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Ontwerp omslag Marc van der Lee 
Programma t/m  31 januari 2008 Piet Thijssen 
Personalia / mededelingen Bas van der Grinten 
ELO-lijst Ger van Leipsig 
Interne competitie Piet Thijssen 
Externe Competitie Henk van Gool 
 Nico van der Hoogt 
Eerste partij van Zef Hendriks uit Breda Zef Hendriks  
Corus 2008 Dick Kappert 
Ivan de Verschrikkelijke Stephan Thijssen 
Persoonlijk Jeugd Kampioenschap Limburg Guido Faassen 
Jeugd – Senioren Bas van der Grinten 
Jeugdcompetitie Ald Weishoes Bas van der Grinten 
  
  

 PROGRAMMA  
 
 

januari 2008  
19-jan-08 zat. JLS Stappentoernooi Echt   
21-jan-08 ma. 7e ronde LiSB -bondscompetitie  Venlo 4 is vrij 
   EWS - Venlo 5 
24-jan-08 don. 3e ronde interne competitie   
27-jan-08 zon. GP Jeugd  Reuver   
31-jan-08 don. 4e ronde i nterne competitie   
februari 2008  
07-feb-08 don. inhalen   
09-feb-08 zat. 6e ronde KNSB -bondscompetitie  Voerendaal 2 - Venlo 
10-feb-08 zon. 5e ronde LiSB -bondscompetitie  DJZ 1 - Venlo 2 
   Geleen 3 - Venlo 3 
14-feb-08 don. 5e ronde interne competitie   
14-feb-08 don. 8e ronde LiSB -bondscompetitie  Venlo 5 - Blerick 2 
   Venlo 4 - EWS 
07-feb-08 don. inhalen   
21-feb-08 don. 6e ronde interne competitie   
23-feb-08 zat. LimianZ Rapid GP Senioren Venlo   
28-feb-08 don. inhalen   
Maart 2008 
01-mrt-08 zat. Schaesberg Rapid GP senioren   
03-mrt-08 ma. 9e ronde LiSB -bondscompetitie  Blerick 2 - Venlo 4 
06-mrt-08 don. 7e ronde interne competitie   
06-mrt-08 don. 9e ronde LiSB -bondscompetitie  Horst 2 - Venlo 5 
08-mrt-08 zat. 7e ronde KNSB -bondscompetitie  Venlo - Vianen/DVP 
09-mrt-08 zon. 6e ronde LiSB -bondscompetitie  Venlo 2 - Geleen 1 
   Venlo 3 - 't Pionneke 3 
01-mrt-08 zat. Schaesberg Rapid GP senioren   
13-mrt-08 don. inhalen   
15-mrt-08 zat. Nunhems'  Haelen   
16-mrt-08 zon. GP Jeugd Stein   
20-mrt-08 don. 8e ronde interne competitie   
27-mrt-08 don. inhalen   
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29-mrt-08 zat. 8e ronde KNSB -bondscompetitie  SMB 2 - Venlo 
30-mrt-08 zon. 7e ronde LiSB -bondscompetitie  Voerendaal 3 - Venlo 2 
   Tegelen 1 - Venlo 3 
   Venlo 5 is vrij 
   Venlo 4 - Horst 2 
 

 
Alle informatie onder voorbehoud. Let op de berichten tijdens de clubavonden. Kijk voor 
informatie ook onder www.venlose-sv.nl of onder www.lisb.nl .  
De begintijd van de wedstrijden op de donderdagavond is 20.00 uur ! 

 
 

���� ����  Redactiesluiting volgende clubblad o.v. : 14 februari 2008    
 

 
 

 

 PERSONALIA  
  

Aangemeld als lid Ans Strucks Pastoor Kierkelsplein 10   
 077-3524499 5916 SW  Venlo  
 
Aangemeld als lid Piet Kuntzelaers Valeriaan 13   
 06-10366583 5935 CC  Tegelen 
 

Afgemeld als jeugdlid Anh Huy Nguyen 
 

 
 

 MEDEDELINGEN  
 
• Externe competitie : 

Venlo 1 (2e klasse KNSB) kon de prachtige start met 3 overwinningen helaas geen ver-
volg geven en moest twee nederlagen incasseren tegen Pionneke (2-6) en BAT Zevenaar 
(3,5-4,5). 
Venlo 2 (promotieklasse LiSB) maakte tegen Horst een onverwachte misstap (3,5-4,5) 
maar herstelde zich daarna knap met een zege op Hoensbroek ME (5-3) waardoor de 
koppositie in bezit blijft. 
Venlo 3 (2e klasse LiSB) kon het tegen Bergen niet redden (1,5-4,5) maar haalde daarna 
tegen Reuver een mooi gelijkspel (3-3) waardoor het eerste matchpunt binnen is. 
In de 3e klasse LiSB bleef Venlo 4 onaantastbaar met overwinningen op Blerick (2,5-1,5) 
en Horst 2 (4-0). Venlo 5 bleef goed volgen door ook Horst 2 te verslaan (3-1). 

 
• Toernooien in de komende periode : 

11 t/m 13 jan Weekend-vierkamp Corus Wijk aan Zee 
za 23 febr  Limianz Rapidtoernooi in ons clublokaal 
za 1 mrt  Rapidtoernooi Schaesberg 
za 15 mrt  Nunhems Zadentoernooi 
za 22 mrt  Rapidtoernooi Hoensbroek 

 
 
Bas van der Grinten, secretaris 
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 ELO-LIJST  
 
Naam ELO Naam ELO Naam ELO Naam ELO 
M Strijbos 2307 S.Thijssen 1921 E Braun 1685 T.Kuijpers 1462 

R Montignies 2132 T Smith 1919 R Roberts 1681 H.Suurhoff 1440 

R.van Gool 2128 J.Jansen 1914 H Leenders 1664 G.Oosterbaan 1415 

J Guddat 2107 P Thijssen 1890 B.Lietz 1636 F v Heemskerk 1400 

H.van Gool 2084 N.van der Hoogt 1877 R.Vink 1625 P vd Ven 1399 

J. Nabuurs 2070 F.Mertens 1866 G.van Leipsig 1621 W. Ludema 1385 

P.Schoeber 2063 G.Dierx 1865 G.Munten 1604 J Kempen 1352 

M. Nabuurs 2059 J.Jacobs 1859 K.Jacobitz 1602 P Timmermans 1223 

J.Rievers 1952 H.Borghouts 1835 A.Burgmans 1596 M Dijkstra 1164 

E. Clevers 1942 J.op de Laak 1835 G Faassen 1591 S Alizadeh 1162 

H Everaars 1942 M.van der Lee 1785 P Kunzelaers 1580 K. Förster 1108 

G. Hovens 1927 W Schmitz 1748 M.Dael 1561 P Smith 1101 

B.van der Grinten 1925 D.Kappert 1712 I. Wuts 1552 J Verplakke 1082 

P.Boonen 1922 H.van Spijk 1703 JP Joosten 1522 Door:  Ger van Leipsig 
 

 
De jeugd deed de afgelopen tijd aan diverse toernooien mee. 
 

 
 

Felicitaties voor Egbert Clevers. Hij wint de eerste prijs A1 bij de Persoonlijke Limburgse 
Jeugdkampioen-schappen en mag meedoen aan de Nederlandse Jeugdkampioenschappen. 

Zie het verslag van Guido Faassen verderop.
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 Eindstanden interne competitie 2007-2008 
               

               

  1e cyclus - groep I SB              

                        
1 M. Strijbos 7,5  15,00       1e cyclus - groep IV SB     

2 G. Hovens 5,5 12,25              

3 H. Everaars 5,5 10,75     1 B. Lietz  9,5  25,75  prom. 

4 H. van Gool 5,5 10,25     2 G. van Leipsig 7,5 17,00    

5 B. vd Grinten 3,5 7,50     3 M. Dael  7,0 17,00    

6 S. Thijssen 2,5 6,75  degr.  4 K. Jacobitz 6,0 14,00    

               5 J.P. Joosten 5,0 14,00    

        6 T. Kuijpers 5,0 12,00    

        7 P. van der Ven 2,0 6,00  degr. 

                             
  1e cyclus - groep II  SB            

                 

1 H. Borghouts  8,0 16,00  prom.         

2 N. vd Hoogt 6,5 13,75            

3 P. Thijssen 6,0 10,00                   
4 J. op de Laak 5,5 10,25       1e cyclus - groep V SB     

5 R. Roberts 3,0 6,00              

6 W. Schmitz 1,0 1,00  degr.  1 W. Ludema 12,0  33,50  prom. 

               2 F. Heemskerk 11,0  33,50  prom. 

        3 G. Oosterbaan 10,0 25,00    

        4 J. Kempen 9,5 24,00    

               5 P. Timmermans 6,0 12,50    

  1e cyclus - groep III  SB     6 J. Verplakke 4,5 5,25    

          7 M. Dijkstra 2,5 1,75    

1 D. Kappert 5,5  10,00  prom.  8 S. Alizadeh 0,5 0,75    

2 H. Leenders 4,5 7,00                   
3 G. Munten 3,5 8,00            

4 R. Vink  3,5 7,00            

5 A. Burgmans 3,0 6,00            

                      

               
 
Piet Thijssen 
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  Interne competitie 2e cyclus 2007-2008     door Piet Thijssen 
         

No. Groep 1 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 M. Strijbos           1 1 
2 H. van Gool         1   1 
3 H. Borghouts       ½ 0   ½ 
4 H. Everaars     ½     1 1½ 
5 B. van der Grinten   0 1       1 
6 G. Hovens 0     0     0 

         
No. Groep 2 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Th. Smith   ½         ½ 
2 P. Thijssen ½       1   1½ 
3 J. Jansen       ½     ½ 
4 S. Thijssen     ½       ½ 
5 N. van der Hoogt   0         0 
6 D. Kappert               

         
No. Groep 3 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 J. op de Laak               
2 B. Lietz         ½   ½ 
3 W. Schmitz       0 ½   ½ 
4 H. Leenders     1       1 
5 M. van der Lee   ½ ½       1 
6 R. Roberts               

         
No. Groep 4 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 A. Burgmans           ½ ½ 
2 R. Vink               
3 G. van Leipsig       1     1 
4 G. Munten     0       0 
5 M. Dael               
6 P. Kuntzelaers ½           ½ 

         
No. Groep 5 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 J.P. Joosten           0 0 
2 W. Ludema               
3 F. Heemskerk      0 1   1 
4 P. van der Ven     1     0 1 
5 T. Kuijpers     0         
6 K.Jacobitz 1     1     2 

         
No. Groep 6 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 P. Timmermans           1 1 
2 M. Dijkstra     1       1 
3 P. Smith  0   1     1 
4 J. Verplakke     0     0 0 
5 J. Kempen               
6 G. Oosterbaan 0     1     1 
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KNSB COMPETITIE RONDE 4    Henk van Gool 

