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In memoriam Theo van Spijk 
 

Bij zijn afscheid als voorzitter van de Venlose 
Schaakvereniging (Theo zei altijd: de Koninklijk 
Erkende Venlose Schaakvereniging) werd hij vorig 
jaar augustus benoemd tot erelid. Hij was al lid van verdienste. Bovendien kreeg 
hij de waarderingsonderscheiding van de gemeente Venlo. Hij genoot van alle 
hulde die over hem werd uitgestrooid en hij deelde zijn vreugde met Diny die bij 
die gelegenheid in de bloemen werd gezet. Die avond was een bekroning van 
een lange staat van dienst. Volgend jaar zou hij zestig jaar lid zijn van de 
vereniging. Hij hielp ons daar vaak aan herinneren, opdat we het niet zouden 
vergeten.  
 
In die zestig jaar heeft hij veel betekend voor het schaken. Een groot kampioen 
is hij nooit geweest, hoewel hij een keer kampioen van Venlo is geweest. Met 
een elo van onder de 1700 draaide hij mee in de middenmoot. Wel heeft hij nog 
meegespeeld in het eerste team van Venlo, maar dat is al een tijd geleden. De 
betekenis lag vooral op het bestuurlijke vlak. In 1956 is hij voor het eerst in het 
bestuur van de vereniging gekomen als secretaris voor een korte periode van 
twee jaar. Van 1963 tot 1967 is hij wederom secretaris van het bestuur geweest. 
In 1973 heeft hij opnieuw voor een jaar het secretariaat bekleed. Vanaf 1981 tot 
heden heeft hij de Limburgse Schaakbond vertegenwoordigd in de bondsraad 
van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Van 1998 tot 2006 is hij voorzitter 
geweest van de Venlose Schaakvereniging en vanaf 2006 vice-voorzitter. 
Inderdaad een grote staat van dienst waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. 
 
We zullen hem missen in het bestuur, vooral ook omdat hij een groot netwerk 
aan contacten had. Als geen ander wist hij wie je voor bepaalde zaken moest 
aanspreken, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven, en hoe je dat het 
beste kon aanpakken. We zullen hem ook missen als enthousiaste teamleider 
van het vierde team, dat vorig seizoen kampioen werd in de derde klasse C van 
de Limburgse Schaakbond. Hij hield statistieken bij van de individuele prestaties 
van de teamleden en in zijn verslagen in het clubblad kon je tussen de regels 
door lezen dat het gedrag van sommige spelers hem niet beviel. Zo schreef hij 
over de wedstrijd tegen Horst over een bepaalde speler (ik noem niet zijn 
naam): “Evenals op 19 maart was hij op het vastgestelde tijdstip niet aanwezig, 
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maar in tegenstelling tot toen was hij nu wel thuis en na mijn telefoontje was hij 
binnen een kwartier in het clublokaal”. 
 
De donderdagavond was voor Theo heilig. Als hij moest afzeggen liet hij dat 
ruim van tevoren weten. Vorige week donderdag zou ik tegen hem spelen in de 
interne competitie. Kort voor aanvang van de wedstrijd kreeg ik het bericht dat 
Theo zich niet goed voelde en afzegde. Dat vond ik jammer, want ik had iets 
leuks voorbereid en ik had me erop verheugd om tegen Theo te spelen. Helaas, 
die partij zal niet meer gespeeld worden.  
 
We hebben veel herinneringen. Theo was een lid van verdienste, een erelid. We 
zullen de herinneringen koesteren. 
 
Venlo 20 september 2007  
Ad Burgmans, voorzitter 
 
 
 
  “Schaken was zijn passie” 

 
Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden 
van ons dierbaar bestuurslid en erelid 

 
Theo van Spijk 

 
Hij was vanaf 1948 lid van onze vereniging en heeft grote 
verdiensten gehad voor het schaakleven in Venlo,  
de Limburgse Schaakbond en de Koninklijke Nederlandse 
Schaakbond.  
Met respect en dankbaarheid zullen wij hem blijven herinneren 
als een innemend mens en schaakvriend.  
 
Ons medeleven gaat uit naar zijn Diny, Pascal, Hub en verdere 
familie. 
 

bestuur en leden 
Kon. Erk. Venlose Schaakvereniging 
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CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING 2007-2008  nr. 1 

 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 
 
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  01.01.88) 
 junioren € 22,50 per half jaar (geb. 01.01.88 - 31.12.91) 
 aspiranten € 22,50 per half jaar (geb. na  31.12.91) 
 
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 
 
Redactie M. van der Lee m.vdlee@wxs.nl 
 Malherbestraat 3 077-3543253 
 5924 BG  Venlo  
 
Internet: www.venlose-sv.nl 
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 INHOUD  
 
 
 
 

In Memoriam Theo van Spijk Ad Burgmans 
Ontwerp omslag Marc van der Lee 
Programma t/m  26 december 2007 Piet Thijssen 
Personalia / medelingen Bas van der Grinten 
ELO-lijst Ger van Leipsig 
Theo van Spijk leefde voor het schaken Bas van der Grinten / Marc van der Lee 
Interne competitie Piet Thijssen 
Openingswoord jaarvergadering Ad Burgmans 
Notulen algemene ledenvergadering 23 augustus 07 Bas van der Grinten 
15e Union Scipt Schaakkampioenschap Oprto Henk van Gool 
Jeugdrubriek Mart Nabuurs 
Rapidtoernooi voor jeugdteams in Mierlo Mart Nabuurs 
  
 
 

 PROGRAMMA  
 
 

 

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. : 8 november 2007    

Oktober  2007 
29-okt-07 ma. 3e ronde LiSB -bondscompetitie  Blerick 2 - Venlo 5 
   EWS - Venlo 4 
November  2007 
01-nov-07 don. 7e ronde groep 1-2-3,  8e ronde groep 4 -5  
03-nov-07 zat. 3e ronde KNSB -bondscompetitie  Venlo - HSC Helmond 
04-nov-07 zon. 2e ronde LiSB -bondscompetitie  MSV-VSM 1 - Venlo 2 
   MSV-VSM 3 - Venlo 3 
08-nov-07 don. 8e ronde groep  1-2-3,  9e ronde groep 4 -5  
10-nov-07 zat. Streeperkruistoernooi 50+ Schaesberg   
15-nov-07 don. inhalen groep 1 -2-3,  10e ronde groep 4 -5  
22-nov-07 don. 9e ronde groep  1-2-3,  inhalen groep 4 -5  
22-nov-07 don. 4e ronde LiSB -bondscompetitie  Venlo 4 - Blerick 2 
   Venlo 5 - Horst 2 
24-nov-07 zat. 4e ronde KNSB -bondscompetitie  RSC 't Pionneke-Venlo 
25-nov-07 zon. 3e ronde LiSB -bondscompetitie  Venlo 2 - Horst 1 
   Venlo 3 - Bergen 
29-nov-07 don. inhalen groep 1 -2-3,  11e ronde groep 4 -5  
December  2007 
06-dec-07 don. inhalen groep 1 -2-3,  12e ronde groep 4 -5  
13-dec-07 don. 10e ronde  groep  1-2-3,  13e ronde groep 4 -5  
13-dec-07 don. 5e ronde LiSB -bondscompetitie  Venlo 5 is vrij 
   Horst 2 - Venlo 4 
15-dec-07 zat. 5e ronde KNSB -bondscompetitie  Venlo - Bat Zevenaar 
16-dec-07 zon. 4e ronde LiSB -bondscompetitie  Hoensbroek - Venlo 2 
   Reuver - Venlo 3 
20-dec-07 don. 14e ronde interne competite gr. 4 -5  
20-dec-07 don. Wedstrijd jeugd -senioren   
23-dec-07 zon. Invitatietoernooi Tegelen   
26-dec-07 woe. (Gong) schaaktoernooi  in LimianZ  Begin 16 uur 
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 PERSONALIA  
 
Aangemeld als lid Eric Braun  Oremusplein 42 
 026 - 3510587 6815 DR  Arnhem 
  

 Marcel Dijkstra Wanssumseweg 12A 
 06-46340395 5807 EA  Oostrum 
 

Aangemeld als jeugdlid Baer Lamberts Van Cleefstraat 9 
 077-3549839 5911 BD  Venlo 
 

Adeswijziging (nu correct) Stephan Thijssen Schillerstraat 130 
  5924 CS Venlo 
 

Afgemeld als lid Adriaan Cloin  
 
 

---- Ingezonden mededeling ---- 
 
 
Aan alle schakers van de Club, 
 
Bij deze wil ik een ieder bedanken voor de leuke tijd die ik gehad heb bij de Club. 
Alhoewel ik er niet altijd kon zijn  i.v.m. mijn werk vond ik het altijd erg gezellig om aanwezig te 
zijn op de donderdagavond. Het waren niet alleen de schaakpartijen die interessant waren, het 
contact onderling zeer zeker ook. 
Tevens wil ik het bestuur nogmaals bedanken voor het zeer attente kaartje bij de geboorte van onze 
dochter. Dat zijn precies de kleine dingen in het leven, die de mens deugt doet. 
Als iemand in de buurt is in Nijmegen, en zin heeft in een potje schaak of koffie, is 'ie' van harte 
welkom. 
Vriendelijke groeten,  
  
Maarten Koelemaij 
Coldplaystraat 8 
6663 HX   Lent 
Tel; 0243578811 
email; maarten @koelemaij.nl 

---------------- 
 

 MEDEDELINGEN  
 
• Het heengaan van Theo van Spijk op vrijdag 14 september betekent een onvoorstelbaar verlies 

voor onze club en het Limburgse schaakleven. Hij laat een grote leegte achter.  
Zie ook het In Memoriam door voorzitter Ad Burgmans (aangevuld met verdere artikelen ter 
nagedachtenis aan Theo van Spijk, red) 

• Externe competitie : 
Venlo 1 (2e klasse KNSB) is uitstekend uit de startblokken gekomen met twee overwinningen: 
op 15 september thuis tegen Paul Keres 2 (4,5-3,5) en op 6 oktober uit tegen Roosendaal (3,5-
4,5). 
Venlo 2 (promotieklasse LiSB) had ook een prima seizoensstart door een ruime zege op 
Kerkrade 1 (6,5-1,5) in de thuiswedstrijd op 7 oktober, die voor de afwisseling in de 
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Maagdenberg plaatsvond.  
Venlo 3 (2e klasse LiSB) kon het tegelijkertijd helaas niet redden tegen Leudal 2 (1-5). Het 
enige punt werd hier behaald door ons nieuwe lid Eric Braun. 
Venlo 4 (3e klasse LiSB) zal helaas Theo van Spijk moeten missen. 
Niettemin werd in de 1e ronde Venlo 5 overtuigend verslagen met 3,5-0,5. 
Venlo 5 versloeg in de 2e ronde EWS (Weert) met 2,5-1,5. 

