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CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   2007-2008  nr. 6 
 Opgericht 1 september 1925 
 
Voorzitter A. Burgmans     acpb@home.nl 
 Beethovenstraat 2    077-3512547 
 5914 BN  Venlo 
 

Secretaris / B. van der Grinten        b.van.der.grinten@inter.nl.net 
    jeugdleider Rijnbeekstraat 35    077-3523420 
 5913 GA  Venlo 
  

Penningmeester P. Thijssen      piet.thijssen@hetnet.nl
 Prins Mauritsstraat 23                      077-3073961 
 5981 BX  Panningen 
 

Bestuurslid / G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 
    wedstrijdleider Engerstraat 35    077-3260300 
 5931 EK  Tegelen 
 

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) 
  senioren elders hoofdlid € 45,- per half jaar  (geb. voor  01.01.88) 
  junioren  € 22,50 per half jaar  (geb. 01.01.88 - 31.12.91) 
  aspiranten € 22,50 per half jaar  (geb. na  31.12.91) 
 

Advertenties:  € 57,-   per seizoen     (1  pagina, 7 afleveringen) 
   € 34,-   per seizoen     (½ pagina,          "            ) 
   € 23,-   per seizoen     (¼ pagina,          "            ) 
 

Abonnement clubblad : € 15,-   per seizoen (7 afleveringen) 
 

Rekeningen Venlose Schaakvereniging: 
  gironummer 105 89 63,   bankrekeningnummer   43 63 33 783   ABN-AMRO Venlo 
 

Redactie M. van der Lee    m.vdlee@wxs.nl 
 Malherbestraat 3   077-3543253 
 5924 BG  Venlo  
 

Internet: www.venlose-sv.nl 
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 INHOUD  
Ontwerp omslag Marc van der Lee 
Programma t/m  28 augustus 2008 Piet Thijssen 
Personalia / mededelingen Bas van der Grinten / Piet Thijssen 
ELO-lijst Ger van Leipsig 
Verslag voorjaarsvergadering Bas van der Grinten 
Maarten Strijbos clubkampioen  Piet Thijssen 
Externe Competitie Henk van Gool 
 Eric Braun  
 Nico van der Hoogt 
Forever yours (reactie op vorig verslag Eric Braun) Paul van der Sterren 
Stand Open kampioenschap van Venlo e.o. Piet Thijssen / Geert Hovens 
Jeugd Bas van der Grinten 
Verslag NK Jeugd 2008 Bas van der Grinten 
 

 PROGRAMMA  
 

Juli 2008 
03-jul-08 don. ABN-AMRO Open kampioenschap Venlo   laatste ronde 
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. Spellenavond   aanvang 20 uur 
28-aug-08 don. Algemene ledenvergadering   aanvang 20 uur 
 
 

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. : 31 juli 2008    
 

 PERSONALIA  
 

Aangemeld als lid Gerard in ’t Veld Corellipad 7 
 06-13854206 2912 XB  Nieuwerkerk aan den IIssel 
 

Aangemeld als jeugdlid Inge Rijk Frans Coehorststraat 29 
 077-3546028 5913 RC  Venlo 
 

Adreswijziging Freek Heemskerk Kaiserstraße 8 
  40479  Düsseldorf 
 

Adreswijziging Guy Dierx Australiëring 47 
 033-4681555 3823 XK  Amersfoort 
 

Afgemeld Max Post 
 Jordan Noya    
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 MEDEDELINGEN  
 

 
Van de vakantie vierende penningmeester Piet Thijssen: 
Per 1 juli is de nieuwe betaaltermijn. 
Gelieve de verschuldigde bedragen zo snel mogelijk over te maken op één van de rekeningen 
van de Venlose Schaakvereniging. 
De halfjaarlijkse bijdragen en de rekeningnummers staan op het voorblad. Doen! 
 
 
Van de secretaris Bas van der Grinten: 
• De jaar vergadering is verschoven van 21 naar 28 augustus. 

Uitnodiging in volgend clubblad dat begin augustus zal verschijnen. 
• Op donderdag 21 augustus wordt een alternatieve spellenavond georganiseerd. 
• Donderdag 10 juli begint het Peeters-Zomertoernooi dat uit zes speelavonden zal bestaan 

(laatste keer op 14 augustus). Deelname is per avond mogelijk. Vooraf inschrijven is niet 
nodig. 

• Aan onze nieuwe website wordt hard gewerkt door Matthijs Smith in nauw overleg met het 
bestuur. Planning is dat deze aan het begin van het seizoen “online” zal zijn. 

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

 

 ELO-LIJST  
 
Naam ELO ∆ Naam ELO ∆ Naam ELO ∆ 
M. Strijbos 2276 -46 J. Jacobs 1859 -11 W. Suilen 1575 5 
R. Montignies 2134 13 M. van der Lee 1852 77 G. Munten 1561 -56 
R. van Gool 2126 1 N. van der Hoogt 1823 -58 M. Dael 1556 46 
J. Guddat 2112 2 J. op de Laak 1816 -10 I. Wuts 1552 0 
J. Nabuurs 2096 61 H. Borghouts 1814 58 J.P. Joosten 1519 -26 
H. van Gool 2090 -34 D. Kappert 1728 21 T. Kuijpers 1503 33 
P.Schoeber 2056 7 R. Roberts 1713 30 H. Suurhoff 1440 0 
M. Nabuurs 2050 -9 H. van Spijk 1705 -5 R. Gonsior 1422 -15 
S.Thijssen 1992 15 W. Schmitz 1696 -131 F. Heemskerk 1417 36 
J. Rievers 1951 7 R. Wagemakers 1692 1 G.Oosterbaan 1406 -11 
E. Clevers 1942 0 E. Braun 1677 -20 P. vd Ven 1393 -44 
H. Everaars 1940 48 A. Burgmans 1656 34 W. Ludema 1386 69 
G. Hovens 1935 6 B. Lietz 1654 77 J. Kempen 1353 1 
B. van der Grinten 1916 15 H. Leenders 1648 16 H. Blankertz 1284 19 
J. Jansen 1916 -7 R. Vink 1642 19 P. Timmermans 1243 14 
T. Smith 1906 -14 G. in 't Veld 1611 11 M. Dijkstra 1137 -63 
P. Boonen 1905 -20 G. van Leipsig 1610 -4 P. Smith 1107 7 
P. Thijssen 1892 5 G. Faassen 1594 22 J. Verplakke 1049 -51 
F. Mertens 1875 -3 K. Jacobitz 1583 -28    

G. Dierx 1865 0 P. Kuntzelaers 1580 0 Door:   Ger van Leipsig 
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VERSLAG VOORJAARSVERGADERING 
DONDERDAG 17 APRIL 2008 IN CLUBLOKAAL LIMIANZ 
 
Aanwezig:  19 leden 
Afgemeld: M. van der Lee, H. Suurhoff, P. van der Ven, E. Braun 
Verder zijn enkele leden verhinderd wegens het spelen van een inhaalpartij op dezelfde 
avond: T. Kuypers, W. Ludema, R. Vink, P. Kuntzelaers, R. Roberts,  
W. Schmitz, H. Everaars en H. van Gool. 
 
1. Openingswoord door voorzitter  
 
Voorzitter A. Burgmans opent de vergadering om 20.20 en heet alle aanwezigen van harte 
welkom, in het bijzonder de ereleden H. Borghouts en H. van Spijk, en de leden van ver-
dienste H. van Gool, N. van der Hoogt en T. Kuypers-Heyman. 
Zoals gebruikelijk blikt hij even terug op afgelopen periode. 
Hij constateert met genoegen dat het schaakplezier weer helemaal terug is, wat blijkt uit de 
drukbezochte clubavonden. 
Op 14 september j.l. moesten we helaas afscheid nemen van Theo van Spijk. Velen betuig-
den hun medeleven bij zijn overlijden. Hij heeft een enorme staat van dienst voor onze vere-
niging, de Limburgse Schaakbond en het schaken in het algemeen. Dit jaar zou hij 60 jaar lid 
van onze club zijn. 
Om hem te gedenken wordt een minuut stilte in acht gehouden. 
De jeugd is succesvol geweest. Zo is de ontmoeting Jeugd-Senioren op 20 december ge-
eindigd in 7-7. Verder zijn bij het jeugdkampioenschap van Limburg in de kerstvakantie uit-
stekende resultaten behaald. In de A-categorie werd Egbert Clevers kampioen, Mart Na-
buurs tweede en Guido Faassen derde. 
De B-categorie werd gewonnen door Thijmen Smith en de C-categorie door Willem Suilen. 
De resultaten in de externe competitie waren ook zeker niet slecht: 
- Venlo 4 werd kampioen en Venlo 5 tweede in de 3e klasse C. 
- Venlo 1 wist zich na een inzinking goed te handhaven in de 2e klasse KNSB. 
- Venlo 2 miste op het laatste moment het kampioenschap in de promotieklasse. 
- Venlo 3 handhaafde zich keurig in de 2e klasse B. 
 
2. Bestuursverkiezing 
 
A. Burgmans merkt ter inleiding op dat door het overlijden door Th. van Spijk een vacature is 
ontstaan. Het bestuur stelt daarom voor G. Hovens tot bestuurslid te kiezen. De vergadering 
stemt hier onder applaus unaniem mee in. 
H. van Spijk staat achter de verkiezing maar wil wel opmerken dat in de aankondiging had 
moeten staan dat er tegenkandidaten gesteld kunnen worden.  
A. Burgmans is van mening dat dit volgens het reglement niet verplicht is. 
G. Hovens deelt mee dat hij de taak van wedstrijdleider krijgt, P. Thijssen blijft penningmees-
ter. 
 
