
 1 

CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING 2007-2008  nr. 5 
 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 



 2 

 INHOUD  
 

Ontwerp omslag Marc van der Lee 

Programma t/m  14 juni 2008 Piet Thijssen 

Personalia / mededelingen Bas van der Grinten 

Interne competitie Piet Thijssen 

ELO-lijst Ger van Leipsig 

Externe Competitie Henk van Gool 

 Nico van der Hoogt 

 Eric Braun 

Jeugd Bas van der Grinten 

Aankondiging NK Jeugd 2008 Bas van der Grinten 
  

 PROGRAMMA  
 
 

April 2008 
17-apr-08 don. Voorjaarsvergadering  

19-apr-08 zat. 9e ronde KNSB-bondscompetitie D4 - Venlo 

20-apr-08 zon. Jubileum Rapidtoernooi Blerick  

24-apr-08 don. reserve  

25-apr-08 vrij. NK Jeugdschaak 2008 Tot en met za. 03-mei-08 

26-apr-08 zat. Koninginnetoernooi Blerick  

29-apr-08 di. Koninginnedag snelsch. Eijsden  

Mei 2008 
01-mei-08 don. Hemelvaartstoernooi Venlo  

08-mei-08 don. ABN-AMRO Open kampioenschap Venlo  

09-mei-08 vrij. Open Limb. Kamp. Maastricht Tot en met ma. 12-mei-08 

12-mei-08 ma. Pinkstertoernooi Tegelen GP-Jeugd  

15-mei-08 don. ABN-AMRO Open kampioenschap Venlo  

22-mei-08 don. ABN-AMRO Open kampioenschap Venlo  

29-mei-08 don. ABN-AMRO Open kampioenschap Venlo  

Juni 2008 
05-jun-08 don. ABN-AMRO Open kampioenschap Venlo  

12-jun-08 don. ABN-AMRO Open kampioenschap Venlo  

14-jun-08 zat. Triathlontoernooi SV Sjaak Mat  

19-jun-08 don. ABN-AMRO Open kampioenschap Venlo  

22-jun-08 zon. 25e int. Alex Vinken Rapid Kerkrade  

26-jun-08 don. ABN-AMRO Open kampioenschap Venlo  

Juli 2008 
03-jul-08 don. ABN-AMRO Open kampioenschap Venlo  

10-jul-08 don. 36e Peters Interieur Zomersnelschaaktoernooi  

17-jul-08 don. 36e Peters Interieur Zomersnelschaaktoernooi  

24-jul-08 don. 36e Peters Interieur Zomersnelschaaktoernooi  

31-jul-08 don. 36e Peters Interieur Zomersnelschaaktoernooi  

Augustus 2008 
07-aug-08 don. 36e Peters Interieur Zomersnelschaaktoernooi  

14-aug-08 don. 36e Peters Interieur Zomersnelschaaktoernooi  

21-aug-07 don. Algemene ledenvergadering  
 

 

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 mei 2008    
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 PERSONALIA  
  

Adreswijziging Miki Nieczyporowski Groenveldsingel 63   

 06-53648464 5913 SC  Venlo  
 

 

 MEDEDELINGEN  
 

• Externe competitie : 

Venlo 1 (2
e
 klasse KNSB) wist in de voorlaatste ronde eindelijk weer eens te winnen (te-

gen SMB met 4,5-3,5) en is daarmee tenminste verzekerd van klassebehoud. Laatste 

ronde is tegen D4. 

De LiSB-competitie werd beëindigd met de centrale slotronde op 30 maart in Roermond. 

Venlo 2 (promotieklasse LiSB) had aan gelijkspel tegen Voerendaal 3 voldoende voor 

het kampioenschap en promotie naar de KNSB, maar helaas trok deze opponent mede 

door het inzetten van enkele “jokers” aan het langste eind waardoor alsnog Geleen met 

de hoogste eer ging strijken. 

Venlo 3 (2
e
 klasse LiSB) redde het niet tegen Tegelen, maar heeft zich gelukkig toch ge-

andhaafd. 

Venlo 4 behaalde een overwinning op Horst en werd daarmee wederom kampioen (Ven-

lo 5 was vrij de laatste ronde). 

• Tijdens de voorjaarsvergadering op 17 april is Geert Hovens tot bestuurslid gekozen. 

Wij wensen hem alle succes toe ! 

• Toernooien in de komende periode : 

25/26 apr  Weekendtoernooi GESS 

9/12 mei  Open Kampioenschap van Limburg in Maastricht 

 

Bas van der Grinten, secretaris 

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

Toelichting interne competitie               informatie PIET THIJSSEN 
 

Henk van Gool wist zich door een overwinning op Hans Everaars te plaatsen voor de bar-
rage om het clubkampioenschap. Deze barrage zal plaatsvinden op 29 mei a.s. Dit is een 
inhaalavond van het ABN-AMRO Open Kampioenschap van Venlo & Omstreken. 
  

In Groep II is Stephan Thijssen gepromoveerd naar Groep I. Van harte proficiat! 
In groep III blijft het nog zeer spannend, omdat Roel Roberts Willi Schmitz aan de kant 
zette. Op 24 april spelen Marc van der Lee en Roel Roberts tegen elkaar. Roel moet win-
nen om nog uitzicht te houden op de eerste plaats. Bij een remise is Marc winnaar van de 
groep en is de allerlaatste wedstrijd Roel tegen Bertram Lietz niet meer van belang en 
wordt door mij vastgesteld op een reglementaire remise. 
In groep IV is door de remise van Ron Vink tegen Piet Kuntzelaers, Ad Burgmans winnaar 
van deze groep. Ad promoveert naar groep III. Van harte proficiat! 
In groep V heeft Toos Kuijpers, door een overwinning op Wout Ludema de eerste plaats in 
beslag genomen en promoveert dus naar groep IV. Van harte proficiat! 
Groep VI was reeds uitgespeeld. Jos Kempen is winnaar en bereikt promotie naar groep 
V. Ook van harte proficiat! 
  

Alle andere inhaalwedstrijden zijn gehonoreerd met een reglementaire remise. 
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 ELO-LIJST  
per 10-04-08 

