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VSV  VIZIER 

OFFICIEEL  ORGAAN  VAN  DE 
KONINKLIJK  ERKENDE 

VENLOSE  SCHAAKVERENIGING 



CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   2008-2009  nr. 1 
 Opgericht 1 september 1925 

 
Voorzitter A. Burgmans     acpb@home.nl 

 Beethovenstraat 2    077-3512547 

 5914 BN  Venlo 
 

Secretaris / B. van der Grinten        b.van.der.grinten@inter.nl.net 

    jeugdleider Rijnbeekstraat 35    077-3523420 

 5913 GA  Venlo 
  

Penningmeester P. Thijssen      piet.thijssen@hetnet.nl

 Prins Mauritsstraat 23                      077-3073961 

 5981 BX  Panningen 
 

Wedstrijdleider G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 

   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  01.01.89) 

  senioren elders hoofdlid € 45,- per half jaar  (geb. voor  01.01.89) 

  junioren  € 22,50 per half jaar  (geb. 01.01.89 - 31.12.92) 

  aspiranten € 22,50 per half jaar  (geb. na  31.12.92) 
 

Advertenties:  € 75,-   per seizoen     (1  pagina, 7 afleveringen) 

   € 40,-   per seizoen     (½ 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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Ontwerp omslag Marc van der Lee 

Programma t/m  30 december  2008 Piet Thijssen 

Personalia / mededelingen Bas van der Grinten 

Openingswoord jaarvergadering Ad Burgmans 

Notulen Algemene Vergadering Bas van der Grinten 

Externe competitie Henk van Gool 

Interne competitie Geert Hovens 

De magneet Stephan Thijssen 

Chess 960 Piet Thijssen 

Eindstand Peters Interieurs Zomerschaaktoernooi Piet Thijssen 

Jeugd Bas van der Grinten 

Jeugdkampioenschap van Noord-Limburg Axel Plate 

Jeugd - Senioren Piet Thijssen 
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19-okt-08 zon. Open Limburgs voor Teams Roermond 
23-okt-08 don. 6e ronde interne competitie  
26-okt-08 zon. 1e ronde LiSB-bondscompetitie MSV-VSM 1 - Venlo 2 
   ARX - Venlo 3 
30-okt-08 don. 7e ronde interne competitie  

01-nov-08 zat. 2e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo - De Pion 
06-nov-08 don. inhalen interne competitie  
13-nov-08 don. 8e ronde interne competitie  
20-nov-08 don. inhalen interne competitie  
22-nov-08 zat. 3e ronde KNSB-bondscompetitie DJC Stein - Venlo  
23-nov-08 zon. 2e ronde LiSB-bondscompetitie Venlo 2 - Gess 1 
   Venlo 3 - HSDV 
27-nov-08 don. 9e ronde interne competitie  
29-nov-08 zat. 1e ronde KO-bekercompetitie  
30-nov-08 zon. DSM Jeugdtoernooi (GP Jeugd) DSM Sittard 

04-dec-08 don. 1e ronde LiSB Avondcompetitie  
04-dec-08 don. inhalen interne competitie  
11-dec-08 don. inhalen interne competitie  
11-dec-08 don. Jeugd - Senioren  
13-dec-08 zat. 4e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo - Spijkenisse 
14-dec-08 zon. 3e ronde LiSB-bondscompetitie Leudal 1 - Venlo 2 
   Leudal 3 - Venlo 3 
18-dec-08 don. 10e ronde interne competitie  
19-dec-08 vr. Open Kerst Rapid Toernooi Heerlen 
26-dec-08 vr. Gongschaaktoernooi Venlo 
27-dec-07 vr. Jeugdkampioenschappen Limburg t/m 30 december 
 

 

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. : 22 oktober 2008   
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Aangemeld als lid Christian Vogel Ritterstraße 30 

 0049 - 2166907663 41238 Mönchengladbach (Rheydt) 

 

Aangemeld als jeugdlid Jasper Hendrickx Koelderstraat 68 

 077-3511582 5916 NH  Venlo  

   

 

Adreswijziging Gerard in ’t Veld De Berckt 12 

 077-7113822 5991 PD  Baarlo 

 06-13854205  

 

Afgemeld Niels Denessen 

 Marcel Dijkstra 

 Huub Hovens 

 Nabila van der Veen 
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•  De Externe competitie is voor Venlo 1 (2
e
 klasse KNSB) uitstekend begonnen. De uitwed-

strijd tegen ASV (Arnhem) op 27 september eindigde in een fraaie 2-6 overwinning ! 

•  Onze nieuwe website (www.venlose-sv.nl ) is reeds enige tijd online, maar er wordt nog 

flink aan gewerkt. Iedereen wordt van harte uitgenodigd een kijkje te nemen. Commentaar 

is uiteraard zeer welkom ! 

•  Toernooien in komende periode: 

vr 26 dec:  Gongschaken 

za 3 jan:  Snelschaakkampioenschap van Noord-Limburg in Horst 

16-18 jan: Weekend-vierkampen Corustoernooi Wijk aan Zee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden en bestuur



 
Openingswoord  

 

 

Hartelijk welkom op de jaarvergadering van de Koninklijk Erkende Venlo-
se Schaakvereniging, die op 1 september zijn 83e verjaardag viert. In het 
bijzonder heet ik welkom onze ereleden, Huub Borghouts en Hub van Spijk. Huub Borghouts is ook 
lid van verdienste. Ook een bijzonder welkom aan Toos Kuijpers, Nico van der Hoogt en Henk van 
Gool, allen lid van verdienste. Paul van der Sterren, erelid, en Frans Mertens, lid van verdienste, zijn 
vanavond niet aanwezig. 
 
