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CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING 2006-2007  nr. 6 
 Opgericht 1 september 1925 
 
Voorzitter A. Burgmans  acpb@home.nl 
 Beethovenstraat 2 077-3512547 
 5914 BN  Venlo 
 
Secretaris / B. van der Grinten  b.van.der.grinten@inter.nl.net 
  jeugdleider Rijnbeekstraat 35 077-3523420 
 5913 GA  Venlo 
 
Penningmeester / P. Thijssen  piet.thijssen@hetnet.nl 
  wedstrijdleider Prins Mauritsstraat 23 077-3073961 
 5981 BX  Panningen 
 
Vice-voorzitter Th. van Spijk  theovanspijk@home.nl 
 van Millenstraat 20 077-3515339 
 5913 VL  Venlo  
 
Bestuurslid / M. van der Lee m.vdlee@wxs.nl 
  redactie / p.r.o. Malherbestraat 3 077-3543253 
 5924 BG  Venlo  
 
Bestuurslid / P. van der Ven   p.ven@home.nl 
  Webbeheer / assistent- P. Breughelstraat 28 077-3519469 
  wedstrijdleider 5914 TZ  Venlo     
 

Clublokaal LimianZ 
 Kaldenkerkerweg 182/b 
 5915 AH  Venlo 077-3548969 
 
Speeldagen donderdag : 20:00 - 01:00 senioren 
 donderdag : 19:00 - 20:30 junioren & 
 zaterdag : 14:00 - 15:30 aspiranten 
 (zaterdag in Jeugdcentrum Ald Weishoes, 
 Grote Kerkstraat 31  Venlo,  077-3266510) 
 

Contributies: 
 senioren € 45,- per half jaar (geb. voor  01.01.87) 
 junioren € 22,50 per half jaar (geb. 01.01.87 - 31.12.90) 
 aspiranten € 22,50 per half jaar (geb. na  31.12.90) 
  
Advertenties:  € 57,-   per seizoen    (1  pagina, 7 afleveringen) 
   € 34,-   per seizoen    (½ pagina,          "            ) 
   € 23,-   per seizoen    (¼ pagina,          "            ) 
 
Abonnement clubblad : € 15,-   per seizoen (7 afleveringen) 
 
Rekeningen Venlose Schaakvereniging: 
 gironummer 105 89 63,  bankrekeningnummer 43 63 33 783  ABN-AMRO Venlo 
 

Internet: www.venlose-sv.nl 
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UITNODIGING : Algemene ledenvergadering op donderdag 23 augustus 2007 in 

ons clublokaal: Feestzaal LimianZ (Kaldenkerkerweg 182b) 
 Aanvang: 20.15 
 
AGENDA 
 

1.  Opening door de voorzitter 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken 
3.  Notulen van de algemene vergadering d.d. 24-8-2006 
 (zie VSV-Vizier nr. 1) 
4.  Notulen van de voorjaarsvergadering d.d. 10-5-2007 
 (zie elders deze Vizier)  
5.  Jaarverslag secretaris (zie elders dit Vizier) 
6.  Jaarverslag wedstrijdleider (zie elders dit Vizier) 
7.  Prijsuitreiking Interne Competitie  
8.  Jaarverslag penningmeester / Verslag kascommissie 
9.  Jaarverslag jeugdleider (uitreiking op de algemene ledenvergadering) 
10.  Voorstel begroting 2007-2008 
11.  Clublokaal 
12.  Indeling externe en interne competitie 2007-2008 
13.  Schaakinstructie 
14.  Materiaaloverzicht (zie onder toelichting) 
15.  Verkiezing bestuur (zie onder toelichting) 
16.  Verkiezing kascommissie (zie onder toelichting) 
17.  Rondvraag en sluiting 
 
Toelichting op de agenda : 
 
ad 14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 15 Voorzitter A. Burgmans is aftredend en herkiesbaar. 
  De heer P. van der Ven is aftredend en herkiesbaar. 
  De heer M. van der Lee is aftredend en niet herkiesbaar.  
   
ad 16 In de kascommissie hadden dit jaar zitting de heren N. van der Hoogt en 
 D. Kappert. 
  Reserve was de heer G. van Leipsig. 
   
 
  

Materiaaloverzicht VSV in Feestzaal LimianZ per 08-08-2007: 
 2007 2006 
Schaakborden (met sponsorplaquette) 35 32 
Schaakborden hout, oud 3 3 
Stukken hout, in houten kistje 23 23 
Stukken oud, in houten kistje 7 7 
Klokken Garde of vergelijkbaar 23 21 
Klokken BHB klein formaat 1 4 
Klokken DGT  digitaal 18 18 
Klokken DGT-XL  digitaal 6 0 
DEMO bord + stukken magnetisch 1 0 
Mededelingenbord + standaard (nieuw) 1  
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 INHOUD  
 
 
 
 

Ontwerp omslag Marc van der Lee 
Programma t/m  08 november 2007 Piet Thijssen 
ELO-lijst Ger van Leipsig 
Personalia Bas van der Grinten 
Uitnodiging algemene ledenvergadering + jaarverslagen Bas van der Grinten / Piet Thijssen 
Notulen voorjaarsvergadering Bas van der Grinten 
Verslag Open Venloos 2007 Piet Thijssen 
Externe Competitie Henk van Gool 
 Nico van der Hoogt 
Verslag jeugd – senioren Piet Thijssen 
 
  
 
 

 PROGRAMMA  
 
 
 
 
 

Augustus 2007 
23-aug-07 don. Algemene ledenvergadering Aanvang 20:00 uur 
30-aug-07 don. 1e ronde interne competitie  
September 2007 
06-sep-07 don. 2e ronde interne competitie  
09-sep-07 zon. Snelschaaktoernooi DJC/GESS  
13-sep-07 don. inhalen  
15-sep-07 zat. 1e ronde KNSB-bondscompetitie  
20-sep-07 don. 3e ronde interne competitie  
27-sep-07 don. inhalen   
Oktober 2007 
03-okt-07 woe. Baetsen Rapid 50+  Geleen  
04-okt-07 don. 4e ronde interne competitie  
06-okt-07 zat. 2e ronde KNSB-bondscompetitie  
07-okt-07 zon. 1e ronde LiSB-bondscompetitie  
11-okt-07 don. inhalen   
18-okt-07 don. 5e ronde interne competitie  
20-okt-07 zat. Hyfass Rapidtoernooi  Siebengewald  
25-okt-07 don. 6e ronde interne competitie  
November 2007 
01-nov-07 don. 7e ronde interne competitie  
03-nov-07 zat. 3e ronde KNSB-bondscompetitie  
04-nov-07 zon. 2e ronde LiSB-bondscompetitie  
08-nov-07 don. inhalen  
 
 
 
 

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 o.v. : 27 september 2007    
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 PERSONALIA  
  

Aangemeld als lid Said Alizadeh  Weselseweg 53 
 06 - 16110984 5916 RD  Venlo 
 

Afgemeld als lid Zef Hendriks  
 Maarten Koelemaij  
Afgemeld als jeugdlid Pim Denessen 
 

Adeswijziging Stephan Thijssen Schillerstraat 150 
  5924 CS Venlo 
 
 

 ELO-LIJST  
 

Naam ELO Naam ELO Naam ELO Naam ELO 
M Strijbos 2322 B.van der Grinten 1901 A Cloin 1692 G Faassen 1572 
R.van Gool 2125 H Everaars 1892 R Roberts 1683 I. Wuts 1552 
H.van Gool 2124 P Thijssen 1887 S Senden 1676 JP Joosten 1545 
R Montignies 2121 N.van der Hoogt 1881 Z Hendriks 1660 M.Dael 1510 
J Guddat 2110 F.Mertens 1878 T.van Spijk 1660 T.Kuijpers 1470 
M. Nabuurs 2059 J.Jacobs 1870 H Leenders 1632 H.Suurhoff 1440 
P.Schoeber 2049 G.Dierx 1865 R.Vink 1623 P vd Ven 1437 
J. Nabuurs 2035 W Schmitz 1827 A.Burgmans 1622 G.Oosterbaan 1417 
S.Thijssen 1977 J.op de Laak 1826 T Smith 1622 F v Heemskerk 1381 
J.Rievers 1944 M Koelemaij 1794 G.Munten 1617 J Kempen 1352 
E. Clevers 1942 M.van der Lee 1775 G.van Leipsig 1614 W. Ludema 1317 
G. Hovens 1929 H.Borghouts 1756 K.Jacobitz 1611 P Timmermans 1229 
P.Boonen 1925 H.van Spijk 1710 P Kunzelaers 1580 K. Förster 1108 
J.Jansen 1923 D.Kappert 1707 B.Lietz 1577 Door:  Ger van Leipsig 
 

 
 

Piet Thijssen op z’n best: de administratie bijhouden en tegelijkertijd op de centen passen.  
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UITNODIGING : Algemene ledenvergadering op donderdag 23 augustus 2007 in 

ons clublokaal: Feestzaal LimianZ (Kaldenkerkerweg 182b) 
 Aanvang: 20.15 
 
AGENDA 
 

1.  Opening door de voorzitter 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken 
3.  Notulen van de algemene vergadering d.d. 24-8-2006 
 (zie VSV-Vizier nr. 1) 
4.  Notulen van de voorjaarsvergadering d.d. 10-5-2007 
 (zie elders deze Vizier)  
5.  Jaarverslag secretaris (zie elders dit Vizier) 
6.  Jaarverslag wedstrijdleider (zie elders dit Vizier) 
7.  Prijsuitreiking Interne Competitie  
8.  Jaarverslag penningmeester / Verslag kascommissie 
9.  Jaarverslag jeugdleider (uitreiking op de algemene ledenvergadering) 
10.  Voorstel begroting 2007-2008 
11.  Clublokaal 
12.  Indeling externe en interne competitie 2007-2008 
13.  Schaakinstructie 
14.  Materiaaloverzicht (zie onder toelichting) 
15.  Verkiezing bestuur (zie onder toelichting) 
16.  Verkiezing kascommissie (zie onder toelichting) 
17.  Rondvraag en sluiting 
 
Toelichting op de agenda : 
 
ad 14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 15 Voorzitter A. Burgmans is aftredend en herkiesbaar. 
  De heer P. van der Ven is aftredend en herkiesbaar. 
  De heer M. van der Lee is aftredend en niet herkiesbaar.  
   
ad 16 In de kascommissie hadden dit jaar zitting de heren N. van der Hoogt en 
 D. Kappert. 
  Reserve was de heer G. van Leipsig. 
   