Naam ELO ∆ Naam ELO ∆ Naam ELO ∆ 

M. Strijbos 2276 -46 F. Mertens 1875 -3 G. Munten 1596 -21 

R. Montignies 2134 13 G. Dierx 1865 0 P. Kuntzelaers 1594 14 

R. van Gool 2126 1 J. Jacobs 1859 -11 K. Jacobitz 1574 -37 

J. Guddat 2111 1 M. van der Lee 1845 70 I. Wuts 1552 0 

J. Nabuurs 2096 61 N. van der Hoogt 1835 -46 M. Dael 1547 37 

H. van Gool 2070 -54 H. Borghouts 1814 58 J.P. Joosten 1518 -27 

P. Schoeber 2056 7 J. op de Laak 1800 -26 T. Kuijpers 1496 26 

M. Nabuurs 2050 -9 D. Kappert 1730 23 H. Suurhoff 1440 0 

S. Thijssen 1971 -6 R. Roberts 1709 26 G. Oosterbaan 1406 -11 

J. Rievers 1951 7 H. van Spijk 1705 -5 P. van der Ven 1404 -33 

H. Everaars 1947 55 W. Schmitz 1703 -124 F. Heemskerk 1399 18 

E. Clevers 1942 0 E. Braun 1677 -20 W. Ludema 1393 76 
G. Hovens 1936 7 A. Burgmans 1650 28 J. Kempen 1360 8 

B. van der Grinten 1917 16 B. Lietz 1644 67 P. Timmermans 1254 25 

T. Smith 1917 -3 R. Vink 1642 19 M. Dijkstra 1148 -52 

J. Jansen 1916 -7 H. Leenders 1640 8 P. Smith 1107 7 

P. Boonen 1905 -20 G. Faassen 1601 29 J. Verplakke 1057 -43 

P. Thijssen 1902 15 G. van Leipsig 1599 -15 Door:   Ger van Leipsig 

 

 

SCHEMA ACTIVITEITEN NK JEUGD 2008 VENLO (COLLEGE DEN HULSTER) 
 

Gedurende alle toernooidagen:  

- Expositie Schaakkunst in College Den Hulster 

- Tafel met VVV-folders 

- “Schaakaankleding” etalages binnenstad  

- Toernooivlaggen op diverse plaatsen in de stad (Stadhuis, Koninginneplein, Den Hulster) 
 

 Toernooi / opening / sluiting Training /analyse/commentaar Overige (neven)activiteiten 

 Categorie A en B Categorie C   

Vr 25-4 
10.00-10.50 aanmelden 

10.50-11.20 opening 
11.30-18.30 ronde 1 

  
Symposium “Schaken in Bedrijf” in  
Den Hulster (13.30-16.15) 
 

Za 26-4 11.30-18.30 ronde 2   GP-Jeugdschaaktoernooi Blerick 

Zo 27-4 11.30-18.30 ronde 3    

Ma 28-4 11.30-18.30 ronde 4 
12.00-13.00 aanmelden 

13.00-13.30 opening 
14.00-18.30 ronde 1 

Partijanalyse Jack Renet 
(vanaf 12.00) 

 
 

Di 29-4 11.30-18.30 ronde 5 
08.45-13.15 ronde 2 
14.00-18.30 ronde 3 

Partijanalyse Tom Bus 
(vanaf 12.00) 

Maken groepsfoto’s 
Toernooi voor begeleiders 

Wo 30-4 
Koninginne- 
dag 

11.30-18.30 ronde 6 
08.45-13.15 ronde 4 
14.00-18.30 ronde 5 

Partijanalyse Jack Renet 
(vanaf 12.00) 

Levend schaakspel Nolensplein  
(13.30-15.00) 
Simultaan Nolenspark (15.30-17.00) 

Do 1-5 
Hemelvaart 

10.00-17.00 ronde 7 
10.00-14.30 ronde 6 
 

Partijanalyse Tom Bus 
(vanaf 12.00) 

Wedstrijd Venlo-Krefeld in Den Hulster 
(12.00-15.00) 
Barbecue in Den Hulster (17.00-19.00) 

Vr 2-5 11.30-18.30 ronde 8 
08.45-13.15 ronde 7 
14.00-18.30 ronde 8 

Partijanalyse Jack Renet 
(vanaf 12.00) 

Boekenstand J. Daniel  
 

09.00-16.00 ronde 9 11.00-15.30 ronde 9 
Za 3-5 

16.00-16.30 Prijsuitreiking en sluiting 

Commentaar Martijn Dambacher 
Activiteiten Servicepunt Zuid: 
 

Boekenstand J. Daniel  
Aanbieden herinneringsboekje ? 

Zo 4-5 Eventuele beslissingswedstrijden   
 

Website: www.lisb.nl/nkjeugd/ 
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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   ½-1 1-½ 1-½ 0R-1 1-0R 6½ 

2 H. van Gool ½-0   1-1 0-1 1-½ 1-1 7 

3 H. Borghouts 0-½ 0-0   ½-½ 0-0 ½-½ 2½ 

4 H. Everaars 0-½ 1-0 ½-½   1-½ 1-0 5 

5 B. van der Grinten 1R-0 0-½ 1-1 0-½   0-½ 4½ 

6 G. Hovens 0-1R 0-0 ½-½ 0-1 1-½   4½ 

         

No. Groep 2 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 Th. Smith   ½-1 0-½R ½-0 1-½ 1-½R 5½ 

2 P. Thijssen ½-0   0-1 1-0 1-1 1-0 5½ 

3 J. Jansen 1-½R 1-0   ½-0 1-½ 1-½R 6 

4 S. Thijssen    P ½-1 0-1 ½-1   ½-1 1-1 7½ 

5 N. van der Hoogt 0-½ 0-0 0-½ ½-0   ½-1 3 

6 D. Kappert 0-½R 0-1 0-½ 0-0 ½-0   2½ 

         

No. Groep 3 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 J. op de Laak   ½-1 ½-0 1-½R 1-0 0-0 4½ 

2 B. Lietz ½-0   0-1 1-½ ½-0 ½ 4 

3 W. Schmitz ½-1 1-0   0-0 ½-0 ½-0 3½ 

4 H. Leenders 0-½R 0-½R 1-1   0-0 ½-0 3½ 

5 M. van der Lee 0-1 ½-1 ½-1 1-1   1 7 

6 R. Roberts 1-1 ½ ½-1 ½-1 0   5½ 

         

No. Groep 4 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 A. Burgmans   P   ½-½R 1-1 1-½ ½-1 ½-1 7½ 

2 R. Vink ½-½R   1-½ ½-½R ½-½ ½-½ 5½ 

3 G. van Leipsig 0-0 0-½   1-0 ½-½R 1-½R 4 

4 G. Munten 0-½ ½-½R 0-1   ½-1 ½-0 4½ 

5 M. Dael ½-0 ½-½ ½-½R ½-0   0-0 3 

6 P. Kuntzelaers ½-0 ½-½ 0-½R ½-1 1-1   5½ 

         

No. Groep 5 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 J.P. Joosten   1-½ ½-0 1-1 1-0 0-½ 5½ 

2 W. Ludema 0-½   0-1 1-0 0-0 1-½R 4 

3 F. Heemskerk ½-1 1-0   0-0 1-½ ½-0 4½ 

4 P. van der Ven 0-0 0-1 1-1   1-0 0-0 4 

5 T. Kuijpers     P 0-1 1-1 0-½ 0-1   1-1 6½ 

6 K.Jacobitz 1-½ 0-½R ½-1 1-1 0-0   5½ 

         

No. Groep 6 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 P. Timmermans   1-0 0-1 1-1 1-½ 1-1 7½ 

2 M. Dijkstra 0-1   1-½R 0-1 0-0 0-0 3½ 

3 P. Smith 1-0 0-½R   1-1 0-0 0-0 3½ 

4 J. Verplakke 0-0 1-0 0-0   0-0 0-0 1 

5 J. Kempen     P 0-½ 1-1 1-1 1-1   1R-1 8½ 

6 G. Oosterbaan 0-0 1-1 1-1 1-1 0R-0   6 
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KNSB COMPETITIE RONDE 7 

VENLO 1 – VIANEN DVP 
 

AFGETROEFD 
 
Door Henk van Gool 
 

Na drie opeenvolgende nederlagen zijn we al kansloos geworden voor de titel in de 2e 

klasse D. Van onderuit de groep beginnen diverse teams terug te komen, zodat het voor 

ons langzamerhand oppassen geblazen is om niet met degradatieperikelen geconfron-

teerd te worden. Vianen is dan geen fijn team om als volgende tegenstander op het menu 

terug te vinden. Vianen draait super dit seizoen. Ze hebben pas één gelijkspel moeten 

toestaan: tegen de nummer twee ’t Pionneke. Venlo 1 – Vianen was dus een clash tussen 

een team in vorm tegen een team dat lopende het seizoen aan het sukkelen is geraakt. 