3. Website 
 
A. Burgmans meldt dat P. van der Ven te weinig tijd heeft om de site goed te onderhouden. 
Daarom heeft het bestuur besloten Matthijs Smith te vragen een ontwerp voor een ver-
nieuwde site te maken. Voortaan zullen diverse mededelingen (met name over de interne 
competitie) dan via deze site gedaan worden. 
Nieuw is ook dat diverse personen info kunnen toevoegen. 
Planning is dat het grootste deel van de nieuwe site in september gereed is. 
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4. Materiaal 
 
A. Burgmans merkt op dat we nog steeds geen “meester” hebben. 
J. o.d. Laak vraagt zich af of we niet andere doosjes voor de stukken kunnen gebruiken (b.v. 
Tupperware). Hij maakt een voorstel. 
De “container” waarin onze kast is gehuisvest wordt voorlopig niet vervangen. 
 
5. Financiën 
 
P. Thijssen merkt op dat we nu een tekort van € 400 op de begroting hebben dat naar ver-
wachting zal oplopen tot ca. € 1000. Het eigen vermogen bedraagt ca.  
€ 8000. Er wordt nu nog geen contributieverhoging voorgesteld. 
G. van Leipsig vraagt of dit tekort structureel zal zijn. P. Thijssen verwacht van wel. 
J.P. Joosten vraagt wat het bestuur doet aan sponsorwerving. 
P. Thijssen geeft een overzicht van de sponsor-inkomsten: ABN-AMRO, Peeters Interieur, 
kieninkomsten, advertenties clubblad (niet veel meer: nieuwe nodig), jaarlijkse subsidie Ge-
meente. 
J. Kempen zal nagaan of we gebruik kunnen maken van de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning. 
H. van Spijk noemt in dit verband ook de stichting SOB. 
J.P. Joosten vindt dat contributieverhoging tegengegaan moet worden. 
 
6. Schaakinstructie 
 
A. Burgmans meldt dat deze goed draait. 
J. o.d. Laak vindt de opkomst niet goed. Verder wil hij de training van Martijn Dambacher in 
Blerick onder de aandacht brengen. 
A. Burgmans merkt op dat wegblijven zonder afmelding storend is. 
R. van Gool sluit zich hierbij aan. Verder constateert hij een afnemende belangstelling (nu 
ca. 3 personen). 
S. Thijssen merkt op dat de instructeurs zich goed moeten voorbereiden en het dan verve-
lend is als deelnemers niet verschijnen. 
H. Borghouts vindt een les voorafgaande aan een partij niet goed voor de concentratie. 
Daarom vindt hij een ander tijdstip voor de lessen beter. 
J. Kempen vindt dit helemaal geen probleem, integendeel ! 
A. Burgmans constateert dat het organisatorisch lastig is de instructies op een ander tijdstip 
te plannen. Men komt niet alleen voor een les. 
 
7. Komende activiteiten 
 
- Hemelvaartstoernooi op 1 mei. Er is plaats voor 12 personen. 
- Ook op 1 mei is er een vriendschappelijke wedstrijd Venlo – Krefeld van 12.00 tot 15.00 

in Den Hulster (in het kader van het NK Jeugd). Hieraan doen per team 10 senioren en 
10 jeugdspelers mee. 

- Van 25 april t/m 3 mei vindt voor het tweede jaar het NK Jeugd plaats in College Den 
Hulster. Er zijn 118 deelnemers waaronder onze clubleden Mart Nabuurs (A), Thijmen 
Smith (B) en Willem Suilen (C). Er wordt nog gezocht naar  
medewerkers !. Net als vorig jaar zijn er weer diverse nevenactiviteiten. Woensdag 30 
april is er weer een levend schaakspel (ditmaal op het Nolensplein) en zaterdag 3 mei 
geeft Martijn Dambacher commentaar op de partijen. 

- Het ABN-AMRO Open kampioenschap van Venlo begint op donderdag 8 mei. 
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8. Interne competitie en prijsuitreiking 
 
P. Thijssen merkt op dat hij over het nieuwe systeem met groepen van 6 spelers alleen posi-
tieve geluiden heeft opgevangen. Jammer is wel dat een aantal partijen niet zijn gespeeld. 
Vervolgens worden de prijzen van de najaarscyclus uitgereikt (helaas zijn lang niet alle spe-
lers aanwezig): 
Groep 5: 1e Wout Ludema  2e Freek Heemskerk 
Groep 4: 1e Bertram Lietz  2e Ger van Leipsig 
Groep 3: 1e Dick Kappert  2e Hans Leenders 
Groep 2: 1e Huub Borghouts  2e Nico van der Hoogt 
Groep 1: 1e Maarten Strijbos  2e Geert Hovens 
 
Clubkampioenschap: Als Henk van Gool zijn partij tegen Hans Everaars wint dan speelt hij 
met Maarten Strijbos een barrage op donderdag 29 mei. 
 
9. Rondvraag 
 
H. Suurhoff deelt mee dat hij na de vakantie een schaakinstructie aan de Volksuniversiteit in 
Venlo gaat verzorgen. 
G. van Leipsig deelt mee dat de grootste ELO-stijgers dit seizoen waren: 
Wout Ludema, Huub Borghouts en Bertram Lietz. 
D. Kappert stelt voor een feestavond met alternatieve spellen te organiseren. 
Afgesproken wordt dat hij dit idee verder zal uitwerken. Datum zal in overleg met bestuur 
vastgesteld worden. 
H. van Spijk vraagt of partners hierbij ook welkom zijn. Verder vindt hij dat de leden die tij-
dens deze vergadering een partij moeten spelen als afgemeld genoteerd moeten worden. 
 
10. Sluiting 
 
Daar er niets meer aan de orde is sluit de voorzitter de vergadering om 21.40 met dank aan 
de aanwezigen. 
 
 


 

Ingezonden Mededeling 
 
" De Volksuniversiteit " Venlo start dinsdag 21oktober 2008 een beginnerscursus schaken.  
Tijd: 19.30-21.30 uur (8 lesavonden, telkens op dinsdag ). 
Prijs € 119.-. 
Docent: H. Suurhoff. 
De lessen worden gegeven a.d.h.v. werkboeken (systeem Rob Brunia en Cor van Wijger-
den), die ook door de jeugd van de VSV worden gebruikt. Kosten €10.- te voldoen op de 1e 
lesavond. 
Aanmelding voor deze opleiding kan geschieden door de VU te bellen op nr. 077-3515281 of 
middels E-mail : info@vuvenlo.nl 
De cursus is echt bedoeld voor degenen, die niet kunnen schaken of die een opfrissertje 
nodig hebben. Gedacht wordt vooral aan senioren, die geïnteresseerd zijn, maar tot nu toe 
geen echte gelegenheid hebben gehad de regels van het schaakspel te leren.'' 
 
Henk Suurhoff 
  



 

Maarten Strijbos voor de 5
van de Venlose Schaakvereniging
 
Op donderdag 29 mei vond de beslissing plaats betreffende het clubkampioenschap van de 
Venlose Schaakvereniging. De regels voor het behalen van deze titel zijn gewijzigd. In het 
verleden was degene met de meeste wedstrijdpunten van de najaars
opgeteld de kampioen. Nu spelen de groepswinnaars, indien uiteraard niet dezelfde persoon, 
in mei twee wedstrijden van één uur bedenktijd p.p.p.p. Bij gelijke stand volgen er twee 
“vluggertjes” van vijf minuten. Als het dan nog onbeslist is, volgen er 5
totdat de winnaar bekend is. 
Ook deze donderdag konden we gebruik maken van het elektronisch bord. Hiervoor onze ha
telijke dank aan de Blerickse Schaakvereniging.
Op twee grote breedbeeld schermen, in de speelzaal en in de brasserie, kon het publiek 
wedstrijden volgen. Het commentaar werd gedaan door Stephan Thijssen.
De finalisten waren Maarten Strijbos, winnaar najaar en Henk van Gool, winnaar voorjaar.
In de eerste partij had Maarten wit. Op het prikbord had iemand een prachtige poster opg
hangen waarop de elegante Alexandra Kosteniuk het 25
Schaaktoernooi aanprees (zie www.armati.nl/ksv
hij prompt deze opening op het bord bracht. Henk was niet helemaal op de hoogte en 
bruikte veel tijd. Op de 15e zet moest hij pion e5 opgeven en het zag er zeer bedenkelijk uit. 
Echter Henk is een taaie en verdedigde zich uitstekend. Maarten, die af en toe naar buiten ging 
om een sigaretje te roken, vond geen plan om Henk de doodsteek
Omdat hij verzuimde om op de 31
staan. Het remise aanbod van Henk, die in tijdnood kwam, werd door Maarten geaccepteerd.
Na een kwartier pauze begonnen de matadoren aan de tweede partij. Hen
d2-d4. De partij werd door beide solide opgezet. Na een aantal ruilingen kon Henk het zwarte 
paard op c5 pennen en won daardoor een pion. Ook nu weer had Henk de meeste tijd verbruikt 
en kon geen directe weg naar de winst vinden. Weder
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Maarten Strijbos voor de 5e keer clubkampioen
van de Venlose Schaakvereniging 

de beslissing plaats betreffende het clubkampioenschap van de 
Venlose Schaakvereniging. De regels voor het behalen van deze titel zijn gewijzigd. In het 
verleden was degene met de meeste wedstrijdpunten van de najaars- en voorjaarscompetitie 

mpioen. Nu spelen de groepswinnaars, indien uiteraard niet dezelfde persoon, 
in mei twee wedstrijden van één uur bedenktijd p.p.p.p. Bij gelijke stand volgen er twee 
“vluggertjes” van vijf minuten. Als het dan nog onbeslist is, volgen er 5-minuten vluggert

Ook deze donderdag konden we gebruik maken van het elektronisch bord. Hiervoor onze ha
telijke dank aan de Blerickse Schaakvereniging. 
Op twee grote breedbeeld schermen, in de speelzaal en in de brasserie, kon het publiek 
wedstrijden volgen. Het commentaar werd gedaan door Stephan Thijssen.
De finalisten waren Maarten Strijbos, winnaar najaar en Henk van Gool, winnaar voorjaar.
In de eerste partij had Maarten wit. Op het prikbord had iemand een prachtige poster opg

n waarop de elegante Alexandra Kosteniuk het 25e Internationaal Alex Vinken Rapid 
www.armati.nl/ksv ). Maarten was hierdoor zo geïnspireerd dat 

hij prompt deze opening op het bord bracht. Henk was niet helemaal op de hoogte en 
zet moest hij pion e5 opgeven en het zag er zeer bedenkelijk uit. 

