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CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   2009-2010  nr. 3 
 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 
     

Clublokaal Senioren LimianZ 
 Kaldenkerkerweg 182/b 
 5915 AH  Venlo    077-3548969 
 

Speeldagen donderdag : 20:00 - 01:00 senioren 
 zaterdag : 14:00 - 15:30 junioren & 
   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 P. Smith familie.smith@home.nl 
 Schaapsdijkweg 11 077-3548436 
 5913 GL  Venlo  
 R.Vink                                                    ronvink@home.nl 
 Waterleidingsingel 61     077-3514644 
 5915 VT Venlo 
     

Internet: www.venlose-sv.nl 
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INHOUD  
 
Ontwerp omslag Marc van der Lee 
Programma t/m  1 maart 2010 Piet Thijssen 
Personalia / mededelingen Peter Smith 
Toespraak bij de uitvaart van Ine Wuts Ad Burgmans 
Externe Competitie KNSB Venlo 1 Henk van Gool 
Externe Competitie LiSB Venlo 2 Nico van der Hoogt 
Externe Competitie LiSB Venlo 4 Peter Smith 
Schaaktoernooi Praag        Hans Leenders 
Bad Wiessee Geert Hovens 
Interne competitie Geert Hovens 
Jeugd Bas van der Grinten 
PJKL 2009 Jacques Faassen en Stephan Thijssen 
Ledenlijst januari 2010 Bas van der Grinten 
 

PROGRAMMA  
 
 
Januari 2010 
02-jan-10 zat. Open Nrd-Limb. Snelschaakkamp. Horst 
03-jan-10 zon. Nieuwjaarstoernooi  't Pionneke Roermond 
07-jan-10 don. 1e ronde interne competitie  
09-jan-10 zat. 5e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo-Stukkenjagers 2 
10-jan-10 zon. 4e ronde LiSB-bondscompetitie Uitwedstrijden 
14-jan-10 don. 2e ronde interne competitie  
15-jan-10 vrij. CORUS weekendtoernooi Wijk aan Zee 
21-jan-10 don. inhalen interne competitie  
27-jan-10 woe. Prov. Schoolschaak Basisschool LiSB 
28-jan-10 don. 3e ronde interne competitie  
30-jan-10 zat. Prov. Schoolschaak Voortgezet Ond. LiSB 
    
Februari 2010 
04-feb-10 don. 4e ronde interne competitie  
06-feb-10 zat. 6e ronde KNSB-bondscompetitie HMC Calder 2-Venlo 
07-feb-10 zon. 5e ronde LiSB-bondscompetitie Thuiswedstrijden in Venlo 
11-feb-10 don 5e ronde interne competitie  
18-feb-10 don. inhalen interne competitie  
21-feb-10 zo Open N-Limburgs rapidkamp. (GP Senioren)  Blerick 
25-feb-10 don. 6e ronde interne competitie  
    
 
 
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. : 21 februari 2010   


http://www.venlose-sv.nl
http://www.lisb.nl
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PERSONALIA  
  
Adreswijziging Hans Everaars heeft door hernummering een nieuw adres  
 gekregen: Rijnbeekstraat 412, 5913 GP Venlo. 
 Ron Vink heeft een nieuw mailadres: ronvink@home.nl 
Aangemeld Harrie Wuts 
Afgemeld Sjoeke Suilen, Ineke Wuts 
     

MEDEDELINGEN  
 
 Venlo 1 heeft op 12 december voor de vierde keer met 5-3 gewonnen in de KNSB compe-

titie nu van HSC 1 (Helmond).  
 De externe zondagcompetitie van de LiSB werkte weer een ronde af op 13 december 

2009. Uitslagen: Venlo 2 tegen Leudal 1: 4-4, Venlo 3 tegen Bergen: 2-4 en Venlo 4 tegen 
Leudal 3: 0-4. Zie de verslagen van Venlo 2 en 4  in dit nummer.  

 De thuiswedstrijden op 7 februari 2010 van het tweede, derde en vierde team vinden plaats 
in de grote zaal van Grand Café Maagdenberg, in plaats van de Krômme Schuuver. 

 In de tweede ronde van de LiSB avondcompetitie won Venlo Avond 1 van Tegelen 2 met 
3-1. Venlo Avond 2 verloor met dezelfde cijfers van Bergen. 

 Het Persoonlijk Jeugd Kampioenschap van Limburg, PJKL, dat begon op 27 december en 
liep tot en met 30 december, is weer afgelopen. Dit jaar werd het in Venlo gehouden. 
Egbert Clevers van onze club is eerste geworden in de A-categorie (16-20 jaar) en daar-
door is hij Algemeen jeugdkampioen van de LiSB. Het was zijn elfde Limburgse jeugdti-
tel. Méér kan niet omdat hij te 'oud' is. Verder hebben van onze club nog meegedaan:  
A- categorie:Thijmen Smith, Guido Faassen, Sjors Clabbers. C- categorie : Jasper Hen-
drickx . D- categorie: Wai Keung Liu, Famke Kovacs , Inge Rijk.  
Een uitgebreid verslag vindt u in aan het eind van dit clubblad. 

 Vele vrijwilligers van onze club hebben het PJKL 
tot een succes gemaakt. Op 7 januari werden ze op 
de clubavond bedankt en van een attentie voor-
zien.  

 In de �kerst-en-nieuwjaars� periode hebben Joep 
Nabuurs en Marieke Dirksen 2 toernooien ge-
speeld. Het eerste toernooi betrof het Schaakfesti-
val in Groningen. Dit 9-rondig toernooi is gewon-
nen door het 13-jarige wonderkind Illya Nyzhnyk. 
Joep is gedeeld 36e geworden in de A-groep met 

een plusscore en Marieke deed het nog beter door gedeeld dertiende te worden in de B-
groep. 

 Joep en Marieke hebben ook meegedaan aan het Open Noord Limburgse snelschaak-
kampioenschappen in Horst. Joep schreef het toernooi (weer) op zijn naam. Marieke 
werd eerste in de tweede groep. Ook andere clubleden deden het goed. Zo wonnen Guido 
Faassen en Jasper Hendrickx hun groepen. 

 Twee leden gaan deze cyclus aan de interne competitie nieuw deelnemen: Hans van Mu-
lekom (groep 3) en Harrie Wuts (groep 7) 

 
 
 

mailto:ronvink@home.nl


      

TOESPRAAK BIJ DE UITVAART VAN INE WUTS  door Ad Burgmans 
 
 
Ine is samen met Harry in 1983 lid geworden van de Venlose Schaakvereniging. Waarom zo ver weg? Dat 

kwam omdat Frank (sinds 1980) en Helène (sinds 1981) bij Venlo schaakten. Dan is het natuurlijk handig als 

pap en mam ook maar naar Venlo gaan, al zou het alleen maar zijn om met de auto te rijden. De familie Wuts 

was /is een echte schaakfamilie. Het zit in de genen denk ik. Als de kinderen van een van de ouders schaken 

hebben geleerd, moet dat wel haast van de moeder zijn geweest.  

Ine hield van het schaakspel. Zij kon op de duur natuurlijk niet tegen Frank en Helène op, maar dat deerde haar 

niet. Ze was er trots op dat haar kinderen op nationaal niveau gingen spelen. Ik herinner me nog dat Ine vertelde 

over de successen van haar dochter en apetrots was toen Helène in 1992 Nederlands kampioen werd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook toen de kinderen al uitgevlogen waren en niet meer in Venlo schaakten, bleven Ine en Harry naar Venlo 

komen. Trouw aan de vriendschap die ze daar hadden gekregen en trouw aan de vereniging waar ze lid van 

waren. De laatste jaren kwamen ze niet meer zo vaak. Ine moest door haar ziekte zuinig zijn op haar energie. 

Af en toe zag je haar nog op een toernooi. Het LimianZ rapidtoernooi, in maart van dit jaar, is het laatste toer-

nooi dat ze bij ons heeft gespeeld.  

Ine hield van het schaakspel. Behalve schaken op de clubavond, was Ine ook een echte toernooispeler. Vaste 

prik was ieder jaar in maart het Nunhems Zaden toernooi. Ine werd dit jaar in het zonnetje gezet, omdat ze al 25 

jaar deelnam. Verder zag je haar altijd op de seniorentoernooien: in Veldhoven, in Geleen, in Vught en in Zet-

ten.  

De Venlose Schaakvereniging heeft  in augustus 2000 haar 75-jarig jubileum gevierd met een landenwedstrijd 

Nederland-Duitsland. Ine heeft hiervan een mooi fotoboek samengesteld met begeleidende teksten, waar we 

haar nog steeds heel dankbaar voor zijn. Als je dit boek eens goed doorkijkt, ontdek je vanzelf wat voor bijzon-

der mens Ine was. Veel aandacht voor het detail en veel gevoel voor sfeer. 

We zullen Ine herinneren als een vrouw met pit die zich goed staande wist te houden in het schaakwereldje, dat 

voor 95% uit mannen bestaat. Ondanks dat zij niet vaak meer in Venlo te zien was, zullen we haar missen. Ine 

was immers ook een van ons. 

 

      
 

We kennen Ine als een warm en hartelijk persoon. Zij kwam graag naar Venlo, 

maar wij zagen haar ook graag komen. Zij bracht altijd een goed humeur mee en je 

kon gezellig met haar keuvelen. Zij liet nooit na om te vragen hoe het met jou ging. 

En als Ine dat vroeg was het geen beleefdheidsfrase, maar was ze ook echt in je 

geïnteresseerd. Het was niet moeilijk een goed contact met haar te hebben, omdat 

zij daar zelf zo gemakkelijk in was. En het deed je goed als ze even een hand op je 

arm legde. Ik had graag met haar te doen, en ik niet alleen. 
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KNSB COMPETITIE  RONDE 3 
VENLO 1  -  DE TOREN ARNHEM 
 
 
WIJ HOUDEN VAN ARNHEM   scribent: Henk van Gool 
 
 
In het verslag van de tweede ronde schreef ik: �Zijn we dan echt zo sterk?� We hadden op dat mo-
ment net een sterk ASV met 3-5 verslagen. Na de wedstrijd tegen De Toren lijkt die vraag alleen maar 
bevestigend beantwoord te kunnen worden. Ondanks absentie van Maarten en Rainer (in elogetallen 
uitgedrukt toch een behoorlijke aderlating), gaven we geen krimp en werd ook De Toren met nette 
cijfers (slechts één nederlaag!) opzijgeschoven.  
Vooraf werd gevreesd voor het IM duo Hendriks / Hommeles op de borden 1 en 2.  Na enig wikken en 
wegen besloot ik dan maar mezelf en Rudi op te offeren aangezien wij enige ervaring hebben met spe-
lers van IM sterkte. Dit bleek een goede keuze gezien de partijen en de uitslagen die eruit volgden. Het 
middenrif werd aangevoerd door Joep, gevolgd door Joachim, Thijmen en Marieke terwijl Stephan en 
Frans de borden 7 en 8 voor hun rekening namen. 
 
Bord 1: Willy Hendriks � Henk van Gool ½ - ½  
Willy is een ervaren IM met jarenlange meesterklasse ervaring. Ik had me dan ook terdege voorbe-
reid� echter niet op het systeem dat op het bord verscheen! Na de openingszetten 1.e4,c5 2.Pf3,d6 
3.Lb5+ (een verrassing, ik meende dat Willy systemen met Lc4 speelde) 3..,Ld7 4.Lxd7,Dxd7 5.c4 
ging ik in de tank. Kan zwart hier niet � weliswaar ten koste van de ontwikkeling - een pion ophalen 
met de dubbele aanval 5..,Dg4? Niet gehinderd door enige openingskennis besloot ik het risico maar 
eens te nemen. Achteraf bezien waanzin, aangezien juist sterke spelers in staat zijn een ontwikke-
lingsvoorsprong in een gevaarlijk initiatief om te zetten. Ik schatte echter in dat mijn stelling houdbaar 
moest zijn omdat de lopers van de witte velden geruild waren. Ik kwam er echter al snel achter dat ik 
me in een wespennest had begeven. Willy miste echter tweemaal een kans op groot voordeel. Zijn 
laatste kans ziet U in het diagram: 
 

Stelling na 22..,Dd7 
 
Hier ging Willy te slap verder met 23.Td3?! Het scherpe 23.b4! had 
de zwarte stelling in puin geschoten. Bijv. 23..,cxb4 24.c5 met de 
dreiging 25.c6! Na 24..,Kb8 wint 25.Pxe7,Lxe7 26.c6 al een kwal, 
maar wit kan er ook voor kiezen om met 25.cxd6 alle aanvalslijnen 
te openen. Rybka: +2.92 
 
Na deze gemiste kans kwam ik in het voordeel (ik had immers nog 
steeds een pluspion) maar ik bood  remise aan omdat ik inmiddels 
weer flinke tijdnood had. Willy zag geen mogelijkheid het remise 
aanbod te weigeren. 

 
 
Bord 2  Rudi van Gool � Theo Hommeles ½ - ½  
Dit was een partij van extremen, dit met betrekking tot het aantal keren dat Rudi een huizenhoog ge-
wonnen stelling verzuimde af te maken. Na een Pirc opening trachtte Theo het initiatief te grijpen met 
10..,f5. Met name het wat gedeplaceerde witte paard op b3 was voor hem reden te geloven dat zwart 
hier in het voordeel kwam. De meningen waren echter verdeeld. Rudi meende op zijn beurt in het 
voordeel te zijn doordat diagonalen geopend werden en zwart wat gaten had rondom zijn koning. De 
gebeurtenissen op het bord (en achteraf analyse met de computer) gaven Rudi gelijk. Daarvoor moest 
echter tot op het scherpst van de snede gespeeld worden. Uit de vele diagrammen die ik met betrek-
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king tot deze partij zou kunnen plaatsen kies ik voor het dameoffer waar een gevaarlijke aanval uit 
voortvloeide: 

 
Stelling na 19..,Tf6? 
 