• Tijdens de Algemene Vergadering van de LiSB op 22 september in Stein is een vrijwel geheel 
nieuw bestuur gekozen, onder voorzitterschap van Frank Clevers. 
Hierin is onze club niet meer vertegenwoordigd. Wel zijn drie van onze leden benoemd in de 
nieuwe Commissie van Beroep: Piet Boonen, Ad Burgmans en Joop Jansen. 

• Toernooien in de komende periode : 
za 10 nov  50+ - toernooi Schaesberg 
zo 23 dec  Invitatietoernooi Tegelen 
wo 26 dec  Gongschaken in Limianz (?) 
za 5 jan  Open Limburgs snelschaakkampioenschap Horst 
zo 6 jan  Nieuwjaarstoernooi Herkenbosch 
11 t/m 13 jan Weekend-vierkamp Corus Wijk aan Zee 

 
Bas van der Grinten, secretaris 
 
 
 
 

Clubelolijst 
 
 

Naam ELO Naam ELO Naam ELO 
M. Strijbos 2299 N. van der Hoogt 1897 G. van Leipsig 1602 
R. van Gool 2137 F. Mertens 1870 G. Faassen 1572 
R. Montignies 2111 J. Jacobs 1870 I. Wuts 1552 
H. van Gool 2110 G. Dierx 1865 J.P. Joosten 1537 
J. Guddat 2110 J. op de Laak 1819 M. Dael 1515 
M. Nabuurs 2059 H. Borghouts 1808 T. Kuijpers 1469 
J. Nabuurs 2058 M. van der Lee 1787 H. Suurhoff 1440 
P. Schoeber 2056 W. Schmitz 1781 G. Oosterbaan 1419 
S. Thijssen 1975 E. Braun 1708 F. v Heemskerk 1412 
J. Rievers 1952 D. Kappert 1708 P. vd Ven 1410 
E. Clevers 1942 H. van Spijk 1707 J. Kempen 1355 
P. Boonen 1935 R. Roberts 1693 W. Ludema 1341 
B. van der Grinten 1920 H. Leenders 1650 P. Timmermans 1211 
T. Smith 1920 A. Burgmans 1620 M. Dijkstra 1203 
G. Hovens 1917 R. Vink 1618 S. Alizadeh 1166 
J. Jansen 1915 G. Munten 1615 K. Förster 1108 
P. Thijssen 1902 B. Lietz 1612 J. Verplakke 1083 

H. Everaars 1898 K. Jacobitz 1608 Door: Ger van Leipsig 
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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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Theo van Spijk leefde voor het schaken 
 
 
Met een lange staat van dienst zal Theo van Spijk ons blijvend in herinnering staan als 
één der groten voor onze schaakvereniging. Ook buiten de vereniging was Theo alom 
bekend wegens zijn onvermoeibare inzet voor het schaken. 
Het leek soms of alles wat Theo deed wel iets met schaken te maken had. 
Het schaken liep als een rode draad door zijn leven. 
Een kort overzicht. 
 

----------------- 
 
 
Persoonlijk : 
 
Naam : Theo H. C. W. van Spijk 
Adres : van Millenstraat 20  5913 VL  Venlo 
Geboren : 14 november 1933 
Lid sinds : 1 september 1948 
 
 
(Bestuurs)activiteiten binnen Venlose Schaakvereniging  
 
• Theo van Spijk was bestuurslid van 1955 tot 1967. Naast secretaris was hij onder 

meer actief als commissaris van materiaal en bibliothecaris. In 1973-1974 is hij 
terug voor ca. een half jaar. 

• Op 28 augustus 1997 komt hij weer in het bestuur, ditmaal als vice-voorzitter. Een 
jaar later, 27 augustus 1998, wordt hij gekozen tot voorzitter. Deze functie blijft hij 
bekleden tot 24 augustus 2006. Bij zijn aftreden ontving hij de Waarderings-
onderscheiding van de gemeente Venlo in de vorm van een erespeldje uit handen 
van loco-burgemeester R. Testroote. Een tweede onderscheiding was de 
benoeming tot erelid van onze schaakvereniging. Daarvoor ontving hij een fraai 
ingelijste oorkonde van de nieuwe voorzitter A. Burgmans. Zijn echtgenote Diny 
was bij deze uitgebreide huldiging aanwezig. 

 Na zijn aftreden heeft hij zich als bestuurslid bezig gehouden met o.a. P.R. 
• Als voorzitter van de Venlose Schaakvereniging én van de speciaal voor het 75-

jarig jubileum opgerichte Stichting Schaakvrienden Venlo heeft hij een sleutelrol 
gespeeld bij de organisatie van het grote jubileumtoernooi in 2000 in De 
Maaspoort. De interland Nederland – Duitsland, waar vele grootmeesters aan 
deelnamen, betekende  voor Venlo een schaakevenement van ongekende allure. 

• In zijn voorzittersperiode heeft hij zich altijd ingespannen de club naar buiten toe zo 
goed mogelijk te vertegenwoordigen. Daarbij heeft hij ook diverse sponsors 
kunnen binnen halen. 

• Hij was jarenlang drukker geweest van ons clubblad en van de jubileumuitgaven bij 
het 60-jarig en 75-jarig bestaan in resp. 1985 en 2000. 

• Hij was 16 jaar - tot op de dag van heden - sponsor van het jaarlijkse Van Spijk- 
jeugdtoernooi en van diverse andere activiteiten. 
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Overige activiteiten in de schaakwereld 
 
• Reeds vele jaren bondsraadslid namens de Limburgse Schaakbond 
• Vanaf 1960 tot 1999 directeur van Drukkerij Van Spijk en daardoor gedurende 

lange periode verantwoordelijk geweest voor het drukken van het bondsblad van 
de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en diverse andere belangrijke 
tijdschriften. 

 De drukkerij genoot landelijke bekendheid mede door uitgaven via de uitgeverij van 
kunstboeken. Ook veel schaakboeken en schaaktijdschriften werden en worden 
nog op de drukkerij gemaakt, zoals CSVN, Computerschaak Vereniging 
Nederland, waar hij sinds de oprichting lid van is. 

• Ned. Bond van Schaakprobleemvrienden, hiervan lid sinds eind jaren 60. 
• NBC, Nederlandse Bond van Correspondentieschakers. Hiervan is hij ook lid sinds 

de oprichting op 16 nov. 1966. Het landelijk nog steeds in gebruik zijnde logo is 
destijds op de drukkerij ontworpen.  

 
 
Activiteiten binnen Venlose gemeenschap 
 
• Gemeenteraadslid voor het CDA van 1978 tot 1986. Hierbij was hij lid van de 

commissie financiën en maakte hij deel uit van het Gemeenschappelijk Overleg. 
Samen met Riet Fleuren en enkele anderen vertegenwoordigde hij een bepaalde 
"bloedgroep"  binnen het CDA.  

• Bestuurslid Burgerlijke Godshuizen 
• Lid van de commissie Venlonaar van het Jaar. 
• Jarenlang actief lid van carnavalsvereniging “Boete de Poart”. 
 
Diversen 
 
• Persoonlijk kenmerk : Eerlijk, rechtuit 
• Hij voetbalde in zijn jeugd bij VVV 03. Omdat dit geen katholieke vereniging was 

mocht hij daardoor niet naar het St. Thomascollege. Daarom ging hij naar de Rijks 
HBS waar hij jarenlang met Riet Fleuren in de klas heeft gezeten. 

 
---------------------------- 

 
Tot aan zijn overlijden vervulde Theo van Spijk nog altijd diverse functies. 
Hij was bestuurslid bij onze vereniging en teamleider van het vierde team. 
Verder was hij (reserve-)bondsraadslid van de LiSB, wat inhield dat hij de LiSB 
vertegenwoordigde als afgevaardigde in de KNSB Bondsraad. Deze functie vervulde 
hij al vanaf het seizoen 1981-1982. Hij zou in deze functie afscheid nemen in 
september 2008. Hij vond dat een mooi moment omdat dat zou samenvallen met zijn 
60-jarig lidmaatschap. 
 
Theo van Spijk overleed op vrijdag 14 september 2007 op 73-jarige leeftijd in het 
ziekenhuis te Endhoven. 
 