Echter Henk is een taaie en verdedigde zich uitstekend. Maarten, die af en toe naar buiten ging 
om een sigaretje te roken, vond geen plan om Henk de doodsteek te geven.
Omdat hij verzuimde om op de 31e zet Pxg5 te spelen, kwam Maarten zelfs iets minder te 
staan. Het remise aanbod van Henk, die in tijdnood kwam, werd door Maarten geaccepteerd.
Na een kwartier pauze begonnen de matadoren aan de tweede partij. Hen

d4. De partij werd door beide solide opgezet. Na een aantal ruilingen kon Henk het zwarte 
paard op c5 pennen en won daardoor een pion. Ook nu weer had Henk de meeste tijd verbruikt 
en kon geen directe weg naar de winst vinden. Wederom remise. 

keer clubkampioen 

de beslissing plaats betreffende het clubkampioenschap van de 
Venlose Schaakvereniging. De regels voor het behalen van deze titel zijn gewijzigd. In het 

en voorjaarscompetitie 
mpioen. Nu spelen de groepswinnaars, indien uiteraard niet dezelfde persoon, 

in mei twee wedstrijden van één uur bedenktijd p.p.p.p. Bij gelijke stand volgen er twee 
minuten vluggertjes 

Ook deze donderdag konden we gebruik maken van het elektronisch bord. Hiervoor onze har-

Op twee grote breedbeeld schermen, in de speelzaal en in de brasserie, kon het publiek de 
wedstrijden volgen. Het commentaar werd gedaan door Stephan Thijssen. 
De finalisten waren Maarten Strijbos, winnaar najaar en Henk van Gool, winnaar voorjaar. 
In de eerste partij had Maarten wit. Op het prikbord had iemand een prachtige poster opge-

Internationaal Alex Vinken Rapid 
). Maarten was hierdoor zo geïnspireerd dat 

hij prompt deze opening op het bord bracht. Henk was niet helemaal op de hoogte en ver-
zet moest hij pion e5 opgeven en het zag er zeer bedenkelijk uit. 

Echter Henk is een taaie en verdedigde zich uitstekend. Maarten, die af en toe naar buiten ging 
te geven. 

zet Pxg5 te spelen, kwam Maarten zelfs iets minder te 
staan. Het remise aanbod van Henk, die in tijdnood kwam, werd door Maarten geaccepteerd. 
Na een kwartier pauze begonnen de matadoren aan de tweede partij. Henk speelde verrassend 

d4. De partij werd door beide solide opgezet. Na een aantal ruilingen kon Henk het zwarte 
paard op c5 pennen en won daardoor een pion. Ook nu weer had Henk de meeste tijd verbruikt 

Dus moesten de 
vluggertjes uitsluitsel 
geven. Daarin was 
Maarten goed op 
dreef. Hij won ze 
beide en werd voor 
de 5e maal, sinds zijn 
terugkeer naar Ven-
lo, in successie club-
kampioen. 
Maarten,van harte 
gefeliciteerd met het 
verdiende kampioen-
schap. 
Beide rapidpartijen 
kunt u naspelen via 
de website van de 
LiSB. (Zie ook ver-
derop) 
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KNSB COMPETITIE RONDES  8 EN 9 
POSITIEVE SCORE       Henk van Gool 
 

SMB 2 – VENLO 1 
 
Eind maart moest Venlo 1 stevig aan de bak in de universiteitsstad Nijmegen. Er waren nog 
twee punten nodig om aan de degradatiezone te ontkomen. SMB 2 stond nog op 0 punten. Zij 
waren inmiddels gedegradeerd. Voor hen was het heilige moeten eraf. Wellicht dat dat in ons 
voordeel kon werken.  
Het bleek al snel dat we een lastig middagje tegemoet gingen. Evenals in de voorgaande vier 
wedstrijden draaiden we stroef. Er werden eerst een reeks halfjes en een nederlaag genoteerd 
voordat eindelijk de volle punten binnen kwamen. 
 
Peter was een beetje tegen wil en dank als eerste klaar. Tegenstander Ruben Hogenhout speel-
de a tempo een stukoffervariant in het Russisch, maar verzonk vervolgens in diep gepeins om-
dat hij zich niet kon herinneren hoe te moeten profiteren van de in zijn ogen mindere voortzet-
ting die Peter koos. Peter zelf meende dat de variant die hij speelde geforceerd remise door 
zetherhaling was. Ruben ging tenslotte maar op die zetherhaling in. 
 
Frans, ingevallen voor Joachim, keek al na drie zetten tegen een zenuwblokje op de c- en d-
lijn aan. Nadat het pionnenvierkantje was opgelost zette hij druk op veld f7. Opponent Dennis 
Jaheruddin koos het paard op c3 als aanvalsobject. Dat Frans op zet 18 een pion had kunnen 
winnen maakte niet uit voor de beoordeling. Volgens Fritz bleef de stelling in evenwicht.  
Beide heren kwamen dan ook snel remise overeen. 
 
Rudi kon tegen Jaap Houben weer eens zijn systeem 3.Pbd2 in de moderne variant beproeven. 
Jaap zette consequent druk op het witte centrum en gaf na 10..,exd4 Rudi de keuze een pion-
nenduo in het centrum te handhaven dan wel zijn f-paard te activeren. Rudi koos voor het 

paard, maar kwam er vervolgens achter dat 
wit hierna geen speelplan meer heeft. Aange-
zien ook zwart niks mocht forceren eindigde 
ook deze partij in remise. 
 
Piet was in de Siciliaanse Svesjnikov positio-
neel in de problemen geraakt. Terwijl het 
zwarte initiatief op de koningsvleugel ge-
blokkeerd werd, bereidde witspeler Wouter 
Dinjens rustig een doorbraak op de dame-
vleugel voor. Een ver opgerukte vrije d-pion, 
stevig gedekt door de witte stukken, dwong 
Piet in de verdediging. Wits voordeel groeide 
zodanig dat Wouter een dame tegen een toren 
en loper kon geven: 
 
Na 28..,Txc5 29.Pxc5,Tf8 30.Lxf5,Da5 
31.Pe6+ was de stelling niet meer te houden. 
 
 










 
 Wouter Dinjens – Piet Boonen 
 Stelling na 28.Lxe6 
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Gelukkig gingen nu ons eerste en tweede bord een woordje meespreken. 
 
Maarten kreeg het Blackmar Diemergambiet 
voor zijn kiezen. Hij speelde het nauwkeurig 
en bleef steeds licht voordeel houden. Plotse-
ling kreeg hij de partij zo in de schoot gewor-
pen. 
 
Wouter Knoop – Maarten Strijbos 
Stelling na 14..,cxd5 
 
Hier besluit Wouter tot het onbegrijpelijke 
15.Pxd5?? Na 15..,exd5 16.Txd5,Le4 
17.Thd1,Lxd5 18.Txd5,Dc7 konden de stuk-
ken weer in de doos. 
 
 
 
 
Ondertussen kon Rainer in een Maroczy rus-
tig aan groot voordeel bouwen. 
Nadat de zwarte activiteiten op de damevleu-
gel voorlopig aan banden waren gelegd, 
snoerde Rainer zijn opponent Bram Rijk-
schroeff op de koningsvleugel helemaal in. 
De beslissing kwam via een tactische fout op 
de 32e zet. 
 
Rainer Montignies – Bram Rijkschroeff 
Stelling na 32.Db2 
 
32..,bxc4? 33.Txc4,Tf7 34.b4 Nu de toren op 
c8 niet meer gedekt staat, is de penning van 
het paard opeens dodelijk. 34..,Db6 35.Dc3 
opgegeven. 
 
Nu moesten we uit de resterende partijen nog 

één bordpunt halen. Dat hing even aan een zijden draadje. 
 
Joep kwam met gelijkspel uit de Hollandse opening. Toen tegenstreefster Martine Middelveld 
(Meisjeskampioene van Nederland) op de 26e zet haar witveldige loper ruilde kwam Joep zelfs 
licht in het voordeel. Wanneer hij met 29..,Lf5 naar een toreneindspel had afgewikkeld had hij 
zijn voordeel behouden. Nu ontstond er een eindspel loper – paard dat potremise was. 
 
