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CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2010-2011  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 
     

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 Peter Smith familie.smith@home.nl 
 Schaapsdijkweg 11 077-3548436 
 5913 GL  Venlo  
 Albert Houwen aje.houwen@home.nl 
 Pastoor Kierkelsplein 6     077-3548502 
 5916 SW Venlo 
 Ad Burgmans                                                    acpb@home.nl 
 Beethovenstraat 2      077-3512547 
 5914 BN Venlo 
      

Internet: www.venlose-sv.nl 
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KINHOUDK 
 
Ontwerp omslag Marc van der Lee 
Programma t/m juni 2011 Ad Burgmans 
Personalia / mededelingen Ad Burgmans 
Externe Competitie KNSB Venlo 1 Henk van Gool 
Externe Competitie LiSB Venlo 2 Nico van der Hoogt 
De Gesloten Venlose Marathon  Snelschaak- Zef Hendriks 
kampioenschappen 
Elo rating Ger van Leipsig    
Boebs Collumn:  Schaken achter de duinen Boeb Jacobs  
Het Persoonlijk Jeugd Kampioenschap van Limburg Peter Smith 
Partij PJKL Tim Yue-Sjors Clabbers Sjors ClabBers 
Partij PJKL Daniel Schiepers- Wai Keung Liu Wai Keung Liu 
Jeugd Bas van der Grinten 
Ledenlijst mei 2011 Bas van der Grinten 
 

KPROGRAMMAK 
mei 2011 
05-mei-11 don. interne competitie   
12-mei-11 don. Rabo Open Kampioenschap van Venlo  1e ronde 
14-mei-11 zat. 9e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo-DD Den Haag 
19-mei-11 don. Rabo Open Kampioenschap van Venlo 2e ronde 
21-mei-11 zat. algemene ledenvergadering LiSB  Sittard 
21-mei-11 zat. stappen-examens Ald Weishoes Venlo 
26 mei-11 don. Rabo Open Kampioenschap van Venlo 3e ronde 
    
juni 2011 
02-juni-11 don. Hemelvaarttoernooi Venlo 
04-juni-11 zat. Kroegenloperstoernooi  Noorbeek 
09-juni-11 don. Rabo Open Kampioenschap van Venlo  4e ronde 
10-juni-11 vrij. ENCI Limburg Open Maastricht 
11-juni-11 zat. ENCI Limburg Open Maastricht 
12-juni-11 zon. ENCI Limburg Open Maastricht 
13-juni-11 ma.  ENCI Limburg Open Maastricht 
16-juni-11 don. Rabo Open Kampioenschap van Venlo  5e ronde 
18-juni-11 zat. Jeugd-Senioren Ald Weishoes 
23-juni-11 don. Rabo Open Kampioenschap van Venlo  6e ronde 
26-juni-11 zon. Alex Vinken Rapid Toernooi Kerkrade 
30-juni-11 don. Rabo Open Kampioenschap van Venlo  7e ronde (slot) 

 
 
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. : 9 juni 2011   

 

http://www.venlose-sv.nl
http://www.lisb.nl


 KPERSONALIAK 
  
Aangemeld * Herman van Rens, Laaghuissingel 161, 5913 EP Venlo 

  Davood Esmati, Straelseweg 42, 5911 CP Venlo 
  Peter Keimpema, Laaghuissingel 71, 5913 EM Venlo 

 (E) ptbkeimpema@gmail.com 
Afgemeld * Marieke Dirksen 

 * Daniël Bouman (jeugdlid) 
 * Willem Suilen  

Nieuw e-mail adres * Guy Dierkx:  guydierkx@gmail.com 
 
 
 

KMEDEDELINGENK 
 
 Door werk- en privéomstandigheden van redactieleden heeft het verschijnen van het club-

blad Vizier vertraging opgelopen. Daardoor zal dit seizoen één clubblad vervallen. Club-
blad nr. 4 is een dubbeldik nummer. Clubblad nr. 5 en nr. 6 zullen resp. in juni en in augus-
tus verschijnen. 

 Albert Houwen en Ad Burgmans zijn tot de redactie van het clubblad Vizier toegetreden. 
 Maarten Strijbos is de �nieuwe� clubkampioen van de Venlose Schaakvereniging. Hij 

won de competitie van de Leeuwen (groep 1). Kampioen van de Tijgers (groep2) werd 
Stephan Thijssen; kampioen van de Buffels (groep 3) werd Bas van der Grinten en kampi-
oen van de Goudvinken (groep4) werd Harry Wuts. 

 Het 1e team van Venlo is gedegradeerd uit de 1e klasse van de KNSB. Het 2e team is 
kampioen geworden in de promotieklasse van de LiSB. Het 3e team werd tweede in de 2e 
klasse A van de LiSB en het 4e team werd vierde in de 3e klasse B van de LiSB. 

 Op 28 april 2011 is de voorjaarsvergadering geweest. Er was een grote opkomst (36). Er 
is gediscussieerd over de vorm van de interne competitie. De evaluatie van de competitie 
van dit seizoen heeft gevolgen voor de vorm in het nieuwe seizoen. De competitieleider zal 
hierover tijdig berichten. 

 Jan Op de Laak is tijdens de voorjaarsvergadering gehuldigd als winnaar van het zoge-
naamde �Gesloten Venlose Snelschaak Kampioenschap� (marathon tweekamp tussen Jan 

Op de Laak en Piet Kuntzelaers). Jan kreeg een fraaie beker overhandigd van Sjef-
Redacteur (zie elders in dit blad een commentaar op deze marathon en het randgebeuren). 

 
 

mailto:ptbkeimpema@gmail.com
mailto:guydierkx@gmail.com
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KNSB COMPETITIE  RONDE 4  (11 december 2010)   door Henk van Gool 
VENLO 1 -  LSG 2       
     
EINDELIJK: DE EERSTE PUNTEN! 
 
Hoewel het aan de scores in de voorgaande ronden niet te zien was, zat het er toch aan te ko-
men. In de wedstrijd tegen LSG 2 slaagde Venlo 1 er eindelijk in de punten in eigen huis te 
houden. Ronde na ronde werd er progressie geboekt (misschien alleen zichtbaar voor het oog 
van de kenner) en kwamen we dichter bij een goed resultaat. Nu lijkt het er op dat ons team 
aan het niveau begint te wennen en doen we serieus mee in het gevecht.  
Tegen LSG 2 was het zelfs ouderwets degelijk: er werd slechts één nederlaag geleden, door 

invaller Wouter, maar dat valt hem natuurlijk niet te verwijten. Ik was superblij dat hij (letter-
lijk) te elfder ure beschikbaar was om een zieke Peter te vervangen. 
Laten we eens kijken hoe de zege tot stand kwam. 
 
Bord 1 
Sven Bakker � Maarten Strijbos  ½ - ½  
In een Slavische partij wist de witspeler na een vroegtijdig 8.e4 de touwtjes in het centrum 
stevig in handen te krijgen. Standaard bleef de witveldige loper van zwart op c8 zijn eigen 
stukken in de weg lopen. Maarten moest alle zeilen bijzetten om de stelling nog enigszins in 
evenwicht te houden. De zaak dreigde voor hem uit de hand te lopen toen zijn Leidse oppo-
nent na een geforceerde afwikkeling een vrijpion op de b-lijn wist te creëren. 
 

Er volgde 25.Dxc7,Txc7 26.Td8,f6 27.Txe8,fxe5 28.Kf1,b5 
29.cxb5,axb5 30.Tb8,Tc1+ 31.Ke2,Ta1 32.Txb5,Txa2+ 
 
Doordat het paard van Maarten tijdig actief ging meedoen kon 
hij nog net de remise haven bereiken. 
 
 
 
 
 
 

 
Bord 2 
Joep Nabuurs � Wim Heemskerk  ½ - ½  
Joep kreeg van computerschaakprogramma Fritz al na 12 zetten een dikke plus toegekend. In 

de van hem bekende aanpak van de Franse opening veroverde 
hij het loperpaar, verzwakte de rokade stelling van Wim (die 
voor de lange rok was gegaan) en liet de Leidenaar de altijd 
wat zwakke witveldige loper behouden. Na enige verwikkelin-
gen ontstond de volgende stelling: 
 
Wanneer wit uitzichten op winst wil behouden kan hij met bij-
voorbeeld 28.Da5 de druk verhogen en later met zijn a-
pionnen in beweging komen. Joep koos echter voor dameruil: 
28.Dg3,Dxg3 29.Lxg3 waarna de ongelijke kleur lopers de 
remise voor de zwartspeler veilig stelden. 
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Bord 3 
Igor Coene � Henk van Gool  0 � 1   
Ikzelf kreeg in een symmetrische variant van het Engels comfortabel spel, omdat mijn tegen-
stander na een paardenruil mijn dame het centrum liet domineren. Even later verzwakte Igor 
met 16.e4 ook nog eens het zwarte centrumveld d4 waarna mijn voordeel alleen maar groeide. 
In reeds slechte stelling verblunderde de witspeler de kwaliteit: 
 

Er dreigt ..Txc1 gevolgd door ..Pe2 of ..Pb3. 
De witte reactie 21.Lc7? was niet de oplossing van het stel-
lingsprobleem. Na 21..,Pb3 22.De3,Td7 23.Lf4,Pxc1 had ik 
weinig moeite om het materiële voordeel te verzilveren. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bord 4 
Rainer Montignies � Eelco Kuipers  ½ - ½  
Een vreemde partij waar Rainer met gemengde gevoelens aan terug zal denken. 
In de opening leek het er namelijk op dat hij een supersnelle overwinning ging boeken. 
 

Na de openingszetten 1.Pf3,d6 2.d4,Pd7 3.e4,e5 4.Lc4,Pgf6 zit 
je in een Philidor waarbij de belangrijke zetten ..Le7 en ..c6 
achterwege zijn gebleven en het paard te vroeg op f6 staat, zie 
diagram: 
 
Rainer profiteerde meteen: 5.dxe5, Pxe5 6.Pxe5,dxe5 
7.Lxf7+!,Kxf7 8.Dxd8,Lb4+ 9.Dd2,Lxd2+ 10.Pxd2 en wit 
stond een gezonde pion voor. De rest is een kwestie van tech-
niek zou je denken. Maar Eelco beet zich zodanig in de stel-
ling vast dat Rainer hem niet van de klippen wist te duwen.  
 

Laat op de middag moest Rainer in een toreneindspel genoegen nemen met remise. 
 
Bord 5 
Gert Michiel de Niet � Rudi van Gool  ½ - ½  

Een Hollandse opening die door de computer uiteraard als een 
plus voor wit werd beoordeeld.  
 
Maar even uiteraard bleek dit in de praktijk moeilijk aantoon-
baar.  
 
Hoe het ook zij, Rudi ontworstelde zich aan de druk en kreeg 
een licht voordelig middenspel op het bord. 
Nemen of laten nemen. Dat is hier de vraag. Rudi besloot te 
laten nemen op g6 om de witte dame niet de gelegenheid te 
geven via de diagonaal d3-h7 de stelling binnen te komen.  
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Na 29..,Lxd3 30.Dxd3,De1 is de tegen-dreiging ..Dxd1 of ..Dh1 wellicht sterker. Rudi�s 

29..,Ld6 leidde na 30.Lxg6,Dxg6 31.Pf2,Pg7 32.Pf4 in elk geval tot een stelling waarin zwart 
gewoon te weinig heeft. 
 
Bord 6 
Joachim Guddat � Michiel van Wissen ½ - ½  
Van het openingsspel moet Joachim het niet hebben. Na 1.d4,d5 2.Pf3,c6 3.e3,Pf6 4.Ld3,Lg4 
5.Pbd2,Pbd7 6.e4?!,dxe4 7.Lxe4?!,Pxe4 8.Pxe4 had hij gewoon een Caro-Kann stelling op het 
bord met een tempo minder en een loperpaar achter. De kracht van Joachim ligt echter in het 
middenspel. Hij had wel wat hulp van zijn tegenstander nodig om deze partij in evenwicht te 
houden. 
 

Hier speelde Michiel 16..,exd4?! Waarna Joachim na 17.Lxd4 
compensatie had voor het gemis van zijn loperpaar in de vorm 
van een bevrijde loper en druk op de verzwakte zwarte ko-
ningsvleugel. Dit is typisch zo�n stelling waarin zwart de 

spanning moet handhaven en de druk langzaam moet opvoe-
ren. Wit kan toch niet goed nemen op e5 omdat de zwarte 
dubbelpion op de f-lijn dan wordt opgelost. Na wat verwikke-
lingen en afruil resteerde een eindspel T-L 3 pionnen tegen T-
L 3 pionnen op de damevleugel dat potremise was. 
 
 

 
Bord 7 
Henk van Putten � Carsten Fehmer  ½ - ½  
Na zijn fraaie overwinning met wit in de vorige ronde was ik benieuwd hoe het Carsten met 
de zwarte stukken zou vergaan. Hij besloot zijn tegenstander te laten komen en ging in een 
Philidor voorlopig met de rug tegen de muur staan. De zwarte stelling was echter stevig en 
Henk kon dan ook geen aanknopingspunten vinden om zijn lichte ruimte voordeel uit te bui-
ten. Een goed getimede pionzet in het centrum loste de ruimtelijke problemen voor Carsten 
op: 
 

11..,d5 12.exd5,Txe1 13.Dxe1,Pxd5 en de stelling was vol-
komen in evenwicht. Na overleg met zijn teamleider besloot 
Carsten op zet 22 remise overeen te komen met zijn opponent. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bord 8 
Ololi Alkhazashvili � Ernst Gevers  1 � 0  
Het is verbijsterend om te zien hoe Ololi elke keer dat ze met de witte stukken speelt, de vloer 
aanveegt met haar tegenstrevers. In �de Leeuw� vloog ze met agressief spel in het centrum en 
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op de damevleugel Ernst naar de keel. Die hield zich nog lang staande maar bezweek ten slot-
te toch aan de aanhoudende druk: 
 

De b-lijn ligt open. De omstandigheden zijn ideaal voor een 
inval. 
30.Tab1,Pfe6 (?) 31.Txb8,Lxb8 32.Tb1,Lc7 33.Tb7,Pf4 
34.Lc6+,Kd8 35.La5, Pf3+ een wanhoopsoffer 
36.gxf3,gxf3+ 37.Kf1,Ph3 38.Lxc7+ en een zet later door 
zwart opgegeven. 
 
 
 
 
 

 
Bord 9 
Robert Straver � Wouter Smeets  1 � 0  
Ondanks het aanzienlijke elo-verschil en het feit dat hij zich niet op de wedstrijd had kunnen 
voorbereiden deed Wouter toch verwoede pogingen de Trompowski van Robert van zijn gif te 
ontdoen.      

Hij zou een heel eind op weg zijn geweest naar remise als hij 
op de 16e zet ..,c5 had gespeeld. 
 
Hier is 16..,c5 de aangewezen zet. Het opent de loperlijn van 
b7 naar f3 en tast het witte centrum aan. Na b.v. 17.axb6,Pe4 
18.De1,cxb4 19.Txa7,Tab8 sta je even een pion achter. Maar 
de witte broeder op b6 is zwak en op den duur niet te handha-
ven. De stelling is dan in evenwicht. 
Na Wouter�s 16..,b5? was de loper slecht en ontstond er een 
eeuwige zwakte op c5 wat de kiem van zwarts nederlaag werd. 
 