’T PIONNEKE – VENLO 1 
 

AFGEDROOGD 
 
De match tegen ’t Pionneke werd door mij vooraf aangemerkt als een sleutelwedstrijd. Op 
papier was het één van de zwaarste tegenstanders die we konden treffen. Niettemin hadden 
de roermondenaren al een achterstand van 3 matchpunten opgelopen door een nederlaag te-
gen de Pion en een gelijkspel tegen Vianen. Een nederlaag tegen hen zou voor ons niet fataal 
zijn in de race naar het kampioenschap. Natuurlijk wilden we gewoon winnen. We waren 
immers trotse koploper met een 100% score! 
Helaas hadden we de pech dat twee basisspelers afwezig waren. Natuurlijk hadden we in 
Stephan en Frans respectabele vervangers voor Peter en Joachim, maar je gaat toch al iets 
anders zo’n wedstrijd in. 
In Roermond werden we hartelijk ontvangen. Beide teams kennen elkaar goed dus de sfeer 
was bij aanvang relaxt. Dit werd wat anders toen de wedstrijd vorderde. Het probleem lag 
niet bij het roermondse team. Buiten de speelzaal vonden allerlei activiteiten plaats die de 
concentratie van de schakers op de proef stelden. Ergens repeteerde een muziekgezelschap, 
in het bargedeelte werd de muziek soms onnodig hard gezet en tegen de tijdnoodfase aan 
vonden enkele dames het nodig om pal achter de deur van ons lokaal luidruchtig te gaan 
staan bellen en kletsen. De teamleider van ’t Pionneke, Ger Janssen, deed wanhopige pogin-
gen om de dames op andere gedachten te brengen, maar de jeugd van tegenwoordig schijnt 
zich nergens meer wat van aan te trekken.  
Ik weet niet hoe het mijn teamleden verging, maar zelf ergerde ik me mateloos aan de con-
stante herrie gedurende de wedstrijd. Ik heb op het punt gestaan om de wedstrijd te staken en 
een protest in te dienen, maar wedstrijdleider Rick Wagemakers vertelde me dat een protest 
niet veel zin zou hebben, zolang de herrie buiten de speelzaal plaatsvond. Hooguit zou de 
KNSB ’t Pionneke een waarschuwing kunnen geven en de roermondenaren verzoeken om 
naarstig op zoek te gaan naar een andere lokatie. 
In welke mate de omstandigheden hun invloed hebben gehad op het verloop van de wedstrijd 
zal altijd onduidelijk blijven. Feit is dat we een flink pak op onze broek kregen.  
Een kort overzichtje van de gebeurtenissen op de borden: 
Bord 1: Rainer – Jan van Mechelen was een interessante wedstrijd tussen twee positioneel 
heel goede spelers. Rainer wist een plusje op te bouwen, maar Jan wist de partij door secuur 
te verdedigen weer in evenwicht te brengen. Remise was het onvermijdelijke resultaat. 
Bord 2: Joost Heltzel – Joep was een door ons voorbereide verrassing om de waarde van 
Joost’s preparatie tegen de door Joost verwachte opponent, Maarten, tot nul te reduceren. 
Niettemin verkreeg Joost licht voordeel en Joep had niet beter dan het remise aanbod dat 
Joost na 33 zetten poneerde te aanvaarden. 
Bord 3: Rudi – Ger Janssen was een schoolvoorbeeld van de voordelen die een goede ope-
ningspreparatie kunnen opleveren. Rudi kwam al gauw beter te staan en won op de 22e zet 
een pion. In het vervolg reageerde hij echter verkeerd op een tegenactie die Ger op de ko-
ningsvleugel op touw zette. Tegen de tijd dat de tijdnoodfase voorbij was had Ger zoveel 
compensatie dat Rudi blij was remise te kunnen overeenkomen. 
Bord 4: Guido Royakkers – Maarten werd een korte bloedeloze partij. Guido wist in een Col-
le systeem met wit de stelling eenvoudig in evenwicht te houden. Maarten zag geen zinnig 
plan meer om op winst te spelen en moest in remise berusten. 
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Bord 5: Stephan – Ivan Utama was een mooi gevecht. Stephan speelde agressief op aanval en 
wist de zwarte koningsstelling danig te verruïneren. Wanneer hij op de 20e zet 20.Pe2 had 
gespeeld had hij een duidelijke plus kunnen handhaven.  

 
Het gespeelde 20.Lxg6? gaf Ivan de 
gelegenheid de aanval over te nemen. Na  
20..,d3?! (Veel sterker is 20..,dxc3) 
21.Dxd3,Lxe3+ 22.Kh1? (het kwaloffer 
22.Dxe3 is hooguit een kleine plus voor 
zwart) 22…,Lxc1 23.Pf5,De1+ 24.Tf1,Dd2?! 
(..Lf4!)25.Dh3,Kg8 26.Lxe8,Txe8 
27.Dg3,Dg5 28.Ph6+? (Txc1! is gelijkspel), 
Kh7 had Stephan te weinig aanval meer over 
voor het geofferde materiaal: 0 – 1 
 
(Zie ook de partijanalyse van Stephan zelf 
elders – red.) 
 
 

Bord 6: Michael Gerndorf – Henk had een snelle beslissing kunnen opleveren als Henk een 
grote openingsfout van zijn opponent had afgestraft. 

 
Na 10.f3?? (zie diagram) had 10..,Pe3 
11.Dd2,Lxd4 materiaal opgeleverd, aangezien 
wit de loper niet mag nemen. Henk speelde 
echter 10..,Pe5 wat een normale zet is in dit 
systeem waarna Michael opgelucht kon 
ademhalen. Door onnauwkeurigheden in het 
middenspel, kwam Henk even heel slecht te 
staan, maar door taai verweer kwam er toch 
een remiseachtig eindspel op het bord. Omdat 
Henk zich stoorde aan de omstandigheden 
vlak buiten het speellokaal en weer eens in 
tijdnood kwam, volgde er helaas op de 38e zet 
een blunder waardoor Michael het volle punt 
kon opstrijken. 
 

Bord 7: Frans – Geert Peeters werd een regelmatige overwinning voor Geert. In een konings-
indier verloor Frans op de 13e zet een pion waarna hij er niet echt meer aan te pas kwam. 
Bord 8: Michiel Bunnik – Piet ging gelijk op totdat Piet met 13..,g6 zijn koningsstelling ern-
stig verzwakte. Michiel startte over de zwakke zwarte velden een koningsaanval. Piet trachtte 
zichzelf met een pionoffer nog wat lucht te verschaffen, maar de aanval denderde door. Mat 
zat er niet in maar Michiel had voldoende aan een afwikkeling naar een eindspel met twee 
pluspionnen om de zege veilig te stellen. 
 
Zo werd het 6-2 voor ’t Pionneke en raakten we onze koppositie kwijt aan Vianen en Ze-
venaar. Aangezien we deze beide ploegen nog tegenkomen houden we de promotiekansen 
nog steeds in eigen hand. 
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Uitslag: ’t Pionneke - Venlo 1 6 – 2 
Bord 1 J. van Mechelen - R. Montignies ½ – ½ 
Bord 2 J. Heltzel  - J. Nabuurs  ½ – ½ 
Bord 3 G. Janssen  - R. van Gool  ½ – ½ 
Bord 4 G. Royakkers - M. Strijbos  ½ – ½ 
Bord 5 I. Utama  - S. Thijssen  1 – 0 
Bord 6 M. Gerndorf  - H. van Gool  1 – 0 
Bord 7 G. Peeters  - F. Mertens  1 – 0 
Bord 8 M. Bunnik  - P. Boonen  1 – 0 
 
 

0 – 0 – 0     
 
 

KNSB COMPETITIE RONDE 5 
VENLO – ZEVENAAR 
 

BOOT GEMIST 
 
 
De boot met daarin de kandidaten voor het kampioenschap in groep 2D is vertrokken. En 
Venlo 1 staat nog aan wal.  
Op zaterdag 15 december traden we op volle sterkte aan in onze thuisbasis voor de externe 
competitie, hotel Wilhelmina. Zevenaar kon uit hun spelerspool in elk geval over de vijf 
sterkste spelers beschikken waarbij hun topbord, de jonge Vincent Rothuis, er met een rating 
van bijna 2400 tussenuitspringt. Onze 2300+ speler Maarten kon zijn borst dus nat maken. 
De wedstrijd stond onder leiding van Paul Peters, die geen kind had aan de beide ervaren 
teams. 
Kort gezegd: we lieten ons overrompelen. Voordat we wisten wat er gebeurde stond het 0-2. 
Vincent maakte op bord 1 gehakt van onze Maarten. Het moet lang geleden zijn dat hij zo 
hard onderuit ging. Vincent pakte de stonewall opstelling agressief aan en Maarten deed lek-
ker mee door de stelling open te breken en een kwaliteit te offeren in de hoop spel tegen de 
ongerokeerde witte koning te krijgen. Vincent bleek echter beter gerekend te hebben en toen 
hij enkele zetten later nog een stuk ophaalde had Maarten toch echt te weinig voor de toren 
die hij moest missen. 
 
Joachim had de nodige moeite met de trompowski en kwam in een inferieure stelling terecht. 
Wit was superieur over de witte velden en offerde tijdelijk zijn f-pion op om Joachim een 
triple-pion te bezorgen. Uit alle macht probeerde Joachim nog iets van de stelling te maken, 
maar de vele zwaktes kostten hem twee pionnen en uiteindelijk de partij. 
Venlo 1 hing als een groggy geslagen boxer tegen de touwen, maar gelukkig herpakten we 
ons daarna en begonnen er op de andere borden punten binnen te sijpelen. 
Rainer begon de inhaalrace door een fraaie overwinning te boeken tegen Michel van Leeu-
wen.  
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Na precies openingsspel wist Rainer zijn 
voordeeltje langzamerhand uit te bouwen totdat 
hij zwart met twee levensgrote gaten op g5 en 
e5 had opgezadeld. Daarna kon hij oogsten: 
 
27.Pxe6,Pxe6 28.Lxe7,Dxe7? (maakt het nog 
erger) 29.f5 dreigt stukwinst en de vork f5-f6. 
29..,gxf5 30.Lxd5! (dreigt Tg1 met damewinst) 
30..,Kh8 31.Lxe6,Txe6 32.Txf5 Wit heeft een 
gezonde pion meer bij aanhoudende druk op de 
zwarte koningsstelling. De partij eindigde aldus: 
32..,Tf8 33.Tg5,Df6 34.Dg2,Df4+ 35.Kh1,Th6 
36.Tg1  1 – 0. 
 
 
 
Peter bleef niet achter, hij blijkt ook dit seizoen 
weer een betrouwbare puntenleverancier. 
Ditmaal ging het als volgt: 
 
De zwartspeler heeft zojuist 16..,Td8 gespeeld 
om de geofferde kwaliteit met rente terug te 
halen. Peter trekt zich niets aan van de penning 
en speelt ijskoud: 17.Pxf5,Txd1 18.Pxe7+,Kf8 
19.Taxd1,Kxe7 20.Tfe1+,Kf6 na 21.Td7 
gevolgd door verdubbeling op de 7e rij bleken 
de witte torens en loper veel sterker dan de 
zwarte dame en loper. Op de 37e zet was het 
punt binnen. 
 
 
 
Henk behaalde op bord 6 eindelijk zijn eerste 
winstpunt. Een klein positievoordeeltje werd 
alras groter toen zwart met dameruil een 
dubbelpion op de e-lijn opliep. Met een fijne 
paardmanoeuvre zette Henk de zwarte 
damevleugel onder druk waarna hij profiteerde 
van een onvoorzichtige paardzet: 
 
Toon Janssen heeft zojuist 26..,Pd3 gespeeld. 
Henk sluit het paard nu op met 27.g3! (dreigt 
verovering van het beest door 28.Td1) Zwart 
probeerde nog 27..,Pb2 28.Ta2,Pd1 29.Tc2 
maar moest toch materiaal inleveren na 29..,h5 
30.Pb3,g5 31.Pd2,Txd2 32.Kxd2 enz. 
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Ondertussen had Piet remise gemaakt. Hij kwam wat gedrukt te staan na een siciliaanse ope-
ning die in een frans stellingstype uitmondde, maar het evenwicht werd nergens verbroken. 
Na een ronde langs de borden schatte Piet de situatie gunstig in voor Venlo en kwam hij met 
zijn opponent remise overeen. 
Helaas stokte de productie toen. De 3,5 bordpunten bleek een drempel waar we niet over 
heen konden komen. 
 
Rudi had in een hollandse opening lange tijd gelijke tred met zijn opponent gehouden. Dit 
was nog steeds het geval toen beide spelers in grote tijdnood kwamen. Met nog enkele se-
conden op de klok voor drie zetten besloot Rudi een pion te offeren. Dit bleek echter een fout 
die een verloren staand eindspel opleverde. Het eindspel hoefde echter niet meer gespeeld te 
worden want Rudi’s vlag viel op zet 40. 
Op dat moment werd duidelijk dat Zevenaar aan het langste eind ging trekken, want Joeps 
positie was vanaf de opening (koningsgambiet) al moeilijk en naarmate de partij vorderde 
werd de situatie er niet beter op. Joep kampte met diverse zwakke punten in zijn stelling. Met 
name de achtergebleven e-pion was een molensteen om zijn nek. Hij moest twee pionnen 
inleveren en kwam langzamerhand in tijdnood. Toen zijn tegenstander ook nog de kleine 
kwaliteit veroverde was Joep’s verzet definitief gebroken. 
 
De 3,5 – 4,5 nederlaag werpt Venlo 1 terug naar de vijfde plaats met drie punten achterstand 
op de koplopers Zevenaar en Vianen. We gaan voorlopig dus in de achtervolging. Hopelijk 
brengt de volgende wedstrijd tegen Voerendaal 2 ons weer op het juiste spoor. 
 