Wij hebben het schaakjaar 2007/2008 afgesloten met het zomersnelschaaktoernooi. Daarvoor liep 
het ABN-Amro rapid toernooi. Beide toernooien waren een groot succes wat betreft de deelname en 
de spannende strijd achter het schaakbord. Dat geldt ook voor het LimianZ Rapid Open. Ook het Van 
Spijktoernooi voor de jeugd is na een dip vorig jaar weer opgebloeid. Zowel intern als extern is er dit 
jaar goed gepresteerd: met passie geschaakt. Het eerste team is in de tweede klasse KNSB geble-
ven. Het tweede team is voor de tweede keer op rij bijna kampioen geworden van de promotieklasse 
van de Lisb. Het vierde team werd kampioen van de derde klasse C LisB met het vijfde team op de 
tweede plaats. Alleen het derde team had het wat moeilijker. De mix van jong en oud was echter 
voldoende voor handhaving in de tweede klasse B. Dat onze vereniging schakers met ambitie heeft, 
blijkt uit de deelname aan allerlei toernooien in binnen- en buitenland. Om er enkele te noemen: het 
jeugdkampioenschap van Limburg, het ENCI Limburg Open, het Open LK snelschaken, het NK 
Jeugd, het Young Masters Eurochess toernooi in Enschede, het NK-rapid Jeugd, het Open NK-
teamschaken Jeugd, het Nunhens Zadentoernooi, het Bilderberg schaaktoernooi in Arnhem, het Hy-
fass-adviestoernooi in Bergen, het Corus Chess Tournament in Wijk aan Zee, het Rapid toernooi van 
de Technische Universiteit Eindhoven, het Hogeschool Zeelandtoernooi in Vlissingen, het Post- en 
Telecom toernooi van Oporto in Portugal, het internationale schaaktoernooi van Praag in Tjechië, het 
schaaktoernooi (de Politiken Cup) van Helsingor in Denenmarken, het jeugdtoernooi van Saint Lo in 
Frankrijk. In het bijzonder noem ik daarbij onze Rising Starr Thijmen Smith die als een ware topspor-
ter van schaken zijn leven heeft gemaakt. 
De Venlose Schaakvereniging is een vitale vereniging. Veel activiteit, maar ook een grote saamho-
righeid. In het begin van het afgelopen verenigingsjaar is Theo van Spijk overleden. Dat heeft ons 
allemaal geraakt en het betekende een groot verlies voor de vereniging. De wijze waarop wij af-
scheid van hem hebben genomen en de grote belangstelling op en rond zijn begrafenis getuigt van 
saamhorigheid. Dat was voor ons, maar ook voor zijn familie van groot belang. Behalve de sport is 
het delen van lief en leed een kenmerk van de vereniging waar we trots op kunnen zijn. Ik vind dat 
heel positief. We hebben in de vereniging ook mensen die zorgen hebben over hun gezondheid. Het 
is voor hen heel belangrijk als hun schaakvrienden belangstelling tonen. 
 
Tot slot van dit voorwoord wil ik enkele mensen noemen die zich het afgelopen jaar in het bijzonder 
hebben ingezet voor de vereniging. Marc van der Lee, die het clubblad verzorgt. Huub Borghouts, die 
zorgt voor de verspreiding van de clubbladen, Ger van Leipsig die de Elo-rating bijwerkt, Stephan 
Thijssen en Rudi van Gool die de schaakinstructies geven, Henk Suurhof die aspirant-leden opvangt, 
hen wegwijs maak in het clubschaken en een schaakinstructie heeft opgezet op de Volksuniversiteit, 
Freek Heemskerk, Paul van de Ven, Axel Plate en alweer Henk Suurhof die in het Ald Weishoes de 
trainingen hebben verzorgt, Ben Peters en Jacques Faassen die de jeugdcompetities intern en ex-
tern begeleiden. En natuurlijk moet ik in deze opsomming ook de bestuurleden noemen Piet, als 
penningmeester en competitieleider (tevens manusje van alles), Bas als secretaris en jeugdleider 
(beiden hebben ook een leeuwenaandeel gehad in het NK Jeugdschaak in den Hulster), Paul als 
webmaster en jeugdtrainer en Geert die halverwege het jaar de plaats van Theo in het bestuur heeft 
ingenomen en dit jaar competitieleider is. Als voorzitter hoor ik daar natuurlijk ook bij, maar ik reali-
seer me heel goed dat de Venlose Schaakvereniging alleen kan bloeien dank zij de inzet van al deze 
mensen. Ik vraag hiervoor een groot applaus. 
 
28 augustus 2008 
Ad Burgmans, voorzitter 

 



NOTULEN ALGEMENE VERGADERING DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008 
IN CLUBLOKAAL LIMIANZ 
 
Aanwezig: 18 leden 
Afgemeld: E. Braun, G. Dierx, H. Suurhoff, H. Everaars, J. op de Laak, J. Kempen,  
   J. Jansen, R. Roberts, D. Kappert, G. in ’t Veld, P. Timmermans, R. Vink,  
   K. Clabbers, K. Jacobitz 
    
 
1. Opening door de voorzitter 
Voorzitter A. Burgmans opent de vergadering om 20.15 en heet de aanwezigen welkom, in het 
bijzonder de ereleden H. Borghouts en H. van Spijk en de leden van verdienste  
mevr. T. Kuypers, H. van Gool en N. van der Hoogt.  
Zijn openingswoord is elders afgedrukt. 
 
2. Mededelingen en Ingekomen stukken 
Afmeldingen zie boven. 
 
3. Notulen van de algemene vergadering d.d. 23-8-2007 
Goedgekeurd. 
 
4. Notulen van de voorjaarsvergadering d.d. 17-4-2008 
Goedgekeurd. 
 
5. Jaarverslag secretaris 
S. Thijssen merkt op dat hij de resultaten van de enquête over de schaakinstructie (punt 7) niet 
heeft gezien. A. Burgmans antwoordt dat dit geen schriftelijke maar een mondelinge enquête 
was. 
Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd. 
 
6. Jaarverslag wedstrijdleider 
Goedgekeurd. 
 
7. Prijsuitreiking  
Interne competitie 2e cyclus: 
Aan de groepswinnaars worden boeken uitgereikt: 
Toos Kuypers (groep 5), Ad Burgmans (groep 4), Marc van der Lee (groep 3),  
Stephan Thijssen (groep 2) en Henk van Gool (groep 1) 
Jos Kempen (groep 6) is afwezig en krijgt zijn prijs later. 
 
