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CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   2008-2009  nr. 4 
 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 

    assistent-wedstrijdleider P. Breughelstraat 28    077-3519469 

     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  01.01.90) 

  senioren elders hoofdlid € 45,- per half jaar  (geb. voor  01.01.90) 

  junioren  € 22,50 per half jaar  (geb. 01.01.90 - 31.12.93) 

  aspiranten € 22,50 per half jaar  (geb. na  31.12.93) 
 

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 



3 

 

������  
 

Ontwerp omslag Marc van der Lee 

Programma t/m  02 juli 2009 Piet Thijssen 

Personalia / mededelingen Bas van der Grinten 

ELO-lijst Ger van Leipsig 

Interne competitie Geert Hovens 

Externe competitie Henk van Gool 

 Nico van der Hoogt 

 Ad Burgmans 

 Joop Jansen 

Jeugd Bas van der Grinten 

���	�
��
  
 

 

12-mrt-09 don. 7e ronde interne competitie  

14-mrt-09 zat. Nunhems'  Haelen Nunhem 

15-mrt-09 zon. Jeugdtoernooi Reuver (GP Jeugd) Reuver 

19-mrt-09 don. 5e ronde LiSB Avondcompetitie  

19-mrt-09 don. 8e ronde interne competitie  

26-mrt-09 don. inhalen interne competitie  

28-mrt-09 zat. 7e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo - Stukkenjagers 2 

29-mrt-09 zon. 6e ronde LiSB-bondscompetitie Venlo 2 - Voerendaal 3 

   Venlo 3 - 't Pionneke 3 

02-apr-09 don. 9e ronde interne competitie  

05-apr-09 zon. Theo van Spijk  Toernooi (GP Jeugd) Venlo 

09-apr-09 don. inhalen interne competitie  

12-apr-09 zon. 14e Jan Marchal Jeugdschaaktoernooi Elsloo 

14-apr-09 di. Open Kerkraadse Kampioenschappen Kerkrade 

16-apr-09 don. 10e ronde interne competitie  

18-apr-09 zat. 8e ronde KNSB-bondscompetitie Overschie - Venlo 

19-apr-09 zon. 7e ronde LiSB-bondscompetitie Brunssum 1 - Venlo 2 

19-apr-09 zon.  Reuver - Venlo 3 

23-apr-09 don. Voorjaarsvergadering  

24-apr-09 vrij. NK Jeugdschaak 2009 tot 03-mei-09 

25-apr-09 zat. Koninginnetoernooi (GP Jeugd) Blerick 

07-mei-09 don. Beslissing clubkampioenschap  

09-mei-09 zat. 9e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo - Voerendaal 2 

14-mei-09 don. Open Kampioenschap van Venlo  

21-mei-09 don. Hemelvaarttoernooi Venlo 

26-mei-09 di. Chess 960 toernooi Bergen 

28-mei-09 don. Open Kampioenschap van Venlo  

29-mei-09 vrij. 3e ENCI Open Limburgs Kamp. Maastricht tot 01-jun-09 

01-jun-09 ma. Pinkstertoernooi (GP Jeugd) Tegelen 

04-jun-09 don. Open Kampioenschap van Venlo tot  02-jul-09 
 

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. : 02 april 2009   
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Aangemeld als jeugdlid Lennart Ootes Stalbergweg 282c 

(tijdelijk) 06-47828789 5913 BW  Venlo 
 

���������	��  
 

•  In de externe competitie heeft onze club in februari uistekende zaken gedaan. 
Venlo 1 (2e klasse KNSB) behaalde in de derby tegen het altijd lastige Pionneke 1een mon-
steroverwinning van 7,5-0,5 ! 
Venlo 2 (promotieklasse LiSB) had het niet makkelijk tegen Heerlen 1 maar trok uiteindelijk 
met 5-3 aan het langste eind. 
Venlo 3 (2e klasse LiSB) boekte een keurige 3,5-2,5 zege tegen Tegelen 1 en steeg daardoor 
op naar de derde plaats. 

•  In de avondcompetitie heeft Venlo 1 het zwaar in de sterke klasse 1A en staat na 4 ronden 
voorlopig op de laatste plaats. In de andere (lichtere) klasse 1B gaat Venlo 2 na 4 ronden 
aan kop. 

•  Toernooien in komende periode: 
za 14 mrt: Nunhems Zadentoernooi 
za 21 mrt: LimianZ Rapidtoernooi (GP Senioren) 
vr 10 / za 11 apr: Gess-vierkampentoernooi 
do 21 mei: Hemelvaarttoernooi in LimianZ 
di 26 mei: Chess 960 toernooi Bergen 
29 mei-1 jun: ENCI Open Limburgs Kampioenschap 

 

VOORJAARSVERGADERING 23 APRIL 
 

Het bestuur nodigt langs deze weg alle leden uit voor de voorjaarsvergadering op donderdag 23 
april a.s. vanaf 20.00 in ons clublokaal LimianZ. 
De agenda zal later bekend worden gemaakt. 
Leden die hiervoor suggesties hebben kunnen dit kenbaar maken aan secretaris  
B. van der Grinten. 

��������  
Na ronde 3 2

e
 cyclus    door Ger van Leipsig 

Naam ELO � Naam ELO � Naam ELO � 
Strijbos M 2306 30 Thijssen P 1868 -24 Laat J de 1598 -2 

Vogel C 2159 9 Dierx G 1865 0 Suilen W 1587 16 

Gool R van 2154 28 Jacobs J 1865 6 Jacobitz K 1584 10 

Montignies R 2146 12 Lee M van der 1824 -28 Munten G 1561 -3 

Nabuurs J 2130 34 Laak J op de 1816 15 Wuts I 1552 0 

Nabuurs M 2120 20 Borghouts H 1813 -1 Dael M 1549 -12 

Guddat J 2118 6 Roberts R 1761 28 Kuntzelaers P 1513 -57 

Schoeber P 2056 0 Kappert D 1736 0 Joosten JP 1496 -39 

Gool H van 2042 -56 Spijk H van 1727 22 Kuijpers T 1463 -40 

Thijssen S 1977 -19 Schmitz W 1696 -15 Suurhoff H 1440 0 

Everaars H 1964 24 Wagemakers R 1688 0 Heemskerk F 1435 25 

Jansen J 1963 47 Braun E 1673 -4 Oosterbaan G 1413 7 

Rievers J 1951 0 Leenders H 1670 37 Ludema W 1412 26 

Clevers E 1942 0 Burgmans A 1652 -21 Gonsior R 1407 -16 

Boonen P 1918 13 Leipsig G van 1644 40 Ven P vd 1363 -41 

Hovens G 1913 -5 Faassen G 1642 28 Kempen J 1341 -13 

Smith T 1901 -1 Vink R 1615 -27 Timmermans P 1229 2 

Hoogt N van der 1893 69 Veld G in 't 1614 9 Smith P 1126 19 

Mertens F 1886 11 Lietz B 1607 -46 Niesen M 1107 7 

Grinten B van der 1872 -24 Clabbers K 1606 76 Verplakke J 1033 -8 
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 Interne competitie 2e cyclus 2008-2009        door Geert Hovens 

         
No. Groep 1 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 Th. Smith 
 

0 1 ½ 1 1 3½ 

2 J. Jansen 1 
 

½ 1 1 0 3½ 

3 H. Everaars 0 ½ 
 

½-½ 1 0 2½ 

4 S. Thijssen ½ 0 ½-½ 
 

1 1 3½ 

5 H. van Gool 0 0 0 0 
 

0 0 

6 M. Strijbos 0 1 1 0 1 0 3 

         

No. Groep 2 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 R. Roberts 
 

1 0 0 ½ 
 

1½ 

2 H. Borghouts 0 
 

½-½ 0 ½ 1 2½ 

3 M. van der Lee 1 ½ 
 

0-½ 0 0 2 

4 N. van der Hoogt 1 1 1-½ 
 

1 1 5½ 

5 P. Thijssen ½ ½-½ 1 0 
 

½ 3 

6 G. Hovens 
 

0 1 0 ½ 
 

1½ 

         Groep 3: zie volgende bladzijde 
Groep 3: zie onder          

No. Groep 4 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 T. Kuijpers 
 

0 0 0 0 0-0 0 

2 K. Clabbers 1 
 

1 ½ ½-1 1 5 

3 G. Munten 1 0 
 

0-½ ½ ½ 2½ 

4 G. van Leipsig 1 ½ 1-½ 
 

1 1 5 

5 K. Jacobitz 1 ½-0 ½ 0 
 

1 3 

6 B. Lietz 1-1 0 ½ 0 0 
 

2½ 

         
No. Groep 5 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 R. Gonsior 
  

0 0 0 1-1 2 

2 G. Oosterbaan 
   

½ 1 0 1½ 

3 F. Heemskerk 1 
  

½ 1 0 2½ 

4 JP. Joosten 1 ½ ½ 
 

0 ½ 2½ 

5 P. Kuntzelaers 1 0 0 1 
  

2 

6 M. Dael 0-0 1 1 ½ 
  

2½ 

         
No. Groep 6 1 2 3 4 5 6 7 Totaal 

1 J. Kempen 
 

1 1 1 1 0 1 5 

2 M. Niesen 0 
 

1 1 0  0 2 

3 J. Verplakke 0 0 
 

0 
 

0 0 0 

4 P. Smith 0 0 1 
 

0 0 0 1 

5 P. Timmermans 0 1 
 

1 
 

1 0 3 

6 W. Ludema 1 
 

1 1 0  1 4 

7 P. van der Ven 0 1 1 1 1 0 
 

4 
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No. Groep 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal 

1 J. de Laat 
 

0 ½ 0 
 

1  0 
 

1½ 

2 W. Suilen 1 
    

 0  0 1 

3 H. Leenders ½ 
  

1 
 

1  1 0 3½ 

4 G. in 't Veld 1 
 

0 
  

 1 0 0 2 

5 R. Vink 
     

½ 0 0 0 ½ 

6 A. Burgmans 0 
 

0 
 

½  ½ 0 
 

1 

7 W. Schmitz 
 

1 
 

0 1 ½   0 2½ 

8 J. op de Laak 1 
 

0 1 1 1   
 

4 

9 B. van der Grinten 
 

1 1 1 1  1  
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Loper tegen toren 
 
 
L. Prokeš 
Wit speelt en maakt remise. 
 
1.c6+ Kb6! Anders volgt 2.c7. 
2.Tf8 Niet 2.Tb5 Kxb5 3.c7 b1D 4.c8D De4+ 
en zwart wint 
2..Lh2 Verhindert Tb8. 
3.f4 Lxf4 4. Tb8+ Lxb8 5.c7 Lxc7 en wit staat 
pat. 
 