 
Bord 10 
Thijmen Smith � Chris Roosendaal  1 � 0  
Met wit op bord tien geplaatst, met als doel een vol punt te pakken, kweet Thijmen zich uit-
stekend van zijn taak. In alweer een Franse Tarrash (Thijmen lijkt altijd Frans op het bord te 
krijgen als hij met wit een KNSB wedstrijd speelt) veroverde hij een pion omdat zijn tegen-
stander niet goed reageerde: 
 

Hier moet je eenvoudig 18..,a6 spelen om het paard van de 
verdediging van d4 los te weken. Na Chris� 18..,Pe4? 
19.Le3,a6 20.Pc3,Pf6 21.g3,Dxb2 22.Pa4,Da3 23.Pc5,Tdf7 
24.Pxb7 stond Thijmen een gezonde pion voor. Na nog enkele 
tactische missers van Chris kon Thijmen op de 37e zet het punt 
incasseren. 
 

De 6-4 zege kwam als geroepen na drie nederlagen op een rij. 
Hopelijk zijn we nu verlost van de wittebroodszenuwen na de 
promotie en komt de puntenmachine nu op stoom.
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D.J.C. II  vs. Venlo II 
 

Ronde III 
 

Seizoen 2010-2011 
 

 
Door: Nico van der Hoogt © 
 

 
 
Bloedbad in Beek1 

 
  Is hier ook een abattoir? Deze existentië-

le vraag uit het voor velen  onvergetelijke 
trojkalied �Dodenrit� van Drs. P borrelde 
onwillekeurig in mij boven, toen die zon-
dag rond 16.30 uur tijdens de strijd met de 
Steiner schaakkompanen de 1�ne na de an-
dere Venlose zege aan mij (©) werd door-
gegeven.  
  Het ging op een slachtpartij lijken inder-
daad. Met onze jongens vol in de rol van 
het jagende roedel wolven uit bovengemeld 
lied. De Steinenaren figurerend als het on-
gelukkige gezinnetje van een door dit wol-
venpak opgejaagde prooi, op weg naar het 
Siberische    Omsk. Dat na verloop van 
jacht het ene na het andere gezinslid aan de 
vraatzuchtige horde af moet staan� Tot 

ook de vader als laatst overblijvende2 ten 
slachtoffer valt aan de grijpgrage kaken van 
de zo gevreesde canis lupus� 
  Dat daarbij een tweetal onzer onder die 
gemene ijzers van de slede3 vermorzeld 
werd, ach, het risico van een jagende wolf. 
Maar dat achteraf een ander duo Venlona-
ren  aan executie bleek te zijn ontkomen, 
werpt een gans ander licht op de uitslag die 
zo fier op papier prijkt: 2½ - 5½. Voor ons. 

                                                 
1 In Beek→Stein speelt nu in Beek 
2 Immers ook een kapitein verlaat pas als laatste het 
zinkende  schip. Toch?  
3 Hier ligt een taak voor de Arbo, dunkt me. 

Daar waar het in retrospectief 4½ - 3½ had 

moeten wezen� Voor hun. Maar ja, de kop 

was al klaar en de bijbehorende beeld-
spraak in de mijne wilde er niet meer uit. 
Helaas. 
 

   
 

Hier is het trojkagezinnetje nog in-
tact�Hoeiwww!! 
 
Het eind van het liedje biedt trouwens stof 
tot diepe overpeinzing, wanneer de Drs. in 
een refrein besluit met o.a.: 
 
Trojka hier, trojka daar, ja je ziet er veel dit 
jaar, 
trojka hier, trojka daar, overal zit paardehaar, 
trojka hier, tr. d., steeds uit voorraad lever-
baar, 
tr. h., tr.d., foei hoe suffend staat gij daar, flink 
gebouwde weduwnaar, moeder zijn de piepers 
gaar?, kijk daar loopt een adelaar! En ja, ook: 
�Is hier ook een abattoir?  Licht overdreven 
dus� 
 
Daar zal je  hem hebben, Drs. P(olzer), Heinz 
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Voor wie nu nog leest: de partijen 
 

 De jacht was nochtans slecht begonnen; 
want was niet Guido immers al na 7 werst4 
dodelijk aan de linkervoorpoot verwond 
geraakt? Maar hij wist dat bij een voortijdi-
ge opgave de roedelrest zich op hem zou 
storten en verscheuren.  
Tja, wolven, verscheuren, det doon die5

� 
Dus speelde G. maar door met een stuk 
minder.  
 
Bord 8 
 

□ Luc Cornet (1760) 

■ GUIDO FAASSEN (1800)  
 
Stap 1: Guido raakt een stuk achter 
 

XHGFEDCBAY 

1RsNLmKQ+-tR! 

2zP-zP-+PzPP" 

3-zP-+-sN-+# 

4+-vL-+-+-$ 

5-+-sn-+-+% 

6+-+-wq-+p& 

7pzpp+-zpp+' 

8trnvlk+l+r( 

xhgfedcbay 

want hij speelde daarnet: 7�Pc6xe5? Na 
het gespeelde 8.Dh5 gaat de zwarte knol 
verloren. f6 gaat niet.  
Stap 2: G. geeft mat en wint de partij 
 
 
 

                                                 
4 werst→oude Russische lengtemaat uit de Tsarentijd. 
Iets meer dan een km. De Dodenrit duurde trouwens 100 
werst. 
5 �det doon die�→[Venloos], dat doen die (nou eenmaal, 
het is hun karakter en zij kunnen niet anders. Het is de 
gemene aard van het valse beestje.) 

We hebben er inmiddels 34 werst opzitten 
als we in de volgende stelling belanden: 
 

XHGFEDCBAY 

1-+LtrRmK-+! 

2+-wq-+PzP-" 

3-zP-+-+-zP# 

4zP-+-+Q+-$ 

5-+-+N+-+% 

6zpl+-+-+p& 

7-zpp+-+p+' 

8+k+-+-+-( 

xhgfedcbay 

U ziet �t; de jonge wolf bloedt nog steeds 

hevig aan zijn linker vopo. Hij heeft door 
zijn stugge volharding evenwel de schijn 
van een schim van een vaag en onduidelijk 
tegenspel weten te suggereren. En wat 
speelde �unlucky� Luc hier? Ja, juist, 
35.Pc3 en Guido gaf grijnzend mat met: 
35�Dxc2  ≠  
 
Ja, leuk hè, dat schaken! 
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In dezelfde categorie mogen we de tijger-
pot inschalen; op een bodempje van branie 
en bravoure weet Geert op nog nèt  legale 

wijze het volle punt te verorberen. Het was 
daarbij een wonderlijke aanblik die dag: 
een tijger in wolfskleren! �n Schaap kan 

weer wel. Brrrr�. 

Grrrrr�..Mèèèèèèèhhhh� 
 
 
Bord 2 
 

□ René Snoeck (1880) 

■ GEERTHOVENS (1965)  
 
D 87 Grünfeld Indisch 
 
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 d5 4.cxd5 Pxd5 
5.e4 Pxc3 6.bxc3 Lg7 7.Lc4 0�0 8.Pe2 c5 
9.0�0 Dc7 10.Lb3 Pd7 11.f4 René wijkt 

van de uitgetreden theopaden. Met 11...b5 
kan de vermomde tijger profiteren. Kàn. 

11...b6 eine veerder, jông! 12.f5 c4 13.Lc2 
Lb7 14.Pf4 Pf6 15.De2 gxf5 16.exf5 Dc6 
17.La3  
 
Diagram  

XABCDEFGHY 

8r+-+-trk+( 

7zpl+-zppvlp' 

6-zpq+-sn-+& 

5+-+-+P+-% 

4-+pzP-sN-+$ 

3vL-zP-+-+-# 

2P+L+Q+PzP" 

1tR-+-+RmK-! 

xabcdefghy 
 Vanuit de arrenslee krijgt Geert nu aller-
hande rommel naar zijn wolven/tijgerkop 
geslingerd. Zijn koningsvleugel maakt een 
wankele indruk. Geerts volgende zet is er 
eentje uit de afdeling: 'neet doon'. 
17...Lh6? 18.Lxe7 Goed. Nog beter: 
[18.d5! Dc7 19.Lxe7 Tfe8 20.d6] 18...Tae8 

Waarom niet de instaande f-toren? Ach, het 
is de aard van het... Juist. 19.d5  G. wordt 
achtereenvolgens geraakt door een precies 
gemikte schelviskop, koeienpens en andere 
onbetamelijke resten van een onderweg 
genoten maaltijd...De stelling is verloren, 
zeker na: 19...Dd7 20.Tae1 Lxf4 21.Txf4 
Pxd5 22.Tg4+ Kh8  
 
Diagram  

XABCDEFGHY 

8-+-+rtr-mk( 

7zpl+qvLp+p' 

6-zp-+-+-+& 

5+-+n+P+-% 

4-+p+-+R+$ 

3+-zP-+-+-# 

2P+L+Q+PzP" 

1+-+-tR-mK-! 

xabcdefghy 
 René heeft er geen gras over laten groeien 

en kan nu prachtig aftikken met: 23.Lxf8!! 
Txe2 24.Txe2 Lc6 25.Lg7+ Kg8 26.Te8+ 
Dxe8 27.Le5+ Kf8 28.Ld6+ De7 29.Lxe7+ 
Kxe7 30.Txc4  Kàn, want hij doet dit niet 
en de wolftijger krijgt zo een nieuwe kans... 
23.f6?  23...Pxc3 wellicht geschokt doordat 
R. vermoedt dat er iets vreselijk uit de 
klauwen is gelopen, produceert hij het min-
dere: 24.Dxc4 [24.Th4 Met een dameoffer 
maakt wit remise!  24...Pxe2+ 25.Txe2 
Txe7 26.Txh7+ Kg8 27.Tg7+] 24...Dd2 
25.Df1 Dxc2 mist het �direct� winnende 
25...Tg8, de zwakte g2 kost de witte kop 
[25...Tg8] 26.Lxf8 Txf8 27.Te7 Le4 
[27...Ld5] 28.De1 Lc6 29.h3 Pd5 30.Te2 
Dd3 31.Td2? René leunt nu definitief te 

ver uit zijn glijtuig en  hem wordt nu de 
strot afgebeten... [31.Te7 en hij rijdt nog 
vrolijk mee] 31...Dc3 32.Dd1? [32.Tgd4= 
hardnekkiger] 32...Pxf6 0�1 
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XHGFEDCBAY 

1-mK-+Q+-+! 

2+P+-tR-+P" 

3P+-+-wq-+# 

4+R+-+-+-$ 

5-+-+-+-+% 

6+-sn-+lzp-& 

7p+p+-+-zp' 

8mk-tr-+-+-( 

xhgfedcbay 
Slotstelling 

 
Gelet op het voorafgaande zou je zeggen: 
speel door! Ik vermoed dat Vadertje Tijd-
nood een zachte schaakdood teweeg-
bracht� 

 

Ja, leuk hè, dat schaken! 
Ja, het bleef allemaal niet zonder gevol-
gen�. 

  Hierna is het tijd voor bezinning en rust. 
Geknipt is daarvoor de ontmoeting tussen 
Peter en Hans. Zij stonden elkaar niet naar 
en maakten elkander het leven niet zuur.6 
En met de aanvoerderlijke zegen brak ter 
plaatse een  Pax Fossa7Minor uit.  
 

                                                 
6 stonden elkaar enz.→deze zin lijkt me niet te kloppen. 

Tante Betje? Wie weet beter? Vgl.:�Die boer houdt 
varkens en van zijn vrouw.� 
7 Pax Fossa Minor→[Latijn]: kleine Beekse vrede 

Bord 5 
 

□ Hans van Mulekom (1850)  

■ Peter van Dinteren (1928) 
 
C 01 Frans, afruilvariant 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Pf3 Ld6 
5.Ld3 De7+ 6.Le3 Pf6 7.0�0 0�0 8.Lg5 
Lg4 9.Pbd2 Pbd7 10.c3 h6 11.Te1 Dd8   
 
Diagram  

XABCDEFGHY 

8r+-wq-trk+( 

7zppzpn+pzp-' 

6-+-vl-sn-zp& 

5+-+p+-vL-% 

4-+-zP-+l+$ 

3+-zPL+N+-# 

2PzP-sN-zPPzP" 

1tR-+QtR-mK-! 

xabcdefghy 

 
Toch even een diagram om esthetische re-
denen. Zie hoe harmonisch de d-lijn met 
stukken is bezet! Plicht is nu: 12.h3 Te8. H. 
& P. trekken zich hier jammer genoeg niets 
van aan: 12.Lh4 c6 13.Dc2 Lxf3 14.Pxf3 
Dc7 15.Lg3 Lxg3 16.hxg3 ½�½ 
   
Komen we bij het duo dat op onzachtzin-
nige wijze kennis maakte met de veel te 
scherpe glij-ijzers van die vermaledijde 
trojka. Maar wacht! Is dit niet hetzelfde 2-
tal, dat in ronde 1 zo ferm het spits afbeet 
met 2 zeges? En daardoor de wet van de 
remmende voorsprong in gang zette? 
Waardoor de rest van het team met een 
mentale handicap verder moest? 
 Ja hoor, Bas, resp. Marc is hun naam.  
Nu zèlf geconfronteerd met de situatie te 

moeten schaken terwijl er al een ruime 
voorsprong voor het team in de boeken 
staat. Het liep slecht met ze af. 
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Bord 3 
 

□ Bas van der Grinten (1950)  

■ Jean van Kan (1943) 
 
B 06 Egelpirc8 
 
1.e4 g6 2.Pf3 Lg7 3.Lc4 d6 4.0�0 e6 5.Te1 
a6 6.d4 Pe7 7.Lf4 Pd7 8.Pbd2 b6 9.Pg5 
Pf6 10.e5 Pfd5 11.Df3 0�0 12.Tad1 Tb8 
13.Pde4 Pxf4 14.Dxf4 h6 15.exd6 cxd6 
16.Pf3 [16.Pxf7 Txf7 17.Dxd6 Dxd6 
18.Pxd6 b5 19.Pxf7 Kxf7 20.Lb3] 16...Pf5 
17.g4 g5 18.Dd2 Pe7 19.Pg3 Lb7 20.De3 
Pd5 21.Lxd5 Lxd5 22.Pd2 Tc8 23.Dd3 b5 
24.b3 Db6 25.Pde4 Dc6 26.Td2 Tc7 
[26...f5 27.gxf5 exf5 28.Pxg5 Tce8 
29.Tde2 hxg5 30.Pxf5 Le4 31.Txe4 Txe4 
32.Txe4 Txf5] 27.Ph5 Tfc8 28.Phf6+ Lxf6 
29.Pxf6+ Kg7  
 

Diagram X 

ABCDEFGHY 

8-+r+-+-+( 

7+-tr-+pmk-' 

6p+qzppsN-zp& 

5+p+l+-zp-% 

4-+-zP-+P+$ 

3+P+Q+-+-# 

2P+PtR-zP-zP" 

1+-+-tR-mK-! 

xabcdefghy 

 
30.Pxd5 Hier mist Drs.B de remiseschom-
mel met Ph5+ en Pf6 30...Dxd5 31.Tee2? 
Th8? [31...Tc3 32.De4 Dxe4 33.Txe4 
Txc2+-] 32.De4 Dxe4 33.Txe4 Thc8 
34.Tee2 Kg6 35.Kg2 a5 36.Kf3 a4 37.Kg2 
Tb8 38.b4? Tbc8  
                                                 
8 Egelpirc→Reeds na 3 zetten verrijkten beiden de theo-
rie met eigen brouwsels. Hulde! Gekruid met egelken-
merken en een vleugje Pirc. Meer weten? Vraag uw 
schaakleraar Rudi of Stephan. 

 
Diagram  

XABCDEFGHY 

8-+q+-+-+( 

7+-tr-+p+-' 

6-+-zpp+kzp& 

5+p+-+-zp-% 

4pzP-zP-+P+$ 

3+-+-+-+-# 

2P+PtRRzPKzP" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

39.c3 vlag 1�0 De pressie op de c-lijn werd 
Bas tenslotte noodlottig. 