 

De wedstrijd verliep helaas dan ook zoals je in een dergelijke situatie kunt verwachten.  

We kregen best wel kansen om puntjes te sprokkelen, maar op beslissende momenten 

(met name in de tijdnoodfase) werd voordeel uit handen gegeven, of werden gelijke stel-

lingen om zeep geholpen. Men zie: 

 

Op bord 1 vond de titanenstrijd tussen Maarten en IM Reiner Odendahl plaats. Reiner 

kreeg voordeel uit de opening doordat hij druk tegen twee hangende pionnen kon ont-

wikkelen. Met aktief stukkenspel vloog Maarten zijn duitse opponent naar de keel. Die 

besloot daarop een kwaliteit te geven in ruil voor een vrije c-pion. Na moeilijke verwik-

kelingen ontstond onderstaande stelling: 

 

 

 

 

 

Wit dreigt nog een pion op te halen met 

38.Dxa7. Zwart had een ongeveer gelijke 

stelling kunnen houden als hij 37..,Dc6 

had gespeeld. Op 38.Dxa7 volgt dan 

38..,Ta8 en de witte dame is gevangen. In 

tijdnood geraakt speelde Maarten echter: 

37..,h5? 38.Dxa7,Tb8?? En gaf meteen 

op na 39.Dxd7. 
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Bord 2: Rudi had verwacht tegen Ulrich Dresen uit te komen, maar vond de andere Ul-

rich tegenover zich, namelijk Ulrich Perschke. Hierdoor viel de voorbereiding in het wa-

ter. Niettemin kwam Rudi met iets beter spel uit de opening. Op de 11e zet had hij zijn 

tegenstander voor lastige problemen kunnen stellen als hij 11.Db3 had gespeeld (zie dia-

gram) 
 

 

 

Na 11.Db3 dreigt 12.Dxb7 Bovendien 

wordt ook de korte rochade verhinderd 

waardoor de zwarte koning open en bloot 

in het midden blijft staan. Rudi besloot 

echter tot 11.Le3 Hierop slaagde Ulrich 

erin de stelling weer gelijk te trekken: 

11..,De7 12.Le2,Pf6 13.Pf3 (ook hier is 

13.Db3 nog steeds iets beter) 13..,Pg4 

14.Lg5,Lf6 15.Lxf6,Dxf6 16.Dd4,0-0 en 

beide spelers besloten het in deze gelijke 

stand voor gezien te houden. ½ - ½ 

 

 

 

Bord 3: De sterkste van de twee Ulrichs (Dresen) kwam tegenover Rainer te zitten. 

In de opening kreeg Rainer ongeveer gelijk spel. Gaandeweg neigde de schaal echter ten 

voordele van Ulrich. Het kritieke moment kwam op de 21e zet: 
 

 

 

 

Wit staat iets beter vanwege de verzwakte 

zwarte koningspositie. Na Rainers vol-

gende zet is de partij echter meteen naar 

de vaantjes: 21..,Pc6?? Ulrich profiteert 

gretig: 22.Pg5,Tf8 23.Dh5 (zwart boet al 

minstens twee pionnen in) 23..,h6 

24.Pxf7+,Kh7 25.Dxf5+,Kg8 26.De6! 
met de dreigingen cxd5 en Pd6+, zwart 

gaf op. 

 

 

 

 

 

Bord 4: Hier werd al na 11 zetjes remise gegeven. Joachim vond dat hij na de opening 

met wit niet veel meer had en Ornett Stork vond het met zwart wel best zo, wetende dat 

zijn sterke teamgenoten nog wel de nodige punten zouden binnenhalen. 
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Bord 5: Joep leverde weer eens een puike prestatie. Hij kwam in een lange theoretische 

variant van het tweepaardenspel in de nahand met positioneel voordeel uit de opening en 

wist dit voordeel steeds vast te houden. De beslissende fout van de witspeler was zijn 29e 

zet. 
 

 

 

In deze stelling moet wit de tussenzet 

29.Lc6 spelen om pion b5 te dekken en 

eventueel de toren van de e-lijn weg te 

lokken. Na 29.Txa4?,Pxa4 

30.Lxd4,Pxd4 31.Txd4,Pc3 viel de b-

pion niet meer te dekken. Na 32.Lc6 is 

Te1 immers mat! In het vervolg offerde 

Jan Selten nog een kwaliteit, maar Joep 

liet zijn prooi niet meer glippen.  

 

 

 

 
 

 

De slotstelling is een plaatje: 
 

 

Wit kan helemaal niks meer! 

Maarten liet zien dat je hier zelfs 58. 

..,Txf3 59.Lxf3,Pe3 kunt spelen. De zwarte 

koning loopt naar f2 of g1 waarna het 

zwarte paard op veld f4, f2 of veld g1 mat 

geeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord 6: Henk hoopte na vele nederlagen eindelijk weer eens op winst te kunnen spelen. 

Hij trok in de catalaanse opening agressief van leer. Tegenstander Thomas Lemanczyk 

(15 jaar geleden nog lid en speler van Venlo 1) werd even in de verdediging gedwongen 

maar wist zich  met secuur spel weer uit de omklemming los te wurmen. Er ontstond een 

dubbeltoren eindspel waarin Henk (door tijdnoodproblemen, hoe kan het ook anders) 

weer eens flink in de fout ging. 
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32.h4 had de stelling in evenwicht gehou-

den. Na 32..,Txb2 33.Tg5!,Txa2 (..,g6 

34.h5!) 34.Txg7 creëert wit nog een vrijpi-

on op de h-lijn, wat voldoende tegenwicht 

moet bieden tegen de zwarte pionnenlawine 

op de damevleugel. Henk speelde echter 

32.Td6? waarna de stelling niet meer te 

houden was: 32..,Txb2 33.Te1,Kc7 

34.Td3,Td8 35.Te7,f5 36.Txg7,f4 

37.Kxf4,Txh2 38.a4,Tc2 39.Ke5,Txc4 
40.Ke6,Te4 41.Kd5,Txa4 42.Tb3,Td4  0 – 

1 

 

 

 

 

Bord 7: Piet vocht een lastige gesloten siciliaan uit tegen Toon van Lanen. Hier slaagde 

Toon erin door zorgvuldig druk op de e- en f- lijn op te bouwen een pion buit te maken. 