Bas van der Grinten / Marc van der Lee 
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 INTERNE COMPETITIE  
GROEP 1          

  Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal    
1 H. Everaars   1 0 ½ ½ 0-0 2   
2 B. van der Grinten 0   1 0 ½-0 1 2½   
3 G. Hovens 1 0   1 0   2   
4 S. Thijssen ½ 1 0   ½ 0 2   
5 H. van Gool ½ ½-1 1 ½   ½ 4   
6 M. Strijbos 1-1 0 1 1 ½   4½   

           
GROEP 2          

  Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal    
1 H. Borghouts   ½ 1 1 1 1-0 4½   
2 J. op de Laak ½   0 1 1-0 0 2½   
3 R. Roberts 0 1   1 0 0 2   
4 W. Schmitz 0 0 0   0 0 0   
5 N. van der Hoogt 0 0-1 1 1   1 4   
6 P. Thijssen 0-1 1 1 1 0   4   

           
GROEP 3          

  Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal    
1 G. Munten   1   0   ½ 1½   
2 A. Burgmans 0   0 1   1 2   
3 R. Vink 1     0   0 1   
4 H. Leenders 1 0 1       2   
5                   
6 D. Kappert ½ 0 1       1½   

           
GROEP 4          

  Naam 1 2 3 4 5 6 7 Totaal   
1 P. van der Ven   0 0 0   0   0  
2 T. Kuijpers 1   1 0 0   0 2  
3 M. Dael 1 0   1   0 ½ 2½  
4 K. Jacobitz 1 1 0     0 1 3  
5 JP. Joosten   1       0 0 1  
6 B. Lietz 1   1 1 1     4  
7 G. van Leipsig   1 ½ 0 1     2½  

           
GROEP 5          

  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal  
1 J. Kempen   0   1 1 0   1 3 
2 J. Verplakke     1R 0 0 0 0   1 
3 S. Alizadeh   0R   0R 0 0 0 0-0 0 
4 P. Timmermans 0 1 1R   0 0 0 1R 3 
5 W. Ludema 0 1 1 1   ½ 1   4½ 
6 F. Heemskerk 1 1 1 1 ½   1 1 6½ 
7 G. Oosterbaan 1 1 1 1 0 0   1 5 
8 M. Dijkstra 0   1-1     0 0   2 

           Bijgehouden door:  Piet Thijssen       
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Openingswoord Jaarvergadering           Ad Burgmans, voorzitter 
 
Hartelijk welkom op deze jaarvergadering van de Koninklijk Erkende Venlose 
Schaakvereniging. 
In het bijzonder heet ik welkom onze ereleden, tevens lid van verdienste, Huub Borghouts 
en Theo van Spijk en ons erelid Hub van Spijk. Ook een bijzonder welkom aan Toos 
Kuijpers, Nico van der Hoogt en Henk van Gool, allen lid van verdienste. Paul van der 
Sterren, erelid, en Frans Mertens, lid van verdienste, zijn vanavond niet aanwezig. 
 
De Venlose Schaakvereniging viert op 1 september zijn 82e verjaardag. Ter gelegenheid 
hiervan bied ik namens het bestuur iedereen een consumptie aan. Ondanks de hoge 
leeftijd gaat het goed met de vereniging. Iedereen die de laatste maanden mee heeft 
gedaan aan het ABN Amro toernooi, het Open Venlose, of aan het Peters Interieur 
Zomertoernooi snelschaken, heeft kunnen vaststellen dat het schaakplezier weer helemaal 
terug is. Er wordt strijd geleverd en dat gaat soms samen met veel emotie. Ook de 
prestaties van onze teams in de KNSB en de Lisb competitie zijn goed. Het eerste team is 
vorig jaar gepromoveerd naar de tweede klasse KNSB en is dit jaar als tweede geëindigd. 
Het tweede team werd tweede in de promotieklasse van de Lisb. Het derde team, de 
combinatie met de Blerickse Schaakvereniging, legde in de tweede klasse beslag op de 
vierde plaats na lange tijd op kop te hebben gelegen. In de slotrondes is het team helaas 
teruggezakt. Het vierde team is overtuigend kampioen geworden in de derde klasse Lisb 
met het vijfde team op de tweede plaats. Ook de prestaties van onze jeugdleden zijn 
indrukwekkend. Ereplaatsen werden behaald door Sjoeke en Wilem Suilen, Wai Keung Liu, 
Victor Peeters, Sjors Clabbers, Florens Cals, Thijmen Smith, Guido Faassen, Mart en Joep 
Nabuurs, en Egbert Clevers. Het staat allemaal vermeld in het jaarverslag van de 
wedstrijdleider en van de jeugdleider. 
 
De Venlose Schaakvereniging is een sportvereniging, en bij sport horen strijd, competitie 
en resultaten. Maar de schaakvereniging is ook een recreatieve vereniging waar het 
aankomt op schaakplezier, gezelligheid en vriendschap. Het gaat om de schaaksport, maar 
ook om het schaakspel. Beide elementen zijn in de Venlose Schaakvereniging aanwezig en 
dat geeft vertrouwen voor de toekomst. We moeten zorgen dat dat zo bljjft. 
 
Een jaarvergadering is statutair voorgeschreven. Het bestuur legt verantwoording af over 
het gevoerde beleid en maakt de plannen bekend voor het komende jaar. Het gaat 
natuurlijk niet alleen over de activiteiten van het bestuur. Want gelukkig zijn veel leden 
betrokken bij allerlei activiteiten van de vereniging. Denk aan het jeugdschaak, het 
stadhuisschaak, de toernooien, het clubblad, het bijhouden van de elorating, de 
schaakinstructie, de opvang van nieuwe leden. Tijdens de voorjaarsvergadering van mei 
heb ik mijn waardering al uitgesproken voor de leden die zoveel hebben bijgedragen aan 
het welslagen van het Nederlands Kampioenschap Jeugdschaak. Dat zal ook het komende 
jaar weer in Venlo plaatsvinden. Veel van de genoemde punten komen terug op de agenda.  
 

Ik wil tot slot nog iets zeggen over het contact dat wij op bestuurlijk niveau hebben met 
onze zusterverenigingen uit Blerick, Tegelen en Velden. Wij hebben vanuit de Venlose 
Schaakvereniging het initiatief genomen om regelmatig overleg te hebben. Het is goed dat 
wij zaken op elkaar afstemmen en waar mogelijk gezamenlijk de schaaksport promoten. 
Daarnaast heeft elke vereniging haar eigen belangen. Dat betekent dat we ook voorzichtig 
moeten zijn. Er is bij Blerick, Tegelen of Velden geen enkele behoefte om te fuseren met de 
grote zus uit Venlo. Daar zijn we niet op uit. Wij willen wel zoeken naar win win situaties. Ik 
sluit niet uit dat we op den duur ook in de structuur nauwere banden met elkaar aangaan. 
 

Ik hoop dat ik erin slaag de vergadering op tijd af te sluiten, zodat we nog tijd over hebben 
om te schaken. 
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NOTULEN ALGEMENE VERGADERING 
DONDERDAG 23 AUGUSTUS 2007 IN CLUBLOKAAL LIMIANZ 
 
Aanwezig: 22 leden 
Afgemeld: H. Everaars, R. Vink, A. Cloin, J. Kempen, J. Jansen, P. Boonen, D. Kappert,  
   G. Hovens, J. Joosten, R. van Gool 
 
1. Opening 
Voorzitter A. Burgmans opent de vergadering om 20.15. Zijn openingswoord is elders 
afgedrukt. 
 
2. Mededelingen en Ingekomen stukken 
Afmeldingen zie boven. 
 
3. Notulen van de algemene vergadering d.d. 24-8-2006 
Goedgekeurd. 
 
4. Notulen van de voorjaarsvergadering d.d. 10-5-2007 
Goedgekeurd. 
 
5. Jaarverslag secretaris 
Goedgekeurd. 
 
6. Jaarverslag wedstrijdleider 
Kleine correctie bij externe competitie: Score Theo van Spijk (4e team) was 7 uit 7. 
Wedstrijdleider P. Thijssen merkt verder op dat deelname aan de toernooien goed was. 
Verslag wordt vervolgens goedgekeurd. 
 
7. Prijsuitreiking Interne competitie 
Ditmaal zijn er andere prijzen: Schaakboeken (afkomstig van J. Daniel) in plaats van de 
gebruikelijke geldprijzen. 
De winnaars van de interne competitie (helaas zijn er hiervan slecht twee aanwezig): 
Najaar: Groep 3: Zef Hendriks 
   Groep 2: Jan op de Laak 
   Groep 1: Henk van Gool 
 
Voorjaar: Groep 3: Bertram Lietz 
   Groep 2: Hans Everaars 
   Groep 1: Maarten Strijbos 
 
Clubkampioen werd net als voorgaande jaren Maarten Strijbos. Hij scoorde evenveel 
punten als Henk van Gool (15,5) maar had een iets betere SB-score. 
Open Venloos kampioen werd Stephan Thijssen.  
Beiden  ontvangen een oorkonde. 
 
Prijs voor beste artikel in clubblad: 
M. van der Lee merkt op dat deze prijs inmiddels een traditie die voortgezet zal worden. 
Ditmaal gaat de prijs naar Henk van Gool voor al zijn mooie bijdragen in het afgelopen 
seizoen. Eervolle vermeldingen zijn er voor Adriaan Cloin, Nico van der Hoogt en  
Theo van Spijk. 
In verband met de overgang naar een nieuwe drukker wil M. van der Lee nog even stilstaan 
bij al de verrichtingen van Huub Borghouts voor de samenstelling van het clubblad: 
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(re)produceren, sorteren, nieten etc. Het zijn in de loop der jaren zeker 500.000 A4-tjes 
geweest!  Hiervoor overhandigt M. van der Lee hem onder applaus een prijs. 
Voorzitter A. Burgmans merkt op dat het clubblad een hoog niveau heeft waardoor het veel 
gelezen wordt. Als voorbeeld noemt hij de toespraken van Koningin Wilhelmina. 
Hij wil iedereen danken voor de bijdragen. 
 
8. Jaarverslag penningmeester / Verslag kascommissie 
P. Thijssen heeft enkele toelichtende opmerkingen: 
• Begroot was een tekort van € 640 maar het werkelijke resultaat is een overschot van  

€ 441 ! Dit komt onder meer door meer inkomsten door contributie, sponsoring en 
subsidie van de Provincie. 

• Echter de uitgaven bedroegen ca. € 725 meer dan begroot, mede door promotie en 
werving, representatie en materiaal. 

• Eigen vermogen bedraagt € 8109. Dit is een zeer gezonde situatie. 
• Aan een ophangbord wordt € 278 uitgegeven. 
 
H. Borghouts vraagt naar de verzekering van het materiaal. P. Thijssen antwoordt dat dit 
via de KNSB is geregeld. 
F. Heemskerk merkt op dat de zaalhuur lager is begroot. P. Thijssen legt uit dat dit het 
gevolg is van het nieuwe contract met LimianZ. Verder hebben we een gunstig tarief bij 
Hotel Wilhelmina (voor de externe wedstrijden). 
 
Verslag kascommissie 
N. van der Hoogt deelt mee dat de kascommissie bestaande uit G. van Leipsig en hemzelf 
op 18 augustus de boekhouding van de penningmeester bij hem thuis heeft gecontroleerd.  
De financiën zijn hierbij in orde bevonden met complimenten voor zijn vakmanschap en 
accuratesse ! 
De vergadering verleent hierop de penningmeester décharge.  
 