 

 

 

 

 
 
H. Cohn 
Wit speelt en maakt remise 
 
1.Tc5+! Kf6 1..Lxc5? Pat! 
2.Tc1 Niet 2.Tc6+ Kf5! 3.Ta6 Le1 mat! 
2..Lc3 Op 2..Kf5 volgt 3.Tf1+ Ke4 (3..Kg5! 
4.Ta1 Lc3! 5.Txa2 Le1+ 6.Tf2 Kh5 en zwart 
wint) 4.Kxg4. 
3.Kxg4 Ke5 4.Kxh3 Kd4 5.Kg4 Kd3 6.h4 Lb2 
7.Th1 Kc2 8.h5 Lc1 9.Th2+ Ld2 10.Th1 Lc1 
remise 
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KNSB COMPETITIE RONDE 5 
VENLO 1  -  ’t PIONNEKE 
 

DE EXECUTIE 
 
��������������	
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(Vrij taalspel uit een executieaankondiging van de wegens hekserij terdoodveroordeelde Janneken de 

Deyster, Nieuwpoort 16 mei 1650) 
 

Het werd een onvergetelijke zaterdag. Zelden zal het verschil tussen vrijwel gelijkwaardige 

teams als Venlo en ’t Pionneke zo groot zijn geweest als op die gedenkwaardige dag in februa-

ri, toen Venlo zijn rug rechtte na een moeizame periode en ’t Pionneke vrijwillig hoofd en le-

dematen op het hakblok neervlijde en hun beul zelfs eigenhandig de bijl aanreikte. 

Met zijn zevenen waren ze, een zieke Michiel Bunnik thuis latend en genereus annoncerend 

dat ze bord 4 vrij zouden laten, aldus ondergetekende de keus gevend om zijn opstelling aan 

de gewijzigde situatie aan te passen. Gezien de stand op de ranglijst diende elk voordeel uit-

gebuit te worden en dientengevolge werd na ruggespraak, onder toeziend oog van een lang-

zamerhand ongeduldig wordende wedstrijdleider, besloten Thijmen  een dag vrij te geven. Dit 

wil niet zeggen dat de jongen werkeloos kon toekijken. Hij werd tot mascotte van het team 

gepromoveerd en hem werd de opdracht gegeven de borden in ogenschouw te nemen om te 

adviseren in het geval van een vroegtijdig remise aanbod. 

En zie, al spoedig na aanvang van de wedstrijd werd duidelijk dat er grote mogelijkheden in 

het verschiet lagen. Het openingsspel werd door onze mensen niet overal even nauwkeurig ten 

uitvoering gebracht, maar daar stond tegenover dat de contrahenten het middenspel mat en 

zonder agressie behandelden. Lichte nadeeltjes werden aldus snel omgebogen in (steeds groter 

wordende) voordeeltjes. En zo gebeurde het dat de Venlonaren aan de lopende band punten 

begonnen te incasseren wat mijn tegenstander Eduard Coenen op een gegeven moment de 

verbijsterde uitroep ontlokte:  

 

6 – 0 !?? staat het 6 – 0 !?? 

 

Jawel Eduard. Na 3,5 uur spelen stond het inderdaad al 6-0 en het werd nog erger voor onze 

schaakvrienden uit Roermond. 
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Laten we de executiemomenten van elke partij eens nader aanschouwen. 
 

Jan van Mechelen – Maarten Strijbos 

1e executiestelling 

 

Maarten speelde de gehele partij op het strategi-

sche concept ‘goed paard tegen slechte loper’. Zo-

als U ziet beginnen de contouren van dit eindspel 

zich al aardig af te tekenen. Met zijn volgende zet 

neemt Jan genoegen met dit beduidend mindere 

eindspel. Maarten weet de stelling vervolgens ver-

rassend snel te kraken. 

29.Pxe5 (29.Pxd4 was relatief het beste) 29..,Pxe5 
30.g4,c5 31.b5?!, (beter 31.bxc5 nu is de witte 

loper echt een dood stuk) 31..,Dd6 32.Dd2,f6 
33.Kh1,g5 34.Kg1 (wit kan alleen maar lijdzaam 

afwachten) 34..,Kg7 35.Kf1,Pg6 36.Kg1,Dg3 
37.De2,Pf4 met de dubbele dreiging Pxh3 en 

Pxd3: wit gaf het op. 

 

 

Joep Nabuurs – Ger Janssen 

2e executiestelling 

 

Nog een ‘goed paard tegen slechte loper’ eindspel. 

Ditmaal met torens in plaats van dames. Een kolfje 

naar de hand van een uitstekend spelende Joep. De 

witte koning begint aan een winnende wandeling. 

39.Kc4,Lg7 40.Td8+,Kh7 41.Kb5,Ta7 42.Kb6 
nu moet zwart pion a5 in de steek laten 42..,Tf7 
43.Kxa5,f5 44.Kb6,fxe4 45.fxe4 en Ger geloofde 

het verder wel: 1 – 0 

 

 

 

 

Guido Royakkers – Joachim Guddat 

3e executiestelling 

 

Joachim stond een tijdlang beduidend minder, 

maar profiterend van een wat luchtige witte ko-

ningsstelling wist hij toch een gevaarlijk initiatief 

te ontwikkelen. Merk op dat de ongelijke kleur 

lopers hierbij een voordeel zijn. De witte loper op 

f3 is onaantastbaar.  27..,Tf6 28.Dh4,De8 
29.g4,Th6 30.Dg3,Lxg4 opent de g-lijn naar de 

witte koning 31.Kf2,Dh5 32.Tg1,Tg6 33.f5,Dxf5+ 
34.Ke1,h5 35.Db8+,Kh7 wit gaf het op, hij staat 

zonder compensatie twee pionnen achter en kan 

alleen maar verdedigen. 
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Ivan Utama – Christian Vogel 

4e executiestelling 
 

De partij Ivan Utama-Christian Vogel had twee ge-

zichten. De opening en het vroege middenspel was 

duidelijk voor Ivan en Christian moest alle zeilen 

bijzetten niet meteen overlopen te worden. Op de 19
e
 

zet had Ivan kunnen toeslaan en een pion kunnen 

winnen maar in plaats daarvan volgde een rustige 

ontwikkelingszet. Christian consolideerde en nam het 

initiatief over. 25..,Phf4! (dreigt ..,Pxc3 en ..,Pe2+) 

26.Kh1,Dc6 27.Le1,Pd3 28.Dd2,Pxe1 29.Pxd5,Pxf3 
30.gxf3,Dxd5 en zwart had een pion gewonnen. De 

partij eindigde aldus: 31.De3,Kf7 32.h4,g5 
33.hxg5,hxg5 34.Dxg5,Dxf3+ 35.Kh2,De2+ 
36.Kh1,De4+ 37.Kh2,f4 38.d5,Dh7+ 39.Kg2,Dg6 
met een gewonnen pionneneindspel. 

 

Eduard Coenen – Henk van Gool 

5e executiestelling 
 

Ondergetekende haalde in het middenspel twee plan-

nen door elkaar en kwam daardoor wat in de ver-

drukking. Op het moment dat Eduard de stelling met 

17.e4 in zijn voordeel had kunnen openen, deed hij in 

plaats daarvan een grafzet: 17.Lb5?? zie stelling: 

17..,e4! Wint materiaal. Het paard op f3 kan nergens 

meer naartoe. Na het gespeelde 18.Lxd7 werd het 

een stuk. Rybka gaf nog een ontsnapping naar 

‘slechts’ een kleine kwaliteit: 18.dxc5 (dreigt c6), 

18..,bxc5 19.Pb3,g5 20.Dg3,exf3 21.Lxd7,Dxd7 

22.Pxc5,Db5 23.Pe6+,Kg8 24.Pxf8 maar ook dan 

behoudt zwart een duidelijke plus. Eduard probeerde 

het nog even tot aan de tijdcontrole maar toen was 

het ook echt einde oefening voor hem. 
 

 

Rainer Montignies – Gerard Roufs 

6e executiestelling 
 

Net terug uit Georgië, waar hij op huwelijksreis is 

geweest, liet Rainer zijn partij tegen Gerard een tijd 

lang rustig voortkabbelen, totdat hij erin slaagde een 

belangrijke lijn naar de veste van de zwarte monarch 

te openen. Tijd voor de tactiek! 

37.Lf6! Deze loper mag niet genomen worden. Na 

37..,gxf6 38.gxf6 zit de zwarte koning in een matnet. 