 
UITSLAG 
VENLO 1 - ZEVENAAR 3½ – 4½ 
1. M. Strijbos - V. Rothuis   0 – 1 
2. R. Montignies - M. van Leeuwen  1 – 0 
3. R. van Gool - J. Wigger   0 – 1 
4. J. Nabuurs  - G. Homs   0 – 1 
5. J. Guddat  - D. Arts   0 – 1 
6. H. van Gool - T. Janssen   1 – 0 
7. P. Boonen  - A. Huysman   ½ – ½ 
8. P. Schoeber - T. Verfuerth   1 – 0 
 
 
Henk van Gool 
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Externe ronde III 

 

Venlo II vs. Horst I 

Sensationeel!Sensationeel!Sensationeel!Sensationeel!    
 

 

  David en Goliath. Zo werd allerwegen 
in de Venlose schaakdreven vooraf gespe-
culeerd omtrent de ontmoeting Venlo II-
Horst aan de Maas I. 
  Mijn waarschuwingen tegen deze inschat-
ting bleken futiel; nadat ikzelf vakkundig 
een gewonnen stelling om zeep had gehol-
pen, moest ik rond vijven als laatste, in 
verloren positie, een remisebod incasseren.  
  Daarmee Horst a.d.M. de zege schen-
kend… 
  De sensatie was compleet. Oftewel: 
  Mickey Mouse velt SUPERMAN. 
  V.V.V. pakt Ajax bij de kladden. 
  Tante Doortje (83) laat Mike Tyson alle 
hoeken van de keuken zien. 

  David en Goliath… 
  U weet waarschijnlijk hoe dat afliep…. 
 

 
”Weet U misschien hoe laat of het is, meneer Goliath?” 

 

   Dat wisten wij dus wel: te laat.  
  En de geplaagde teamleider opzadelend 
met de gigaklus de lezers opheldering te 
verschaffen, uit te leggen, de spelers op te 
krikken en de resterende geestelijke puin-
hopen te ruimen. 
  Het is maar goed, dat wij vroeger op de 
“Kweekschool”, later verworden tot “PA-

BO”, reeds psychologie in het pakket had-
den.  
  De menselijke ziel is mij een open 
boek… 
 

Een koningsdrama-exegese 
 

� 
  De voortekenen voorspelden al weinig 
goeds; absentismen in ons eerste zorgden 
voor krappe personeelsproblemen in het 
tweede. Maar Johan viel grootmoedig als 
troubleshooter in.  
  En waren we compleet. 
  Het onheil nam een aanvang toen kort 
tevoren Thijmen zich ziek moest afmelden. 
Zodoende trapten we af met een punt ach-
terstand… 
  De feiten op een rij: 
 

Het  partijgedeelte 
 
  Als eerste komt uiteraard onze gastspeler 
aan zet; Johan die de laatste tijd zijn spor-
tieve activiteiten heeft verplaatst naar de 
edele tennissport. waarin wij beiden, met 
groot succes, afgelopen seizoen samen op 
competitioneel niveau opereerden.   
   
Bord 2 
 
Wit: Johan Jacobs (1871) 
Zwart: Wim Jeuken (1821) 
   

  Johan zag zich geconfronteerd met good- 
old Wim Jeuken, die ik reeds medio 1958 
ontmoette tijdens het Limburgse Jeugd-
kampioenschap. Det waas vruuëger…* 
 
* Ach, de jaren vijftig. Hoe wij toen scha-
ken “leerden”. Waar nu onze jeugd via 
ingenieuze stappenplannen op systemati-
sche, gedegen wijze door Henk Suurhoff 
c.s. wordt ingewijd in de geheimen van ons 
geliefde schaakspel, moesten wij al tas-
tend, snuffelend en met vallen –vooral veel 
en vaak vervelend vallen- en opstaan gans 
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zelf onze weg  vinden. Ikzelf bewandelde 
daarbij vaak duistere zijpaadjes en heb re-
centelijk pas het licht gezien… 
 Al zou je dat afgaande op mijn jongste 
 externe misbaksel daar even over kun-
 nen twijfelen…Daarover later meer. 
 
  Wim, ook dus een kind van de jaren vijf-
tig, verrast Johan door diens lijfopening, 
het Scandinavisch, uit de kast te halen. J. 
pakt de zaken gedegen aan, terwijl W. 
nogal lustig zijn paarden laat galopperen in 
de opening: van de eerste 10 zwarte zetjes 
werden er maar allerliefst 7 door 1 der bei-
de equï volbracht.  
  Maar dat was nu juist een van de weinige 
lessen van vroeger: “Speul in de öpening 
neet te döks met utzellefde stök, jônges!”  
  En al rap heeft Johan dan ook de volgen-
de winststelling bij de hand: 

 
winststelling na: 21…e5? 










 
  Wim bezwijkt onder de witte pressie, 
maar reddende alternatieven kunnen we 
hier thuis en in de naaste omgeving ook na 
langdurig zoeken niet meer vinden. 
  Johan kan nu dodelijk uithalen met: 
22.�xf6!  en dan bijv. gxf6 23.
xh6+ 
f7 24.dxe5 
xe5 25.�e3 en vanwege 
de drie drastische dreigingen: dameschaak 
op h7, het wegkloppen van de Lady in 

Black alsmede de hulpeloze loper op d7, 
noteerde ik al een 1 op het wedstrijd-
formulierformulier. (Ik zag dit allemaal 
vanuit de verte in mijn ooghoek). J. slaat in 
de diagramstelling op e5, waarna er weer 
een equilibrium ontstaat. Omdat Johan in 
een later stadium een venijnige zet over-
ziet, inderdaad een sluimerend risico voor 
een schaker in ruste, ontsnapt Wim en 
grist, graait en grabbelt hij zelfs het punt 
binnen. 
  Johan, toch dank! 

 
                 Valkuilen, bah!  (ill. W.Meijer ©) 

 
Op naar de volgende tranentrekker. 
       
Bord 6 
 
Wit: Nico van der Hoogt (1863)© 
Zwart: Ad Siebers (1615) 
 
  Consequent trok ik de lijn van de vorige 
externe door; weer liet ik een totaal ge-
wonnen stelling bederven. U moet dan 
denken in Fritziaanse evaluatie-eenheden 
van +6 of daaromtrent. Nu echter resteerde 
er zelfs een verloren pot. De wedstrijd-
stand deed Ad besluiten tot een remisebod. 
Kort overwoog ik dit te verwerpen en op te 
geven.  
Kort. 
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  Hiervoor schiet mijn karakter tekort. 
  Uit zelfpiëteit en vanwege mijn voor-
beeldfunctie naar buiten toe en lichte gêne, 
ditmaal geen zetten of diagram. Het spijt 
me. Snif…. 
Wat zegt u, toch meer weten? Vooruit 
dan  maar… 

 
               stand na: 43.�h5xe5  










 
  Na mijn eerder gememoreerde me-
gavoordeel te hebben verkwanseld, was ik 
hier al weer blij hier een pionnetje te heb-
ben kunnen verschalken. De dame mag 
immers niet slaan, vanwege het loper-
schaak op h7! Goed, zij week uit naar f6. 
En in mijn aandoenlijke onschuld dacht ik 
nogmaals hetzelfde geintje te kunnen uit-
halen en sloeg ook het paard eraf.  
Gnuivend zag ik Ad mijn toren terugslaan 
en speelde het verwoestende loper h7+. Ja, 
verwoestend, maar dan vooral voor mij-
zelf. Met een forse klap die tot in Horst an 
de Maas te horen was, kwakte Ad zijn ko-
ning naar f8, zich aan het schaak onttrek-
kende en passant de dame dekkende. Ik 
voelde daarna zijn monsterende blik lood-
zwaar op mij gericht en ik werd heel klein en be-
scheiden.  
 
Snel maar verder… 
 

Eerst even bijkomen van de schrik. 
 

 
 
 

“Je weet toch wel, beste Archibald, dat je als 
je mijn dame slaat, haar moet houden?” 

 
Over nu naar Piets pikante potje… 
 
 
Bord  4 
 
Wit: Piet P.W.Thijssen (1869) 
Zwart: Rob Nabben (1697)  
 
  Het merk “Piet”  staat binnen onze vere-
niging garant voor begrippen als: ‘dege-
lijkheid’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘nauwge-
zetheid’. In  ons huidige, licht apocalypti-
sche1) tijdsgewricht geen vanzelfsprekend-
heden meer… 
 Toch klopte de kassa die dag niet… 

 
misrekeningsstelling na: 22….�c7-b6  
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Piets begroting vertoont enige hiaten. Im-
peratief  was nu 23.f3 c5 24.�c2 �xd1+25 
�xd1 �d8 en zwarte pressie.  
P. calculeert echter verder met 23.
c3? 
om gelijk de verliesrekening te kunnen 
opmaken; na 23…c5 24.�xc5 .�xc5 25. 
�xc5 �xe2 gaat er een stuk naar de credit-
zijde.  
Ik wilde nog roepen, maar dat mag niet… 
Toch décharge, Piet! 
 
1) Apocalyps→ de chaotische situatie zoals 
die door Christenen wordt vermoed op het 
einde van de wereld… 
Vaak verzinnebeeld door 4 ruiters, die o.a. 
staan voor dood, oorlog en honger. 

 
 

 

 
Naar een prent van Dürer 

 
Schaken kunnen zij niet. 
 
  Waarmee het de alderhoogste tijd is ge-
worden een lichtpuntje te ontsteken. En 
daartoe fungeert niemand weniger dan on-
ze Superveteran Willi. 
 

Bord 7 
 

Weiß: Theo Nabben (1683) 
Schwarz: Willi Schmitz (1818) S.M 

 
Een typisch Williaanse Stellung ontplooit 
zich na 9….�h6-f7 










 
In het oog springen met name de paardpo-
sities op f- en c7, die daar resp. via a6 en 
h6 zijn gestald. Wenn das mal nicht ins 
Auge geht…. 
Goed, de beiden schaakten een aantal zet-
ten bij elkaar en W. kommt zoetjesan in 
het voordeel. Doch plots een Ausrutscher 
van de Brüggener Jung! 
 

Ausrutschstellung na 23….�e6-d4? 










 
Een stukje analyse door het “siliconen-
monstertje” (met dank aan Hans Everaars). 
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(23...�d4?? danach kann Schwarz alle 
Träume vom Sieg und ewigem Ruhm im 
Hintergarten begraben [�23...e4 24.	d2 
b5 25.	dxe4 fxe4 26.	xe4 �g6-+] 
24.�xd4+− exd4 25.�xe8+ �xe8 
26.�xd4 hier komt Willi goed weg, beter 
was: [26.	e2!? 	e5 27.	xe5 �xe5 
28.�xb7+− a) 28.�xd4?! �f6 
(28...�xe2? ist naheliegend und schlecht 
29.�xe2 �xe2 30.�d8+ �f8 31.�xf8+ 
�g7 32.�xf5+−) 29.�d6 �b2�; b) 
28.	xd4 ist schnell zu verwerfen 
28...�e1+ 29. h2 �xd4 30.�xf5 �e5+ 
31.�xe5+ �xe5+ 32.g3 �b2∓; ] 
26...�e5 27.�xe5 �xe5 28.�d3 
[28.	e2! �f8 29. f1�] 28...�e1+� 
29.�h2 �e5+ 30.g3 f4 31.�g2 fxg3 
[�31...�f6=] 32.fxg3?? als “Wieder-
gutmachung” permitteert ook Theo zich 
een fikse uitglijder. Alleen kent Willi géén 
erbarmen…  [�32.f3% en wit blijft wat 
besser staan] 32...�f8-+ 33.�f3? 
[33.�e2 �xc3 34.�xe1 �xe1 35.�d1-
+] 33...�xf3 34.�xf3 �xc3+ 
[34...�xc3+ 35.�xc3 �xc3-+; Weniger 
gut ist 34...�xc3 35.�d3 �d2 36. e4-
+]  0-1 
 
Freundlichen Dank, Herr Schmitz! 
 