Hier wint 20.Lxf6,Pxf6 21.Dxc6 eenvoudig materiaal. (Rybka: 
+3.66) Inmiddels in flinke tijdnood koos Rudi voor spel tegen een 
weerloze koning: 20.hxg4!?,fxg4 21.Dxf6! (gedwongen),Lxf6 
22.Lxf6+,Kg8 23.Te5? onnauwkeurig. Rybka geeft de fraaie vari-
ant: 23.Te7,Te8 24.Tg7+,Kf8 25.Tg5! en zwart moet de dame te-
ruggeven. 23..,Df7? (hier miste Theo..,Dh6! =) 24.Tg5+,Kf8 
25.Ld4,Td8 en hier had 26.Lc5+ ook weer tot materiaalwinst ge-
leid. 
 
 

Na ruil van een stel torens kwam er nog één spectaculaire kans. Nou vooruit maar, nog een diagram 

dan: 
 
Stelling na 39..,Ke7?? 
 
Tja, Rudi zat in vliegende tijdnood. Dan zie je alleen maar materi-
aal. In plaats van het gespeelde 40.Pxg4? was mat in twee te begin-
nen met 40.Lc5+ wel een aardige afsluiting geweest. Nu werd de 
partij remise. 
 
 
 
 
 

 
Bord 3  Bob Beeke � Joep Nabuurs 0 � 1 
Joep stond na de Hollandse opening wat gedrukt. Hij kwam zelfs flink in het nadeel toen hij opening 
van de e-lijn toeliet terwijl zijn koning nog in het midden rondhing. 
Zijn opponent ging echter niet voortvarend genoeg tewerk waarna Joep zijn koning middels de lange 
rokade aan de ergste misère kon onttrekken.  

 
Er volgde een laveerfase waarin Joep zijn 
paarden wat onhandig stonden en hij eigenlijk 
alleen maar zijn stelling bijeen kon houden.  
 
Met 23.g3 bracht Bob leven in de brouwerij. 
De stelling werd geopend en Joep offerde een 
pion om een vrijpion op de f-lijn te creëren.  
 
Vanwege het verkregen ruimte voordeel won 
Joep zijn pion vervolgens terug waarna zijn 
tegenstander � reeds in slechte stelling - blun-
derde: 
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Stelling na 35..,Dxg5 
 
Hier is het kwaliteitsoffer 36.Thxf3 nog relatief het beste. Het ge-
speelde 36.Pxf3? kostte een stuk: 36..,Dg4 37.Th4,Lxf3! 
38.Txg4,Lxd1 39.Txf8,Lxg4 en zwart won. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bord 4  Joachim Guddat � Jan van Dorp ½ - ½  
Joachim heeft de laatste tijd wat moeite om lekker in zijn spel te komen en ook nu ging het niet goed. 
In een Grünfeldstructuur sloeg hij op de 12

e zet op d5 waar doorschuiven meer op zijn plaats was ge-
weest. De zwakke geïsoleerde d-pion ging dan ook verloren: 

 
stelling na 21.Tab1 
 
21..,Lxd4 22.Lxd4,Txb1 23.Txb1,Dxd4 24.Dxd4,Txd4 en zwart 
stond een gezonde pion voor in het eindspel. 
Jan koos er vervolgens echter voor de a-pion op te halen in ruil voor 
zijn b-pion, waarna het toreneindspel van 4 tegen 3 pionnen op één 

vleugel door Joachim remise werd gehouden. 
 
 
 
 
 

 
Bord 5  Thomas van Nispenrode � Thijmen Smith ½ - ½  
Thijmen verkreeg in een Siciliaan een prettige druk op een wat ver vooruitgeschoven witte e-pion. Het 
evenwicht werd echter niet verbroken. Thijmens beste kans op een duurzaam voordeeltje was wellicht 
rond de 20e zet. 

 
stelling na 20.Dxd1 
 
Wanneer Thijmen nu in plaats van het gespeelde 20..,f6 (wat zeker 
niet slecht is) 20..,g5 had geprobeerd, dan had hij na 21.fxg5,Dxe5 
een vrijpion op de e-lijn gehad. In de partij was er na 21.exf6,Lxf6 
geen sprake van een vrijpion.  
Weliswaar behield zwart een voordeeltje vanwege de loperdiago-
naal, maar het bleek niet voldoende om serieus op winst te kunnen 
spelen. 
 
 

 
Bord 6  Marieke Dirksen � Steven Glasbeek  1 - 0 
In een Siciliaanse Najdorf trok Marieke weer onvervaard ten aanval. Steven wachtte echter met roke-
ren en zorgde ervoor dat hij eerst een initiatief op Mariekes damevleugel ontwikkelde. Die stelde de 
lange rokade echter ook uit waarna een dynamisch gevecht ontstond met strijd op twee vleugels en 
beide koningen nog in het midden. Toen Steven op de 20e zet gxf7+ toeliet kwam de g-lijn open en 
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zijn koning kwam open en bloot op f7 te staan. De broze balans werd verbroken en het spel ontwik-
kelde zich daarop in het voordeel van Marieke. Steven probeerde nog een verwoede aanval maar zijn 
stukoffer bleek niet correct: 

 
Stelling na 26.Pb3 
 
Steven probeerde 26..,Pac3+ 27.bxc3,Da4 maar zag na 
28.Lg6+,Kf8 29.cxb4,Txe2 30.Dxe2,Pxb4 31.c3 geen spoor van 
een winstkans meer. Met een volle toren minder was het dus tijd om 
op te geven. 
 
 
 
 
 
 

 
Bord 7  Jan Puyman � Stephan Thijssen 1 - 0 
Een Spanjaard zoals oud wereldkampioen Wilhelm Steinitz er de voorkeur aangaf. 
Beide spelers groeven zich in en schoven hun stukken rustig wat heen en weer totdat Jan er genoeg 
van had en met de manoeuvre Pf3-h2-g4 in actie kwam. De paardenruil, gevolgd door een lijnen ope-
nend 23..,f7-f6 bleek echter licht in Stephans voordeel uit te pakken. Jan zag zich genoodzaakt zijn 
witveldige loper tegen een zwart paard te ruilen, waarna hij de boel gesloten probeerde te houden, 
zodat Stephans loperpaar niet tot ontplooiing kon komen. Die tactiek had succes totdat Jan zelf met 
38.f4 de boel weer opengooide. Stephan probeerde daarom na de tijdcontrole terecht op winst te spe-
len. Helaas deed hij het niet op de goede manier: 

 
Stelling na 43.Pc3 
Als Stephan hier 43..,exf4! had gespeeld, had hij duurzaam voor-
deel verkregen, bijv: 
44.gxf4,Lg5! 45.Pe2 (Thf2,Lh3!) 45..,Lg4 46.Pg3,Lf6 47.Pe2,g5 
48.f5,Le5 49.Tg2,Lxe2 50.Txe2,Kf6 en zwart heeft twee verbonden 
vrijpionnen terwijl zijn koning klaar staat om via het centrum naar 
binnen te marcheren. 
Stephan koos echter voor een pionoffer: 
43..,h4?! 44.gxh4,exf4 45.Pb5,Lf6! 46.Txf4,Ld7?! Hier was 
46..,Le5 noodzakelijk. Nu bleef Stephan na 47.Kg2,Lxb5? 
48.axb5,Ld4 49.Txf7+,Txf7 50.Le1,Kf6 51.Th3 zonder compensa-
tie een pion achter. 

 
In plaats van, waarschijnlijk tevergeefs, een moeizaam eindspel te spelen koos hij voor onmiddellijke 
opgave. 
 
Bord 8  Frans Mertens � Ronald Engelen  1 - 0 
Frans had een goede dag. 
Na een rustige openingsopzet in de koningsindiër liet hij zwart het initiatief en een licht voordeel. Ten 

koste van een verzwakte koningsstelling veroverde Ronald zelfs het loperpaar. De dominante positie 
van Frans� paard op d4 verzekerde hem echter van gelijkspel. Toen dit paard in een later stadium naar 
het goede veld d5 galoppeerde werd er een duidelijk plusje zichtbaar voor de witspeler. Na dameruil 
veroverde Frans de open c-lijn en vergrootte met een kleine combinatie zijn voordeel: 
 



 10 

 
Stelling na 31..,Tf7 
 
De koning moet de toren blijven dekken. Hier maakte Frans dank-
baar gebruik van om de koning uit zijn tent te lokken. 
32.Lh7+!,Kf8 33.Tc8+,Ke7 34.Lg8,Kd7? 
Natuurlijk moest de toren naar f8. 35.Tb8 das alvast een pion 
35..,Kc7? En dat is een kwaliteit! 36.Te8,Td7 37.Le6,fxe3 
38.fxe3,Lf6 39.Lxd7,Kxd7 40.Te6,Lg7 41.Kf2  1 � 0 
 
 
 

3-5 tegen ASV en 5-3 tegen De Toren. Het mag duidelijk zijn dat de Arnhemmers ons goedgezind zijn. 
De titel van dit stukje zou dan ook eigenlijk moeten luiden: Wij houden van schaken tegen Arnhem. 
 
Na deze zege staat Venlo 1 alleen aan de leiding in groep 2D. We moeten ons echter realiseren dat we 
nog diverse sterke teams gaan ontmoeten. Het blijft ongetwijfeld heel spannend in onze groep. 
 
 
KNSB COMPETITIE RONDE 4   door Henk van Gool 
HSC � VENLO 1 
 
PATENT 
 
 
Venlo 1 stoomt als een dieselloc door het schaaklandschap. Onvermoeibaar, met constante snelheid, 
niet te stoppen. Op zaterdag 12 december was het cafézaaltje van HSC het volgende station. Voordat 

de HSCers het door hadden stond de Venlose trein al op hun perron te wachten. Het duurde een kwar-
tier voordat het loket geopend werd en de groep inmiddels kleumende Venlonaren, tezamen met een 
eveneens blauwbekkende wedstrijdleider, het wachtlokaal mocht betreden. In alle rust werd vervol-
gens van een kopje thee genoten en staarden we gebiologeerd naar het lichtspel, dat een geavanceer-
de discolaser op de vloer van de barruimte toverde. De HSCers kozen ervoor pas op het allerlaatste 
moment hun opwachting te maken. Net op tijd om een reprimande van de wedstrijdleider te voorko-
men. 
Vorig seizoen verhaalde ik over belletjes en engelen, iets wat met de naderende kerstperiode heel toe-
passelijk geweest zou zijn. Welnu, de belletjes waren er weer, ditmaal een symfonie vormend met 
klapperende kerstversiering buiten het raam. De engelen hadden we dit keer niet nodig. 
Puur op klasse schaakten we ons naar een regelmatige 3-5 overwinning. Alweer! Je zou bijna zeggen 
dat we patent hebben aangevraagd op deze uitslag. Misschien had er voor de Helmondenaren iets 
meer ingezeten als Frans Janssen tegen Joep Nabuurs in de tijdnoodfase een remisewending niet ge-
mist had en Benjamin Smits tegen Marieke Dirksen in een onduidelijke stelling door had gespeeld. 
Daar stond tegenover dat Ruben Venis goed wegkwam tegen Henk van Gool, die een kans op groot 
voordeel liet schieten. Met overwinningen van Maarten, Joep en Thijmen nam Venlo 1 de leiding in de 
wedstrijd en stond die niet meer af. 
 
Bord 1  Henk van Gool � Ruben Venis ½ - ½  
Ik had me goed op deze partij voorbereid en kwam dan ook met licht voordeel uit de Franse opening. 
Ik slaagde erin beide zwarte lopers te veroveren, waarna Ruben met de nodige gaten in het centrum en 
op zijn koningsvleugel werd opgezadeld. Het moment suprême kwam op de 24

e zet.  
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De witspeler zou hier graag de manoeuvre 24.Lf4  25.Le5 uitvoe-
ren. Vandaaruit ondersteunt de loper een inval op c7, geeft hij druk 
op de koningsstelling en dekt hij opnieuw pion d4. Ik staarde me 
echter blind op het feit dat na 24.Lf4 de d-pion hangt. Die pion mag 
echter niet genomen worden: na 24..,Pxd4 25.Lxh7+,Kxh7 
26.Dd3+,Pf5 27.g4 verliest zwart een stuk. In mijn gedachten had 
ik de kromme berekening gemaakt dat mijn loper op f4 bleef han-
gen waardoor ik de variant verwierp. Ik koos tenslotte voor het 
mindere 24.Dh5 waarna Ruben met 24..,Pf8 zijn stelling consoli-
deerde en mijn voordeel te mager (en mijn bedenktijd te kort) was 
om nog te kunnen winnen.  
 

 
 
Bord 2  Bart Dekker � Maarten Strijbos 0 � 1 
De spelers brachten een Slavische partij op het bord waarin Bart op de tiende zet het ietwat vreemd 
ogende g4 speelde en op zet 12 met Tg1 afzag van de rokade. De zwakte over de witte velden die 
daardoor ontstond en het feit dat zijn stukken niet samenwerkten brak hem later op. 

 
Zoals U ziet zijn de zwarte lopers ijzersterk, met name de dominan-
te positie van Ld5 springt in het oog. De witte torens staan buiten 
spel en de witte loper is welhaast tot een pion gedegradeerd. Na 
26..,Lf4 zag Bart niet beter dan met 27.Tf3 de kwaliteit te geven, 
zodat hij in elk geval van de plaaggeest op d5 was verlost. Na 
27..,Lxd2 28.Lxd2,Lxf3 29.Dxf3,Txd4 ging echter ook nog een 
belangrijke pion verloren, waarna het pleit snel beslecht werd. 
 
 
 
 
 

 
 
Bord 3  Joep Nabuurs -  Frans Janssen 1 � 0 
In de ruilvariant van het Frans had Joep na een elftal zetjes al groot voordeel. Zijn opponent moest een 
pion geven en het had er alle schijn van dat Joep een snelle zege in de tas kon steken. Dat was ook het 
geval geweest wanneer hij op de 17e zet materiaalwinst niet had overzien: 

 
Wit aan zet kan hier onmiddellijk toeslaan: 
17.Txe7! Op 17..,Pxe7 volgt 18.Lxf5 en zwart mag niet terugslaan 
wegens 19.Tb8+ met torenverlies. Na 17..,Lxd3 18.Txf7,Lc4 
19.Txg7 heeft wit nog twee pionnen erbij gewonnen. 
 