 
  

Materiaaloverzicht VSV in Feestzaal LimianZ per 08-08-2007: 
 2007 2006 
Schaakborden (met sponsorplaquette) 35 32 
Schaakborden hout, oud 3 3 
Stukken hout, in houten kistje 23 23 
Stukken oud, in houten kistje 7 7 
Klokken Garde of vergelijkbaar 23 21 
Klokken BHB klein formaat 1 4 
Klokken DGT  digitaal 18 18 
Klokken DGT-XL  digitaal 6 0 
DEMO bord + stukken magnetisch 1 0 
Mededelingenbord + standaard (nieuw) 1  
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JAARVERSLAG SECRETARIS VENLOSE SCHAAKVERENIGING  
AUGUSTUS 2006 - JULI 2007 
 
 
1. Ledenbestand 
 
Verheugend is dat het ledenaantal het afgelopen jaar flink is gestegen, na een periode van 
terugval. 
 
Overzicht : 
 Juli 2007 Juli 2006 Juli 2005 Juli 2004 Juli 2003 
Totaal 77 68 73 75 83 
Senioren 52 45 47 50 54 
Jeugd 25 23 26 25 29 
 
2. Vergaderingen / Bestuur / Beleidszaken 
 
Bij de algemene vergadering op 24 augustus 2006 (in het vernieuwde clublokaal LimianZ) 
waren 20 leden aanwezig. 
Tijdens deze vergadering trad Theo van Spijk na 8 jaar af als voorzitter. 
Voor al zijn verdiensten gedurende vele jaren werd hij tot erelid benoemd en kreeg ook uit 
handen van loco-burgemeester R. Testroote de Waarderingsonderscheiding van de 
Gemeente Venlo uitgereikt. 
Ad Burgmans werd tot nieuwe voorzitter gekozen. 
Theo van Spijk, Piet Thijssen en Bas van der Grinten werden (na een schriftelijke 
stemming) herkozen als bestuurslid. 
De prijs voor de beste artikelen in het clubblad werd wederom uitgereikt aan Nico van der 
Hoogt. Verder werd uitgebreid gesproken over het clublokaal gesproken. 
Het was een lange vergadering die pas rond 23.30 werd gesloten. 
 
De voorjaarsvergadering werd verplaatst van 28 april naar 10 mei, onder meer vanwege 
het NK Jeugd. Deze werd door 24 leden bezocht.  
In zijn uitgebreide openingswoord stond voorzitter Ad Burgmans onder meer stil bij het NK 
Jeugd in Venlo, schaakinstructie en interne/externe competitie. 
Over deze onderwerpen en het clublokaal (Quick Scan) werd vervolgens werd uitvoerig 
van gedachten gewisseld.  
 
Bestuurssamenstelling tijdens het afgelopen seizoen :  
Voorzitter:     Ad Burmans 
Vice-voorzitter:    Theo van Spijk 
Secretaris en jeugdleider:   Bas van der Grinten 
Penningmeester en wedstrijdleider: Piet Thijssen 
P.R.-functionaris:    Marc van der Lee 
Webmaster en ass-wedstrijdleider: Paul van der Ven 
 
Het bestuur vergaderde zoals gebruikelijk elke twee maanden. 
 
3. Toernooien elders 
 
• Bij het open Limburgs snelschaakkampioenschap in Sittard op 17 september plaatst 

Henk van Gool zich voor finalegroep A maar moet daarin genoegen nemen met een 
11e plaats (5 punten). 
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• Jan op de Laak en Piet Thijssen eindigen op de 3e resp. 4e plaats bij het rapidtoernooi 
voor 50-plussers in Geleen in oktober. 

• Bij het 50+ toernooi in Schaesberg op 4 november behaalt Jan op de Laak de 2e plaats 
in groep A. 

• Door zijn resultaat in het “Joel Adler Memorial” heeft Joop Jansen in november de titel 
Senior Internationaal Meester in het correspondentieschaak behaald. 

• Egbert Clevers wint opnieuw het open Limburgs snelschaakkampoenschap in Horst op 
6 januari. Mart Nabuurs wint groep 2 en Jan op de Laak wordt 2e in groep 3. 

• Bij het Nieuwjaarstoernooi van Pionneke op 7 januari in Herkenbosch wordt  
groep 3 gewonnen door Jan op de Laak en groep 4 door Theo van Spijk.  
Paul van der Ven wordt 3e in groep 6. Verder zijn Willy Schmitz en Bas van der Grinten 
van de partij. 

• Aan de weekend-vierkampen van het Corustoernooi (12 t/m 14 januari) nemen weer 
veel Venlose spelers deel. Joep en Mart Nabuurs weten hun groep  
(3e klasse) te winnen.  

• Bij het Nunhems Zadentoernooi in april wordt Jan op de Laak 2e in poule B en wordt 
poule I gewonnen door Ine Wuts. 

• Het eerste Limburg Open in Maastricht tijdens Pinksteren (25 t/m 28 mei) is met 195 
deelnemers een enorm succes. Van onze club nemen vier spelers deel. In groep A 
wordt Henk van Gool 39e (4 uit 7), Joep Nabuurs 43e (4) en  
Mart Nabuurs 47e (3,5). Willy Schmitz wordt in groep B 23e (4 uit 7). 
Toernooiwinnaar wordt oud-jeugdwereldkampioen Leon Kritz. 

 
4. Interne, externe competitie en clubtoernooien 
 
Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van de wedstrijdleider. 
 
5. Jeugdzaken 
 
Verslag zie elders dit clubblad. 
 
6. Clubblad VSV-Vizier / website 
 
Er verschenen weer zes mooie edities onder redactie van Marc van der Lee met daarin 
vele lezenswaardige artikelen.  
Huub Borghouts tekende weer voor de vlekkeloze afwerking en verspreiding. 
Met ingang van deze editie hebben we een nieuwe drukker: 
De firma Print & Copy, Kaldenkerkerweg 25 Venlo. 
De website van de club is door Paul van der Ven onlangs verder geactualiseerd en 
aangepast en ziet er daardoor nog beter uit. Het adres is: www.venlose-sv.nl 
 
7. Clublokaal 
 
Het was het eerste seizoen in ons geheel vernieuwde clublokaal LimianZ. 
De ervaringen zijn over het algemeen positief te noemen. 
Dit bleek ook uit de “Quick Scan” onder de leden georganiseerd door Ad Burgmans. 
Jammer vindt men wel dat de externe wedstrijden in het weekend niet in LimianZ plaats 
kunnen vinden. Deze zijn gespeeld in Hotel Wilhelmina. 
 
8. Schaakinstructie 
 
Afgelopen voorjaar zijn door Rudi van Gool en Stephan Thijssen instructies verzorgd op 
donderdag van 19.00 tot 20.00 in het clublokaal. De belangstelling hiervoor bleek groot en 
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de reacties van de deelnemers waren zeer positief. Het initiatief is daarom een groot 
succes te noemen en zal zeker een vervolg krijgen in het nieuwe seizoen. 
Coördinatie werd verzorgd door Ad Burgmans. 
 
9. Diversen 
 
• Evenals vorig seizoen had onze club tijdens de zomer op zaterdagen weer een stand 

in de binnenstad; ditmaal naast het Stadhuis. 
Ook waren we met een stand aanwezig tijdens de Ouverture op 3 september (bij het 
Postkantoor). 
 

• Tijdens de voorjaarsvergadering van de Limburgse Schaakbond op 31 maart is het 
voltallige LiSB-bestuur afgetreden wegens gebrek aan vertrouwen. 
In september zal een vrijwel nieuw bestuur aantreden. Beoogde nieuwe voorzitter is 
Frank Clevers (als opvolger van Hans Cuppen). Bas van der Grinten zal zijn functie als 
secretaris neerleggen. Hij blijft wel de ledenadministratie voorlopig verzorgen. 

 
Tot slot dank aan allen die zich het afgelopen seizoen hebben ingezet voor onze 
vereniging. 
 
 
Bas van der Grinten, secretaris  2 augustus 2007 
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Jaarverslag van de wedstrijdleider 
 
 
In vogelvlucht een recapitulatie van het seizoen 2006-2007. 
 
Interne competitie 1e cyclus. 
In september 2006 werd gestart met 3 groepen van 10 spelers. 
In groep I eindigden Henk van Gool en Maarten Strijbos gelijk met 8 uit 9. Op basis van SB 
waardering werd Henk winnaar. Derde werd Stephan Thijssen met 5,5 punten. Willi Schmitz 
en Hans Everaars degradeerden. 
In groep II werd Jan op de Laak eerste met een score van 7 uit 9. Tweede werd Hans Leenders 
met 5,5 punten. Beide promoveerden naar groep I. Liefst vier spelers eindigden met 5 punten 
op de derde t/m zesde plaats, nl. Ron Vink, Theo van Spijk, Ad Burgmans en Ger van Leipsig. 
Bertram Lietz en Jos Kempen degradeerden naar groep III. 
In groep III werd Zef Hendriks ongeslagen winnaar met 7,5 uit 9. Op de tweede plaats eindigde 
Karl Jacobitz met 7 punten. Beide dus naar groep II. Mart Dael en Sjraar Munten werden derde 
en vierde met 5,5 punten. 
 
Interne competitie 2e cyclus. 
In januari 2007 werd begonnen met groepen van 10, 11 en 12 spelers. 
In groep I weer een gelijke stand voor de eerste plaats en weer dezelfde spelers, Henk van Gool 
en Maarten Strijbos 7,5 uit 9. Maarten eerste door betere SB. Derde werd Piet Thijssen met 5,5. 
Hans Leenders had het als gepromoveerde niet gemakkelijk en behaalde 1 punt, remise tegen 
Marc van der Lee en Stephan Thijssen. 
Maarten werd voor de vierde achtereenvolgende maal clubkampioen met 15,5 uit 18 voor 
Henk van Gool eveneens met 15,5 en Stephan Thijssen met 10. 
In groep II werd Hans Everaars winnaar met 8 uit 10 voor Willi Schmitz eveneens 8 uit 10.  
Derde werd zeer verdienstelijk Adriaan Cloin met 7. Dit betekent dus promotie naar groep I in 
het nieuwe seizoen 2007-2008. 
In groep III werd Bertram Lietz eerste met 9 uit 11. Een nederlaag tegen Sjraar Munten, die 
tweede werd met 8. Derde werd Jean-Paul Joosten met 7,5 met een betere SB dan Toos 
Kuijpers, die dus vierde werd. De bovenste drie promoveren naar groep II.  
 