Bord 8 
 
  Hier treffen wij onze gewaardeerde eind-
redacteur Marc aan. Zijn pot tegen Guido 
Boots  was “kort en slapjes in tegenstelling 
tot eerdere partijen”, naar eigen zeggen. 
Hij laboreerde die namiddag aan een “lelijk 
vastzittende hoest” en schoof rap na 18 
zetjes naar een puntendeling. Heel verstan-
dig!  
  Bij aanvang hoorde ik hem trouwens bij 
zijn opponent een “koel bier” bestellen om 
die stroeve strot te smeren. 
  Ik heb dat maar eenmalig door de vingers 
gezien… 
 

 
 

De ultieme Vanderlee-feeling… Santé! 
 
  Voor een verder lichtpuntje aan de groe-
zelige, sombergrauwe Venlose schaakhe-
mel zorgde Bas. Hij vloog zich die middag 
in de haren met Gerard Kortenoeven. 
 
 
Bord 3 
 
Wit: Gerard Kortenoeven (1786) 
Zwart: Bas van der Grinten (1908) 

 
Lange tijd schaakt Gerard verdienstelijk 
met de Venlose vedette mee over. Legt dan 
onverwacht en gans vrijwillig de schaak-
strop om zijn eigen nek. B. schroomde niet 
om er fors an te trekken… 
 

Zelfworgstelling na 20.�f3-e2? 
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Voor de hand liggend is nu 20…�c6-a4 
met een vette kwalwinst en gewonnen stel-
ling. 
Bas zag er ook geen graten in en deed dat. 
Om mat te geven op de 39ste… 
 
  Tenslotte de Tijger bespied… 
 
Bord 1 
 
Wit: Maarten Toll (1732) 
Zwart: Geer’ t’ Hovens (2002) 

 
  Geerts sluipgang door de stelling veroor-
zaakte die dag kennelijk teveel ruis om zijn 
slachtoffer onverhoeds te kunnen overpo-
weren. 
  Tja, ook een tijger is somwijlen niets 
menselijks vreemd… 
  Goed, er ontspint zich een gelijkopgaande 
pot, waarin het slechts een keer echt erom 
spant, wanneer Geert zich hoogst onvoor-
zichtig binnen het schootsveld van de dub-
belloopse tijgerdoder van Maarten waagt.     
Gelukkig knalt die mis… 
 

Afschotstelling na:  30…�f2-c5? 










 
M. had Geert nu naar de eeuwige schaak-
jachtvelden kunnen zenden met 31: �d6-
e4! Hare Donkere Majesteit zit plots vrese-
lijk in de puree. Waarheen met het vege 
lijf? C7 en c8 zijn terra prohibita, immers 

volgt stante pede 32.d6 (en d7). En de to-
ren moet toch gedekt blijven… 
  M. speelde: 31:�d6-b7? Waarna we het 
uiterst zeldzame fenomeen mochten aan-
schouwen van een vluchtende tijger, ach-
ternagezeten door een hijgend hert. In zijn 
veilige kooi aangekomen, gooide Geert 
middels zetherhaling de deur dicht. Remi-
se… 
 

 
 
Waarna een week later dit avontuur in geu-
ren en kleuren te boek werd gesteld. 
 
’t Is me wat! 
 
Rest mij niets anders dan de Horster keur-
troepen geluk te wensen. 
 
De resultaten op een rij: 
 
1. Geert Hovens Maarten Toll:  ½ 
2. Johan Jacobs Wim Jeuken :  0-1 
3. Bas v.d.Grinten Ger. Kortenoeven: 1-0 
4. Piet Thijssen Rob Nabben:  0-1 
5. wegens ziekte gesloten 
6. Nico v.d.Hoogt© Ad Siebers:  ½ 
7. Willi Schmitz Theo Nabben:  1-0 
8. Marc van der Lee  Guido Boots:  ½ 
 

Totaal: Venlo 3½ – Horst:4½ 
 

W.G. 
 

Nico 
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 Ronde 4 
 

Hoensbroek M.E. vs. Venlo II 
 

Venlo vertoont veerkracht 
 
Door: Nico van der Hoogt © 
 

  K eihard en vol op de kinnebak getroffen 
in de vorige ronde, sidderde ik de vierde  
tegemoet; zouden de “jongens” mijn psy-
chologische massagebeurt goed hebben 
opgepikt? De muizenissen zijn verdreven? 
De faalangsten opgelost? Depressies over-
wonnen? De kreukels in de schakersziel-
tjes gladjesgestreken? 
  Natuurlijk bleek dat allemaal Qul en 
Quatsch; alsof er nooit een Horst aan de 
Maas bestaan had, herpakten mijn protégés 
zich in de strijd tegen de gelijkge-elode 
équipe uit Hoensbroek. 
  In het stemmige café Hofland werd zelfs 
geen enkele nederlaag geleden. Dat ene 
Nicolaus daarbij weer eens bulkte van de 
mazzel zal bij velen van u inmiddels geen 
verbazing meer opwekken. 
  Daarover later meer… 
 

 
 

Muizenissen? Wat is daar tegen? 
 
De verslaggevingstaxonomie is ditmaal als 
volgt: eerst een winstpot, dan de zes (!) 
remises, om weer af te sluiten met de zege 
van onze gerespecteerde redacteur annex 
modelvliegtuigbouwliefhebberexpert, 
Marc.   Daar gaat ie… 

� 

Het wedstrijdverloop 
 
  Als eerste ditmaal niemand minder dan 
Bas. Verdere intro geheel onnodig. En 
weer beslist de langjarige clubregent zijn 
pot in een voortijdig stadium; daar waar 
wij, de gewone schakers, nog voluit 
zwoegden op de aanvang van ons midden-
spel, weet B. zijn opponent vlot te vloeren.  
  Opvallend is wel, dat ook de Hoensbôk-
ser evenals Gerard K. in de vorige afleve-
ring (inmiddels collectief uit de geheugens 
verbannen), daarbij gans voluntaire assis-
tentie verleent.  
  Zat er iets in hun drankjes, dat dit veroor-
zaakte? Wij weten het niet, en als wij het 
wisten dan zouden wij dat niet zeggen…. 
 
Bord 3 
 
Wit: Bas van der Grinten (1908) 
Zwart: John Corvers (1885)  
 
  Na een heuse Siciliaanse Richter Rauser à 
raison van $ 50,- (zie cartoon verderop), 
bereiken we na 17 zetten de volgende figu-
renconfiguratie: 
 

Maffiastelling na 17.�d1xd8+ 










 
Op dit moment verlieten de schaakgoden 
John voor korte tijd, i.p.v. het gelijkmoedi-
ge 17….�xd8 te spelen, grijpt hij naar: 
17…�xd8??  Bas grijpt zijn buitenkansje 
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met alle handen aan: 18.hxg5 �d4?(�d4 
had de ongelijke strijd nog gerekt) 
19.�h8+, en een zesmat kan niet meer 
worden ontweken… 
 

(19...�e7 20.gxf6+ �xf6 21.�xd4+ 
�g6 22.�h5+ �g5 23.�e5+ f5 
24.�xg7+ �f4 25.�e2+ �e4 26.�d4#  
1-0) 
 
De prijs van $ 50 vanwege de opening 
(nogmaals) nader verklaard: 

 
Sowe Signore Nicolo, evry time your play-
erz playe zie SICILIAN openingze, you 
mussete paye Don Sciaccone fiffety buck-
se… Capisce Mr.?   E pronto per favore… 
 

 
Dat bedragje hadden wij voor dit belang-
rijke punt natuurlijk graag over. 
 
Nu de gelijkspelletjes verder toegelicht. 
 
 

De zes remisegevallen 
 
 

Casus 1 
 

Bord 2 
 
Wit: Peter Bruls (1786) 
Zwart: Stephan Thijssen (1971)  
 
Stephan die in zijn vorige externe in Venlo 
1, 1 spectaculaire pot tegen Ivan Utama 
jammer genoeg verloren zag lopen, laste 
die middag, zeer verstandig, een gortdroge 
remise in. Na 17 zetjes vonden beiden het 
welletjes… 










 

Welletjesstelling na 17.�e2-d4 
 

Wel, wel… 
 
Casus 2 
 
Bord 7 
 
Wit: Guido Faassen (1656) 
Zwart: Stef van de Berg (1770)  
 
Guido’s tweede optreden in Venlo’s twee-
de, wordt ook ditmaal integraal voor U toe-
, uit- en bijgelicht. 
Ook G. mocht over enig fortuin niet mop-
peren. (Dat deed hij dan ook niet). 
Het commentaar is van de “Nederländi-
sche” Fritz (decking!, eenzame pion) und 
[Guido] . 
 
B13: Caro-Kann: Exchange Variation and 
Panov-Botvinnik Attack 1.e4 c6 2.d4 d5 
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3.exd5 cxd5 4.c4 �c6 5.�c3 �f6 laatste 
zet uit boek 6.�f4 e6 [6...dxc4 7.�xc4 
�xd4 8.�xd4 	xd4 9.0-0-0 	e6] 7.�f3 
a6 Dekt b5 8.�a4 �d7 9.c5 Wit wint 
ruimte. 9...e5 Diagram  










 
10.dxe5 �xe5 Motief: Tegenaanval.  
11.�d4 [11.	xe5 �xa4 Het opzij zetten 
van een decking: a4] 11...�xf3+ 
[�11...	c6!? 12.�e3+ �e6∓] 12.gxf3= 
�c6 13.0-0-0 Verhoogt de druk op de 
eenzame pion on d5. 13...�e7 14.�g1 0-0 
15.�h6 g6 16.�xf8 �xf8 17.�e1 
[�17.h4%] 17...�xc5?? Diagramm  










 
 
 Er waren betere middelen om de druk 
vast te houden..  [�17...	d7= En zwart 
kan nog vechten.] 18.�xf6+− �xf2 
19.�e2?? Geeft de tegenstander nieuwe 
kansen. [�19.�d3+− En wit zou de over−
hand krijgen.[Guido: Als ik deze zet had 
gespeeld had ik beter blijven staan. Nu 

kwam er een mooie combinatie van zwart] 
19...d4 20.�e4 �xe4 21.fxe4 �xg1 
22.�xg1 d3! Motief: Meer ruimte voor de 
zet c5−g1 23.�d2 [23.�xd3 �c5+ Motief: 
Dubbele aanval] 23...dxe2 24.�xe2 �c8 
Diagramm  










 
[24...�c8 25.�d1 �e8-+]  ½-½ ? 
 

Om onopgehelderde redenen neemt Stef in 
gewonnen stelling genoegen met het halve 
ei… Ten prooi an de legedopvrees? De 
nakende kerstgedachte en vrede op aarde? 
Oef! 
 

 
 
 

“Zo staat het wel niet in de bijbel, Maria…” 
 

Casus 3: ‘A ride with the tiger’ 
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Bord 1 
 
Wit: Geer’t’ Hovens (2002) 
Zwart: Leo Maessen (1941)  
 
Een gevaarlijk avontuur ditmaal: we kijken 
en denken mee vanuit het perspectief van 
de jagende tijger. Gelukkig voor Leo blijft 
het bij wat goedmoedig gegrom en speelse 
beetjes…  
 
Scandinavisch B 01 
 
1.e2−e4 d7−d5 2.e4xd5 �d8xd5 3.�b1-
c3 �d5−a5 4.d2−d4 �g8−f6 5.�f1-e2  
Misschien een tikkeltje passief maar ik 
wilde de mogelijkheid openhouden om de 
loper naar f3 te spelen, maar na de volgen-
de zet heeft hij daar niets te zoeken, dus 
laten we het maar op zetverwisseling hou-
den. c7−c6 6.�g1-f3 �c8−g4 7.�f3−e5...  
In het verleden heb ik een keer vreselijk op 
mijn donder gehad in het Scandinavisch, 
vandaar deze afruilvariant.. �g4xe2 
8.�d1xe2 e7−e6 9.0-0 �f8−e7 10.f2−f4 
0-0 11.f4−f5 e6xf5 12.�f1xf5 �a5−d8 
13.�c1-e3 �b8−d7 14.�a1-f1 �d7xe5 
15.d4xe5 �f6−d5 16.�c3−e4 zie diagram 










 
Te snel gespeeld. Toen ik de zet uitvoerde 
zag ik dat zwart na ruilen en Db6 in het 
voordeel komt door druk op de nu ineens 
zwakke pion op e5. 
Beter is16.�e3−d4 	d5xc3 (16...c6−c5 
17.e5−e6 �d5xc3 18.e6xf7+ �f8xf7 