Henk kreeg in de Tarraschvariant van het damegambiet licht voordeel. Hij had geduldig zijn 
druk tegen de zwarte hangende pionnen moeten versterken maar ging te snel tot actie over. 
Zwartspeler Roy van den Hatert  profiteerde door met de vrije d-pion op te stomen en met zijn 
torens druk te zetten op de witte b-pion. Henk slaagde erin naar een eindspel af te wikkelen, 
dat niet meteen verloren was, maar Roy wel de kans gaf in alle rust op winst te spelen. Tot 
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ieders verrassing en opluchting bood Roy op dat moment remise aan, waarmee hij tevens het 
lot van zijn team bezegelde. 
 
De benauwde 3,5 - 4,5 overwinning die we boekten betekende dat we in elk geval klasse be-
houd hadden veiliggesteld. 
 
SMB 2    - VENLO 1     3,5 – 4,5  
1. Bram Rijkschroeff  - R. Montignies       0 – 1 
2. Wouter Knoop   - M. Strijbos        0 – 1 
3. Jaap Houben   - R. van Gool        ½ 
4. Martine Middelveld  - J. Nabuurs        ½ 
5. Roy van den Hatert  - H. van Gool        ½ 
6. Ruben Hogenhout  - P. Schoeber        ½ 
7. Dennis Jaheruddin  - F. Mertens        ½ 
8. Wouter Dinjens   - P. Boonen        1 – 0  
 
 

D4 OOSTERHOUT  –  VENLO 1 
 
In de laatste KNSB ronde stond er voor Venlo 1 niets meer op het spel. Vandaar dat ik er mee 
instemde om op verzoek van D4 een partij vooruit te laten spelen. Na overleg met spelers, de 
teamleider van D4 en de competitieleider kwam een week vóór die laatste ronde Maykel Smits 
naar ons clublokaal Limianz om zijn partij tegen Peter Schoeber te spelen.  
In die partij kwam Peter slecht uit de opening. In het middenspel slaagde hij erin de zaken 
enigszins in evenwicht te brengen. Toen hij in een toreneindspel de kans kreeg naar remise af 
te wikkelen ging het mis en verloor hij de partij alsnog. 
Aldus reisden we met een 1 – 0 achterstand af naar Oosterhout. Een reis van maar liefst twee 
uur.  
In een houten keet waar de EHBO opleiding van de ambulancedienst gevestigd was, begonnen 
we de wedstrijd weer moeizaam.  Joachims tegenstander, een jong kereltje genaamd Robin 
Leenaerts pakte onze Duitse schaakvriend hardhandig aan. Joachim, die dit kennelijk niet ge-

wend is, reageerde te afwachtend en kwam 
al spoedig in groot nadeel. 
 
Joachim Guddat – Robin Leenaerts 
Stelling na 18..,Pb4 
 
Zelden zal Joachim na 18 zetten zó beroerd 
ervoor hebben gestaan. Tot ieders verbazing 
wist hij de 40e zet nog te halen, maar tenslot-
te ontkwam hij niet aan zijn tweede neder-
laag van dit seizoen. 
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Daarna zag het er een tijdlang somber voor ons uit. Met name Henk en Piet kwamen weer in 
het nadeel, Piet zat te prutsen in de Rossolimovariant van het Siciliaans en liet zijn tegenstan-
der heel veel ruimte en het initiatief. Henk maakte een positionele blunder op een moment dat 
hij in de Engelse opening zijn opponent flink aan het insnoeren was. Ondertussen leek Joep 
geen enkel voordeel te hebben behaald uit het koningsgambiet.  
Gelukkig deden Rainer, Maarten en Rudi echter wat, gezien het ratingverschil met hun oppo-
nenten, van hen verwacht mocht worden. 
Maarten kwam rond de 23e zet een kwaliteit vóór en had vervolgens weinig moeite met het 
technische gedeelte. 
Rudi speelde een gecompliceerde Frans partij en slachtte zijn tegenstander toen die zijn loper-
paar cadeau gaf. 
De partij van Rainer staat me niet meer bij. Hij heeft ongetwijfeld op de voor hem kenmer-
kende degelijke wijze gewonnen. 
 
De spanning bij onze jonge tegenstanders nam flink toe. Zij moesten minstens 4-4 maken om 
een kans te hebben op klassebehoud. Helaas voor hen hadden enkelen hun zenuwen niet meer 
in bedwang en stapelden in het eindspel de ene fout op de andere. Met name de wijze waarop 
Henk-Jan Janssen onze Piet liet ontsnappen was schrijnend om te zien: 
 

Henk-Jan Janssen – Piet Boonen 
Stelling na 40..,f4 
 
De veertigste zet is gedaan, de speler uit 
Oosterhout heeft tijd genoeg om naar de 
winst te zoeken. Om de één of andere reden 
was hij echter geïrriteerd. Hij zat balend ach-
ter het bord. Kennelijk had hij het idee al 
eerder te hebben kunnen winnen en zat het 
hem dwars dat hij die mogelijkheid gemist 
had. Totaal uit zijn doen produceerde hij het 
afgrijselijke 41.Pd6?? (de beruchte 41e zet) 
waar 41.Tg6 met de dreigingen 42.Tg8 en 
42.Txg5 nog steeds gewoon gewonnen zou 
hebben. Na 41..,Txc7 42.Pxc8,Txc8 
43.Ta5,e4+ 44.Kd4,Tc2 45.Txd5?,e3 
46.fxe3,Td2+ won Piet de partij zelfs nog. 
 

Henk stond slecht. Hij zat tegen een dreigende pionnenwals in het centrum aan te staren. Een 
onachtzaamheid gaf Henk de gelegenheid met een schijnoffer die structuur uiteen te slaan. Er 
ontstond een eindspel waarin Henk profiteerde van de schat aan ervaring die hij voor had op 
zijn jeugdige tegenstrever. Twee vrijpionnen op de a- en h-lijn beslisten de partij nog in zijn 
voordeel. 
 
Gelaten kon het Oosterhoutse team toen alleen nog maar afwachten hoe hoog de nederlaag 
zou gaan uitvallen. De teleurstelling was groot, want degradatie was voor hen een feit. 
 
Joep was al heel lang een toren/paard eindspel aan het spelen. Hij slaagde erin een pion te 
winnen en twee vrijpionnen te creëren maar moest na torenruil toestaan, dat opponent Frank 
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van der Put op de andere vleugel ook een vrijpion maakte. De beslissende fout werd door de 
Oosterhoutse speler gemaakt. 

Joep Nabuurs – Frank van der Put. 
Stelling na 51.Pf3 
 
Als zwart hier 51.,h4 doet is remise binnen 
handbereik. Omdat de witte koning buiten het 
kwadraat van de zwarte pion staat, meende 
Frank dat paardenruil zou winnen. 
Na 51..,Pe5? 52.Pxe5,Kxe5 53.Kb5,h4 
54.c6,Kd6?? (dit is pas echt verliezend. Na 
54..,h3 was een dame eindspel met pluspion 
voor wit ontstaan) 55.Kb6,h3 56.c7,h2 
57.c8D,h1D 58.Dc7+ kwam zwart bedrogen 
uit. Na 58..,Ke6 volgt geforceerd dameruil: 
59.Dc6+ en wint wit met zijn a-pion. Zwart 
gaf het op. 
Joep werd door deze overwinning opnieuw 
topscorer in de tweede klasse D. Ditmaal met 
7 punten uit 9 wedstrijden. 

 
Deze geflatteerde 2-6 overwinning leverde ons op de valreep nog een vierde plek op in de 
eindrangschikking van KNSB klasse 2D. Het lijkt daardoor dat we een heel behoorlijk seizoen 
gedraaid hebben. We mogen onze ogen echter niet sluiten voor de vier nederlagen op rij die 
we na de derde ronde te incasseren kregen. Bovendien werden de laatste twee wedstrijden 
maar moeizaam gewonnen. Wanneer we ons volgend seizoen weer eens in de strijd om de 
hoofdprijs willen mengen zullen enkele spelers toch hard aan de slag moeten om zichzelf te 
verbeteren. Bij die groep reken ik zeker en vooral mijzelf. 
 