Externe competitie 
De externe competitie is zeer goed verlopen. 
Het eerste team speelde na lange tijd weer eens in de tweede klasse van de KNSB en behaalde 
een zeer goede tweede plaats achter kampioen HMC Calder 2 met 13 punten. 
Topscoorders waren Joep en Mart Nabuurs met 7,5 uit 9 voor Maarten Strijbos met 6,5 uit 9.  
Jammer dat Mart Nabuurs in verband met zijn studie naar de Stukkenjagers uit Tilburg 
verhuist. 
Het tweede team speelde in de promotieklasse van de LiSB 3x gelijk, won 3x en verloor van de 
kampioen DJC 2 met 5-3. Het verlies tegen DJC 2 was de allereerste wedstrijd van het seizoen! 
Topscoorders waren Nico van der Hoogt met 5,5 uit 7 voor Geert Hovens met 4,5 uit 6. 
Dit jaar werd met Blerick en Venlo een combinatieteam gevormd, de Blerick-Venlo 
Combinatie. Zij speelde in de 2e klasse B. Er werd 3x gewonnen, 3x verloren en eenmaal gelijk 
gespeeld. 
Topscoorders waren Adriaan Cloin en Guido Faassen met 4,5 uit 7 voor Karl Jacobitz met 4 uit 
6. 
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Ten slotte het vierde en vijfde team. Deze teams spelen al een aantal jaren in de derde klasse C 
op de doordeweekse clubavonden. Het kampioenschap gaat alleen tussen deze twee teams. Er 
is een gezonde rivaliteit. Dit jaar was het vierde team het sterkste en won beide wedstrijden van 
Venlo 5 met 3-1 en met 3,5-0,5. Uiteindelijk ongeslagen kampioen met 16 uit 8. Topscoorder 
van Venlo 4 werd Theo van Spijk met 7 uit 8 en van Venlo 5 werd dit Ger van Leipsig met 4,5 
uit 6. 
Hierbij wil ik de teamleiders, Henk, Nico, Adriaan,Theo en Ron, van harte bedanken voor hun 
inzet. 
 
ABN-AMRO Open Kampioenschap van Venlo en omstreken. 
Met dank aan de sponsor, de ABN-AMRO Bank NV, werd dit toernooi gehouden van 3 mei tot 
en met 5 juli 2007. 
Dit jaar werd een andere opzet gekozen. Niet meer de knock-out/Zwitserse formule, maar een 
groot zwitsers toernooi over 7 ronden. Er namen 31 spelers deel. Helaas waren onze Duitse 
vrienden uit Süchteln niet van de partij. Van buiten onze vereniging namen deel Roel Roberts, 
Sjef Senden en Piet Kuntzelaers. Jammer dat Joachim Guddat, die het toernooi reeds eenmaal 
had gewonnen, wegens ziekte halverwege moest afhaken. 
Het toernooi werd uitermate spannend toen Joep Nabuurs in de zesde ronde van Henk van Gool 
verloor. Daardoor waren er nog drie gegadigden voor de titel, Joep, Henk en Stephan met ieder 
5 uit 6 aan de leiding. De ontknoping was dramatisch voor Joep, die van Nico verloor en voor 
Henk, die van Stephan verloor. 
De terechte kampioen van Venlo en omstreken 2007 werd Stephan Thijssen met 6 uit 7.  
 
LimianZ Rapid Open. 
Voor de vierde keer werd dit toernooi gehouden en opnieuw gesponsord door de heer Jo Stohr 
van Feestzaal LimianZ. Het toernooi heeft de status van Grand Prix toernooi van de LiSB. 
Een record aantal van 57 spelers uit Nederland en Duitsland  werden in 2 klassen ingedeeld op 
rating. 
Joachim Guddat won het toernooi voor de eerste keer met een formidabel score van 6,5 uit 7, 
tweede werd Rainer Montignies met 5,5 voor Joep Nabuurs eveneens met 5,5 punten. 
In de tweede klasse werd Maarten Koelemaij winnaar met 6 uit 7 voor Hans van Mulekom en 
Thijmen Smith met 5,5.  
De prijsuitreiking werd mede verricht door Els Stohr, de sympathieke echtgenote van Jo. 
 
Lisb rapid en k.o.-beker 
Dit jaar liet onze vereniging verstek gaan bij beide evenementen van de LiSB. 
 

Verder zijn er de traditionele wedstrijden gehouden, zoals het Peters Interieur zomertoernooi 
snelschaken 2006 en 2007. De wedstrijd jeugd-senioren zelfs tweemaal. Helaas ging het 
snelschaken (gongtoernooi) niet door omdat de speelzaal niet beschikbaar was.  
Aan het hemelvaartstoernooi op 17 mei 2007 deden deze keer 24 deelnemers mee. Er werd 9  
ronden zwitsers gespeeld. Henk van Gool werd winnaar met 8 uit 9. Tweede werd Joachim 
Guddat met 6,5 en derde met eveneens 6,5 Joep Nabuurs.  
Als wedstrijdleider ben ik zeer tevreden met het succesvolle schaakjaar en dank ik de leden 
voor hun deelname aan de diverse wedstrijden en toernooien. 
Verder ben ik iedereen erkentelijk, die mij geholpen hebben bij het verzamelen van de 
uitslagen, opruimen van de spullen etc.. 
 
Met vriendelijke schaakgroeten, Piet Thijssen. 
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Het ABN-AMRO Open Kampioenschap van Venlo en omstreken werd gehouden in LimianZ. 
 

 
 

Winnaar Stephan Thijssen ontvangt zijn prijs van  J. Laurensse van de ABN-AMRO te Venlo. 



BALANS per 31-07-2007 2006 2007

ACTIVA Euro Euro

Schaakklokken 310,00       395,00       
Te vorderen contributie 1.389,50    1.340,00    
Overige vorderingen en omslagen vizier 915,00       1.317,50    

Liquide middelen
ABN-AMRO 1.737,30    1.936,68    
ABN-Spaarrek 3.721,22    4.662,79    
Giro 1.277,32    869,82       
Kas 8,55           16,96         
Kruisposten 900,00-       -             

5.844,39    7.486,25    

Totaal bezittingen 8.458,89    10.538,75  

PASSIVA

Te betalen kosten:
Lisb -             689,40       
Diverse kosten 80,00         355,00       
Huur Ald Weishoes 227,00       -             
Clubblad 120,00       100,00       
Crediteuren -             142,80       
Prijzen int comp 250,00       225,00       

677,00       1.512,20    

Kienen vooruitontvangen -             770,50       
Advertenties vooruitontvangen 114,00       57,00         
Voorziening oninbare contributie -             90,00         

Eigen vermogen
Eigen vermogen beginsaldo 6.405,72    7.667,89    
Resultaat lopend jaar 1.262,17    441,16       

7.667,89    8.109,05    

Totaal schulden + eigen vermogen 8.458,89    10.538,75  

Toelichting financieel overzicht:

Ook dit jaar sluiten we het boekjaar af met een positief resultaat van €  441,16.
Totale inkomsten waren €  1.806,24 hoger, terwijl de totale uitgaven €  725,08 hoger waren
als begoot.

Meevallers:
Contributie voor zowel senioren als jeugd: €  843,63
Sponsoring toernooien senioren:  €  611,00
Subsidie jeugd provincie éénmalig:  €  500,00

Tegenvallers:
Promotie en werving senioren:  €  199,20
Representatie senioren:  €  202,19
Materiaalkosten senioren:  €  228,25

Contributie 2007-2008 blijft ongewijzigd; senioren € 90,00, junioren en aspiranten € 45,00.
dubbelleden senioren € 45,00.

Piet Thijssen
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Financiëel overzicht V.S.V. per 31-07-2007 2006-2007 2006-2007 2007-2008
Door de penningmeester Piet Thijssen werkelijk begroot begroot
Inkomsten

Contributies 4.064,88        3.510,00        4.005,00        
Rente 106,57           40,00             100,00           
Verkoop materialen -                 30,00             30,00             
Vergoeding KNSB 422,54           400,00           550,00           
Advertenties, abonnementen 178,00           300,00           250,00           
Kiengeld 2.003,50        2.000,00        1.540,00        
Giften 90,00             100,00           100,00           
Sponsoring en inleg ABN-AMRO, 1.581,00        970,00           1.205,00        
Peters Interieurs en LimianZ
Inkomsten senioren 8.446,49        7.350,00        7.780,00        

Contributies 1.098,75        810,00           900,00           
Bijdrage boeken 70,00             60,00             60,00             
Bijdrage training -                 -                 -                 
Subsidie gemeente/provincie 1.335,00        850,00           835,00           
Van Spijk toernooi inleg 120,00           225,00           180,00           
Van Spijk toernooi sponsoring 180,00           170,00           200,00           
Bijdrage/inleg LiSB voorronde limb kamp. 141,00           120,00           130,00           
Inkomsten jeugd 2.944,75        2.235,00        2.305,00        

Totaal inkomsten 11.391,24      9.585,00        10.085,00      

Uitgaven

Contributie LiSB 2.038,92        1.850,00        2.050,00        
Inschrijfgeld LiSB/KNSB 658,28           500,00           680,00           
Prijzen interne etc. 285,00           375,00           350,00           
Reiskosten 476,00           550,00           650,00           
Administratie 25,45             100,00           50,00             
Bestuurskosten 97,70             50,00             100,00           
Representatie 502,19           300,00           250,00           
Internetsite 98,97             80,00             120,00           
Clubblad 787,03           1.000,00        800,00           
Zaalhuur Limianz/Wilhelmina 1.626,96        1.630,00        1.350,00        
Materiaalverzekering/kosten 278,25           65,00             50,00             
Afschrijving materialen 235,50           155,00           335,00           
Kamer van Koophandel 32,62             25,00             25,00             
Promotie en werving 349,20           100,00           150,00           
De Koel Rapid, ABN-AMRO,  Zomertoernooi 1.483,25        1.380,00        1.385,00        
Uitgaven senioren 8.975,32        8.160,00        8.345,00        

Contributie LiSB 574,64           600,00           550,00           
Inschrijfgelden 60,00             75,00             150,00           
Lesmaterialen 82,76             100,00           100,00           
Prijzen, incl. voorronde limb. Kamp. 245,00           275,00           250,00           
Reiskosten 71,60             50,00             75,00             
Administratie -                 20,00             20,00             
Vergadering en diploma's -                 75,00             50,00             
Representatie, nevenactiviteiten 242,22           150,00           200,00           
Zaalhuur Ald Weishoes 227,00           230,00           230,00           
Training en cursus 19,90             40,00             50,00             
Van Spijk toernooi 451,64           450,00           475,00           
Uitgaven jeugd 1.974,76        2.065,00        2.150,00        

Totaal uitgaven 10.950,08      10.225,00      10.495,00      

Resultaat 441,16           640,00-           410,00-           
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Motel Venlo is uw partner bij uitstek 
voor het verzorgen van bruiloften, 
feesten, partijen, recepties en 
vergaderingen. 
 
Bovendien beschikken wij over 88 luxe 
hotelkamers en een restaurant dat 
dagelijks is geopend van 07.00 uur 
tot 23.30 uur. 
 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met onze receptie, telefoonnr.: 
077 - 3544141. 