In het vervolg liet Joep zijn voordeel langzaam wat glippen totdat 
hij zijn tegenstander de kans gaf in een ongelijke loper eindspel te 
vluchten: 
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Na 33..,Tb1 34.Txb1,Lxd3+ 35.Kf2,Lxb1 is het nog maar de vraag 
of het eindspel met de ongelijke lopers te winnen is voor wit. De 
zwartspeler koos er echter voor om een vrijpion te creëren. 33..,Le6 
34.h4,Ta2 35.Tc1,Txa4 maar daardoor bleven wel de torens op het 
bord. Frans moest 10 zetten later de partij opgeven toen zijn loper 
op e6 doormiddel van een pionnenopmars én met hulp van de witte 

toren werd gevangen. 
 
 
 
 
 

 
 
Bord 4  Hugo Faber � Rudi van Gool  ½ - ½  
Een rechttoe rechtaan remise. In de Franse Tarrash ging Hugo zeer omzichtig te werk. Rudi kon ei-
genlijk alleen maar reageren op zijn tegenstander en de stelling gelijk trekken. Het eindspel werd door 
beide spelers nog lang doorgespeeld (er was toch nog een andere partij bezig waarop men anders had 
moeten wachten) maar had ook vijftien zetten eerder al remise gegeven kunnen worden. 
 
 
Bord 5  Joachim Guddat � Sebastiaan Smits  ½ - ½  
Ruilvariant van het Slavisch. Beide spelers ontwikkelden hun stelling volkomen symmetrisch. Joa-
chim dacht na dameruil te profiteren van zwarts dubbelpion op de b-lijn en haalde met 13.Lc7 gevolgd 
door 14.Lxb6 een pion op. Zijn achterstand in ontwikkeling en de gedeplaceerde loper op b6 dwongen 
hem even later een pion terug te geven, waarna een ongeveer gelijk eindspel ontstond. Sebastiaan wist 
de smeulende sintels in dit eindspel nog even aan te wakkeren door met zijn koning naar de konings-
vleugel te wandelen en wit een vrijpion op de b- lijn toe te staan. 

 
Het is even de vraag of Joachim hier niet nog in verliesgevaar 
komt. Zwart kan immers een vrijpion op de h-lijn creëren die moei-
lijk valt af te stoppen. Na 37..,gxh4 38.gxh4, Kg4 heeft Joachim 
echter de volgende remise variant: 39.Ka6,Kxh4 40.Ka7!,Kg4 
41.Kb8,h4 42.Kc7,La8 43.Kb8,Lc6 44.Kc7 en de witte koning 
blijft de loper achtervolgen. 
In de partij volgde 37..,Ke4 38.hxg5,fxg5 39.f4,exf4 40.exf4,gxf4 
41.gxf4,d4 42.Pg3+,Kxf4 43.Pxh5 waarna het spoedig remise 
werd. 
 
 
 

 
Bord 6  Benjamin Smits � Marieke Dirksen  ½ - ½  
Een tijdje geleden hoorde ik Marieke verzuchten dat ze alwéér tegen een jeugdspeler moest aantreden. 
Volgens mij snakt ze ernaar eens een volwassen kerel van het bord te meppen. Helaas voor haar: op 
bord 6 kwam ze opnieuw een jongeman tegen. Dat neemt niet weg dat ze er � ook met zwart � weer 
lekker tegenaan ging. Alle aandacht werd geconcentreerd op de damevleugel en het centrum. Aan 
rokade kwam ze niet toe. De strijd compliceerde steeds meer. Benjamin liet zich daarin niet onbe-
tuigd. Hij leek de regie in handen te krijgen toen een schijnoffer in de stelling kwam te zitten: 
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Benjamin speelde hier 24.Lxe5! Marieke kon de stelling niettemin 
in evenwicht houden als ze hier gewoon geslagen had: 24..,dxe5 
25.d6,Lxg2 26.dxe7+,Kc7 27.Kxg2,Txe7 met ongeveer gelijk spel. 
Ze liet de loper echter voor wat ie was en koos voor 24..,Tc4. Na 
25.a5, b5 26.Lg7,Tg8 27.Lh6,Tcc8 28.Pe4,g5 29.f4,gxf4 
30.Lxf4,Pxa5 had ze weliswaar de pion terug maar de vele zwaktes 
in haar stelling gecombineerd met het witte ruimtevoordeel lever-
den Benjamin een dikke plus op. 
 
 
 
 

Dit voordeel bouwde Benjamin uit door de h-pion te veroveren. De stelling werd heel kritiek voor 
Marieke, maar gelukkig greep Benjamin op de 39e zet mis. 
 

Als wit hier 39.Te1! speelt komt hij in beslissend voordeel. Toren-
ruil is taboe, omdat de h-pion ondersteund door de lopers wel heel 
hard gaat lopen. De vrije zwarte a-pion kan met Lb1 afgestopt wor-
den. Na 39..,Th8 40Te7+ krijgt wit twee verbonden vrijpionnen op 
de koningsvleugel. Gelukkig voor Marieke koos Benjamin voor 
39.Td4?! waarna de vrije a-pion voldoende tegenspel gaf om de 
stelling weer in evenwicht te trekken. Op de 44e zet werd de vrede 
getekend. 
 
 
 
 

 
Bord 7  Thijmen Smith � Marco de Waard  1 � 0 
Thijmen bewijst zijn waarde voor team 1 door het ene na het andere punt te scoren. Na vier rondes 
heeft hij 3 punten verzameld en is hij nog zonder nederlaag.  
Ook in deze partij ging het van een leien dakje. 
Het Scandinavisch met 3..,Dd6 is een systeem dat Tiviakov graag op topniveau probeert. Marco be-
heerste de fijne kneepjes van het systeem kennelijk nog niet helemaal want Thijmen bereikte zonder 
moeite groot voordeel: 
 

Wit heeft gerokeerd, zwart nog niet. Tijd om wat lijnen te openen: 
12.d5!,exd5 13.Pxd5,Dxd5 14.Dxd5,Pxd5 15.Lxd5,0-0-0 16.Lxf7 
en wit heeft een pion veroverd. 
 
In het vervolg werden netjes alle torens geruild waarna een loper � 
paard eindspel overbleef. De technische klus werd door Thijmen 
zonder moeite geklaard. 
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Bord 8  Paul van Asseldonk � Piet Thijssen  1 � 0 
Piet moet een vervelende dag hebben gehad. Goed en wel achter het bord gezeten verwisselde hij in 
de Siciliaanse Najdorf per abuis de zetten: 1.e4,c5 2.Pf3,d6 3.d4,cxd4 4.Pxd4,a6?! Normaal gespro-
ken speel je eerst 4..,Pf6 om het paard naar c3 te dwingen. Paul profiteerde meteen door met 5.c4 een 
stevige greep op het centrum te nemen, waarna Piet urenlang met de rug tegen de muur kwam te staan 
en gedwongen werd tot een moeizame verdediging. Paul had Piet in een dusdanige houdgreep dat Piet 
13 (!) zetten achtereen alleen maar met zijn koning tussen g8 en h7 pendelde, in afwachting tot zijn 
opponent eindelijk tot actie zou overgaan. 
Paul was echter heel geduldig en verbeterde zijn stelling beetje bij beetje totdat Piets weerstand brak: 
 
 

Piet heeft zojuist met 54..,g5 de beslissende verzwakking gemaakt. 
Paul slaat nu definitief toe: 55.hxg5,Pxg5 (55..,hxg5 of 55..,Lxg5 
gaat minstens pion d6 kosten. Nu moet groter materiaal eraan gelo-
ven.) 56.Pd5,Td7 57.f6 en de vangst van de zwarte loper verloste 
Piet uit zijn lijden. 
 
 
 
 
 
 
 

 

We sluiten 2009 met de 3-5 zege in majeur af. Als we in 2010 net zo degelijk onze punten binnenha-
len kunnen we misschien al voorzichtig aan promotie gaan denken! 
Voorlopig moeten we 9 januari eerst de lastige horde Stukkenjagers 2 zien te nemen. Tot dan wens ik 
U een fijne jaarwisseling en veel succes en gezondheid in 2010 toe. 
 
 

 

Toeschouwers LiSB competitie ronde 3: Krômme Schuuver, 13 december 2009  
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Maastricht I  vs. Venlo II 
 

Ronde 2, seizoen 09-10 
 

Door: Nico van der Hoogt (nog ©) 
 

Slecht weer weer 
 

 
 

  En de hemelsluizen boven Maastricht 
openden zich met Niagariaanse gevolgen,  
fikse blixemschichten en een rollende don-
der reten het inktzwarte zwerk aan flinter-
dunne flarden, zwermen zwartgeveerde 
kraaiachtigen krijsten hun spottende roep: 
�Verlòrrren, verlòrrren!� Daarbij zagen we 
lange tijd geen hand of ander lichaamsdeel 
voor ogen meer bij onze reis die rampzalige 
zondag naar huis, hond en haard.  
  Zoveel symboliek!  
  Geheel passend bij het pijnlijke pak op de 
broek dat wij zojuist morrend hadden moe-
ten incasseren. 
Onze tweede nederlaag op rij had namelijk 
die middag gestalte gekregen in een niets 
verhullende score van 5 en een half tegen 
en slechts 2 en een half voor. Dan weet u 
het wel. Gesneefd, verloren en verslagen� 
Het is dan ook met een uiterste mentale 
krachtsinspanning dat ik u hier toch van 
deze onverkwikkelijkheden verslag doe. 
Kwestie van karakter. Kort.  
Immers dien ik als captain de reputatie van 
de Koninklijk Erkende hoog te houden als 

van een sportieve schaakclub, die beschei-
den omgaat met victories en ruimhartig een 
verloren wedstrijd verwerkt. 
  Dit valt mij echter bij het klimmen der 
jaren steeds moeilijker� 
  Verder moet ik ook reëel wezen: De 

Maastrichter Sjengen brachten gemiddeld 
1930 Elo�s aan het bord. De (Groët) Ven-
lonaere slechts 1850. Och, eigenlijk hebben 
we het er best goed vanaf gebracht. 
Toch?  Toch? 

 
Gelet op de bovenbeschreven meteorologi-
sche omstandigheden, ligt het voor de hand 
dat het nu volgende bericht doorspekt is 
met terminologieën uit de wereld  der 

weerkundigen; de Erwinnen Krols,  Pieten 
Paulusma�s en Marjonnen de Hond die 

vaak dagen tevoren de bui al zien han-
gen�1 Het PALMBIER staat weer klaar 
voor de wakkere lezer die het juiste aantal 
naar steller dezes doormailt. Succes! 
 
 

Nico�s depressie nader geduid 
 
Genoeg gegrold. U zit, terecht, op schaak-
feitelijkheden te wachten. Hiertoe wordt 
eerst het schip met de zure appelen gelost; 
de 5 verliespartijen. 
De eerste cluster in dit verband betreft de 
borden 5, 6 en 7, het trio �W.S.� jongens 

nl. (W)illi (S)chmitz, (W)illem (S)uilen en 
(W)outer (S)meets. Willi werd te elfder ure 
bereid gevonden mee te gaan, daar onze 
topman Stephan de dag tevoren de rangen 
van het Eerste moest aanvullen. 
Danke schön, Herr Altmeister! 
 
En van der Lee? Die dee niet mee... 
Bord 5 
 
                                                 
1 Onlangs zapte ik per abuis langs een of andere 
obscure Duitstalige zender waarop juist de Wetter-
vorhersage aan de gang was. Niet het melden 
waard, totdat ik de naam las van de weerkundige 
van dienst: Karl Heinz Donnerwetter. Ik hield het 
een uur lang niet meer droog� 
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□ Willi Schmitz (1755) 

■ Jacob Perrenet (1986) 
 
Willi wordt wellicht wat verrast door een 
onregelmatig, origineel begin van Jacob. 
Eigenlijk W.�s Spezialität. Na 2 zetten 
wordt reeds het predicaat �onregelmatig� 

verdiend.  
 

XABCDEFGHY 

8r+lwqkvlntr( 

7zppzpp+pzpp' 

6-+n+-+-+& 

5+-+-zp-+-% 

4-+-zP-+-+$ 

3+-+-+N+-# 

2PzPP+PzPPzP" 

1tRNvLQmKL+R! 

xabcdefghy 

stelling na 2�.e5 
 

Origineel. Dat wel, maar erg speculatief. 
Omtrent zet 15 komt Willi zeer goed te 
staan, geeft het voordeel dan weer lang-
zaam uit handen en laat zich op zet 41 mat-
zetten. Vanwege de dubieuze boekhouding 
durf ik verder geen Kommentar te geven. 
 
Bord 6 
 

□ Hans Hoornstra (1934) 

■ Willem Suilen (1755) 
 
Willems tweede optreden op het hoogste 
Limbose niveau pakte per saldo slecht uit. 
In een damegambiet laat W. zijn konings-
vleugel in de steek en Hans laat de kans om 
met een witte tornado de zaak schoon te 
poetsen, glippen en Willem ontsnapt voor-
aleerst� 
 

ontsnappingsstelling na: 11�¤f6-d5 
 

XHGFEDCBAY 

1-mKR+Q+-tR! 