9. Jaarverslag jeugdleider 
Dit kon helaas niet meer in het clubblad opgenomen worden. Daarom is het vooraf per mail 
aan de leden verspreid. 
Jeugdleider B. van der Grinten licht enkele punten uit het verslag toe:  
• Annemie Faassen, Berthi Smith en Jan Nabuurs hebben aan het einde van het seizoen 

helaas hun functies neergelegd. 
• Zij hebben veel verdiensten gehad ! Annemie en Berthi vooral als begeleiders van de 

competitie in het Ald Weishoes en Jan als coördinator van de externe wedstrijden. 
• Van 27 t/m 5 mei vond in College Den Hulster voor de eerste (van drie) keer het 

Nederlands jeugdkampioenschap in de categorieën A,B en C plaats. Mede dankzij de 
vele Venlose medewerkers werd dit toernooi een groot succes. 

• Bij het NK jeugd Rapid op 21 oktober in Eindhoven werd Joep Nabuurs kampioen in 
categorie 1986 ! 

• Het 17e Van Spijktoernooi op 1 april in de Dörpel was weer een succes hoewel het 
aantal deelnemers wat tegen viel. 

 
Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd. 
A. Burgmans merkt op dat we een grote toekomst hebben als 5% van de jeugd doorstroomt 
naar de senioren. 
 
10. Voorstel begroting 2007-2008 
P. Thijssen merkt op dat de begroting voorzichtig is, met name inkomsten door contributie 
en sponsoring die lager zijn geraamd dan afgelopen jaar. Hierdoor is het resultaat een 
tekort van € 410. Niettemin is het bestuur van mening dat contributieverhoging niet nodig is. 
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H. van Spijk heeft een aantal vragen en opmerkingen: 
• Wat zijn de inkomsten van € 30 aan verkoop materialen ? P. Thijssen: dit betreft een 

schaakklok. 
• Wat is de afschrijvingen materialen van € 335 ? P. Thijssen antwoordt dat het gaat om 

de aanschaf van 6 digitale klokken die in 4 jaar worden afgeschreven. Dit vanwege de 
uniformiteit van de klokken voor het 1e team. H. van Spijk vindt dat deze aanschaf op de 
begroting vermeld moet worden. 

• Advertentie-inkomsten hoger begroot dan (tegenvallende) opbrengst afgelopen seizoen. 
P. Thijssen antwoordt op dat we op zoek moeten naar nieuwe advertenties (tarief € 58 
per jaar). H. van Spijk merkt op dat ook het binnenwerk van de kaft gebruikt kan worden. 

• Uitgaven voor promotie en werving veel lager begroot dan kosten afgelopen seizoen.  
P. Thijssen antwoordt dat we bijzondere uitgaven hadden door spandoek (€ 200) en 
kraam stadhuis (€ 150). 

• Administratiekosten laag begroot. 
 
11. Clublokaal 
A. Burgmans meldt dat naar aanleiding van vorige jaarvergadering in augustus een 
onderzoek heeft plaatsgevonden waarbij diverse criteria zijn gewogen. Presentatie heeft in 
voorjaarsvergadering plaatsgevonden. Knelpunten bleken te zijn : 
1. Beschikbaarheid voor externe wedstrijden 
2. Klimaatbeheersing 
3. Geluidshinder 
4. Consumptieprijzen 
Deze punten zijn besproken in een overleg in juni tussen het bestuur en Jo en Richard 
Stohr. 
Het resultaat hiervan was: 
1. LimianZ is mogelijk soms beschikbaar in het weekend, maar zekerheid kan niet worden 
gegeven. Wilhelmina is echter een goed alternatief (ook financieel). 
2. Airco kan ingeschakeld worden 
3. Tussendeur kan later op avond gesloten worden 
4. Prijzen zijn niet uitzonderlijk vergeleken met commercie. 
Verder is afgesproken dat jaarlijks overleg zal plaatsvinden tussen club en LimianZ. 
Hiermee is dit punt volgens A. Burgmans voldoende behandeld. 
De vergadering is hiermee akkoord. 
 
12. Indeling interne en externe competitie 2007-2008 
Externe competitie 
P. Thijssen heeft de voorlopige indeling gereed. Er zullen weer 5 teams zijn waarbij  het 4e 
en 5e team (3e klasse) op clubavonden spelen. 
 
Interne competitie 
De gewijzigde opzet met kleinere groepen en dubbele ronden (zoals in 
voorjaarsvergadering besproken) wordt na enige discussie aangenomen. Het reglement in 
het Vademecum zal hiervoor wel aangepast moeten worden. Onder meer geldt dit voor 
Artikel 9 (promoveren). 
Verder wordt op voorstel van N. van der Hoogt besloten dat de winnaars van groep 1  
(1e en 2e cyclus) twee beslissingspartijen met versneld tempo spelen om het 
clubkampioenschap. Het bestuur zal dit nader uitwerken. 
 
Hierna wordt een pauze van 10 minuten ingelast (tot 22.20) 
Verder wil A. Burgmans nog even de aandacht vestigen op het prachtige tableau met het 
wapen van de club, geschonken door Hub en Theo van Spijk. 
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13. Schaakinstructie 
A. Burgmans merkt op dat deze instructie door Rudi van Gool en Stephan Thijssen goed in 
de smaak is gevallen, wat onder meer bleek uit de ingevulde enquêteformulieren. 
Inmiddels heeft A. Burgmans met de instructeurs een evaluatie gehad. Hieruit bleek dat 
beiden bereid zijn hiermee door te gaan in het nieuwe seizoen. Wel heeft Rudi aangegeven 
dat voor deelnemers in zijn groep huiswerk vereist is. 
Naast deze instructies worden ook bijzondere activiteiten gepland. 
Zo zal in september Ton Montforts (Maaseik) een demonstratie geven over de Chess 
Magnet School en mogelijk verzorgt Joop Jansen een lezing over correspondentieschaak. 
Verder meldt A. Burgmans dat leden van de omliggende clubs ook welkom zijn bij de 
instructies. 
 
14. Materiaaloverzicht 
A. Burgmans merkt op dat we nog op zoek zijn naar een materiaalcommissaris. 
H. van Gool leidt uit het overzicht af dat er geen materiaal zoek is. Wel is er behoefte aan 
dozen voor de klokken. 
S. Thijssen heeft geconstateerd dat een mooi spel niet meer compleet is. Hij vraagt zich af 
hoe dit mogelijk is. 
 
15. Verkiezing bestuur 
Eerst worden voorzitter A. Burgmans en bestuurslid P. van der Ven bij acclamatie 
herkozen. 
Vervolgens treedt bestuurslid M. van der Lee af. Hij deelt mee dat hij wel redacteur van het 
clubblad blijft. A. Burgmans wil hem hartelijk danken voor al het werk dat hij met 
enthousiasme gedurende de 8 jaar van zijn bestuurslidmaatschap heeft verricht, en 
overhandigt hem enkele geschenken.  
Verder merkt A. Burgmans op dat het bestuur voorlopig uit vijf personen zal blijven bestaan. 
 
16. Verkiezing kascommissie 
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit D. Kappert (2e keer) en G. van Leipsig (1e keer). 
Reserve is M. van der Lee. 
 
17. Rondvraag en sluiting 
Th. van Spijk meldt dat ondanks problemen de oorkondes toch nog tijdig gereed zijn 
gekomen, met dank aan Ger van Leipsig en Paul van der Ven. 
Verder heeft Jürgen Daniel kalenders beschikbaar gesteld. 
G. Oosterbaan is bevreesd voor competitievervalsing in groep 4. P. Thijssen antwoordt dat 
vóór de laatste ronde alles ingehaald moet zijn. Daartoe worden voldoende inhaalavonden 
gepland. Probleem hierbij kan wel de recreantencompetitie vormen. 
P. Thijssen merkt op dat het Stadhuisschaak weinig effect heeft gehad en vraagt zich af of 
we hiermee moeten doorgaan. G. van Leipsig vindt dat volhouden moeilijk is. A. Burgmans 
brengt wel naar voren dat de promotiewaarde niet onderschat moet worden. 
P. Timmermans merkt op dat inventarisatie van medewerkers belangrijk is. 
Afgesproken wordt dat bestuur zich hierover verder zal buigen. 
A. Burgmans deelt mee dat er vanwege diverse wijzigingen een nieuwe versie van het 
Vademecum zal verschijnen. Verder merkt hij op dat onze club niet meer vertegenwoordigd 
is in het nieuwe LiSB-bestuur. Wel zijn er drie leden kandidaat voor de nieuw te vormen 
Commissie van Beroep: Piet Boonen, Ad Burgmans en Joop Jansen. 
G. van Leipsig stelt voor een prijs in te stellen voor de grootste ELO-stijger. 
 
Om 23.10 sluit de voorzitter de vergadering onder dank aan de aanwezigen. 
 
Bas van der Grinten 
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15e UNION SCIPT SCHAAKKAMPIOENSCHAP  OPORTO 
 
Eens in de vier jaar vindt er een Europees kampioenschap plaats voor Post en Telecom bedrijven. 
Dit valt onder de vlag van Union Scipt. Een samenwerkingsverband dat tot doel heeft de 
contacten van post en telecom medewerkers door heel Europa te bevorderen middels de 
organisatie van sport- en culturele evenementen. Door mijn werkgever TNT werd ik nu reeds voor 
de derde maal (de vorige twee edities vonden in Balaton Kenese - Hongarije en Arosa - 
Zwitserland plaats) geselecteerd om aan het schaakkampioenschap deel te nemen. 
Ik ging natuurlijk niet alleen. Ik vormde onderdeel van een schaakteam, bestaande uit vier 
personen, plus een delegatieleider die in geval van nood als schaker kon inspringen. 
Even voorstellen: Cees Barentsen (Utrecht) delegatieleider. Hij had de gehele reis geregeld en zou 
als teamcaptain optreden tijdens de wedstrijden. Henk van Gool (Venlo) eerste bordspeler. Doel: 
de zware jongens op bord één trachten beentje te lichten en de overige teamleden in de luwte hun 
punten laten pakken. Arie Schwartz (Vianen) tweede bordspeler. Met zijn rating van 2244 
eigenlijk de sterkste in onze groep, maar om tactische redenen op bord 2 gezet. René in ’t Veld 
(Haarlem) derde bordspeler. De meest ervaren man in de groep. Heeft aan de meeste 
kampioenschappen deelgenomen van alle TNT schakers. Doel: punten pakken tegen vaak relatief 
zwakke spelers. Raymond Liem (Rijswijk) vierde bordspeler. Vervanger van de bij TNT 
vertrokken Bart Karstens en daarmee dus de grote onbekende factor in de groep. Hoewel: tijdens 
het Nederlands bedrijvenkampioenschap van vorig jaar hadden we al één keer met hem 
samengespeeld. Hij toonde toen aan in elk geval zeer goed te kunnen rapidschaken. Nog een 
bijzonderheid: Raymond is jarenlang manager geweest van topspeler Zoltan Almasi en heeft in 
die hoedanigheid al met de complete wereldtop kennis gemaakt en vaak ook nog tegen hen 
geschaakt. Dit toonde hij tijdens de vliegreis naar Oporto met een fotoboekje aan. 
 