Clubkampioenschap: 
Dit is voor de 5e achtereenvolgende keer Maarten Strijbos geworden, deze keer na een span-
nende beslissingswedstrijd op 29 mei. 
Vanwege zijn afwezigheid kan de oorkonde nog niet aan hem worden uitgereikt. 
 
ABN-AMRO-toernooi om het open kampoenschap van Venlo: 
Dit werd met grote overmacht (7 uit 7 !) gewonnen door Henk van Gool. 
De bijbehorende oorkonde wordt aan hem overhandigd. 
 
Ratingprijs: 
Ratingcommissaris G. van Leipsig merkt op dat het heel spannend is geweest, waarbij er diverse 
kanshebbers waren (o.a. Huub Borghouts, Wout Ludema, Bertram Lietz). 
Winnaar werd echter uiteindelijk Marc van der Lee. Hiervoor krijgt hij fles wijn uitgereikt. 
 
 



Prijs voor beste artikel in clubblad: 
Redacteur M. van der Lee licht toe dat er afgelopen seizoen weer vele mooie bijdragen zijn ge-
leverd. De prijs (kistje wijn) gaat naar Nico van der Hoogt, met een eervolle vermelding voor 
Henk van Gool. Verder krijgt Eric Braun een aanmoedigingsprijs. 
In dit verband deelt M. van der Lee mee dat hij ook komend seizoen redacteur zal blijven. 
A. Burgmans wil hem hartelijk danken voor zijn inzet. 
 
8. Jaarverslag penningmeester / Verslag kascommissie 
Penningmeester P. Thijssen deelt mee dat in het verslag in het clubblad een regel is weggeval-
len waardoor de optelling niet meer klopt. Daarom heeft hij een bijlage gemaakt met de juiste 
cijfers. 
Hij merkt op dat het eigen vermogen met € 567,88 is gedaald tot € 7526,17. 
Meevallers waren: meer contributie-ontvangsten (door ledenaanwas), meer sponsoring (Peters 
Zomertoernooi) en minder uitgaven voor prijzen. 
Tegenvallers waren echter reiskosten (m.n. 1e team), representatie (vooral door overlijden Theo 
van Spijk), Internet (meer uitgaven website door nieuwe opzet; o.a. honorarium Matthijs Smith 
en hogere providerkosten) en clubblad (nieuwe omslagen). 
H. van Spijk vraagt of er nog materiaal aangeschaft is. P. Thijssen antwoordt dat er inderdaad 5 
digitale klokken voor € 300 gekocht zijn. H. van Spijk kan dit in het verslag niet terugvinden. P. 
Thijssen zet uiteen dat dit in de balans terug te vinden is, maar geeft toe dat dit wellicht niet ge-
heel duidelijk is. Daarom zal hij dit voortaan apart toelichten. 
N. van der Hoogt vraagt hoe b.v. een gewonnen klok in het overzicht staat. 
P. Thijssen zal dit in het vervolg als schenking in de boekhouding vermelden. 
Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd. 
 
Verslag kascommissie: 
G. van Leipsig deelt mee dat hij samen met M. van der Lee op 23 augustus de kas bij de pen-
ningmeester thuis heeft gecontroleerd en in orde bevonden. 
Daarom stelt hij voor de penningmeester décharge te verlenen. Onder applaus gaat de vergade-
ring hiermee accoord. 
 
9. Jaarverslag jeugdleider 
Jeugdleider B. van der Grinten maakt enige opmerkingen bij zijn jaarverslag: 
Het NK Jeugd heeft voor het 2e jaar plaatsgevonden in College Den Hulster en was wederom 
een groot succes, mede door de vele medewerkers van onze vereniging. 
Bij het jeugdkampioenschap van Limburg tijdens de kerstvakantie in Buggenum heeft onze jeugd 
veel succes behaald. Zo werden in de drie oudste leeftijdsgroepen Egbert Clevers, Thijmen 
Smith en Willem Suilen kampioen. Verder werden Mart Nabuurs en Guido Faassen resp. 2e en 
3e in de oudste groep. Ook in de jongere groepen waren er mooie resultaten. 
Aan het 18e Van Spijktoernooi namen 56 spelers deel, gelukkig weer wat meer dan vorig jaar. 
Winnaar in de oudste groep werd Mart Nabuurs. Het toernooi zal voortaan het Theo van Spijk-
toernooi heten. Hierbij nogmaals dank aan onze sponsor Van Spijk Uitgevers ! 
Ons jeugdlid Thijmen Smith heeft een enorme progressie doorgemaakt en heeft afgelopen tijd 
veel succes behaald, onder andere bij het toernooi in St. Lo (Frankrijk), het open NK Jeugd in 
Enschede (3e plaats in categorie B) en het weekendtoernooi in Tilburg. 
Verder wil hij alle medewerkers in de jeugdcommissie danken voor hun inzet: 
de instructeurs Henk Suurhoff, Axel Plate, Paul van der Ven en Freek Heemskerk, wedstrijdlei-
der Ben Peeters en extern coördinator Jacques Faassen. 
Tot slot deelt hij mee dat er voor het nieuwe seizoen behoefte is aan instructeurs en een wed-
strijdleider in het Ald Weishoes en vraagt de aanwezigen zich hiervoor beschikbaar te stellen. 
 
10. Voorstel begroting 2007-2008 
Penningmeester P. Thijssen merkt op dat we het negatieve resultaat van € 600 moeten kunnen 
opvangen. 
M. van der Lee merkt op dat we nu ca. € 5000 aan liquide middelen hebben, dus als we op deze 
manier doorgaan zijn we over ongeveer 9 jaar failliet. 