Niettemin kreeg Piet vlak na de tijdcontrole nog een kans om de stelling gelijk te trek-

ken: 
 

 

 

 

 

 

Toon speelde hier 42.Df2?! waar 

42.Dxg8,Dxg8 43.Txg8,Kxg8 44.Pf5 groot 

voordeel voor wit zou zijn geweest. Piet 

reageerde niet adequaat genoeg: 42..,Txg1 

43.Kxg1,Lg5?? Hier is 43..,Lxh4! gelijk-

spel: 44.Dxh4,Dg8+ 45.Kh1,Df8 (dreigt 

mat) 46.Lg2,Dxd6 en materieel staat het 

weer gelijk. Nu haalde Toon na 44.Pg6+! 

alsnog het punt binnen. 

 

 

 

 

 

 

Bord 8: Peter – Dennis Kerstens. Engelse opening. Al na zes zetten werden de dames 

geruild en werden de condities geschapen voor een lange laveerpartij. Op de 25e zet mis-

te Peter een kans op groot voordeel: 
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In deze stelling was de doorbraak 25.b5! de 

aangewezen voortzetting. Niet alleen heeft 

Peter na 25..,Pdxc5 26.bxc6 een vrijpion, 

belangrijker is dat alle lijnen voor de witte 

torens open komen en de velden b5 en d5 

ineens prachtige invalsvelden voor de witte 

paarden vormen. 

 

Na het gespeelde 25.Pa4?!,b5 bleef de stel-

ling lange tijd een gesloten karakter hou-

den. Op de 32e zet greep Peter echter flink 

mis: 

 

 

 

Hier sloeg hij 32.exf5? waar je 32.gxf5 moet 

antwoorden om veld d5 onder controle te 

houden en de zwarte e-pion te blokkeren zo-

dat de zwarte loper slecht blijft. Na 32..,Pf4 

33.Lxf4,exf4 34.Pb2,axb4 35.axb4,Le5 

36.Pd3,Ld4+ 37.Ke2,Pd5 had Dennis in-

eens groot voordeel wat hij op de 56e zet tot 

gelding bracht. 

 

 

 

 

Zo werd enigszins geflatteerd met 2-6 verloren. Het mocht duidelijk zijn dat we door 

Vianen op alertheid en nauwkeurigheid waren afgetroefd. Het lijkt dit jaar ons lot te zijn 

dat het allemaal net niet goed genoeg is. Ik hoop echter wel dat we ons tijdig bijeen kun-

nen rapen om de wedstrijden tegen SMB 2 en D4 Oosterhout tot een goed einde te bren-

gen. In de derde klasse KNSB horen we echt niet thuis. Daarvoor hebben we teveel kwa-

liteit in huis. 
 

Uitslag: Venlo 1  - Vianen DVP  2 – 6 
 

1.  M. Strijbos  - R. Odendahl  0 – 1 

2.  R. van Gool  - U. Perschke  ½ 

3.  R. Montignies - U. Dresen  0 – 1 

4.  J. Guddat  - O. Stork  ½ 

5.  J. Nabuurs  - J. Selten  1 – 0 

6.  H. van Gool  - T. Lemanczyk 0 – 1 

7.  P. Boonen  - T. van Lanen 0 – 1 

8.  P. Schoeber  - D. Kerstens  0 – 1 
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Ronde zes 

 

Venlo II  vs. Geleen I 

 
  Door: Nico van der Hoogt © 

 

  Dè cruciale ontmoeting van dit schaak-

seizoen stond te gebeuren op de 9
de
 maart 

j.l. tegen Geleen 1, al van kindsbeen een 

krachtige equipe. Dit jaar verder aange-

sterkt met enige elozware spelers die van 

de buurtvereniging GESS waren komen 

overwaaien. Waaronder maar liefst 2 

voormalige Limbose kampioenen. 

  Of wij nu bang en angstig wegkropen in 

een holletje en wachtten tot het gevaar 

geweken was?  

  In het geheel niet! Vrank, vrij en onver-

veerd traden wij tegen de Gelener afvaar-

diging in het strijdperk. Nou ja, wij, ikzelf 

nam  niet aan de schermutselingen deel.  

  Door mijzelf wegens ondermaatse resul-

taten uit de ploeg gesmeten… 

  Ach nee, zonder dollen, de toestroom 

naar het tweede is de laatste jaren expo-

nentieel toegenomen en het wordt tijd de 

jongere garde aan bod en zet te laten ko-

men. Zelfs Bas maakte om die redenen 

een pas op de plaats… 

 

  Er ontspon zich die namiddag in Wil-

helmina dan ook een ongemeen spannende 

strijd, die slechts onderbroken werd door 

een tangodansdemonstratiepaar in het be-

lendende zaaltje. Twintig minuten lang 

werden de vijandelijkheden op de borden 

opgeschort met sportieve instemming van 

onze opponenten.  

  Graag zou ik gezien hebben, hoe de be-

treurde Robert James Fischer
1)
 hier op zou 

hebben gereageerd… 

 

  Hoe het afliep?  

  Dat hou ik nog even onder de pet. 

  Lees maar snel door… 

 

 
 

 
Een typische tangogreep: pootje lappen en 

dan hard laten stuiteren… 

 

DE KRIJGSHANDELINGEN 

 

  Geheel in overeenstemming met het be-

lang van de ontmoeting was het wedstrijd-

verloop; urenlang viel er op de uitslag 

geen enkele peil te trekken op enigerlei 

afloop dan ook. Totdat Marc als laatste het 

schaaklicht uitblies…Pfffff… 

 

  De verslagvolgorde is ditmaal omge-

keerd evenredig en gerelateerd aan de 

kleur van de ogen van de Venlose scha-

kers, vermenigvuldigd met de derde-

machtswortel uit hun lichaamslengte in 

centimeters. 

  Met de huidige zakjapanners is dat een 

fluitje van een yen… 

  Maar eerst even weemoedige herinnering 

aan het onlangs overleden schaakgenie.  

1) 
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Robert J. Fischer (1943-2008): 

“Tango? Can you actually eat that?” 