19.�d4xc3 �f7xf5 20.�e2−e6+ �g8−h8 
21.�e6xf5 en wit staat actiever) 
17.�d4xc3 en het staat gelijk.] 
16...�d5xe3 17.�e2xe3 �d8−b6 
18.�e3xb6 a7xb6 19.a2−a3 �a8−d8  
Tot mijn verbazing en opluchting speelde 
zwart niet Ta5 met onmiddellijk druk op 
de pion, er kan dan bijvoorbeeld vol-
gen:[19...�a8−a5 20.�f1-e1 �f8−e8 
21.�e1-f1 g7−g6 22.�f5xf7 �a5xe5 
23.	e4−c3 �e7−c5+ 24. g1-h1 �e5−e1 
25.g2−g3 �c5−d4 26.	c3−d1 �e1xd1 
(26...�e8−e2 27.�f7−f8+ �g8−g7 28.�f8−
f7+ �g7−h6 29.c2−c3 �d4−c5 30.b2−b4 
�e1xf1+ 31.�f7xf1 �c5−d6 32.�d1-f2 b6−
b5 33.�h1-g2 �e2−a2 34.�f1-d1 �d6−e5 
35.�d1-d3 �h6−g7 36.�g2−f3) 27.�f1xd1 
 g8xf7 28.�d1xd4 �e8−e1+ 29. h1-g2 
�e1-e2+ 30. g2−h3 �e2xc2 31.�d4−d7+ 
 f7−e6 32.�d7xh7 �c2xb2 33. h3−g4 
�b2−a2 (33...�e6−f6 34.�h7xb7) 
34. g4−g5 �a2xa3 35. g5xg6 b6−b5 
36.�h7xb7 �a3−a2 (36...�e6−d5 
37.�g6−f5) 37.h2−h4 �a2−g2 38.h4−h5 
�g2xg3+ 39. g6−h7  e6−f6 40.h5−h6 
�g3−e3 41.�b7−g7 c6−c5 42.�g7−g6+ 
 f6−f5 43.�g6−c6] In alle varianten moet 
wit hier vechten voor remise, waar een 
nederlaag eigenlijk onafwendbaar is. 
20.�f1-e1 �d8−d5 21.�g1-f1 �f8−e8 
22.�e4−c3 �d5−a5 Aha, nu staat de toren 
toch op a5, maar nu heb ik wat compensa-
tie als ik op de zevende rij kan binnenko-
men. 
23.�f5−f3 �e7−h4 24.�e1-e4 �h4−g5 
25.�f3−d3 �g5−c1 26.�c3−d1 f7−f5 
27.�e4−e2 �a5xe5 28.�e2xe5 �e8xe5 
Hier mag ik weer in vage remisekansen 
geloven (zie diagram) 
 

 
Det sjteit veerderop, luuj…Grrr… 
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29.�d3−d7 �e5−d5 30.�d7xd5 c6xd5 
31.a3−a4 �g8−f7 32.�f1-e2 �f7−e6 
33.�e2−d3 �c1-f4 34.h2−h3 �f4−e5 
35.c2−c3 g7−g5 36.b2−b3 h7−h5 37.c3−
c4  
Ik moet toch wat proberen, maar als zwart 
hier zelf slaat sta ik voor een moeilijk di-
lemma. 
g5−g4 38.c4xd5+ �e6xd5 39.�d1-e3+ 
�d5−e6 40.h3xg4 h5xg4 41.�e3−c4 
�e5−c7 42.�d3−d4 f5−f4  
Beter is hier Lg3, de pion op b6 is onaan-
tastbaar.  
43.�d4−e4 �e6−f6 44.�c4−d2 f4−f3 
45.g2xf3 g4−g3 46.f3−f4 g3−g2 47.�d2−
f3 �c7−d6 48.�f3−g1 �d6−c5 49.�g1-
h3 g2−g1� 50.�h3xg1 �c5xg1 51.�e4−
d5 �f6−f5 52.�d5−d6 �f5xf4 53.�d6−
c7 �f4−e4 54.�c7x b7 �e4−d5 55.a4−
a5 b6−b5  
en hier werd tot remise besloten omdat de 
stand al in het voordeel van Venlo2 was en 
hiermee was de eindstand 5-3 bereikt. 
 
Aldus Geert en gelijk had hij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geval 4 

 
Bord 6 
 
Wit: John Lafleur (1853) 
Zwart: Nico van der Hoogt (1868) ©  
 
Inderdaad mensen, het geval Nico. Na mijn 
favoriete zwarte Ben-Oni zwaar te hebben 
mishandeld, kwam ik regelrecht verloren te 
staan. Zie toe, huiver en tracht Uw leed-
vermaak binnen paal en perk te houden. 
 

Compleetverlorenstelling na 18.�d3-e3 










 
Tja, u ziet het, de hoofddreiging is �d7+ 
enz. Ik speelde uit arren moede nog maar 
18…�g8  [Tijdens een korte beschouwing 
na de pot, meldde zich hier met glimmende 
pretoogjes Marc v.d.L. Hij suggereerde nu: 
19.g4 en wit wint een stuk. Tevens veroor-
deelde hij mijn openingsgestuntel: “Da’s 
niet de juiste structuur, Nico” De man had 
het bij het rechte end…] John weet het ge-
lukkig beter en vervolgt: [19.�e4? �xe4 
20.�xe4 �f6? 
Nog maar eens een joekel van een fout. 
Maar weer weet John niet binnen te kop-
pen... 21.�e2? [21.�xd6! �xd6 
(21...�g7) 22.�f4 �b6 23.�c7 �xb2 
24.�e8+  g7 25.�xh8  xh8 26.�xf7] 
en wederom ontliep ik onmiddellijke exe-
cutie…21...�g7 Nu is de wereld weer in 
orde voor zwart.  
Soepeltjes schoof ik naar remise… 
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Snel verder. 
 
Casus 5 
 

Bord 5 
 
Wit: Frans Mertens (1877) 
Zwart: Gerard Hahn (1934)  
 
Frans was die dag ingehuurd om Willi te 
vervangen, die om commerciële redenen 
verstek moest laten gaan.  
Hij nam het op tegen de sterke preses van 
Hoensbroek. Een Bogo-Indiër leidt lange 
tijd tot een keurig gelijkopgaande strijd. 
Frans’ kans komt na 27 zetten. 
 

Eerstekansstelling na 27…�f6xg5 










 
Ger heeft daarnet Frans’ dame geslagen. 
De import-Beegdenaar kan nu middels het 
relatief eenvoudige 28.�xg5 de winst bin-
nenhalen. Een, toegegeven niet direct te 
onderkennen, variant daartoe luidt: 
 
 [28.	xg5 �xe1+ 29.�xe1 	f6 30.d6 �d8 
31.d7 tja, een vrijpion is een vrijpion, zie 
ook volgende lachtekening verderop... 
	xd7 32.�e7 �d5 33.�xd7 �xd7 34.�xd7 
�xa2 35.	e4  f8 36.�b5 �e6 37.f4  e7 
38. f2 �c8 39. e3 a6 40.�c6 �d7 
41.�xd7  xd7 42.g4  e6 43.	g5+  e7 
44.c4 f5 45.gxf5 gxf5 46. d2 b5 47. c3 
 f6 48. b3  e7 49.	h3  d6 50.	f2 

 c6 51.	d1 en het paard grijpt via e3 be-
slissend in… ]      en Frans kan zijn  
€ 200 winstpremie ophalen. Omdat hij ech-
ter kiest voor 28.�xe8+ blijft de schade 
voor Ger binnen de perken en dan wordt 
zelfs per omgaande overgegaan tot het te-
kenen van de Pax Hoensbroeciae.  
Verstandig! Frans, bedankt! 

                      Vrijpion… 
        (Ill. Wim Meijer ©) 

 
 

 
Casus 6 
 
Bord 4 
 
Wit: Theo Pluymen (1907) 
Zwart: Piet P.W. Thijssen (1869)  
 

Ook hier is er sprake van een equipollente 
partij, totdat Piet in het eindspel een pion 
ziet flöten gaan… 
Op het onvermijdelijke diagram kunt U dit 
zien. Natuurlijk is de winstvoering niets 
voor kinderen… Theo had er kennelijk 
geen zin ‘an’ en/of de stand was al dermate 
dat er maar remise werd bekonkeld.  
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Slotstelling na: 33….b7-b5 










 
Het slotakkoord 
 
Bord 8 
 
Wit: Wim van de Wal (1755) 
Zwart: Marc van der Lee (1759)  

 
Een die middag opvallend goed geluimde 
hoofdredacteur rondt dit korte berichtje af 
met een klinkende victorie. 
Marcs eigen visie op zijn heldendaad: 
 
“Een typische Benonipartij. Met zwart 
werd het mij niet moeilijk gemaakt. De 
moderne Benoni heeft geduld tot een ‘petit 
combination’ (Lf5) wat voordeel oplever-
de: de kleine kwaliteit. De witte pion die 
naar d6 oprukte was niet gevaarlijk. Na 
35..Ld7 kwam in de slotstelling de witte 
toren ingesloten te staan en leek kwali-
teitswinst onvermijdelijk. Op 36.Tf6 volgt 
36..Le7.” 
 
De volledige opening van zaken: 
 
A77: Modern Benoni: Classical: 9...Re8 10 
Nd2: 10...a6 and 10...Nbd7 1.d4 �f6 
2.c4 c5 3.d5 e6 4.�c3 exd5 5.cxd5 
d6 6.e4 g6 7.�f3 �g7 8.�e2 0-0 9.0-0 
�e8 10.�d2 a6 11.a4 laatste zet uit 
boek 11...�fd7 12.�e1 �f8 [12...b6 
13.	c4 	e5 14.	e3%] 13.�d3 
[�13.	c4!?�] 13...�bd7= 14.�c4 wit 

bereidt zich voor op a5. 14...�c7 15.f4 
�b6 16.a5 �xc4 17.�xc4 �d7 
18.�b3 �f5 19.�d3 �ad8 20.�d2 �c8 
21.�h1 �e7 22.�e2 c4 Diagram  










 
23.�xc4 [�23.�xc4!? �xe4 24.�ac1�] 
23...�xc4= 24.�xc4 �xe4 25.�d3 �e7 
26.�c3 �de8 27.�e4 �f5 Diagram  










 
28.�xd6 �xe1+ 29.�xe1 �xe1+ 
30.�xe1 �xd3 31.�xb7 [31.�e3!? Is 
de kritieke voortzetting. 31...�f1 
32.b4%] 31...�xb2= 32.d6 �b5 33.�e7 
�a3 34.�d8? tot zover allemaal leuk en 
aardig gespeeld, hier vliegt Wim echter 
fors de bocht uit...Zijn kasteel wordt inge-
nomen na de volgende zetjes...Marc slaat 
nu toe als een langdurig doorgesonjabak-
kerde hyena... [�34.�e1 	d7 35.h3∓] 
34...�xd6-+ 35.�xf7 �d7 Diagram  
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[35...�d7 36.�f6 �e7 37.�xa6 �xd8-+; 
35...	e6! 36.�f6 �e7 37.�xe6 �xd8 

38.g3-+]  0-1  Goed Marc!  
 
 

Generaal totaal daarmee: 
 

Hoensbroek  -  Venlo 2:    3-5 
 
En daarmee staan we weer fier an kop! 
(Terecht) 

 
 

 

 

 
Tot na de Vasteloavend! 
 
N. 
 
 
 

Post scriptum: 
 
Sommige teksten in “Café Hofland” logen 
er niet om, zoals onderstaand konterfeitsel, 
vastgelegd op de gevoelige chip door 
teamfotograaf Geert laat zien. 
 

 
 

U HEEFT 
zich lang genoeg doorverwarmd 
de lucht verpest, ook heeft U 
genoeg staan ouweh**ren en begint nu 
bovendien knap lastig te worden. 
Daarom wordt U nu dringend verzocht 
Om onopvallend en zonder verdere 
smerige opmerkingen 

DIT VERTREK  … 
Uw jas ligt inmiddels al buiten op het trot-
toir.  
 
 
Dat gold uiteraard niet voor ons… 
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EERSTE PARTIJ VAN ZEF HENDRIKS UIT BREDA 
 
Mijn eerste partij bij de Bredase schaakclub 
De Baronie. Er blijkt een bekertournooi ge-
speeld te worden waar 64 spelers aan mee-
doen. De wedstrijdleider vraagt mij naar 
mijn rating. “Bij de VSV was dat 1650.” Er 
wordt wat ongelovig naar me gekeken. “We 
hebben je rating opgezocht bij de bond en 
daar had je maar 1561.” Daar ga ik geen 
drama van maken. Begin ik toch op 1561? 
 