P. Thijssen antwoordt dat naar het eigen vermogen i.p.v. liquiditeiten gekeken moet worden. 
Hij vindt de situatie acceptabel, wel is het natuurlijk zaak te streven naar meer inkomsten en 
minder uitgaven. In dit verband merkt hij op dat hij een toezegging heeft voor een advertentie in 
het clubblad (voor € 75) en dat we drie clubblad-abonnees hebben wat €45 oplevert. 
H. van Gool stelt voor om voor een periode van b.v. 5 jaar te onderzoeken wat structurele kos-
tenstijgingen zijn. P. Thijssen vindt dit een goede suggestie en zal er werk van maken. 
G. van Leipsig maakt zich zorgen over de stijgende consumptieprijzen. 
H. van Spijk vraagt hoe hoog de subsidie voor de jeugd is. Antwoord: € 800. 
Overigens heeft J. Kempen op papier gezet welke mogelijkheden er zijn bij de gemeente i.v.m. 
subsidie. Dit zal in het bestuur besproken worden. 
De begroting wordt vervolgens aangenomen. 
 
11. Vernieuwde website 
A. Burgmans deelt mee dat de geplande presentatie vanavond helaas niet kan doorgaan we-
gens blikseminslag. Hij merkt op dat de nieuwe site reeds in de lucht is, maar nog niet af. Dit zal 
komende periode gebeuren. Er zijn een aantal knoppen met info beschikbaar. 
Een groot verschil met de oude site is, dat nu de site bewerkt kan worden door bestuursleden. 
De ratinglijst zal steeds door G. van Leipsig worden bijgewerkt. 
H. van Gool vraagt of ook andere leden de site kunnen bewerken. A. Burgmans antwoordt dat 
bijdragen aan een van de bestuursleden kunnen worden doorgegeven die zorgt dat deze op de 
site komen. 
S. Thijssen vraagt of er een mogelijkheid tot reageren komt. A. Burgmans antwoordt dat dit be-
keken zal worden. Verder wil hij iedereen aansporen “online” te gaan. 
 
12. Indeling interne en externe competitie 2008-2009 
Vooraf wil de nieuwe competitieleider G. Hovens melden dat hij het een eer vindt de nieuwe in-
delingen te mogen presenteren. Bij deze gelegenheid wil hij graag zijn voorganger Piet Thijssen 
bedanken die deze functie 6 jaar heeft vervuld. Applaus ! 
Verder merkt hij op dat het zomersnelschaaktoernooi goed geslaagd was. 
Vervolgens komen interne en externe competitie aan bod. Hij deelt mee dat de opstellingen ook 
reeds op de site te vinden zijn. 
Bij de interne competitie zijn er 6 groepen van 6 spelers, met 6 inhaalavonden. 
Helaas kunnen Dick Kappert en Jan op de Laak niet deelnemen. 
Aan de externe competitie zullen we met 5 teams deelnemen. Het eerste team in de tweede 
klasse KNSB, het tweede team in de promotieklasse LiSB en het derde team in de tweede klas-
se LiSB. Het vierde en vijfde team zullen uitkomen in de nieuw te vormen LiSB-avondcompetitie 
die in de plaats komt van de derde klasse C. Indeling wordt bekendgemaakt op de LiSB-
jaarvergadering (20 september). Start is in december. 
Voor een hernieuwde laddercompetitie (tijdens inhaalavonden) blijkt voldoende belangstelling te 
zijn. Aanmelden kan per avond. G. Hovens zal hierover nog een bericht sturen. 
Verder zal hij de interne en externe indelingen mailen naar iedereen. 
 
13. Schaakinstructie 
A. Burgmans deelt mee dat er nog niet zo veel aanmeldingen zijn voor de komende cursussen. 
Hij zal nog overleg hebben met de instructeurs Rudi van Gool en Stephan Thijssen. 
 
 
14. Materiaaloverzicht 
A. Burgmans merkt op dat dit staat vermeld op blz. 14 van het clubblad. Er blijken 3 houten bor-
den zoek te zijn. Naar Wilhelmina gaan 10 spellen zodat er in LimianZ 19 over blijven. Dit moet 
net genoeg zijn. Verder zijn er 30 digitale klokken waarvan er 10 naar Wilhelmina gaan. 
P. Thijssen doet aan iedereen het verzoek naar afloop van de partij de stukken op te ruimen. 
 
15. Verkiezing bestuur 
Eerst wordt voorzitter A. Burgmans bij acclamatie herkozen. 
Vervolgens worden de aftredende bestuursleden B. van der Grinten, G. Hovens en  



P. Thijssen bij acclamatie herkozen. 
N. van der Hoogt vraagt of er gelet op het geringe aantal aanwezigen wel besluiten genomen 
kunnen worden. A. Burgmans antwoordt dat dit inderdaad het geval is. In de statuten is niet 
vermeld dat voor “gewone” besluiten een quorum vereist is. 
 
16. Verkiezing kascommissie 
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit M. van der Lee (2e keer) en J.P. Joosten (1e keer). 
Reserve is P. Kuntzelaers. 
 
17. Rondvraag en sluiting 
P. Kuntzelaers vond het een zeer goede vergadering maar er had wel wat meer vaart in mogen 
zitten. 
H. van Spijk heeft nog enkele opmerkingen: 
- Krijgen sponsoren het clubblad ? Antwoord: Ja 
- Peters Zomertoenooi springt er te weinig uit in het jaarverslag van der wedstrijdleider. 
- De vermelding “grote” revanche in het jaarverslag voor de overwinning van Venlo 5 op Venlo 

4 is niet terecht.  
- Hoe zit het met de sponsoring van het Open Venlo volgend jaar ? 

Dit wordt Rabo-bank (met dank aan J. P. Joosten). 
M. van der Lee vraagt hoe het zit met de Stichting Schaakvrienden Venlo. P. Thijssen antwoordt 
dat deze eind vorig jaar is opgeheven. Het kleine batig saldo is ten goede gekomen aan de Ven-
lose Schaakvereniging. 
P. Thijssen deelt mee dat Jan op de Laak weer een terugslag heeft gekregen. 
G. van Leipsig voegt hieraan toe dat het herstel van Dick Kappert ook nog niet geheel naar wens 
verloopt. 
 