 

�Egelpirc� 

�Wat zijn dat voor stekelige 
opmerkingen? � 

  
 
  

Slachtoffer twee: Marc van der Lee. 
Die definitief bewees een �mensch van vleesch 

en bloed te zijn�.9  
 
Bord 6 
 

□ Leo Caessens (1820) 

■ Marc van der Lee (1850)  
A 61 Moderne Benoni 
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Pc3 exd5 5.cxd5 d6 
6.Pf3 g6 7.Pd2 Lg7 8.Pc4 0�0 9.Lf4 Pe8 
10.e4 a6 [10...De7 11.Df3 f5 en zwart staat 
niet slechter] 11.a4 Dc7 12.Ld3 Pd7 13.0�0 
b6 14.Dd2 Tb8N [14...Lb7 15.Lh6 Tc8 
16.Lxg7 Kxg7 17.f4 Pef6 18.Tae1 Tfe8 19.Tf3 
Tb8 20.Lc2 Lc8 21.f5 Pe5 22.Pxe5 Txe5 
23.fxg6 Lg4 24.Tf2 fxg6 25.h3 Ld7 26.Df4 
Tf8 27.Tef1 Dd8 28.Dg3 b5 29.axb5 Foisor,M-
Pavlidou,E/Budva 2003/CBM 096 ext/1/2�1/2 
(43)] 15.Lh6 [15.Le2 Pe5] 15...b5 [15...Lxh6!? 
                                                 
9 Zie vorig verslag. �Ook ik ben slechtsch een mensch 

van vleesch en bloed!�.  
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16.Dxh6 b5 17.axb5 axb5=] 16.Lxg7 Pxg7 
17.axb5 axb5 Zwart�s positie is in het 
nauw.*10 18.Pa5 c4 Zwart dreigt met materi-
aalwinst*: c4xd3 19.Lc2  
 
Diagram  

XABCDEFGHY 

8-trl+-trk+( 

7+-wqn+psnp' 

6-+-zp-+p+& 

5sNp+P+-+-% 

4-+p+P+-+$ 

3+-sN-+-+-# 

2-zPLwQ-zPPzP" 

1tR-+-+RmK-! 

xabcdefghy 

 
 M. is in het nadeel geraakt. De volgende 
zet heeft een hoog Kamikaze-gehalte, im-
mers wordt de zwarte Lady vrijwillig in-
gemetseld.19...Dc5? [¹19...b4 20.Pe2 b3²] 

20.Pc6+- Tb7 [20...b4 21.Pxb8 Pxb8+-] 
21.Ta8? Vooralsnog ontsnapt de Oud-
Magiër.  [21.Ta5! +- Dit zou groot voor-
deel voor wit hebben opgeleverd. 21...Te8 
22.Pa4 en de dame is foetsie...] 21...Pe5± 

22.Pxe5 [22.b4!? Db6 23.Pd4±] 22...dxe5² 

Wit heeft een nieuwe beschermde pion*: d5 
23.Tfa1 Pe8 24.T1a6 wit heeft d6 in de 
planning opgenomen*. [24.h4 Pf6=] 
24...Ld7 [24...Pc7 waarom niet deze paard-
vork, Marc?  25.Tc6 Dd4 26.Dxd4 exd4 
27.Txc7 Txc7 28.Pxb5] 25.d6 Tb6 
[25...Pf6 26.Txf8+ Kxf8 27.Dh6+ Kg8 
28.h3=] 26.Dd5 Dxd5 27.Pxd5 [Zwakker 
is 27.exd5 Txd6 28.Txd6 Pxd6] 27...Txd6? 
[27...Txa6!? En zwart haalt alles uit de 
kast*. 28.Txa6 Kg7²] 28.Txd6± Pxd6 

29.Pf6+ Kg7 30.Txf8 Kxf6 nou ja, een 
kwal minder, nou en? 31.Kf1 [31.Tb8 

                                                 
10 *→het zo gemerkte commentaar komt uit de keuken 
van oom Fritz. Het heeft iets van de soms hilarische 
computervertalingen  van handleidingen van bijv. Chi-
nese eierwekkers (egg-awakeners) e.d. 
Een voorbeeld hiervan een volgende keer� 

Ke7±] 31...Pe8 32.Tg8 Ke7 33.Th8 h5 
34.Ke2 [34.h4!?±] 34...Kf6² 35.Tg8  
Diagram  

XABCDEFGHY 

8-+-+n+R+( 

7+-+l+p+-' 

6-+-+-mkp+& 

5+p+-zp-+p% 

4-+p+P+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-zPL+KzPPzP" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 
 
Maar nou kan de import Blerickenaar via 
Kg5 , Kh6 enz. de opgesloten witte toren 
gaan belagen. Die kan alleen maar afweren; 
remise dus. Remise? Neen. 35...Lc6 
[35...Kg5 36.f4+ exf4 37.e5=] 36.Ke3 
[36.h4 b4±] 36...b4 [36...Kg5!?= Is een 
interessant alternatief.]* 37.f4 [37.h4 b3 
38.Lb1 Pd6±] 37...Ke6 38.f5+ Kf6 39.fxg6 
fxg6 40.Tf8+ het kasteel ontsnapt... 
40...Ke6 41.h3 Pd6 42.g4 [42.h4 b3 
43.Lb1 Ke7±] 42...hxg4² 43.hxg4 Pb5?? 
Nou is het over en sluiten. [43...b3 Is de 
enige kans op redding*. 44.Lb1 Ke7] 
44.La4+- Pd4 45.Lxc6 Pxc6 46.g5 Kd7 
47.Tf6 Pe7 48.Tb6 Pc6 49.Tb5 Kd6 
50.Td5+ Ke6 51.Tc5 Kd6 52.Txc4 Kd7 
53.Tc5 Kd6 54.Tb5 Pd4 55.Tb6+ Pc6 
56.Kd3 Kc5 57.Txc6+ Kxc6 58.Kc4 b3 
59.Kxb3 Kb5 60.Kc3 Kc5 61.b3 1�0 
 

 
�U bent schaakziek meneer van der Lee, dus een 

mens. Mooi! Komt weer goed�� 
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  Goed. Zulks kan gebeuren. Maar daar 
zijn teamkameraden voor: opvangen van 
andermans tegenslag. Dat deden: Nico, Piet 
en vooral Stephan. Om valse bescheiden-
heid te vermijden: ikzelf eerst!  
Toch nu een wat compactere benadering 
van mijn pot.  
Ik neem u gelijk mee naar werst 28 als Lé-

on 28�Kg8-g7 heeft gespeeld.  
De stelling is volkomen in evenwicht. 
Nog wel� 
Maar� 
 
Bord 7 

      
□ NICO VAN DER HOOGT (1850)  

■ Léon Graff (1840) 
 
(Na een C 41, Philidor) 
 

XABCDEFGHY 

8-+-+r+-+( 

7zppwqltr-mk-' 

6-+pzp-zp-zp& 

5+-+-+Pzp-% 

4-+-zPP+P+$ 

3+-sN-tR-+-# 

2PzP-+R+P+" 

1+-+-wQ-+K! 

xabcdefghy 

U ziet de voorbeeldig opgebouwde witte 
batterij met de dame als staartstuk. Knap 
werk! Dolgraag zou ik e5 willen doorzet-
ten. Praktisch bezwaar: Léon controleert 
dat veld 5x. Er moest dus 1 list worden 
verzonnen11

� 29.b4(!?) Db6? Dàt was 

mijn vileine opzetje; zwart verleiden tot de 
dubbelaanval op b4 en d4. Met de kracht 

                                                 
11 �Jonge vriend, verzin een list!�. Zo kreet menigmaal 
Heer Bommel tot Tom Poes wanneer de heer van stand 
weer eens in de penarie zat. 

van een sloopkogel volgde: 30.e5!  De rest 
voor mijn schaarse fans integraal:  
dxe5 31.dxe5 Kf8 [31...Txe5 32.Txe5 fxe5 
33.Td2( zou ik die gevonden hebben?) Dc7 
34.Pe4 Td8 35.Pd6 Kf6 36.Pxb7! Dxb7 
37.Td6+-] 32.e6 Lc8 33.Pe4 Kg7 34.Pxf6!  
 
Diagram  

XABCDEFGHY 

8-+l+r+-+( 

7zpp+-tr-mk-' 

6-wqp+PsN-zp& 

5+-+-+Pzp-% 

4-zP-+-+P+$ 

3+-+-tR-+-# 

2P+-+R+P+" 

1+-+-wQ-+K! 

xabcdefghy 

 
In tijdnood nog snel gezien. 33�Kxf6 

geeft een zelden voorkomend diagonaal 
mat met 34.Da1(c3) Leuk hè, dat schaken! 

34...Dd4 35.Pxe8+ Txe8 36.Dd2 Dxg4 
37.Db2+ Kh7 38.Df6 Tg8 39.e7 Dh5+ 
40.Th3 1�0 
 

 

 
 
�Jonge vriend, ik heb het koud en verlang 

naar een eenvoudig doch voedzaam maal. 
Mijn zwak gestel vraagt tevens om een 
warme sponde. Verzin een list. En 
snel�Als je begrijpt wat ik bedoel.� 
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Piet wilde voor mij niet onderdoen en wist 
de sterke Rolf van Brug te grazen te nemen. 
Hoe? Lees maar door! 
 
 
Bord 4 
 

□ Rolf van Brug (1955) 

■ PIET THIJSSEN (1890)   
 
C 55 Hongaarse verdediging 
 
Na een kalme variant van de toch al zo rus-
tige Magyaarse verdediging ( 1.e4 e5 2.Pf3 
Pc6 3.Lc4 Le7) steekt Rolf na 18 zetten- 
hoe onvoorzichtig!- een hand uit de 
driespan. Bloeddorstig bijt Piet hem 
af�Een Luis Suarezje� 
 
Stelling na 19�Le3xa7? (pion) 

XHGFEDCBAY 

1-mK-tR-+-tR! 

2+PzP-+QzPL" 

3P+N+PzP-+# 

4+-+P+p+-$ 

5-+Nzp-+-sn% 

6+-sn-zpl+-& 

7pzpp+-wq-vL' 

8+k+-vlrtr-( 

xhgfedcbay 

Er volgde:  
 

19...Tb7 20.dxc4 [20.Le3] 20...Txa7 21.b4 
Pxc4 [21...Lxe4 22.Txe4 Pxe4 23.Dxe4 
Pxc4] 22.Lxc4 Txa1 23.Txa1 Lxe4 
24.Ld3 Lxd3 25.Dxd3 e4 26.Dxd6 
[26.De3 exf3 27.Ta7] 26...exf3 27.Dxc7 
Txc7 28.Ta8 Td7 en de geslepen oud- Ble-
rickenaar heeft een stuk buitgemaakt. Zoals 
te zien op de volgende mini-dia. Maar u 
ziet ook dat Rolf geduchte compensatie 

heeft in het fraaie duo verbonden vrijpion-
nen c&b.  
Dat hij dan ook onmiddellijk in gang had 
moeten zetten�Doet dat niet, waardoor ten 
langen leste het volle pond naar de Ko-
ninklijk Erkende Weerwolf ging. Stelling 
na: 28.Tc7-d7 

XHGFEDCBAY 

1-mK-+-+-+! 

2+PzP-+-+-" 

3P+p+-zP-+# 

4+-+-+-zP-$ 

5-+N+-+-+% 

6+-sn-+-+-& 

7pzpp+r+-+' 

8+k+-vl-+R( 

xhgfedcbay 

Goed, nu dus: 29.c4 fxg2 30.c5 Pd5 31.c6 
Pc7 32.Tb8 Pa6 33.Tb8 en zwart moet  
remise houden! Rolf pakte het anders aan, 
permitteerde zich op zet 32 nog een ernsti-
ge fout waardoor hij nog enkele ledematen 
verloor. Na 55 werst weken de laatste le-
venstekenen� 
 

 
 
Zo kende u Piet zeker nog niet?! 
Tja, weerwolven, mensdieren, d.d.d� 
 
 Met wederom enige Mazzel & Broge dus. 
Maar zulks geldt niet voor de fraaiste pot 
van de dag; die van Stephan. Hij mocht met 
de pleizierige medewerking van Gerard een 
doorleefde aanval op touw zetten die als 
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een bulldozer door de zwarte stelling den-
derde. Hijzelf (S.) toonde zich nadien ui-
termate tevreden en was -volkomen terecht- 
zo trots als een pauw met 7 staarten. Ik 
gunde hem dan ook ruimhartig het preroga-
tief om zijn kunstwerk van eigen commen-
taar te voorzien. Een kolfje naar de hand12 
van onze topman! 
 
 
Bord 1 
 

□ STEPHAN THIJSSEN (1990)  

■ Gerard Bisschoff (1950) 
 
C 74 Spaans, Steinitz variant 
 
[commentaar Deep Rybka 4] zie voetnoot10 
(commentaar Stephan) 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 d6  
(Het Spaans is nooit mijn favoriete opening 
geweest; in feite doe ik het altijd wel ergens 
verkeerd. Ik vrees dat het soort stelling dat 
meestal ontstaat mij niet ligt. Het toeval wil 
echter dat ik vrij recent weer eens begon-
nen ben Richard Reti�s klassieker �Masters 

of the chessboard� door te werken. In het 

hoofdstuk over Steinitz laat de oude baas 
zien dat je het Spaans ook heel rustig kan 
behandelen. Dat is voor mij elke keer weer 
een openbaring en aangezien ik langza-
merhand ook een dag ouder word en 
�Sturm und Drang� pathetische trekken be-
gint te vertonen, besloot ik Wilhelm�s idee 

een kans te geven.) 
5.c3 b5 6.Lc2 Le7N [6...Lg4 7.h3 Lh5 
(7...Lxf3 8.Dxf3 Le7 8...exd4 9.cxd4 Lxf3 
10.gxf3 Pf6 11.Lg5 Le7 12.a3 Pd7 13.Le3 
g6 14.Pc3 Pb6 15.Lb3 Pa5 16.La2 Pac4 
17.Lc1 c5 18.b3 Pa5 19.dxc5 dxc5 20.Dc2 
Pc6 21.Le3 Drauszke,M-Stene,S/Rowy 
2000/CBM 078 ext/½�½] 7.d3 Lg4 8.Pbd2 
Pf6 9.Pf1 0�0 10.h3 10...Le6 11.Pg3 d5 
12.Pg5 Lc8  

                                                 
12 �Een kolfje��→slaghout bij het kolfspel; het is voor 

hem gemaakt, op het lijf geschreven. 

(Het idee van Pg5 is om zwart te verleiden 
tot h6. Op die manier wordt de zwarte ko-
ningsstelling verzwakt waardoor wits Pf5 
nog aan kracht wint omdat g6 niet gaat 
aangezien pion h6 ongedekt staat) 
13.De2 dxe4 14.dxe4 [De veiligheid van de 
witte koning is veslechterd.] sic! (N.)  
14...h6  15.Pf3 Le6 16.Ph4 [16.b3 Lc5=] 
16...Ph7 [Zwart heeft een koning aanval 
16...Lc4!? Is misschien sterker.] 17.Dd2 
Dc8] 17.Phf5= Lg5 18.h4 Lxc1 19.Txc1 
Pf6 [Niet 19...Lxa2 20.b3+-] 20.Df3 Kh7 
(In deze stelling staat wit natuurlijk heel 
goed; het zwarte probleem echter is niet 
zozeer dat hij slecht staat, maar het feit dat 
hij totaal geen tegenspel heeft.) 
 21.Pe2  21...Pe7 [Slechter is 21...Lxa2 
22.b3±] 22.Td1 22...De8 23.g4 g6??  
 