 

Stephan mocht het, zoals vooraf gehoopt,  

inderdaad opnemen tegen veelvoudig 

Limburgs kampioen Jac Renet. En dat is 

nou juist wat S. nodig heeft… 

 

Bord 2 

 

Wit: Stephan Thijssen (1971) 

Zwart: Jac Renet (2222) 
   

A 40, ongebruikelijke zaken na 1.d4 
 
 1.d4 g6 2.c4 
g7 3.f3 c6 4.c3 d6 
5.g3 f5 6.
g2 h6 7.0-0 0-0 8.d5 e5 
9.g5 
f6? Diagram  

  Hier vliegt de veelvoudig voormalig 

Limburgse kampioen uit de bocht. Wel-

licht was Jac even het ongedekte paard
2)
 

op h6 uit het oog kwijtverloren. Er gaat nu 

een volledige kwaliteit naar de Venlose 

jongveteraan. Dat Stephan even later ge-

noegen neemt met het halve ei, is te wijten 

aan teambelangrijke redenen. Er volgde 

nog:10.e6 
xe6 11.
xh6 
f7 12.
xf8 
�xf8 13.e4 f4 14.
h3 �e7 15.b4 a6 

16.a3  

  Met een later in de middag aanhoudende 

witte winstverwachting... ½–½ 
 

2) “Het (on)gedekte paard”� Hieruit kan 
worden geconcludeerd, dat het schaakpaard 

behoort tot de categorie der merrie-

achtigen…(Jac bleek later toch afgeleid door 

de belendende tangodemo) 

 
 

“Ik? Ik ben een nachtmerrie”… 

 

  Verder met Thijmen die gelukkig weer 

eens mee kon doen. Hij nam het op tegen 

de geduchte Marcel Frenken. (©) 

 

Bord 4 

 

Wit: Thijmen Smith (1920) 

Zwart: Marcel Frenken (2072)  
 

  In een Scheveninger is Thijmen na 16 

zetten enigszins in de verdrukking geraakt. 

De open c-lijn en de wat ontheemde witte 

dame op haar eigen vleugel hebben Mar-

cel in het voordeel gebracht. 
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Diagram na 16….�b8-c6 

 

  Zwart heeft duidelijk het initiatief en 

Thijmens reactie 17.d4-b3 vergroot de 
witte problemen. Het klassieke paardoffer 

op d5 werkt hier niet o.m. vanwege de 

wankele witte koningspositie. Maar wel 

lag er een fraaie praktische kans met het 

verrassende: 17.�f5!  Zwarts beste voort-

zetting is dan: 17…d4 18.�xd4 .�xd4 

19.�xd4 �xh1 20.	xh1 en Thijmen heeft 

behoorlijke compensatie voor de verloren 

gegane kwal via de pluspion en het loper-

paar. Leuker wordt het echter (voor T.) 

wanneer Marcel het offer aanneemt:  

[17….exf5(?) 18.�xd5 �a5 (andere da-

mezetten blijken veel zwakker ) 19.�xa5 

�xa5 20.�c7+ �f8 21.�xa8 �xa8 

22.�he1 fxg4] 
 

Zie analysediagram een eindje verderop. 

Alle andere zetten dan fxg4 verliezen vol-

gens Fritz. Na 23.�f5 krijgt wit de zwarte 

stelling weer onder de duim en is er trou-

wens een heerlijk sappige positie ontstaan. 

  Om in te bijten…(Zie gevolgen verderop) 

 

 

Sappig analysediagram na 22….fxg4 

 

 

 

  Doordat Marcel niet optimaal voortgaat, 

kan Thijmen zich nog op de been houden 

tot an 20….�a5 zie diagram 
 

Diagram na 20….….�c7−a5 

 

  De enige zet die de strijd gaande had ge-

houden, was nu: 21.�c2  Thijmen greep 

naar:  
21.�b3? [�21.�c2 �xa4 22.�xa4∓] 
21...b4-+ 22.
e4 �xa2 [22...�c5!? nog 
overtuigender] 23.	he1 �xd5 24.�xd5 
"xd5 25.�xd5 �xe3+ 26.	xe3 �xd5 
27.	xd5 "xf4 28.	d4-+] 23.�xa2 xa2+ 
24.�b1 b4 0-1 
 
  Desondanks 1 knappe voorstelling van 

Thijmen tegen een bijna 2100 man!
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“Nee meneer, een stelling om in te bijten, 

stond er duidelijk geschreven!!” 

 

  Dan nu over naar Willi die die middag 

zijn partij kennelijk op een verkeerde leest 

schoeide…. 

 

Bord 7 
 

Wit: Jack Lemaire ( 1798) 

Schwarz: Willi Schmitz (1818) 
 

  Na het gebruikelijke Eröffnungsgeplän-

kel krijgt W. na 16 Züge zijn eerste (en 

laatste) kans op voordeel. Om  dann op zet 

21 flink naast zijn Leisten en sich op zijn 

Daumen te hauen. 

  Aiweiaaaa!!! 
 

Daumenhaustellung nach 21. �h6-g4? 

  Gevolgd door 22.g5 en het witte paar-

denduo stort zich met Tempogewinn 

(�d6) op het dödelijk zwakke veld f7. 

Indien nodig ondersteund door �b3. Jack 

speelde vlekkeloos af en Willi strich korte 

tijd later die Segel.  

 
  Maar zijn goede humeur verloor hij niet! 

  En nu de Altmeister in beeld en actie. 

 

 
   

“Mit Weiß seh ich da Schwarz”… 

 
Fotografie: Nicolaus G.M.B.H.     Noorbeek 2008 

 

  Ook Guido moest deze namiddag erva-

ren, dat het spelen in de promoklas niet 

altijd even eenvoudig is. Hij trad aan tegen 

de reeds door mij eerder gebiografeerde 

René Mussen, eind jaren zeventig grond-

legger van het Venlose jeugdschaak. En 

die zag zich dus geconfronteerd met de 

gevolgen van zijn inspanningen 30 jaar 

geleden…
3) 

 

Bord 6 

 

Wit: Guido Faassen (1656) 

Zwart: René Mussen (1869) 

 
  Lange tijd weet Guido, na een Panof en 

na 8(!) zetten reeds “aanvalluhhhhh…” te 

blazen,  René bij te benen. Na 22 zetten 

onderschat hij een penning op d3… 
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Penningsonderschattingsstelling na 22….g5 

 

  Hier kiest Guido voor het fatale: 

23.�he1? Wellicht met de gedachte dat 

René zich om de 7
de
 rij moet gaan be-

kommeren. Maar die speelt doodleuk: 

23….�fd8 en trekt de vis op het droge. Er 
dreigt o.m. �g6. Op 24.d5 komt �xd5! 

Guido speelde nog 24.�c3 en nu verzuimt 
René om middels 24….�xc4 zijn buit in 
het leefnet te stoppen. Na zijn weifelende 

24….�c7(?) krijgt G. 1 kans om met 

25.d5+ en later �e3 nog fors tegen te 
spartelen. Een denkbaar vervolg ware:   
25.d5+ f6 26.�e3 b5 27.�b4 e5 28.�xb5 
�xb5 29.cxb5 �xc1+ 30.�xc1 �xd5 

31.�f2 �xb5 32.�e4] en er is een tricky 
toreneindspel ontstaan. Guido trok echter 

25.�e5 waarna R. alsnog op c4 toesloeg 

met de bekende dodelijke afloop. 

Jammer, maar toch complimenten naar 

Guido voor een lange tijd prima gespeelde 

pot!! 

 
3) Jeugdschaak “Ald Weishoes” Een anekdo-

te 

Een jaar later, in 1979, was ikzelf ook van de 

(lesgevende) partij. Daarbij kreeg ik het te 

stellen met kanjers als Maarten Strijbos (5 

jaar toen), Terry van der Veen en Guy Dierx. 