37..,Te8 38.Th4,Ld8 39.Pg4!,Td5 40.Tdh1,Tf5+ 
41.Kg2,gxf6 42.Th8+,Kg7 43.gxf6+,Lxf6 44.Txe8 
wit heeft een kwaliteit gewonnen. Het einde laat niet 

lang op zich wachten: 44..,Tg5 45.Kf3,Pd6 
46.Tb8,Tf5+ 47.Ke2,Lg5 48.Thh8,f6 49.Thd8,Lf4 
50.Td7+ opgegeven. 1 – 0 
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Deed dan geen enkele Roermondenaar iets terug? Ja, er was er één die zich aan de malaise van 

zijn teamgenoten onttrok. Geert Peeters bracht Rudi van Gool tot aan de rand van de afgrond, 

maar slaagde er net niet in Rudi erin te duwen: 

 

Rudi van Gool – Geert Peeters 

Net-geen-executiestelling 
 

Na een gecompliceerd middenspel is Geert erin 

geslaagd twee vrijpionnen op de damevleugel te 

creëren. Met 43..,a3! Had hij waarschijnlijk win-

nend voordeel behouden. Na het gespeelde 

43..,Pc5?! kon Rudi ontsnappen naar een remise 

eindspel:  44.Lxc5,bxc5 45.Txa4,Tc8 46.Pe7,Tc7 
47.Pf5,Lf6?! (47..,c4 was de laatste kans nog wat 

dichter bij het promotieveld te komen. Overigens 

was volgens Rudi ook dit onvoldoende en had hij 

de remise al helemaal uitgerekend.) 48.Ta6,Lg5 
remise gegeven. Na het geplande 49.h4 blijft de 

toren de loper achtervolgen of pion h6 aanvallen. 

Het paard kan zich in een noodgeval tegen de vrije 

zwarte c-pion offeren. 

 

 

Beduusd namen beide teams kennis van de einduitslag: 7,5 – 0,5. Er was geen sprake van grote 

vreugde uitingen dan wel van schrijnend verdriet. Hiervoor was de uitslag te verbijsterend, te 

schokkend, ja te onwaarschijnlijk eigenlijk. Venlo deed een grote schrede voorwaarts op de rang-

lijst en neemt met 5 punten voorlopig de 4e positie in. ’t Pionneke zal naarstig naar wegen moeten 

zoeken om degradatie aan het einde van het seizoen te voorkomen. 

 

Op een rij: 

 

1. Maarten Strijbos - Jan van Mechelen 1 – 0 

2. Joep Nabuurs - Ger Janssen  1 – 0 

3. Joachim Guddat - Guido Royakkers 1 – 0 

4. Thijmen Smith - NO   1 – 0  r 

5. Christian Vogel - Ivan Utama  1 – 0 

6. Rudi van Gool - Geert Peeters  ½ 

7. Henk van Gool - Eduard Coenen 1 – 0 

8. Rainer Montignies - Gerard Roufs  1 – 0 

 

 

Henk van Gool 
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Door: Nico van der Hoogt 
 

 Zo luidde de aanhef van Piets e-mail aan 

mijzelven met daarin de gespeelde partijen.  

Kernachtiger kan het niet. Verloren! 

Een tranendal in het Leudal inderdaad, dat 

zich  die noodlottige zondag in november 

transmuteerde in een Venloos Tranen- en 

Jaomerdal…
1
 Het gesnotter en gesnif was 

dan ook niet van de lucht op de droeve reis 

naar huis. Gebroken, terneergeslagen en 

niet begrijpend droop Venlo’s trots af.  

Pas na 10 minuten herpakte ons achttal zich 

en werd voorzichtig de eerste mop gedebi-

teerd. En even later was de lucht geklaard; 

immers is het tweede een zeer sportieve 

ploeg die een tegenslag vertaalt in nieuwe 

kansen en uitdagingen… 

Ja, ja… 

 

 
 

Een blik op het Joamerdal 

                                                 
1
 Jaomerdal�� fraai natuurgebied nabij de Bovenste 

Molen. Er schijnt in Romeinse tijden, 54 v. Chr., een 

veldslag te hebben gewoed tussen de Eburonen en Julius 

Caesars XIV
de 

legioen . Het jammeren van de doden en 

gewonden was tot in gans Tiglia te horen. Vandaar. Er 

werd in vroeger dagen veel klei gewonnen vanwege de 

voorouders van d’n Tijger en Ger van L. e.d. en hun 

dorpsgenoten die er dakpannen en stenen van bakten. 

Ook rioolpijpen schuwden zij niet. 

��������	�������������������	�������������������	�������������������	���������������
 

  Inspiratiebron voor de gehanteerde ver-

slagvorm is ditmaal de wereld der medici, 

kwakzalvers en piskijkers. Venlo 2 immers 

in de rol van zieke, koortsig ijlende 

schaakpatiënt die voorlopig het bed moet 

hoeden. 

Tja, het is niet anders… 

Op onderdelen bleek de bedlegerige geluk-

kig nog gezond. Als eerste rapport volgt 

hier dan ook dat van Stephans vervanger, 

very good-old, Huub, oud Limburg kampi-

oen 1969, Borghouts. Erelid. Enz. enz. 

 

Goed, de dokter zal eens kijken… 

 

Consult 1 
 
Bord 7 

 
□ Huub Borghouts (1827) 

■ Leon van Duren (1613) 
 
Openingsrecept:  aangenomen damegambiet, D 21 

 

�1.d4� d5� 2.c4� dxc4� 3.�f3� � 3...h6� een 

wrat aan zwarts oor�4.e4�b5�5.a4�c6�6.b3�
cxb3� 7.axb5� �f6� 8.�c3� e6� 9.�xb3��
diagram��

�
�
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�

Zwart heeft, mede ten gevolge van het ge-

zwelletje op h6 al een fikse verkoudheid 

opgelopen. Huub verergert de aandoening 

tot een mortuale longontsteking en na een 

doodsstrijd van zo’n 40 zetten wijken op 

zet 61 de laatste zwarte levenstekenen. 

Oké, Huub! 

 

 
 
Ik geef U nog 40 zetten meneer van Duren. Dan wel 

opgeven s.v.p.! 

 

 

Consult 2 
 
Bord 8 

 
□ Iwan Sentjens (1731) 

■ Kim Clabbers (….) 
 
Onze tweede reservist die middag was 

Kim. Hij heeft zijn schaakopvoeding in 

vroeger tijden genoten in het “Ald 

Weishoes”, de bakermat van zo menig 

Venloos schaaktalent. Opnieuw gegrepen 

door het fascinerende bordspel wist deze 

herintreder onlangs gelijk zijn interne groep 

te winnen. Tijd voor zijn eerste majeure 

externe operatie in het TWEEDE… 

Kim bedient zich van de Caro Kann en 

raakt reeds na 8 zetten ernstig onderkoeld. 

Iwan profiteert niet optimaal. Sterker, na 14 

zetten diagnosticeert dokter Fritz de toe-

stand als volstrekt stabiel. Tenminste, wan-

neer I. de pil op a8 slikt. Die schrikt daar-

voor terug, hallucineert waarschijnlijk een 

gevangen dame en speelt het verliezende 

�he1. Verliezend? Neen, Kim vindt op zet 

16 niet het juiste tegengift en wit knapt 

weer op. Vier zetten later komt Iwan weer 

op winst na een hoestbui van Kim, maar 

geeft in gewonnen stelling de zaak remise! 

 

Ten prooi aan het pretraumatisch verlies-

syndroom?   

 
Caro Kann, B 15 

 
1.e4� c6� 2.d4� d5� 3.�c3� g6� 4.�f3� �g7�
5.�f4� dxe4� 6.�xe4� �g4� 7.�c4� �xf3�
8.�xf3� �f6� 9.�g5� 0�0� 10.0�0�0� h6�
11.�xf7� �xf7� 12.�xf7+� �xf7� 13.�b3+�
�d5�14.�xb7��xf4�Diagram 

�
 

Kennelijk vreesde Iwan na het slaan op a8 

het opsluiten der dame. Die valt evenwel 

niet 1,2,3  te declareren. 

 
15.�he1� �d7� [15...�d5� 16.�xa8� �c7�
17.�e3��b6�18.�xb8��xb8]�16.�xc6��b6�
[16...�f6]� Deze zet had de winst vastge-

houden, als pleister voor de donkere mo-

narch die zo voor schaakjes over de f-lijn 

wordt behoed. Echter na de volgende witte 

riposte krijgt die zijn stuk weer retour…�
17.�f3� �d6� 18.g3� g5� 19.�b1� �d5�
20.�e4��e8�21.gxf4��f5�22.�d3��d5��
 

Diagram op de volgende pagina 
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�
�
23.�b5+� [23.c4� �xf4� 24.�xe7+� en Iwan 

kan kraaiend van plezier de stekker uit de 

beademing trekken.  ]�23...�d7��
 

Slotdiagram 

�
�
�Gevolgd dus door een mysterieuze aanval 

van remise… Kim, bedankt! 

 

 

Consult 3 
 
Bord 1 

 
□ Geert ‘T’  Hovens (1971) 

■ Arthur Hendrickx  (1773)  

 
Speciaal voor deze pot werd de assistentie 

ingeroepen van de gekende schakende die-

renarts dokter Leo van der Leeuw.  

Velen weten wel waarom… En huiveren… 

Goed, na een 13-tal zetjes weet Geert via 

de Löwenthal(!) variant van het Siciliaans, 

Arthur aan het hoesten en niezen te krijgen. 

Een dominerend paard op d5 besmet de 

zwarte veste.  

 

Stelling na 13….b5 

 
 

Ruil op f6 ligt voor de hand, waarna het 

volgende ros op d5 opduikt. Geert doet het 

anders en A. schaakt nog een tijdje vrolijk 

mee. G. gaat dan uiteraard drukken op de 

zwakke d6 boer en amputeert hem op zet 

22. Au! Maar dan na  30.�d2-d1 … 

�
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kan zwart  reconvalesceren middels 

30….�d8 en snijwerk op d3! Er verdwijnen 

diverse witte pionnen voor de kwal en Dr. 