Om 22.30 sluit de voorzitter de vergadering onder dank aan de aanwezigen. 
 
Bas van der Grinten 
 
 

KNSB COMPETITIE SEIZOEN 2008 – 2009 
RONDE 1 ASV – VENLO 1 
VENLO 1 START SCHERP 
 

Het nieuwe schaakseizoen is nog knisperend vers. Veel ploegen ontwaken net uit hun zomer-

doezel en verplaatsen gapend de poppetjes over de velden. Zo niet Venlo 1. Relaxt maar su-

perfit zetten de Venlonaren ASV Arnhem, toch één van de betere ploegen in onze groep, ach-

teloos opzij. Dat Venlo met twee invallers aan moet treden deert ze allerminst. Sterker nog, 

Bas en Piet krijgen allebei winstkansen. Helaas weet Piet de zijne niet te verzilveren. Dan kan 

het zomaar 1 – 7 worden. Nu blijft de teller steken op 2 – 6 . Niettemin is dit voldoende voor 

de koppositie na één speelronde. 

 

Bord 1 

Joep Nabuurs – Otto Wilgenhof 1 - 0 

Joep mag het na zijn uitmuntende scores in de vorige twee competities eens op de hoge borden 

proberen. Hij laat zien dat het hem niet uitmaakt of hij op bord 1 of 4 speelt. Hij wint zijn par-

tijen gewoon, ofschoon het dit keer niet zonder slag of stoot gaat. De stormloop die hij in de 

Franse pionoffervariant (4.b4) op de zwarte koning lanceert wordt in eerste instantie door Otto 

goed opgevangen. Joep kruipt door het oog van de naald als Otto op de 32
e
 zet de killer ..,Pe7 



mist. Daarna komt Joep in het voordeel. Op zet 37 wint hij de zwarte dame en is het pleit be-

slecht. 

 

Bord 2 

Léon van Tol – Maarten Strijbos 0 - 1 

Maarten zet zijn tegenstander in een Engelse opening op de voor hem karakteristieke wijze 

opzij. Hij trekt de partij gelijk, bouwt vervolgens een licht voordeeltje op, compliceert de stel-

ling dan flink zodat Léon ergens het spoor bijster raakt en komt dan als winnaar uit de daarop-

volgende tactische verwikkelingen te voorschijn. 

 

Bord 3 

Joachim Guddat – Sander Berkhout ½ - ½  

Joachim slaagt er niet in met zijn geliefde 1.d4 2.Pf3 in het voordeel te komen. Sander weet 

met een konings-indische opstelling de partij volkomen gelijk te trekken. Joachim moet ver-

volgens oppassen niet in het nadeel te komen. Na wat voorzichtige stukkenbewegingen gelar-

deerd met kleine plaagstootjes eindigt de partij in een zetherhaling. 

 

Bord 4 

Remco de Leeuw – Rudi van Gool ½ - ½  

Rudi kan de Hollandse opening in rap tempo op het bord brengen. Het is allemaal nog gesne-

den koek voor hem. Toch begaat hij op de 14
e
 zet een onnauwkeurigheid waarna hij zich ge-

dwongen ziet een pion te offeren. Dit levert hem echter zoveel tegenspel op dat de stelling na 

30 zetten in een remise eindspel uitmondt. 

 

Bord 5 

Rainer Montignies – Wouter van Rijn 1 - 0 

Rainer moet even omschakelen. Hij heeft zich met zwart voorbereid en krijgt vervolgens te 

horen dat hij een bordje hoger moet spelen. Met wit kwijt hij zich echter gedegen van zijn 

taak. Zijn opponent laat in de Maroczy op eenvoudige wijze groot positievoordeel toe. Rainer 

heeft in eerste instantie moeite om daar goed van te profiteren, maar wanneer Wouter een lo-

per te ver van de verdediging verwijdert slaat Rainer met een stukoffer toe. Wouter weigert 

het stuk terecht maar de vrijpionnen die Rainer op de damevleugel verkrijgt garanderen hem 

de winst. 

 

Bord 6 

Peter Boel – Bas van der Grinten 0 – 1 

Peter vliegt Bas in het loperspel met allerlei offers naar de keel. Bas is niet onder de indruk en 

haalt het materiaal koeltjes op. De gecompliceerde tactische stelling die ontstaat is een kolfje 

naar Bas’ hand. Hij pareert de witte dreigingen en start op de 26
e
 zet de tegenaanval die op zet 

29 met mat bekroond wordt. 

 

Bord 7 

Thijmen Smith – Frank Schleipfenbauer 1 – 0  

Team 1 debutant Thijmen geeft meteen zijn visitekaartje af. Ex Limburger Frank Schleipfen-

bauer is het slachtoffer. In een Scandinaviër blijkt Thijmen goed op de hoogte van  Tiviakovs 

systeem (3..,Dd6) . Al gauw grijpt hij het initiatief op de damevleugel en wint hij op de 16
e
 zet 

een pion. De pluspion behoudt hij, waarna Thijmen laat zien dat hij inmiddels ook een toren-

eindspel uitmuntend kan behandelen. Een dikverdiend punt! 

 



Bord 8 

Richard van der Well – Piet Thijssen 1 – 0  

Ondanks mijn bezwaren is Piet met een longontsteking meegereisd naar Arnhem. Het blijkt 

echter dat zijn spel daar in eerste instantie niet onder te leiden heeft. In een Nimzo-Indische 

opening bereikt hij duidelijk voordeel doordat hij een eindspel goed paard – slechte loper be-

reikt. Wel staan aan beide kanten de torens nog op het bord. Richard reageert goed door een 

kwaliteit te geven om het vervelende zwarte paard te elimineren. Piet doet vervolgens een 

verwoede poging de stelling open te breken voor zijn beide torens. Dit heeft een averechts 

effect. De enige overgebleven witte toren glipt Piets stelling binnen en richt er een ravage aan. 

Een overmacht aan witte pionnen beslist vervolgens de partij. 

 

Dank aan Bas en Piet dat zij op het laatste moment bereid waren in te vallen. 