XHGFEDCBAY 

1R+-mKR+-+! 

2+-zPN+LzPP" 

3-+Q+-zP-+# 

4zPP+P+-+-$ 

5-+Nzp-+p+% 

6zppsnl+-+p& 

7k+psn-zp-+' 

8+-trq+-+r( 

xhgfedcbay 

 

[Geeft het voordeel weg. 23...h5 En zwart 
haalt alles uit de kast. 24.gxh5 Pxf5 25.exf5 
Lc4=] 24.Pxh6!± [Ontdekte aanval: f5, f3-
f6 24...Pd7 [24...Kxh6 25.Dxf6 Ontdekte 
aanval]13 25.Pf5 [25.g5 Pg8 26.Pf5 Td8+-] 
25...Pg8 [25...Lxa2!? 26.Pe3 Le6±] 

26.g5+- f6?? (Nu wordt de zwarte stelling 
opgeblazen!) 
 [Hiermee is de partij voorbij. 26...Td8 
27.Pe3 Kg7+-] 27.h5 gxf5 28.exf5 Lc4? 
[28...Lxa2 29.g6+ Kg7 30.h6+ Kh8 

                                                 
13 Ontdekte aanval→???? Wie weet raad? 
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31.Txd7 Dxd7 32.g7+ Kh7 33.Dg2 Dd2+ 
34.Kf1 Pxh6 35.gxf8P+ Txf8 36.Dg6+ Kh8 
37.f4 Dc1+ 38.Pxc1 Lc4+ 39.Kg1 Tf7 
40.Txh6+ Th7 41.Txh7#] 29.g6+ Kg7 
[29...Kh8 De laatste stuiptrekkingen. 30.h6 
Td8+-] 30.h6+! [Een passend einde van 
een mooie partij.] 30...Pxh6 31.Txh6!  
 
 
 

XHGFEDCBAY 

1-+-mKR+-+! 

2+-zPN+LzPP" 

3-+Q+-zP-+# 

4+-+-+l+-$ 

5-+Pzp-+p+% 

6tRPzp-+-+p& 

7-mk-+nzp-+' 

8+-trq+-+r( 

xhgfedcbay 

 31...Th8 (Na Kxh6 volgt Dh3+ Kg5; Kd2 -
doet de koning tenminste ook nog iets-) en 
zwart gaat mat. Nu vallen echter bijna alle 
zwarte stukken!) 
 [31...Kxh6 32.Dh3+ Mat aanval] 32.Txh8 
Dxh8 (Na Kxh8 volgt Dh5+ Kg8; Dh7+ 
Kf8; g7+ Ke7; g8D+ Kd8; Dxd7 mat!) 
33.Txd7+ Kh6 34.Th7+ [34.Dg4 Lxe2 

35.Kxe2 a5 36.Dh4#] 34...Dxh7 35.Dh3+ 
Kg5 [35...Kg7  
 
Dit kan de uitslag niet meer beïnvloeden. 

36.Dxh7+ Kf8 37.g7+ Ke8 38.Le4 Lf7 
39.g8D+ Lxg8 40.Dxg8+ Ke7 41.Dg7+ 
Kd6 42.Dxf6+ Kd7 43.Lc6+ Kc8 44.Dh8#]  
1�0  Schaken,leuk hè ! 
 

 

 

 
Daarmee: DJC II � Venlo II:  2,5 � 5,5 
Hoi! 
 
 
 
 

 
Stephan(l.!) in actie tegen Jac Renet in 2008 

 
O, ja, de �Dodenrit� besluit met: 
�Leve onze goede Tsaar!!� (Nicolaas) 
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Venlo II vs. Schaesberg I 
  

Ronde IV 
  

Seizoen 2010-2011 
  

  
Door: Nico van der Hoogt © 
 
 
 
 

 
 
  

 

Schaesbergs scheve Schaets 
 
 Het kon niet uitblijven natuurlijk; een 
reportage die leunt op de ultieme winterse 
vaderlandse sport voor krabbelaars en snel-
schuivers: de schaatssport. Die zeker bij het 
langeafstandsgebeuren pregnante parallel-
len vertoont met ons eigen spel �met de 

houtjes�. Met ellen(de)lange rondjes 33,4 
tot het je de strot uitkomt. Evenals bij die 
stroperige schaakpartijen die maar duren en 
maar doorgaan. Met zetjes 33, 34, zelfs 
35� 
 Zo althans ervoer ik bijwijlen onze laatste 
externe krachtmeting met de schaakmak-
kers uit Brunssum. Want ik zat er maar 
weer eens naast! Buiten de ploeg gebon-
jourd! Door mezelf� 
En moest dus passief toezien hoe onze jon-
gens de klus zouden klaren. De rol van toe-
schouwer is mij niet gegeven en traag 
kroop de middag dan ook voorbij als een 
ouwe, kreupele schildpad.  
Hoog tijd voor een innovatie, zo bedacht ik 
me. 
 Wat te doen? De nieuwe tijden van ga-
mers, internetters en mobieltjesmaniakken 

immers vragen om snelheid, afwisseling en 
hippe spelen. Vandaar mijn voorstel aan de 
FIDE: verander de externe modus in Lim-
boland in een rapidsysteem waarbij de te-
genstanders elkaar 4x per middag ontmoe-
ten in korte (want rapid) partijen. Om de 
kleur wordt net zo lang geloot totdat ieder 
afwisselend 2x wit en 2x zwart heeft.  De 
laatste partij wordt afsluitend volgens de 
chess-960 schaakregels afgehandeld. Na 2 
potten is er een gezamenlijke rapid-lunch, 
eventueel met samenzang.14 Zo krijgt ook 
het sociale aspect- in de schakerij een on-
dergeschoven kindje- een enorme boost.  
 Ja, dat en meer zat ik die zondagmiddag 9 
januari allemaal te overdenken in café-
restaurant: �De Maagdenberg�.

15 Weer de 
plaats van externe schaakhandeling. Waar 
wij in het verleden reeds grote successen 
verboekten; zie o.a. het verslag: �De 
Maagdenbergmoorden� van 2 seizoenen 
terug. En wederom maakte het rustieke eta-
blissement zijn faam en naam waar: Venlo 
kraaide Victorie en won (dus). De titel bo-
ven mijn stukje doet iets heel anders ver-
moeden en terecht: wéér zwijnden de Ko-
ninklijk Erkenden zich onder een nederlaag 
uit� De Nieuwe Duitsers, dat zijn wir.. 

 
De Maagdenberg 

 
Goed. Ik ga er van uit  dat menigeen uwer 
nog uit aan het blazen is van de enerveren-
de voorafgaande �Dodenrit�. Vandaar nu 
een ingedikte sprintversie van de beschou-
wing der gespeelde partijen. Een verslag 
light. 
Genoeg gewazeld� 
Schaken! 

                                                 
14 Samenzang→te denken valt aan clubliederen en balla-
den zoals het Tegelse: �Sjake, sjake, �k wil dien herse-
penke krake�� Of uit Sexbierum: ��k Zal din peerdje 

sloan, als dai  nait weg wil goan�� 
15 Voor al Uw feesten en Partijen. Nu ook restaurant!! 
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Partijen & Potten & Pannen 
 
De openingsrit wordt verreden door Hans 
& Hans. Meer specifiek: onze Hans Eve-
raars, die na een jarenlange externe 
schaaksabbatical weer het wedstrijdschaak  
ter hand heeft genomen. Een geduchte en 
welkome versterking van onze wispelturige 
équipe! 
De nieuwpensionado16 blijkt die dag toch 
aan enige lichte roestvorming te hebben 
blootgestaan� Wat wil je. 
 
Bord 5 
 

□ Hans Hageman (1900) 

■ Hans Everaars (1910) 
 
A 87, Hollands 
1.d4 f5 2.c4 Pf6 3.Pc3 e6 4.g3 g6 5.Lg2 
Lg7 6.Pf3 d6 7.0�0 0�0 8.Te1 De7 9.e4 
fxe4 10.Pxe4 Pxe4 11.Txe4 Pd7 12.Te1 c6 
13.Lg5 Df7 14.Dd2 e5 15.b3 c5?  Hier 
blijkt  er inderdaad lichte schaakcorrosie te 
hebben plaatsgevonden. Na de volgende 
afruil houdt zwart een ten dode opgeschre-
ven boertje op e5. Het kille en hardvochtige 
Rybka meent zelfs te weten dat wit gewon-
nen staat! 

XABCDEFGHY 

8r+l+-trk+( 

7zpp+n+qvlp' 

6-+-zp-+p+& 

5+-zp-zp-vL-% 

4-+PzP-+-+$ 

3+P+-+NzP-# 

2P+-wQ-zPLzP" 

1tR-+-tR-mK-! 

xabcdefghy 

 
                                                 
16 Nieuwpensionado→Evenals ikzelf behoort Hans tot de 

door zo velen gesmade babyboomers. Alsof wij zèlf in-
dertijd�(enz. ) En ja, zij gaan massaal met pensioen. 
Dat doen zij� 

16.dxe5 dxe5 [16...Pxe5 17.Lf4 Pxf3+ 
18.Lxf3 Le6 19.Txe6 Lxa1 20.Ld5 Kh8 
21.Txd6 Dc7 22.Te6 Dd7] 17.Tad1 a5 
18.Le3 Kh8 19.Pg5 De7 20.Lxb7 Lxb7 
21.Dxd7 Dxd7 22.Txd7 Lc8 23.Tc7 h6 
24.Pf7+ Kg8 25.Pd6 a4 26.Lxc5 axb3 
27.axb3 Lh3 28.Pe4 Tf3 29.b4 Ta2 
30.Le3 Lf8 31.Lc5 Tc2 [31...Lg7] 32.Lxf8 
Kxf8 33.Td1?? Diagram  
 

XABCDEFGHY 

8-+-+-mk-+( 

7+-tR-+-+-' 

6-+-+-+pzp& 

5+-+-zp-+-% 

4-zPP+N+-+$ 

3+-+-+rzPl# 

2-+r+-zP-zP" 

1+-+R+-mK-! 

xabcdefghy 

 
Een zwaar op de hand liggende zet: ont-
wikkelen van 1 toren + matdreiging. Het 
manco is echter dat zwart nu nog krabbe-
lend en krassend de remiselijn kan passeren  
met het uiterst venijnige Td3! Winnend 
was o.a.:[33.b5 Tb2 34.Tc5 Ta3 35.Txe5 
Te2 36.Tb1 Tb3 37.Tc1 Tc2 38.Td1 Td3 
39.Te1 Te2] 33...Td3! Die toren is natuur-
lijk taboe vanwege het grondrijenmat. 
Wijkt het witte kasteel naar a1 of b1, wordt 
hij weer bestookt door de d-toren. Indien 
het naar e1 teruggaat, neemt de c-toren 
diens rol over en valt hem op e2 aan. Ook 
het teruggeven van de qual op f1 leidt tot 
remise. 34.Ta1 [34.Te1 Te2  35.Ta1 Ta3 
36.Td1 Td3] 34...Ta3 ½�½ 
 

Remise op voorstel van wit meldt Hans 
fijntjes op het notatiebiljet. 
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Ziehier mijn antwoord op uw remisebod! 

 
Bord 2 
 

□ Jos Rievers (1963) 

■ Bert Coenen (1837) 
 
B 42, Siciliaans, Maroczy variant 
 
Ook de door mij recentelijk zo bewierookte 
oud-Steylenaar Jos kon niet aan een gelijk-
spel ontkomen. Sterker, mag zich gelukkig 
prijzen dat een beter staande Bert na 25 
zetten een kwaliteit offert... In het diagram 
ziet u dat Jos een pion heeft kwijtgespeeld. 
En een kwetsbaar paard op g3 moet hoe-
den.  
Maar Vrouwe Fortuna was ook hem die 
middag welgezind. Zie de zwarte + pion, 
het machtige loperpaar. Brrrr� 

XABCDEFGHY 

8-wqr+-tr-mk( 

7+l+-vl-zp-' 

6pzp-+-sn-zp& 

5+-+-+L+-% 

4-zPp+-+-+$ 

3zP-+-+-sNP# 

2-+Q+N+PmK" 

1+-tR-+R+-! 

xabcdefghy 

stelling na 25.Db3-c2 

 
Eenvoudig 25�Tce8 met winnend voor-
deel ligt voor de hand. Bert speelde (de) 
macho: 25. Ph5 (?) met het vervolg: 
26.Lxc8 Txc8 27.Dg6 Pxg3 28.Pxg3 Ld6 
29.Tf7 Le5 en der Anziehende heeft nu het 
initiatief.  
Vanwege beiderzijdige tijdnood ontaardde 
deze kansrijke stelling in remise. 
 
Het volgende gedeelde ½ punt werd opge-
leverd door de Tegelse Tijger. Geert dus. 
Die, doordat hij in de interne competitie in 
de leeuwengroep speelt, kampt met een 
innerlijke 2 spalt en een identiteitscrisis: � 
Welk bun ich denn noe eigelik?� is zijn 
persoonlijke dilemma. Ik weet het. Geert is 
nu 1: 
 

 
 

Lijger, welp van leeuw en tijgerin 
Na 15 zetten is het hybride roofdier al 
duchtig in de problemen. 
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Bord 3 
 

□ Jan Heijenrath (1727) 

■ Geert Hovens (1960) 
 
 

XABCDEFGHY 

8-+r+qtrk+( 

7zpp+nzp-vl-' 

6-snp+l+pzp& 

5+-+-+p+-% 

4-+-zPP+-sN$ 

3vLPsNQ+-zP-# 

2P+-+-zPLzP" 

1tR-+R+-mK-! 

xabcdefghy 

stelling na 15�.Dd8-e8 
 

De lijger heeft kopzorgen. Een overmoedig 
eerder f5 werkt als een boemerang, wan-
neer Jan gaat ruilen op f5 bijv. na: 16.Pe2 
Pf6 17.exf5 Lxf5 18.Pxf5 gxf5 19.Dxf5 en 
wit heeft een meerboer en zwarts konings-
vleugel gedemoleerd. Maar ook hij (G.) 
wordt geliefkoosd door de Godin v.h. Ge-
luk, want J. kiest voor: 16.Lxe7 (?) en na 
�Dxe7 17.Pxg6 Dg5 (Df7!) kan hij weer 
vooruit. In het lange vervolg blijkt zwarts 
kleine kwal voldoende compensatie voor de 
2 minpionnen.  
Remise nr. 3. Weer niet zonder veine. 
 

Kleine kwal, type slijmjurk. 

De laatste puntendeling komt op naam van 
Willem. En ook hij mocht na 27 zetten niet 
mopperen� 
Commentaar: Fritz/Rybka 4 (Norweegse!) 
 