Maar mij het meest bijgebleven is het enthou-

siaste, helaas wat minder getalenteerde scha-

kertje Edwin Baur.  

Wat was het geval? Ons demobord stond 

toentertijd op een biljart. Aan de wand was 

het bijbehorende bevelschrift uitgevaardigd: 

 

Pikeren en masseren verboden  

 
Net nadat ik op indringende wijze de gang 

van zaken rond het “en passant” slaan met 

veel moeite aan de jeugdige breintjes had 

gepeuterd, stak E.B. losjes de vinger op.  

“En, Edwin, neet alles dudelik jông?”, vroeg 

ik amicaal. “Joawaal, Nico”, sprak hij, 

“maar kanse mich ens oetlegge woarum se 

heej eigelik met schake  neet meugs piekere?” 

Ik hield pas op met lachen toen ik ’s avonds, 

als ultimum remedium, mijn onderwijs-

salarisstrook herlas.  
 

 

René en Guido  Beeld: Nico 2008 

 

  Inmiddels zal menig betrokken lezer zich 

fronsend hebben afgevraagd of er nog een 

eind komt aan de negatieve scoreontwik-

keling. 

  Weest niet bezorgd, mensen. 

  We hebben immers onze topscoorder 

Marc nog achter de hand. Zijn condui-

testaat meldt trots een buit van 5 uit 6 en 

een TPR van 1995!  

 

Bord 8 

 

Wit: Marc van der Lee (1759) ++ 

Zwart: Sebastiaan Smeets (0000) 

 
A 48, Koningsindisch zonder c4 
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1. d4! De uitbarsting van de vulkaan Kra-

katau in 1883 heeft vergeleken hierbij de 

uitwerking van een vlinderkuchje… 

  Na decennia van e4 openingen, slaat 

Marc nu, op toch reeds rijpere leeftijd, het 

pad van de gesloten spelen in. 

  S. is voorlopig niet onder de indruk van 

deze nouveauté en speelt lustig mee over. 

  Om zich te paard na 23 zetten vreselijk te 

vergalopperen… 
 

Vergaloppeerstelling na 24….�d5-f6?? 

 

 
24...�b5 was wel zo eenvoudig… 

 

  Ik heb dit fenomeen reeds vaker gecon-

stateerd bij partijen van onze H.R.  Plots 

gaat de opponent gans vrijwillig onderuit. 

Het doet me denken aan het gedrag zoals 

dat ook bij lemmingen wordt waargeno-

men, die soms ogenschijnlijk geheel eens-

klaps en massaal hun eigen ondergang 

tegemoet snellen… 

Of prepareert M. stiekem d’rlui drankjes? 

 

Wij hebben geen flauw idee… 

 

Er volgde: 25.�xb6 
xe4 [25axb6 had 
ook geen nut meer: 26.�h4 bxc5 
27.dxc5+−] 26.�xf6 exf6 27.�xe4 [Dage−
gen 27."xe4 f5 28."d6 	xe1 29."xc8 
	b1 30."xa7 �h6+−] 27.�xe4 [27. f5 
haalt het kalf ook niet uit de put: 

28.	xe8+ 	xe8 29.�xc4 	e1+ 30.�f1+−] 
28.xe4 �c6  en na nog eens 28 zetten 
om half 7: 1-0 
 
 

 
Hier een exemplaar van de soort 

Lemmus Lemmus. 

 

 

  Verheugend was ook het hernieuwde 

optreden van  de, inmiddels geabrahami-

seerde, Steijler emigré Jos. Zijn geboorte-

jaar heeft zijn Elo inmiddels wel gepas-

seerd. ‘s Mans schaakpassie blijft deson-

danks ongebroken… 

  Ook bij hem even een snelle blik op zijn 

optreden voor Venlo en Vaderland. 

 

 

Bord 3 

 

Wit: Tony Hendrikx (1973) 

Zwart: Jos Rievers    (1931) 
 

 

  Een lange tijd gelijkopgaande Siciliaan 
wordt op het eind wat levendiger wanneer 

J. in onderstaande stelling fors in Vorteil 

kommen kann. (Doordat Jos al jaren euver 

de pöäl woont, verval ik soms in de taal 

der Oosterburen. Verzeihung.) 
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Vorteilmöglichkeitsstellungsdiagramm 
 

Zwart an zet 

 

  Na 37…�e4 kan J. de stelling fest in 
de houdgreep nemen. Wit zal zich ganz 

präzise verdedigen moeten. Echter via 

37…�a1 wikkelde Jos flöttjes af naar re-

mise. 

  Jod Jung! 

 

Schaakhoudgreep 
 

  De volgende triomf wordt binnengemeld 

door de man van de dollars en dukaten; 

penningmeester Piet. 

  Hij wist niemand minder dan Rien Seip 

beentje te lichten. Maar keek wel onder-

weg meerdere malen in het schakersravijn, 

gevuld met alle verloren potten en waaruit 

een nimmerverstommend, eindeloos zacht 

gejammer opstijgt als waarschuwing aan 

elke schaker toch vooral uit de doppen te 

blijven kijken. 

  Het kan anders slecht met je aflopen… 

 

Waarschuwing: 
 “Het naspelen van de volgende schaakpartij 
kan ernstige schade toebrengen aan Uw 

schaakverstand. Hiervoor aanvaardt de ver-

slaggever geen enkele aansprakelijkheid.” 

 

Bord 4 

 

Wit: Rien Seip (1927) 

Zwart: Piet P.W.Thijssen (1869) 

 
Schakersravijnstelling na 28…�e6-e7? 

 

 Tot zover an toe was er een gedegen 

damegambiet afgedraaid door beide belli-

gerenten. Hier echter waren Piets gedach-

ten kennelijk wat afgedwaald. Wellicht 

door  alledaagse beslommeringen over 

bijv. de verkouden kanariepiet of de goud-

vis die vanmorgen zo raar scheef zwom. 

We weten het simpelweg niet. 

  Na 28.h4! �xh4 29.�g6 is het finito. 
  Rien gaat aan deze kans voorbij en speelt 

het onschuldige 28.
g6 en is Piet gered. 
Voorlopig. Want bij zet 32 van P. overziet 

de Gerrit Zalm versie van onze club een 

mat in 12, zegge twaalf! 
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Maar weer ontsnapt hij op miraculeuze 

wijze… 

 

Escape from Alcatraz na 32…�e7-c7? 

 

  Na 33.�e6 moet Piet al zijn dame geven 

om het maximale matscenario te halen… 

  Opnieuw laat Rien deze buitenkans lo-

pen, speelt weer 33.
g6 en is de wereld 

voor onze mazzelaar weer in orde. 

  Voor R. ontpopt zich die middag vervol-

gens een waar horrorscenario à la Hitch-

cock
4)
, wanneer hij zich op zet 37 zelf zijn 

schaakgraf delft… 

 

(Hieronder het bezinningsoord Alcatraz.) 
 