 
Nijmeegseweg 90 

5916 PT Venlo 
Tel. (077) 354 41 41 
Fax (077) 354 31 33 
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VERSLAG VOORJAARSVERGADERING 
DONDERDAG 10 MEI 2007 IN CLUBLOKAAL LIMIANZ 
 
Aanwezig:  24 leden 
Afgemeld: H. Everaars,  G. Hovens, P. Timmermans, Z. Hendriks, K. Jacobitz,  
   J. Kempen, J. Verplakke, D. Kappert 

 
1. Openingswoord door voorzitter  
De tekst hiervan is elders opgenomen. 
Aansluitend neemt Hub van Spijk het woord en deelt mee dat zijn broer Theo en hij het 
clublogo van de oude kast hebben laten voorzien van een passende “omhulling”. 
Dit willen zij bij deze gelegenheid schenken aan de vereniging. 
Aansluitend wordt het logo onder luid applaus onthuld. 

 
2. Accommodaties 
Voorzitter A. Burgmans merkt op dat op de najaarsvergadering is afgesproken dat het 
bestuur de tevredenheid over ons clublokaal zou inventariseren. 
Naar aanleiding hiervan is een “Quick Scan” uitgevoerd die door 16 leden is ingevuld. De 
gemiddelde score was 2,6 bij een maximum van 4. Dit is dus redelijk. 
Slecht scoorde de beschikbaarheid (vanwege de externe competitie). 
Extra aandachtspunt is de klimaatbeheersing. 
A. Burgmans deelt mee dat n.a.v. de enquête met de directie overlegd zal worden. 
Verder merkt hij op dat geconcludeerd kan worden dat we voorlopig niet hoeven te 
verhuizen. 
Opmerkingen n.a.v. scan: 
N. van der Hoogt: 16 reacties is mager. A. Burgmans vindt dit echter voldoende voor een 
betrouwbare enquête. 
H. van Spijk: J. Joosten heeft De Wylderbeek als alternatief voorgesteld. P. Thijssen 
antwoordt dat hij hier reeds geïnformeerd heeft; gebleken is dat dit alleen al financieel niet 
haalbaar is (volgens Arbo-wet moeten er minstens twee man personeel zijn). Ook is het in 
de weekenden niet beschikbaar. 
H. van Spijk vindt dat de resultaten van de scan aan LimianZ doorgegeven moeten worden. 
A. Burgmans zegt dit toe. 

 
3. Schaakinstructie 
A. Burgmans kan met voldoening constateren dat er alleen positieve reacties waren en dat 
het aantal deelnemers verrassend hoog is. 
Stephan Thijssen geeft instructie aan minder gevorderden terwijl Rudi van Gool meer als 
coach voor gevorderden fungeert. 
Reacties: 
J. Joosten is vol lof ! 
G. van Leipsig: met name de laatste les van Stephan was uitstekend. De rol van Rudi is 
meer coachend. 
R. van Gool: mijn groep bevat inmiddels 12 deelnemers. De jeugdspelers komen minder tot 
hun recht; een andere aanpak is beter voor hen. Instructie vooral gericht op senioren die al 
langer op hetzelfde niveau zitten en zichzelf willen verbeteren. 
A. Burgmans deelt mee dat er een schriftelijk evaluatieformulier zal komen. Verder merkt hij 
op dat ook leden van Blerick en Tegelen welkom zijn. 
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4. Interne en externe competitie 
Interne competitie 
A. Burgmans meldt dat in diverse mails (o.a. van J. Joosten) het probleem van het grote 
niveauverschil naar voren wordt gebracht. 
P. Thijssen merkt op dat er vroeger voldoende groepen waren en de niveauverschillen 
kleiner. Nu zijn er minder mensen en grotere verschillen. 
Hij is benieuwd welke ideeën (anders dan nu) de vergadering heeft. Wel vindt hij dat het 
Keizersysteem te vrijblijvend is. 
R. van Gool: zet nieuwelingen in apart groepje (eventueel dubbelrondig). 
C. Förster is zeer tevreden met de huidige situatie en dit idee is dan ook niet noodzakelijk. 
H. van Spijk denkt ook aan kleine groepjes met dubbele ronden. 
R. Vink vindt dat degradatie nodig is. P. Thijssen antwoordt dat de indeling van de  
1e cyclus op ELO gebeurt. Met degradatie zouden nog meer niveauverschillen ontstaan. 
Bovendien kunnen er afvallers zijn. 
H. Borghouts stelt voor 6 groepen van 6 in 4 cycli. Bij nieuwelingen kan uitbreiding naar 8 
plaatsvinden. P. Thijssen merkt hierbij op dat wel rekening gehouden moet worden met 
externe competitie op clubavonden. 
H. van Gool vraagt zich af hoe bij deze voorstellen de clubkampioen wordt vastgesteld. 
Volgens hem zijn niveauverschillen in de huidige situatie geen probleem (voorbeeld is Hans 
Leenders). 
H. Borghouts oppert om de clubkampioen bij het Open Kampioenschap te bepalen. 
 
Externe competitie 
A. Burgmans deelt mee dat Blerick-Venlo-Combinatie volgend seizoen niet meer doorgaat 
wegens de promotie van Blerick 1 (waardoor dit team van 6 naar 8 spelers gaat). Verder 
meldt hij in verband met Venlo 4 dat tijdens de LiSB-vergadering op 31 maart is opgemerkt 
dat een kampioensteam dient te promoveren. Mogelijk komt er daarom (weer) een aparte 
recreantencompetitie. 
P. Thijssen deelt mee dat iedereen binnenkort een formulier krijgt voor deelname aan 
interne/externe competitie. Aantal teams dat wordt opgegeven hangt af van deelname. 
H. Borghouts is benieuwd naar de ervaringen van de Blerick-Venlo-Combinatie.  
A. Cloin antwoordt dat het in het persoonlijke vlak goed is bevallen maar schaaktechnisch 
minder. Het eerste bleek onder meer uit de uitnodiging voor het Kersttoernooi in Blerick die 
de Venlose spelers van het team ontvingen. 
A. Burgmans voegt hieraan toe dat deze samenwerking nog ter sprake zal komen bij het 
voorzittersoverleg tussen Blerick, Tegelen en Venlo. 
H. van Spijk vindt dat er een brief naar de sportraad gestuurd moet worden waarin wordt 
vermeld en onderbouwd dat de samenwerking in de regio goed is. Dit omdat bij de 
Gemeente Venlo de opvatting heerst dat Venlo niet met omliggende clubs wil 
samenwerken. 
 
5. Terugblik NK Jeugd 
A. Burgmans heeft reeds in zijn voorwoord aangegeven dat dit toernooi uitstekend is 
geslaagd, wat in hoge mate is te danken aan de vele medewerkers van de Venlose 
Schaakvereniging. P. Thijssen reikt namens de organisatie aan alle aanwezige 
medewerkers een fles Venlose likeur uit, voorzien van het toernooilogo. 
H. Borghouts vraagt of de jeugdclub van Den Hulster geen concurrentie kan vormen voor 
ons. A. Burgmans antwoordt dat hier geen gevaar voor is omdat het een schoolschaakclub 
is. Verder is het de bedoeling dat in het kader van het  
LOOT-schoolproject toptalenten in Den Hulster begeleiding krijgen. 
G. van Leipsig vindt het een goede zaak dat wij contacten leggen met deze club. 
P. Thijssen onderschrijft dit volledig en merkt op dat de leider hiervan, Roel Roberts, 
meedoet aan het Open Kampioenschap van Venlo. 
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6. Zaterdagschaak Centrum Venlo 
A. Burgmans deelt mee dat wij vanaf zaterdag 2 juni een kraam hebben op de Markt in 
Venlo (tussen Stadhuis en MacDonalds). Zef Hendriks heeft dit geregeld. 
Het vervoer van de kraam (die op Nolensplein staat) kan probleem vormen. 
A. Cloin merkt op dat het materiaal (schaakspullen, zeil) bij hem gestald kan worden. 
P. Thijssen voegt hieraan toe dat dit wellicht ook in een naburige winkel opgeslagen kan 
worden. 
 
7. Ontwikkelingen LiSB 
A. Burgmans memoreert dat het LiSB-bestuur tijdens de algemene vergadering op 31 
maart is afgetreden. Gisteren (9 mei) is tijdens een buitengewone vergadering een 
commissie benoemd die de vorming van een nieuw bestuur moet voorbereiden. 
Hierin zitten alleen personen uit Zuid- en Midden-Limburg. 
P. Thijssen doet een oproep aan gegadigden voor het nieuwe bestuur zich te melden bij F. 
Clevers (niet allemaal tegelijk). 
H. van Spijk vindt het geen goede zaak dat er geen personen uit Noord-Limburg in de 
commissie zitten. Verder komen teveel leden uit de drie clubs die de open brief hebben 
geschreven (die heeft geleid tot de val van het bestuur). 
M. van der Lee vraagt zich af wat de nadelige gevolgen hiervan zijn. 
Th. van Spijk antwoordt dat hij tijdens de buitengewone vergadering gisteren heeft 
voorgesteld dat per vereniging slechts één lid in de commissie kan. Dit werd afgewezen. Hij 
merkt hierbij op dat er in het zuiden geen bereidheid tot samenwerking is. 
 
8. Materiaal 
A. Burgmans merkt op dat onze schaakkast nu niet op slot kan. M. van der Lee gaat dit 
verhelpen. Verder bestaat bij het bestuur de indruk dat materiaal verdwijnt. 
Voor het beheer hiervan zal een materiaalcommissaris worden gezocht. 
 
9. Rondvraag 
N. van der Hoogt merkt op dat door de huidige verschijning van het clubblad de actualiteit 
in het geding komt. Het zou eigenlijk 2 weken na een externe wedstrijd moeten verschijnen. 
M. van der Lee antwoordt dat dit komt door uitstel van de kopijdatum. 
 

H. van Gool oppert het idee op diverse avonden meer partijen per avond te spelen. 
 

F. Heemskerk vraagt wat er voor ideeën zijn om nieuwe leden te werven. 
A. Burgmans vindt dat leden en bestuur hierbij dezelfde verantwoording hebben. 
Voorbeelden zijn medewerkers bij NK Jeugd en de kraam op de Markt. 
P. Thijssen noemt instructie voor beginners. 
H. van Spijk merkt op dat wethouder R. Testroote heeft beloofd nog eens langs te komen. 
 

J. Joosten heeft twee punten: 
1. Werving en behoud van leden moet vast agendapunt zijn 
2. Punt van orde: gaarne agenda en punten voor rondvraag vooraf op papier. 
Th. van Spijk merkt hierbij op dat dit een informatieve vergadering is. 
 