In de bekercompetitie geldt hier in Breda als 
regel dat bij meer dan 100 ELO-punten ver-
schil, degene met de laagste rating doorgaat. 
En na de loting blijkt mijn tegenstander een 
rating te hebben van 1769. Dus remise vol-
staat! Da’s natuurlijk mooi meegenomen. 
 

Wit: Zef Hendriks (1561) 
Zwart: Karoly Kapitani (1769) 
 
1.  ............. 
 

Ja, wat speel ik hier als ik remise moet ma-
ken? f2-f4, de lijfsopening van Theo? Daar 
ben ik wel mee vertrouwd. Ik heb het vroe-
ger jaren lang gespeeld. Maar het is altijd er 
op of er onder. Remise komt daar nooit van. 
Dus: 
 

1. e2 - e4   c7 - c5 
 

Dat is van de regen in de drup. Ook niet be-
paald een remise-opening. 
 
2. ........... 
 

Normaal speel ik hier altijd c2 -c4 om alle 
gangbare speelwijzes  -  waar ik niet in thuis 
ben  -  te ontwijken. Maar ik heb me voor-
genomen om het Siciliaans maar eens wat 
krachtiger te gaan bestrijden en er niet meer 
voor weg te lopen. 
 

2. Pg1 - f3   Pb8 - c6 
3.   d2 - d4     c5 x d4 
4. Pf3 x d4   Pg8 - f6 
5. Pb1 - c3     e7 - e5 
6. Pd4 - b5     d7 - d6 

 
Tot zover wist ik het nog. Maar vanaf hier 
ben ik toch echt op mezelf aangewezen. 
 
7. Pc3 - d5   Pf6 x d5 
8. e4 x d5   Pc6 - b8 
 
Wat is dit nou voor iets raars? Karoly be-
weerde achteraf dat het theorie is. En ook 
Fritz geeft het als mogelijk alternatief 
(evenals Pc6-e7). Maar het lijkt mij een zet 
die aantoont hoe noodzakelijk ontwikke-
lingshulp soms is. 
 
  9. Lc1 - e3         a7 - a6 
10. Pb5 - c3   Lf8 - e7 
11. Lf1 - d3       0 - 0 
12. Dd1 - h5   ............. 
 
Fritz wil mij hier liever voorzichtig laten 
rocheren. Maar dat is me veel te tam. Als je 
de dame zonder bezwaar naar h5 kunt spe-
len, heb je in je onsterfelijkheid geïnves-
teerd. 
 
12.   ..........     f7 - f5 
13.   g2 -g4     .......... 
 
Fritz vindt dit maar niks en begint de zwarte 
verdediging met 13. e5 - e4 waarop volgens 
hem wit zijn loper moet terugtrekken naar 
e2. Maar dat was ik helemaal niet van plan. 
Ik zou met 14 Pc3xe4 mijn paard geofferd 
hebben, en na 14. ....... f5xe4 15. Lc3xe4  
h7-h6 met 16. Le3xh6 ook nog eens een lo-
per naar de hemel sturen, met aardige aan-
valskansen. Zelfs Fritz geeft hier uiteindelijk 
voor wit een stevige plus aan. Die computers 
hebben soms kennelijk wat langer tijd nodig 
om dit allemaal door te rekenen. 
 

13.   .............    Dd8 - e8 
 
Tja, geen keus. De dame kan geen kant op.  
 
14. Dh5 x d8   Tf8 x e8 
15.    g4 x f5     ........... 
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Vorlopig moet zwart eerst die pion maar 
weer terug winnen, en dan heeft hij nog 
steeds geen tijd om zijn ontwikkelings-
achterstand op te lossen....... 
 

15.  ...........   Te8 - f8 
16. Th1 - g1   Lc8 x f5 
17. Le3 - h6   ............. 
 

en ondertussen kan ik weer leuke dingen 
doen. 
 

17. .............   Lf5 - g6 
18. Ld3 x g6     g7 x h6 
19. Lg6 - f5   Kg8 - h8 
20. Lf5 - e6      ........... 
 
In ieder geval ben ik de opening ongeschon-
den doorgekomen en ziet mijn stelling er 
bepaald niet onplezierig uit. Met name het 
zwarte paard op b8 staat prettig op stal met 
een tijdelijke ophokplicht. 
 

20.  ...........     b7 -b5  
21.  0-0-0     b5 - b4 
22. Pc3 - e4     a7 - a5 
23. Td1 - d3   Pb8 - a6 
24. Td3 - g3   Pa6 - c7 
 
Het zwarte paard kan eindelijk aan de strijd 
gaan deelnemen en ondermijnt mijn loper op 
e6. Die wil ik liever niet kwijt. 
 
25. Le6 - d7   .............. 
 
Lijkt een pion op d5 te offeren, maar dat is 
slechts schijn, want na 
        

25.  ............   Pc7 x d5 
26  Ld7 - c6    .............. 
 
verliest zwart de kwaliteit op a8. Toch? 
 

26.  ..............   Pd5 - f4 
 
Au! 
 

27.  Lc6 x a8   Pf4  - e2  
28. Kc1 - d1   Pe2 x g3 
29. Tg1 x g3   Tf8 x a8 
30. Tg3 - h3   Kh8 - g7 

En nou sta ik een ongezonde pion achter. 
Weliswaar een dubbelpion, maar toch! Zo 
moet ik nog knokken om mijn begeerde re-
mise er uit te slepen. 
 

31.    c2 - c4   Ta8 - f8 
32. Th3 - d3   Tf8 - f4 
33.     f2 - f3   Tf4 - h4 
34. Pe4 x d6   Le7 x d6 
35. Td3 x d6   Th4 x c4 
36. Td6 - d5   Tc4 - f4 
 

Fritz geeft aan dat 36. Tc4-h4 uiteindelijk 
meer perspectief biedt. 
 

37. Td5 x e5   Tf4 x f3 
38. Te5 x a5   Tf3 - f2 
39. Kd1 - c1   Tf2 x h2 
40. T a5 - b5   Th2 - h4 
41. Kc1 - c2      h6 - h5 
42. Kc2 - b3   Kg7 - g6 
43. Tb5 - b6   Kg6 - g5 
44. Tb6 - b5   Kg5 - f6 
45  Tb5 - b6   ............. 
 

Remise op voorstel van zwart. Ik ben door! 
 

Na de partij begon mijn tegenstander te mi-
auwen dat het niet bestond dat ik een rating 
had van 1561. Ik gaf hem volmondig gelijk! 
Hij voelde zich bestolen, want als mijn ra-
ting minder dan 100 met hem verschilde, 
hadden we nu een barrage moeten spelen. 
“In Venlo won jij zeker van iedereen?” “Nee 
hoor, in mijn laatste partij heb ik nog van de 
Tegelse Tijger verloren.” “Wie is dat? Nooit 
van gehoord.” Humor had hij ook al niet. 
 

En bovendien bestond het niet dat ik deze 
opening niet kende. Kennelijk had ik van 
achter het bord een fatsoenlijke variant be-
dacht. 
 

En later hoorde ik hem aan de bar antwoor-
den op de vraag “Karoly, lig jij eruit?”: “Ja, 
een verkeerd torenzetje (zet 36) en toen kon 
hij remise houden.” Zo simpel kan het scha-
ken zijn! 
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Een weekendje naar de kust. 
 
Vrijdag 11 januari zijn we, met toch weer een behoorlijk aantal leden van de Venlose 
schaakvereniging, een weekendje op stap geweest. Doel was het CORUS-
schaaktoernooi in Wijk aan Zee, vroeger beter bekend als het Hoogovens-toernooi. 
Vrijdagmiddag vertrekken, bakje onderweg, niet zeuren over huzaren die staan te emme-
ren of proberen de getijdentabel van net de verkeerde week uit de kop te leren, maar 
gewoon vol verwachting van een mooi weekendje schaken. 
Benieuwd hoeveel punten we dit jaar zouden scoren en of we voor de zoveelste keer 
weer met zwart moesten spelen. 
Rond vier uur waren we bij het hotel boven op het duin. Evengoed prachtig dat je in zo’n 
situatie een naam voor dit hotel kunt bedenken als “Het Hoge Duin”. Je moet er maar op 
komen. Gauw even inschrijven, dokken, spullen naar de kamer brengen en dan op weg 
naar de speelzaal in het dorp. 
Onderweg kwamen we de “gebroeders” tegen met een groot boek onder de arm. 
Het bleek dat ze verrast waren met een prachtig fotoboek vanwege het 70 jarig bestaan 
van dit schaaktoernooi. Gauw naar de inschrijving, notatieboekje en pen horen daar 
standaard bij, en ook wij waren in het bezit van een mooi fotoboek, al waren ze volgens 
Nico vergeten op de tekstknop te drukken, want bij geen enkele foto is een ondertiteling 
te vinden. Toch werden de “overzichtfoto’s” goed bestudeerd om te kijken of je toch maar 
in het boek vermeld stond. Jean Paul maakt een goede kans, al is niet iedereen het met 
hem eens.  
Wel het werd tijd om te eten want om half zeven beginnen de wedstrijden. Gauw even 
naar de Turk aan de overkant om een hapje te eten. Echter na vijf minuten wachten was 
het geduld wel voorbij en zijn we overgestapt naar de visboer. Dat ik daar een schnitzel 
wilde verorberen werd door de medeschakers en ook de ober niet in dank afgenomen. 
Toen ik zag dat men de man drie scholletjes kreeg had ik toch wel een beetje spijt.  
Terug naar de zaal om maar vooral op tijd achter het bord te zitten. Na de gebruikelijke 
welkomstwoorden en het handje drukken met je tegenstander werd de “denkstand” aan-
genomen. Tussendoor een bakje troost of een flesje fris, maar vooral nog geen alcohol. 
Zelf was ik al vrij snel klaar. Na 19 zetten zag mijn overbuurman dat hij een kwaliteit en 
een pion achter stond en vond hij het eigenlijk wel tijd om naar huis te gaan. Het eerste 
punt was binnen. Aan het eind van de avond echter viel de totaalscore nog wel een 
beetje tegen. Veel remise partijen en ook een paar verloren. Dat zou vechten worden de 
volgende dag.  
Alle partijen werden natuurlijk onder het genot van een benevelend drankje even “be-
licht”, al bleek dit niet altijd een opsteker te zijn.  
Tot slot nog even naar café “De Zon” waar we trachtten om de biljartballen in goede ba-
nen te leiden. Sommigen zijn daar erg goed in, zoals Piet en Nico. Ondergetekende kan 
beter gewoon een pilsje drinken en naar biljarten gaan kijken, want meer dan twee ca-
ramboles kwamen er niet op het groene laken. 
 