 
 

 

 

Horrorscenariostelling na 36…. �e7xe5 

 

Rien speelt hier wat mechanisch 37.dxe5 

om in een straal verloren eindspel te be-

landen. Nochtans was er nog een smal pad 

naar remise met: 37.�f7+!  �xf7 , gevolgd 
door perpetuele dameschaaks op g7 en h7.  
Ons oprechte medeleven gaat uit naar de 

man uit Geleen…Sorry… 

 
4)
 Alfred Hitchcock, master of suspense 

 

 
“I’ll  buy that scenario from you, 

Mr.Thijssen” 
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    Snel over nu naar de afsluiting met de 

tijger en een 2000 plus pot. Op het kop-

bord ging het lange tijd vreedzaam toe, al 

toonde Benjamin zich enige malen ver-

stört o.a. toen ik, domoor, een flitsende 

foto van de nummero’s 1 nam. 

 

Bord 1 

 

Wit: Benjamin Nachbar (2003) 

Zwart: Geer ‘T’ Hovens (2002) 

 
  Via een kalme Grünfeldindiër belanden 

we na 26 zetten in de volgende figuren-

constellatie: 
 

Lokstelling na 26….h6 

 

  We zien hier de tijger in een lammetjes-

vel; i.p.v. het gekende verscheuren, bijten 

en ander grof geweld, hier een subtiele 

aanpak middels een lokzet.  

  Zeer ontijgeriaans. 

  Benjamin tappt in die Falle en speelt het  

verhängnisvolle  27.	xa7?... 
Waarop zeer vilein volgde: 27….
c6! Er 
dreigt bijv. �d5 met verheerenden gevol-

gen.  Er kwam nog na:  27.�xa7 
[27.�b4!?∓] 27...
c6-+ 28.
c5?? ein 
Ende mit Schrecken [�28.	c7 	e8 
29.	xc6 	xe3 30.fxe3-+] 28...�d1 29.�e7 
�d5 30.f3 
f6 [�30...	xe1+ lässt dem 
Gegner kaum Chancen 31.�xe1 �xf3-+] 
31.�f2 [31.	e8+ �xe8 32.�xe8+ 6g7 

33.�f2 �xf3 34.h4-+] 31...
xe7 32.�xe7 
�d2+ 33.�g1 �xa2 [33...�c4 34.g4 �b5-
+] 34.�f8+ �h7 35.
d4?? der letzte 
Fehler [35.�d6-+] 35...�xd4+ 
[35...�xd4+ 36.6h1 �xf3+ 37."xf3 �d1+ 
38."g1 �d5+ 39."f3 �xf3+ 40.6g1 
�g2#]  0-1 
 
  En binnen is de buit. 

 
 
“Ich waer denn waal get aajer, luuj, maar 

auch ummer  sjlummer…” 

 

 
 

  Tot zover deze korte terugblik. 

  Voor wie het allemaal niet bij heeft kun-

nen benen: 

 

Eindresultaat Venlo-Geleen: 4-4 

 

  Daarmee staan we op kop en 2 m.p. los. 

  Het kampioenschap lonkt!! 

 

  W.G. Nicolaus © 

 

 

� 
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Verslag Venlo 3 – Tegelen 1 
 

30 Maart togen wij naar Roermond om in de centrale slotronde de buren uit Tegelen te 

bekampen. Tegelen, de plaats waar ons aller Paul van der Sterren 52 jaar geleden het 

levenslicht zag. 

Met Jos Kempen als invaller redden wij het niet, maar gelukkig hadden wij ons met een 

tussensprint al veilig gespeeld. 

 

Willem Suilen was aan het eerste bord geposteerd. Dat verdiende hij wel eens door zijn 

groeiende spel. Echter, met wit in een Siciliaanse Draak ging het niet goed. Zwart ruilde 

– meestal is het niet goed, maar hier wel – zijn fianchettoloper tegen het paard op c3. De 

geïsoleerde dubbelpion deed wit spoedig capituleren. In het komende NK zal Willem 

zich revancheren! 

Vervolgens moest ook Jos Kempen zijn koning omleggen. In een loperspel verloor hij de 

dame, met te weinig compensatie. Voor de tweede keer viel Jos in, waarvoor onze dank. 

Zijn zege in Geleen was belangrijk in de strijd tegen degradatie! 

Onze Benjamin oftewel Florens verkleinde de achterstand. Tegen een exotische dame 

had hij steeds de overhand. Zoals steeds snel spelend bereikte hij een gewonnen loper-

eindspel, en schoof het gemakkelijk uit. 

Sjors Clabbers kreeg tegen een der sterkste Tegelenaren een Caro-Kann voorgeschoteld. 

Dan weet je welhaast, op te moeten boksen tegen een muur. Het ging geruime tijd aar-

dig, echter zwart kreeg het initiatief. Dit resulteerde in een voor hem glad gewonnen to-

ren-eindspel. De tussenstand was nu 1-3, echter de twee resterende partijen boden kan-

sen. 

Freek Heemskerk had de zwarte kleuren tegen de opponent met de hoogste rating. Hij 

bestreed het Larsen-systeem (1 b3) voortvarend als altijd.Door een zeer kansrijk loper-

offer leek Freek op de winst af te koersen. Helaas kwam hij in grote tijdnood, hetgeen 

beslissend materiaal kostte. Zo gingen in ieder geval de matchpunten naar Tegelen. 

Overigens, ik citeer grootmeester Paul van der Sterren in zijn meesterwerk “De wereld 

van de schaakopening”: Larsen zelf heeft 1 b3 wel Baby-Orang-oetan genoemd, waar-

mee hij niet alleen zijn gevoel voor humor, maar ook de relatie tussen 1 b3 en “grote 

broer” 1 b4 onder de aandacht bracht. 

Uw verslaggever was, zoals meestal, als laatste bezig. De man van Tegelen probeerde 

met wit, in een gesloten Siciliaan, snel tot koningsaanval te komen. Omdat ik geen trek 

had in een middagje verdedigen, forceerde ik onmiddellijk dameruil en een prettig mid-

denspel. Na lang manoeuvreren kon ik een pionnetje snaaien. Toch was het nog een tijd-

rovende klus, het volle punt te pakken. Gelukkig maakte wit enkele fouten, zodat ik de 

pluspion kon verzilveren. Net op tijd. Zo werd de eindstand 2-4. 

 

We gingen linea recta naar de bar om onze handhaving te vieren. Het gehele seizoen 

hebben we in een uitstekende sfeer gespeeld. Je merkte feitelijk niet dat de meesten el-

kaar vooraf nauwelijks kenden. Ook was de combinatie jeugd-senioren (fifty-fifty) ge-

slaagd. 

 

Eric Braun 
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JEUGD        
Door: Bas van der Grinten 
 

AGENDA 
 

• Za 26 april:  Grand-Prixtoernooi Blerick; geen jeugdschaak Ald Weishoes 

• 25 april t/m 4 mei: NK Jeugdschaak groepen A,B en C in College Den Hul-
ster 

• Ma 12 mei:  Pinkstertoernooi Tegelen (Grand Prix) 

• Za 24 mei:   Examens Stappenmethode Ald Weishoes 

• Zo 1 juni:  Grand Prixtoernooi Roermond 

• Za 26 juni: Slotmiddag jeugd 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 Jacques Faassen 
(tel. en e-mail zie onder) of bij de sites www.jeugdschaak.nl en www.lisb.nl . 