Uitslag: 
 
    D4    - VENLO 1   2 – 6 
1. Marc Caluwe  - Rainer Montignies  0 – 1 
2. Robbert van Vossen - Maarten Strijbos  0 – 1 
3. Frank van der Put  - Joep Nabuurs  0 – 1 
4. Stefan Beukema  - Rudi van Gool  0 – 1 
5. Robin Leenaerts  - Joachim Guddat  1 – 0 
6. Henk-Jan Janssen  - Piet Boonen   0 – 1 
7. Dimitri Allaert  - Henk van Gool  0 – 1 
8. Maykel Smits  - Peter Schoeber  1 – 0 
 
 

Eindstand KNSB groep 2D  
1. Vianen DVP 17 46 Promotie 6. Paul Keres 2 9 37,5 
2. RSC ’t Pionneke 13 43,5  7. HSC Helmond 9 36 
3. Zevenaar 11 38,5  8. Voerendaal 2 6 30,5 
4. Venlo 1 10 35,5  9. D4 5 28 Degradatie 
5. De Pion 9 38,5  10. SMB 2 1 26 Degradatie 
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Persoonlijke scores teamspelers Venlo 1 Bordgemiddelde TPR 
 
Joep Nabuurs  7  uit 9  3,7  2342   Topscorer 2D 
Rainer Montignies  5 uit 8  2  2217 
Rudi van Gool  5  uit 9  2,4  2158 
Maarten Strijbos  4,5  uit 9  1,8  2191 
Peter Schoeber  3,5 uit 8  7  1999 
Joachim Guddat  3 uit 6  4,8  2050 
Piet Boonen   3 uit 8  7,3  1898 
Henk van Gool  2,5 uit 8  5,8  1883 
Frans Mertens  1,5 uit 4  6,8  1852 
Bas van der Grinten  0,5 uit 1  8  1917 
Stephan Thijssen  0 uit 1  5  1846 
Hans Everaars  0 uit 1  8  1722 
 
 

2e KLASSE LiSB / STRIJD TEGEN DEGRADATIE 
VENLO 3 – PIONNEKE 3 / RONDE 6 
 
9 Maart traden wij in Hotel Wilhelmina aan tegen Pionneke 3. Er gebeurde heel wat op de 
dag dat Bobby Fischer 65 zou zijn geworden. 
Na een gelijkopgaande strijd – en een unieke "tango-pauze" – stond het 2½-2½. Ondergete-
kende deed, als laatste Venlonaar, een verwoede poging een mooie stelling te verzilveren. 
Het ging immer om zeer kostbare matchpunten. In de uitvluggerfase slaagde ik erin de 
Roermondenaar te kloppen. 3½-2½ derhalve, eind goed al goed. Hoogstwaarschijnlijk hand-
having. Wie had dat in November (0 uit 3) durven dromen… 
 
Wit : Willem Suilen   (1596) 
Zwart : Simon Karsten (1538) 
Bord 4 
1 e4 ,e5 
2 Pf3 ,Pf6 
3 Pe5x ,d6 
4 Pf7x  !?  Cochrane-gambiet, enigszins dubieus. Wit kan echter aktief spelen, 

en… psychologisch is het vaak een voltreffer. Zwart krijgt een onortho-
dox speltype voor zijn kiezen. De vraag is vooral of de zwartspeler zich 
laat intimideren (Paul van der Sterren) 

4 … ,Kf7x 
5 d4 ,Le7 Nog bekend. 5…g6, 5…c5 en 5…De8 hebben een betere reputatie. Niet 

5…Pe4x?? wegens Dh5+ en wit wint het stuk met rente terug. 
6 Lc4+ ,Le6 
7 Le6x+ ,Ke6x 
8 0-0 ,Pc6 ?? 
9 d5+ ,Kd7 …Kf7 is beter, maar zwart staat al hopeloos. Willem zal het met harde 

hand afmaken. 
10 dc6x+ ,bc6x 
11 e5 ,Pd5 
12 c4 ,Pb6 
13 Dg4+ ,Ke8 



15 
 

14 Dg7x ,Kd7 
15 Dg4+ ,Ke8 
16 e6  De doodsteek 
16 … ,Lf6 
17 Dh5 ,Ke7 
18 Df7 mat  Zie het diagram 
 
 
 
 
 
 
Wit : Wiel Scheeren (1580) 
Zwart : Eric Braun (1697) 
Bord 3 
1 f4 ,e5 Wie met 1 f4 opent moet rekening houden met het scherpe From’s gam-

biet (From was een schaker uit de 19e eeuw) Zwartspelers daarentegen 
moeten iets op de plank hebben tegen het Koningsgambiet, want voor 
wit is 2 e4 een optie. 

2 fe5x ,Pc6 Normaal is 2…d6. De tekstzet leidt een privé-variantje van uw verslag-
gever in! Geleerd van Ton van der Heijden, met BSG terug in de mees-
terklasse, maar ook trainer van Robin van Kampen (NK Jeugd B, 8½ uit 
9). Vroeger trainde hij Roeland Pruijssers (winnaar NK Jeugd A). 

3 Pf3 ,g5 
4 g3  Na 4 h3 volgt sterk 4…d6 (let op het loperschaak). 
4 … ,g4 
5 Ph4 ,d6 ? Dit is te gek voor woorden. Zwart verwisselt varianten, en had het ge-

leerde in de praktijk moeten brengen! Je moet hier …Pe5x doen, en ak-
tief doorgaan (…d5, c6, Pe7 en Pg6) 

6 ed6x ,Ld6x Inmiddels ben ik echt wakker en stroop de mouwen op. Wit heeft een 
gezonde pluspion, maar zal er niet van profiteren. De rest van de partij 
volgt met summier commentaar. 

7 d4 ,Pce7 
8 Dd3 ,c6 
9 Lg2 ,Le6 
10 e4 ,Db6 
11 c4 ,Db4+ 
12 Pd2 ,0-0-0 
13 a3 ,Da5 
14 Dc3 ,Dc3x 
15 bc3x ,Pg6 Conform het devies "bied de opponent de mogelijkheid een verkeerde 

keuze c.q. fout te maken". 
16 Pg6x ? ,hg6x Wit zadelt zichzelf met een onaangename achtergebleven pion op. Hij 

had 16 Pf5 moeten doen. 
17 a4 ,Th5 
18 d5 ,Ld7 
19 Pb3 ,Le5 
20 Pd4 ,Pe7 
21 La3 ,Te8 
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22 d6 ,Pg8 
23 Kd2 ,Pf6 De bordjes zijn verhan-

gen. Zwart heeft, met me-
dewerking van zijn oppo-
nent, een prettige stelling 
weten te bereiken. On-
dank minuspion staat hij 
beter. Let eens op het ar-
moedige witte loperpaar. 

24 Kd3 ,T8h8 Zie het diagram  
 
 
 
 
 
 
 
25 h4 ?  De h-pion is reddeloos verloren, maar wit kan beter een torenpaar ruile-

nen de andere toren op de 2e rij zetten. Nu krijg ik gratis een loeisterke 
vrijpion. Met niet zoveel tijd wordt het halen van de tijdcontrole nu ook 
simpel. 

25 … ,gh3x e.p. 
26 Lf3 ,T5h7 
27 Pe2 ,Pg4 
28 Lg4x ,Lg4x 
29 Taf1 ,Le2x 
30 Ke2x ,Lg3x 
31 Lc5 ,h2 
32 Ld4 ,Te8 
33 Kf3 ,Ld6x 
34 La7x ,Kc7 
35 c5 ,Le5 
36 Lb6+ ,Kc8 Bijna uit het niets heeft wit nog iets kunnen halen. Stel dat hij via de d-

lijn kan binnenkomen. 
37 Tf2 ,Te7 
38 c4 ,Td7 
39 a5 ,Td3+ 
40 Ke2 ,Ta3 
 
De rest zal ik u besparen. Zwart ruilde een stel torens, de lopers en verzilverde de h-pion. 
Een zwaarbevochten overwinning na een maffe vingerfout in de opening. 
Tijdens een koffiestop onderweg hoorde ik het monumentale "Unforgettable" van Nat King 
Cole. Van vóór "min tijd", maar een heerlijk rustgevend nummer van de grote Amerikaanse 
Jazz-zanger. 
"Unforgettable" was de middag in Wilhelmina zeker. Keiharde strijd bij Venlo 2 en 3, en mu-
ziek (door de pauze verdween mijn ergernis over 5…d6?). 
 
Eric Braun 
  










 



 

Slotronde 
 

Seizoen 2007-2008
 

Voerendaal III  vs. Venlo II
 

Door: Nico van der Hoogt 
 

  Het kampioenschap lonkt, zo schreef ik 
op het eind van mijn vorige bericht.
  Welnu, wederom zijn we erin geslaagd 
om moedig en manhaftig weerstand te bi
den aan dit uitdagende perspectief. Om het 
iets duidelijker te formuleren, zodat het ook 
de kleinsten onder ons kunnen bevatten:
 
DE TITEL IS WEER EENS NIET NAAR 
VENLO GEGAAN. 
 
  Afgetroefd door “Voelenders” derde keus 
en derhalve voorbij gestreefd door Geleen 
I. Het sterkste team. Wij buigen het hoofd 

in deemoed en wensen hun van harte geluk 
met de Limburgse schaakkroon. 
  Zo sportief zijn we dan ook wel weer…
 
Hoe het zo gekomen is?? Lees en ween 
bittere waterlanders met ons mee…
De berichtmodus is ditmaal om voor de 
vuist liggende redenen bescheiden 
Het is niet anders…. 
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Voerendaal III  vs. Venlo II 

et kampioenschap lonkt, zo schreef ik 
op het eind van mijn vorige bericht. 
Welnu, wederom zijn we erin geslaagd 

om moedig en manhaftig weerstand te bie-
den aan dit uitdagende perspectief. Om het 
iets duidelijker te formuleren, zodat het ook 

onder ons kunnen bevatten: 

DE TITEL IS WEER EENS NIET NAAR 

Afgetroefd door “Voelenders” derde keus 
en derhalve voorbij gestreefd door Geleen 
I. Het sterkste team. Wij buigen het hoofd 

in deemoed en wensen hun van harte geluk 
met de Limburgse schaakkroon.  
Zo sportief zijn we dan ook wel weer… 

en is?? Lees en ween 
bittere waterlanders met ons mee… 
De berichtmodus is ditmaal om voor de 

 en kort. 

 
Het rampenscenario

 
Bord 1 
  Geert zag zich die middag opgezadeld met 
Udo “der Joker” Hofman, maar
Elopunten zwaar. De Limburgse schaa
wetten verbieden dit kennelijk niet. Deze 
schwerer Brocken bleef G. dan ook ha
verwege de tijgerstrot steken met de 
schaakdood tot gevolg. 
 