De volgende dag lekker ontbeten en genieten van het prachtige uitzicht. Windkracht 8 
brengt heel wat beroering teweeg en het is dan mooi om dat van achter het glas te bekij-
ken. Toen de lucht eindelijk “brak” en de zon een beetje tevoorschijn kwam konden Ber-
tram en Peter zich niet langer beheersen en kozen toch voor de strandwandeling in de 
vrije natuur. Toen ze net ver genoeg op het strand waren dat je niet snel weer even terug 
kunt lopen “brak” de lucht opnieuw. Nu geen zon, maar een hoosbui. Als twee door-
drenkte hondjes werd de kamer opgezocht en de reservekleding in gebruik genomen. 
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Natuurlijk werd ook Fritz nog even voor de dag gehaald en een aantal partijen werden 
beoordeeld door de groene, maar vooral ook rode golven van dit schaakfenomeen. Na 
nog een bakje koffie, de krant en de wandeling naar de speelzaal zaten we allemaal keu-
rig om half twee weer achter de stukken. 
13 man die zeer geconcentreerd aan het bord zaten om het resultaat van de vorige 
avond te herhalen of misschien wel te verbeteren. En inderdaad de resultaten werden 
beter en de score liep op, ook al gaf Jean Paul aan dat hij “het” dit weekend niet had. 
Mijn eigen partij werd remise met voorbedachte rade.  
Eerst zelf aangeboden en afgewezen, maar hetzelfde aanbod drie zetten later van mijn 
tegenstander werd onmiddellijk aangenomen. Ik zou dus de volgende partij moeten win-
nen om groepswinnaar te kunnen worden. Dat wordt dus knokken de volgende dag.  
Piet speelde een prachtige partij tegen de schoonste dame van het hele toernooi en was 
daarvan natuurlijk ook behoorlijk onder de indruk. Er kwam een eindspel op het bord met 
Dame en Loper waarbij Piet twee vrijpionnen meer had. Een linke partij die ik van boven 
af goed heb kunnen volgen. Toen Piet eindelijk zo ver was dat hij de beslissende pion op 
A6 kon nemen sloeg het noodlot toe. De witte Koning dekte de Dame, dus werd de zwar-
te loper geofferd door schaak te geven en ging de Dame kopje onder. Evengoed haalde 
Piet nog remise doordat zijn vrijpion de zevende rij had bereikt. Met zo,n mooi uitzicht 
toch nog remise spelen is op zich al een prestatie. 
Na wat rond gekeken te hebben bij de “echte meesters”, de nodige nicotine weer op peil 
te hebben gebracht in het “smokehol” en de keel te hebben gesmeerd met een heerlijk 
glas bier kreeg ik behoorlijk zin om eens lekker een uurtje te pitten. 
Ik had per slot van rekening ook de vorige dag al mijn dutje na het avondeten gemist. Op 
naar het hotel en afgesproken dat er om half tien zou worden gepokerd. De kamer werd 
ingericht als speelhal, voorzien van wijn, rum en noten en het spel kon beginnen. Er 
werd hard gestreden en de fiches vlogen van links naar rechts. Joep moest als eerste de 
vlag strijken en daarna was ik aan de beurt. Mooi op tijd, dat wel want het voetballen be-
gon op TV en we moesten uiteraard weten wat VVV had gemaakt. Ger en Mart hebben 
de strijd intussen voortgezet en het bleek dat Mart beter kon pokeren dan schaken. Ger 
werd blut gespeeld en Mart was de winnaar. Zijn broer was intussen, liggend op het bed, 
naar het land der dromen vertrokken. VVV deed wat van ze werd verwacht en de aan-
hang was weer tevreden. Op tijd naar bed dus. De schone slaper werd op niet zachtzin-
nige manier wakker geschud en de kamer uitgeloodst.  
Een half uur later werd mijn slapie onder begeleiding van onze gepensioneerde chauf-
feur thuis gebracht. We kennen allemaal wel de uitdrukking “als een blok in slaap vallen”. 
Wel Bertram heeft dit spreekwoord iets uitgebreid. Het blok werd namelijk gelijk in stuk-
ken gezaagd. Binnen twee minuten was de houtzagerij geopend en werden de motoren 
gestart. 
 
De laatste dag alweer. Het is erg heiig buiten en de wind is wat afgenomen. Dezelfde 
verschijnselen als de vorige dag passeerden de revue. Alleen nu in een iets korter tijds-
bestek. We moesten toch om twaalf uur de tegenstander een handje geven. De motivatie 
was hoog. Er waren verschillende kanshebbers op een eerste plaats in hun groep en 
anderen konden nog voorkomen dat ze degradeerden. Er moest dus gestreden worden 
tot het bittere einde.  
Gauw de koffers pakken, achter in de auto en naar de parkeerplaats bij de speelzaal. 
Gauw even kijken op de uitslagenlijst van de vorige dag die in de hal hangt en kijken hoe 
hoog de elo van de tegenstander is. Mijn tegenstander had een elo van 1788 en ik was 
het broekje van de groep met een elo van 1715. 
Nou dat moest hij dan maar eens waar maken. Ik zou m’n huid duur verkopen. 
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Ik had me voorgenomen agressief te spelen. Een spelletje wat ik graag doe om een 
open eindspel te krijgen. Maar op het moment dat ik begon met e4 en er werd geant-
woord met c4, besloot ik het toch maar kalmpjes aan te doen. Ik had al twee partijen van 
mijn tegenstander gezien en hij was een kei in het opbouwen van zijn stelling. Dus rustig 
opbouwen en dan kijken waar ik kon gaan aanvallen. Op de 10e zet kwam a4 en op de 
12e b4. De damevleugel moest het dus ontgelden. Het werd echt een mooie partij waarbij 
de kansen gelijk waren. Echter in de 20e zet bood mijn tegenstander een dameruil aan. 
Die heb ik onmiddellijk aangenomen. Hij kreeg daardoor een onverbonden centrumpion 
die werd geblokkeerd door mijn witte pion en hij blokkeerde daardoor ook zijn zwarte lo-
per. 
 
Hij gaf na de partij ook aan dat die zet hem de das had omgedaan. Ik vond dat natuurlijk 
niet, want door goed schuifwerk kon ik hem op de achterste lijn helemaal vastzetten. Een 
kwaliteitsoffer gaf de doorslag. Zijn paard tegen mijn toren en ik hield nog zo’n heerlijke 
spring in het veld over. Na 37 zetten en drie en een half uur spelen werd de achterlijn 
bereikt en was het punt binnen. Ongedeeld groepswinnaar. Gauw bij de anderen kijken 
hoe het daar stond. Piet stond in een gewonnen stelling, Peter had al gewonnen, Ger en 
Bertram stonden allebei goed, Jean Paul was van twee pionnen voorsprong teruggeval-
len naar remise maar bij Willy hingen donkere wolken boven het schaakbord. 
Afwachten maar. Tussendoor de prijs opgehaald, nog een potje bier gedronken en een 
broodje kroket verorberd en even bij de analyses van de grootmeesters wezen kijken. 
Langzaam druppelden de spelers van Venlo binnen in de kantine. 
De ene na de andere winnaar maakte zich bekend. Overall genomen hadden we heel 
goed gescoord. Hieronder is de uitslagenlijst opgenomen. 
 
Rond half vijf vertrokken we weer naar Venlo. Even handje schudden bij een aantal be-
kenden en op weg. Als het mee zit zijn we om zeven uur thuis en kunnen we nog even 
naar Ajax kijken. Wel dat hebben we niet gehaald, maar Ajax had evengoed, net als 
schakend Venlo, een enorme overwinning behaald. 
Met dank voor het veilig weer thuis brengen aan de man die regelmatig vertelde dat hij 
maandag een vrije dag had. 
 
Dick Kappert 
 
Uitslagen weekendvierkampen Corus-schaaktoernooi in Wijk aan Zee 
 
Naam Punten Elo Tpr Plaats Groep Promotie 
Joep Nabuurs 2 2113 2187 Gedeeld 1 2C Nee 
Henk v Gool 2 2082 2189 Gedeeld 1 2D Nee 
Mart Nabuurs 1 2132 2010 Gedeeld 3 2G Nee 
Peter Schoeber 2 2025 2180 1e 2H Ja 
Geert Hovens 1 2002 1804 4e 3K Degradatie 
Bas vd Grinten 2,5 1906 2014 1e 4G Ja 
Nico vd Hoogt 1,5 1864 1823 Gedeeld 2 4H Nee 
Willy Schmitz 0,5 1818 1640 4e 4I Degradatie 
Piet Thijssen 2,5 1869 2037 1e 4K Ja 
Dick Kappert 2,5 1715 1940 1e 5E Ja 
Paul Joosten 0,5 1645 1440 4e 6H Degradatie 
Ger v Leipsig 2,5 1599 1753 1e 7C Ja 
Bertram Lietz 1,5 1557 1534 2e 7J Nee 
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Beslissende partij in de derde ronde Corus−schaaktoernooi 
Wit: Dick Kappert (1715) - Zwart: Marinus van der Linde (1788) 
 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.c3 Pf6 4.Le2 e6 5.0-0 Le7 6.Dc2 Pc6 7.d3 d4 was misschien sterker, 
maar ik wou rustig beginnen en kijken waar de zwakke plek zou ontstaan 7...Ld7 8.Le3 Tc8 
9.Pbd2 0-0 10.a4 Fritz vind deze zet te vroeg, maar door de reactie van zwart, Dc7, is dit 

een goede start. 10...Dc7 11.Tac1 
Deze zet leek mij noodzakelijk om te 
voorkomen dat zwart met zijn paard op 
b4 kon terugpakken 11...a6 12.b4 Pg4 
13.Lf4 e5 14.Lg3 cxb4 15.cxb4 Db8 
16.Db2 Da7 
Het is zwarts bedoeling om te gaan 
afruilen op d4 17.b5 axb5 18.axb5 Pd4 
19.Pxd4 Dxd4 20.Dxd4 Ik pak deze 
afruil graag aan want zwart krijgt een 
dubbelpion in het centrum die ook nog 
eens de zwarte loper blokkeert 
20...exd4 Diagram  
 
 
 
21.b6 Gelijk doorschuiven want met 
paard op c4 staat de pion fijn gedekt 
21...Pe5 22.f4 Pc6 23.f5 Ta8 24.Ta1 dit 
is dus mijn open lijn 24...Tfd8 25.Pc4 d5 
26.exd5 Pb4 27.Lc7 Tdc8 28.d6 mijn 
loper doet momenteel wel erg weinig 
meer, maar hij staat daar fantastisch. 
Aanvallen van achteren met de zwarte 
loper worden volledig afgedekt.  
28...Lf6 29.Pa5 Diagram  
 
 

  
29...Pc2 30.Ta2 Pb4 31.Taa1 Pc2 zwart 
speelde hier met tempo om drie maal 
dezelfde stelling te krijgen en remise te 
kunnen claimen. Jammer dan 32.Lf3 
Pxa1 33.Txa1 Txc7 34.dxc7 Lc8 
35.Kf2 Deze tussenzet was even nodig 
om het paard bij de promotie te 
betrekken. De toren kan dan immers 
niet van de achterlijn af. 35...Kf8 
36.Lxb7 Lxb7 37.Pxb7 Txa1 Nou doet 
ie het toch 38.c8D+ Ke7 39.Dd8# 1-0 
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 Ivan de Verschrikkelijke 
 
Op zaterdag 24 november speelde Venlo I in Roermond tegen 't Pionneke. Ik had zelf het 
genoegen voor het eerst met wit te spelen tegen Ivan Utama. Het werd een prachtige 
memorabele partij. 
 
1. d4 d5 
2. c4 e6 
3. Pc3 Le7 
4. Pf3 Pf6 
5. Lg5 Pbd7 
6. e3 0-0 
7. Tc1 c6 
8. Ld3 Te8 
Volgens Ivan een veredelde wachtzet. Accoord, 
maar wacht je op? Godot? 
Het normale dxc4, Lxc4 Pd5, Lxe7 Dxe7, 0-0 
Pxc3, Txc3 e5 is ok voor zwart.  
9. 0-0 b6 
Naar mijn mening veel te langzaam. Wit krijgt 
nu een ideale aanvalsstelling a la Pillsbury! 
10. Lxf6 Pxf6 
11. Pe5 Lb7 
12. cxd5 exd5 
13. f4 c5 
14. Tf3 
Niet de meest subtiele zet uit mijn carriere, om 
niet te zeggen vrij bot! Het idee is duidelijk: mat 
zetten!  
14.  g6 
Zo'n zet doe je niet graag. Ivan's 
gelaatsuitdrukking sprak boekdelen. Het idee is 
natuurlijk om f5 uit te lokken en zo mijn 
steunpunt op e5 te ondermijnen. Ik had het offer 
reeds gezien, dus: 
15. f5 cxd4 
16. fxg6 hxg6 
17. Dc2 
Zoals Blackburne plachtte te zeggen: “I burned 
my boats and went in to do or die!!” 
17.  Lc5 
18. Pxf7 
Heerlijk! Nemen is funest, dacht ik. Na Kxf7 
Lxg6+ Ke7 volgt Txf6!! en wint. Na Lxg6+ is 
Kg7  Hitchcock in het kwadraat, maar tot mijn 
verbazing kan ik geen winst voor wit vinden!! 