Installeren 
Na een voorspoedige vliegreis met de TAP werden we op het vliegveld van Oporto afgehaald 
door de organisatie, die enkele krakkemikkige bestelbusjes van CTT Correios (de portugese post) 
liet aanrukken om ons naar het hotel te brengen. 
Hotel Holiday Inn op de Avenida da República vormde voor alle delegaties zowel speel- als 
logeer adres.  Het hotel stond als een bijna viersterrenhotel te boek, maar dat was dan 
waarschijnlijk naar Portugese maatstaven. Naar Hollandse maatstaven was dit beslist geen 
viersterrenhotel. Daarvoor waren er te weinig faciliteiten en was het horecagedeelte te klein. 
Aangezien onze vierde bordspeler nogal prijs stelde op zijn privacy, had hij bijbetaald om alleen 
op een kamer te mogen. Dat dit betekende dat Arie, René en ik met zijn drieën op één kamer 
kwamen (de delegatieleider heeft sowieso altijd een éénpersoons kamer) viel ons wat koud op het 
dak. Maar ja, een kamer extra reserveren zal wel te duur zijn geweest.  
Nu had de hoteldirectie een (ruime) tweepersoonskamer gereed laten maken voor drie personen, 
maar het extra bed was voor ieder van ons te klein. Nederlanders zijn nu eenmaal een maatje 
groter dan Portugezen. Gelukkig liet de directie nieuwe matrassen aanrukken die wel de gewenste 
grootte hadden. Wat dat betreft moet ik hun nageven dat ze zeer behulpzaam waren. Toen bleek 
dat onze TV alleen maar blauwe, groene en paarse vlakken kon vertonen werd ook deze zonder 
mokken netjes vervangen. 
Na een korte wandeling in de directe omgeving van het hotel en een chaotische welkomsttoast 
door de organisatie in de veel te kleine hotellobby volgde een diner in het restaurant dat op de 
tiende verdieping was gelegen. Het uitzicht was weergaloos, dat wel. 
 
Over de kwaliteit van het eten, hoewel in grote hoeveelheden aanwezig,viel te discussiëren. Wat 
warm moest zijn was al half koud. Kennelijk deden de warm-houd-platen hun werk niet naar 
behoren. Wat wij in Nederland gewend zijn warm te eten werd vaak koud geserveerd. We zouden 
er in de loop van de week ook achter komen dat het buffet er steeds hetzelfde uit zag. Wat 
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eenzijdig dus. Nu ja, genoeg geklaagd over het eten. Het vulde de maag en we werden er in elk 
geval niet ziek van. 
Na het diner werden Cees en René in de businessruimte verwacht voor de traditionele 
captainsmeeting. Tijdens deze bijeenkomst worden de reglementen en de toernooivorm 
besproken. We hadden Cees en René met de opdracht weggestuurd om van 7 rondes Zwitsers naar 
8 rondes halve competitie te gaan, aangezien er precies 9 deelnemende teams bleken te zijn. Het 
leek ons eerlijker (en leuker) als ieder team alle anderen zou ontmoeten in het toernooi. Gelukkig 
gingen de andere delegaties en de organisatie mee in onze gedachtegang. Dit betekende wel dat 
een stukje sightseeing weg moest vallen, aangezien er nog een extra wedstrijd ingepland moest 
worden. Het schema van tien dat gehanteerd moest worden betekende ook een vrije ronde voor 
elk team. Doodop kwamen Cees en René de resultaten van de bespreking rapporteren. We kropen 
allemaal op tijd in bed die avond. 
 
De Stadsgids 
De volgende morgen vroeg vond de officiële opening plaats. In de ruimte die als analysezaal zou 
gaan fungeren werden vaandels in een standaard geplaatst en gaven alle teams in vol ornaat acte 
de présence. Er was gelegenheid tot foto’s maken, de volksliederen van de deelnemende landen 
werden gespeeld en er werden korte openingswoordjes gehouden. Na deze plichtplegingen stond 
het iedereen vrij te gaan en staan waar hij wilde, aangezien de eerste wedstrijdronde pas om 15.00 
uur gepland stond. 
Wij besloten van de gelegenheid gebruik te maken om met het volledige team de oude stad te 
gaan bezichtigen. Deze lag aan de noordzijde van de Dourorivier, die dwars door Porto loopt. Met 
de metro waren we er binnen tien minuten. 
Raymond had thuis enkele gebouwen uitgezocht die hij persé wilde gaan zien. Aldus werd hij 
gebombardeerd tot onze stadsgids en leidde hij ons in hoog tempo van de ene bezienswaardigheid 
naar de ander. Het meest opvallende was een prachtige boekhandel, die enigszins verscholen lag 
tussen de onafzienbare rijen oude, vervallen gebouwen die, afgewisseld door moderner ogende 
winkelstraten, het oude stadsgedeelte kenmerken. Met name de trap en het glazen plafond in die 
boekhandel zijn architectonische bezienswaardigheden. Wat ook opviel waren de gevels van veel 
gebouwen. Deze waren betegeld met een soort delftsblauwe tegels die tezamen een grote 
afbeelding vormden. Een overzichtje van de stadswandeling (en andere activiteiten) is ook op de 
website van onze vereniging te bewonderen, waar ik door Paul een aantal foto’s heb laten 
plaatsen. De wandeling werd afgesloten in een Grand café waar we ons onder het genot van een 
drankje door een Nederlands echtpaar (ja je komt ze overal tegen die Hollanders) lieten 
fotograferen. 
’s Middags begonnen we dan eindelijk aan het echte werk. Het toernooischema was ons uitermate 
gunstig gezind, want we konden ons eerst “opwarmen” tegen op papier zwakkere tegenstanders 
terwijl onze vrije ronde precies midden in het toernooi, op een dag dat er twee rondes gepland 
waren, viel. Het speeltempo was twee uur voor veertig zetten, gevolgd door een half uur voor de 
rest van de partij. Gastheer Portugal was kop van Jut. In rap tempo brachten mijn teamgenoten 0-3 
op het scorebord. Mijn onvermogen om een beter staand eindspel tot winst te voeren bezorgde de 
Portugezen op de valreep nog een half bordpunt. Nou ja, het is ook niet netjes om je gastheer met 
0-4  te verslaan. 
 
Na het diner ‘s avonds bereidden we ons met twee computers in de businessruimte voor op de dag 
van morgen. 
Dan stonden twee rondes voor ons op het programma, ’s morgens tegen de Italianen en ’s 
middags tegen een andere Nederlandse ploeg: die van KPN Telecom. 
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De Arbiter 
Op dinsdag moesten we al om acht uur(!) ’s morgens aantreden voor de wedstrijd tegen Italië. Dit 
onchristelijk vroege tijdstip was noodzakelijk omdat er twee rondes op een dag gespeeld werden 
en de organisatie specifieke tijden voor de lunch en het diner met het hotel had afgesproken. 
Misschien waren we nog niet helemaal wakker maar we hadden in elk geval de grootste moeite 
met de Italianen. Hier maakten we ook voor het eerst kennis met de merkwaardige gewoonten die 
de arbitrage er op nahield. De arbitrage bestond uit een drietal arbiters, waarvan er vreemd genoeg 
telkens maar één in actie kwam (mocht komen?) als er iets moest gebeuren. Nog vreemder was 
dat ik later hoorde dat een van de arbiters die niet in actie kwam internationaal arbiter zou zijn. 
Men liet echter alles over aan een oude heer die geen woord engels sprak en waar dus moeilijk 
mee te communiceren viel. 
Een dag eerder was ons niets bijzonders opgevallen omdat we soepel en snel onze wedstrijd 
wonnen en dus rapide weer de speelzaal uit waren. Toen ik echter na mijn veertigste zet de arbiter 
vroeg om de klok terug te zetten, wachtte hij tot er één vlag gevallen was. Daarna zette hij alleen 
de klok terug van degene van wie de vlag gevallen was. De klok van de ander werd pas teruggezet 
als zijn vlag ook gevallen was. Theoretisch kon dat echter heel lang duren en je moest dan ook 
zelf goed opletten als de klok van je tegenstander eenmaal was teruggezet, dat je er zelf later ook 
nog een half uur bij kreeg. Na met enige verbazing deze procedure aanschouwd te hebben, haalde 
ik mijn schouders op. Er zat in elk geval logica achter: vlak nadat een vlag gevallen is kan men 
een klok immers het meest nauwkeurig bijstellen. Misschien had het voorval me toch een beetje 

van mijn stuk gebracht, in elk geval overkwam me in 
mijn partij het volgende zie diagram: 
 