 

Bord 8 
 

□ Willem Suilen (1800) 

■ Werner Panzer (1550) 
 

C70: Ruy Lopez: 3...a6 4 La4, Norweegse 
en Uitgestelde Schliemann 1.e4 e5 2.Pf3 
Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 b5 5.Lb3 d6 6.h3 Pa5 
7.c3N [7.d3 Pxb3 8.axb3 Le7 9.0�0 c5 
10.Le3 Pf6 11.Pbd2 Dc7 12.De2 Lb7 
13.Dd1 0�0 14.De2 d5 15.exd5 Pxd5 
16.Lg5 Lxg5 17.Pxg5 Pf4 18.Dg4 Lxg2 
19.Dh4 h6 0�1 Modes, A-Pereira,E 
(1741)/Sao Paulo 2007/CBM 119 ext; 
7.Pc3 b4 8.Pe2 Pxb3 9.axb3 Pf6 10.d3 h6 
11.0�0 Le7 12.Pg3 d5 13.Pxe5 Ld6 14.d4 
dxe4 15.Te1 Lb7 16.Pc4 Lxg3 17.fxg3 0�0 
18.Ld2 Dd5 19.Lxb4 e3 20.Pxe3 Dc6 
21.Lxf8 Te8 Shivam,G-Trivedi,Y/Nagpur 
2008/CBM 126 Extra/0�1 (40)] 7...Pxb3 
8.Dxb3 Zwart heeft een loperpaar 8...Lb7 
9.d3 Dekt e4 9...Le7 10.0�0 Pf6 11.Pbd2 
0�0 12.Te1 Pd7 13.Pf1 Tc8 14.Pg3 c5 
15.Dd1 De8 [15...c4 16.Le3³] 16.Pf5 Tc6 
17.P3h4 [17.a4 bxa4 18.Dxa4 Lf6²] 

17...Kh8 18.Dg4 [18.Pxe7 Dxe7 19.Pf5 
Dd8²] 18...g6 19.Pg3 [¹19.Pxe7!? En wit 

doet nog mee. 19...Dxe7 20.Lh6=] 19...Lc8 
[19...Tg8 20.a4µ] 20.Lh6 [¹20.Pf1!?µ] 

20...Tg8 21.Pf1 Pf6 Zwart dreigt met mate-
riaalwinst: Pf6xg4 [¹21...f5!? 22.exf5 gxf5�
+] 22.De2 Le6 [22...Pxe4 23.Pf3 Pf6 
24.P1d2³] 23.Pf3= Ph5 24.Ld2 Dd7 
25.P1h2 Td8 [25...f6 26.c4³] 26.Tad1 
[¹26.d4!? En wit kan nog vechten. 26...exd4 

27.cxd4 cxd4 28.Pxd4²] 26...Lf6 
[26...Lxa2!? 27.Ta1 Lb3³] 27.Lc1  
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Diagram  

XABCDEFGHY 

8-+-tr-+-mk( 

7+-+q+p+p' 

6p+rzplvlp+& 

5+pzp-zp-+n% 

4-+-+P+-+$ 

3+-zPP+N+P# 

2PzP-+QzPPsN" 

1+-vLRtR-mK-! 

xabcdefghy 

 
27�De7 28.b3 Tb8 ½�½  Ja, remise, maar 
wat is er met 27�Lxa2?  
 
 Dan nu maar even de enige zeperd17 van 
die dag: Hans� uitglijer tegen Paul.  
Paul (©) daarover in het clubblad van 
Schaesberg: �Zo is de match verloren, 
maar ik kan de eer nog redden en dat lukt 
ook!� En:�En nog steeds staat er 1 speler 
van ons in de algemene top 10 na 4 rondes, 
namelijk ondergetekende!�. De deugd van beschei-
denheid wordt heden ten dage klein geschreven� Zelf lijd ik ook 

steeds meer aan deze postmoderne kwaal� 

 
Kijkwijzer: opening voor buffels en goud-

vinken niet geschikt.  
 
 
Bord 4 
 

□ Hans van Mulekom (1833) 

■ Paul Thissen (1810) 
 
B 07, een aanzet tot Pirc 
 
1.e4 d6 2.Pc3 g6 3.g4 c5 4.h4 c5 5.d3 Pc6  
 
 
 
 
 

                                                 
17 zeperd→ook:�zeper� [Jiddisch] zeibel, seibe=rommel 

Diagram 

XABCDEFGHY 

8r+lwqkvlntr( 

7zpp+-+p+p' 

6-+nzp-+p+& 

5+-zp-zp-+-% 

4-+-+P+PzP$ 

3+-sNP+-+-# 

2PzPP+-zP-+" 

1tR-vLQmKLsNR! 

xabcdefghy 

Voorwaar, een niet alledaags begin! 
Doch langzaamaan raakt Hans uit cadans 
met het vervolg: 
6.Le3 Le6 7.Lg2 Le7 8.g5 h6 9.Dd2 hxg5 
10.hxg5 Txh1 11.Lxh1 Da5 12.f4 0�0�0 
13.Dg2 Pd4 14.f5 Db4 15.Lc1 gxf5 16.a3 
Db6 17.exf5 Pxf5 18.b4? c4 [18...d5 
19.Pa4 Dc6 20.Pxc5 Lxc5 21.bxc5 Dxc5] 
19.Ld2 Td7 [19...d5] 20.Pd1?  
 
Diagram  

XABCDEFGHY 

8-+k+-+n+( 

7zpp+rvlp+-' 

6-wq-zpl+-+& 

5+-+-zpnzP-% 

4-zPp+-+-+$ 

3zP-+P+-+-# 

2-+PvL-+Q+" 

1tR-+NmK-sNL! 

xabcdefghy 

 
20...Dd4  de genadeklap. 20.Df2 viel nog te 
proberen, al blijft ook dan het zwarte voor-
deel ruim aanwezig 21.Df2 cxd3 22.cxd3 
Kb8 23.Dxd4 Pxd4 24.Tc1 Pb3 25.Tc2 
Pxd2 26.Txd2 Lxg5 27.Th2 f5 28.Pf3 Lf4 
0�1 
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 Die opening stond niet op z�n harde schijf� 
 
 Dan nu het trio triomfen. Maar ook hier en 
daar zat er een luchtje aan de Venlose vic-
tories.  
 
Bord 7 
 

□ René Coenjaerts (1664) 

■ Wouter Smeets (1860) 
 
B 01, Scandinavisch 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Pc3 Da5 4.d4 Pf6 
5.Pf3 c6 6.Ld2 Lf5 7.Lc4 e6 8.a3 Pbd7 
9.0�0 Dc7 10.h3 Ld6 11.Te1 0�0�0 
12.Le3 h6 13.Ld3 Lxd3 14.Dxd3 g5 15.b4 
g4 16.hxg4 Pxg4 17.b5 c5 18.Pe4 Lf4? 
Diagram  

XABCDEFGHY 

8-+ktr-+-tr( 

7zppwqn+p+-' 

6-+-+p+-zp& 

5+Pzp-+-+-% 

4-+-zPNvln+$ 

3zP-+QvLN+-# 

2-+P+-zPP+" 

1tR-+-tR-mK-! 

xabcdefghy 

 
 deze zet is de oorzaak van de komende 
zwarte ellende, veel beter:[18...Lh2+ 
19.Pxh2 Dxh2+ 20.Kf1 f5 en Wouter rijdt 
op kop] 19.Lxf4 Dxf4 20.Dc3 Kb8 
21.dxc5 Tc8 22.Tad1 Thd8 23.c6 bxc6 
24.bxc6 Pb6 25.Tb1 [25.Txd8 Txd8 

26.Pc5 en René heeft de zege voor het grij-
pen] 25...Dc7 26.Pd4 Td5 27.f3?? Dia-
gram  
 

XABCDEFGHY 

8-mkr+-+-+( 

7zp-wq-+p+-' 

6-snP+p+-zp& 

5+-+r+-+-% 

4-+-sNN+n+$ 

3zP-wQ-+P+-# 

2-+P+-+P+" 

1+R+-tR-mK-! 

xabcdefghy 

 
Wouter noteerde hier nogal bescheiden 2 ?? 
26�g3 of Pb5 houdt het voordeel vast 
27...Dh2+ 28.Kf1 Dh1+ 29.Ke2 Dxg2+ 
30.Kd1  Pf2+? Want wie weet wil Wouter 
werkelijk wel winnen?  [30...e5 einde ver-
haal] 31.Pxf2? tja, het blijft vraagtekens 
regenen. 31.Kc1 had redding gebracht. 
Dxf2 32.Kc1 nu is het te laat Dxd4 0�1 
 

 

 Ook bij Stephans partij was er sprake van 
een nogal onconventioneel begin.  
 
Bord 1 
 

□ Martin Schmitz (1868) 

■ Stephan Thijssen (1981) 
 
C 24, loperspel (Fritz: Lopers Opening) 
 
1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.d4 Pxe4 4.dxe5 c6 
5.Lxf7+  
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Diagram  

XABCDEFGHY 

8rsnlwqkvl-tr( 

7zpp+p+Lzpp' 

6-+p+-+-+& 

5+-+-zP-+-% 

4-+-+n+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2PzPP+-zPPzP" 

1tRNvLQmK-sNR! 

xabcdefghy 

 
5...Kxf7 6.Df3+ Pf6 7.exf6 Dxf6 het in-
hakken op f7 was prematuur, zwart staat 
beter. Goed. Na verloop van partij ver-
vluchtigt  S.�s voordeel en we belanden in 
een klassiek eindspel loper versus paard. 
Dat beiden niet vlekkeloos behandelen� 

Martin maakt de laatste misslag.  
40.Pf3  
 
diagram 

XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-zp-' 

6p+-+-+-zp& 

5+pzpk+Pvl-% 

4-+-+-+P+$ 

3+P+K+N+P# 

2P+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

Martin heeft ongelukkig met zijn paard 
gemanoeuvreerd en staat verloren. Krijgt 
evenwel nog kansen. Zie maar. [40.Pf1!? 
c4+ 41.Kc2�+] 40...c4+ 41.Ke2 Le7 
42.h4? [42.Ke3 cxb3 43.axb3 a5�+] 
42...a5? [¹42...cxb3 Hiermee zou zwart de-
finitief uit de problemen zijn. 43.axb3 Ke4 

44.g5 hxg5 45.hxg5 Kxf5 46.Pd4+ Kxg5 
47.Kf3�+] 43.Ke3? Lost niets op. Beter: 
[¹43.bxc4+ Kxc4 44.Kd2 Kd5 45..Ke3 a4 

en wit moet remise kunnen houden] 
43...cxb3�+ 44.axb3 a4 45.bxa4 bxa4 
46.g5 hxg5 47.hxg5 a3 48.f6 gxf6 49.gxf6 
Lxf6 50.Pe1 Kc4 51.Ke2 Kc3 52.Kd1 a2 
53.Pc2 Lg5 54.Pa1 Kb2 55.Pc2 Lh6 0�1 
 

XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-+-' 

6-+-+-+-vl& 

5+-+-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2pmkN+-+-+" 

1+-+K+-+-! 

xabcdefghy 

slottempodwangstelling 
 

Last Bast. Hij kreeg te maken met een Phi-
lidor. Een tamelijk witte raaf18 in openings-
land� 
 

 

 
Hier een met olie besmeurde witte raaf� 
Bas vergroot gaandeweg zijn openings-
voordeel totdat hij na 25 zetten plots ge-
wonnen staat. En ook wint. 

                                                 
18 Witte raaf→ zeldzame verschijning 
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Bord 6 
 

□ Bas van der Grinten (1951) 

■ Jos Jeurissen (1700) 
 
C 41, Philidor 
 
1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Le7 
5.Pc3 Pf6 6.Lc4 0�0 7.0�0 a6 8.a4 Pxe4 
9.Pxe4 d5 10.Ld3 dxe4 11.Lxe4 Lf6 12.c3 
Te8 13.Dc2 Lxd4 14.cxd4 Dxd4 15.Td1 
De5 16.Lxh7+ Kh8 17.Ld2 Dh5 18.Le4 
c6 19.Te1 Le6 20.Lf5 Pd7 21.Lxe6 fxe6 
22.Ta3 Df5 23.Th3+ Kg8 24.Db3 b5 
25.Lc3 Pc5  

Diagram  
 

XABCDEFGHY 

8r+-+r+k+( 

7+-+-+-zp-' 

6p+p+p+-+& 

5+psn-+q+-% 

4P+-+-+-+$ 

3+QvL-+-+R# 

2-zP-+-zPPzP" 

1+-+-tR-mK-! 

xabcdefghy 

 
26.Db4 er dreigen onaangenaamheden als 
Dd4 of Lxg7 Tad8 27.Dh4 die ook. Bas 
maakt nu korte metten19 met: Dg6 28.Tg3 
Dh7 29.Txg7+ 1�0 
 

En zo kwam de zege tot stand: 5-3 
In de 2de uitslagkolom ziet : m.r.u. Dit staat 
voor: meest rechtvaardige uitslag. W.u.=  
werkelijke uitslag.  
 
 
 
 

                                                 
19 Korte metten→[Duits: kurzen Prozess]= snel iets 

afmaken, oorspr. bijeenkomst van monniken om 3 uur �s 

nachts, zij raffelden dan vaak (want slaap!) hun metten 
(gebeden) af. Watjes. Toen al. 

Gedétailleerd: 
        w.u/m.r.u. 
1.Stephan � Martin Schmitz   1-0    ½ 
2.Jos � Bert Coenen       ½    0-1 
3.Geert � Jan Heijenrath      ½    0-1 
4.Hans v. M. � Paul Thissen   0-1  0-1 
5.Hans E. � Hans Hageman    ½     0-1 
6.Bas � Jos Jeurissen      1-0  1-0 
7.Wouter � René Coenjaerts   1-0  0-1 
8.Willem � Werner Panzer      ½     ½ 
 
Totaal:        5-3 , 2-6 
 
Flauwekul zegt u?  
O,�Bedankt� 
 
De stand in Limburg: 
 
r4 Promotieklasse Ra Mp Bp 

1. Venlo 2 ! 1888 6 18 

2. MSV-VSM 1 1932 5 18 

3. Voerendaal 3 1934 4 17½ 

4. De Juiste -Z- 1 1830 4 15 

5. DJC 2 1898 4 15 

6. Leudal 1 1808 4 14 

7. Schaesberg 1 1782 3 16 

8. Hoensbroek Max Euwe 1799 2 14½ 

 
Een beeld uit lang vervlogen tijden� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook namens 
Vrouwe Fortuna: 
tot ziens!  
Nico © 
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KNSB COMPETITIE  RONDE 5 (8 januari  2011)  door Henk van Gool 
VENLO 1  -  ZUKERTORT AMSTELVEEN    
 
 
WIE ZELF VERGEET TE SCOREN �� 
 

Het nieuwe jaar was net een week oud en er stond alweer een nieuwe KNSB wedstrijd op het 
programma. Zukertort leek de ideale kandidaat om de opgaande lijn die we tegen LSG 2 
toonden te bevestigen. Op papier waren ook deze jongens sterker dan wij, maar elogetallen 
zeggen me niet meer zoveel. Venlo 1 heeft inmiddels bewezen een team met potentie te zijn. De 
prestaties moeten alleen nog wat stabieler worden.  
Met de blik op de ranglijst besefte ik dat twee matchpunten hard nodig waren. We bungelen 
immers nog steeds onderaan. Het leek me dan ook verstandig om de opstelling die ik tegen 
LSG 2 hanteerde behoudens enkele kleine wijzigingen grotendeels te handhaven.  
 