Bord 4 
  Jos moest het opnemen
enraets, collega oudgediende. Na 17 zetten 
Open Spaanse theorie te hebbben wegg
spoeld, speelde men nog een tiental zetjes 
naar hoogsteigen inzichten. Om het dan wel 
welletjes te achten; remise….
 

Slotstelling na 27. 












Bord 2 
  Hier acteerden Stephan en Ed Vos. Ho
wel, acteerden, men wrong er een ultrakorte 
remise uit. Na 11 zetjes dampte men de pijp 
van vrede…. Pfffff….
 
Bord 3 
  Bevolkt door Bas en Lars Severens. Een 
geheel gezonde Caro Kann werd plots va
uit Bassiaans perspectief dodelijk ziek, toen 
hij onverhoeds met de loper op h7 een p
onnetje meeversnoepte. De drieste raad

Het rampenscenario 

Geert zag zich die middag opgezadeld met 
Hofman, maar liefst 2128 

Elopunten zwaar. De Limburgse schaak-
wetten verbieden dit kennelijk niet. Deze 

bleef G. dan ook hal-
verwege de tijgerstrot steken met de 
schaakdood tot gevolg.  

Jos moest het opnemen tegen Tom Vrou-
ediende. Na 17 zetten 

Open Spaanse theorie te hebbben wegge-
spoeld, speelde men nog een tiental zetjes 
naar hoogsteigen inzichten. Om het dan wel 
welletjes te achten; remise…. 

Slotstelling na 27. �a2-d5 










 

Hier acteerden Stephan en Ed Vos. Hoe-
wel, acteerden, men wrong er een ultrakorte 
remise uit. Na 11 zetjes dampte men de pijp 
van vrede…. Pfffff…. 

Bevolkt door Bas en Lars Severens. Een 
geheel gezonde Caro Kann werd plots van-
uit Bassiaans perspectief dodelijk ziek, toen 
hij onverhoeds met de loper op h7 een pi-
onnetje meeversnoepte. De drieste raads-



 

heer werd vervolgens thematisch met g6 
ingekapseld en ging verloren. De pot werd 
direct opgegeven. 
 
Bord 5 
  In actie: Thijmen en Tim Schulteis. Be
den hoestten maar allerliefst 19 zetten uit 
het Siciliaanse complex op, waarna Thi
men als eerste buiten de paden wandelde. 
Een jammerlijke fout van de Voelen
maakte na nog eens 10 zetten een voortijdig 
eind aan het gevecht. 
 
Bord 6 
  Als protagonisten kon men hier de nieu
komer Guus van den Akker en ene N
colaus ontwaren. Ikzelf dus. En ja hoor, na 
een moeizame pot redde ik mij zoals zo 
vaak karaktervol door de worgende tij
nood. Om vervolgens op klassieke wijze 
een gedrocht van een 41ste zet te produc
ren.  
Dit tot persoonlijke loutering in beeld:
 

Louteringsstelling na 41.












Na 41…�e2 is er nog van alles mogelijk. 
Ik speelde in mijn eigen wijsheid: 41….
?? om na 42.�e7 �cc2 43. �
blijken te staan.  
Een homerisch gelach teisterde de Jo Gerris 
arena. Of was dit pure verbeelding?
Exit Nico. 
 

18 

heer werd vervolgens thematisch met g6 
en ging verloren. De pot werd 

In actie: Thijmen en Tim Schulteis. Bei-
den hoestten maar allerliefst 19 zetten uit 
het Siciliaanse complex op, waarna Thij-
men als eerste buiten de paden wandelde.  
Een jammerlijke fout van de Voelendernaar 
maakte na nog eens 10 zetten een voortijdig 

kon men hier de nieuw-
komer Guus van den Akker en ene Ni-
colaus ontwaren. Ikzelf dus. En ja hoor, na 
een moeizame pot redde ik mij zoals zo 

door de worgende tijd-
nood. Om vervolgens op klassieke wijze 

zet te produce-

Dit tot persoonlijke loutering in beeld: 

Louteringsstelling na 41.�a3 










 

e2 is er nog van alles mogelijk. 
Ik speelde in mijn eigen wijsheid: 41….�f2 

�g8 mat te 

Een homerisch gelach teisterde de Jo Gerris 
arena. Of was dit pure verbeelding? 

 

De antieke Griek Homerus liet in zijn epos 
“Ilias” de Goden vaker onbedaarlijk l
chen.  Zelf was hij een echte “Greek”…
 

 
Bord 7 
  Aan het werk waren hier Willi en en R
chard Orbons. Willi, met fysiek ongemak 
kampende, werkte het niet bol. 
bewijzen van de gespeelde pot ontbreken 
en derhalve verder geen commentaar…
 
Bord 8 
  Deze gitzwarte namiddag werd eens t
meer verlicht door de schaaksupernova 
Marc. Hij lei dit seizoen een grootse niet 
aflatende dadendrang aan den dag met 
schitterende score tot gevolg.
Hulde!! 
 
Zijn partij integraal met enig kort persoo
lijk commentaar: 
 
 
Wit: John Heuts (1779)
Zwart: Marc van der Lee (1759)
 
A36  Engels  (Marc:”Géén Benoni!”)
 1.c4 �f6 2.g3 c5 3.g2 �c6 4.�c3 e6 5.e4 
letzter Buchzug 5...e7 6.�ge2 d6 7.0
8.d4 cxd4 9.�xd4 �b6 
10.�xc6 bxc6 [10...�xc6? 11.e5 Abzugsa
griff: e4, g2−c6 11...�xc4 12.exf6 "xf6 
13.�xd6+−] 11.b3 �d7 12.e3 
Materialgewinn: Le3xb6 

 

 

De antieke Griek Homerus liet in zijn epos 
“Ilias” de Goden vaker onbedaarlijk la-

Zelf was hij een echte “Greek”… 

Aan het werk waren hier Willi en en Ri-
chard Orbons. Willi, met fysiek ongemak 
kampende, werkte het niet bol. Schriftelijke 
bewijzen van de gespeelde pot ontbreken 
en derhalve verder geen commentaar… 

Deze gitzwarte namiddag werd eens te-
meer verlicht door de schaaksupernova 
Marc. Hij lei dit seizoen een grootse niet 
aflatende dadendrang aan den dag met een 
schitterende score tot gevolg. 

Zijn partij integraal met enig kort persoon-

Wit: John Heuts (1779) 
Zwart: Marc van der Lee (1759) 

A36  Engels  (Marc:”Géén Benoni!”) 
1.c4 �f6 2.g3 c5 3.g2 �c6 4.�c3 e6 5.e4 

..e7 6.�ge2 d6 7.0-0 0-0 
8.d4 cxd4 9.�xd4 �b6 [9...�a5 10.a3=] 

[10...�xc6? 11.e5 Abzugsan−
c6 11...�xc4 12.exf6 "xf6 

11.b3 �d7 12.e3 Weiß droht 
Materialgewinn: Le3xb6 12...�b4 Schwarz 
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droht Materialgewinn: Db4xc3 13.�c2 b7 
14.�a4 �a5 Anders wordt de dame naar a3 
gedwongen (Marc) 15.b4 Weiß plant c5. Weiß 
droht Materialgewinn: b4xa5 15...�c7 
[15...�xb4?? das Schlagen des Bauern ist 
schlecht 16.�ab1 �a5 17.�xb7+−] 16.c5 Weiß 
will den Gegner einengen 16...d5 17.�c3 f6 
18.exd5 exd5 Schwarz hat einen neuen ge−
deckten Freibauern: d5.  19.�ad1 a6 Es geht 
um b5 20.�e2 �e5 21.f4 �fe8 22.�d4 �d7 
Weiß hat eine aktive Stellung 23.�f5 �g6 
Zwart staat gedrongen (Marc) [23...�c4 
24."h3 �d8 25.�d6 �xd6 26.cxd6=] 24.h3 
Zelfpenning (Marc) [>24."e3!?@] 24...�h8= 
Niet Dc8 (Marc) 25.d6 Daar had een paard 
heen gemoeten (Marc) 25...�e4 26.a3 a5 
Schwarz droht Materialgewinn: a5xb4 27.�g2 
Die weiße Königssicherheit hat sich ver−
schlechtert [>27.bxa5!? lohnt die Prüfung 
27...�ae8 28.f3=] 27...�e8 De kansen zijn 
gekeerd (Marc) 28.�d2? [>28."c7 ist noch 
spielbar 28..."c8 29.�d6 "xh3+ 30.Exh3 
�d7+ 31.Eg2=] 28...�e2-+ 29.�fe1?? Dia−
gram  










 
Blunder in slechte stelling (Marc) En weer 
een typische lemmingzet! (Nico) [>29.�c1 
axb4 30.axb4 �e4+ 31.Eg1 �xb4 32.�fe1 
�xe1+ 33.�xe1-+] 29...�e4+ [29...�e4+ 
30.Eg1 �xd2 31.�xe4 �xd1+ (31...dxe4?! 
32.*xd2 axb4 33.axb4,) 32.Eg2 dxe4-+; 
29...�xd2?! ist weit schwächer wegen 
30.�xe8+ �xe8 31.�xd2 axb4 32.axb4I]  
0-1 
 
Daarmee was het seizoen ten einde. De 
aanvankelijk wat bedrukte stemming en 
sippe gezichtjes klaarden gans op toen ik 

allen als uitlaadklep op de Chinees uitno-
digde. 
Uitverkoren was ditmaal de smultent “Ri-
verside” ter stede alhier. 
Daar betoonde Stephan zich een waardig 
opvolger van de legendarische smulpaap 
Hans ‘The Hood’ Hoedemaeckers, die in 
vroeger tijden bij dergelijke gelegenheden 
liet zien over een bovengemiddeld inname-
vermogen te beschikken…. 
 