Dank aan de chauffeurs Joachim en Piet die de ploeg een veilig retourtje Arnhem bezorgd 

hebben. 
 

 

 

 

Spelmoment: 

 

 

 

Peter Boel – Bas van der Grinten 

Wits aanval is dood gelopen. Met zijn 

laatste zet (27.Pc3) laat Peter zich mat zet-

ten. 

27..,Txg2+ 28.Kxg2, Df2+ 29.Kh1,Lf3 
mat. 
 

 

 

 

 

 

Spelmoment: 

 

 

Joep Nabuurs – Otto Wilgenhof 

Na 35..,Kd8 is er niets aan de hand. Otto 

schiet echter een bok met 35..,Dxd6? Een 

desperado, of toch niet? 36.Tg8+! nee dus! 

Het paard moet zijn aanval op de witte 

dame staken waarna Joep beslissend mate-

riaal wint. 36..,Pxg8 37.exd6,Kd8(?) 
38.Dg5+,Kd7 39.Dxg8 enz. 

 

Henk van Gool 










 










 



 

 Interne competitie 2e cyclus 2007-2008        door Geert Hovens 

No. Groep 1 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 Th. Smith   1 0   ½ 0 1½ 

2 G. Hovens 0   1 1 0 0-0 2 

3 H. Everaars 1 0   1 0 0 2 

4 S. Thijssen   0 0   1 0 1 

5 H. van Gool ½ 1 1 0   0-0 2½ 

6 M. Strijbos 1 1-1 1 1 1-1   7 

         
No. Groep 2 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 N. van der Hoogt   0 0 ½ 1 1 2½ 

2 B. van der Grinten 1   0 ½ 0 0 1½ 

3 M. van der Lee 1 1   ½ 0   2½ 

4 H. Borghouts ½ ½ ½   1 ½ 3 
5 P. Thijssen 0 1 1 0   1 3 

6 J. Jansen 0 1   ½ 0   1,5 

         
No. Groep 3 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 R. Roberts   1 ½ 0   ½ 2 
2 A. Burgmans 0     0 0 ½ ½ 

3 R. Vink ½     0   ½ 1 
4 W. Schmitz 1 1 1   0 ½ 3½ 

5 B. Lietz   1   1   0 2 
6 H. Leenders ½ ½ ½ ½ 1   3 

         
No. Groep 4 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 P. Kuntzelaers   ½ ½ ½ 0 ½-0  2 

2 G. in 't Veld ½   1 1 1 1 4½ 

3 T. Kuijpers ½ 0   ½ 0 ½ 1½ 

4 G. van Leipsig ½ 0 ½   1   2 

5 K. Jacobitz 1 0 1 0   0 2 

6 G. Munten ½-1 0 ½   1   3 

         
No. Groep 5 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 J. Kempen     0 0 0 1 1 

2 R. Gonsior     0   0-0   0 

3 M. Dael 1 1   ½ ½ 0 3 

4 F. Heemskerk 1   ½   0 1 2½ 

5 K. Clabbers 1 1-1 ½ 1     4½ 

6 J.P. Joosten 0   1 0     1 

         
No. Groep 6 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 G. Oosterbaan   1 1 1 0 1 4 

2 P. van der Ven 0   1 1 0 1 3 

3 J. Verplakke 0 0   1 1 0 2 

4 P. Smith 0 0 0   0 0 0 

5 W. Ludema 1 1 0 1   1 4 

6 P. Timmermans 0 0 1 1 0   2 



De Magneet 
 

W.F. Hermans heeft vroeger een kort verhaal geschreven met de titel 'Naar Magnitogorsk'. 
Hij laat de lezer daarin kennismaken met zijn grootste jeugdangst. Nee; geen draken, harige 
spinnen of een groezelige oude man in een slecht verlichte steeg. De krachtlijnen die ont-
staan als je een vel papier met ijzervijlsel op een magneet legt, deden zijn hart bijna stilstaan 
van angst en ontzag!! 
Na mijn partij tegen Henk moest ik aan dit verhaal denken. Je krijgt tegen hem niet vaak de 
kans een magneetcombinatie op het bord te toveren. Henk was niet goed in vorm (dank je!) 
en mocht hij 's nachts gedroomd hebben van wrede krachtlijnen, dan spijt mij dat ... 
 
 

Stephan - Henk 
 
 e4 c5 
 d4 cxd4 
 Pf3 d6 
 Pxd4 Pf6 
 Pc3 a6 
 f3?! ... Ik wil Le3 spelen zonder Pg4 toe 

te laten. 
 ... e6 
 Le3 Dc7  Maartens voorstel is Db6! 
 Dd2 Pc6 
 0-0-0 Ld7 
 g4 h6 
 Tg1 0-0-0 
 g5 hxg5 
 Txg5 g6??  slecht; nu barst de hel los ... 
 Pdb5! … diagram 
 … axb5 
 Pxb5 Db8 
 Dc3 b6 
 Pxd6+! Lxd6 
 La6+ Kc7  diagram 
 Txd6!! Kxd6 
 Dxf6 ... Volgens Verena's Fritz is Da3+ 

nog sterker!! Ik had de slotstelling 
echter al voor ogen toen ik Pxd6+ 
speelde, keek dus niet meer naar 
andere zetten. Ja,ja, foei!! 

 ... Kc7 
 Lf4+ e5 
 Txe5 
 1-0        

 
  
 Stephan Thijssen 
 










 










 



 

CHESS 960 !!! 
 

Helaas kon op 21 augustus 2008 de gezellige spellen-avond geen doorgang vinden wegens de 

ernstige ziekte van de organisator, Dick Kappert. Momenteel, ongeveer drie maanden verder, 

gaat het met Dick de betere kant uit. Dick, van harte beterschap en wellicht zien we je spoedig 

weer op de clubavond. 

 

Iemand, wie was dit ook al weer?, kwam op het idee om in plaats van de gezellige avond, een 

zogenaamd Chess 960 toernooi te organiseren. Dit uitstekende idee werd direct opgepakt. 