Rubinato – van Gool 
 
Na een partij met sterk wisselende kansen ontstond 
de bovenstaande chaos. Mijn laatste zet 44..,c6 ging 
vergezeld van een remise aanbod in de hoop dat mijn 
tegenstander, uit zijn concentratie gebracht, in de val 
zou trappen. Hij mocht immers niet toezeggen omdat 
zijn team met 0-2 achter stond.(Tja, op dat niveau 
haal je alle trucs uit de kast). Mijn wens werd 
verhoord: 45.Lxc6?? , Th7! 46.f4,gxf4?! Vanaf nu 
raak ik op dwaalwegen. Ik had de sterkste zet 
(46..,Th2!) nota bene gezien, maar in opperste 
tijdnood (beide spelers hadden nog maar één minuut 
op de klok voor de rest van de partij!) kon ik niet 
meteen mat vinden. Ik besloot daarom geen risico te 
nemen door een toren “in” te zetten. 47.De2,Dxe2 
48.Kxe2,fxg3 49.Kf3. Natuurlijk staat zwart nog 
steeds huizenhoog gewonnen, maar nu schoot ik een 
bok die de partij uit handen gaf en tevens de toon 
zette voor de rest van mijn toernooi: 49..,Th1?? 
(Ta7!) 50.a7 plotseling is de zwarte pion niet tegen te 
houden zonder dat ik mijn toren ertegenaan moet 
gooien. In het restant van de uitvluggerfase gaf ik 
gechoqueerd de rest van mijn materiaal weg en werd 
ik met de vlag op vallen mat gezet Gelukkig 
brachten mijn teamgenoten de stand op 2,5 – 1,5 
zodat we desondanks een benauwde overwinning 
boekten. 
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Ik moest me echter met een gigantische kater opnieuw zien op te laden voor mijn middagpartij 
tegen KPN Telecom. In die wedstrijd kwamen we via een paar remises en een overwinning op 
bord 4 al snel op een 2-1 voorsprong. Zelf had ik al heel veel bedenktijd verbruikt: 1.55 uur, 
terwijl mijn opponent nog net geen uur nodig had gehad. Veertig zetten hadden we nog niet 
gedaan. Op dat moment kwam de wedstrijdleider bij ons bord staan en stond even in zichzelf 
mompelend naar de klok te kijken. Ik voelde de bui al hangen. En ja hoor: daar stak hij zijn hand 
uit om de klok op te pakken en de klok van mijn opponent een half uur terug te zetten. 
Onmiddellijk kwamen we in actie om de man erop te wijzen dat er nog geen veertig zetten om 
waren en er nog geen vlag gevallen was. De Portugees verstond echter geen woord engels zodat 
hij in eerste instantie volhardde in zijn voornemen de klok een half uur terug te zetten. De andere 
arbiters stonden intussen alleen maar toe te kijken en grepen niet in. Het duurde vijf minuten eer 
we de man duidelijk hadden gemaakt dat hij onze klok voorlopig met rust moest laten. 
Ik stond op ontploffen. Nog steeds geërgerd door de nederlaag die morgen kon ik amateuristische 
blunders van de arbiter er niet meer bij hebben. Ik stond op het punt het bijltje er bij neer te 
gooien en protest aan te tekenen tegen de falende arbitrage en een falende organisatie überhaupt, 
want hoe was het in godsnaam mogelijk dat men deze mensen als wedstrijdleider bij een serieus 
schaaktoernooi had kunnen aanstellen. 
Een blik van mijn delegatieleider koelde mijn woede onmiddellijk. Ik realiseerde me in een flits 
dat ermee kappen alleen maar mijn team zou benadelen en dat nu we er net zo goed voorstonden. 
Anderzijds vroeg ik me vertwijfeld af hoe we het de rest van het toernooi met deze arbiters 
zouden uithouden. Ze konden op wel kritischere momenten in de fout gaan, wanneer de 
toernooizege op het spel zou staan. Ik besloot het geheel af te doen als iets typisch Portugees en 
me alleen maar te verwonderen. Portugezen staan immers niet bekend om hun perfecte 
organisatie. Ik besloot tevens super hoffelijk te blijven ten opzichte van de arbiters en de 
organisatie, om hen geen aanleiding te geven hen tegen ons in het harnas te jagen. Dat dit zou 
mislukken lag niet aan mij maar aan mijn delegatieleider en mijn teamgenoten – één teamlid in 
het bijzonder – maar daarover later. Ik speelde de partij professioneel naar remise, hetgeen 
voldoende was voor onze derde opeenvolgende zege. Tijdens het diner ’s avonds had ik genoeg 
tijd om mijn verhitte zinnen tot rust te brengen en mijn aandacht te richten op de partij van 
morgen. 
 
Het Uitstapje 
Op woensdagmorgen stond de belangrijke wedstrijd tegen Polen post op het programma. Polen 
post was vier jaar geleden tweede achter kampioen KPN Telecom. Die laatste ploeg was echter 
flink verzwakt en wij hadden er inmiddels al van gewonnen en dus golden de polen als favoriet 
voor de eindzege. We hadden ons graag met behulp van reeds gespeelde partijen op die 
ontmoeting voorbereid, maar helaas gaf de organisatie geen dagbulletin uit. We kregen zelfs onze 
eigen partijen, die we na een wedstrijd moesten inleveren (op een paar na) niet meer terug! Tot 
mijn niet geringe verbazing walsten mijn ploeggenoten over hun Poolse opponenten heen. Binnen 
de kortste keren stond het 3-0 voor ons en werd duidelijk dat we dit jaar nadrukkelijk kandidaat 
waren voor de eindoverwinning. Ik ploeterde mij tegen grootmeester Wlodzimierz Schmidt in een 
moeilijk positioneel gevecht naar een wat minder eindspel, dat ik nog ergens remise hoopte te 
keepen. Op de 39e zet met nog enkele seconden op de klok zag ik mijn kans schoon: (zie diagram 
volgende bladzijde) 
39..,Lxe4 40.Lxe4,Pc4+ 41.Kd4,Pxa3 42.Kd5 Helaas, het zwarte paard staat opgesloten aan de 
rand en de witte koning komt door een tempodwangsituatie mijn stelling binnen. 1 – 0 dus. 
Gelukkig bood het uitstapje ’s middags voldoende afleiding om me niet over te geven aan 
mijmeringen over gemiste kansen en stellingen die niet meezitten. De bus zat al zowat vol toen 
we erachter kwamen dat we onze delegatieleider misten. De organisatie zat op hete kolen, ze 
hadden het dagprogramma al moeten inkorten en ze wilden niet nog meer vertraging accepteren. 
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Haastig belde ik onze delegatieleider. Die bleek 
doodgemoedereerd achter zijn laptop aan het werk 
en had niet door dat een hele bus op hem zat te 
wachten. 
Even later kwam hij in looppas het hotel uit stormen 
en konden we uiteindelijk toch vertrekken. Ik kwam 
naast de Hongaarse coach te zitten en we raakten in 
een geanimeerd gesprek over de Hongaarse 
geschiedenis en gokken. Met betrekking tot het 
eerste onderwerp liet hij blijken dat Hongaren geen 
volk zijn die over zich heen laten lopen. Diverse 
volken hadden het land al getracht in te lijven omdat 
het militair strategisch gunstig gelegen is in Europa. 
In Hongarije gaat een beroemd verhaal over een fort, 
zo vertelde de coach, dat door slechts 2000 mensen -
waarvan velen ook nog vrouwen en kinderen - werd 
verdedigd. Een legermacht van 60000 turken trachtte 
dit fort te veroveren. Ze slaagden er niet in. De 

turken verloren meer dan de helft van hun manschappen. In het fort lieten ruim 800 Hongaren het 
leven. De turken zagen zich daarop genoodzaakt de belegering op te geven. (Het is trouwens 
onzeker over welke slag de Hongaarse coach het heeft gehad. Het dichtst in de buurt komt een 
belegering van Belgrado -toentertijd Hongaars - in 1456 door Mehmet de tweede van Turkije. 
60.000 – 70.000 turken slaagden er toen niet in een fort met maximaal 7000 verdedigers in te 
nemen.) 
De coach bleek ook wel van een gokje te houden. Hij had de perfecte strategie gevonden om af en 
toe winst te boeken in het casino, zo zei hij. Het kwam er op neer dat men niet alles moet willen 
hebben, maar tijdig moet kunnen stoppen. Hij ondersteunde zijn betoog met een aardige parabel.  
Een vos en een ezel kwamen bij een meertje. Daar zagen ze een goudvis. Wanneer je een goudvis 
ziet mag je drie wensen doen en zo geschiedde: De ezel wenste zich ten eerste tien ezelinnen om 
hem ’s nachts warm te houden als het koud werd. De vos, die graag deed motorrijden, wenste zich 
een shawl om hem warm te houden op de motor. De ezel koos voor zijn tweede wens 100 
ezelinnen om hem ’s nachts warm te houden. De vos wenste een helm om zijn hoofd te 
beschermen tijdens het motorrijden. De ezel dacht even na over zijn derde wens en meende toen: 
ik kan net zo goed alle ezelinnen van de hele wereld wensen om me warm te houden. En dat deed 
hij dan ook. De vos dacht diep na over zijn derde en laatste wens, wendde zich toen met een 
gemene grijns naar de goudvis en zei: ik wens dat die ezel hier naast mij vanaf nu alleen nog maar 
op mannen valt… 
Aldus keuvelend  arriveerden we in een klein dorpje waar we in een restaurant een typisch 
streekgerecht voorgeschoteld kregen: Bacalhau , bij ons beter bekend als kabeljauw. 
Aansluitend reisden we terug naar Porto waar we op de boot stapten om te genieten van een korte 
tocht over de Dourorivier met haar prachtige kliffen waar de huizen, wijnkelders en wijnranken 
dichtopeengepakt tegen de rotswanden aan liggen. Na deze tocht lieten we de bus voor wat ie was 
en besloten we te voet nog een paar uurtjes de rivieroever te verkennen alvorens met de metro 
hotelwaarts te keren. 
 