 
 
 

“Joa, jônges, det is effe slikke vandaag 
hè?” 

 
Afrondend nog even een blik op een sei-
zoensoverzicht. 
 

Seizoenstotaaloverzicht 
 

1. Geert Hovens: 4/7  TPR 1978 
2. Stephan Thijssen: 2/5  TPR 1914 
3. Bas vd.Grinten: 4,5/6  TPR 1941 
4. Jos Rievers: 2/3  TPR 2029 
5. Piet Thijssen: 3,5/6  TPR 1913  
6. Thijmen Smith: 1,3/3  TPR 1988 
7. Nico: 3/6 TPR 1723  ©©©© 
8. Guido Faassen: 2,5/4  TPR 1878 
9. Willi Schmitz: 3/6  TPR 1718 
10. Marc van der Lee: 6/7 TPR 2041 
11. Johan Jacobs: 0/1 
12. Frans Mertens: 0,5/1 

 
Mijn dank gaat uit naar onze invallers! 
 

Tot volgend seizoen! (?)



 

“Och, Nico, jij ziet alles zo zwart

 

Beste Eric, 
 
Wat lees ik nu? “Tegelen, de plaats waar ons aller Paul van der Sterren 52 jaar geleden
levenslicht zag.” Een zin die me naar adem doet happen. “ons aller Paul...”, geweldig. Eric, 
ik hou van je! Maar Tegelen, .....????
 

Beste Eric, 
 

Het is waar, Tegelen bestaat (nou ja, het bestond). Ik herinner me, achter in de auto bij mijn 
ouders, op weg naar Roermond. Je reed er doorheen, ramen dicht, zo hard mogelijk doorri
den (wat nooit echt goed lukte).  Later had ik veel klasgenoten uit Tegelen. Stuk voor stuk 
genieën, maar moeilijk te verstaan, nog moeilijker te begrijpen. En nog veel later ble
in Tegelen best even kunt stoppen, uitstappen zelfs. Dat deed ik een paar keer en gaf er een 
simultaan. Kleurrijke mensen, Piet Kuntzelaers, Tijger Geert Hovens.
Maar er geboren worden! 
 

Beste Eric, 
 

Jij kunt natuurlijk geen kwaad bij mij doen. 
noemt mijn “De wereld van de schaakopening” een meesterwerk. Ik wist het, sommige and
re mensen wisten het, maar nog nooit had iemand het opgeschreven. Je verklapt ons g
heim aan de wereld. Schrijf over me wat j
Maar Tegelen?? 
 

Beste Eric, 
 

Ik ben geboren in Venlo, hartje centrum, Ginkelstraat. Opgegroeid aan de Kaldenkerkerweg, 
met uitzicht op treinen en auto’s. Later vanuit Blerick jarenlang iedere dag op de fiet
het St.Thomascollege, iedere maandagavond naar de schaakclub. Tegelen kwam daar niet 
aan te pas. Dacht ik altijd. Maar nu bracht jij me toch even aan het twijfelen.
Even. 
Maar het is je vergeven. 
 
Forever yours, 
 
Paul van der Sterren 
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“Och, Nico, jij ziet alles zo zwart-wit, enige nuance s.v.p.
 

Wat lees ik nu? “Tegelen, de plaats waar ons aller Paul van der Sterren 52 jaar geleden
levenslicht zag.” Een zin die me naar adem doet happen. “ons aller Paul...”, geweldig. Eric, 
ik hou van je! Maar Tegelen, .....???? 

Het is waar, Tegelen bestaat (nou ja, het bestond). Ik herinner me, achter in de auto bij mijn 
weg naar Roermond. Je reed er doorheen, ramen dicht, zo hard mogelijk doorri

den (wat nooit echt goed lukte).  Later had ik veel klasgenoten uit Tegelen. Stuk voor stuk 
genieën, maar moeilijk te verstaan, nog moeilijker te begrijpen. En nog veel later ble
in Tegelen best even kunt stoppen, uitstappen zelfs. Dat deed ik een paar keer en gaf er een 
simultaan. Kleurrijke mensen, Piet Kuntzelaers, Tijger Geert Hovens. 

Jij kunt natuurlijk geen kwaad bij mij doen. Vroeger niet en nu al helemaal niet meer. Je 
noemt mijn “De wereld van de schaakopening” een meesterwerk. Ik wist het, sommige and
re mensen wisten het, maar nog nooit had iemand het opgeschreven. Je verklapt ons g
heim aan de wereld. Schrijf over me wat je wilt. Geboren in Zimbabwe, Tsjetsjenië, Alaska. 

Ik ben geboren in Venlo, hartje centrum, Ginkelstraat. Opgegroeid aan de Kaldenkerkerweg, 
met uitzicht op treinen en auto’s. Later vanuit Blerick jarenlang iedere dag op de fiet
het St.Thomascollege, iedere maandagavond naar de schaakclub. Tegelen kwam daar niet 
aan te pas. Dacht ik altijd. Maar nu bracht jij me toch even aan het twijfelen.

 
wit, enige nuance s.v.p. 

Wat lees ik nu? “Tegelen, de plaats waar ons aller Paul van der Sterren 52 jaar geleden het 
levenslicht zag.” Een zin die me naar adem doet happen. “ons aller Paul...”, geweldig. Eric, 

Het is waar, Tegelen bestaat (nou ja, het bestond). Ik herinner me, achter in de auto bij mijn 
weg naar Roermond. Je reed er doorheen, ramen dicht, zo hard mogelijk doorrij-

den (wat nooit echt goed lukte).  Later had ik veel klasgenoten uit Tegelen. Stuk voor stuk 
genieën, maar moeilijk te verstaan, nog moeilijker te begrijpen. En nog veel later bleek dat je 
in Tegelen best even kunt stoppen, uitstappen zelfs. Dat deed ik een paar keer en gaf er een 

Vroeger niet en nu al helemaal niet meer. Je 
noemt mijn “De wereld van de schaakopening” een meesterwerk. Ik wist het, sommige ande-
re mensen wisten het, maar nog nooit had iemand het opgeschreven. Je verklapt ons ge-

e wilt. Geboren in Zimbabwe, Tsjetsjenië, Alaska. 

Ik ben geboren in Venlo, hartje centrum, Ginkelstraat. Opgegroeid aan de Kaldenkerkerweg, 
met uitzicht op treinen en auto’s. Later vanuit Blerick jarenlang iedere dag op de fiets naar 
het St.Thomascollege, iedere maandagavond naar de schaakclub. Tegelen kwam daar niet 
aan te pas. Dacht ik altijd. Maar nu bracht jij me toch even aan het twijfelen. 



 

 
 
  
 

 

nr Name 
1 Henk van Gool 
2 Stephan Thijssen 
3 Jan op de Laak 
4 Roel Roberts 
5 Thijmen Smith 
6 Nico van der Hoogt 
7 Bas van der Grinten 
8 Geert Hovens 
9 Willi Schmitz 

10 Rick Wagemakers 
11 Mart Dael 
12 Bertram Lietz 
13 Jean-Paul Joosten 
14 Dick Kappert 
15 Ad Burgmans 
16 Hans Leenders 
17 Piet Thijssen 
18 Gerard in 't Veld 
19 Guido Faassen 
20 Ger van Leipsig 
21 Paul van der Ven 
22 Rolf Gonsior 
23 Karl Jacobitz 
24 Willem Suilen 
25 Harald Blankertz 
26 Jos Kempen 
27 Sjraar Munten 
28 Ron Vink 
29 Freek Heemskerk 
30 Piet Kuntzelaers 
31 Marcel Dijkstra 
32 Joachim Guddat 
33 Peter Timmermans 
34 Jacqueline Verplakke 

 
Door Piet Thijssen, Geert Hovens
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Open Kampioenschap
 van Venlo e.o. 2008

Stand  na 6 ronden 

Score  WP SB 
6,0 23,00 23,00 
4,5 22,50 14,75 
4,0 24,00 14,50 
4,0 20,00 11,25 
4,0 19,00 9,00 
4,0 18,00 10,25 
3,5 22,00 10,25 
3,5 20,50 13,25 
3,5 19,50 10,25 
3,5 18,50 10,75 
3,5 18,00 9,75 
3,5 18,00 8,75 
3,5 18,00 7,50 
3,5 16,50 7,75 
3,5 16,00 6,75 
3,0 21,00 9,00 
3,0 20,00 8,50 
3,0 19,00 7,75 
3,0 17,50 5,00 
2,5 20,00 7,50 
2,5 15,50 7,00 
2,5 14,50 4,25 
2,0 19,50 5,50 
2,0 18,50 5,25 
2,0 15,50 4,00 
2,0 14,50 3,50 
2,0 14,00 3,00 
1,5 18,50 8,75 
1,5 16,50 6,25 
1,5 15,50 3,00 
1,5 14,00 1,75 
1,0 20,50 11,75 
1,0 13,50 1,00 
0,5 10,50 1,00 

Door Piet Thijssen, Geert Hovens 

Kampioenschap  
van Venlo e.o. 2008  

  
Rating  TPR 

2.077 2.520 
1.971 2.030 
1.800 1.893 
1.719 1.769 
1.917 1.834 
1.835 1.749 
1.917 1.844 
1.936 1.917 
1.693 1.706 
1.698 1.638 
1.547 1.680 
1.644 1.699 
1.518 1.613 
1.730 1.724 
1.650 1.676 
1.640 1.672 
1.902 1.788 
1.600 1.640 
1.601 1.611 
1.599 1.622 
1.404 1.392 
1.437 1.360 
1.574 1.582 
1.570 1.571 
1.265 1.362 
1.360 1.357 
1.596 1.382 
1.641 1.646 
1.399 1.498 
1.595 1.444 
1.148 1.123 
2.111 2.438 
1.254 1.180 
1.057 627 
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JEUGD        
 
Door: Bas van der Grinten 
 
AGENDA 
 
• Za 6 sept: Start jeugdschaak Ald Weishoes 

 
MEDEDELINGEN 
 
•  Zaterdag 28 juni was de afsluiting van het seizoen met een geslaagde simultaan 

door Terry van der Veen. Tegen ongeveer 15 jeugdspelers hield hij de wind er 
goed onder, want alleen Sjors Clabbers wist tegen hem remise te halen. Verder 
werden de prijzen van de competitie uitgereikt (zie elders). 