2zPPzP-+-zPP" 

3-+N+LsN-+# 

4+-+-zP-wq-$ 

5-+-zPn+-+% 

6+-+p+n+-& 

7pzpp+-zppzp' 

8+ktr-+l+r( 

xhgfedcbay 

 
Winnend is nu: 12.¥xh7! en na zowel 
12�¢xh7 en 12�¢h8 wordt de zwarte 
veste weggeblazen. Dat heeft evenwel nog 
behoorlijk wat voeten in de aarde en het 
vervolg is moeilijk om geheel door te reke-
nen. Enige aansprekende varianten onder 
het motto van de Grote Boze Wolf die nog 
maar eens het huisje van de Drie Kleine 
Biggetjes belaagt:  
�Let me in or I�ll huff and I�ll puff and 
I�ll blow your house in��2 
 
 [¹12.¥xh7+pfff......¢xh7 13.¤g5+ ¢g6 
14.£d3+ ¢xg5 (14...f5 15.¤xd5 ¤xe5 
16.dxe5 exd5 17.£h3! ¢xg5 18.£h7! £b6 
19.h4+ ¢f4 20.£xg7 ¢e4 21.¦fe1+ ¢d3 
22.¦ac1 ) 15.¤e4+ ¢h6 16.£h3+ ¢g6 
17.£g4+ ¢h6 18.£g5+ ¢h7 19.£h5+ 
¢g8 20.¤g5 ¦d8 21.£xf7+ ¢h8 22.£h5+ 
¢g8 23.£h7+ ¢f8 24.£h8+ ¢e7 
25.£xg7+ ¢e8 26.£f7#) mat 
of:  
[¹12.¥xh7+...¢h8 dit gaat wat langzamer 
maar is ook dodelijk� 

                                                 
2 �Laat me d�r in of ik zal razen en ik zal blazen en ik 
zal je huisje immekaar doen donderen�. Niet onver-
meld mag hier het �coole� antwoord van het kleinste 
biggetje blijven: "Not by the hair of my chinny chin 
chin". (�Geen haar op mijn hoofd dat daar an denkt�.) 
Het werd even later toch verslonden� 
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13.¥e4+- ¤ce7 14.¤g5 g6 15.£f3 ¢g7 
16.¤xd5 ¤xd5 17.¥xd5 exd5 18.£f6+ 
¢g8 19.e6 ¥xe6 20.¤xe6 fxe6 21.£xg6+ 
¢h8 22.¦ae1 £e7 23.¦e3 ¦f7 24.¦xe6 
£d7 25.¦fe1 ¦g8 26.£h5+ ¦h7 27.£e5+ 
£g7]  
 
BIG BAD WOLF (BBW)  Hans 
ziet/durft/weet/wil/kan/speelt het evenwel 
niet en voorlopig komt onze junior na 12. 
¦e1 h6 met de schrik vrij�Op slinkse wij-
ze weet H. dan 2 lichte stukken tegen een 
toren + 2 pionnen te ruilen. Geeft Willem 
dan nog 1 maal de kans = te maken.  
 

Laatste kansstelling na 22.¦e1-e3(?) 

XHGFEDCBAY 

1-mK-+-+L+! 

2zPPzP-+-+P" 

3-+-tRQ+-+# 

4+-wq-zP-+-$ 

5-+-sNp+-+% 

6zpp+-+p+-& 

7-+p+-zp-zp' 

8+k+r+-+r( 

xhgfedcbay 

 
Olie op de golven ware nu: 22�c5 En dan 
bijv.:  
22...c5 23.¤xg6.£xd4 (fxg6?? verliest)  
24.¤e7+ ¢f8 25.¤xd5 ¦ab8 26.¦xe8+ 
¢xe8) met goede remisekansen voor de 
Venlonaar. Die speelde tegen mijn goedbe-
doelde advies in: 22�¦ab8 en werd na 
23.g3 snel gedwongen de dames te ruilen 
waarna een hopeloos eindspel resteerde.  
Toch een goede pot tot zover tegen een 
door de wol geverfde, sterke opponent. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

So bishop takes PKR2 ? Hfffffffff,  Overseen,  
Pffffff�  

 
Verder! 
 
Bord 7 
 

□ Wouter Smeets (1859) 

■ Ashraf Ibrahim (1844) 
 
Ook aanwinst Wouter beleefde een akelig 
middagje. Ashraf raakt na een wel erg 
tamme witte opening reeds na 8 zetjes in 
een gewonnen stelling verzeild en stuurt 
Wouter het Bos in. 
 

XHGFEDCBAY 

1RsN-mK-vL-tR! 

2zPLzP-zPQzPP" 

3-zP-zP-sN-+# 

4+-+p+P+-$ 

5-+l+pvl-+% 

6+-sn-+p+-& 

7pzpp+-+pzp' 

8tr-+kwq-snr( 

xhgfedcbay 

onweerssstelling na 8.£d1-c2 
 

Boven de witte stelling hangt een diepe 
depressie met de bijbehorende donderkop-
pen. A. had nu kunnen ontladen via 8�d4 

of 8�¤a6 met fatale gevolgen. Er kwam 
het mindere 8�¤bd7 maar met W.�s posi-
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tie kwam het nooit meer goed. Er gingen 
diverse belangrijke pionnen verloren en na 
34 zetten was het einde oefening� 
Kop op, Wouter! Een Oud Venloos spreek-
woord zegt in dit verband: 
 �Kerlien had �t zeve joar en �t ging nog 

euver��. 
3 

 

 
 
�Maakt u zich maar geen zorgen W., over een 

jaar of zeven bent u weer beter�� 
 

De Tijger bleek nog steeds te laboreren aan 
het ongemak uit ronde 1, de teng en de 
naas. 
 
Bord 2 
 

□ Maarten van Laatum (2011) 

■ Geer �t� Hovens (1972) 
 
Geert laat zich in zijn favoriete zwarte Al-
jechin enigszins in het defensief wringen. 
Wanneer hij dan ook nog eens heel onvoor-
zichtig een pionnetje op b2 (sla nóóit op b2, 

zelfs als het goed is!) meeneemt, is het ei-
genlijk direct gedaan met de Tegelse zan-
ger/schaker/tijgerman. 
Een valse noot/zet/beet! Men ziet toe en 
lijdt mee: 
 

Valse nootstelling na 21.¦a1-b1 

                                                 
3 Letterlijk:�Carolien had �t zeven jaar en nog ging het 
over�  ofwel: �Wanhoop niet, aan alles komt een einde�. 

Of: �Na regen komt zonneschijn�. 

 

XABCDEFGHY 

8-+-tr-trk+( 

7zppzp-+-zpp' 

6-+-+-+l+& 

5+-zPP+p+-% 

4-+-+-zPPwq$ 

3+-+-vL-+P# 

2Pvl-+-+L+" 

1+R+Q+RmK-! 

xabcdefghy 

 
De loper kan niet weg daar ¦xb7 de dame-
vleugel verruïneert, waarbij trouwens op 

21�¥f6 ? 22.¥f2 £h6 23.g5 zou volgen.  
Hardnekkiger is dan nog 21�£f6 maar dit 
haalt de koe ook niet van het ijs of de kou 
uit de lucht:  
 [21...£f6 22.£b3 ¥d4 23.g5 ¥xe3+ 
24.£xe3 £a6 25.£e6+ ¥f7 26.£xa6 bxa6 
27.¦fd1 ¦b8 28.c6 ¦b5 29.a4 ¦c5 30.¦b7 
en zwart raakt van de regen in de drup...; 
of: 21...¥f6 22.¥f2 £h6 23.g5; 21...¥c3 
22.¦xb7 ¦f7 23.£b3] Er kwam nog: 21� 
¦de8 22.£b3 1�0 
 
 
Piet toonde zich solidair en leverde even-
eens het punt bij een Maastrichtenaar in. 
 
Bord 4 
 

□ Maarten Jan Oosterman (2001) 

■ Piet P.W.Thijssen (1869) 
 
Piets pot laat een frappante overeenkomst 
zien met die van Willem en Hans. Ook on-
ze Thesauriër scheept zichzelf op met een 

praktisch onbeschermde koningsvleugel. 
Maarten Jan laat zijn teammakker Hans H. 
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dan zien hoe je zo�n varkentje de oren moet 

wassen�4  
 

varkentjeswasstelling na 17�¤c6xe7 

XABCDEFGHY 

8rwq-+-trk+( 

7+p+lsnpzpp' 

6-+-+p+-+& 

5zpNsnpzP-+-% 

4P+-+-+-+$ 

3+-zP-+N+-# 

2-zPL+QzPPzP" 

1tR-+-tR-mK-! 

xabcdefghy 

 
Hier dus wel: 18.¥xh7! ¢xh7 19.¤g5+ 
¢g8 (?) met mat in zeven. Taaierder is 
19�¢g6  [19...¢g6 20.£g4 f5 21.exf6 
¢xf6 22.£d4+ e5 23.£xc5 b6 24.¤h7+ 
¢f7 25.£e3 ¦h8 26.¤g5+ ¢f6 27.f4 met 
groot winnend voordeel] sportief liet Piet 
zich vermatteren: 20.£h5 ¦e8 21.£xf7+ 
¢h8 22.¦e3 ¤f5 23.¦h3+ ¤h6 24.¦xh6+ 
gxh6 25.£h7# 1�0 
 

Complimenten aan Maarten J.! 
Piet na afloop: 
 
 
     Maar ik bin waal lekker 
      schoeën! 
 
 
 
 
 
 
Dat betekende een ellendiglange rokade: 
 0-0-0-0-0 
Gelukkig was het niet allemaal kommer en 
kwel. 
                                                 
4 �Hoe je zo�n varkentje�� ter voorkoming van de nodi-
ge misverstanden; hiermee wordt niet Piet bedoeld! Het 
wil gewoon zeggen hoe je zoiets anpakt. 

 

De enige remise 
 
Daarvoor ben ik zelf verantwoordelijk. 
Omdat ik eigenlijk een van de sterksten ben 
van Venlo II, immers intern acterend in de 
Koningsgroep, posteerde ik mezelf maar 
eens wat hogerop. Ze blijken daar ook maar 
gewoon met water te koken� 
 
Bord 3 
 

□ Nico van der Hoogt (1863) 

■ Hans Ouwersloot (1988) 
 
In een huisvariantje van de Aljechin hield 
ik me aanvankelijk met 3 vingers in de 
neus staande tegen de 2000 man. Maar dan 
dreig ik door een korte vlaag van ver-
standsverduistering te worden onderge-
sneeuwd� 
 

Verduisteringsstelling na 20.¤f3-e1? 
 

XABCDEFGHY 

8r+-+-trk+( 

7+pwq-vl-zpp' 

6p+-+p+-+& 

5+-zp-zP-+-% 

4Q+p+-zP-+$ 

3+-zPlvL-+-# 

2PzP-tR-+PzP" 

1tR-+-sN-mK-! 

xabcdefghy 

En zag ineens het dodelijke: 21.£xe5!  Ik 
vertrouwde op 21�¦xe3, maar dan komt 
22.£e4! en rien ne va plus�  
Hans baalde behoorlijk toen ik hem direct 
na de pot hiervan op de hoogte stelde. Hij 
ging verder met 20�¦ad8 21.¤xd3 b5? 
22.£d1? (£xa6!) ¦xd3 23. ¦xd3 cd3 
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24.£xd3 en Nico heeft een gezonde erbij5 
boer. Omdat ik in een enkel toreneindspel 
belandde, liep de zaak met een sisser af. 
Daarvoor miste ook ik nog eenmaal de kans 
op de zege: 

XABCDEFGHY 

8-+-+-+k+( 

7+-+-+-+-' 

6p+-+-+p+& 

5+pvlrzP-+-% 

4-+pvL-+-+$ 

3zP-zP-+R+-# 

2-zP-+-+-zP" 

1+-+-+-mK-! 

xabcdefghy 

zegekansstelling na 36�¥e7-c5? 
 

Er kwam: 37.¥xc5 ¦xc5 met de remise-
afloop. Winnend was echter: 37.e6! en deze 
opgerukte kleine lummel zorgt op den duur 
voor de triomf. Maar: ook niet gezien. 
 

De twee opklaringen 
 
Het is aan Bas en Guido te danken dat we 
die middag niet helemaal in de pan werden 
gehakt en de hulp van een zielenknijper 
voorshands kon worden vermeden. 
Maar dat het bij Bas nou van een leien dak-
je ging� 
Hoezo? 
Lees dan verder! 
Bord 1 
 

□ Bas van der Grinten (1950) 

■ Jasper Zilverberg (1940) 
 

                                                 
5 Erbij boer�in de moderne rekendidactiek spreekt men 
in het basisonderwijs vaak niet meer van �plus�, maar 

van �erbij�. Zo heb je nu ook: �40 erbij kaas�� 

Bas is nooit te beroerd om de gebaande 
paden te verlaten en �out of the box�

6 te 
denken. 
Na zo�n 9 Siciliaanse zetten komt hij in het 

voordeel en meent dat op spectaculaire wij-
ze te kunnen verzilver(berg)en� 
 

XABCDEFGHY 

8r+l+kvl-tr( 

7+p+-+pzpp' 

6p+qzppsn-+& 

5+L+-+-+-% 

4P+-+P+-+$ 

3+-sN-+-+-# 

2-zPP+-zPPzP" 

1tR-vLQ+RmK-! 

xabcdefghy 

spektakelstelling na: 10.¥e2-b5!(?) 
 

Heel Maastricht hield hier de asem in. Hun 
topman nu al ter ziele? Welnee! Jasper 
bleef koel en speelde: 10�axb5 11.axb5  

£xc3 12.¦xa8 £c7 13.¦e1 ¤d7 met licht 
zwart voordeel. Maar even later krijgt onze 
secretaris een dot van een echte kans in de 
schoot geworpen. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Zo,effe out of the box� 
Dot van een kansstelling na 16�¤d7-c5? 

 

                                                 
6 �out of the box denken�, vreselijke moderne quasi-
stoere managementsterm. Letterlijk: �buiten de doos 

denken�� 
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XABCDEFGHY 

8R+l+k+-tr( 

7+pwq-+pzpp' 

6-+-zppvl-+& 

5+Psn-+-+-% 

4-vL-+P+-+$ 

3+-+-tR-+-# 

2-zPP+-zPPzP" 

1+-+Q+-mK-! 

xabcdefghy 

 

Winnend is nu 17.b6! bijv. £c6 18.e5! 
¥xe5 19.£f3 zéér gemeen! £d7 20.¥xc5 0-
0 21.¦xe5 f6 22.¦e1 en voor wit schijnt de 
zon�Na het gespeelde 17.¥c3 bleef Jasper 
beter staan. Komt zelfs gewonnen te staan, 
maar dan een donderslag bij heldere hemel! 
Ach! 
 

Donderslagstelling na 24.£a4+ 
 

XABCDEFGHY 

8-+-+k+-tr( 

7+p+-vlpzpp' 

6-wq-+-+-+& 

5+-+-zp-+-% 

4QvL-+Psn-+$ 

3+-+-tR-+-# 

2-zPP+-zPPzP" 

1+-+-+-mK-! 

xabcdefghy 

 

J. speelde hier 24.¢f8 om na 24�£a8+ B. 
de hand te reiken� 
 

Resteert last, not least, Guido. Hij speelt 
een geweigerde Scandinaviër, waarna er 

een kalme stelling ontstaat. Maar dan gaat 
zijn jeugdige opponent in de fout en kan 
per direct opgeven� 
 
Bord 8 
 

□ Reinier Overtoom (1709) 

■ Guido Faassen (1784) 
 

foutje bedanktstelling na 9.d4?? 
 

