden verminderd, 

waardoor er sneller economisch herstel kan 

intreden of de economie in zijn algemeen-

heid kan worden gestimuleerd. 

Eigenlijk kan je zeggen dat Pluto de eigen-

schappen van zo’n dierenriemteken eerst 

sterk gaat benadrukken, desnoods zelfs uit 

de hand laten lopen, om vervolgens de knel-

punten duidelijk te maken en er mee te gaan 

confronteren. Steenbok is een teken dat on-

der andere staat voor geld, economie en ef-

ficiency.  

4 Net zoals bij het schaken! 
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Binnen deze grote cyclus van Pluto door 

Steenbok is op 12 januari van dit jaar een 

conjunctie (samenstand van planeten) ge-

weest van Saturnus en Pluto. Ook dit is een 

cyclus en staat in de astrologie bekend als de 

‘cyclus van crisis en destructie’. Dit mag je 

uitleggen als een vingerwijzing van dat on-

geremde vooruitgang en verandering niet 

vanzelfsprekend is. Astrologen beschouwen 

deze conjunctie als een cruciaal punt in de 

wereldwijde politieke, economische, finan-

ciële, sociale en klimatologische ontwikke-

lingen.  

Hier vlak voor (op 26 december 2019) was 

er een Nieuwe Maan in Steenbok, die ge-

paard ging met een zonsverduistering. Van 

oudsher altijd duidelijk een aanwijzing voor 

naderend onheil. 

Maar we zijn er voor dit jaar nog niet, want 

de belangrijkste gebeurtenis voor dit jaar 

moet nog komen. Namelijk de conjuncties 

van Pluto, Saturnus en Jupiter die zich ver-

spreid over dit jaar gaan afspelen.  

Na de conjunctie van Saturnus en Pluto op 

12 januari j.l., gaat daarnaast de planeet Ju-

piter tussen april en november driemaal con-

junct staan met Pluto. De thematiek van een 

Jupiter-Pluto-conjunctie geeft een grondige 

verandering op het gebied van inzichten, vi-

sie, en toekomstperspectieven op alle denk-

bare terreinen, maar met name op het gebied 

van gezondheidszorg en onderwijs. En als 

klap op de vuurpijl krijg je in december nog 

een keer een conjunctie tussen Jupiter en 

Saturnus. Alhoewel je normaal gesproken 

van de planeet Jupiter mooie dingen mag 

verwachten, zit dat er volgens mij niet in 

omdat Jupiter in dit teken in ‘Val’ staat. Of-

tewel Jupiter kan zijn goede energie hier niet 

uiten.  

Eigenlijk valt deze laatste conjunctie niet 

meer in het teken Steenbok, maar in het op-

volgende dierenriemteken Waterman. Dit 

betekent dat een periode van dik 200 jaar Ju-

piter-Saturnus-conjuncties in het element 

Aarde (daar valt Steenbok onder) wordt af-

gesloten. Deze periode heeft ons het materi-

alisme gebracht en daaruit voortvloeiend het 

kapitalisme en de heerschappij van het geld, 

die met de industriële revolutie aan het begin 

van deze cyclus een aanvang heeft genomen. 

Het tijdperk van materialistische welvaart 

(element Aarde) gaat nu over in een tijdperk 

van informatietechnologie, geestelijk-spiri-

tuele en creatieve innovaties (element 

Lucht, waar het teken Waterman onder 

valt).” 

Zo sluit Frank af. 

Dank aan hem en Erik. Tja, we leven mo-

menteel in buitengewone tijden. Zelfs club-

schaak is uit den boze.  

 

 
Astroschaak 

Blijft allen gezond! 

Nico, maart 2020 
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GEERTS COLUMN 

 

Door Geert Hovens 

 

Schakie Splinter is geïnspireerd door de krijtboodschap op de Neeringerweg in Tegelen:  

 

BLIJF GEZOND.  
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INTERNE COMPETITIE, per 12 maart 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 0,5 1 0,5   1 0 3,5 

2 Peter Schoeber 0,5   1 0 0   1 0 2,5 

3 Dirk Bergmans 0,5 0   0,5   1 1 0 3 

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

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

6 Laurens Ekker     0 0,5 0   0   0,5 

7 Frans Mertens 0 0 0 1 0,5 1   0 2,5 

8 Mart Nabuurs 1 1 1 1 0,5   1   5,5 

 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6   Totaal 

1 Robert Meilink   0 1 0,5   0   1,5 

2 Geert Hovens 1   1   1,5 0   3,5 

3 Hans Leenders 0 0   1 2     3 

4 Marc van der Lee 0,5   0   0,5 1   2 

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

6 Bas van der Grinten 2 1   1 0,5     4,5 

 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Joshua Ekker   0,5 0,5 0,5 0,5     0,5 2,5 

2 Mart Dael 0,5   0,5 0   0,5 0 0,5 2 

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

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

5 Peter Smith 0,5   0 0   1 0 0,5 2 

6 Sjraar Munten   0,5 0 0,5 0   0 0,5 1,5 

7 Frank van Overbeek   1 0 0 1 1   1 4 

8 Ad Burgmans 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0   2,5 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

2 Heinz Dittmann 1   1 0,5   1       0 0,5 4 

3 Piet Kuntzelaers 1 0   0           0,5 0,5 2 

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

5                         

6 Shafiq Sekandari 0 0         0 1 1 0 0 2 

7 Karl Jacobitz 0         1   0 0 1 0,5 2,5 

8 Dick Kappert           0 1   1 0   2 

9 Jochen Girbig       0   0 1 0     0,5 1,5 

10 Bertram Lietz   1 0,5 1   1 0 1       4,5 

11 Jean Paul Joosten   0,5 0,5 0,5   1 0,5   0,5     3,5 
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Rapid competitie per 12-03-2020 
Rangschikking na Ronde 21 