• De activiteiten in het Ald Weishoes beginnen weer op zaterdag 6 september 
(14.00). Allemaal een fijne zomervakantie gewenst ! 

• Zaterdag 24 mei waren er weer stapexamens in het Ald Weishoes. 
Voor Stap 2 slaagden Bart van der Linden en Miki Nieczyporowski, voor Stap 3 
Jordan Noya. Allemaal nogmaals gelukgewenst ! 
Examinator was wederom Ad Burgmans. Dank hiervoor. 

• Guido Faassen is winnaar geworden van de Limburgse Jeugd-GP in de catego-
rie A/B.  

 
JEUGDCOMPETITIE ALD WEISHOES 
 
Op 28 juni werden de prijzen (bekers) uitgereikt van de jeugdcompetitie. 
Najaar groep 2 : 1e Isabel Kanters  13 uit 14 
    2e Miki Nieczyporowski 12 uit 14 
    3e Boris Peeters  11,5 uit 18 
 
Najaar groep 1 : 1e Sjors Clabbers  5 uit 6 
    2e Wai Keung Liu  4,5 uit 6 
    3e Willem Suilen  4 uit 5 
 
Voorjaar groep 2 : 1e Miki Nieczyporowski 12 uit 13 
    2e Dominick Hendriks 11,5 uit 12 
    3e Isabel Kanters  8,5 uit 11 
 
Voorjaar groep 1 : 1e Sjors Clabbers  7,5 uit 9 
    2e Willem Suilen  5 uit 6 
    3e Victor Peeters  5,5 uit 8 
 
Alle prijswinnaars gelukgewenst ! 
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TERUGBLIK NK JEUGDSCHAAK DEN HULSTER 
25 APRIL - 4 MEI 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit toernooi, dat voor het tweede achtereenvolgende jaar in Venlo plaatsvond, is inmiddels al 
weer twee maanden achter de rug. De organisatie verliep weer uitstekend, dit tot tevredenheid 
van spelers, begeleiders en toeschouwers. 
Dit mede dankzij de vele medewerkers van de Venlose Schaakvereniging. Verder kon natuur-
lijk geput worden uit de ervaringen van vorig jaar. 
 
Er waren ongeveer 120 deelnemers van de partij waarvan de A- en B-groepen in de Aula 
speelden en de C-groepen in de hal van de oude vleugel. 
In bijna alle groepen was de strijd om de eerste plaats spannend. 
Tijdens sfeervolle prijsuitreiking op 4 mei konden de volgende kampioenen worden gehul-
digd: 
A-jeugd:  Roeland Pruijssers  A-meisjes: Martine Middelveld 
B-jeugd: Robin van Kampen B-meisjes: Marcella Gunther 
C-jeugd: Benjamin Bok  C-meisjes: Lisa Schut 
 
De drie Venlose deelnemers deden het lang niet slecht: 
Willem Suilen behaalde bij de C-jeugd 3,5 uit 9 en werd daarmee 22e. Het was voor hem on-
getwijfeld een hele nuttige ervaring 
Thijmen Smith speelde voor het 2e jaar mee bij de B-jeugd en scoorde nu 4,5 uit 9 waarmee 
hij een mooie 12e plaats bereikte. 
Mart Nabuurs had het bij de A-jeugd niet altijd makkelijk. Zo moest hij met wit viermaal in 
dezelfde variant de eer aan zijn tegenstander laten. 
Niettemin wist hij in deze zeer sterke groep nog 3,5 uit 9 te halen, goed voor een 23e plaats. 
 
Evenals vorig jaar werd het toernooi weer omlijst met diverse nevenactiviteiten zoals het le-
vend schaakspel (ditmaal op het Nolensplein), simultaan op Nolensplein (door Joep Nabuurs), 
toernooi voor ouders en begeleiders (met vlaaien als prijs) en een vriendschappelijke wedstrijd 
tegen Krefeld (waarbij veel leden van ons van de partij waren).  
 
De persdienst is nog druk bezig met het toernooiboek dat binnenkort zal verschijnen. 
 
Tot slot dank iedereen van onze club die dit prachtige toernooi heeft ondersteund. 
Graag volgend jaar weer ! 
 
Bas van der Grinten 
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Eerste partij om het clubkampioenschap van Venlo 
 
Maarten Strijbos - Henk van Gool   Datum 29.05.2008  
 

1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.f4 d6 4.Pf3 Pf6 5.Lb5 Ld7 
6.0-0 Pd4 [6...e6 ]  
7.Lxd7+ Pxd7 8.d3 e6 [8...g6 9.f5 Lg7 ]  
9.f5 Pxf3+ [9...Le7 10.Pxd4 cxd4 11.fxe6 dxc3 
12.exd7+ Dxd7 13.bxc3 Lf6 ]  
10.Dxf3 (hier staat wit duidelijk beter)  
10...Pe5 11.Dg3 Dd7 12.Lg5 h6 13.Lf4 0-0-0 
14.Lxe5 dxe5 15.Dxe5 Dd4+ 16.Dxd4 cxd4 
17.Pb1 (de beste paardzet)  
17...Kd7 18.Pd2 Tc8 19.Pc4 zie diagram   
19...b5 [19...f6 20.fxe6+ Kxe6 21.a4 ]  
20.Pe5+ (nu komt Maarten zeer goed te staan)  
20...Ke7 21.fxe6 Kxe6 [21...fxe6 22.Pg6+ ]  
22.Pf3 [22.Pxf7 Th7 23.Tf2 (deze variant is de 
beste!)]  
22...Lc5 (Henk staat een pion achter, maar nu is 
eindelijk de loper ontwikkeld en kan ook de zwar-

te toren op h8 meedoen) [22...Txc2 23.Pxd4+ ]  
23.Tf2 Thd8 24.Taf1 Le7 25.g3 Tc7 26.Kg2 a5 27.Tc1 a4 28.a3 Tc6 29.c3?  (het voordeel 
is verdwenen) 
29...Lf6 [29...dxc3 30.d4 Tc4 31.Txc3 Txc3 32.d5+ Kd6 33.bxc3 f5 34.exf5 Kxd5 35.Pd4 
Lxa3 36.Pxb5 Lc1 ]  
30.e5 Lg5 [30...Lxe5 31.Te1 f6 32.cxd4 ]  
31.Tcc2 [31.Pxg5+ hxg5 32.Tfc2 dxc3 33.Txc3 Txc3 34.Txc3 Kxe5 ]  
31...dxc3 32.bxc3 Le3 (Henk heeft de rollen omgedraaid en staat uitstekend. Echter zijn tijd 
is te beperkt om op winst te spelen. Het elektronisch bord laat ons nu in de steek, zodat de 
laatste zetten helaas ontbreken. Remise overeengekomen) 1/2-1/2 

 
Partij uit het ABN-AMRO Venlo Open 

Willem Suilen - Thijmen Smith 
Datum 12.06.2008 
 

1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 
e5 6.Pdb5 d6 7.Lg5 a6 8.Pa3 Le6 9.Lc4 b5 
10.Lxe6 fxe6 11.Pe2 Da5+ 12.Ld2 Dc7 13.Pg3 
d5 14.c3 Lxa3 15.bxa3 0-0 16.0-0 Pa5 17.a4 
bxa4 18.Dxa4 Pc4 19.Lg5 Pd7 20.Dc2 Tab8 
21.exd5 exd5 22.Pf5 Pf6 23.f4 zie diagram  
[23.Lxf6 Txf6 24.Pe3 Tb2 (24...Tb5 25.Dd3 
Pxe3 26.fxe3 ) 25.Pxd5 Txc2 26.Pxc7 Txc3 
27.Pd5 ] 23...e4 [23...Pe4 24.Pe7+ Kh8 
25.Pxd5 (25.Kh1 Pe3 26.Pxd5 Pxc2 27.Pxc7 
Pxa1 28.Txa1 exf4 25.Kh1 Pxg5 26.Pxd5 Dc5 ) 
25...Dc5+ ] 24.Df2 [24.Dd1 Dc5+ 25.Dd4 Dxd4+ 
26.cxd4 ] 24...Dd7 25.Pe3 Tb2 26.Dg3 Ph5 
27.De1 Da7 28.f5 h6 29.f6 hxg5 0-1  
 










 










 