Die tactiek leek een gouden greep. We kwamen uitstekend uit de startblokken, mede door op-
nieuw een klinkende overwinning van Ololi die met de witte stukken onverslaanbaar lijkt. 
In een heel kalme variant van de 3.c3 Siciliaan trachtte opponent Bram ter Schegget actief te 
worden op de koningsvleugel. Ololi reageerde met een pionnenopmars in het centrum. Waar 
de zwarte aanval stokte wist Ololi met voortvarende pionzetten op de damevleugel een ge-
vaarlijk initiatief te krijgen. Dit resulteerde in de volgende stelling: 
 

Wit dreigt 29.Txb7 Hoe zwart de pion ook probeert te dekken, 
hij gaat altijd materiaal verliezen.  
28..,Lc8 29.Pc6!,bxc6 30.dxc6,Le6 31.c7 of 
28..,Td7 29.f3,Ld8 30.fxg4,Lxb6 31.Pxb6,Dxa7 32.Pac4 
Bram koos voor de laatste variant, maar zag vervolgens het 
hopeloze van zijn missie in. 1 � 0 
 
 
 
 
 

 
Joep deed voor het team en zichzelf goede zaken door Kevin Tan in een Najdorf opzij te 
schuiven. Nadat hij netjes de druk op de damevleugel verhoogd had leek het witte verweer 
snel te breken. Joep gaf Kevin echter de gelegenheid nog een kansrijk kwaliteitsoffer op f6 uit 

te voeren. Hierna werd het nog een hele klus de buit binnen te 
slepen. Met hulp van een vrije a-pion lukte dit tenslotte: 
 
 
Hier kan Kevin nog het beste 40.c4 proberen om het promo-
tieveld met de loper af te dekken. Na 40.De2?,a2 41.Tf1,a1D 
42.Dc4+,Tee6 43.Pxe6,Dxf1 44.Dxf1,Txe6 had Joep een to-
ren meer en was de partij voorbij.  0 � 1 
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Op alle borden ging het lekker en net als tegen LSG 2 leek Venlo op een degelijke overwin-
ning af te stevenen. Het zag er zelfs naar uit dat dit zonder nederlagen zou gaan geschieden! 
Opeens lukte het echter niet meer. Technische winststellingen verzandden in remise of werden 
zelfs verloren. Eindspelen die remise leken werden op het nippertje verloren. De magische 
zeepbel van onoverwinnelijkheid waar we ons tijdens de wedstrijd even in waanden spatte 
uiteen en met een droge smak belandden we weer op aarde. 
 
Een duidelijk voorbeeld was te zien in mijn partij. 
In een Benkö besloot Lody Kuling een kwaliteit te geven. Dit leverde een vlijmscherpe stel-
ling op die lang in mijn voordeel leek te gaan uitpakken. In tijdnood speelde ik het echter niet 
handig en was ik gedwongen naar een remise stelling af te wikkelen: 
 

Als wit hier nog iets wil moet hij even de dames op het bord 
houden. 28.Pd3 was hier de aangewezen zet. In hevige tijd-
nood zocht ik echter naar vereenvoudiging en bood ik dameruil 
aan. Na 28.Dd3,Dxf3 29.Dxf3,Lxf3 bleek het zwarte loperpaar 
echter uitstekend in staat, mede door de open witte koningspo-
sitie de stelling in evenwicht te houden. ½ - ½  
Het moet gezegd, in de analyse vlogen (mbt. een eerder stadi-
um van de partij) de meest fantastische varianten over het 
bord, maar deze nabespreking en de computeranalyse thuis 
leverden geen duidelijk winstplan op voor wit. Zoals Ololi 
opmerkte: eine komische Stellung! 

 
Joachim leek tegen Tobias Kabos lange tijd op de zege af te gaan. Tobias offerde een paard 
om de witte koningsstelling open te rijten maar kon in eerste instantie niet aantonen dat hij 
voldoende compensatie had. Joachim offerde een kwaliteit terug om een lastige aanvaller te 
elimineren en daarmee de angel uit het zwarte initiatief te halen. Hij hield daarmee duidelijk 
voordeel. De ommekeer kwam na 31.Dh1 

 
Het is de koning die op de h-lijn thuishoort, de dame staat hier 
buitenspel. Na 31..,Kh7 32.Pg4,Dd8 33.Pd2,h5 34.Pf2,Lh6 
35.Lxh6,Kxh6 had Tobias inmiddels een plusje. Zijn zwakke 
zwartveldige loper was afgeruild en de zwarte stukken profi-
teerden van de zwaktes op de donkere velden. 
Nadat de torens op de g-lijn verdubbeld waren sloeg de aanval 
door. Joachim probeerde nog eeuwig schaak te bereiken maar 
zijn opponent had goed gezien dat hij daaraan kon ontsnappen. 
0 � 1. 
 
 

 
Ook bij Rudi zag de stelling er oorspronkelijk zonnig uit. In een Pirc opening verbeterde Rudi 
zet voor zet zijn stelling. Zwartspeler Sander Ros deed een poging om via een centrumactie de 
stelling gelijk te trekken, maar de verwikkelingen pakten goed uit voor Rudi. Hij verkreeg een 
gedekte vrijpion op d6. De partij had zijn climax rond zet 22 toen Rudi een kwaliteit gaf voor 
ruimte voordeel en controle over de zwarte velden: 
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Stelling na 22.Tae2  
Rudi laat bewust een gat op c3 open waar de zwarte loper naar-
toe kan om de toren op e1 onder vuur te nemen. 
22..,e3 23.fxe3,Lc3 24.e4! ( na 24.Pd2,Pxd6 heeft zwart voor-
deel) 24..,Ph4 25.Pxh4,Dxh4 26.Lb2! 
Deze zet speculeerde op de volgende variant: 
26..,Lxe1 27.Txe1,Txe4 28.Dd4!!?? zie volgende stelling: 
 
 
 

 
 

Deze stelling kwam tijdens de nabespreking onder toeziend 
oog van zeker 6 kiebitzers op het bord. Onder indruk van het 
prachtige motief (een kruispenning met dubbele dreiging) ont-
stond er een mooi staaltje massapsychose. Immers, na 
28..,Txd4 29.Te8+,Kh7 is 30.Th8 toch mat?  Niet dus! De to-
ren op d4 blokkeert immers de loperlijn! Kennelijk wilde de 
spelersverzameling rondom Rudi�s bord  zo graag dat de won-
derschone pointe 28.Dd4 klopte dat iedereen de toren op d4 
wegdacht. 
NIEMAND die door had dat er iets mis was met de pointe, 
totdat de computer thuis de harde werkelijkheid onthulde. 

Hoewel in plaats van 28.Dd4!!?? het eenvoudige 28.Txe4,Dxe4 29.Dd2 dan ook voordeel 
voor wit behoudt, kon Rudi blij zijn dat zijn opponent voor het mindere 27..,Ld7 koos. Na 
28.Dd4,f6 29.g3,Dg5 30.Dxf6,Dxf6 31.Lxf6 had Rudi een winnende positie op het bord. 
Helaas greep hij in de tijdnoodfase mis. Sander kon daarop ontsnappen in een toreneindspel 
dat technisch remise was. ½ - ½  
 
Rainer speelde tegen de op papier sterkste speler van Zukertort, Matthew Tan. 
In zijn Franse 3..,Pc6 systeempje bood hij de Amstelveense zwaargewicht (let wel, niet in 
weegschaaltermen) echter goed partij. Er ontstond een eindspel waarin Rainers paard op d5 
domineerde en lange tijd leek de partij dan ook in remise te eindigen. Totdat Rainer een con-
cessie deed: hij ruilde het ijzersterke paard tegen wits loper. Daarop kon Matthew het juiste 
moment kiezen om er een dubbeltoreneindspel van te maken dat licht in zijn voordeel was. 
Toch was de stelling nog steeds binnen de remisemarge, maar na een inschattingsfout van 
Rainer slaagde Matthew erin naar een pionneneindspel af te wikkelen dat voor Rainer niet 
meer te houden was: 

 
33.a4! De computer gaf 33.b3 als sterker maar de varianten na 
33.a4 bleken buiten zijn horizon te vallen. 
33..,c5 dit werd door Rybka inderdaad als riposte gegeven. 
Met als beoordeling 0.00 
Totdat hij na enig rekenwerk erachter kwam dat dit toch ver-
liest. 
34.Kf3, (ook 34.axb5,a4 35.Kf2 wint. De witte koning houdt 
de zwarte pionnen op de damevleugel net op tijd tegen) 34..,c4 
35.Ke3,b4 (na 35..,c3 36.bxc3,bxa4 37.Kd2 staat de witte ko-
ning in het kwadraat van de a-pionnen.) 36.f5,Ke7 37.Kd4,c3 
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38.bxc3 opgegeven  1 - 0 
 
Zukertort Amstelveen begon er weer in te geloven, temeer omdat inmiddels al weer 1,5 punt 
gesprokkeld was via drie �normale� remises. 
De Slavische partij tussen Sybolt Strating en Maarten was een �correcte remise�, hoewel die 

remise nog even in gevaar kwam door een onnauwkeurigheid op de 29e zet. 
 
 Maarten speelde hier 29..,Tde8? En moest na 30.Pc4 nog 
even peentjes zweten. 30..,Lc7 31.Txb7? Sybolt hapt te snel 
toe. Na 31.Pd6!,Lxd6 32.cxd6,Td8 (32..,b5 33.Tbc1) 33.Txb7 
krijgt zwart het nog benauwd. 31..,Te1+ 32.Txe1,Txe1+ 
33.Kg2,Te4 34.Pe3,Txd4 35.Pxd5,Txd5 36.Txc7,Txc5 
37.g4,Kg7 38.Kg3,Tc4 remise gegeven. 
 
 
 
 
 

 
Ook Peter hield met zwart zijn opponent Paul-Peter Theulings goed in bedwang. Hier werden 
in een symmetrische Engelse opening de torens en later ook de dames over de c-lijn geruild. 
De witspeler veroverde nog wel het loperpaar maar dat bleek in het eindspel veel te weinig om 
op winst te kunnen spelen. Geen enkele opwinding in deze partij dus ook geen diagram.  ½ - 
½  
 
Thijmen verkeerde in een milde bui. Hij verkreeg in een moderne opening een vederlicht 
voordeeltje. Toen hij over de c-lijn infiltreerde leek het erop dat Dennis Brouwer een urenlan-
ge foltering te wachten stond. Nogal abrupt (tijdnood?) besloot Thijmen in het vervolg op een 
zetherhaling in te gaan.   
½ - ½  

 
Hier volgde de zetherhaling 29.Tc7,Pe6 30.Tc6,Pd8 
Hoewel het vanwege het gesloten karakter van de stelling niet 
duidelijk te zien is hoe wit op winst moet spelen heeft hij de c-
lijn in handen en hebben zijn stukken veel betere velden tot 
hun beschikking. De zwarte stukken zijn kreupel. Thijmen zal 
ongetwijfeld zijn redenen gehad hebben om zijn tegenstander 
niet op de pijnbank te leggen. Laten we het erop houden dat hij 
te netjes is opgevoed voor zulke duistere praktijken. 
 
 
 

 
Ondertussen was de zeker lijkende winst aardig in gevaar gekomen door alle gemiste kansen.  
Carsten zou nog een matchpunt kunnen redden maar daartoe moest hij een lastig eindspel 
remise zien te houden. Dat leek lange tijd te gaan lukken totdat hij meende zijn pionnenmeer-
derheid op de damevleugel tot gelding te kunnen brengen en zijn koning daartoe te ver van het 
centrum verwijderde. 
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Het witte paard wil graag naar e3 om pion c4 onder schot te 
nemen en de opmars van de witte vrijpionnen te ondersteunen. 
Dit plan had Carsten voorlopig kunnen verijdelen door bv. 
52..,Lb1 te spelen. Op 53.Pg2 kan dan 53..,Kd5 54.Ke3,c3 
volgen. 
Carsten zag echter zijn kans schoon op de damevleugel en 
overspeelde daarmee zijn hand: 52..,Kb5? 53.Pd5,Ka4 
54.Pe3,Kb3 een incorrect stukoffer, de pionnen komen er niet 
doorheen. 55.Pxf5,Kxb2 56.Pe3,c3+ 57.Kd3,Ka2 
58.Pd5,Kb3 59.Pxb4,Kxb4 60.Kc2 enzovoorts  1 � 0 
 

Op de valreep een zure nederlaag waar een mooie overwinning op zijn plaats was geweest. De 
oude voetbalwet is kennelijk ook in de schaaksport van toepassing. 
Wie zelf vergeet te scoren krijgt ze om de oren. 
     ______________________ 
 
 
KNSB RONDE 6 (12 februari 2011)    door Henk van Gool 
De STUKKENJAGERS  -  VENLO 1    
 
NIET KANSLOOS 
 

Vooraf werd Venlo niet veel kansen toegedicht in dit duel. De Stukkenjagers gaan fier aan 
kop in groep 1B terwijl Venlo met twee schamele punten onderaan bungelt. Het feit dat we 
voor deze wedstrijd maar liefst vier basisspelers moesten missen gaf ook al geen reden tot op-
timisme. Het bleek echter dat onze ersatz de Tilburgers aardig aan het zweten zou brengen 
maar dat gaan we straks zien. 
Enkele weken voor de ontmoeting kreeg ik van Mart Nabuurs namens deTilburgers het ver-
zoek om een partij vooruit te spelen. Op mijn mail aan alle teamleden kreeg ik echter geen 
(positieve) respons. Als de wil er misschien al was dan kwam de vastgestelde datum (de zon-
dag na de 5e KNSB ronde) kennelijk slecht uit. Achteraf bezien maakte het al dan niet door-
gang vinden van deze prématch niet uit, maar als de uitslag close was geweest (of erger, we 
hadden slechts met negen man kunnen aantreden) hadden we ons misschien toch achter de 
oren gekrabd. 
Na zoveel afmeldingen was ik blij dat we in elk geval met zijn tienen in Tilburg achter de bor-
den konden plaatsnemen. Het is prettig dat we dit jaar een ruime pool aan clubleden hebben 
die voor het eerste van Venlo beschikbaar zijn. 
Speelzaal de Harmonie, 150 meter lopen vanaf station Tilburg, is een fraaie locatie om te 
schaken. Boven is er een overvloed aan zaalruimte terwijl beneden de bar en een kleine zit-
ruimte met bibliotheek een aantrekkelijke en inspirerende entree vormen. Een ruime zaal was 
ook wel noodzakelijk, want diverse Tilburgse teams speelden op die 12e februari een thuis-
wedstrijd. Nadat arbiter Leon Muijs de combattanten naar de borden had gedirigeerd ging de 
middag in een prettige sfeer van start. Laten we eens wat fragmenten van de strijd gaan aan-
schouwen. 
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Bord 1 
Thijmen Smith � Bianca Muhren Siciliaans  0 - 1 
 
Met goedvinden van Thijmen mocht hij op bord 1 laten zien wat hij in huis had. Vooraf had ik 
er op geteld dat hij daar IM Herman Grooten zou ontmoeten, maar die bleek zich te verstop-
pen op bord drie. Teamleider WGM Bianca Muhren was echter ook een geduchte tegenstander 
en Thijmen ging dan ook een moeilijke middag tegemoet. Na wisselvallig openingsspel ver-
kreeg Bianca licht voordeel. Ze veroverde het loperpaar en kon de witte koningsveste wat ver-
zwakken. Thijmen had echter nog een speelbare stelling en de partij was interessant geworden 
als hij Bianca zo rond zet 20 niet een kwaliteit in de schoot had geworpen: 

 
20.Dxd6? (De2 is beter),Lxd6 21.Tad1? de verkeerde toren. 
Er dreigde 21..,Pxb2 maar dat had beter met 21..,Tfd1 of 
21..,a4 beantwoord kunnen worden. 21..,Lxg3 22.fxg3,Pe3 en 
er hangen twee torens. 
Mede door tijdnood bij Thijmen had Bianca geen moeite meer 
om het punt te incasseren. 
 
 
 
 
 

 
Bord 2 
Anne Haast � Henk van Gool Siciliaans  1 � 0 
 
Ik speelde tegen de tweede van drie dames in het Tilburgse gezelschap. 
Toevallig had ik een maand eerder tijdens het TATA STEEL Chess tournament al met zwart 
tegen Anne gespeeld. De opening was van mijn kant dan ook grotendeels op voorbereiding 
gestoeld. Helaas speel ik de laatste tijd wat fantasieloos en ga, wanneer de stelling tactisch 
wordt, opzichtig in de fout. Dit gebeurde ook weer in deze partij. In het vroege middenspel 
raakte ik het spoor volledig bijster. Er volgde een reeks slechte zetten die een betere positie 
voor zwart in een mum van tijd ombogen naar een totaal verloren stelling. 
 