XABCDEFGHY 

8r+-+kvl-tr( 

7zppzp-+pzpp' 

6-+nwqpsn-+& 

5+L+-+-+-% 

4-+-zP-+-+$ 

3+-+-+Q+-# 

2PzPP+-zPPzP" 

1tR-vL-mK-sNR! 

xabcdefghy 

En verliest na 9�£b4+ de loper.  
 
Het mocht allemaal niet meer baten. Hoe-
lang valt de captain nog te handhaven? 
 
Resumé: Maastricht I-VenloII: 5,5-2,5 

 

 
 

Het kwam hard aan� 
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Venlo II  vs. Leudal I 
 

Ronde 3, seizoen 09-10 
 

Door: Nico van der Hoogt (nog ©) 
 

�Een smalle ontsnapping� 
 

  Opluchting, ongeloof en opperste verba-
zing streden die zondag bij mij om voor-
rang in mijn door de omstandigheden 
zwaar belaste gemoedstoestand. Opnieuw 
was er een lange eindspelzit bij een tussen-
stand van 3-3 aan de gang. De Venlose pro-
tagonisten van dienst waren Stephan en� 

Marc. Met name diens eindspelbehandeling 
pleegde weer eens een aanslag op mijn toch 
niet geringe incasseringsvermogen. Om 
maar met de klimaks in huis te donderen: 
via een inmiddels bij velen uwer bekend 
�Vanderleetje�7 wist Marc een remise voor 
de poorten van de hel weg te slepen. Daar-
mee een gelijkspel zeker te stellen. 
Daarmee de wankele positie van de team-
leider vooreerst te consolideren. 
Daarmee ons eerste matchpunt te scoren.    
Opponent Leudal zal daar, zeker im Nach-
hinein zo zijn eigen sentimenten bij koeste-
ren�Boeien! 
We leven nog� 
 

 
lichaamstaal� 

 
 
 
 
 
 

zo dus niet� 

De partijen 
                                                 
7 Vanderleetje�vanuit een ogenschijnlijk hopeloze posi-
tie koel doorschakend komen tot een remise dan wel een 
vol punt. Lichaamstaal (ik heb alles onder controle) is 
hierbij van groot belang. Niet te verwarren met mazzel-
schaak. Voor nadere psychologische duiding: zie diverse 
verslagen vorig seizoen. 

 
 Vanwege de volle kalender is dit mijn 
tweede relaas in dit periodiek. Normaliter-
wijs krijgt u de gelegenheid te recupereren 
van mijn aanslagen op uw lezersgeduld. 
Vandaar ditmaal pardoes ter zake. 
Geen overbodig geneuzel. 
Geen knarsende uitweidingen. 
Geen onnodig gezwets. 
En zelfs geen onderliggende thematiek� 
 
Toch helemaal hersenloos ga ik niet te 
werk; u krijgt eerst een zgn. alternerende 
toelichting waarbij nederlagen de zeges 
afwisselen. Als klap op de vuursteen het 
reeds gememoreerde Vanderleetje� 
 
Bord 2 
 

□ Geer �T� Hovens (1972) 

■ Raoul Lemmen (1936) 
 
 �Aha� denkt de wakkere lezer nu, de kapi-
tale, vette �T� duidt op een tijgerprooi?  
Inderdaad, Geerts tegenstrevers kunnen 
zich het komende jaar de borst nat maken. 
Immers is bald het �Jaar van de Tijger� 
aangebroken als opvolger van het �Jaar van 
de Os�. Hoedt u allen dus! 
 

 
Chinees dierenteken Tijger8 

 
 
 
 
 

                                                 
8 Algemene kenmerken van de tijger vindt u in Chinese 
HoroscoopTijger 
Tijgers zijn sterke, edele, agressieve, onafhankelijke en 
moedige dierentekens. Ze kunnen echter ook egocentri-
sche en egoïstische trekken vertonen. De algemene Tij-
ger kenmerken worden beschouwd als niet al te vrouwe-
lijk, soms ook te rationeel, ambitieus of hardvochtig. Op 
zakelijk gebied hebben tijgers hier voordeel bij. Deze 
roofkatten hebben een grote kans van slagen in verkoop, 
personeelsbeleid en bordspelen. 



 23 

Aljechin, jachtvariant B 02 
 
1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.¤c3 ¤xd5 4.¤f3 
¥g4 5.¥e2 e6 6.¤e5 ¥xe2 7.£xe2 c6 8.0�
0 £c7 9.d4 ¤d7 10.¦e1 ¥d6  
Diagram 
 

XABCDEFGHY 

8r+-+k+-tr( 

7zppwqn+pzpp' 

6-+pvlp+-+& 

5+-+nsN-+-% 

4-+-zP-+-+$ 

3+-sN-+-+-# 

2PzPP+QzPPzP" 

1tR-vL-tR-mK-! 

xabcdefghy 

 
Via een Scandinaviër zijn we in een on-
schuldige Aljechin verzeild geraakt. Met 
zwart gewoonlijk Geerts domein. Na het 
verwijderen van zo�n 110 gram tandsteen 

en het plaatsen van een 12-tal vullingen is 
de bijtkracht van de T.T. weer redelijk op 
niveau getuige diens: 11.¤xf7 (!) Het lijkt 
heel wat, voert echter slechts tot remise. 
Toch hakt de impact van zo�n inslag er 

psychologisch vaak fataal in� Zo ook hier. 
¢xf7 [11...¥xh2+ 12.¢h1 ¢xf7 13.£xe6+ 
¢f8 14.¤xd5 cxd5 15.¥g5+-] 12.£xe6+ 
¢f8 13.¤e4 ¥e7? En zwart bezwijkt. 
Gans onnodig! Plicht was: [¹13...¥xh2+  
14.¢h1 ¥f4= en G. moet vroeger of later 
met  dameschaaks op f5 en e6 de halve dop 
boven het ledige ei verkiezen�bijv.: 
15.£f5+ ¢g8 16.c4 ¥xc1 17.cxd5 ¥h6 
18.dxc6 bxc6 19.£e6+ ¢f8 20.d5 ¤b6] Er 
volgde: 14.c4+- ¤7f6 15.cxd5 ¤xd5 
16.¥g5 ¥xg5 [16...h6 17.¥d2+-] 17.¤xg5 
£f4??  [¹17...h6 18.¤f3 £f7+-] 
18.£xd5!! [18.£xd5 cxd5 19.¤e6+ ¢f7 
20.¤xf4+-]  1�0 
 

Minder goed verging het collega bestuurs-
lid Bas.  
 

Bord 3 
 

□ Jan Broekhuis (1862) 

■ Bas van der Grinten (1950) 
 
In een Spaans onderonsje gaat het bij deze 
beide heren lange tijd gelijk op. Maar na 25 
zetten stapt Bas plots in een valkuil met een 
boobytrap erin verborgen.  
 

Boobytrapstelling na 25:¤g1-f3 
 

XABCDEFGHY 

8r+-+-trk+( 

7+lzp-+pwq-' 

6-vlnzp-+-+& 

5+p+-+-zpQ% 

4-zP-+P+-+$ 

3zpL+P+N+-# 

2P+-sN-+-zP" 

1tR-+-+R+K! 

xabcdefghy 

B. heeft een plusboer en had moeten voort-
gaan met: 25�g4  26.¥d5 g3 27.¦g1 ¥f2! 
met gelijke kansen. Omdat hij de gevaarlij-
ke Spaanse witte aanvalsloper wilde elimi-
neren kwam er  helaas: 25�¤d4? en on-
derbreekt zo de diagonaal van zijn zwarte 
zwartgallige loper. Vliegensvlug trok Jan: 
26.¦g1! Einde verhaal. Men bluste af met: 
26�¤xb3 27.¦xg5  ¤xa1 28.£h6 met # 
in zeven. Rybka 2.3 geeft hier trouwens een 
staaltje van morbide elektronische humor 
ten beste door op praktisch elke andere wit-
te zet bijv. 28. h3 28.h4 28.¦xg7 28.£g4 
een mat in 132 te annonceren!   
Zegge: honderdtweeëndertig. 
Spéél ik ze echter, wordt het remise� 
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Wa, wa, lekker mat in 132�. 

 
Op naar de volgende victorie. 
 
Bord 4 
 

□ Jos Rievers (1935) 

■ Coen Oosse (1822) 
 
Onze expat aus Germany, Jos dus, nam het 
op tegen het grote Buggenumse talent en 
clubkampioen Coen. Ten voeten uit gepor-
tretteerd door onze Limbobondsvoorzit-
ter/journalist Frank C. in De Limburger. 
Jos bleek nicht beeindruckt� 
Zo�n 15 zetjes lang kabbelt hun kalme potje 

monotoon meanderend door de Schuuver 
als een idyllisch klaterend bergbeekje door 
een arcadisch berglandschap in de lente. 
Vrede en rust alom. Maar dan verstoort 
Coen op wrede wijze deze Pax Caïssiana 
en stort zichzelf in het ravijn der verloren 
schaakgeesten alwaar het geween is en het 
geknars van tanden�9   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matth. 8,12 

Ravijnstelling 

                                                 
9 Met dank aan Mattheus 8,12: �maar de kinderen van 
het Verloren Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in 
de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het 
tandengeknars�  

na 15�¥b6xd4? 
 

XABCDEFGHY 

8r+l+-trk+( 

7zppwqpsnpzpp' 

6-+p+-+-+& 

5+-+-zP-sN-% 

4-zPLvl-+-+$ 

3zPQ+-+-+-# 

2-+-+-zPPzP" 

1tRN+-+RmK-! 

xabcdefghy 

 
Waarna J., nicht von gestern, met 16.£d3 
(dreigt mat op h7) de loper ophaalde. Nòg 

dwingender ware 16.¥xf7+ ¢h8 17.£d4  
In de bijbelse variant kreeg Coen tenminste 
nog twee boeren voor zijn omissie. Na nog 
een tiental zetten berustte C. in zijn verblijf 
in de duisternis om zijn eeuwige straf te 
ondergaan. Ach dat wrede schaak! 
 
Maar nu weer een deceptie. 
 
Bord 7 
 

□ Arthur Hendrickx (1789) 

■ Willem Suilen (1755) 
 
De geslepen veteraan Arthur wist Willem 
mee te slepen in een hoog speeltempo à la 

Jan op de Laak. De tegenspeler wordt als 
het ware dwangmatig meegezogen in het 
bijna à tempo staccato zetritme waarvoor 

met name �Jodl� berucht is geworden bij de 

Koninklijk Erkende. Opschieten s.v.p.!! 
Het is uiteraard een vruchtbare voedings-
bodem voor uitglijders, fouten en blunders. 
Een remedie, zo vraagt u mij? 
Tja. Het volgende wil vaak helpen. 
Op de handen gaan zitten en dat minimaal 
2 minuten na elke supersone zet� 
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Ondanks mijn geneuzel weet Willem lange 
tijd moeiteloos mee te schaken en zelfs in 
het onschuldige damepionspel lichtelijk 
voordeel te bereiken. Maar na 29 zetten zet 
hij zichzelf op het verkeerde been� 
 

Beentjelichtstelling na 30�£c7-e5? 
 

XABCDEFGHY 

8-+r+-tr-+( 

7zpl+-+-+-' 

6-zpk+-zpLtR& 

5+-zppwq-+-% 

4-+-+-+Q+$ 

3+PzP-+P+-# 

2P+-+-+P+" 

1+-tR-+K+-! 

xabcdefghy 

Gewoonlijk is een centrale damepositie de 
moeite waard. In dit onderhavige geval is 
het jammer genoeg gelijk kassa. Voor A. 
Hij kwam op de winnende proppen met: 
31.¦e1 en valt met dodelijk geweld Wil-
lems stelling binnen. Vluchten kan niet 
meer�Of op zijn (ald) Venloos: �Me kint 

ein höltere paerd neet loate kakke��
10 

£xc3 ook andere zetten bieden geen soe-
laas 32.¦e6+ ¢c7 33.£f4+ £e5 34.¦xe5 
fxe5 35.£xe5+ 1�0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

�Tadewa, höltere paerd kakke neet!� 
 

Bord 6 

                                                 
10 Letterlijk: �Men kan een houten paard niet laten kak-
ken�, �Men kan geen onmogelijke dingen doen. 

□ Nico van der Hoogt (1868) 

■ Ruud van Meegen (1875) 
 
Ikzelf werd geconfronteerd met een veelbe-
lovend jeugdtalent uit de Leudalse schaak-
school. Maar mijn 40-jarige carrière in het 
onderwijs en ervaring met de opgroeiende 
jonge mensheid wierpen hun vruchten af. 
Nadat Ruud de opening wel heel losjes be-
handelde, wist ik hem in een houdgreep te 
grijpen vanwaar uit geen ontkomen meer 
mogelijk was. 
 

Worgstelling na: 19.£b3xb4 

XABCDEFGHY 

8-tr-+k+-tr( 

7+-+n+pzpp' 

6lwq-+p+-+& 

5+p+pzP-+-% 

4-wQ-zP-+-+$ 

3zP-+-+N+-# 

2-+-+LzPPzP" 

1tR-tR-+-mK-! 

xabcdefghy 

De dame heeft daarnet de zwarte zwartvel-
dige loper geëlimineerd en verhindert daar-
mee zwarts korte rok. Ruuds h-toren blijft 
buitenspel. N. gaat via de c-lijn binnenval-
len en het pleit beslechten. Op de 30ste zet 
vond Ruud het terecht welletjes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
        Daarbij betrapt door Berthi 
© B.Smith 
Maar ja, kort daarvoor was Guido tegen 
een bikkelharde nul aangeknald� 
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 Bord 6 
 

□ Guido Faassen (1784) 

■ Jack Sonnemans (1743) 
 
Guido speelt 1 tijdlang fluitend met Jack 
mee over en krijgt plots vanuit het niets de 
winst op einen telder11 opgediend. 
 

Presenteerbladstelling na: 22�¥e7-d6? 
 