Het Incident 
Op donderdagochtend hadden we vrij. Ik besloot me ditmaal van de groep af te scheiden en alleen 
op pad te gaan. Na een wandeling in de nabije omgeving van het hotel bezocht ik de Biblioteca 
Municipal de Gaia. Een van de acht bibliotheken die Porto rijk is. Ik had gehoopt buitenlandse 
(lees engelse) literatuur of studieboeken te vinden maar helaas was alles in het Portugees. Toen ik 
een bijzaaltje in liep, stuitte ik op een expositie van stadsgezichten en stillevens van de Portugese 












Wlodzimierz Schmidt – H. van Gool 
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schilderes Maria Eugénia Sardoeira. Hier bleef ik even hangen, gefascineerd door het prachtige 
kleurenspel en de speciale schildertechniek, die er voor zorgde dat de schilderijen op een afstand 
van 3 á 4 meter bekeken het best tot hun recht kwamen. Vervolgens moest ik terug naar het hotel 
omdat alweer de vijfde ronde, ditmaal tegen de Hongaren, op het programma stond. 
Deze wedstrijd werd een gedenkwaardige, allereerst al omdat hier het betoog dat de Hongaarse 
coach gisteren in de bus leverde bewaarheid werd: de Hongaren zíjn moeilijk te verslaan. Ten 
tweede werd de wedstrijd ontsiert door een ernstig incident, dat de relatie tussen de organisatie en 
de TNT delegatie verder op scherp zou zetten. Na ruim 4,5 uur spelen, bij een stand van 1-1 
besloot onze vierde bordspeler Raymond met zijn tegenstander die in tijdnood was geraakt mee te 
vluggeren. Dit had hij niet mogen doen, aangezien hij zelf nog ruim een kwartier op de klok had. 
Het probleem was dat de Hongaar niet protesteerde, waarschijnlijk omdat hij geen engels 
beheerste en een hele nette en correcte heer was. Hierdoor zagen anderen, die niets met de partij 
van doen hadden, zich geroepen zich met de partij te gaan bemoeien. Allereerst was er de 
Hongaarse coach, die Raymond op luide toon sommeerde te noteren. Raymond riep luid “shut up” 
terug, en ging geagiteerd steeds harder op de klok slaan. De zetten werden in hoog tempo 
uitgevoerd, er werden stukken omgegooid en op verkeerde plaatsen weer rechtgezet. Dit 
verhoogde de chaos waardoor steeds meer toeschouwers zich ermee gingen bemoeien. Degene die 
onmiddellijk orde had dienen te scheppen: de wedstrijdleider, was in geen velden of wegen te 
bekennen. De sfeer werd buitengewoon onvriendelijk. Tenslotte had iemand dan toch de 
tegenwoordigheid van geest de wedstrijdleider te verzoeken er bij te komen. Toen deze Raymond 
sommeerde de partij te noteren werd dit verzoek door Raymond netjes opgevolgd. De partij werd 
uitgespeeld, door Raymond gewonnen en de uitslag werd op het wedstrijdformulier bevestigd. Ik 
had toen aan remise genoeg om ook deze wedstrijd winnend af te sluiten. 
De Hongaarse coach liet het hierbij niet zitten en diende een officieel protest in. Hij weigerde het 
wedstrijdformulier te ondertekenen. Aangezien het wedstrijdformulier reeds ondertekend was 
door de wedstrijdleider en de vierde bordspeler van Hongarije ook akkoord was gegaan met zijn 
nederlaag zou dit protest niet gehonoreerd mogen worden. De enige fout die Raymond had 
gemaakt was dat hij zich niet helemaal aan de fideregels had gehouden, maar daar had hij door 
zijn tegenstander of door de wedstrijdleider op gewezen moeten worden. Niet door omstanders. 
Van hen trok hij zich dan ook terecht niets aan. 
De organisatie had echter een andere kijk op de zaak. Vanaf het begin was TNT in hun ogen een 
irritante vlieg in de soep geweest. Onze delegatieleider bemoeide zich met organisatorische zaken 
(hij kan het als perfectionist nu eenmaal niet aanzien als een organisatie er niets van bakt), we 
vertraagden het uitstapje met de bus, we hielden ons niet aan regels die de organisatie stelde (gaan 
wandelen als we met de bus moeten, gebruik maken van computers in de businessruimte terwijl 
voor de teams computers in de lobby van het hotel beschikbaar waren) en het gedrag van onze 
vierde bordspeler, die in de ogen van de organisatie ronduit arrogant en beledigend overkwam, 
leidden er toe dat men niet welwillend tegenover ons stond. Het feit dat onze derde bordspeler 
René, die een cursus arbiter heeft gevolgd onze zaak samen met delegatieleider Cees kwam 
bepleiten, verhoogde de irritatie alleen maar. De organisatie werd met de neus op feiten gedrukt 
die ze op dat moment liever niet wilden zien. In elk geval werd besloten de partij over te spelen 
vanaf het moment dat de partij nog reconstrueerbaar was. Dit zou de volgende dag om half 8 vlak 
voor aanvang van de belangrijke wedstrijd TNT – Zwitserland Post plaatsvinden. In een 
spoedberaad drukten we Raymond op het hart koel te blijven en zonodig snel remise te accepteren 
om de aandacht op de volgende wedstrijden te kunnen richten. Een 2-2 tegen Hongarije was 
overheen te komen. De wedstrijden ‘s morgens tegen de sterke Zwitsers en ’s middags tegen de 
stugge Noren waren belangrijker. 
En zo geschiedde: Raymond beschouwde de partij tegen de Hongaren als afgesloten en kwam na 
enkele zetten remise overeen. Zo kregen de Hongaren (en de organisatie) hun zin: men had ons 
een punt afgesnoept, maar zo bleef er ook voor ons een acceptabele situatie over: we stonden 
gedeeld bovenaan met de Zwitsers, die we nu in een rechtstreeks duel konden terugwijzen. 
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De Vorentscheidung 
De wedstrijd tegen de Zwitsers leek qua uitslag spannend, maar was dit eigenlijk in het geheel 
niet. Al snel kwamen we op een 2-0 voorsprong door uitstekende overwinningen van Cees en 
René. Raymond speelde tegen de 80 jarige Hans Suri die in 56 jaar tijd aan alle 15 Union Scipt 
schaaktoernooien had deelgenomen (en daarvoor later bij de prijsuitreiking ook de nodige eer 
werd bewezen). Raymond overspeelde de arme Suri totaal maar kon het niet over zijn hart 
verkrijgen, de oude man -die hij persoonlijk goed kende door zijn buitenlandse reizen naar 
schaaktoernooien met Almasi- aan de zegekar te binden. Genereus kwam hij met de Zwitser 
remise overeen. Doordat ik een nederlaag leed tegen de sterke Markus Rufener, werd de uitslag 
“slechts” 2,5 – 1,5 in ons voordeel. 
Daarmee schudden we ook die concurrent voor de titel af en moesten we in de laatste twee 
wedstrijden tegen de Noren en - de volgende dag - tegen Poland Telecom onze koppositie zien te 
consolideren. De noren werden enkele uren later al hardhandig op hun plaats gezet. Met de score 
van 0.5 – 3.5 kwamen ze nog goed weg, want ik had eigenlijk voor 0-4 moeten zorgen. 
Met een voorsprong van één matchpunt op het hardnekkige Polen post konden we ons gaan 
voorbereiden op de dag van morgen. We hadden door onze voorsprong in bordpunten aan een 2-2 
gelijkspel genoeg om kampioen te worden. Tijdens het diner gingen we aan het raam zitten. Dit 
tot nieuwe ergernis van de organisatie, die alle teams een vaste plek had toegewezen. We hadden 
even genoeg van de krappe ruimte midden in de eetzaal, waar de tafeltjes dicht tegen elkaar aan 
waren geschoven ( en eigenlijk hadden we ook genoeg van de organisatie). We wilden de laatste 
avond dat we dineerden van het wonderschone uitzicht genieten. Toevallig(?) kwam onze 
tegenstander van de volgende dag: Polen Telecom aan het tafeltje achter ons zitten. Er ontstond 
communicatie en er werden blikken van verstandhouding en flessen wijn uitgewisseld. Een echte 
afspraak werd overigens nooit gemaakt. 
 
Kampioenswijn 
De volgende dag waren we binnen drie kwartier de speelzaal uit. Vier korte remises, die de leider 
van Union Scipt tot een woedeaanval verleidden. Onze delegatieleider Cees hield zich van de 
domme. De polen boden de remises aan. Wij hadden genoeg aan een 2-2. Waarom zouden we er 
dan niet mee akkoord gaan? Polen Telecom verliet ijlings het hotel om nog wat van de stad te 
gaan zien, terwijl wij het strand opzochten aan de Atlantische kust. 
’s Middags waren we nog net op tijd terug om te vernemen dat de organisatie nog één uitstapje 
gepland had voordat we in een restaurant bij de Douro rivier het slotbanket met de prijsuitreiking 
zouden genieten. Met de bus bezochten we één van de beroemde wijnkelders op de zuidoever van 
de Douro, waar de portwijnen soms wel tientallen jaren liggen te rijpen. 
De ontwikkeling van de wijncultuur in de Douro vallei vond gestimuleerd door boeren, edellieden 
en de machtige kloosters al in de Romeinse tijd plaats. De ontdekkingstochten vanaf de 15e eeuw 
(denk aan Vasco da Gama en Magelhaes) zorgden ook voor een groeiende behoefte aan een 
stevige wijn op lange zeereizen. 
De grote commerciële expansie van de portwijnen kwam pas echt op gang in de 17e eeuw, dankzij 
de groeiende Engelse import. In die periode (1678) begon de familie Croft met de vervaardiging 
en export van de beroemde portwijn. Zij ontwikkelden zich tot een van de drie beroemdste en 
grootste wijnfamilies in de Douro vallei. In hun wijnkelders kregen we een korte rondleiding en 
konden we enkele heerlijke wijnen proeven - en kopen voor wie het budget ervoor had. De 
duurste wijn is momenteel een rode port uit 1994, wat kennelijk een uitzonderlijk goed wijnjaar is 
geweest. Een fles van 75 cl. kost al gauw bijna 140 euro! 
Aldus aangenaam opgewarmd volgde ’s avonds de busrit naar het restaurant, dat eigenlijk meer 
weg had van een landgoed. Het was een sjiek gebouw, omgeven door mooie tuinen, waar ook 
trouwpartijen plaatsvinden. Daar werd de avond opgeluisterd met een diner, zang en dans door 
een plaatselijke volksdansgroep en de prijsuitreiking. Het is toch een opwindend gevoel om de 
gouden medailles en de wisselbeker van de kampioen in ontvangst te mogen nemen. Onder het 
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genot van een heerlijke Portugese wijn werden ook de plooien tussen ons en de organisatie weer 
een beetje glad gestreken. 
 