P. Thijssen deelt mee dat op donderdag 17 mei het Hemelvaarttoernooi plaatsvindt. 
Verder verzoekt hij afmeldingen bij het ABN-AMRO Open Kampioenschap aan hem door te 
geven. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 met dank aan de aanwezigen. 
 

Bas van der Grinten, secretaris 
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Stephan Thijssen kampioen van Venlo e.o. 2007Stephan Thijssen kampioen van Venlo e.o. 2007Stephan Thijssen kampioen van Venlo e.o. 2007Stephan Thijssen kampioen van Venlo e.o. 2007    
    

Door Piet Thijssen 
    

De laatste ronde van het ABN-AMRO Open Kampioenschap van Venlo beloofde een zeer 
spannende te worden omdat er nog drie gegadigden waren voor de titel. Dat waren Henk 
van Gool, Stephan Thijssen en Joep Nabuurs. 
Henk met zwart tegen Stephan en Joep met wit tegen Nico van der Hoogt. Zoals gewoonlijk 
na de aanvangsfase stond Stephan, na zijn zet gedaan te hebben, direct op om het 
naastgelegen café “Het Anker” binnen te gaan voor een sigaretje en een biertje, terwijl Henk 
zoals gewoonlijk alleen van zijn stoel kwam om een drankje te halen. Er kwam een Nimzo-
indische opening op het bord. Met een dame-manouvre van b8 naar f4 en g4 om tenslotte 
via h5 op h4 te belanden zocht Henk naar mogelijkheden voor een aanval op de witte 
koning. Door enkele minder goede zetten van zwart kon Stephan de zwarte dame op h4 
veroveren om daarna met enkele krachtzetten de partij uit te maken. 
Op het naastgelegen bord probeerde Joep van alles om Nico in verlegenheid te brengen, 
maar deze pareerde op koele wijze de plannen van wit. Omdat Joep niets aan remise had 
ging hij wellicht te ver. Op een gegeven moment toen de dames geruild waren, drong Nico 
met zijn zwarte toren de stelling van wit binnen (37 …..,  Td3) en veroverde de f en h pion 
en met zijn drie verbonden vrijpionnen op de koningsvleugel was er geen vuiltje aan de 
lucht. 
Beide partijen kunt u hierbij aantreffen en naspelen. 
 
Willi Schmitz had de mogelijkheid om ook op 5 punten te komen, maar gaf in een, naar 
later bleek, gewonnen eindspel remise. Jan op de Laak nam het cadeautje dankbaar aan. 
Dus Stephan kampioen met 6 uit 7 gevolgd door Henk, Joep en Nico met 5 punten. 
 
Voor de groep schakers met een rating van beneden 1800, de 2e klasse, stonden Zef 
Hendriks met 4 uit 6 en Sjef Senden met 3,5 op de 1e en 2e plaats. Daarachter een aantal 
spelers met drie punten, nl. Adriaan Cloin, Dick Kappert, Sjraar Munten, Piet Kuntzelaers 
en Ger van Leipsig. 
Zef verloor van Geert Hovens en dit was tevens zijn laatste officiële schaakpartij voor onze 
vereniging. Wegens een verhuizing naar Breda verliezen we een sympathiek lid en mens. 
Sjef verloor van Bas van der Grinten. Geen schande natuurlijk. Dick Kappert profiteerde 
van de nederlagen van de leiders door op fortuinlijke wijze van Sjraar Munten te winnen en 
Adriaan Cloin versloeg Piet Kuntzelaers en kwam daarmee ook op vier punten. 
Dit betekent dat op weerstandspunten Zef Hendriks kampioen van Venlo is in de 2e klasse. 
Tweede werd Dick Kappert en derde Adriaan Cloin, allen met vier punten. 
Zie ook de foto’s die door Peter Smith van de slotronde zijn gemaakt. 
 
De prijsuitreiking zal de volgende week op donderdag 12 juli plaatsvinden. Deze zal worden 
verricht door een van de directeuren van de ABN-AMRO Bank te Venlo, de heer  
J. Laurensse. 
 
Na de prijsuitreiking zal de eerste ronde van het Peters Zomertoernooi worden gespeeld, 
zie de aankondiging hiervan op onze website www.venlose-sv.nl. 
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Eindstand ABNEindstand ABNEindstand ABNEindstand ABN----AMRO Open Kampioenschap van Venlo e.o. 2007AMRO Open Kampioenschap van Venlo e.o. 2007AMRO Open Kampioenschap van Venlo e.o. 2007AMRO Open Kampioenschap van Venlo e.o. 2007    
        
Nr Naam   Score WP SB Rating TPR 
1 Stephan Thijssen   6,0 30,5 25,50 1931 2208 
2 Henk van Gool  5,0 32,0 21,00 2140 2110 
3 Joep Nabuurs  5,0 31,5 21,50 2028 2004 
4 Nico van der Hoogt  5,0 29,0 18,75 1858 1972 
5 Geert Hovens  4,5 27,5 15,00 1935 1887 
6 Willi Schmitz  4,5 26,0 16,25 1827 1808 
7 Jan op de Laak  4,5 24,5 14,75 1828 1785 
8 Bas van der Grinten  4,0 26,5 14,00 1918 1790 
9 Zef Hendriks  4,0 26,0 11,00 1644 1736 
10 Adriaan Cloin  4,0 25,5 11,50 1672 1782 
11 Dick Kappert  4,0 25,0 10,50 1702 1729 
12 Piet Thijssen  4,0 23,5 14,75 1900 1790 
13 Sjef Senden  3,5 24,0 11,50 1679 1655 
14 Paul van der Ven  3,5 22,0 9,25 1414 1595 
15 Joachim Guddat  3,0 29,5 14,50 2106 1954 
16 Sjraar Munten  3,0 28,0 11,00 1601 1719 
17 Piet Kuntzelaers  3,0 27,0 8,25 1584 1616 
18 Roel Roberts  3,0 25,5 10,50 1684 1686 
19 Ger van Leipsig  3,0 25,5 8,25 1618 1611 
20 Karl Jacobitz  3,0 22,0 7,75 1621 1571 
21 Hans Leenders  3,0 21,0 11,00 1629 1646 
22 Mart Dael  3,0 21,0 6,00 1516 1514 
23 Bertram Lietz  2,0 25,0 5,75 1584 1523 
24 Ad Burgmans  2,0 21,5 7,00 1638 1490 
25 Jos Kempen  2,0 19,5 3,50 1367 1289 
26 Freek Heemskerk  2,0 19,0 6,00 1378 1421 
27 Maarten Koelemaij  1,5 28,0 14,00 1786 1898 
28 Jean-Paul Joosten  1,5 22,0 6,75 1554 1428 
29 Peter Timmermans  1,5 19,0 2,00 1233 1221 
30 Wout Ludema  1,5 18,0 2,75 1332 1215 
31 Kristina Förster   0,0 14,5 1,00 1127 702 
 

 Slotronde ABN-AMRO Open Venloos Kampioenschap en Omstreken 

         Uitslagen 
1 Stephan Thijssen (5) - Henk van Gool (5)  1 - 0 
2 Joep Nabuurs (5) - Nico van der Hoogt (4)  0 - 1 
3 Willi Schmitz (4) - Jan op de Laak (4)  ½ - ½ 
4 Zef Hendriks (4) - Geert Hovens (3,5)  0 - 1 
5 Bas van der Grinten (3) - Sjef Senden (3,5)  1 - 0 
6 Sjraar Munten (3) - Dick Kappert (3)  0 - 1 
7 Ger van Leipsig (3) - Piet Thijssen (3)  0 - 1 
8 Adriaan Cloin (3) - Piet Kuntzelaers (3)  1 - 0 
9 Karl Jacobitz (2,5) - Mart Dael  (2,5)  ½ - ½ 

10 Paul van der Ven (2,5) - Ad Burgmans (2)  1 - 0 
11 Roel Roberts (2) - Freek Heemskerk (2)  1 - 0 
12 Bertram Lietz (2) - Hans Leenders (2)  0 - 1 
13 Peter Timmermans (1,5)  Jos Kempen (1)  0 - 1 
14 Wout Ludema (0,5)  Kristina Förster (0,5)  1 - 0 

          
 Bye:         
 Afwezig: Joachim Guddat, Jean-Paul Joosten en Maarten Koelemaij  
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KNSB RONDE 8 en 9 
 

TWEE FRAAIE SLOTACCOORDEN        door:  Henk van Gool 
 
Met HMC Calder zo goed als zeker buiten bereik spitste de strijd zich toe op de tweede 
plaats in de groep. 
Die strijd ging tussen Venlo 1, De pion en RSC ’t Pionneke. Die laatste ploeg stond een 
puntje voor op De Pion en Venlo 1. 
In de 7e ronde hadden we RSC ’t Pionneke al geklopt en nu stond ons een zware kluif in 
Roosendaal te wachten. 
Na een voorspoedige treinreis namen we in een drukbezet Roosendaals zaaltje (de brabantse 
onderbond speelt op zaterdag) plaats achter de borden. 
Het werd een moeizame strijd die een onverwacht ruime uitslag kende. De match werd met 
name beslist op de bovenste borden. Daar zorgden Maarten, Joachim en Joep voor een vol 
punt, terwijl Rudi op bord 1 netjes remise maakte. Onderin hielden Peter en Piet hun 
opponenten op remise en boekte Mart een goede overwinning in een moeilijk eindspel. Ik 
was weer eens zo sociaal om mijn tegenstander een vol punt te schenken. De overwinning 
was geflatteerd omdat Maarten en Peter onderweg verloren kwamen te staan. Maartens 
tegenstander verloor echter het overzicht in een brij van tactische mogelijkheden terwijl 

Peters tegenstander een straal gewonnen 
eindspel niet wist af te maken. Het had dus net 
zo goed 4 – 4 kunnen worden. Maar vooruit, 
zonder geluk vaart niemand wel. Twee 
fragmenten uit deze wedstrijd: 
 
J. Guddat – R. v.d. Broek 
 
Joachim heeft zojuist 38.Pa5 gespeeld. Zwart 
staat nu nagenoeg pat. Hij kan geen vin meer 
verroeren zonder materiaal te verliezen. Na 
38..,f4 39.gxf4,gxf4 40.Pxf4,Lxf4 41.Kxf4,Kb8 
42.Tf7 staakte v.d. Broek dan ook de hopeloze 
strijd. 
 