XABCDEFGHY 

8-+-trr+k+( 

7+-wq-+-zpp' 

6p+lvlPzp-+& 

5+-zpp+N+-% 

4P+p+-+-+$ 

3+-zP-wQ-+-# 

2-+P+-zPPzP" 

1tR-vL-tR-mK-! 

xabcdefghy 

 

Guido kan Jack nu onderuit schoffelen 
middels 23. e7! met de toegevoegde fulmi-
nante dreiging £e6+, £f7 en £xg7 mat. 
Slechts met grof materiaalverlies is zulks te 
verijdelen. G. sloeg alle adviezen in de 
wind en de loper op d6. Ook daarna behield 
hij weliswaar nog wel het betere van het 
spel maar gaat dan na 32 zetten op tragi-
sche wijze in de fout: 
 
Zie het diagram hiernaast. 
 

Tragiek stelling na 33.cxd4? 
 

                                                 
11 [Telder�Venloos dialect] Op een schotel. Etymolo-
gisch verklaard vanuit het Oud-Nederlandsche �teljoor�. 
En dat weer uit het Frans: �telloir� (hakbord).  

Duits:�Teller�. Zweeds: �tallrik�.  

XABCDEFGHY 

8-+-+r+-+( 

7+-+-zPkzpp' 

6-+-+-zp-+& 

5tR-+-+-+-% 

4-vLpzP-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-+l+-zPPzP" 

1+-+-+-mK-! 

xabcdefghy 

 

Om onthutst te moeten toezien dat Jack als 
de wiedeweerga toeslaat met: 33�¦b8!  
Waarna de loper tel(j)oor gaat. Bijv. 
34.¥e1 ¦b1 35.¢e1 ¥d3+  
Een typisch geval van jammer!  
Guido reageert altijd nuchter en sportief op 
een verloren pot. En dat doen ze niet alle-
maal. Zie hier onder! 
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Tja,� Verder! 

De Grote Finale 
 
Goed. Resteren dus de twee slotremises.  
Ter oriëntatie: het is wel rond zessen, maar 

niet klaar.12 De inwendige mens begint zich 
te roeren en ook Studio Sport mag niet ge-
mist; immers sloeg VVV die middag aan 
diezelfde Kaldenkerkerweg wèl genadeloos 
toe.  
Maar ja, vooral een captain is met handen 
en voeten plaatsgebonden� 
 
Bord 1 
 

□ Stephan Thijssen (1956) 

■ Geert Gabriels (1932) 
 
Het openingsverhaal van beide heren werkt 
lichtelijk op de lachspieren.  
 

1.e4 e6 2.£e2 e5 (!)(?)  lachdiagram: 
 

XABCDEFGHY 

8rsnlwqkvlntr( 

7zppzpp+pzpp' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-zp-+-% 

4-+-+P+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2PzPPzPQzPPzP" 

1tRNvL-mKLsNR! 

xabcdefghy 

 
Typisch Stephan. �Dich duis kömisch? Dan 
doon ik mei�� Geert G. maakt er dan met 
3.f4 maar een soort koningsgambiet van. 
Het vervolg was helaas niet navenant; men 
ontwikkelde en manoeuvreerde, ruilde af 
en schaakte foutloos verder. Totdat er na 43 
zetten een lopereindspel was ontstaan waar-

                                                 
12 Vandaar: �Niet van zessen klaar�. 

in beiden terecht geen droog brood meer 
zagen. Remise. 
En dan nu het beloofde Vanderleetje. 
 
Bord 5 
 

□ Hans Kivits (1841) 

■ Marc van der Lee (1831) 
 
Eerst zien we Marc, juist op het moment 
dat hij wordt gefotografeerd. 
 

  Dial M. for murder�13 
 
Als allerlaatste dus M. Getergd doordat ik 
de laatste maal zelfs nog geen dia aan zijn 
partij besteedde (want saai), pakt hij nu 
weer eens ouwerwets uit. Vooral lang.  
Goed, beide heren behandelen het Morra 
gambiet via de zgn. �slappe thee� variant; 

spoedig verdwijnen de dames in de doos en 
meldt de stellingsbeoordeling lange tijd 
0.00� 
 
B 21 Morra, slappe thee variant 
 
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d5 4.£xd4 l 4...e6 
5.exd5 £xd5 6.£xd5 exd5 

XABCDEFGHY 

8rsnl+kvlntr( 

7zpp+-+pzpp' 

6-+-+-+-+& 

5+-+p+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-zP-+-+-# 

2PzP-+-zPPzP" 

1tRNvL-mKLsNR! 

xabcdefghy 

Vooruit, een diagrammetje 

                                                 
13 �Dial M. for murder�, ook een Hitchcock thriller uit 

1954. Hoe zegt u? Ja,ja, een pleonasme. 
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Slap of niet? Dit ging lange tijd op die voet 
verder. Tot we in een eindspel belanden 
met een wit paard en een zwarte loper. 
Vaak linke soep. M. levert in dat slotspel 
weliswaar een pion in (offert?) maar weet 
schijnbaar moeiteloos zijn veste gesloten te 
houden. Maar dan bereiken we na 59(!) 
zetjes het 1ste Vanderleemoment. 
 

Vanderleemoment nr.1 na 59.¤e8-d6+ 
 

XABCDEFGHY 

8-+-+-vl-+( 

7+-+-+p+p' 

6-zp-sN-zP-+& 

5+k+-mK-+-% 

4-+-+-zP-+$ 

3+-+-+-+P# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

 
Ai! Dat ziet er lelijk uit. Gelukkig is er nog 
een smal pad naar een draw, te beginnen 
met: 59�¢a4 en verder bijv.: 60. 
[59...¢a4 60.¤xf7 b5 61.¢d4 b4 62.¤e5 
b3 63.¤d3 ¢a3 64.¢c3 ¥h6 65.f5 ¥f8 
66.f7 h5 67.h4 ¥e7]  Koning en paard moe-
ten de kleine deugniet op b3 in de gaten 
houden en wit komt niet meer verder.  
Marc greep desondanks naar het zwakkere 
59...¢c6 maar blijft vooralsnog overend 
na: 60.¤xf7 ¢d7 61.¤g5 h6? Maar dit 
tempo is er teveel aan en geeft de pot uit 
handen. Aangewezen was 61�¥d6+ om 
dan weer met de b-boer op te stomen.  
Verliest dus? Dan kent u M. nog niet� 
Winnend is nu: 62.¤e6(h7) , de loper moet 
wijken en de witte monarch dringt via f5 de 
zwarte stelling binnen. Over en sluiten 
maar. Afgelopen? Welnee, want Hans 
meende toch de zwarte losbol op b6 in de 
gaten te moeten houden, kwam met: 

62.¤e4(?) en Marc ontsnapt de dans. Even 
later wordt het muisstil bij het: 
 

Vanderleemoment nr.2 na 64.¤e4-d2 
 

XABCDEFGHY 

8-+-+-vl-+( 

7+-+k+-+-' 

6-+-+-zP-zp& 

5+-+-mKP+-% 

4-zp-+-+-+$ 

3+-+-+-+P# 

2-+-sN-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

En M. komt hier met het onzalige: 
64�¢e8 Vraagtekens schieten tekort. Met 
65.¢e6 wandelde Hans binnen en won op 
zijn sloffen. Want speelde:  
65.¢e6+- ¥c5 [65...h5 66.¤b3 ¢d8+-; 
65...h5 66.f7+ ¢d8 67.¤b3 ¢c8 68.¤d4 
¥c5 69.¢d5] 66.¤b3 ¥f8 67.f7+ ¢d8 
68.f6 ¢c7 69.¤d4 ¢d8  70.¢d5 ¢d7 
71.¤e6 ¥d6 72.f8£ ¥xf8 73.¤xf8+ ¢e8 
74.¤e6  74...b3? ook andere zetten verlie-
zen. Zie onderstaand diagram. 

XABCDEFGHY 

8-+-+k+-+( 

7+-+-+-+-' 

6-+-+NzP-zp& 

5+-+K+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+p+-+-+P# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

Hans gaat nu aftikken met:  75.¤c5 ¢f7 

(75...b2 76.¢e6 b1£ 77.f7+) 76.¤xb3 
¢xf6 77.¢e4+-] en de winst plus beide 
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matchpunten zijn binnenboord. Zou je den-
ken. Er kwam namelijk een (VDL�tje)

2. H. 
produceerde immers 75.¤c7+ en na 
75�¢f7 moest het punt gedeeld. Het 
paard moet de b-pion gaan keepen en doet 
dus niet meer mee. 
 
En met enige schroom noteerde ik op het 
wedstrijdformulier: 
 

Venlo II   -   Leudal I:  4-4 
 
 
En détail: 
 
1. Stephan G.Gabriëls  ½ 
2. Geert R.Lemmen 1-0 
3. Bas  J.Broekhuis 0-1 
4. Jos  C.Oosse 1-0 
5. Marc H.Kivits  ½ 
6. Nico © R.v.Meegen 1-0 
7. Willem A.Hendrickx 0-1 
8. Guido J.Sonnemans 0-1 

 
 
Waarmee u weer volledig op de hoogte 
bent. 
 
W.G. Nico 
 
 
 Nico en Hans na afloop: (virtueel) 
 
 
 
 
 
 
 
     H.  
 
 
    

 
                     N. 
 

 
 

Bas van der Grinten Guido Faassen 
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VENLO 4 EXTERNE COMPETITIE LiSB: Ronde 2 en 3  door Peter Smith 
 
22 november 2009 ronde 2: VENLO 4  - EWS  
 
In de tweede ronde mochten we aantreden tegen de Eerste Weerter Schaakvereniging EWS. 
 
Zoals voorspeld in het vorige clubblad is het ons lot om met grote verschillen te verliezen. 
 
Deze keer was er versterking van onze sympathieke Poolse clubgenoot Lukasz Sordyl. Maar 
ook deze versterking mocht niet baten. Binnen twee uur waren we klaar en standen we weer 
buiten. De borden 2 tot en met 3 (Lukasz Sordyl, Peter Timmermans en Peter Smith) verloren 
kansloos. 
 
De enige die dicht bij de overwinning kwam was Jos Kempen. Laten we eens naar het beslis-
sende moment kijken. 
 
Jos Kempen- Theo de Jong 
In de woorden van Jos K: �Ondanks het feit dat mijn tegenstander een rating had van meer dan 

1600, heb ik in mijn partij mijn lievelingsopening gespeeld met één uitzondering. Op de vier-
de zet speel ik normaal P-e2 maar nu naar f3.  
Daarna kwam een partij op het bord die bij de 14e zet de vier lopers op één rij had: mijn lopers 

op b2 en b3, de zijne op b6 en b7�. 
 

 
Stand na de 21e zet 
 
Wit is aan zet, Jos speelde Dg3. Uiteindelijk verloor hij toch 
omdat hij niet doorsloeg op g7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitslag per bord: 
 
Eerste Weerter SV     - Venlo 4                    4 - 0 
1 Theo de Jongh       - Jos Kempen  1412    1 - 0 
2 Bob Sauer 1612   - Lukas Sordyl    1 - 0 
3 Guus Reijntjes 1524  - Peter Timmermans  1 - 0 
4 Hans van Dormaël 1629  - Peter Smith   1 - 0 
 
Peter Timmermans speelde tegen ons voormalige clubgenoot Guus Reijntjes. Hij volgt via het 
clubblad de Venlose verrichten nog op de voet en laat iedereen hartelijk groeten. 
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13 december ronde 3: LEUDAL 3 - VENLO 4  
 
De derde ronde was een thuiswedstrijd en we vonden Leudal 3 tegenover ons. Ook deze keer 
verloren we kansloos. 
 

 
Van de Venlose spelers had Jacqueline Verplakke nog de 
beste kansen. We zullen hieronder een fragment uit haar 
partij bespreken.  
Zij kwam in de opening slecht te staan maar de kansen 
keerden, waarna Jacqueline uitzicht op een remise had. 
 
 
 
 
 
 
 
Zie het diagram hieronder. 
 
 
Peter Steuten - Jacqueline Verplakke  
13 december 2009 
 
Stand na 17...,Kd8 
Wit speelt 18. Pf7+ gevolgd door 18...,Dxf7 19.Lxf7 
Lxg4 
En vervolgt met 
20. Pxd5 Pxd4 21. Kd2 Tf8 22 Lxh5 Txf2+ en 23. Kd3 
Lf5+ 
En toen had Jacqueline het voordeel. Uiteindelijk verloor 
ze toch het eindspel. 
 

 
Het zal niemand verbazen dat na drie verloren ronden we onderaan staan in poule 3C. 
 
De TPR�s na 3 ronden zijn: 
 
Venlo 4                        TPR 
 1 Jos Kempen               1286 
 2 Lukas Sordyl             1419 
 3 Peter Timmermans    1250  
 4 Peter Smith                1281 
 5 Jacqueline Verplakke1243 
 6 Ans Strucks               0932 
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15e INTERNATIONAAL SCHAAKTOERNOOI PRAAG 2009  
24 oktober t/m 30 oktober          Verslag van Hans Leenders 
 
In de vroege uren van zaterdag 24 oktober vertrok ik om 5 uur richting Valkenburg. Om 6 uur 
vertrok de bus met 18 schakers en schaaksters plus begeleiders naar Praag. 
Om 7 uur 's avonds waren we in de stad aangekomen. Voor mij is dit weer voor de 7e keer. 
Een dag later begon het toermooi.  
 
Het toernooi was 9 ronden Zwitsers van 45 minuten per persoon per partij. Om 11 uur was de 
opening. Daarna begon de 1e ronde. Ik moest tegen een jonge Tsjech. 
Dit was voor mij een makkie. Na de pauze kreeg ik vreselijk hoofdpijn. In de 2e ronde met 
zwart was ik te sterk voor een andere Tsjech. In de 3e ronde kreeg ik cadeautjes van Pierre 
Keune.  
 

Maandagmorgen om 9:00 uur stond de 4e ronde op het pro-
gramma. In een Franse opening met zwart dwong ik mijn 
tegenstander tot opgeven. 
 
In de 5e ronde had ik het met zwart wat moeilijker. Mijn 
aanval was zo ingezet, dat ik de Tsjech met zwart mat zette. 
Ik heb het in deze partij moeilijk gehad. Na de pauze moest 
ik met wit tegen Jan Jílek, een Tsjech, die op dat moment 4 
1/2 punten had. Dit was mijn moeilijkste partij.  
 