21..,f6? Levert de pluspion zomaar weer in. 22.h4! van tevoren 
nog gezien maar tijdens de berekening van mijn laatste zet to-
taal vergeten! 22..,Td8 23.Ld3 De stelling is nog steeds in 
evenwicht, mits zwart het hoofd koel houdt. 23..,Df7? En dat 
doe ik dus niet. Hier zijn 23..,a3 of 23..,Lh6 speelbaar. 
24.hxg5,Dxh5 25.gxf6,g5 26.Dc3,h6? Hier is 26..,g4 de enige 
zet. 27.Dxe5,Kf7 28.Lc4!,Dh3 29.Dc7+,Kxf6 30.Txd8 door 
zwart opgegeven. 
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Bord 3 
Joep Nabuurs � Herman Grooten  Siciliaans  1 � 0 
 
Na een moeizame seizoensstart heeft Joep zijn draai gevonden. Dat zijn spel duidelijk weer in 
de lift zit bewees deze prachtige partij tegen een gerenommeerd opponent. Al in de opening 
greep Joep met een mooie truc het initiatief: 

 
Stelling na 11..,b6? 
12.Pcb5!,Db7 (op 12..,axb5 volgt bv. 13.Pxc6,bxa4 
14.Pxe7,Kxe7 15.Tfd1,Pd7 16.Lb5 en wit wint de pion terug 
met een mooie drukstelling.) 13.Pxc6,Dxc6 14.Pd4,Dc7 
15.c4,Lb7 16.Tfc1,Tc8 17.a5,bxa5 18.Pb3,Db8 19.Pxa5,La8 
20.b4 en wit heeft een prachtig initiatief op de damevleugel. 

 
 
 
 
 

 
Natuurlijk liet Herman het niet allemaal maar gebeuren en met 
een goed getimed kwaliteitsoffer kwam hij weer terug in de 
partij. Na enige verwikkelingen nam Joep de touwtjes echter 
weer stevig in handen en hij besloot de partij op fraaie wijze: 
 
Natuurlijk wint 42.Dxe3 eenvoudig, maar het gespeelde 42.f4! 
is veel sneller en mooier! Herman laat zich matzetten: 42..,g5 
43.Th7+,Kg6 44.Dc2+,Kf6 45.Taf7# 
 
 
 

Bord 4 
Frans Konings � Rudi van Gool  Hollands  1 � 0 
 
Rudi liet zich verrassen in zijn lijfopening. De zet 4.Pf3 in combinatie met het pionoffer 5.h4 
6.h5 had hij in de Leningrader nog niet eerder tegen zich gehad. In eerste instantie reageerde 
Rudi goed en leek hij zonder problemen verder te kunnen ontwikkelen. De eerste niet- ont-
wikkelingszet bleek dan ook prompt een onnauwkeurigheid te zijn. Frans bouwde een licht 
voordeel op maar gaf Rudi met 16.Df4 de kans om de stand weer in evenwicht te brengen: 

 
Wanneer zwart hier 16..,Dd6 speelt is er niet veel aan de hand. 
Rudi speelde echter 16..,Ld6? Waarna Frans zijn prooi vast-
greep en niet meer losliet. 17.Pe5+,Lxe5 18.dxe5,Df5 Da-
meruil verlicht de problemen niet. 19.dxf5,gxf5 20.exf6,Pd7 
21.Lc3,h5 22.cxd5,c5 23.Tde1,Tae8 24.Txe8,Txe8 25.Txh5 
en wit won het toreneindspel. 
 
 
 
 
 



 34 

Bord 5 
Carsten Fehmer � Stefan Beukema  Reti  0 � 1 
 
Een Reti opening transformeerde in een soort Benoni in de voorhand. Nadat Carsten erin ge-
slaagd was de a- en b-lijn te openen bleef Stefan met een vervelende zwakke pion b7 opge-
scheept. Net toen het voordeel van Carsten tastbaar werd verstoorde een blunder de winst-
droom: 

 
22.Pde4  (Rybka +1,00),Pxe4 23.Lxe4?? Tja onverklaarbaar. 
Carsten kon na afloop ook niet aangeven waarom hij niet �ge-
woon� met het paard had teruggenomen, waarna 23..,Db4 

24.Tb1,De7 25.Txb7! de b-pion wint. 
23..,Lxe2 Ineens is het witte voordeel weg en is het zwart die 
op voordeel mag hopen. In de tijdnoodfase was Stefan handi-
ger en moest Carsten het volle punt aan zijn jeugdige tegen-
stander laten.  
 
 
 

 
Bord 6 
Mark Haast � Stephan Thijssen   Frans  1 � 0 
 
Beide spelers lieten in de opening eigenlijk al zien wat hun intenties waren. Met tegengestelde 
rokades kon het niet anders of op de ene of de andere vleugel moest een beslissing vallen. 
Nadat Stephan op de 12e zet een pionwinst had afgeslagen besloot Mark een paar zetten later 
dan maar eens een kwaliteit in de aanbieding te doen. Aan dit presentje kon Stephan geen 
weerstand bieden en de kwal werd dan ook dankbaar geïncasseerd. Wel was Stephans ko-
ningsvleugel door het gemis van een paard ondermaats verdedigd. Het tweesnijdende kwali-
teitsoffer werd succesvol toen Mark Stephans koningsstelling wist open te rijten: 
 

20..,Tac8?! Je kunt eigenlijk moeilijk kritiek hebben op deze 
zet aangezien de stelling gecompliceerd is en het belangrijker 
lijkt wie als eerste door de vesting van de tegenstander heen 
snijdt. Een aanvalszet lijkt dan ook logischer dan een verdedi-
gingszet. Toch was 20..,Pe3 met de bedoeling het paard via f5 
bij de verdediging te betrekken te verkiezen geweest. Mark 
gaat er nu hard doorheen: 21.gxh6,gxh6 Dit was Stephans laat-
ste kans: 21�,Dxb2 ruilt de dames � wel ten koste van een 
stuk �waarna hij nog kan knokken. 22.Lxc4 elimineert een 
belangrijk aanvals- en potentieel verdedigingsstuk. 22..,Txc4 
23.Tg1+,Kf8 24.Dh7,Le8 25.f5,Ke7 26.fxe6,Dc5 

27.exf7,Lxf7 28.e6,Tf8 29.exf7  en door zwart opgegeven. 
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Bord 7 
Peter Schoeber � Mark Clijsen   Catalaans ½ - ½  
 
Dit was een rechttoe rechtaan remise zoals Peter er al diverse gespeeld heeft. Met 
11.cxd5,cxd5 werd de c-lijn geopend waarna elf zetten later een algehele afruil van zware 
stukken over deze lijn volgde.  

 
22.Txc8,Txc8 23.Tc1,Tc6 24.Txc6,Dxc6 25.Dc1,Dxc1 
26.Lxc1 
 
De zwartspeler staat marginaal beter vanwege de iets actievere 
lopers, maar ik kan me voorstellen dat Mark geen zin had om 
een stelling die ruim binnen de remisemarge is helemaal te 
gaan uitmelken. Drie zetten later besloten beide spelers dan 
ook maar om de vredespijp te ontbranden. 
 
 
 

 
Bord 8 
Mart Nabuurs � Hans Everaars   Caro-Kann 1 � 0  
 
In een theoretische variant van de Panov kwam na 15 zetten een eindspel op het bord. 
Dit eindspel is volkomen gelijk, maar met 18..,Ld6?! maakte Hans het er zich niet gemakke-
lijker op. Mart veroverde in het centrum een pionnetje, waarna Hans risico nam door op h2 de 
pion terug te halen. Mart zette vervolgens niet goed voort. 
 

Als wit hier met 25.f4 de loperlijn afsluit blijft hij duurzaam in 
het voordeel. Vanwege de dreiging 26.Le3 gevolgd door 
27.Txh2 met stukwinst moet zwart wel bijna 25..,Kf5 spelen. 
Hij verliest dan echter pion g7 waarna ook de andere pionnen 
zwak zijn. Mart speelde echter meteen 25.Le3 en werd na 
25..,T8c7 26.Tdd1 verrast met 26..,Td6. Hierna is de stelling 
ongeveer in evenwicht. 
 
 
 
 

 
De tijd tikte echter weg en ongelukkigerwijs maakte Hans hiermee een inschattingsfout. Na 
een blik op de klok dacht hij nog tijd genoeg te hebben, maar de minuten die hij meende te 
zien bleken seconden te zijn. Op zet 34 claimde Mart met enige gêne vlag. Zijn diplomatieke 

opmerking richting Hans: �Ik vond al dat je erg cool bleef toen de tijd wegtikte.� 
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Bord 9 
Frans Mertens - Donna Schut   Stonewall 1 � 0 
 
Frans leverde een puike prestatie door in een Hollandse Stonewall Donna geheel kansloos te 
laten. De kiem van Donna�s problemen lag in de opening. Na 8..,Pbd7 9.cxd5 was ze gedwon-
gen met de c-pion terug te nemen of anders pionverlies op f5 te accepteren. Ze koos voor het 
eerste maar moest vervolgens toezien hoe Frans via de c-lijn een gevaarlijk initiatief ontwik-
kelde. Na 17.., Pa4 wist Frans zijn voordeel beslissend te vergroten: 

 
18.Db4,b5 19.Tc6 begint aan een verdubbeling van de torens 
19..,Tb6 20.Tfc1,Tf7 21.T6c2,Tb8 22.Pxd5 met pionwinst. 
Hierna was het een kwestie van tijd voordat er meer materiaal 
verloren ging. Concreet: 22..,Lb7 23.Pc7,Lxg2 24.Kxg2,g5 
25.Db3,Kh8 26.Pxe6,Dg8 27.Pxg5 en wit stond drie pionnen 
voor! 
Wel was het toen zaak voor Frans om de tijdcontrole te halen. 
Dit lukte op het nippertje (na 40 zetten hield hij precies één 

seconde over!). 
Hierna was de winst veilig gesteld. 
 

Bord 10 
Ruud Feelders � Hans van Mulekom  Russisch ½ - ½  
 
Ook invaller Hans deed het naar behoren door met zwart Ruud Feelders netjes op remise te 
houden. Russisch is de geijkte opening om een evenwichtige stelling te bereiken, maar je moet 
natuurlijk wel nauwkeurig blijven. Daarbij was het ook een meevaller dat Ruud de partij met 
6.Le2 niet ambitieus opzette. Niettemin werd het even nagelbijten toen Hans wat lang wachtte 
met de ontwikkeling van zijn zwartveldige loper. 
 

8..,Pf6?! (Beter 8..,Le7) 9.cxd5,Pxd5 10.Pc3?! (pff, hier had 
de witspeler het Hans heel wat moeilijker kunnen maken met 
10.Db3! bv. 10..,Pb6 11.Pg5! of 10..,Dd7 11.Dxb7 of 10..,Le7 
11.h3,Lxf3 12.Lxf3,Pb6 13.Lxc6 met verzwakking van de 
zwarte damevleugel.) 10..,Le7 11.Db3, Pb6 12.d5 (nu gaat 
12.Pg5 niet meer) 12..,Lxf3 13.Lxf3,Pd4 14.Dd1,Pxf3+ 
15.Dxf3,0-0 16.Td1,Pc4 en na overleg met de teamleider remise 
gegeven. 
 
 
 

 
Opgeteld viel de uitslag nogal hoog uit: 7 � 3. Achteraf bezien té hoog. Wanneer men halver-
wege de wedstrijd een oordeel had moeten vellen, dan had de uitslag er geheel anders uitge-
zien. Ook de Stukkenjagers zijn niet onklopbaar voor ons. Als we tegen hèn al kans hebben op 

een positief resultaat dan moeten we in de resterende drie wedstrijden zeker kansen hebben 
om daadwerkelijk punten te pakken. 
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ELO RATING per 5 mei 2011      door Ger van Leipsig 
 

Speler progressie beginstand R 14 05/5  Speler progressie beginstand R 14 05/5 

Strijbos M -16 2299 2283  Schmitz W 17 1709 1726 

Montignies R 1 2192 2193  Laat J de 56 1628 1684 

Alkhazashvili O 40 2144 2184  Hendriks Z -41 1721 1680 

Gool R van -8 2190 2182  Leenders H 27 1645 1672 

Nabuurs J 14 2152 2166  Kappert D 18 1635 1653 

Nabuurs M 0 2158 2158  Leipsig G van 67 1563 1630 

Fehmer C -18 2127 2109  Veld G in 't 14 1610 1624 

Guddat J 8 2100 2108  Clabbers S 120 1498 1618 

Gool H van -23 2108 2085  Clabbers K -1 1613 1612 

Schoeber P -6 2064 2058  Vink R -29 1630 1601 

Smith T 43 2006 2049  Dael M 43 1534 1577 

Rievers J 4 1973 1977  Lietz B -5 1559 1554 

Thijssen S 5 1970 1975  Burgmans A -26 1586 1560 

Hovens G 18 1940 1958  Munten G 1 1549 1550 

Jansen J -27 1984 1957  Jacobitz K -27 1565 1538 

Schouten E 66 1863 1929  Jacobs B 25 1468 1493 

Boonen P 0 1918 1918  Kuntzelaers P 20 1461 1481 

Everaars H -8 1924 1916  Kuijpers T 3 1460 1463 

Thijssen P 4 1887 1891  Heemskerk F 5 1456 1461 

Mertens F 5 1883 1888  Joosten JP -4 1458 1454 

Grinten B van der -3 1883 1880  Suurhoff H 0 1440 1440 

Smeets W 45 1825 1870  Oosterbaan G -39 1463 1424 

Dierx G 0 1865 1865  Wuts H 9 1298 1307 

Jacobs J 0 1865 1865  Kempen J 21 1273 1294 

Laak J op de 10 1842 1852  Blankerz H -16 1227 1211 

Mulekom H van 31 1813 1844  Keimpema P 0 1100 1100 

Hoogt N van der -6 1834 1828  Timmermans P -60 1258 1198 

Lee M van der -18 1846 1828  Smith P 16 1138 1154 

Faassen G 18 1773 1791  Houwen A 91 991 1082 

Suilen W -41 1816 1775  Boekhold P v -17 1060 1043 

Roberts R 26 1730 1756  Verplakke J -52 993 941 

Borghouts H -19 1759 1740  Strucks A -50 871 821 

Spijk H van 0 1730 1730          
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DE GESLOTEN VENLOSE  MARATHON SCHAAKKAMPIOENSCHAPPEN 2011 
van uw Sjef-Redacteur 
 

Graag wilt u, beste lezer, op de hoogte gebracht worden van de laatste stand van zaken bij de 
Snelschaakmarathon tussen Jan Op de Laak en Piet Kuntzelaers. Natuurlijk, dat kan ik begrij-
pen. Ik heb weer het nodige journalistieke onderzoek verricht, en kan u op de hoogte brengen 
van het laatste nieuws. Want er zijn weer schokkende onthullingen! Maar de vraag is, of ik 
daar nog veel zin aan heb.  
U zult zich afvragen hoe dat komt. Welnu, dat is gelegen aan de heer Ger van Leipsig. Deze 
door mij inmiddels niet meer zo hoog geachte heer heeft het bestaan om protest aan te tekenen 
tegen mijn laatste artikel, waarin ik heb gesuggereerd dat hij vier bier en een kleintje pils heeft 
verorberd in de bar van LimianZ. Kennelijk is hem een van die biertjes in het verkeerde keel-
gat geschoten.  
En was het daarbij gebleven, dan was dat nog tot daar aan toe. Maar hij heeft op hoge toon 
rectificatie geëist van het bericht dat hij een bierdrinker zou zijn. En bovendien wil hij dat er 

bij die rectificatie een foto van hem wordt geplaatst waarop hij geen bier drinkt! Als ik hier 
geen gehoor aan geeft, dreigt hij deze kwestie bij het bestuur van de VSV aanhangig te maken 
en het royement van uw Sjef-Redacteur aan te vragen. Ook heeft hij advocaat Bram Mosko-
vitch  in de arm genomen om de materiële schade die voortvloeit uit zijn geestelijk leed, per-
soonlijk op mij te verhalen. Gewoon te gênant voor woorden! 
Kijk, dat alles gaat me allemaal veel te ver. Wie denkt de heer Van Leipsig wel dat hij is? We 
leven in een vrij land gebaseerd op een joods-christelijke moslimcultuur, met vrijheid van me-
ningsuiting als hoogste goed, zelfs verankerd in de grondwet. De persvrijheid staat hier hoog 
aangeschreven! Als de inhoud van het clubblad hem niet zint, kan hij toch ook zelf zijn biezen 
pakken? En bij de Schaakvereniging Blerick gaan spelen of zo? Alsof hij onvervangbaar is op 
onze club, met zijn voorliefde voor het Letse gambiet. Nou, dat is anders toch maar een heel 
dubieus gambietje! 
Kortom, ik ben natuurlijk niet van plan om te zwichten voor dit soort dreigementen. Is hij nou 
helemaal? Dan eet ik nog liever eigenhandig het clubblad op. Ik zal hier het goede voorbeeld 
geven en stand houden, omdat als we op dit soort belachelijke eisen ingaan, het eind natuurlijk 
wel helemaal zoek is. Het is echt tot hier en niet verder. Ik sta pal voor idealen als een goede 
smaak, communicatie op basis van respect voor elkaar, en een clubblad van hoge kwaliteit. 
Voor alle zekerheid heb ik ook nog even contact opgenomen met Ad Burgmans, de voorzitter 
van het bestuur, voor een gratis juridisch adviesje.  Maar die stelt zich op het standpunt dat 
zolang als er geen klacht ingediend is, hij ook geen uitspraak gaat doen. Kijk, dat vind ik nou 
weer zo�n Mubarakiaanse instelling. De hele vereniging staat in vuur en vlam, en hij reageert 
niet�..  Maar goed, ik stop die retirade nu, want ik moet nog even afwassen. 
 