 

 
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score     

  1 Peter Schoeber        18  13   3   2 1777,0   

  2 Nico van der Hoogt    18   6   3   9 1110,5  

  3 Karl Jacobitz         10   6   1   3 1062,6 

  4 Bernd Schäfers         6   3   1   2  982,4  

  5 Gerard in 't Veld     14   5   3   6  944,1 

  6 Frank van Overbeek     2   2   0   0  941,9  

  7 Bas van der Grinten    4   3   0   1  924,6  

  8 Hans van Mulekom       6   2   2   2  916,4 

  9 Shafiq Olia Sekandari  2   2   0   0  893,3 

 10 Piet Thijssen         17   2   6   9  892,0 

 11 Mart Dael              8   3   1   4  857,0 

 12 Ger van Leipsig        6   5   0   1  848,0 

 13 Robert Meilink         4   2   0   2  778,6 

 14 Geert Hovens           4   0   2   2  749,6 

 15 Jochen Girbig          1   0   1   0  741,1 

 16 Piet Kuntzelaers       6   1   2   3  737,0 

 17 Peter Timmermans       4   2   0   2  732,9 

 18 Jacqueline Verplakke   2   1   0   1  696,9 

 19 Peter Smith            2   1   0   1  663,6 

 20 Jan op de Laak         2   0   0   2  597,9 

 21 Jean Paul Joosten      2   0   0   2  590,3 

 22 Ben Mikmak             2   0   0   2  559,6 

 23 Henk van Gool          2   2   0   0  278,0 

 24 Heinz Dittmann         4   0   1   3  277,0 

 25 Johan Jacobs           2   1   1   0  258,5 

 26 Hans Leenders          2   1   0   1  248,7 

 27 Dick Kappert           2   0   0   2  222,0 

 28 Marc van der Lee       2   0   1   1  213,5 

 

 

  

GOUDVINKEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8   Totaal 

1 Gerb. Oosterbaan   1 1 1 0     1   4 

2 Kees Tiesinga 0   1     0,5 0     1,5 

3 Eric van der Hagen 0 0     0,5 0 0 0   0,5 

4 Ben Mikmak 0       0 1 0 0   1 

5 Jacq. Verplakke 1   0,5 1     0 0   2,5 

6 Maxim Ekker   0,5 1 0       1   2,5 

7 Peter Timmermans   1 1 1 1     1   5 

8 Jos Kempen 0   1 1 1 0 0     3 
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INTERNE ELO RATING Per 12 maart 2020 

Door Robert Meilink 

 

Heinz Dittmann (+47) is de hoogste ELO stijger, gevolgd door Hans Leenders (+45) en Piet 

Thijssen (+41). Nieuwe leden worden met een geschatte beginrating toegevoegd. 

Speler 
Progres-
sie 

Begin 
seizoen 

12-03-20   Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

12-03-20 

Alkhazashvili O 0 2185 2185  Lee, M van der -55 1862 1807 

Bergmans D 19 1972 1991  Leenders H 45 1573 1618 

Borghouts H 0 1688 1688  Leipsig, G van -9 1481 1472 

Burgmans A -31 1534 1503  Lietz B 35 1445 1480 

Busch C 0 2145 2145  Meilink R -9 1716 1707 

Clabbers K 0 1618 1618  Mertens F 32 1965 1997 

Dael M -29 1507 1478  Mikmak B -30 1036 1006 

Daniel J 0 2271 2271  Montignies R 0 2195 2195 

Dierx G 0 1865 1865  Mulekom, H van 0 1850 1850 

Dittmann H 47 1290 1337  Munten G -5 1493 1488 

Ekker J 21 1425 1446  Nabuurs J 0 2232 2232 

Ekker L 33 1714 1747  Nabuurs M 36 2273 2309 

Ekker M -16 1287 1271  Neuer T 0 2036 2036 

Fehmer C 0 2063 2063  Oosterbaan G 5 1294 1299 

Girbig J -1 1469 1468  Orlov A 0 2480 2480 

Gool, H van -16 2166 2150  Overbeek, F van -32 1629 1597 

Gool, R van 0 2244 2244  Schäfer B 17 1673 1690 

Grinten, B van der -5 1886 1881  Schoeber P 6 1959 1965 

Guddat J 0 2131 2131  Sekandri S -21 1505 1484 

Hagen, E van der -30 941 911  Smith P 36 1326 1362 

Hol F 24 1545 1569  Smith T 0 2185 2185 

Hoogt, N van der 32 1798 1830  Spijk, H van 0 1730 1730 

Hovens G -9 1798 1789  Strijbos M -27 2271 2244 

Jacobitz K -61 1573 1512  Thijssen P 41 1762 1803 

Jacobs B -1 1363 1362  Tiesinga C 35 1084 1119 

Joosten JP 15 1463 1478  Timmermans P -21 1402 1381 

Kappert D -4 1572 1568  Veld, G in 't -25 1482 1457 

Kempen J 7 1203 1210  Verplakke J 15 1005 1020 

Kuntzelaers P -6 1388 1382  Warmerdam M 0 2360 2360 

Laak. J op de -56 1690 1634  Welzel P 0 2246 2246 

Laat J de 19 1627 1646      
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