 

Stelling na 18. Pxf7 










 

Stelling na 9.. b6 
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18.  De7 
Na lang nadenken gespeeld. 
19. Ph6+ Kh8 
20. Lxg6 
Analyseren met Maarten is normaal gesproken 
een aangename bezigheid. Och, je leert wat bij. 
Als hij echter achteloos vraagt: “Wat doet zwart 
na Th3?” stijgt het schaamrood naar je kaken! 
20.  d3 
Totaal overzien en zeer onaangenaam! Het was 
goed dat er geen spiegel in de beurt was. Ik had 
nu m i j n gezicht niet willen zien! 
21. Dxd3 Lxe3+ 
22. Kh1 Lxc1 
23. Pf5 De1+ 
24. Tf1 Dd2 
Onnodig! Wit krijgt nu nog een kans, die hij niet 
waarneemt. Lf4 was wel zo makkelijk. Ik moet 
eerlijk bekennen dat ik na zwarts d3 totaal van de 
kaart was en niet meer in staat de stelling juist te 
beoordelen.   
25. Dh3+ Kg8 
26. Lxe8 Txe8 
27. Dg3+ Dg5 
28. Ph6+ 
Meteen uit! Na Txc1 Dxg3, hxg3 krijg je een iets 
beter eindspel voor wit. 
28.  Kh7 
Wit geeft op.  
 
 
Degene die ooit heeft gezegd dat alle wegen naar 
Rome leiden (lijden?), verdient alsnog, postuum, 
de doodstraf. Ik voelde me als J.H. Donner die 
zich, al walgend, van een essentieel 
lichaamsonderdeel wilde ontdoen. Het feit dat ik 
deze middag vele oude bekenden had ontmoet, 
was slechts een schrale troost. 
 
Stephan Thijssen 
 
 
 
 
 
 










 

Stelling na 20.. d3 










 

Stelling na 27.. Dg5 
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JEUGD        
 
Door: Mart Nabuurs en…               Bas van der Grinten 
 
 
AGENDA 

• Za/Zo  26 januari en 27 januari: Grote Bostoernooi Geldrop 
• Zo 27 januari: Grand-Prix toernooi in Reuver (?) 
• Za 2 februari: Geen jeugdschaak Ald Weishoes (Carnaval) 
• Za 9 februari: Vierkantcompetitie Blerick (aanvang 10.30) 
• Za 23 februari: LimianZ Rapidtoernooi in clublokaal (Senioren) 
• Do 6 maart: Vierkantcompetitie Horst (aanvang 18.45) 
• Zo 16 maart: Grand-Prixtoernooi Stein 
• Zo 6 april: Van Spijktoernooi in De Dörpel (Grand Prix) 
• Za 12 april: Instuif in Ald Weishoes 
 

 
MEDEDELINGEN 
 
•  Verhinderingen op de zaterdag gaarne doorgeven aan Ben Peters 
 (8502163 of 06-20265709).  
•  Het jeugdschaken vindt iedere zaterdag plaats van 14.00 tot 15.30 in het Ald 

Weishoes. 
•   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: 
Freek Heemskerk tel. 3546765 Freekh@planet.nl 
Joep Nabuurs  tel. 3548859 joepnabuurs@home.nl 
Mart Nabuurs tel. 3548859  martnabuurs@hotmail.com 
Axel Plate  tel. 06-19502971  axelplatebsv@hotmail.com 
Henk Suurhoff 
Paul van der Ven  tel. 3519469  P.Ven@home.nl 
 
Wedstrijdleider Ald Weishoes: 
Ben Peeters            tel. 8502163/06-20265709 verkeersslachtoffers@home.nl 
 
Extern wedstrijdleider : 
Jacques Faassen     tel. 3827315              jaquesfaassen@home.nl
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PJKL A-categorie  
 
Afgelopen kerstvakantie waren zoals gebruikelijk weer de Limburgse Kampioenschappen 
voor de jeugd en deze keer werd het gehouden in Buggenum. Het was een mooie locatie met 
verschillende ruimtes voor de aparte categorieën, zodat we rustig konden schaken.  
Ik deed zelf voor de eerste keer mee in de A-categorie en het beloofde een spannende strijd te 
worden. De ratingverschillen waren erg klein, maar Mart Nabuurs stak er duidelijk bovenuit, 
gevolgd door Egbert Clevers. Zelf was ik als 7e van de 10 geplaatst.  
 
De eerste dag begon goed voor mij. Ik moest tegen Roland van Vliembergen en nadat ik een 
pion had gewonnen besloot Roland om te gaan offeren. Dit offer was echter helemaal ver-
keerd en dit leidde tot mijn overwinning.  
Mart moest tegen Sander Bachaus en Mart kreeg allerlei offers naar zich toegegooid. Hierdoor 
kreeg Sander goed tegenspel en dit zette hij om in een eindspel met ongelijke lopers. Dit leid-
de tot een remise.  
Egbert moest tegen Marina van Vliembergen en Egbert verloor een pion. Marina kreeg goed 
tegenspel, maar uiteindelijk heeft Egbert de winst naar zich toe kunnen schuiven.  
 
De tweede ronde moest ik zelf tegen Egbert. Egbert kreeg goede aanvalskansen in ruil voor 
een lelijke geïsoleerde pion op e6. Egbert miste een winnend offer, maar mijn verdediging was 
misschien ook niet helemaal correct en Egbert haalde er een gewonnen eindspel uit.  
Mart moest tegen Sebastiaan Smeets, de nieuwkomer, en Mart liet hem weten dat je meer er-
varing nodig hebt om van Mart te kunnen winnen.  
 
De derde ronde mocht Mart het opnemen tegen Martijn Vossen. In eerste instantie leek het 
remise te worden, totdat Mart een stuk kon winnen onder het thema: “Insluiten In Twee”.  
Egbert kreeg nu Prahlâda Belle om tegen te spelen en dit werd een lange partij, waarin ze bei-
den niet verder kwamen dan remise. 
Ik moest zelf tegen Sander Bachaus, de tegenstander waar Mart al remise tegen had. Ik kreeg 
een aanval, maar verloor de controle erover en ik bleef met een zwakke pion zitten. Sander 
zag hier echter geen voordeel in en gaf remise.  
 
In de vierde ronde kwam het grote spektakel: Egbert speelde tegen Mart. In deze partij kwam 
Mart met een dame tegen een toren, loper en twee pionnen van Egbert. Egbert had sterke 
paarden, maar Mart stond ook goed met zijn dame en toren. Mart zat echter in tijdnood en 
miste daardoor enkele winstkansen. Uiteindelijk had Egbert eeuwig schaak en werd het remi-
se.  
Ik moest zelf tegen Marina van Vliembergen en hiervoor kreeg ik ook de prijs voor spectacu-
lairste partij uitgereikt. Ik kreeg een goede aanval tegen het Frans en na 21 zetten gaf Marina 
op. Deze partij is, net als alle andere partijen, na te spelen op www.lisb.nl.  
 
In de vijfde ronde kreeg ik een mooi offer tegen op de 6e zet tegen Martijn Vossen. Dit mooie 
offer was echter niet correct en na 13 zetten kon Martijn opgeven: of hij verloor zijn dame, of 
hij ging mat.  
Egbert moest tegen Sander Bachaus spelen, de remiseschuiver van het toernooi, maar daar 
wilde Egbert niks van horen en won van Sander.  
Mart kreeg Roland van Vliembergen tegenover zich. Roland liet goed spel zien en het werd 
remise. 
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Voor de 6e ronde stond Egbert 1e met 4 punten, gevolgd door Mart, Prahlâda Belle en ik met 
3,5 punten. Nu was het tijd dat ik tegen Prahlâda moest aantreden. We probeerden allebei een 
koningsaanval te krijgen, nadat we ongelijk gerokeerd hadden. Mijn aanval leek echter wat 
sterker en sneller en ik brak de koningstelling van Prahlâda open met een loperoffer. Dit was 
correct, maar ik speelde het niet helemaal goed waardoor het nog moeilijk werd. Prahlâda gaf 
echter nog een stuk af onder het thema: “Dubbele Aanval In Twee” en ik kreeg een stelling 
met twee sterke vrijpionnen. Dit werd uiteindelijk winnend.  
Mart was nu aan de beurt om Frederik de la Fonteijne te laten weten dat ook hij meer ervaring 
nodig had om Mart te kunnen verslaan en Mart won gemakkelijk. 
Egbert mocht tegen Roland en er werden veel stukken geruild. Roland sprintte met zijn koning 
naar de overkant, maar dit leverde niet veel op en Egbert won de partij. 
 
Voor aanvang van ronde 7 stond Egbert 1e met 5 punten, gevolgd door Mart en ik met 4,5 
punten en aangezien Mart en ik nog niet tegen elkaar hadden gespeeld, werd het nu tijd om 
tegen elkaar te spelen. Na wat stukken geruild te hebben kwamen we in een eindspel terecht. 
Ik had me even verkeken en opeens stond er een toren van Mart binnen en hierdoor verloor ik.  
Egbert mocht de laatste ronde laten zien dat hij kon winnen van Sebastiaan Smeets. Egbert 
kreeg veel aanval en uit wanhoop offerde Sebastiaan een kwaliteit. Egbert kreeg een gewon-
nen eindspel en won.  
 
Uiteindelijk was het een geslaagd toernooi. Door dit toernooi heb ik maar liefst 64 ratingpun-
ten verdiend. Ook was er de mooie Venlose top 3 met Egbert als 1e, Mart als 2e en ik zelf als 
3e. Hiermee heeft Egbert zich geplaatst voor het NK in Venlo.  
 

 
Guido Faassen 
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JEUGD-SENIOREN  
 
Donderdag 20 december was het weer tijd voor de traditionele halfjaarlijkse ontmoeting 
Jeugd-Senioren. Vanwege een feest in ons Clublokaal LimianZ moest op het laatste moment 
worden uitgeweken naar Stadion De Koel, maar dit leverde gelukkig geen problemen op. 
De vorige ontmoeting eindigde in een prachtige overwinning op voor de jeugd, daarom was 
het natuurlijk spannend of de senioren ditmaal iets terug zouden kunnen doen. 
De eerste helft leek het hier niet op. Door overwinningen van Florens, Sjors, Willem en Joep 
nam de jeugd een comfortabele voorsprong. Wel speelde Nico een fraaie partij tegen Guido, 
die zich tegoed deed aan een vergiftigd pionnetje. 
De tweede helft lieten de senioren echter weten dat met hen nog steeds terdege rekening ge-
houden moet worden. Henk Suurhoff, Ger en Henk van Gool namen revanche voor hun neder-
laag in de eerste helft. 
De spannendste wedstrijd speelden Willem en Karl. Willem offerde na de opening een stuk 
voor aanval en dat leek succes te hebben, want hij kon op zeker moment een winnende zet 
uitvoeren. Dit deed hij echter niet waardoor Karl terug kon komen in de partij. Hierna volgden 
nog allerlei interessante verwikkelingen met kansen voor beide partijen, maar uiteindelijk trok 
Willem toch aan het langste eind. Hiermee werd hij de enige die zijn beide partijen won. Ge-
lukgewenst. 
Nadat alle kruitdampen waren opgetrokken bleek de eindstand 7-7 te zijn ! 
Het was zoals altijd weer een hele geslaagde ontmoeting. 
Wordt zeker vervolgd ! 
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Uitslagen jeugd – senioren 
 
Joep - Henk v. G. 1-0 0-1 
Thijmen - Stephan 0-1  ½ 
Guido - Nico 0-1   ½          
Willem - Karl 1-0  1-0 
Sjors  - Ger  1-0  0-1 
Florens - Henk S. 1-0  0-1 
Victor  - Paul  ½  ½          
                                                   --------------------------- 
  4,5-2,5   2,5-4,5 
 
Bas van der Grinten 
 
 

0 – 0 – 0  
 
 

JEUGDCOMPETITIE ALD WEISHOES 
 
Tot en met  
05-01-2008 

NA/VOORJAARSCOMPETITIE (GROEP2) 
2 X 10 MIN. P.P.P.P. 

 Aantal punten Aantal wedstrijden 
Isabel    13    14 
Bart   4 ½     16 
Boris   11 ½     18 
Max   2 ½     10 
Niels    3 ½     8 

Miki    12     14  

Baer     3     12 

Dominick    11    16 

Sjoeke    1 ½     14 

Nabila    3     16 
 
 
Tot en met 
05-01-2008 

NA/VOORJAARSCOMPETITIE (GROEP1) 
1 X 20 MIN. P.P.P.P. 

 Aantal punten Aantal wedstrijden 
Florens   2   7 
Sjors   5   6 
Willem   4   5 
Victor   3   7 
Wai Keung    4 ½    6 

Luca    2   6 
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Wai Keung Liu  
 

 
 

en Sjors Clabbers beiden deelnemers aan het PJKL  