Eerst informatie opgezocht op de site van de KNSB hoe de spelregels waren. Vooral de regels 

van de rokade zijn zeer belangrijk. Er zijn twee rokades, nl. de g-rokade waarbij de koning op 

g1 (g8) en de toren op f1 (f8) worden geplaatst en de c-rokade waarbij de koning op c1 (c8) 

en de toren op d1 (d8) worden geplaatst. 

 

Bij Chess 960 zijn er 960 verschillende beginstellingen mogelijk. Allereerst worden de pion-

nen op hun normale velden geplant, dus de tweede en de zevende rij. Dan worden de stukken 

in een van de 960 varianten geplaatst, waarbij de koning zich tussen de twee torens moet be-

vinden en één loper op een zwart veld en de andere op een wit veld wordt gezet. 

Er waren 18 spelers aanwezig voor dit experiment. De wedstrijdleider deelde ze in drie groe-

pen en er werd een halve competitie gespeeld. De bedenktijd was volgens mij 20 minuten, 

maar dit weet ik niet meer zeker. 

 

Bij het begin van elke ronde werd de nieuwe opstelling door de wedstrijdleider medegedeeld. 

Commentaar op de vreemde mengeling van de stukken was niet van de lucht. Bijvoorbeeld 

een dame op a1 met daarnaast twee paarden etc. Al met al werd het een interessante en leuke 

avond. De bekende namen vinden we terug op de eerste plaatsen van elke groep. 

 

 

De eindstanden waren als volgt: 

 

Groep A   Groep B   Groep C 
 

1. H. van Gool 5 1. G. Faassen  5 1. J. Nabuurs  5 

2. S. Thijssen 4 2. R. Roberts  4 2. A. Burgmans 3,5 

3. B. v.d. Grinten 3 3. Chr. Vogel/P.T. 3 3. K. Clabbers 3 

4. P. Kuntzelaers 2 4. H. Leenders 2 4. G. v. Leipsig 2,5 

5. M. Dael  1 5. K. Jacobitz 1 5. P. Timmermans 1 

6. J. Kempen  0 6. P. v.d. Ven 0 6. R. Gonsior  0 

 

 

De mooie prijzen, o.a. een luxueus pokerspel, dvd, bier en wijn werden uitgereikt en daarmee 

was een einde gekomen aan een aardig experiment dat voor herhaling vatbaar is. 

 

Piet Thijssen 
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    �� 1e klasse               beste 3 

  naam �	��
��� �	��
�� �	��
���� �	��
��� �	��
��� �	��
���   klassement 
  

 

  

    

  

 

  

1 Joachim Guddat   10 
  

10 10 
 

30 

2 Henk van Gool 8 8 10   26 

3 Christian Vogel 6 6 10 6 8 6 24 

4 Stephan Thijssen   8 2 6 4 18 

  Joep Nabuurs 10 8 18 

6 Geert Hovens   5 4 3 5 5 15 

7 Guido Faassen 3 6 1   10 

8 Daniel Pillat   4 5   9 

  Meer Kuppermann   1 8   9 

10 Vadim Bondarchuk 2 5   7 

  Thijmen Smits   4 3 7 

12 Piet Thijssen 1 2 3   6 

  Arthur Hendrickx   2 4   6 

  Bas van der Grinten 4 2 6 

15 Mart Nabuurs 5   5 

16 Nico van der Hoogt   1 1 2   4 

17 Vladimir Vlovchik   3   3 

  Fabian Pillat   3   3 

19 Kees Versteeg           1   1 

  2e klasse               beste 3 

  naam �	��
��� �	��
�� �	��
���� �	��
��� �	��
��� �	��
���   klassement 
      

    

  

 

  

1 Wolfgang Rothkugel 2 10 10 2 6 10 30 

2 Sjef Senden 8 3 3 6 10   24 

  Wouter Smeets   10 8 6 24 

4 Leonid Bondarchuk 6 6 2 8 5 5 20 

5 Ruud van Meegen   8 5 3 16 

6 Paul Peters 4 8   12 

  Piet Kuntzelaers   6 5 1   12 

  Harm Denissen 10 2 12 

9 Willi Schmitz   5 4   9 

10 Jack Vossen   8 8 

11 Jo Coort   1 2 4 7 

12 Roel Roberts 5   5 

  Dick Kappert   4 1   5 

  Agnes Stoer   1 4   5 

  Ger van Leipsig   2 3   5 

16 Rick Wagemakers   4   4 

  Hans Leenders 3   3 

18 Ron Vink   3   3 

19 Bertram Lietz 1   1 

  Jan Cox           1   1 

 

Geert Hovens



                                                       ������
Door: Bas van der Grinten�
 
AGENDA 
 

•  Zo 26 okt:  LiSB-competitie (1e ronde) 
•  Do 6 nov:  Vierkantcompetitie (2

e
 ronde) in Horst. Aanvang 19.00  

•  Za 15 nov  NK Rapid Jeugd in Eindhoven (Aula TU) 

•  Zo 23 nov  LiSB-competitie (2
e
 ronde) 

•  Zo 30 nov  DSM-jeugdtoernooi Sittard (Grand-Prix) 

•  Za 6 dec  Viering Sinterklaas in Ald Weishoes 

•  Do 11 dec  Ontmoeting Jeugd-Senioren in clublokaal LimianZ (20.00) 

•  Zo 14 dec  LiSB-competitie (3
e
 ronde) 

•  Za 20 dec  Stappenexamens Ald Weishoes (14.00) 

•  27 t/m 30 dec: Jeugdkampioenschap van Limburg in Roermond 
 
 

MEDEDELINGEN 
 

•  Verhinderingen op de zaterdag gaarne doorgeven aan eigen trainer of Bas van der 
Grinten (zie onder). 

•  Het jeugdschaken vindt iedere zaterdag plaats van 14.00 tot 15.30 in het Ald 
Weishoes. 

•  Kim Clabbers is nieuwe instructeur sinds begin van dit seizoen.  
Verder assisteren enkele oudere jeugdspelers bij de instructie.  
Wij wensen hen alle succes toe ! 