Afscheid 
Er was weinig tijd tot het nemen van afscheid. Veel ploegen moesten die nacht al uit de veren om 
hun vliegtuig huiswaarts te nemen. Wij hoefden samen met KPN Telecom en de Poolse teams - 
die over Amsterdam moesten reizen - pas rond 6 uur het bed uit.  
Op het vliegveld waren we nog bijna onze wisselbeker kwijt. Een lid van het Italiaans 
schaakteam, dat inmiddels ook op het vliegveld gearriveerd was, sloop naar het tafeltje waar wij 
vermoeid neerzaten, nam de beker onder de arm en paradeerde er trots mee langs de wachtende 
reizigers. Lachend lieten we hem begaan. Uiteindelijk belandde de beker toch waar hij 
thuishoorde: in Nederland in de prijzenkast van TNT Post. 
 
Eindstand 15e Union Scipt Chess Championship 
1. TNT Post   14 21,5 
2. Polen Post   14 20 
3. Zwitserland Post  10 18,5 
4. KPN Telecom  8 17 
5. Noorwegen Post  8 16,5 
6. Hongarije Telecom  8 16 
7. Polen Telecom  6 13 
8. Italië Post   4 14 
9. Portugal Post   0 7,5 
 
Henk van Gool 
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    JEUGD          Door: Mart Nabuurs 
 
AGENDA 
 

• Za 3 november:  Voorrondes PJKL in Velden  
• Zo 18 november:  Grand-Prix toernooi in Sittard 
• Di 27 november:  Vierkantcompetitie in Velden 
• Do 20 december:  Jeugd-Senioren 
• Do 27 t/m Zo 30 december:  Limburgs Jeugdkampioenschap in Buggenum  

 
MEDEDELINGEN 
 

• Verhinderingen op de zaterdag gaarne doorgeven aan Ben Peters (8502163 of 
 06-20265709).  
• Voor informatie over toernooien (zie kalender) kun je terecht bij Jaques Faassen 

(tel. en e-mail zie onder) of bij de sites www.jeugdschaak.nl en www.lisb.nl . 
 
SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE 
 
Jeugdleider (waarnemend): 
Bas van der Grinten  tel. 3523420  B.van.der.Grinten@inter.nl.net 
 

Instructeurs Ald Weishoes: 
Joep Nabuurs  tel. 3548859 joepnabuurs@home.nl 
Mart Nabuurs tel. 3548859  martnabuurs@hotmail.com 
Henk Suurhoff 
Paul van der Ven  tel. 3519469  P.Ven@home.nl 
Axel Plate  tel. 06-19502971  axel_platebsv@hotmail.com 
Adriaan Cloin  tel. 3596108  awfcloin@venlo.nl 
 

Wedstrijdleider Ald Weishoes: 
Ben Peeters            tel. 8502163 of 06-20265709  
 

Extern wedstrijdleider : 
Jacques Faassen     tel. 3827315              jaquesfaassen@home.nl 
 
 

Voor die zich opgegeven hebben: 
Denk aan de schaakinstructies op donderdag 19 uur in LimianZ 
 

Bij Stephan Thijssen komen elementaire 
thema’s van het schaakspel aan de orde: 
in de opening, het middenspel en het 
eindspel. Hij zoekt steeds naar de 
eigenschappen van een stelling en naar de 
strategische en tactische elementen. Het 

plezier in het schaakspel staat voorop. 
 
Bij Rudi van Gool ligt de nadruk op de eigen schaakanalyse en hoe je tijdens het schaken de 
stelling onderzoekt. Rudi zal de sterke en zwakke kanten van je speelstijl aanwijzen en de 
weg wijzen hoe je daar verbetering in kunt aanbrengen. Een elo-rating van +1500 is vereist. 
 

Ronde Stephan Thijssen  Rudi van Gool 

3 1 november  8 november 
4 15 november  22 november 
5 29 november  6 december 
6 13 december  20 december 
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Rapidtoernooi voor jeugdteams in Mierlo 
 
 
Op zondag 30 september stond weer het jaarlijkse rapidtoernooi voor jeugdteams 
op het programma. De Venlose SV was in Mierlo wederom vertegenwoordigd met 
een A/B-team bestaand uit (in bordvolgorde): 1. Mart Nabuurs 2. Marina van 
Vliembergen 3. Roland van Vliembergen 4. Guido Faassen.  
 
De eerste ronde mochten we al gelijk aan de bak tegen HMC Calder 1, een van 
de favorieten voor de eindzege. Dit team, met een gemiddelde elo van 2200+ 
bleek veel te sterk. We verloren vrij kansloos met 3,5-0,5. Alleen ondergetekende 
haalde een halfje tegen Twan Burg. Voordeel van zo’n ronde is wel dat je vrij 
zeker weet dat de volgende tegenstander minder zwaar wordt.  
 
Die tegenstander werd Spijkenisse, met een gemiddelde rating die zo’n duizend 
punten lager ligt. Dat rating niet alles zegt bleek wel weer toen zij toch flink 
tegenstand boden. Ikzelf won in de aanval een dame en ook Guido won goed zijn 
partij. Maar Marina had een moeilijke stelling en weinig tijd en Roland stond op het 
punt matgezet te worden. Helaas gingen uiteindelijk beide partijen verloren en 
eindigde de wedstrijd in 2-2. Met 1 matchpunt op zak werd besloten dat we de 
volgende ronde maar eens moesten gaan winnen. Wellicht zou de taart (de 
organisatie had wegens het 30-jarig bestaan van het toernooi gezorgd voor een 
heuse schaaktaart) ons inspireren.  
 
Tegenstander Baarnse SV leek een op papier te kloppen ploeg. Ikzelf had na 6 
zetten al een pion meer en toen er nog een kwaliteit en later een stuk bijkwam 
was het pleit snel beslecht. Marina had op bord 2 een prima stelling opgebouwd, 
maar in het eindspel stelde zij zich te passief op, waardoor haar tegenstander 
weer kansen kreeg. Toen deze een niet-meer-te-stoppen vrijpion wist te creëren 
gooide Marina de handdoek op het bord. Roland won zijn partij door allerlei verve-
lende penningen van zijn kant om te zetten in grof materieel voordeel, wat hij ver-
volgens netjes uitmaakte. Van veraf zag ik dat Guido flink aan het aanvallen was, 
maar wel het merendeel van zijn stukken nog op de achterste rij had staan. Nou 
was dit op zich niet zo’n probleem, maar toen de tegenstander kon gaan coun-
teren bleek te koning van Guido toch een stuk onveiliger te staan. Uitslag: 2-2.  
 
Het was alweer de vierde ronde en zonder teamoverwinning besloten wij 
gezamenlijk dat het zo echt niet verder kon en haalden we hard uit tegen Almere: 
4-0! Mijn tegenstander liet een vork toe en na enkele minuten konden de stukken 
alweer in de doos (maar aangezien de organisatie dit waarschijnlijk niet zou 
waarderen hebben we ze maar weer gewoon in de beginstelling gezet). Ik keek 
vluchtig naar de overige borden en zag dat het deze wedstrijd wel goed zou 
komen en vond dat ik de teamoverwinning wel even aan de bar mocht gaan 
vieren. Toen ik weer terugkwam bleek iedereen al klaar te zijn en de eerste 
teamoverwinning was binnen.  
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Nu was het zaak deze trend door te zetten tegen onze volgende tegenstander: 
SVBD Kelmis 1. Mijn tegenstander speelde vrij solide totdat hij besloot een pion 
weg te geven. In de afwikkelingen die daarop volgden bleek hij toch nog wat vage 
tegenkansen te kunnen creëren. Hij dacht met Ld3 een aanval te kunnen 
beginnen en keek redelijk tevreden. Wat hij echter gemist had was dat door die 
zet zijn verdubbelde torens niet langer verbonden waren en na DxTd4 gaf hij 
verbouwereerd op. Marina was aan het proberen een moeilijke stelling te keepen, 
maar haar tegenstander wist toch af te wikkelen naar een pionneneindspel waar 
voor Marina geen eer meer te behalen viel. Roland had inmiddels ook al zijn partij 
gewonnen omdat zijn tegenstander het ene stuk na het andere cadeau gaf. Guido 
had ook een betere stelling opgebouwd, maar toen zijn tegenstander met beide 
nog 2 minuten op de klok remise aanbood besloot Guido het gezien de stand van 
de wedstrijd aan te nemen waardoor we onze tweede overwinning binnenhaalden. 
Prima teamspel van Guido!  
 
Inmiddels waren we alweer aardig opgeklommen in de ranglijst en de laatste 
ronde stond voor ons in BSG Bussum (rating gem. 2100) een zware 
tegenstander op het programma. Roland verloor vrij snel en ook Marina kon het 
tegen haar sterke tegenstander niet bolwerken. Ik speelde een leuke partij 
tegen Ewoud de Groote. Na aanvankelijk een beetje Fischer-random op mijn 
eigen achterlijn te spelen kwam ik toch naar voren en wist het belangrijke veld 
f5 te bezetten. Ewoud gebruikte veel tijd om te beslissen wat hij moest doen en 
zijn stelling werd er niet beter op. Ik wist hem in zijn tijdnood te trucen en zo 
stond het weer 2-1. Guido stond op bord 4 een kwal achter tegen Lennart 
Ootes, maar wist zich uitstekend terug te knokken en met zijn paard maakte hij 
hem zo gek, dat Lennart besloot de kwaliteit terug te offeren om vervolgens 
een kansloos eindspel in te gaan. Beiden waren inmiddels in vliegende tijdnood 
en het werd spannend wie het eerst door zijn vlag zou gaan. Met allebei nog 1 
seconde op de klok zette Lennart de klok stil omdat Guido een onreglementaire 
zet zou hebben gedaan. Met het snelle zetten was niet duidelijk op de witte 
toren nu op e8 of f8 stond en beiden hadden een andere interpretatie van de 
zet. Er werd een wedstrijdleider bij gehaald maar voordat deze er was hadden 
de heren de zaak al opgelost en werd er besloten tot remise. Beide teams 
kwamen toch niet meer in aanmerking voor een podiumplaats dus dit was een 
vredelievende oplossing. Desalniettemin een hele goede prestatie van Guido 
die ook een compliment verdient voor de manier waarop hij met de beschreven 
situatie omging.  
 
Uiteindelijk resulteerde dit alles in een 15e plek voor de Venlose SV. 
 
 
Mart Nabuurs 
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