Van der Leeuw beschouwt Arthur als gene-

zen! Die echter gaat via 30…�d7? aan zijn 

kans voorbij. Maar weer laat een speelse 

tijger zijn prooi los op zet 35. Klauwzeer? 

Bijtvrees? Geerts pluspion blijkt maar las-

tig in klinkklare munt om te zetten. Totdat 

Arthur na 55 zetten zichzelf een lethale in-

jectie toedient en de T.T. uit kan tikken.  

�
�

 Stelling na 55…g4? 

 

Na 55…h4 kan het nog knap lastig worden. 

Er volgt nu 56.f4 en wit wandelt naar bin-

nen en ruimt op. 

 

 

 

Ingsj? Iche? Rabiaat, Nico! 

Dat liep dus maar net goed af. Voor G. 

 

Om de kosten te drukken volgt nu een 

groepsconsult van de borden 2 (Bas), 3 

(Piet), 4 (Marc) en 6 (Guido). Zij allen 

overleefden de hun toegebrachte verwon-

dingen niet… 

 

 

Groepsconsult 3 
 
Borden 2, 3, 4, 6 
 

Patholoog-anatoom: Dr.Eeuwigrust 

 

Bas: 

 

Hier een typisch geval van overprikkeling 

van de gyrus cingularis: een black-out. 

 
 

Stelling na 24.�fd1 

 

Zwarts toestand baart zorgen vanwege het 

zwakke boertje op d3. B. liet het daarom 

maar in de steek (!) en trok 24….�c6  Er 

kwam: 25.�xd3 �xb4? 26.�xh7+ en de 

levensgeesten weken snel… 

 

Piet: 

 

Hij nam het op tegen Leudals coming man 

Coen Oosse, immers clubkampioen! Piet 

wordt er vooralsnog warm noch koud van 
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en komt na 20 zetten flink in de plus. Door 

wat ongelukkig manoeuvreren door onze 

Thesauriër, weet Coen licht te domineren 

en een pion te verspijzen. Maar dan ont-

staat een eindspel met ongelijkgekleurde 

lopers. Remise dus? Kijkt U zelf eens even 

in Piets strot en zeg eens AAA… 

�
�

 stelling na 44….�f6-e5 

 

Nou? Verloren dus! De verre vrijpion op a5 

en de plusboer op de K-vleugel doen Piet 

verstikken. Pfffffff….. 

 

Marc: 

 

Hij weerlei in zijn pot tegen Hans Kivits 

mijn amateurpsychologische observaties in 

het vorige verslag en verloor. M. had ken-

nelijk de bijsluiter bij een witte Morra niet 

goed gelezen en stond lange tijd onder 

druk.          Der große Kladderadatsch und 

Durchfall  komt na 27 zetten. Hans heeft 

zojuist zijn gambietpion teruggehaald en 

staat nog steeds uitstekend. 

Maar dan trapt Marc vol op een met glib-

berolie ingesmeerde, bevroren bananenschil 

en smakt hij vervolgens berstens vol over-

tuiging tegen de rotsbodem genaamd neder-

laag. Zelfs de knapste schaakdokter kan 

niet meer helpen… 

 

Zie het diagram hiernaast… 

 

Au! 

 

Diagram na 27. �d6xe6 

 
 

De ganse Roffert verwachtte hier nu 

27….�g7 of 27…�b6 of 27… �f8. 

Marcs ratio liet hem hier echter in de steek 

en hij speelde 27…�f7, gebaseerd op emo-

tie (aanvallen!) Om zich na 28.�xc6! terug 

te vinden in Nephelokokkygia
2
, het paard 

gaat op stal… De pot is uit. 

 

 
 

Verloren schaakster in Nephelo. Verliezen is niet 

altijd zo erg… 

                                                 
2
 Nephelokokkygia� wolkenhemel der vogelen en oord 

voor geesten van verloren dammers en schakers. 

 Engels: Cloudcuckooland. Er wordt daar veel gelachen 

en gedronken… 
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Guido 

 

Hij werd die middag geconfronteerd met 

een Leudalse collega-jeugdspeler. Via zijn 

vaste Scandinaviër komt G. in de knoei 

wanneer hij een stuk op laat sluiten. 

 

 
Opsluitstelling na 12…�e5-g6? 

 
 

Remedie: 13.g4 en de loper is ribbedebie. 

Tegen 2 pionnen. Guido speelt echter 

14…�b6-c6  Zie diagram 

 
 

 

Ruud mist nu het computercoole 15.0-0! En 

houdt (winnend) voordeel vast. R. gaat 

verder met 15.�f1 waarna Guido weer kan 

counteren en met 15…�h4  16.b5  �g2  

17.��g1 �xh2 zelfs het voortouw neemt. 

Gaat dan op zet 22 in een shock, want 

speelt …�e7?  Zie diagram 

 
Shockstelling  

�
�

En na 23.�xf7 wordt Guido nog een dikke 

50 zetten lang op het Procrustesbed
3
 gelegd 

alvorens de exitus intreedt… 

Zo kwam de score op 4,5 punt voor de 

Middenlimbo’s. Winst dus. En weer was ik 

het zelf die als laatste Venlo’s bevlekte bla-

zoen enigszins op moest zien te poetsen. 

Altijd ik. 

 

 

Consult 8 
 
Bord 5 
 

□ Nico van der Hoogt (1871) 

■ Jack Sonnemans (1720) 
 
                                                 
3 Procrustesbed� Procrustes was de bijnaam van 

een Griekse mythologische rover in Attica, die 

gevangen reizigers op zijn bed uitrekte als ze te 

kort waren en hun uitstekende leden afzaagde als 

ze te lang waren. Uiteindelijk werd hij door The-

seus gedood. Met op het procrustesbed liggen 

bedoelt men  een pijnlijke positie waarin iemand 

met geweld wordt gebracht. Dat verwacht je niet 

in lieflijk Leudal… 
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 Doordat ik dus als laatste nog wat cosmeti-

sche scoreverfraaiing trachtte te bewerk-

stelligen, diende een roedel schakers lijd-

zaam Jacks en mijn inspanningen uit te zit-

ten. Ha, ha, ha!! In ernst; een langdradige 

Spanjaard -gelukkig had ik tevoren een zet-

pil “genomen”- werd door ons beiden op-

gerekt tot zo’n 73 zetten. Het was omtrent 

klokke 0,5 zeven toen ik 73.�a4 trok, op-

keek en Stephan een geeuw van een leeuw 

doormidden zag bijten. Spontaan gaf ik 

remise. Terecht bleek achteraf. 

Dankzij vernuftig spel mijnerzijds nl. had 

ik de zich bravoureus verdedigende Jack 

een pion kunnen ontfutselen. Waarna er een 

klassiek enkeltoreneindspel resteerde met 4 

witte pionnen op de K-vleugel tegen 3 

zwarte. Normaal remise. En valt in de 

handboeken terzake na te vlooien. Een aan-

rader voor de ambitieuze schakers onder U 

is hieromtrent het werk van John Emms: 

“Survival Guide to Rook Endings”.
4
 

Deze kwestie werd ook besproken in 

“Schachmagazin 64”, 09/2008, waarin dit 

eindspel werd afgespeeld door de dames 

Cramling en Stefanova. (WGM’s) De laat-

ste verloor toch. Devies daarom voor de 

kleinere schakers onder ons: “Doorspe-

len!”  

Een tip uit dit artikel: 

 

 “Breng als verdedigende partij je toren op 

de grondrij op g1 (controle van achteren), 

speel h5 zodat de witte koning niet op g4 

kan nemen in het geval van het witte g4.” 

 

Tja, dat wisten Jack en ik toen even niet.  

Als afsluiting van dit gratis einspelspreek-

uurtje werpen we een blik op de situatie na 

60 zetten. 

Co-assistent Rybka 2 opereert verder en 

hecht af… 

 

 

 

Stelling na 60….�c8-b8 

                                                 
4
 Neen, neen, dit heeft in het geheel niets van doen met 

het omstreden huidige horecale rookverbod. ☺ 

 
 

Hier ontbrak het mij dus aan enige funda-

mentele eindspelkennis. Triest na 50 jaar…�
Rybka werkt als volgt af:  
�
[� �b8� 61.�a1� (onderste rij!)� � �d8� 62.g5�
(�b1)� � � � 62...hxg5� � � 63.fxg5� � � �d2��
64.�a8+���e7������65.�a7+������e8��66.g6����
�f2+��4��67.�e4����fxg6����68.hxg6�����f8����
69.�d5�����g2����70.�d6�����xg6+����71.e6����
�g8� � � �72.�d7� � � ��g2� (�g1)� � � �73.�a8+����
�h7����74.�a6����g5�(�d2+)����75.e7]�
Tuut, tuut, tuut… 

 

Einduitslag: 
Leudal 1 – Venlo 2:   5-3 
 
1. Arthur Hendrickx Geert Hovens    0-1    

2. Raoul Lemmen Bas vd Grinten  1-0  

3. Coen Oosse  Piet Thijssen    1-0   

4. Hans Kivits  Marc vd Lee      1-0   

5. Jack Sonnemans Nico      ½ 

6. Ruud van Meegen Guido Faassen    1-0  

7. Leon van Duren Huub Borghouts  0-1 

8. Iwan Sentjens Kim Clabbers      ½ 

  

Beterschap beloofd!    

 

W.G. 