• Zaterdag 26 april is er geen jeugdschaak in het Ald Weishoes, onder meer vanwe-
ge het Koninginnetoernooi in Blerick (Grand-Prix). Uiteraard kan iedereen hieraan 
deelnemen. Van Jacques Faassen krijgen jullie nog een mail hierover. 

 
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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VAN SPIJKTOERNOOI  
 
Zondag 6 april vond in De Dörpel het 18e Van Spijktoernooi plaats. 
Met 65 spelers was de deelname alweer een stuk hoger dan vorig jaar. Hopelijk zet 
deze stijgende trend zich de komende jaren door. 
De A/B-groep werd een prooi voor Mart Nabuurs met de perfecte score van 9 uit 9, 
gevolgd door de ook uitstekend voor de dag gekomen Thijmen Smith (8 punten). 
De derde plaats was voor Ruud van Meegen (Leudal) met 7 punten, een prachtig re-
sultaat gezien zijn jonge leeftijd. 
In de C-groep een spannende strijd tussen Paul Bokern (MSV-VSM) en onze Willem 
Suilen. Doordat Paul de onderlinge partij won werd hij kampioen met 8,5 uit 9. 
Willem eindigde als tweede met een halfje minder. 
In de D-groep was Tim Yue (MSV-VSM) oppermachtig met 12 uit 12, liefst 3 punten 
meer dan nummer twee Freek Linssen (Reuver). 
De groepen E en F speelden in een gecombineerde groep. De nog zeer jonge Michal 
Slomczewski (Voerendaal) behaalde hierin de meeste punten met de geweldige score 
van 11 uit 12, waarmee hij kampioen in de F werd. 
Winnaar van de E-groep werd Luc Sol (MSV-VSM) met 8 uit 12. 
De verenigingsprijs ging voor de derde achtereenvolgende keer naar MSV-VSM. 
 
Tijdens de prijsuitreiking werd meegedeeld dat het toernooi voortaan het Theo van 
Spijktoernooi genoemd zal worden. Daarom werden de prijzen uitgereikt door Diny van 
Spijk. Na afloop kreeg elke deelnemer naast een oorkonde een schaakboek, dankzij 
onze gewaardeerde sponsor Uitgeverij Van Spijk (in de persoon van Pascal van Spijk). 
Al met al was het weer een heel geslaagd toernooi. Dank aan onze sponsor en alle 
medewerkers ! 
 

Eindstanden: 
 
 

  18e Van Spijk 2008  A/B   18e Van Spijk 2008  C 

Nr   Score Club Nr   Score Club 

1 Mart Nabuurs 9.0 Venlo 1 Paul Bokern 8.5 MSV-VSM 

2 Thijmen Smith 8.0 Venlo 2 Willem Suilen 8.0 Venlo 

3 Ruud van Meegen 7.0 Leudal 3 Remco Claessen 7.0 Leudal 

4 Lars Strolenberg 6.0 Pionneke 4 Peter Bokern 6.5 MSV-VSM 

5 Patrick Kool 5.0 Ultimo Vero 5 Vinent Swevels 4.0 Pionneke 

6 Sjors Clabbers 4.0 Venlo 6 Brett Huisman 3.5 Leudal 

7 Florens Cals 2.0 Venlo 7 Ruben Zawodniak 3.0 Pionneke 

8 Khalil Chrif 2.0 MSV-VSM 8 Rick Thommassen 2.5 MSV-VSM 

9 Frans Hol 2.0 Blerick 9 Andy Smeets 2.0 Pionneke 

    10 Kay Hovens 0.0 Reuver 
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  18e Van Spijk 2008  D     
Nr Naam Score Wp Club 
1 Tim Yue 12.0 81.00 MSV-VSM 
2 Freek Linssen 9.0 87.50 Reuver 
3 Naomi de Ridder 8.5 88.50 Leudal 
4 Roy Maessen 7.5 87.50 Ultimo Vero 
5 Daan Cremers 7.5 83.50 Tegelen 
6 Lars Huibers 7.0 83.00 Reuver 
7 Olivier Robertson 7.0 82.00 MSV-VSM 
8 Maureen van Mulekom 6.5 87.50 Voerendaal 
9 Victor Peeters 6.5 85.00 Venlo 
10 Mick Godding 6.5 76.00 MSV-VSM 
11 Roy van Oeteren 6.5 74.00 Leudal 
12 Wingkee Yiek 6.5 73.00 Pionneke 
13 Jeroen Klokgieters 6.5 63.50 Pionneke 
14 Judith van Meegen 6.0 75.50 Leudal 
15 Lisan Thommassen 6.0 61.50 Leudal 
16 Jeroen Peters 6.0 57.00 Reuver 
17 Ruben Damen 5.5 69.50 Leudal 
18 Tom Meeuwissen 5.0 61.00 Leudal 
19 Gijs Hodenius 5.0 55.50 GESS 
20 Jasper Hendrickx 4.0 62.00 Schaakvelden 
21 Steef Reijntjes 4.0 56.00 Tegelen 
22 David Lei 2.0 60.00 MSV-VSM 
23 Arne Reijntjes 2.0 58.50 Tegelen 
24 Glenn Jonkers 1.0 59.50 Tegelen 

     

  18e Van Spijk 2008  E-F-G-H                 

nr Naam Score Wp Club 
1 Michal Slomczewski (G) 11.0 85.00 Voerendaal 
2 Liam Thommassen (F) 10.0 86.00 MSV-VSM 
3 Jesper Huibers (F) 9.0 83.00 Reuver 
4 Luc Sol (E) 8.0 79.50 MSV-VSM 
5 Joris Geene (F) 7.5 86.00 MSV-VSM 
6 Freek Hegge (E) 7.0 87.00 Tegelen 
7 Wai Keug Liu (F) 7.0 87.00 Venlo 
8 Joris Robertson (E) 7.0 82.00 MSV-VSM 
9 Milan Steinbusch (E) 7.0 68.50 MSV-VSM 
10 Kas ten Westenend (E) 6.0 83.00 Voerendaal 
11 Marwin Meier (E) 6.0 72.00 MSV-VSM 
12 Bas Thommassen (F) 6.0 65.50 Leudal 
13 Miki Nieczyporowski (G) 6.0 61.00 Venlo 
14 Boris Peeters (G) 6.0 57.00 Venlo 
15 Adriaan Chan (F) 5.5 87.00 MSV-VSM 
16 Yulian de Ridder (H) 5.0 60.50 Leudal 
17 Maud van Mulekom (F) 5.0 58.00 Voerendaal 
18 Sophie van Stiphout (F) 4.5 55.00 GESS 
19 Famke Kovacs (F) 3.5 60.00 Venlo 
20 Justin Redman (E) 3.0 61.00 Leudal 
21 Nabila van der Veen (F) 1.5 58.50 Venlo 
22 Baer Lamberts (G) 0.5 61.50 Venlo 

 

 