•   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 . 

 
 
SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE 
 
Jeugdleider: 
Bas van der Grinten  tel. 3523420  B.van.der.Grinten@inter.nl.net 
 
Instructeurs Ald Weishoes: 
Kim Clabbers tel. 06-26953635 kimclabbers@yahoo.com  
Axel Plate  tel. 06-19502971  axelplatebsv@hotmail.com 
Henk Suurhoff  hsuurhoff@home.nl  
Paul van der Ven  tel. 3519469  P.Ven@home.nl 
 
Wedstrijdleider Ald Weishoes: 
(vacature) 
 
Extern wedstrijdleider : 
Jacques Faassen     tel. 3827315              jaquesfaassen@home.nl 



JEUGDKAMPIOENSCHAP VAN NOORD-LIMBURG 
 
Dit werd gespeeld op zaterdag 17 oktober in De Egelantier in Blerick  
(voor de categoriëen D t/m H). 
De organisatie werd uitstekend verzorgd door een team van de Blerickse Schaak-
vereniging onder leiding van Axel Plate. 
Wij willen hen hiervoor hartelijk danken ! 
 
Hier volgt het verslag van Axel : 
 
Op deze zonnige herfstdag wisten negen jeugdspelers de weg naar Blerick te vinden. 
Dat ze allemaal zin hadden bleek al daaruit dat de meesten net binnen waren en al 
meteen aan het oefenen gingen. 
Gespeeld werd in twee groepen: D en E/F, helaas waren er geen deelnemers in de G en 
H. Na overleg werd besloten dat een hele competitie het beste was, ieder twee maal te-
gen iedereen, een keer met wit een keer met zwart. 
Het spelschema werd aangepast,.maar al snel bleek dat de meeste partijen eerder klaar 
waren, zodat het gehele toernooi eerder klaar was dan gepland. 
In de D categorie is noteren gewenst, maar alleen Freek Hegge noteerde zijn partijen. 
Voor de Pauze stonden er twee mensen met het volle puntenaantal bovenaan: 
Freek Hegge in de D en Wai Keung Liu in de E/F. 
Er was echter nog alles mogelijk, dus moesten zij na de pauze nog een aantal flinke par-
tijen spelen. De beslissingen vielen in de eerste ronde na de pauze, beide koplopers 
speelden tegen de nummers twee. Wai Keung Liu wist te winnen, en Freek Hegge 
dwong een remise af tegen Koen Vink.  
 
In de E groep speelden twee meisjes, Famke Kovacs en Inge Rijk. Nadat zij voor de 
pauze gelijk hadden gespeeld, won Inge de partij na de pauze. 
In de D categorie moesten vier beslissingswedstrijden bepalen wie derde zou worden. 
Bart van der Linden wist te winnen met 3-1 en behaalde dus nog de derde plaats. 
  
Uiteindelijk leverde het de volgende eindstand op: 
 
Categorie D: 
 
1.  Freek Hegge   5 ½ 
2.  Koen Vink  4 ½ 
3.  Bart van der Linden   1 
4.  Dominick Hendriks   1 
 
Na 4 beslissingswedstrijden wint Bart van der Linden met 3-1 
 
Categorie E/F 
 
1  Wai Keung Lui   8   (E) 
2.  Miki Nieczyporowski   6   (F) 
3.  Inge Rijk  3 ½  (E) 
4.  Famke Kovacs  2 ½  (E) 
5  Baer Lamberts  0   (F) 



De wedstrijd Jeugd – Senioren. 
 
Het is reeds een hele tijd geleden, maar ik wil het toch nog openbaar maken! 

Op donderdag 19 juni werd de halfjaarlijkse wedstrijd jeugd tegen de “gevestigde orde” , ook 

wel oudjes of senioren genoemd, gespeeld. 

Het werd een match van twee zeventallen. Bij de senioren op bord 1 t/m 3, de heren Stephan 

Thijssen, Geert Hovens en Bas van der Grinten. Ze werden geveegd en vernederd door de 

jonge heren Egbert, Thijmen en Willem.  

Het werd 5 -1 voor de jonge honden, die bloed roken. 
Doordat de rest van de ouderen beter in vorm waren dan de zogenaamde toppers, werd het 

uiteindelijk toch nog 7-7. 

Zie hier de details: 

 

1 Egbert Clevers  Stephan Thijssen 1 – 0 1 – 0 

2 Thijmen Smith  Geert Hovens 1 – 0 1 – 0 

3 Willem Suilen  Bas van der Grinten 1 – 0 0 – 1 

4 Sjors Clabbers  Ger van Leipsig 0 – 1 0 – 1 

5 Florens Cals  Karl Jacobitz 0 – 1 0 – 1 

6 Luca Kanters  Paul van der Ven ½ – ½ ½ – ½ 

7 Isabel Kanters  Henk Suurhoff 1 – 0 0 – 1 

      

   Totaal 4½-2½ 2½-4½ 

   Uitslag  jeugd - senioren 7 7 

 

Opmerking:  De senioren hadden wel van doen met drie Limburgse Jeugdkampioenen! 

 

Piet Thijssen 

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

 

Studie: Wit speelt en wint 

 
Oplossing:  

1.h7 wit gaat een dame halen. 

Niet 1.Le6+ Ka3 2.h7 Db1+  

1...Dh1+ 2.Kb6 Dxh4  
3.h8D Dxg4 is remise. Wit moet de loper op g4 

behouden. 3.Ld1+ Kc4 werkt ook niet, dus:  

3.Le6+ Ka3 4.h8L!  
4.h8D? Dxd4+ 5.Dxd4 is pat!  Wit dreigt nu 

dodelijk 5.Lc5+. 

4...Dg5 verhindert 5.Lc5+? Dxc5+ 6.Kxc5 en 

zwart staat opnieuw pat! Maar: 
5.Lb2+! Kb4 6.Lhc3 met een prachtig mat. 
 
Een compositie van Mario Matous (Tsjechië)










 



 