 
 
J. Schuurmans – J. Nabuurs 
 
Schuurmans dacht met 27.Kh2 zijn pion te 
dekken maar Joep trekt zich er niets van aan: 
27..,Lxg3+ 28.Kg1 (na 28.Kxg3,De5+ 
29.Kh4,Tf4+ 30.Lxf4,Dxf4+ 31.Dg4,g5+ 
32.Kh5,Le8+ 33.Kh6,Df6 is het mat) 28..,Lf2+ 
29.Kh1,bxc4 30.Ld2,Ld4 31.Dxc4,De5 
32.Dd3,Tb8 (..,c4!) 33.Tf1?,Lb5  0 – 1 
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Eén concurrent voor de tweede plek uitgeschakeld. Omdat ’t Pionneke de achtkamp tegen 
SMB 2 ook won, werd de beslissing omtrent de tweede plek in de groep uitgesteld tot de 
laatste ronde. 
 
 
Uitslag De Pion – Venlo 1  2,5 – 5,5 
 
1. R. Schuermans - R. van Gool   ½ 
2. M. Dogge  - M. Strijbos   0 – 1 
3. R. v.d. Broek - J. Guddat   0 – 1 
4. J. Schuurmans - J. Nabuurs   0 – 1 
5. S. Colijn  - H. van Gool   1 – 0 
6. P. Eerens  - M. Nabuurs   0 – 1 
7. C. Kuypers - P. Boonen   ½ 
8. P. Dankers  - P. Schoeber   ½ 
 
 
 
De laatste wedstrijd van het seizoen was thuis in de Glenn Corneillezaal, waar we nog steeds 
ongeslagen zijn. Aangezien Joep en Mart kans hadden om topscorer van de tweede klasse te 
worden, had ik hen allebei omlaag gezet in het team om de kans te vergroten dat beiden een 
vol punt pakten. De aura van onaantastbaarheid rond Venlo 1 in de thuiswedstrijden in hotel 
Wilhelmina had ook zijn uitwerking op Krimpen, een ploeg uit de staart van de competitie. 
De ploeg stribbelde weliswaar heftig tegen en pakte twee volle punten tegen onze Piet en 
Willy, maar uiteindelijk waren het weer de bovenste borden, Maarten, Rudi en Joachim en – 
natuurlijk – Mart en Joep, die over hun tegenstrevers heen walsten. Ikzelf eindigde het 
seizoen met een degelijke plusremise. 
 
 
 
Ook uit deze match twee fragmenten: 

 
 
 
R. van Gool – A. Werksma 
 
Zwarts laatste zet 25..,g6? Is een grote fout die 
de koningsstelling te zeer verzwakt. Rudi 
profiteert koel: 26.Pdf4!,gxf5 (in arrenmoede 
offert Werksma maar de dame. 26..,Dxe4 
27.Pxg6 met de dreigingen 28.Pxe7 of 28.Pxf8 
en 29.Txf7 is natuurlijk ook verre van 
aantrekkelijk voor hem). 27.Pxe6,fxe6 
28.exf5,Tf7 29.Dg3+ opgegeven. Na 29..,Lg7 
30.f6 verliest zwart nog een stuk. 
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H. Grevenbosch – M. Strijbos 
 
Wits 18.h5 gaf een belangrijk veld uit handen. 
18..,Le5! Plotseling is stukverlies niet meer te 
vermijden. Er dreigt zowel 19..,Lxg3 als 
19..,Dg5+ met winst van het paard of de loper. 
Er volgde nog: 19.hxg6,hxg6 20.Lh3,Lxg3 
21.Dg1 (wit hoopt nog op tegenaanval langs de 
geopende g- en h- lijn maar hij wordt snel uit de 
droom geholpen.) 21..,Txf3 22.Lxe6,Dxe6 
23.Th8+,Kxh8 24.Dh1+,Kg7 25.Dxf3,Le5 er is 
geen sprank hoop meer voor wit. 0 - 1 
 
 

 

Uitslag Venlo – Krimpen a/d IJssel    5,5 – 2,5 
1. M. Strijbos - H. Greevenbosch  1 – 0 
2. R. van Gool - A. Werksma   1 – 0 
3. H. van Gool - P. Glissenaar   ½ 
4. J. Guddat  - R. van Keulen  1 – 0 
5. P. Boonen  - D. Brus   0 – 1 
6. W. Schmitz - M. Glissenaar  0 – 1 
7. J. Nabuurs  - H. van Nieuwenhuizen 1 – 0 
8. M. Nabuurs - D. Berendsen   1 – 0     . 
 

Door de laatste twee wedstrijden te winnen zette Venlo 1 een puike prestatie neer. De derde 
plaats in de groep was al zeker. Een klassering waar bij aanvang van het seizoen helemaal 
geen rekening mee werd gehouden. Toen dachten we met zijn allen nog aan voorkomen van 
degradatie. Het werd echter nog mooier toen ’s avonds na de 9e ronde de uitslagen op mijn 
computerscherm verschenen. Helmond had een krachttoer geleverd en ’t Pionneke verslagen. 
Hierdoor eindigden we zelfs op de tweede plek!  
Het mag duidelijk zijn dat het team vooruit is gegaan. Met name Joep en Mart hebben een 
superseizoen gehad en zijn verdiend topscorer geworden in de tweede klasse KNSB.  
Heren Proficiat!.  
Wanneer Venlo 1 niet teveel veranderingen ondergaat, kunnen we onze doelen voor komend 
jaar naar omhoog bijstellen!  
 

Tot dan wens ik iedereen een fijne vakantie toe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 










 

Persoonlijke scores       Bordgemiddelde TPR 
 

Joep Nabuurs 7,5  uit  9 5,9 2331 
Mart Nabuurs 7,5  uit  9 6,1 2317 
Maarten Strijbos 6,5  uit  9 1,4 2335 
Rudi van Gool 6     uit  9 2,6 2244 
Joachim Guddat 6     uit  9 4,7 2192 
Henk van Gool 3     uit  9 3,9 1980 
Rainer Montignies 2,5  uit  5 2,4 2159 
Peter Schoeber 2,5  uit  6 7 2028 
Piet Thijssen 1     uit  2 8 2140 
Piet Boonen ½    uit  3 6,7 1760 
Willy Schmitz 0     uit  1 6 1763 
Hans Everaars 0     uit  1 7 1770 

Eindstand groep D tweede klasse KNSB 
 
1.   HMC CALDER 2  17 46,5 
2.   VENLO 1   13 43 
3.   RSC ’t PIONNEKE  12 41,5 
4.   DE PION   11 39 
5.   VIANEN/DVP  8 38,5 
6.   HSC HELMOND  8 36 
7.   OVERSCHIE  8 29 
8.   SMB 2   5 28 
9.   ZEIST   4 30 
10. KRIMPEN A/D IJSSEL 4 28,5 
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Venlo Twee 
 

De Finale 
 

Slotronde seizoen 06-07 
 

VSM-MSV I    vs.  Venlo II 
 

 

  En weer is het kampioenschap aan onze 
neuzen ontglipt…. 
Gevuld nochtans met goede moed togen 
wij die 15de april Roermondwaarts. Om 
een hauchdünne promotiekans te trachten 
te verzilveren. Het vereiste, 
onwaarschijnlijke scenario daartoe luidde: 
 

� spitsenrijder DJC haalt bakzeil tegen 
het Pionneke 

� Venlo bindt Mestreech aan de 
zegekar 

� opstootjes en schaakrellen blijven 
achterwege 

� natuurrampen blijven ons 
bespaard… 

� de dopingcontrole kan worden 
omzeild 

� weet niet meer wat ik hier nog wilde 
zeggen…. 

 
  Helaas luidde het klokje met de uitslagen 
op deze 6 voorwaarden resp.: neen, neen, 
ja, ja, ja. Daardoor voelde ik me achteraf 
nog maar eens de Louis van Gaal van de 
promotieklasse; we spelen het mooiste 
schaak, we hebben de beste ploeg, de 
knapste coach en toch…. Nèt niet. Het 
oude liedje dus.  
 

 
 

“Is die Nikolaus nou zo slim of…?” 

  Manmoedig ga ik nu maar over naar het 
gedeelte der gespeelde potten. Ditmaal een 
mengeling van een puur woordverslag en 
schaaktechnische beschouwingen. Kort. 
Volgorde: “Zoals de wind waait, waait 
mijn dasje”… 
 

Het wedstrijdgedeelte 
 

“Det is neet woar, det kin neet!!” schalde 
het rond vijven door de Jo Gerris arena.  
En alle schakers die dat hoorden, 
verstarden van ontzetting… 
Aanleiding hiervoor was mijn eigen 
verbale kreet van ongeloof en totale 
ontreddering toen de TIJGER mij 
meedeelde te hebben verloren…. Mijn 
complete wereldbeeld en diepste 
zekerheden daarmee in puin gooiend.  
Het schaakleven zal nooit meer hetzelfde 
zijn… 
Alzo geschiedde: 
 
Bord 3 
 
Wit: Geer ‘T’ Hovens (1993) 
Zwart: Manuel Weeks (2175) 
 
C49    Scotch,   Four Horses 
 
1.e4 e5 2.�f3 �c6 3.d4 exd4 4.�xd4 
�f6 5.�c3 �b4 6.�g5 h6 7.�xc6 
bxc6 8.�d2 0-0 9.�d3 d5 10.0-0 �e8 
11.exd5 cxd5 12.�e1 �g4 13.�xe8+ 
�xe8 14.f3 14...�c5+ 15.�h1 �e6 
16.�e2 �d7 17.�e1 �b8 18.b3 c6  
19.�d1 �d6 20.�f2 c5 21.�h4 c4 
22.�f1 �h7 23.�c3 �c7 24.bxc4 
dxc4  tot hier an toe hebben we een 
mooie regelmatige schaakpot mogen 
volgen waarin beide boys niet voor 
malkander onderdeden. Vanaf nu echter 
raakt onze man uit Tiglia het prooispoor 
bijster. Een naderhand geconsulteerde 
veearts stelde in Geerts geboortedorp vast 
dat: “De naas get ôngkstoake is en de teng 
neet sjerp mier zienne”.  Twee keer op tijd 
naar bed luidde de adviesremedie… 
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  25.�d4 ? �f6 26.�e3 Diagram 
 

��������	
 
���++�+� 
�����+���� 
�+�������� 
�++++  
!+��Q++# 
$+�%�&'+( 
)'+'++'�'* 
+++�,%+-. 
/012345678 

 
 verliest een pupke...26...�xh2 27.�xc4 
hier zien wij thans het uiterst zeldzame 
fenomeen van een tijger die zichzelf 
spietst door op de scherpe punt van een in 
een eigens daartoe gegraven tijgervalkuil 
geplaatste aangepunte paal te donderen. 
Werk aan de winkel voor de Partij Voor 
De Dieren [27.�d1 �c8∓] 27...�g3 
28.�a5 [28.�d1!?-+] 28...�b7 
29.�d1?? De laatste fout waarna even 
later gans Roermond dus stilviel en 
zweeg... [29.�e3 �xe1 30.�xe1 �xa2 
31.�h4-+] 29...�b5 [29...�b5 30.�g1 
�h5-+]  0-1 
 
 
 

 
 
De TIJGER in actie in vroeger dagen… 
 

Bord 7 
 
Wit: Nico van der Hoogt (1820) © 
Zwart: John Franssen (1691) 
 
Na een onschuldige Alapin Siciliaan 
(1.e4-c5 2.c3-d5) bereikten we na: 
14.�e2-f3 de volgende positie: 
 

��������	
 
��++���+� 
����+������ 
����+�+��� 
�+&+��&+  
!�'+++# 
$+�'+%+( 
)'++�''�'* 
+�,�%+,9-. 
/012345678 

 
U ziet het zelf: in het geheel niets aan de 
hand, 14…�fc8 ligt er voor (die hand). 
Doch dan weet John me volkomen te 
verrassen met: 14…�axb4??! Het 
geschenk werd in dank aanvaard en het 
punt na 69 (!!) zetten geëffectueerd. 
 