 
 
 
 
 
Ik had een beetje geluk, zie onder het diagram.  
 
 
Ik had nog 2 minuten op mijn klok en mijn tegenstander 
had nog ongeveer 10 minuten bedenktijd. Ik dacht op dat 
moment dat ik door de vlag zou gaan. Ik zag een mooie 
combinatie mat in 3 zetten of zijn Dame ging eraan. 
Het werd een matdreiging. Jan kon opgeven.  
 
 
 
 
 
 
 

 
In de 7e ronde moest ik tegen de Belg, Cetin Kocadag. Het was een spannende partij, waar 
Cetin in het begin beter stond dan ik. Maar later kwam ik weer beter te staan. 
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Uiteindelijk bood ik maar remise aan, want hij kon oppositie met zijn koning houden in een 
pionnen-eindspel, waar ik een pion meer had. Ik had eigenlijk moeten winnen maar had dit 
niet gezien, dus met een remise was ik ook zeer tevreden.  
 
Dinsdagmorgen 27 oktober hadden we weer de traditionele stadswandeling door het oudste 
gedeelte van Praag. Mijn hoogtepunt is altijd het bezoek aan het kerkhof waar veel beroemd-
heden eeuwig rusten. Om één uur begon voor mij ronde 8. Weer een Tsjech en hij zette veel 
sneller dan ik. Ik had snel 2 pionnen winst met wit. Deze partij wist ik ook te winnen met een 
eindspel van 2 ongelijke lopers. Een kwestie van duwen. Nu hoefde ik in ronde 9 maar remise 
te maken om het toernooi te winnen. Met zwart met een Franse verdediging, won ik een kwa-
liteit en later ook materiaal. De Tsjech was kansloos.  
 

Met 8 1/2 uit 9 mocht ik mij toernooiwinnaar noemen in de 
categorie C 20 jaar en ouder. De prijs was een kunstwerk 
van een toren, een schaakspel en een oorkonde. Na de prijs-
uitreiking hadden we disco in de gymzaal, en een gezellige 
avond.  
 
Woensdag 28 oktober, een nationale feestdag in Tsjechië, 

zijn we 's morgens naar het Madurodam van Tsjechië ge-
weest. Na de middag zijn we in de stad gaan winkelen. 
Donderdagmorgen zijn we naar een museum geweest in een 
grote tuinbouwloods met tropische planten. Tegen de mid-
dag hadden we een bezoek gebracht aan de beroemde 
Praagse burcht en zijn we via de Karlsbrug naar de stad ge-
gaan. 
 
 
 

 
Vrijdag 30 oktober vertrokken we om 9:25 uur uit Praag. Om 20:15 uur waren we in Houthem 
aangekomen. Daar was nog een slotdiner. Om 23 uur was ik weer thuis te Panningen. Het was 
weer een leuke en gezellige en vooral vermoeiende week geweest. 
 
 
 
 
BAD WIESSEE 2009  door Geert Hovens 
 
Zoals velen van jullie ongetwijfeld weten, bezoek ik elk jaar in november het Duitse Bayern, 
om aldaar aan de Tegernsee mijn schaakkunsten te vertonen. In 1999  (toen de euro dus nog 
moest worden uitgevonden) besloot ik voor het eerst aldaar mijn vakantie daar door te bren-
gen. Alle voorwaarden waren aanwezig. Goed weer, prachtige wandelomgeving, lekker bier, 
etc... Als rode draad zou ik elke dag een pot schaken. Vanaf het begin is het een schot in de 
roos geweest.  
 
Zo gaat het dus al vele jaren, het toernooi staat vast op mijn agenda. Wellicht dat ik nog ie-
mand weet te enthousiastmeren een keer mee te gaan. 
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Alleen de entree al als je 
aankomt bij de Tegern-
see. 
 
Dit jaar zat ik qua ELO 
net in de onderste helft 
voor de indeling, dus dat 
betekende in ronde één 

gelijk een grootmeester 
voor de kiezen.  
Door een zetverwisseling 
in de opening kwam ik 
tegen de Rus Vladimir 
Burmakin (ELO 2627) al 

direct minder te staan. Even vreesde ik regelrecht van het bord afgeschopt te worden (vorig 
jaar in 17 zetten eraf tegen een Duitse GM), maar ik slaagde erin nog een goede verdediging 
neer te zetten. Ondanks een kwaliteitsoffer van mijn kant was het natuurlijk een kwestie van 
tijd vooraleer mijn vesting het zou begeven. Bij de veertigste zet vond ik het welletjes: 0-1. 
 
Na ronde 4 had ik twee uit vier gescoord (in volgorde V W V W) en kreeg weer een sterke 
tegenstander. 
 
Hovens,Geert (2030) - Hein,Erwin (2178) [B34] 
13. OIBM Bad Wiessee (5), 04.11.2009 
 
B34: Sizilianisch (Beschleunigtes Fianchetto) 1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6 5.Lc4 
Lg7 6.Se2 Sf6 7.Sbc3 0�0 8.0�0 a6 9.a3 b5 10.La2 d6 11.h3 Lb7 12.Te1 b4 [12...a5!? 
13.Sxb5 Sxe4³] 13.axb4² Sxb4 14.Lb3 Sxe4 15.Sxe4 Lxe4 16.Ta4 a5    Diagram  
 

XABCDEFGHY 

8r+-wq-trk+( 

7+-+-zppvlp' 

6-+-zp-+p+& 

5zp-+-+-+-% 

4Rsn-+l+-+$ 

3+L+-+-+P# 

2-zPP+NzPP+" 

1+-vLQtR-mK-! 

xabcdefghy 

 
17.Sc3?? [Blunder 17.c3 Lc6 18.cxb4 Lxa4 19.Lxa4 axb4 20.Db3=] Van mijn goede voor-
nemens om voor remise te gaan blijft zo niets over. Tijd voor een Houdini-act. 
17...Lc6µ 18.Lg5 Te8 [18...Lxa4 19.Lxa4 Ta7 20.De2�+] 19.Ta1µ h6 20.Le3 d5 21.Sa4 

[21.Lc5 Sa6 22.La3 e6�+] 21...d4�+ 22.Ld2 e5 23.Dg4 Df6 [23...Sd5 24.Sc5�+] 24.Lxb4 
[24.Sb6 h5 25.De2 Tad8 26.Txa5 d3 27.cxd3 Sxd3µ] 24...axb4�+ 25.Sc5 h5 26.De2 e4 
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[26...Df5 27.Sd3µ] 27.Txa8 Lxa8 [27...Txa8?! 28.Sxe4 De7 29.f3=] 28.Db5 Lc6 29.Dxb4 
Df4 [29...e3 30.f3 Lf8 31.Dc4�+] 30.La4 Tb8 31.Dc4 Lxa4 [¹31...Dd2 32.De2 Dxe2 33.Txe2 

Lxa4 34.Sxa4 f5�+] 32.Dxa4³ We beginnen hier weer langzaam erin te geloven 32 ..e3 

33.Sd3 [33.Txe3 (niet gezien) Txb2 34.Te1 Dc7 35.De8+ Kh7=] 33...exf2+ 34.Sxf2 Le5 
[34...Txb2?? das Schlagen des Bauern ist schlecht 35.Sd3 Dd2 36.De8+ Kh7 37.Sxb2 Dxc2 
38.De2+-] 35.Sd3 d4 ist vorerst gestoppt [¹35.b4!?³ kommt in Betracht] 35...Dh2+µ 36.Kf1 

Lg3 37.Te8+ Txe8 Een reflex van zwart [37...Kh7 38.Sf2 Lxf2 39.Kxf2 Df4+ (39...Txb2?! 
40.Th8+ Kxh8 41.Dxd4+ Kg8 42.Dxb2³) 40.Kg1 Txb2µ] 38.Dxe8+= Kg7 39.De4 Dh1+ 
40.Ke2 Dg1 41.Df3 ½�½  De zwartspeler was uiteraard zeer teleurgesteld. 
 
De volgende dag werd ik gekoppeld aan een op papier nog sterkere tegenstander.  
Maar deze speler was dus niet in vorm, ik dichtte mijzelf dan ook kansen toe. 
 
(5) Kempter,Ronald (2287) - Hovens,Geert (2030) [A39] 
13. OIBM Bad Wiessee (6), 05.11.2009 
 
A39: Englische Eröffnung (Symmetrische Variante) 1.Sf3 Sf6 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.0�0 0�0 
5.c4 c5 6.d4 cxd4 7.Sxd4 Sc6 8.Sc3 Sg4 9.e3 Sxd4 10.exd4 d6 11.b3 Tb8 12.Lb2 f5 13.h3± 

Sf6 14.f4 Le6 15.d5 Ld7 16.De2 Sh5 17.Kh2 Tf7 18.a4 Da5 19.Dc2 Tc8 20.Lf3 Sf6 21.Tfd1 
a6 22.Se2± Dc5 23.Ld4 Da5 24.Lc3 Dc5 25.Ld4 Da5 26.Kg2??    Diagram 
 

XABCDEFGHY 

8-+r+-+k+( 

7+p+lzprvlp' 

6p+-zp-snp+& 

5wq-+P+p+-% 

4P+PvL-zP-+$ 

3+P+-+LzPP# 

2-+Q+N+K+" 

1tR-+R+-+-! 

xabcdefghy 

 

Zo ongeveer de slechtste zet op het bord. 26...Sxd5µ 27.Dd2 Dxd2 28.Txd2 Sf6 29.Lxb7 

Tb8 30.Lf3 [30.Lxa6 Se4 31.Td3 Lxd4 32.Txd4 Sc5µ] 30...Txb3 31.Te1? [31.Ld5 Sxd5 
32.cxd5 Tb4µ] 31...Lxa4 [31...Se4!? 32.Tc2 Lxd4 33.Sxd4�+] 32.c5 [32.Ta2!? Tb4 33.Sc3µ] 

32...Se4�+ 33.Lxe4 fxe4 34.Lxg7 Kxg7 [34...Txg7?! 35.cxd6 Td3 36.Txd3 exd3 37.Sc3 Lc6+ 
38.Kf2 exd6 39.Ta1µ] 35.cxd6 exd6 [35...Td3 36.Txd3 exd3 37.Sc3 Lc6+ 38.Kf2 exd6 
39.Td1µ] 36.Txd6 Lb5 [36...Tb2!? 37.Kg1 Td7 38.Txd7+ Lxd7µ] 37.Sd4³ Tb2+ 38.Kg1 Ld3 

39.Se6+ Kh6 40.Sc5 40...Tc7 Zo, de 40e zet gehaald en remise binnen handbereik. 
41.Sxd3 exd3 42.Txd3Tcc2 43.g4 Tg2+ 44.Kh1 Th2+ ½�½ 
 
Mede dankzij deze remises eindigde ik met 5 punten uit 9, en passant 15 punten gewonnen 
voor de ELO, die dus nu 2045 bedraagt.  
U bent gewaarschuwd!! 
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  Interne competitie 1e cyclus 2009-2010 
Eindstand24-12-2009 

door Geert Hovens 

         
No. Groep 1 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Joop Jansen   0,5 1,5 2 0 2 6 
2 Maarten Strijbos 1,5   0,5 1 1 2 6 
3 Thijmen Smith 0,5 1,5   1 1 1,5 5,5 
4 Stephan Thijssen 0 0 1   1 1 3 
5 Henk van Gool 2 1 1 1   1 6 
6 Nico van der Hoogt 0 0 0,5 1 1         2,5 Degr. 

         
No. Groep 2 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Piet Thijssen   0,5 0 1 2 1,5 5 
2 Geert Hovens 1,5   1,5 2 0,5 2    7,5 Kamp. 
3 Marc van der Lee 2 0,5   0,5 1 0,5 4,5 
4 Bas van der Grinten 1 0 1,5   1 2 5,5 
5 Hans Everaars 0 1,5 1 1   2 5,5 
6 Jan op de Laak 0,5 0 1,5 0 0       2 Degr. 

         
No. Groep 3 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Dick Kappert   0 0,5 0,5 0 0,5 1,5 Degr 
2 Wouter Smeets 2   1 1 0 2 6 
3 Willem Suilen 1,5 1   2 1,5 2 8 Kamp. 
4 Roel Roberts 1,5 1 0   1 2 5,5 
5 Huub Borghouts 2 2 0,5 1   2 7,5 
6 Ger van Leipsig 1,5 0 0 0 0   1,5 

         
No. Groep 4 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Gerard in 't Veld   1 0,5 1,5 1 1,5 5,5 
2 Willy Schmitz 1   1,5 1,5 1 1,5 6,5 
3 Karl Jacobitz 1,5 0,5   0 0,5 0,5 3 Degr. 
4 Hans Leenders 0,5 0,5 2   0,5 0,5 4 
5 Zef Hendriks 1 1 1,5 1,5   2 7 Kamp. 
6 Bertram Lietz 0,5 0,5 1,5 1,5 0   4 

         
No. Groep 5 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Ron Vink   0,5 1,5 0,5 1,5 1,5 5,5 
2 Kim Clabbers 1,5   0,5 0,5 0,5 1,5 4,5 
3 Sjraar Munten 0,5 1,5   0,5 1 2 5,5 
4 John de Laat 1,5 1,5 1,5   1 2 7,5 Kamp. 
5 Ad Burgmans 0,5 1,5 1 1   1 5 
6 Freek Heemskerk 0,5 0,5 0 0 1   2 Degr. 