Nico   

   

    

 

 
                                   “Nooit meer hoofdpijn”© 










 



 

Venlo 3 wint va
 
Venlo 3 heeft op zondag 8 feb
dan toe alles had gewonnen e
mede te danken aan de sterke
ten te winnen. En hoe! 
Op het eerste bord greep Gera
Damegambiet op het bord. Ge
Verdediging. Zwart speelt zijn 
idee is om met deze loper Pb1
ten. Door 9. …Pbd7 (terwijl b6
men. Een blunder. Dat leidde v
 
Op het tweede bord speelde W
fraaie aanvalspartij, een Sicilia
 
Willem Suilen – Christian Hoeb

 

Na 11 zetten had Willem al gro
het paard op 10.Pd6 dodelijk (z
De koning moet van zijn plaats
heel kwetsbaar. Willem slaat o
zijn loper en als na 13.Pxb5 de
dreigt te komen, creëert wit na
15.dxc6 een overmacht aan vr
worden geruild en even later o
probeerde nog tegenwicht te b
vleugel, maar Willem ruilde pio
aan die kant niets overhield. D
open g-lijn ontstond kon hij me
koning isoleren. Na 44 zetten g
de eindstelling 
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 van koploper 

ebruari 2009 verrassend gewonnen van T
 en koploper was in de 2

e
 Klasse B LiSB.

rke beurt van onze ‘jonkies’ Willem en Sjo

erard in ’t Veld (zwart) mis op de negende
Gerard speelde 1.Pf3 d5 2.d4 Pf6 3.e3 Lf5
ijn witveldige loper naar f5 om insluiting te
b1 te slaan, zodat wit minder druk op het 
b6 al gespeeld was) liet hij zomaar een w
e van kwaad tot erger. Gerard moest na 2

 Willem met wit tegen Christian Hoeben. 
iliaan vierpaardenspel. 

oeben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    

groot voordeel. Feitelijk is 
k (zie stelling 1). 
ats en zijn positie op e7 is 
t op de 12

e
 zet op b5 met 

 de Dame op d6 binnen 
na 13. …d5 14.exd5 Dd8 
 vrijpionnen. De Dames 
r ook nog een Toren. Zwart 
e bieden op de konings-
pionnen af, waardoor zwart 
. Doordat er ook nog een 
met zijn Toren de zwarte 
n gaf zwart op. Stelling 2 is 

            S

 Tegelen 1 die tot 
B. De overwinning is 
jors die beiden wis-

de zet. Er kwam een 
Lf5. Dit is de Keres-
 te voorkomen. De 
et centrum kan zet-
 wit paard op c6 ko-
a 22 zetten opgeven.  

n. Willem speelde een 

   Stelling 1 

Stelling 2 
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Kim Clabbers speelde op bord drie remise tegen Piet Hoeben. Kim speelde met zwart 
zijn vertrouwde Hollands. Het was duidelijk dat wit daar niet blij mee was. Wit speelde 
speelde op remise door alles wat maar kon af te ruilen. Zo werd de ziel uit het spel ge-
haald. Het kwam Kim trouwens wel goed uit, omdat hij de avond tevoren had gefeest. 
Een snelle remise in 25 zetten. 
 
Karl Jacobitz speelde op het vierde bord een lange partij tegen Pim Lammes en verloor 
helaas. Karl speelde het hem vertrouwde Damegambiet. Zoals gewoonlijk werd dit ge-
weigerd. Karl kreeg na de Dameruil een zwakke pion op de halfopen d-lijn. Hierop richtte 
zwart zijn aanval. Wit kon deze pion niet verdedigen, maar hij kreeg er een vrijpion voor 
terug op de b-lijn. Het probleem was echter, dat hij geen stukken genoeg had om deze 
pion naar het promotieveld te brengen, terwijl de zwarte koning naar de pion toe kon lo-
pen. Toen de pion op b6 viel, was de partij eigenlijk voor wit verloren. Zwart heeft hierin 
geen fouten gemaakt. 
 
De kortste partij schreef Sjors Clabbers met Schots op zijn naam tegen Manfred Friesen. 
Sjors won met zwart gemakkelijk, maar daar zag het na de negende zet niet naar uit. 9. 
…d5 was een slechte zet van zwart, omdat wit met zijn loper het paard op f6 kon nemen, 
waardoor d5 voor zwart verloren ging. Gelukkig voor Sjors deed wit daarna alles fout wat 
hij fout kon doen. Sjors heeft daar goed van geprofiteerd.  
 
Tenslotte speelde Ad Burgmans op het zesde bord tegen Piet Kuntzelaers een Konings-
indische partij. Ad kwam in een gewonnen stelling te staan, dacht hij. Maar Piet heeft wel 
voor hetere vuren gestaan. Hij heeft immers Jan Op de Laak als sparringpartner. Ad 
opende de Koningsvleugel van zwart en had met Paard, Loper en Dame voldoende ma-
teriaal om de zwarte Koning klem te zetten. 
 
Piet kon echter met zijn beide paardjes een geforceerd mat voorkomen. Hij kreeg wa-
rempel goed tegenspel toen Ad te laat zijn Torens mee liet werken waardoor de witte 
Koning een aanvalsprooi werd van de zwarte Torens, ondersteund door de loper. Ad 
bood remise aan, maar de captain van Tegelen vond dat Piet kansen had en liet hem 
doorspelen. Na lang zoeken en schuiven ruilde zwart zijn Dame tegen de witte Dame, 
maar zag over het hoofd dat wit daarmee een vrijpion kon creëren en zou kunnen pro-
moveren. Ontgoocheld gaf hij op. 
 
 
 Venlo 3 Tegelen 1  
1 Gerard in ‘t Veld Hartmut Anders 0 – 1 
2 Willem Suilen Christian Hoeben 1 – 0  
3 Kim Clabbers Piet Hoeben ½ – ½ 
4 Karl Jacobitz Pim Lammes 0 – 1 
5 Sjors Clabbers Mandred Friesen 1 – 0  
6 Ad Burgmans Piet Kuntzelaers 1 – 0  
   3½ – 2½ 
 
 
Ad Burgmans 
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Voerendaal�I�−�Venlo�I��(=Venlo5!!)�
�
De�competitieleider�van�de�LiSB�heeft�bedacht�dat�de�wedstrijden�van�Voerendaal�tegen�DE�
prachtige�Koninklijke�Venlosche�Schaakvereniging�gespeeld�worden�in�Roermond.��Ja�wat�
moeten�wij,�simpele�zielen�uit�het�noordlimburgse�tegen�de�matadoren�uit�het�zuiden.�Een�
Tom�Bus�die�bijna�2200�heeft�en�verschillende�die�zo�rond�de�2000�elopuntjes�zitten(wat�zijn�
ze�waard....?!)�
�
Vooraf�werd�het�idee�geopperd�of�o.g.�aan�bord�vier�zou�gaan�zitten�dan�hadden�we�mis−
schien�nog�één�puntje.�Maar�goed:�nu�had�ik�eindelijk�de�kans�om�eens�tegen�een�regionale�
subtopper�te�spelen,�dus�wilde�ik�graag�toch�op�één.�Onze�teamlIJder�wilde�natuurlijk�met�wit�
spelen�dus�waren�de�borden�snel�verdeeld.�
Nadat�ik�zelf�maar�even�achter�het�bord�bleef�en�keek�bij�Bertram�zag�ik�het�volgende:�
�
Voerendaal�−�Bertram�Lietz�
1.e4�e5�2.Lc4�Pc6�3.Pc3�Lc5�4.Dg4�Df6�










 
Jullie�kunnen�begrijpen�dat�IK�dit�soort�stellingen�niet�snapte.�Helaas�voor�Bertram�zat�hij�
tegenover�een�jong�gastje�die�al�deze�variantjes�natuurlijk�uit�zijn�hoofd�kende(hij�vertelde�
dat�de�hoofdvariant�mat�in�22�of�23�was......nou�ja.......ik�dacht�dat�we�schaakten�voor�de�ge−
zelligheid(...)��
�
Kijkend�bij�onze�teamcaptain�leek�die�zijn�favoriete�spelletje�te�spelen:�pionnetje�offeren�in�de�
opening,�actief�stukkenspel�en�tegenstander�oprollen.�Hij�had�een�theoretische�stelling�van�
de�doorschuifvariant�van�het�Frans�op�het�bord.�Je�kunt�wel�verder�komen�maar�Sraar�wist�
niet�precies�hoe�dit�moest�en�verslond�tijd.�Verder�kreeg�hij�door�toch�te�langzaam�spel�te�
weinig�compensatie�voor�de�pion.�Ron�leek�in�eerste�instantie�nog�een�goede�stelling�te�
hebben�maar�ineens�kreeg�zijn�tegenstander�toch�de�overmacht.�Zelf�wilde�ik�tegen�zoFn�
crack�zo�vlug�mogelijk�uit�de�theorie�maar�toch�wel�met�een�bekende/fijne�stelling�voor�me.�
Maar�goed,�helaas�voor�mij�kende�natuur�Tom�de�theorie�veel�te�goed�en�werd�de�stelling�al�
meteen�vervlakt.��
�
�
�
�
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�
Allereerst�ging�Bertram�zo�verder:�
�
5.Pd5�Tja�daar�zit�je�dan�als�speler�tegen�een�of�andere�theoretische�variant!�Wie�verwacht�
nou,�als� je�dit� nooit�eerder�gezien�hebt�dat� je� kunt� laten� inslaan�op� f2.....�5...Dxf2+�6.Kd1�
Hoe�goed�onze�Duitse�versterking�van�het�team�wel�niet�is�zie�je�hier.��
Kijk�allemaal�naar�de�stelling�en�wat�zegt�Rybka.�NATUURLIJK�dezelfde�zet�die�onze�man�
speelt:��
6...Kf8�7.Ph3�Dd4�8.d3�d6�9.Dg3�Lxh3�10.gxh3�










 
Wat�een�ellende.�Twee�diagrammen�al�binnen�10�zetten�dan�weet�je�genoeg!�
Onvoorstelbaar�dat�zwart�hier�uit� is�gekomen.�Maar�op�hét�moment�dat�hij�even� rust�moet�
nemen�raakt�hij�het�paadje�kwijt....Na�Pa5�moet�wit�maar�zien�of�hij�zomaar�wint�(in�de�partij�
ging�het�redelijk�vlot.)�Na�bv�Pa5.11.�c3�Df2�Dxf2�Lxf2�ZTf1�en�c6(!)� is�de�stelling�nog�lang�
niet�beslist!�10...Df2�11.Dxf2�Lxf2�12.Tf1�Lb6�13.Pxc7�Pxb6�is�mogelijk�nog�sterker.�Echter�
de�stelling�is�nu�echt�uit.��13...Lxc7�14.Txf7+�Ke8�15.Txc7�En�na�wat�taai�verweer�gaf�zwart�
er� de� brui� aan!� Die� jeugdspelertjes� van� tegenwoordig� weten� teveel� van� de� opening!�
Sh...........................1−0�
�
Daarna�werd�Ron�toch�langzaam�weggedrukt.�Op�een�gegeven�moment�kon�hij�het�mat�niet�
meer�verhinderen.�Achteraf�vertelde�zijn�tegenstander�dat�hij�ook�bijna�2200�had�gehad......�
Zoals�geschreven�was�de�compensatie�voor�Sraar�te�weinig�en�moest�ook�hij�zich�gewonnen�
geven�na�zwaar�knokwerk.��
Nou�dan�moest�ik�maar�een�4−0�nederlaag�zien�te�voorkomen....�
�
�
Joop���Tom�Bus�
1.e4�c5�2.Pf3�Pc6�3.d4�cxd4�4.Pxd4�Pf6�5.Pc3�d6�6.Lg5�e6�7.Dd2�Le7�8.0�0�0�0�0�Hier�
moet�je�gewoon�verder�gaan�met�f4�etc.�Echter�ik�wilde�wel�de�bekendere�paden�tegen�zo�
een�sterkere�tegenstander�verlaten.�Deze�jongens�kennen�(bijna�2200!)�veel�te�veel�theorie.�
Dat�zie�je�meteen�na�mij�volgende�zet.�9.Kb1�Hij�had�dit�al�ooit�tegen�gehad�en�uitge−
zocht...tja�shit�zeg.�Na��9...Pxd4�10.Dxd4�������������	�
�����������������
10.Pxe4�Is�de�stelling�totaal�in�evenwicht.�Dat�kon�ik�niet�ruiken.�Maar�goed....dan�zijn�we�in�
ieder�geval�uit�de�opening!�11.Pxe4�Lxg5�12.Pxg5�Dxg5�13.Dxd6�Ld7�Ja�iedereen�ziet�wel�
dat�de�Loper�verboden�is�natuurlijk.�Maar�hoe�kom�ik�hier�nu�tot�een�goede�aanval.�Ik�begin�
goed.�
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14.h4�Df6�15.Ld3�Lc6�16.f3�Tfd8�17.Dg3�Ld5�18.Df2�h6�Hier�moet�ik�verder�met�op�bouw�
als�Td2�en�thd1.�Ik�wil�echter�aanvallen�omdat�ik�anders�bang�ben�weggespeeld�te�worden�
door�mijn�veel�sterkere�tegenstander.�Maar�Tdf1�is�niet�zo�best.�19.Tdf1�Een�slechte�zet�in�
combinatie�met�de�volgende�die�ik�wel�gezien�had.��19...b5�20.b3�Dit�is�gewoon�slecht�en�dat�
geeft�zwart�aanknopingspunten.�De�stelling�was�nog�in�evenwicht�20...a5�Ja�nu�krijt�zwart,�zo�
lijkt�het�een�dodelijke�aanval.�ik�moest�wat�verzinnen�en�écht�gaan�kijken.�Nu�ik�vond,�in�mijn�
bescheiden�ogen�de�beste�verdediging.�21.g4�a4�22.g5�Hier�moet�zwart�Df4�spelen�en�de�
zwarte�aanval�wint�waarschijnlijk.�22...Dc3�23.De1�Zwart�moet�nu�verder�gaan�met�Dd4�en�
als� wit� hem� volgt� naar� b4� gaan� Wit� komt� er� dan� slechter� uit.� 23...Dxe1+� 24.Txe1� axb3�
25.axb3�Lxb3�26.gxh6�gxh6�27.Lxb5�Ik�ben�er�beter�uitgekomen�dan�ik�een�zet�of�6�/7�ge−
leden�verwacht�had.�Rybka�geeft�dat�zwart�een�plus�heeft�van�0.60.�Altijd�de�vraag�of�dat�
genoeg�is�voor�de�winst.��27...Ld5�[27...Tdb8�Achteraf�vertelde�Tom�dat�hij�Tb8�had�moeten�
spelen.�Hij�verwachtte�dat�dit�won.�Dat�is�echter�veel�minder.�Ik�pak�gewoon�op�b3�en�speel�
daarna�Kb2�en�het�is�potremise�volgens�mij!]�28.Le2�Dit�had�hij�duidelijk�niet�verwacht�"een�
terugzet".:�daar�wordt�vaak�geen�rekening�mee�gehouden.�Zwart�staat�nog�steeds�beter,�de�
witte� torens� staan�matig/slecht.�28...Kg7�29.Thg1+�Kf6� 30.Tg4�Tab8+� 31.Kc1�La2�Dreigt�
een� kleinigheid.� 32.Ld3�wat� een� knappe� verdediging� van� die� witspeler......Wat� een� talent�
(kuch�kuch.....)�De�stelling� is� intussen�al� in�evenwicht!�32...Tb1+�33.Kd2�Txe1�34.Kxe1�e5�
35.Ta4�Le6�36.Kf2�Td4�37.Txd4�exd4�38.f4�Lg4�39.Kg3�Hier�werd�ik�zowaar�even�nerveus.�
Potjandorie.�Zo�goed�gespeeld�en�dan�verlies� je�zo�het�uitspel� tegen�zo'n�crack.�Dus� toch�
maar� even� de� rug� krommen!� 39...Lf5� 40.Kf3� [40.Lxf5� Kxf5� 41.Kf3� h5� en� zwart� wint!]�
40...Lxd3�41.cxd3�Kf5�[41...h5�42.Ke4�Ke6�43.Kxd4�Kf5�en�wit�wint,�dus�dat�kan�niet]�42.h5�
[42.Kg3�In�eerste� instantie� lijkt�zo'n�stomme�computer�deze�stelling�als�remise�in�te�schat−
ten,.�Maar�dit�verliest�gewoon.�Dat�had�ik�toch�goed�gezien�achter�het�bord!�42...h5�43.Kf3�f6�
44.Kg3�Ke6�45.Kf2�Kd6�46.Ke2�Kc5�47.Kd2�Kb4]�42...f6�Zwart�komt�nu�niet�verder.�Zowel�
wit� als� zwart� kunnen�kijken�of� ze� er� door� komen�op� de�d−vleugel.�43.Kg3�Ke6�44.Kf3� f5�
45.Ke2� Kd5� 46.Kd2� Kc5� 47.Kc1� [47.Kc2� Kb5� 48.Kb3� Kc5� 49.Ka4� dit� wint� zelfs� voor� wit�
49...Kc6� 50.Kb4� Kd6� 51.Kc4� Kc6� 52.Kxd4� Kd6� 53.Kc4� Kc6� 54.d4� Kd6� 55.d5]� 47...Kb4�
48.Kb2��
�
En�Tom�bood�remise�aan.�Geen�reden�voor�mij�om�het�af�te�slaan.�Tom�niet�blij;�ik�wel.��
�
�
Joop�Jansen�
�

Diagram na 10.Dxd4 
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�
Woldering/�Voerendaal�−�Joop��
�
�1.d4�Nf6�2.c4�c5�3.e3�g6�4.Nc3�Bg7�5.Nf3�0�0�6.Bd3�d6�7.Qc2�Nc6�8.a3�Bg4�9.Ne2�Ja�
daar�zit�je�dan�met�zwart.�Alles�al�zo�een�beetje�ontwikkeld.�Wit�doet�niets�(blijkt�hij�lang,�met�
HEEEEEEEEL�VEEEEEEEEEEEEEEl�succes�vol�te�houden).�Ik�had�er�hier�al�de�balen�van�
maar�ja...............Zo�rond�deze�tijd�9�zetjes�ging�ik�eens�kijken.�Onze�TeamlIJder�stond�na−
tuurlijk�toen�alweer�verloren,�aldus�eigen�zeggen�na�1.�e2−e4,�Pg8−f6�gaf�hij�de�moed�al�op�
en�het�was�vechten�tegen.........)�Bij�Mart�een�typische�Mart−stelling.�Gelijk�weinig�spectacu−
lair.�Maar�hier�had�Ger�al�beslissend�voordeel�door�een�stuk�buit�te�maken.�

�
�
Ger�−�Voerendaal�1.e4�c5�2.d4�cxd4�3.c3�dxc3�
4.Pxc3�e6�5.Pf3�Le7�6.Lc4�a6�7.0�0�Pf6�8.e5�
Ph5�9.g4�
�
�
en�wit�wint�een�stuk�9...b5�10.Lb3�0�0�11.gxh5�
h6�12.Kh1�Lb7�13.Tg1�Kh8�14.Tg2�d5�15.Pd4�
Dc8�16.Dd3�Tg8�17.Lc2�g6�18.hxg6�fxg6�
19.Txg6�Rybka�geeft�hier�mat�in�6�dus.....Ger�
deed�er�iets�langer�over�maar�het�praten�niet�
waard.�1R0!�Goed�gespeeld!�Dit�binnen�een�drie�
kwartier.��
�
�
�

�
�

�
�
�
�
Nou�ik�ging�maar�verder.�Ik�was�jaloers�dat�hij�
zo�snel�klaar�was.�
Met�Ger�wat�aan�het�buurten�dat�dit�soort�tegen−
standers�me�slecht�ligt.�Ik�kan(in�goeden�doen)�
van�velen�winnen�maar�nog�van�MEER�verlie−
zen.�En�als�de�7�magere�jaren�zich�aandienen�
verlies�ik�meestal�langdurig.�Het�voorteken�was�
slecht.�Tegen�Maarten�(niet�de�slechtste�op�de�
club)�kon�ik�eenvoudig�remise�maken�maar�
moest�tweemaal�achter�elkaar�blunderen:�zie�
hier:��
�
�
Als�ik�hier�Te1�en�daarna�Te1−e2�speel�is�er�
geen�doorkomen�aan.�Maar�ja�dat�speel�ik�niet�
dus�een�VETTE�NUL!�

�
�
�
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9...Te8�10.dxc5�dxc5�11.h3�Lxf3�12.gxf3�Hier�
wint�waarschijnlijk�Pe5�meteen�al.�Pf4�is�het�
enigste�maar�na�Pxf3�heeft�zwart�een�pion�meer�
bij�goede�stelling.�Als�hij�Le4�speelt�volgt:Pxe4�
Dxe4�en�Da5�en�wit�komt�niet�goed�los.�Vooruit:��
winstkans�de�eerste�HALF�GEMIST�12...Tc8�
[12...Ne5�13.Be4]�13.f4�e5�14.Le4�Nu�is�Pxe4�
totaal�uit.�15.�Dxe4�exf4�en�het�gaat�mis,�na�Dd3�
GEMISTE�KANS.�TOTAAL:��ANDERHALF!�
14...Dc7�[14...Nxe4�15.Qxe4�exf4�16.Qxf4]�15.f5�
Pe7�16.fxg6�hxg6�17.Ld2�a6�18.0�0�0�b5�
19.Thg1�b4�Ik�laat�hier�maar�het�commentaar�
weg;�snappen�deed�ik�tot�nu�toe�weinig�en�dat�
werd�bevestigd�door�de�voorgaande�zetten.�Ik�
wilde�hem�gewoon�MAT�zetten.��20.a4�b3�
21.Db1�Dd7�22.a5�Hier�moet�zwart�verder�gaan�

met�Pxe4�Dxe4�en�f5�en�alle�stukken�van�zwart�staan�goed�terwijl�die�van�wit�matig/slecht�
staan.��Ook�De6�meteen�of�Tcd8�is�beter�als�het�achterlijke�plan�dat�ik�kies.�Maar�ik�dacht�
hier�al�dat�het�uit�was............�22...Da4�23.Ld3�Ted8�24.Pc3�Dd7�Nog�steeds�staat�zwart�uit−
stekend.�Er�is�niets�voor�hem�aan�de�hand.�Alle�stukken�staan�goed....maar�hoe�nu�verder.�
25.Le4�Volgens�Rybka�kan�ik�hier�ongestraft�op�h3�pakken�en�ja�dan�lijkt�zwart�gewoon�een�
volle�boer�voor�te�staan!Echter�wat�ik�speel�is�volgens�Rybka�het�sterkste!�25...De6�26.Ld3�
Dit�had�ik�van�te�voren�bedacht.�Hij�dekt�tenslotte�telkens�alles.�Nu�had�ik�de�manoeuvre�
Pc6−b4−a2�gezien(al�enkele�zetten�daarvoor�na�...b3�natuurlijk.�Maar�op�het�moment�zelf�
speel�ik�het�niet.�Ofschoon�de�volgende�zet�nog�steeds�niets�vergooid.�26...e4�27.Lxe4�Hier�
moet�zwart�verder�gaan�met�Pxe4�Dxe4�Lxc3�en�de�stelling�is�gewonnen�voor�zwart.�Daar�na�
Dxe6�met�het�tussen�schaakje�op�d2�gespeeld�wordt.�Na�Pxe4�kan�wit�niet�Pxe4�spelen�daar�
dan�Wit�Dxc4�speelt.��en�de�stelling�is�ook�uit.�DE�TWEENENHALFSTEKANS�(goe�neder−
lands)�DIE�GEMIST�IS!!!!!!�27...Dxc4�[27...Pxe4�28.Pxe4�f5�29.Pc3�Dxc4]�28.Tg5�Yes�dit�is�
de�stelling�die�ik�hebben�wilde.�Pc6�en�via�b4�de�vernietigende�klap�uitbrengen.�Stelling�is�
totaal�uit.�Kun�je�je�voorstellen�dat�ik�dit�soort�manoeuvres�al�gezien�heb�bij�b4−b3(toch�nog−
al�wat�zetten�geleden)�en�nu�op�de/het�moment�speel�ik�het�WEER�niet.�KANS:�3½.Ook�een�
verdubbeling�van�de�d−lijn�leid�simpel�tot�winst.�zwart�dreigt�van�alles.�Soms�Pxe4�of�andere�

paarzet�en�dan�Lxc3�en�uit�met�de�pret....We�zul−
len�het�maar�bij�DRIENENEENHALF�houden.....)�
28...Pfd5�??Slechte�zet.�Er�was�echt�vee−
eeeeeeeel�beter.�dus�29.Ld3�Poe�dat�is�schrik−
ken.�Bijna�gevangen�midden�op�het�bord�zonder�
dat�ik�het�gezien�had.�Maar�goed�NOG�steeds�is�
er�NIETS�aan�de�hand�voor�zwart.�Ld3�was�he−
lemaal�niet�de�beste.�Dd3�was�beter,�maar�ik�zal�
maar�niet�ingaan�wat�wit�allemaal�beter�kon�doen!�
29...Dh4�30.Tg4�Hier�kan�zowel�Dxf2�als�Dxh3�
gewoon�gespeeld�worden.�Maar�nee�hoor�ik�doe�
de�enigste�die�echt�matig�is.�ook�eerst�Pxc3�is�
nog�mogelijk!�Maar�nee�ik�niet.�KANS�VIEREN−
EENHALF�DUS!!!!!!!!�30...Dh5�31.Tdg1�
�
Diagram�
�
�
�
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�
Gelukkig� dus!!!!!!!!!� Na� Pxd5� is� het�mogelijk� al� niet�meer� te� winnen.�Maar�wit� is� een� echt�
knoeier(niet� zo� groot� als� die� zwartspeler� zoals� blijkt!!!!!!!� [31.Pxd5� Pxd5� 32.Lc4]� 31...Pb4�
32.Lc4�Zo�prachtig�gespeeld�van�zwart.�Stelling�is�uit.�Waarom�geeft�wit�niet�op!?�32...Td6�
????RUND�KOE�etc...............Ik�dacht�dat�er�een�PAARD�naar�a2�moest!!�Natuurlijk�de�stel−
ling�is�totaal�uit.�Na�Lxc3�is�Lxc3�niet�echt�een�goede.�Dat�kost�een�Dame�na�Pa2.�Dus�na�
Lxc3� moet� bxc3,� maar� ook� dan� is� Pa2� MINSTENS� STUKWINST!� VIJFENEENHALVE−
KANS!!!!!!!!!!�33.Tg5�Nu�kan�nog�steeds�Lxc3,�zelfs�als�de�dame� instaat.�Wit�zit�gewoon� in�
een�matnet.�Staat�huizenhoog�verloren.�Als�je�dan�Lxc3�niet�ziet,�speel�hem�dan�naar�f3�en�
hij� komt� weer� meedoen� aan� de� damevleugel,� maar� nee�
hoor.......ZESENEENHALVEKANS!!!!!�Evt�zelfs�als�wit�hem�achtervolgt�na�Df3�Tg2�Txd2�en�
je�offert�even�een�dame�tegen�toren�en�loper�en�de�stelling�is�totaal�uit.....IK�HOUD�OP�MET�
KANSEN�TELLEN�33...Dh4� [33...Df3�34.T5g3]�34.Pe4�Ja�nog�steeds�weinig�aan�de�hand.�
Als�ik�gewoon�wegga,�of�toch�Pa2�eindelijk�speel�of.......maar�nee�hoor�ik�moet�zo�hoog�no−
dig�een�kwal�offeren.�34...Txd2�35.Kxd2�Td8+�36.Ke2�Pc2�nog�een�onzinnige�zet�er�achter−
aan� en� ja� hoor� eindelijk� staat� wit� GEWOON� GEWONNEN.� � 37.T5g4� Dh5� 38.Lxb3� Pb4�
39.Pg5�Pbd5�40.De4�Td7�.�
ECHT�SLECHT�GESLAPEN�DIE�NACHT!�
�
�
De� volgende�dag�moest� ik�met�mijn� oude� clubbie� voor� de� kwartfinale� van�de� beker� in� de�
noord�Brabantse�kampioenschappen.�Ik�ben�daar�al�35�jaar�lid�van�dus�er�helemaal�onderuit�
gaan�kost�teveel�pijn,�dus�doe�dat�maar�niet.�
Gelukkig�wonnen�we�maar�wat�ik�bv�over�het�hoofd�zag�was�het�volgende:�
�

�
�
Zwart� (=o.g.)� heeft� een� kwaliteit� geofferd� voor�
een�sterke�vrijpion�op�b4�en�het� loperpaar.�Wit�
dreigde� een� sterke� aanval� te� krijgen� via� de�
breakzet� f5,� wat� wits� laatste� zet� is.� Hij� maakt�
echter�de�diagonaal�b8−h2�ook�mooi�vrij.�Zie�je�
het�mat�op�h2?!��
Het�ging�verder�met� ..Lc2�en�de�stelling� is�he−
lemaal�uit.�Wit�probeerde�nog�e3−e4,�maar�als�
ik� hier� gewoon� volgens� van� Wijgerden/Brunia�
een�loper�op�d3�pak�en�daarna�een�toren�op�d1�
heb� ik� toch� materiaal� gewonnen.� MAAR� NA−
TUURLIJK� ZIE� IK� DIT� NIET� IN� DE� MAGERE�
PERIODE!�Het�werd�gewoon� remise!�Gelukkig�
wonnen�we�met�2½−1½�en�zitten�we�in�de�hal−
ve�finale!�
�
�

�
Wie� o�wie� doorbreekt�mijn� vorm�en�geeft� gewoon�eens�LEKKER� iets�weg� tegen�mij!�Dan�
breken�misschien�mijn�zeven�vette�jaren(enkele�weken)�weer�aan...�
�
�
Joop�Jansen�
�
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�������������
Door: Bas van der Grinten�
 
AGENDA 

•  zo 15 maart Jeugdtoernooi Reuver (GP Jeugd) 

•  za 21 maart Rapidtoernooi in zaal LimianZ (clublokaal senioren) 

•  zo 29 maart 6e ronde LiSB-bondscompetitie 

•  zo 5 april Theo van Spijktoernooi in De Dörpel in Venlo (GP jeugd) 

•  zo 19 apr Slotronde LiSB-competitie (Roermond) 

•  24 apr t/m 2 mei  Jeugdkampioenschap van Nederland in Den Hulster 

•  Zo 26 apr Koninginne Stappentoernooi Blerick 
 
MEDEDELINGEN 
•  Zondag 5 april vindt in Gemeenschapshuis De Dörpel (aan de Gulikstraat) het 19e Theo 

van Spijk Jeugdtoernooi plaats, dat deel uitmaakt van de Grand-Prix-cyclus van de 
Limburgse Schaakbond. We verwachten natuurlijk dat jullie allemaal hieraan deelne-
men ! Aankondiging met verdere bijzonderheden zie elders dit clubblad. Inschrijving is 
overigens gratis voor jeugdleden van de Venlose Schaakvereniging. 

•  Van vrijdag 24 april t/m zaterdag 2 mei vindt in College Den Hulster voor het derde en 
laatste jaar het jeugdkampioenschap van Nederland plaats. 
Ook hierover meer elders in dit clubblad. 

•  Voor actuele berichten en diverse andere informatie bekijk onze website: 
www.venlose-sv.nl . 

 
JEUGDCOMPETITIE ALD WEISHOES 
 
De eerste cyclus is inmiddels afgelopen. De eindstand in de beide groepen is als volgt: 
 
Groep 2  (2 partijen per wedstrijd) 

 Score  Aantal wedstrijden    
1.  Dominick Hendriks   15,5   10 
2.  Famke Kovacs   14 12   
3.  Boris Peeters   12,5 10 
4.  Sjoeke Suilen   8,5  8   
5.  Jasper Adriaans   7  7 
6.  Inge Rijk   6,5   14   
7.  Baer Lamberts   6  10   
8.  Daniel Derkx 2,5  2  
 

Groep 1  (1 partij per wedstrijd) 

 Score  Aantal wedstrijden 
1.  Sjors Clabbers   13 13  
2.  Victor Peeters   8 11  
3.  Luca Kanters   7 12  
4.  Wai Keung Liu   7 13 
5.  Willem Suilen   5 6  
6.  Florens Cals   4,5 12  
7.  Jasper Hendrickx   2,5 6 
8.  Bart van der Linden   2,5 10   
9.  Isabel Kanters   2,5 12 
10.  Miki Nieczyporowski   2 14  
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JEUGDCOMMISSIE 
Instructeurs: 

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 
Extern wedstrijdleider : 
Jacques Faassen     tel. 3827315              jaquesfaassen@home.nl 
Jeugdleider: 
Bas van der Grinten  tel. 3523420  B.van.der.Grinten@inter.nl.net 
 
 

De Koninklijk Erkende Venlose Schaakvereniging 
 

organiseert op 
 

Zondag 5 april 2009 
 

het 

 

19e Theo van Spijk - jeugdtoernooi 
 

deel uitmakend van de Grand-Prix-cyclus van de LiSB 
 

 
Er wordt gespeeld in de volgende klassen: 

  A/B geboren in 1989 of later  
  C geboren in 1995 of later 
  D geboren in 1997 of later 
  E geboren in 1999 of later 
  F geboren in 2000 of later 
 
 Bij geringe deelname kunnen klassen samengevoegd worden. 
  De bedenktijd bedraagt per persoon: 
 15 min. in de klassen A, B en C 
  10 min. in de overige klassen 

 
In de categorieën A, B zijn geldprijzen beschikbaar, in de overige klassen bekers. 
 
Het toernooi wordt gespeeld in  

 
Gemeenschapshuis 
d'n Dörpel 
Gulikstraat 202 in Venlo 
(Tel.nr.: 077-3549041) 
 
 

Opgeven (vóór 2 april) bij: 
 
Bas van der Grinten 
Rijnbeekstraat 35 
5913 GA  Venlo 
tel 077-3523420 
e-mail:  
B.van.der.Grinten@inter.nl.net 

Het inschrijfgeld bedraagt : 
€ 4,- in de A/B-groep en € 3,- in de overige categorieën.  
Aanmelden is van 9.30 tot uiterlijk 10 uur. De partijen beginnen om 10.15 uur.  
De prijsuitreiking wordt verwacht omstreeks 16.30 uur. 
 
 

Sponsor: VAN SPIJK UITGEVERS 
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SCHEMA ACTIVITEITEN NK JEUGD 2009 VENLO 
(COLLEGE DEN HULSTER) 
(update 5-03-09) 
 

Gedurende alle toernooidagen:  

- Tafel met VVV-folders 

- “Standaards” in winkels binnenstad  

- KNSB-vlaggen en toernooivlaggen op diverse plaatsen in de stad 

(Stadhuis, Koninginneplein, Den Hulster) 

 

 Toernooi */ opening / sluiting  Nevenactiviteiten 
Vr 24-4 10.00-10.50 aanmelden 

10.50-11.20 opening 

11.30-18.30 ronde 1 

 

 

Za 25-4 11.30-18.30 ronde 2 
 

 

Zo 26-4 11.15-11.30 maken groepsfoto’s ? 

11.30-18.30 ronde 3 

 

Open Jeugdschaaktoernooi Blariacumcollege Blerick 

(aanvang 10.30) 

Ma 27-4 11.30-18.30 ronde 4  
 

Di 28-4 11.30-18.30 ronde 5 Levend schaakspel voor Stadhuis  (13.30-15.00) 

Straatsimultaan bij Stadhuis (15.30-17.00) 

Wo 29-4 
 

11.30-18.30 ronde 6 Vlaaien-schaaktoernooi (13.00-16.00) 

Do 30-4 
 

Koninginnedag 

11.30-18.30 ronde 7 Levend schaakspel bij Den Hulster  (16.00-17.00) 

Barbecue (voor deelnemers/begeleiders) in Den Hulster 

(17.00-19.00) 

Vr 1-5 11.30-18.30 ronde 8 Vriendschappelijke wedstrijd Venlo-Krefeld in Den 

Hulster  (12.00-15.00) 

Boekenstand J. Daniel  

Za 2-5 09.00-16.00 ronde 9 

Eventuele beslissingswedstrijden 

16.00-16.30 Prijsuitreiking en slui-

ting 

 

Boekenstand J. Daniel  

Activiteiten Servicepunt Zuid (partij-analyse en toer-

nooi) ? 

 

 

*: Alle wedstrijden vinden plaats in de aula van Den Hulster. 

 

Deelnemersaantallen (totaal 120): 
 

 
 
 
 
Website: www.lisb.nl/nkjeugd/ 
  

 A B C 

Jeugd 24 24 28 

Meisjes 10 16 18 

Tot. 34 40 46 
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Enkele Combinaties (tussen het stof gevonden) 
 
D. Bronstein – R. Keene 
Teesside 1975 
 
Zwarts laatste zet was 22..c5-c4. Hoe maakt 
wit het fraai af? 
23.Pg5!! Op 23..fxg5 volgt 24.Dd4 Lxg2 
25.Dh8+ Kf7 26.Dxh7+ en na 23..Lxg2 komt 
24.Txd7! Txd7 25.Dxf6 Lg7 (of 25..Tg7 
26.De6+ Kh8 27.Pf7+ Kg8 28.Ph6+ Kh8 
29.Dg8 mat) 26.De6+ Kh8 27.Dxd7. 
Zwart vervolgde met 23..Tc5. 24.Txd5! Txd5 
25.bxc4 fxg5 26.Dg4 (dreigt De6 mat) 
26..Tf5 27.Lxa8 Txa8 28.De4 Td8 29.Dd4 
Kf7 30.g4 Zwart gaf het op: na 30..Tf4 komt 
31.Dd5 mat, na Tc5 komt 31.Dh8 en na 

30..Tf6 komt 31. Dd5+ 
 
 
 
 
 
A. Karpov – V. Hort 
Bugojno 1978 
 
Na 24.De5-b8+ Kd8-e7 maakt wit het char-
mant af! 
Na 25.Txe6+ kan zwart het opgeven: 
25..Dxe6 26.Dc7+ Dd7 27.Ld6 mat  
 
 
 
 
 
 
 
 
Liu Wen Che – J.H. Donner 
Buenos Aires 1978 
 
Dit zal Donner niet leuk gevonden hebben. 
Na 14..f7-f5 wordt zwart eraf geblazen! 
Er volgt 15.Dh7+ Kf7 16.Dxg6+!! Kxg6 
(16..Kg8 17.Dh7+ Kf7 18.g6 mat) 17.Lh5+ 
Kh7 18.Lf7+ Lh6 19.g6+ Kg7 20.Lxg6+ en 
zwart geeft op: Na 20..Kh8 volgt 21.Lxf8+. 
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