 
Bord 1 
 
Wit: Jos Rievers (1971) 
Zwart: Hans Ouwersloot (1949) 
 
Aljechin 
 
1.e4 �f6 2.e5 �d5 3.c4 �b6 4.c5 
�d5 5.�c4 e6 6.d4 d6 7.cxd6 cxd6 
8.�f3 �c6 9.0-0 �e7 10.�bd2 0-0 
laatste zet uit boek 11.a3 �c7 12.�e1 
�d7 13.b4 �ac8 14.�b2 dxe5 
15.dxe5 �fd8 16.�c1 �b8 17.�e4 
�e8 18.�e2 �f4 19.�e3 �g6 De druk 
op e5 neemt toe. 20.�eg5 �xg5 
21.�xg5 [Slechter is 21.�xg5 �cxe5 
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Meer ruimte c8−c1 22.�e2 h6 23.�xc8 
�xc8"] 21...�ce7 22.h4 h6 23.�g4 
�d5 24.h5 �ge7 25.�e4 �c6 26.b5 
�c3 Diagram  

��������	
 
������+�+� 
����+������ 
�+�+�+��� 
�+'+�'+'  
!+%+Q++# 
$�'��+&+( 
)�%+�''+* 
++�,�,9-. 
/012345678 

 
 Een grappige stelling. Hans blijkt op weg 
naar een dubieuze pionwinst 27.�f4 
[27.�xc3 �xe4] 27...�xb5??  
[27...�ed5 28.�xd5 �xd5 29.�c4"] 
28.a4?? Hierna heeft wit geen voordeel 
meer. [#28.�xb5 En Jos zou winnend 
voordeel krijgen. 28...�xb5 29.�b4+− 
En er hangen 2 lichte zwarte stukken. (Iets 
geheel anders dan: "Er hangen 2 
lichtzwarte stukken")] 28...�c7� 29.�a3 
�cd5 30.�g4 �f5 31.�xd5 [31.�d4 
�xd4 32.�xd4 �e7"] 31...�xd5 
[31...�xd5 32.�b4-+] 32.�xc8 �xc8 
33.�d4 �c4 Diagram  
 

��������	
 
���++�+� 
����++���� 
�++�+��� 
�++��'�+'  
!'+��&+Q+# 
$�%+++( 
)++�''+* 
+++�,9-. 
/012345678 

 

 En Jos lijkt zijn boeltje te kunnen gaan 
pakken... 34.�b2 �xa4? [#34...a5!?-+] 
35.�d1∓ ontkomen... 35...b5?? Geeft 
de tegenstander nieuwe kansen. 
[#35...�xd4 36.�xd4 �d8∓] 36.�xf5  
�b7 [#36...�xg2!? 37.�xh6+! 
Vernietiging van de pionnenstructuur 
37...gxh6 38.�xg2 �a8+ 39.�g3 a5$] 
37.�d6+− En nu plots staat DE 
Kerkummer op winst! 37...�e7 38.f3 
[#38.�e3!? �h4 39.�g3+− (39.�xb5 
Is veel zwakker. 39...�b4 40.e2 �c4∓) 
] 38...�g5 39.�c1 [39.�xb5 �b4 
40.�c1 �g3$] 39...�f4? [39...�xh5 
40.�d1 �h4=] 40.�c8+ �h7 41.�c2+ 
[41.�xb5?? Deze pion kun je beter laten 
staan. 41...�c4 42.�xc4 �xc4-+] 
41...�g8 42.�c1 [42.�xb5?! �xf3 
43.�c8+ �h7'] 42...�g3 43.�c8+ 
�h7 44.�c2+ Met gerafelde zenuwen 
werd hier maar tot remise besloten. ½–½ 
 
 

 

 
Hoezo op van de zenuwen? 
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Bord 4 
 
Wit: Jasper Zilverberg (1926) 
Zwart: Stephan Thijssen (1932) 

 
A 16 Engels 
 
 1.c4 �f6 2.g3 g6 3.�g2 �g7 4.�c3 
d6 5.e4 0-0 6.�ge2 �bd7 7.0-0 c6 
8.b3 �e8 9.h3 ...e5 10.d3 �c5 
11.�h2 �h5 12.f4 exf4 13.gxf4 �e6 
14.�e3 �exf4?   Diagram  
 

��������	
 
��+����+�+� 
����++����� 
�+���+�+� 
�++++�  
!+'+'��+# 
$+'�&'�%+'( 
)'++&+%9-* 
+�,+Q+,+. 
/012345678 

 
15.�xf4 �xf4 16.�xf4 g5 17.�e3 g4 
18.�d2 gxh3 19.�f3        Diagram  
 

��������	
 
��+����+�+� 
����++����� 
�+���++� 
�++++  
!+'+'++# 
$+'�&'�%%+�( 
)'+�Q&+9-* 
+�,+++. 
/012345678 

 
 Da's beter dan lopermaal h3. De zwarte 
haboer biedt de witte koning goede 
bescherming; kan immers niet door zijn 

eigen kameraden worden geslagen! 
19...�h4 20.�g1 �f8 21.�xg7? 
Waarom toch zo heftig? [¹21.�f4 Dit zou 
groot voordeel voor wit hebben 
opgeleverd. 21...�h6 22.c5+− ook d4 
met de volgende Fritziaanse variant leidt 
Jasper snel naar winst...; 21.d4 �e6 
22.�f4 �h6 23.�xg7 �xg7 24.�e6+ 
�xe6 25.�g5 en Hare Zwarte Majesteit 
komt schril krijsend jammerlijk aan haar 
eind...Nu komt het spelletje weer in 
gelijkwaardige banen.] 21...�xg7" 
22.�g3 f6 [#22...h6!?' Ziet er nog 
speelbaar uit.] 23.�ce2+− �h8 24.�d4 
�e5 25.�df5 �xf5 26.�xf5 �xf5 
27.exf5 �g8 28.�f2 �xf2+ 29.�xf2 
�g5 30.�xa7 Diagram  
 

��������	
 
�+++9�� 
��%�+++�� 
�+�����+� 
�+++'��  
!+'+++# 
$+'+'+%+�( 
)'+++9-* 
+++++. 
/012345678 

 
 En Jasper kwakt nog maar eens de winst 
het raam uit...[¹30.�e4!? �g8 
31.�xa7+−] 30...�xf5  31.�g4 �a5 
32.�d4 �xa2+ 33.�xh3 �g7 34.�f5 
c5 35.�e3 �a3 36.�f4 �xb3 37.�xd6 
b5 38.�xc5?? Diagram  
 
Dat bevindt zich op de volgende pagina, 
het toont de opmaat naar een, uit 
Maastrichts oogpunt, dramatisch einde… 
 
[ Uit de diepste krochten der aarde 
ontsteeg een grote jammerklacht ten hemel 
en ook het monster Hydra beklom het 
zwerk en spoog de hemelen vol vuur…] 
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��������	
 
�++++� 
�+++9��� 
�++��+� 
�+��%+%+  
!+'+++# 
$+�+'++-( 
)++++* 
+++++. 
/012345678 

 
 Hier is waarschijnlijk wederom sprake 
van de reeds eerder door mij beschreven 
damslagreflex in de partij Willi Schmitz 
versus René Mussen, Venlo 2006. Nu 
verliest Jasper zelfs nog...[38.�g4 �b1 
39.cxb5 �xb5 40.�e4$] 38...bxc4∓ 
[38...bxc4 39.�g4 c3∓]  0-1 
 
 

 
 
Er wordt hier vandaag niet gejuicht, begrepen ? 

 
 
Bord 8 
 
Wit: Jos Uiterwijk (1767) 
Zwart: Ad Burgmans (1647) 
 
  Dat het opereren in de promoklas geen 
sinecure is, moest Ad dit seizoen meer dan 
eens ervaren. Het doet derhalve 3dubbel 
deugd om nu melding te kunnen maken 
van Ads eerste externe schaakscalp.  

Een compleet verslag van ’s mans 
verdienste. 
Siciliaans, Lasker/Pelikan/Svesjnikov  B33 
 
 1.e4 c5 2.�f3 �c6 3.d4 cxd4 
4.�xd4 �f6 5.�c3 e5 6.�db5 d6 
7.�g5 a6 8.�xf6 (�a3 is 
gebruikelijk) gxf6 9.�a3 b5 10.�d5 
�g7 11.c3 �e7 12.�xe7 �xe7 
13.�d3 f5 14.0-0 0-0 15.�h5  15...f4   
Diagram 
 

��������	
 
��+�+���+� 
�++������� 
��+��++� 
�+�+��+Q  
!++'��+# 
$�&�'%++( 
)'�'+�''�'* 
+�,++,9-. 
/012345678 

 
 Ad verlaat hier het pad der duffe, dorre 
theorie. Beide heren bedienden zich 
trouwens van een heden ten dage 
populaire variant in het Siciliaanse 
complex; de zogeheten  “Svesjnikov”. 
 
Serieus schaakkundig intermezzo 
 
Een aantal jaren geleden wierp ons 
geachte medelid Hans Everaars in een 
door hem in kleine kring uitgebrachte, 
interessante schaakkundige beschouwing 
de vraag op wanneer er eigenlijk sprake is 
van “de” Svesjnikov.  
De Wikipedia encyclopedie meldt:  
 

Hier volgen de zetten van de Svesjnikov 
variant: 1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cd 4.Pd4 
Pf6 5.Pc3 e5 6.Pdb5 d6 7.Lg5 a6 8,Pa3 b5 
9.Lf6 gf 10.Pd5 f5 (diagram) 
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�	�������
 
+,+%9-Q+�,. 
)�''�'+'�''* 
$+++�&( 
!++'++# 
�+���&+�+  
�++���+�� 
��+�+++� 
���������+�� 
/765432108 
 

Dr. Euwe geeft reeds in zijn “Theorie der 
Schaakopeningen”, deel 9 in 1958 de 
variant aan tot 8. �a3 doch laat dan helaas 
niet b5 volgen. Het systeem tot de 
“zuivere” bovenstaande Svesjnikov wordt 
in ieder geval ingeleid door de zet van de 
Argentijn Pelikan nl. 5….e5, gevolgd door 
6.�db5   
Het is de verdienste van Jevgeni 
Svesjnikov (*Rusland 1950) geweest het 
systeem eind jaren 60 te hebben 
geanalyseerd en gepopulariseerd. 
 