         
No. Groep 6 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Toos Kuijpers   0,5 0 1,5 1,5 1,5 5 
2 Mart Dael 1,5   0,5 0,5 1,5 2 6 
3 Gerben Oosterbaan 2 1,5   1 1 2 7,5 Kamp. 
4 Piet Kuntzelaers 0,5 1,5 1   0,5 2 5,5 
5 Jean Paul Joosten 0,5 0,5 1 1,5   2 5,5 
6 Wout Ludema 0,5 0 0 0 0   0,5 Vertr. 
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No.           Groep 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 

1 Lukasz Sordyl   0 0 1 1 1 1 1 x 1 6 

2 Rolf Gonsior 1   0 0 0 0,5 1 0,5 x 1 4 

3 Sjors Clabbers 1 1   1 1 1 1 1 x 1 8 Kamp 

4 Jos Kempen 0 1 0   1 0 1 0,5 x 0,5 4 

5 Peter Timmermans 0 1 0 0   1 1 1 x 1 5 

6 Peter Smith 0 0,5 0 1 0   1 1 x 1 4,5 

7 Jacqueline Verplakke 0 0 0 0 0 0   1 x 1 2 

8 Ans Strucks 0 0,5 0 0,5 0 0 0   x 0 1 

9 Wilma Heger x x x x x x x x   x 0 

10 Patricia van Boekhold 0 0 0 0,5 0 0 0 1 x   1,5 

 
 

  
  

  
  

 
 

 
 
                                                  Vele bekende merken 
                                                 o.a. Lowa, Dachstein, 
                                                        Raichle, Tecnica, 
                                                                      Gri-sport 
 
        

           

 
 

Heesakkers Sport  077-3517239 
Bolwaterstraat 15-17 5911 GB Venlo  
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   J E U G D   door Bas van der Grinten 
 
AGENDA 
 
Za 16- zo 17 jan  Grote Bostoernooi Geldrop (afgelast) 
Za 23 jan   4e ronde Regiocompetitie in Blerick (10.30) 
Zo 7 feb  5e ronde LiSB-competitie 
Za 13 feb  Geen jeugdschaak Ald Weishoes wegens Carnaval 
Zo 6 mrt  6e ronde LiSB-compettie 
Za 13 mrt  Slot Regiocompetitie in Ald Weishoes (14.00) 
Zo 14 mrt  Jeugdtoernooi Reuver (GP) 
Za 20 mrt  LimianZ Rapidtoernooi 
Zo 28 mrt  Slotronde LiSB-competitie Roermond 
Zo 11 apr  Theo van Spijktoernooi in De Dörpel (GP) 
Zo 25 apr  Koninginnetoernooi Blerick (volgens Stappenmethode) 
Do 29 apr  Ontmoeting Jeugd-Senioren in clublokaal LimianZ (20.00-22.00) 
 
MEDEDELINGEN 
 
 Florens Cals is sinds enige tijd weer actief als instructeur in het Ald Weishoes. Dit waar-

deren wij natuurlijk heel erg. Klasse Florens !  
 In de kerstvakantie vond in College Den Hulster het jeugdkampioenschap van Limburg 

plaats. Elders in dit clubblad meer hierover. 
 Vergeet niet onze verenigings-site www.venlose-sv.nl te bezoeken met onder meer veel 

leuke verslagen en foto�s ! 
 
 
SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE 
 
Instructeurs: 
Kim Clabbers tel. 06-26953635 kimclabbers@yahoo.com  
Sjors Clabbers tel. 077-3518548 sjors64@hotmail.com  
Axel Plate   tel. 06-19502971  axelplatebsv@hotmail.com 
Henk Suurhoff    hsuurhoff@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 
 
 
JEUGD � SENIOREN 
 
Deze altijd leuke halfjaarlijkse ontmoeting stond voor donderdag 10 december weer op het 
programma. Helaas waren er ditmaal niet zoveel jeugdspelers aanwezig. Alleen Jasper en 
Florens waren van de partij, verheugend dat deze laatste weer actief is binnen onze club! 
Gelukkig waren een aantal jeugdige senioren bereid het jeugdteam te versterken. 
Langs deze weg namens de jeugdafdeling nogmaals dank hiervoor! 
Zo kon er toch aan 5 borden strijd worden geleverd. 

http://www.venlose-sv.nl
mailto:kimclabbers@yahoo.com
mailto:sjors64@hotmail.com
mailto:axelplatebsv@hotmail.com
mailto:hsuurhoff@home.nl
mailto:jaquesfaassen@home.nl
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De beide ronden leverden een 1,5 � 
3,5 overwinning voor de senioren 
zodat de einduitslag 3-7 werd in hun 
voordeel. De jeugd zint al op revan-
che! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De gedetailleerde uitslagen: 
 
JEUGD   SENIOREN 
Florens Cals  - Gerard in �t Veld  0-1  0,5-0,5 
Jasper Hendrickx - Ad Burgmans   0-1  0-1 
Stephan Thijssen - Jan op de Laak  0,5-0,5 0-1 
Henk Suurhoff - Karl Jacobitz   1-0  0-1 
Piet Kuntzelaers - Ger van Leipsig  0-1  1-0 
        ------------------------------- 
        1,5-3,5 1,5-3,5 
 
SINTERKLAASVIERING 
 

Zaterdag 5 december was het weer tijd 
voor de jaarlijkse Sinterklaasviering. 
Ditmaal eens geen simultaan maar een 
snelschaaktoernooitje in twee groepen 
van 6 personen. Daarbij was er voor alle 
deelnemers veel te smullen! 
In groep B waren Inge en Famke de 
sterksten met 4,5 punt uit 5, gevolgd door 
Gino (3), Dominick (2), Jasper A (1) en 
Boris (0). 
Groep A werd gewonnen door Wai met 
4,5 uit 5, gevolgd door Jasper H (4), Luca 
(3,5) en Isabel, Miki, Victor met elk 1. 
 

 
JEUGDCOMPETITIE ALD WEISHOES 
 
De stand na 12 december is als volgt: 
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Groep 2 :  
1. Famke 11 (9)  
2. Inge 9,5 (8)  
3. Dominick 8,5 (7)  
4. Gino 7 (8)  
5. Jasper A 5 (5)  
6. Scott 3,5 (7)  
 
Groep 1 :  
1. Victor 8 (9)  
2. Jasper H 4,5 (7)  
3. Luca 4 (8)  
4. Wai 4 (9)  
5. Miki 3,5 (8)  
6. Isabel 1 (8)  
 
Famke en Victor blijven duidelijk aan kop staan. Sjoeke Suilen is weggevallen in groep 2 we-
gens zijn afmelding als lid. 
Alle uitslagen zijn te vinden op de website van onze club: http://www.venlose-sv.nl . 
 
REGIOCOMPETITIE 
 
De derde ronde van de regiocompetitie is op dinsdag 1 december in Velden gespeeld.  
Stap 1:   
Jasper Adriaans - Erik Braas 2-0 

Stap 2:   
Kay Lamers - Femke Kovacs  0-2 
Tuan Anh Nguyen - Inge Rijk 2-0 

Stap 3:   
Jasper Hendrickx - Freek vd Berg 1-0 
 
De uitslagen, veel foto�s, het wedstrijdschema en de adressen zijn te vinden op een nieuwe 
website:  http://regiocompetitie.blogspot.com/ 
De 4e ronde is op zaterdagmorgen 23 januari aanstaande om 10:30 uur in Blerick. 
 
PERSOONLIJK JEUGDKAMPIOENSCHAP VAN LIMBURG 2009 IN VENLO 
 

Dit toernooi werd georganiseerd door onze club. 
Van 27 december t/m woensdag 30 december 2009 in 
College Den Hulster in Venlo. 
Er werd gespeeld in acht leeftijdscategorieën. 
 
Egbert Clevers van onze club is eerste geworden in de 
A-klasse (16-20 jaar) en daardoor is hij Algemeen 
jeugdkampioen van de LiSB. Het was zijn elfde Lim-
burgse jeugdtitel. Méér kan niet omdat hij te 'oud' is.  
 

 

http://www.venlose-sv.nl
http://regiocompetitie.blogspot.com/
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Egbert werd voor het eerst kampioen in 1998, in de E categorie. Daarna won hij elk jaar zijn 
categorie met uitzondering van 2006; Jozef Simenon en Mart Nabuurs waren toen te sterk 
voor hem. Maar in 2007 kon hij ook Mart Nabuurs achter zich laten en pakte hij weer de titel. 
Wellicht dat we in het volgende nummer een partij kunnen laten zien die door hemzelf wordt  
besproken. 
Alle informatie, met standen, naspeelbare partijen en foto�s , is te vinden op de website 
 http://www.lisb-pjkl.nl/ 
 
In de A-klasse  hebben verder meegedaan van onze club:  
Thijmen Smith (3e) , Guido Faassen (5e) , Sjors Clabbers (11e)  
 
Stephan Thijssen heeft drie partijen eruit gelicht die hij hieronder bespreekt. 
 
Sebastiaan Smeets (wit)-Thijmen Smith (zwart) 
PJKL 2009, 29-12-2009, ronde 6 
 

 
 

 
Stand na zet 25 van zwart! 
 
Wit staat uitstekend en kan met 26. T6d3 een kwaliteit win-
nen. Een ander idee is 26. Td7+, slaan op b7 (want na Te7, 
volgt pas La3) en de c-pion snelt a la Usain Bolt naar c8!  
Bovendien heeft Thijmen minder dan één minuut bedenktijd 
voor de resterende tien zetten! 
 
 
 
 
 

Het slot van de partij is adembenemend en zeer mooi! 
26. La3         Pf8 
Na Kg8 verliest zwart geen materiaal. 
 
27. T6d3      Lb6 
28. Pd6+      Kg6 
29. Pxe8      Txe8 
30. Lxf8       Txf8 
31. Td7        e4 

http://www.lisb-pjkl.nl/
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Als ik me goed herinner, had Thijmen in deze stelling nog vijf seconden op de klok! Desal-
niettemin zet hij een duivelse valstrik ... 
32. Te7       e3 
33. Tdd7     Tc8 
34. c4         Lc5! 
35. Tc7??   ... 
Het wonder! Eenvoudig Txg7+ Kf5; Kf3 is OK voor wit. 
35. ...         Txc7 
36. Txc7     e2! 
AU!! Deze kleine bengel (met dank aan J.H. Donner) doet wit pijn! De witte Koning kan niet 
naar f1 of f2 en de witte Toren kan niet terug naar e7! 
Dus ... : 0-1 
 
Guido  Faassen (wit) Ruud van Meegen (zwart) 
PJKL 2009, 28 december 2009, ronde 3 
 

Guido speelde dit toernooi voor het eerst de Reti-
opening; dat was een moedige keuze, maar helaas geen 
gelukkige! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stand na zet 17 van zwart 
 
Een leerzame stelling! 
In deze stelling is de witte loper op d5 van levensbelang; 
na zijn ruil stort de witte stelling als een kaartenhuis in 
elkaar ... 
18. Pg2?        Pb4! 
19. Te1          Pxd5 
20. cxd5        Dxd5 
21. Ph4          Lxh4 
22. gxh4         Ld7 
 

23. Pa5          b6 
24. Pc4          Lc6 
Ja, de lange diagonaal is inderdaad enigszins zwak! 
25. Tf1         Dh1+ 
26. Kf2         Dxh2+ 
27. Ke1       Te8 
28. Pe5        ... 
Een speler als ik zou hier overwegen het 'mooi' te doen en zich zo op klassieke wijze in de 
eigen voet schieten! Kijk mee: 
...       Pxe5 
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fxe5    ....     (na Dxh2, Pf3 dubbelschaak!! is alles OK) 
...       Txe5 
Txf5+!! en WIT wint! 
Ruud heeft waarschijnlijk, verstandige jongen, niet eens naar zoiets gekeken! Hij deed: 
28. ...      Dxe2+ 
29. Kxe2  Pxe5 en won het eindspel op zijn sloffen. 
 
Sjors Clabbers (wit) - Raoul Frijns (zwart) 
PJKL 2009, 27 december 2009, ronde 2 
 

Stelling na zet 20 van zwart 
 
Sjors speelde (als debutant in de A/B groep!) een zeer onge-
lukkig toernooi! Menig goede stelling wist hij op een of 
andere manier om zeep te helpen ... eeuwig zonde, want 
talent heeft hij zeker! Hieronder volgt een sprekend voor-
beeld: 
21. Pd5?      ... 
Wat is dit?? Bijna elke andere zet is goed! Lxh6 wint; 
Pxe7+ wint; wat jammer! 
21. ...          Pxf5 
22. Txf5      Pxd5 

23. Txf8+    Txf8 
24. exd5     Lxg5 
25. Dxg5    Dxd5 
 

Zwart staat een pion voor en won het eindspel. Gelukkig 
heeft Sjors altijd een glimlach om de lippen, zo ook na 
deze partij! 
 
 
 
 
 
 

 
In de C-categorie speelde Jasper Hendrickx  en in de D-categorie, Wai Keung, Famke Kovacs 
en Inge Rijk. Voor Jasper en Inge was het de eerste PJKL waaraan ze deelnamen.  
Jacques Faassen bespreekt twee partijfragmenten van Inge en Wai. 
 

Jasper Hendrickx heeft in dit toernooi veel kunnen leren 
met het spelen van lange partijen. 
In de partij Tom Katoen (wit) tegen Jasper stond hij aan-
vankelijk wat zwakker. Zwart kon langzamerhand terug-
komen en promoveerde 2 pionnen tot dame waarna Jasper 
de partij in winst kon omzetten.  
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Famke en Inge hebben in dit toernooi ook veel kunnen le-
ren. Het naspelen van de partijen kan daarbij heel behulp-
zaam zijn. De onderlinge partij tussen Famke en Inge wist 
Famke te winnen.  
 
 
 
 
 

 
De punten lagen voor de schaaksters niet voor het oprapen. 
Soms ontbrak net het beetje geluk. Tegen de topper Judith 
van Meegen speelde Inge lang goed en kwam in de 20ste 
zet zelfs iets beter te staan.  
 
 
 
 
 
 
Judith van Meegen (wit) - Inge de Rijk (zwart) 
PJKL 2009, 25 december 2009, ronde 12 
 
Stelling na 20...,f2+ 
 
Helaas kwam de gevaarlijk staande loper op f2 langzaam 
onder druk en verdween in de 33e zet van het bord.    
 
 
 
 
 

Wai Keung Liu speelde evenals vorig jaar volop mee in de top. Alleen Joris Geene was onbe-
reikbaar. Uiteindelijk behaalde Wai Keung de vierde plaats (gedeeld derde) met 12,5 punten  
uit 17. Een knappe prestatie ten opzichte van de schakers die veel meer toernooien bezoeken. 
 Een fragment uit de toppartij Wai Keung Liu (wit)-  Judith van Meegen (zwart) 
 

In zet 16 dwingt wit via 16.b5 de verplaatsing van het zwar-
te paard uit de verdediging 16..., Pa5 en kan wit via 17. 
Pe7schaak geven en de dame slaan. 
 
Uiteindelijk wint Wai deze partij.
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