 
 
 

Jevgeni Svesjnikov 
 

Winnaar van het toernooi van Hastings in 
1984. Elo: 2500. 
 

   De partij ging verder met: 16.�c2 a5 
17.�xb5 �b7 dreigt: �b7xb5 [17...�b8 
18.�a3=] 18.�e2  18...�e6 19.c4 
�h8 20.f3  20...f5 21.�ad1 Weiß droht 
Materiaalgewin: �d1xd6 21...�ad8 
22.�d2 �f6 23.�fd1 �e7 24.b3 �c7 
25.�e1 fxe4 [25...�f6 26.�d3=] 
26.fxe4"  Diagram  
 

��������	
 
�+����9�� 
�+����+�� 
�+���++� 
���%+��+  
!+'+'��+# 
$+'+++( 
)'+�,Q+'�'* 
+++,�&9-. 
/012345678 

 
 Al schuivend, schrapend en schavend 
heeft wit de betere stelling verworven. 
Echt gevaar dreigt onze preses echter 
niet...26...�g8 27.�f3 27...�h3 28.�f1 
�c5+ 29.�h1 �g4 30.�f2 �c7 
31.�d3 �g7 32.�1d2 �dg8 33.�f1 
�c5 34.�g1 �c7 35.�c2??   Diagram 
 
 

��������	
 
�+++�9�� 
�+�������� 
�+��++� 
���%+��+  
!+'+'���+# 
$+'+,+&+( 
)'+,++'�'* 
++++�Q-. 
/012345678 
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 Jos heeft al laverend en manoeuvrerend 
nog niet veel weten te bereiken. Deze 
laatste zet echter smijt het witte voordeel 
in de plomp; sterkerder, hij verliest stante 
pede. [35.�a1 �g6'] 35...�h3??   Maar 
zo niet!! [35...d5! Is de kortste weg. Deze 
brutale boer mag op geen enkele wijze 
worden geslagen 36.�e1 (36.�xd5 
�xf3) 36...�xf3 37.�xf3-+ �b4 38.�c1 
dxe4 39.�f1 e3 40.�d1 �c8 41.a3 En 
de witte stelling is vol gaten en bressen 
geschoten door de bestuurlijke artillerie. 
Het is de hoogste tijd voor de witte vlag 
daar anderszins een bloederig einde 
naakt...] 36.�f1?? Nog maar eens een zet 
uit de categorie: "Beter Van Niet". Was er 
sprake van bedenktijdkrapteperikelen? Nu 
wordt Jos ge4rendeeld en gebraakt op het 
rad... [#36.�dd2' en Jos speelt weer 
mee..] 36...�xg2-+ 37.�d1 [37.�xg2 
bietet noch letzte Rettungschancen 
37...�xg2+ 38.�xg2 �xg2 39.�xg2-+] 
37...�xc2 38.�xc2 �g2+ [#38...�b6 
met nog groter voordeel 39.�e8 �xe8 
40.�g5-+] 39.�xg2 �xg2 40.�xg2 
�f8  41.�h4? [41.�d2-+] 41...�c5 
[41...�c5 42.a4 �a3-+]  0-1 
 

En Willi? Die was die namiddag 
kränkelnd en verloor vrij snel. 
 

 
 
“Ich hab’s Ihnen schon mal gesagt Herr 
Schmitz: weniger Schach, mehr an die frische 
Luft und… entfernen Sie das Schachbrett aus 
Ihrem Bett!” 

  Ter afronding nog een 2 tal spel-
momenten van Bas en Piet. 
 
Bord 2 
 
Wit: Maarten-J. Oosterman(1959) 
Zwart: Bas van der Grinten (1902) 
 
Stelling na 18.�ac1… 
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Na een begin, opgeluisterd door de zoete 
klanken van een romantisch wenende 
doedelzak, perst Bas er hier een plotse 
dissonant uit en speelt: 18….f5?? en kan 
na 19.�xa6 de pijp eigenlijk al aan 
Maarten (J) overhandigen… 
Teambelangen verbieden dit echter en Bas 
speelde professioneel verder. 
Baten deed het niet. 
 
Tenslotte nog eventjes naar Piets Potje. 
 
 
Bord 6 
 
Wit: Ashraf Ibrahim (1745) 
Zwart: Piet P.W.Thijssen (1842) 
 
 
Uiterst voorzichtig monsteren we hun 
stelling na 39….h5…  
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Onze Thesauriër heeft zich wat voordeel 
verschaft, nadat de strijd den gehelen tijd 
gelijk opging. Maar dan komt de zet voor 
die vermaledijde tijdcontrole…Er kwam: 
40.�a4?? (fxg5 is kilometers beter) en na 
40….h4+ krijgt Piet al vrij snel een 
gewonnen stelling die na 46.�f1 
culmineert in de volgende positie: 
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Nu zou 46….�h6 de witte lichten hebben 
uitgeblazen. Zou, want hier vindt de oud-
Blerickenaar 46….�d3+ sterker en laat 
Ashraf weer terug in play. In een 
dubbeltoreneindspel krijgt Piet nog 
eenmaal na zet 63 de kans om de 
lauwerkrans te grijpen. Laat die liggen, 
waarna een remise resteerde… 
 

  Alles overziende, rekenende en 
concluderende: 
 

MSV-VSM I  -  Venlo  II:   4-4 
 

 

De persoonlijke seizoensresultaten 
 
Naam  ap   bp   bord   TPR 
 
Jos Rievers   7    2,5    1      1756 
Bas van der Grinten  7    3,5    2      1901 
Geert Hovens   6    4,5    3      2122 
Piet P.W.Thijssen  5    2,5    4,8   1809 
Willi Schmitz   7    3     5,1   1745  
Nico van der Hoogt©  7    5,5    6,6   2013 
Marc van der Lee  5    2,5    7      1776 
Ad Burgmans   5    1       8      1515 
Piet Boonen   2    1,5    3,5   2038 
Stephan Thijssen  3    3       4      2249 
Frans Mertens   1    1       5      2083 
Thijmen Smith  1    1       8      1864 
 
Een bijzonder woord van dank aan onze 
vervangende spelers! 6,5 uit 7!  
 
Ook U geduldige lezer: dank en nogmaals! 
 
 
C: Nico     En nu: Vrij schaken maar!! 
 
 
 



Verslag wedstrijd jeugd tegen senioren 7 juni 2007 Door Piet Thijssen

Op de inhaalavond van het ABN-AMRO Open Kampioenschap van Venlo en Omstreken werd de
halfjaarlijkse wedstrijd tussen de aanstormende jeugd van Venlo tegen de gesettelde senioren
gespeeld. Aan Joep Nabuurs werd dispensatie verleend om bij de jeugd mee te kunnen spelen.
Volgens de ratinglijsten, bij de jeugd zijn dat de jeugdratinggetallen van de KNSB en bij de senioren
de clubratinggetallen, zou de vermoedelijke uitslag in het voordeel van de "oudjes"  moeten uitvallen.
Echter dat viel vies tegen voor de prépatat generatie! Het waren de jonkies die schaakles doceerden.
Als Victor niet in tijdnood was geraakt, had ook Piet Kuntzelaers met een toren minder, een dikke
nul aan zijn wielrennersbroek gekregen. Nu werd het remise.
Uitslag eerste ronde 4½-2½ voor de jeugd.
In de tweede ronde wonnen Willem, Sjors en Joep al snel hun partijen van Dick, Ger en Piet(Thijssen).
Gelukkig konden Mart en Jos iets terug door van Florens en Victor te winnen, maar de nederlaag
stond reeds vast. De onvermoeibare Piet Kuntzelaers was inmiddels met Willem Suilen, die reeds
zijn twee partijen had gewonnen, aan het schaken geslagen. Ondertussen had Guido met een loper
meer Adriaan van het bord gezet en was alleen nog Nico en Thjimen aan het spelen.
Piet Kuntzelaers wilde nog graag wel verder schaken tegen Willem en op zijn Tegels vroeg hij:
"Nog ein pötje of mosse nao hoës?". Inmiddels waren ook de ouders van de diverse jeugdspelers
in het speellokaal aanwezig waaronder de ouders van Willem. Piet kon nog "ein pötje" schaken!
De partij tussen Nico en Thijmen was erg spannend. Nico sloeg op b7 een pion (altijd link) en 
Thijmen zette zijn paarden op de goede velden. Plotseling kon de dame van Nico zich niet in
veiligheid stellen. Hij kreeg er een toren en paard voor terug. Dit was te weinig en Thijmen won
ook zijn tweede partij van de avond.
De jeugd ging naar huis, de senioren in wanhoop achterlatend. Dit roept om verschrikkelijke wraak
in december 2007.

Jeugd Senioren 1e ronde 2e ronde

1 Joep Nabuurs 2044 - Stefan Thijssen 1951 0 -1 

2 Thijmen Smith 1688 - Willi Schmitz 1820 1 - 0 

3 Guido Faassen 1679 - Theo van Spijk 1660 1 - 0 

4 Willem Suilen 1397 - Henk Suurhoff 1440 1 - 0 

5 Sjors Clabbers 1241 - Karl Jacobitz 1623 0 - 1 

6 Florens Cals 1016 - Peter Timmermans 1232 1 - 0 

7 Victor Peeters 1000 - Piet Kuntzelaers 1581 ½ - ½

Gem. rating 1438 1615 4½ - 2½

1 Joep Nabuurs 2044 - Piet Thijssen 1885 1 - 0 

2 Thijmen Smith 1688 - Nico van der Hoogt 1866 1 - 0 

3 Guido Faassen 1679 - Adriaan Cloin 1686 1 - 0 

4 Willem Suilen 1397 - Dick Kappert 1706 1 - 0 

5 Sjors Clabbers 1241 - Ger van Leipsig 1623 1 - 0 

6 Florens Cals 1016 - Mart Dael 1505 0 - 1

7 Victor Peeters 1000 - Jos Kempen 1359 0 - 1 

Gem. rating 1438 1661 5 - 2 

Totaal 1438 1638 9½ - 4½
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De inzet van een groot aantal vrijwilligers zorgde voor een geslaagd NK – Jeugd. 