RECTIFICATIE                                               
                        
In het vorige nummer van ons clubblad is er in een artikel van mijn hand de suggestie 
gewekt dat de heer G. van Leipsig vier bier en een kleintje pils heeft gedronken in de bar 
van LimianZ. Ik heb deze bewering onvoldoende kunnen staven, hetgeen betekent dat 
deze suggestie ten onrechte is gedaan. Ik betreur het leed dat ik de heer van Leipsig 
hiermee heb bezorgd.      
Sjef-Redacteur. 
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De heer G. van Leipsig zonder bier               Voorzitter Ad Burgmans doet of zijn neus bloedt. 

 
Wat is er ondertussen aan de hand in de Gesloten Venlose Marathon Snelschaakkampioen-
schappen?        In doorgaans welingelichte kringen circuleert het gerucht dat Marc van der Lee 
en Boeb Jacobs in het geheim hebben verzocht om in deze competitie te mogen indraaien. Na 
ampel beraad hebben Jan en Piet deze heren beloofd dat ze een proefwedstrijd zouden mogen 
spelen, waarna ze zouden worden geballoteerd.  
Uw Sjef-Redacteur heeft dagenlang LimianZ geschaduwd en zijn camera met telelens in de 
aanslag gehouden.  En nadat zijn geduld eindeloos op de proef is gesteld, werd zijn volhar-
dende inzet beloond met de landelijke primeur van de onderstaande foto�s. Zowel Jan en 

Marc, als Piet en Boeb zijn op de gevoelige plaat vastgelegd. Ontkennen heeft nu dus ook 
geen zin meer. 
  

       
         Marc van der Lee � Jan Op de Laak      1-0          Boeb Jacobs � Piet Kuntzlaers       0-1 
 
Naar het schijnt zijn Marc en Boeb echter niet door de ballotage gekomen. Breekpunt was 
daarbij dat Marc niet het respect voor Jan kon opbrengen om hem deze partij te laten winnen. 
Uiteraard heeft Jan geen behoefte aan concurrentie aan de top van het klassement. Boeb had 
wel de klasse om van Piet te verliezen, en zou dus ook wel geaccepteerd zijn, maar een getal 
van drie deelnemers maakt het spelen van een toernooi toch wat gecompliceerd. Vooralsnog 
strijden dus alleen Jan en Piet om de titel en schijnt de tussenstand 239 - 41 te zijn. Ik houd u 
op de hoogte.     
 
Uw Sjef-Redacteur 
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BOEBS COLUMN: Schaken achter de duinen    door Boeb Jacobs  
 
  

�In den beginne� moet de schaakscene zich in café �De 

Zon� hebben afgespeeld.  
Mensen die dat hebben meegemaakt zeggen dat daar het 
karakter van het toernooi in Wijk aan Zee is ontstaan. 
Nu ik zelf in de categorie �schaakvee� naar �De Zon� ben 

verbannen kan ik me dat wel voorstellen. 
 
Er wordt gespeeld in een antieke toneelzaal uit de tijd dat 
in Parijs de wasmeisjes de CanCan dansten. Het toneel 
met de krakkemikkige trap en de ouderwetse trekgordij-
nen is nog in originele staat. 
 
En het rustieke café, waar in het verleden de grootmees-
ters aan het buffet hun partijen analyseerden, zou zomaar 
het decor kunnen zijn waarin Morhpy in de 19e eeuw zijn 
partijen zonder tijdlimiet speelde. Alleen de sigarenrook, 
�die de spelers aan het oog onttrok�, ontbreekt. 

 
�Alsof je thuis komt�, antwoordde een goed geconserveerde dame op een terras in het Spaanse 
Benidorm op mijn vraag hoe ze het vakantie paradijs vond. 
En dat geldt ook voor Wijk aan Zee tijdens het schaaktoernooi. 
De zeelucht, de duinen op de achtergrond, het rotweer, de smok uit IJmuiden, de warmte na de 
tochtdeuren, de organisatie, het is allemaal even vertrouwt voor het gros van de deelnemers. 
 
Vrijdag om half zeven brandt de strijd om de koninkrijken los. Na een welkomstwoord zorgt 
een luide gongslag voor een indrukwekkende stilte waarin onder toezicht van een tiental inter-
nationale scheidsrechters de eerste 500 schakers elkaar naar de keel vliegen. 
 
Zaterdag, intocht der gladiatoren. Ingedeeld in 3 grootmeester groepen beginnen 42 spelers 
aan hun supertoernooi. 
Het niveau is waanzinnig. In de grootmeester groep C zijn spelers met een rating die kortgele-
den genoeg was om wereldkampioen te worden. 
 
En toch, een nieuwe legende is niet in de maak. Voor eeuwige roem ontbreekt het deze groot-
meesters aan het noodzakelijke extreme gedrag. 
De heren missen het op niets gebaseerde maar daarom niet minder diepgewortelde wantrou-
wen tegen tegenstanders en scheidsrechters. 
Klachten over stoelen, camera�s, schaakstukken of over het publiek dat te dicht bij de spelers 
zit hebben ze niet. 
 
Ook worden er geen schotten tegen schoppen geëist en is er totaal geen behoefte aan psycho-
logen en hypnotiseurs in de schaakzaal. 
Ultra politieke opvattingen ontbreken geheel en uiterlijke kenteken van welke verslaving dan 
ook eveneens. 
Zonder dergelijke onhebbelijkheden schrijf je geen geschiedenis in de schaakwereld. 
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Zondag is de laatste dag van de weekenders, er wordt gewikt en gewogen, is remise genoeg of 
moet er perse gewonnen worden. 
Vanaf 4 uur loopt het dorp als een lekke fietsband langzaam leeg. De eerste vierkampers �heb-
ben het gehad� en gaan naar huis. De een om zijn vreugde te delen, de ander om zijn wonden 
te likken. 
 
Maandag beginnen de dagvierkampen. In dezelfde ambiance, maar in een heel andere sfeer, 
waarvan de oorzaak onduidelijk is binden 400 schakers de strijd tegen hun beperkingen aan. 
Dinsdag, schaken begint een irritant onderdeel van ons verblijf aan zee te worden. 
Woensdag, van �insiders� gehoord dat de grootmeester titel aan inflatie onderhevig is. Het sys-
teem zou daar debet aan zijn. 
Steeds meer spelers zouden aan de gestelde eisen kunnen voldoen. Er is nog hoop voor U 
schaker. 
Donderdag, het is stil, alleen de grootmeesters spelen. De speelzaal, het café en het dorp lig-
gen er verlaten bij. Morgen komen 500 tienkampers elkaar het leven zuur maken, maar dan 
zijn wij alweer thuis, in Steyl. 
Moe maar voldaan zal ik maar zeggen. 
     __________ 
Hieronder een foto-impressie van enkele Venlose deelnemers aan het 73rd Tata Steel Chess 
Tournament in Wijk aan Zee. 
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THIJMEN SMITH JEUGDKAMPIOEN VAN LIMBURG ! 
 
 
Bij het Persoonlijk Jeugdkampioenschap van Limburg (PJKL) 2010-2011 heeft Thijmen 
Smith in de A-categorie de titel veroverd met de maximale score van 7 uit 7. Een prachtige 

prestatie !  
 
Van de Venlose schaakvereniging 
namen 3 jeugdspelers deel: 
Thijmen Smith en Sjors Clab-
bers in de A-categorie en Wai 
Keung Liu in de D-categorie.  
 
De A-categorie speelde 
gecombineerd met de B-groep, 
zodat een groep van 12 spelers kon 
worden gevormd. Venlo was zeer 
succesvol in deze categorie. 
Thijmen was de ratingfavoriet en 
ondanks die druk wist hij al zijn 

partijen te winnen. Daarmee eindigde hij als eerste in zowel de A- als in de gecombineerde 
A/B-categorie en is algemeen jeugdkampioen van Limburg. Sjors werd tweede in de A-
categorie en zevende in de gecombineerde A/B-categorie met 3,5 punten uit zeven wedstrij-
den.  
 
 

In de D-categorie was maar één Venlose deelnemer, 

Wai Keung Liu. Ook de D-spelers werden 
samengevoegd tot een gecombineerde (C/D) groep van 
16 spelers. Wai�s start was de eerste dag niet zo 
gelukkig, maar zijn eindspurt maakte veel goed. Zijn 
score was 4,5 punten uit 9 wedstrijden in de 
gecombineerde C /D- categorie. Hij is uiteindelijke 
zesde geworden in de D-groep.  
 
 
 

Het evenement vond plaats van maandag 27 tot en met 30 december 2010 en werd georgani-
seerd door MSV-VSM uit Maastricht. De locatie was het voormalige Franciscusoord in het 
prachtige Valkenburg aan de Geul. In totaal namen 72 spelers deel, waarvan 31 deelnemers 
buiten mededinging. Het zicht op de officiële stand was daardoor moeilijk. De �buiten-
mededinging� deelnemers kwamen vooral van basisscholen uit de buurt en waren niet lid van 
de LiSB. 
De locatie was zeer geschikt en ook de inzet van de vrijwilligers was te prijzen. Jammer dat 
het iets te vaak misging met het maken van de indelingen. Ook het tijdig plaatsen van de resul-
taten en indelingen op de website is voor verbetering vatbaar. 
 
Sjors en Wai bespreken hieronder één van hun partijen. 
            ___________ 
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PARTIJ PKJL GROEP B   door Sjors Clabbers 
Ronde 5, 29 december 2010 
Opening: Italiaans       
  
 
Wit    Zwart 
Tim Yue  Sjors Clabbers  
 
1.e4  e5 
2.Pf3  Pf6 ik heb erg slechte ervaringen met Pc6,  
  dus speel ik maar Pf6 
3.Lc4  Pc6  
4.Pc3  Pxe4 
5.0-0  Le7 anders komt de toren op e1  
  en gaat e5 verloren.  
6.Nxe4 d5 
7.Lxd5 Dxd5 
8.Pc3  Dd8 
9.h3   0-0 
10.Ld6 Te1 
11.d3   Te8 
12.b3  Lc5?(de loper moet volgens mij naar b4 toe, 

dit kan ook maar de loper doet hier niks) 
13.Lb2 b6 
14.Ne4 Ld6(en weer terug) 
15.d4   exd4 
16.Pxd4 Lb7  
17.Pxd6 Txe1 
18.Dxe1 Dxd6 
19.Pf5  (diagram 1) ik heb mijn stelling een beetje om 
zeep weten te helpen, mijn koning wordt aangevallen en er 
zijn weinig stukken die kunnen verdedigen.   
 
. Dc5(dekt het meeste) 
20.Dd4 Pa4 
21.Dg4(koning ligt onder vuur) g6 
22.Ph6+ Kf8(enige zet) 
23.Pxf7!!!! (diagram 2) Kxf7 (onder het motto anders sta 
ik toch een pion achter) 
24.Qf4 Qf5 
25.Qxc7 Ke8 
26.Te1 Le5 
27.b4  
 
1-0 Goede partij van Tim, ik heb mijn koning in de steek gelaten, waardoor het nogal mis 
ging. Toch heb ik niet zo heel slecht gespeeld tegen een 1800 speler.  
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PARTIJ PKJL GROEP D  door Wai Keung Liu 
Ronde 9, 30 december 2010,  
Opening D00: 1 d4 d5: Ongebruikelijke Varianten  
 
Wit:    Schiepers, Daniel (geen rating) 
Zwart : Liu, Wai Keung (1104) 
 
1.d4 d5 
2.Pc3 c6 3.Pf3 Pf6 laatste zet uit boek  
4.e3 e6 5.a3 
Beheerst b4 
[ 5.Ld3 Pbd7± ] 
5...Ld6 6.Ld3 Pbd7 7.0-0 0-0 8.Te1 e5 9.Lf5 
9...e4∓ 10.Ph4? 
10...c5?? Geeft de zekere winst uit handen. 
[ 10...g5!? Is nauwkeuriger. 11.Pf3 exf3 12.Dxf3 Pb6 13.Lxc8 Txc8-+ ] 
11.h3? Zekert g4 
[ 11.Pb5 Le7 12.Lh3 a6∓ ] 
11...Dc7 
[ 11...g6 12.Lxd7 Pxd7 13.dxc5 Le5 14.Pxg6 hxg6 ( 14...fxg6?! 15.Dxd5+ 
Kh8 16.Pxe4 ) 15.Dxd5 Lxc3 16.bxc3 Pf6-+ ] 
12.Pb5 Wit dreigt met materiaalwinst: 
Pb5xc7 Dc6 13.a4 
[ 13.Pxd6 Dxd6 14.dxc5 Dc6 ] 
13...a6 Zwart dreigt met materiaalwinst: a6xb5 
[ 13...g6 14.Pxd6 Dxd6³ ] 
14.Pc3? 
[ 14.Pxd6!? En wit haalt alles uit de kast. Dxd6 15.dxc5 Pxc5 16.Ld2= ] 
14...Te8 
[ 14...g5 15.Pf3 exf3 16.Dxf3 Te8-+ ] 
15.b3? 
[ 15.dxc5!? Lxc5 16.f4∓ ] 
15...c4 
[ 15...g5 Geeft de tegenstander geen kans. 16.Pb5 gxh4 17.Pxd6 Dxd6  
18.La3-+ ] 
16.Lxd7? 
[ ¹16.f4 exf3 17.Pxf3 cxb3 18.Lb2-+ ] 
16...Lxd7 
[ 16...Dxd7?! 17.f4 exf3 18.Pxf3 cxb3 19.cxb3-+ ] 
[ 16...Pxd7?! 17.La3 Lc7 18.Dd2∓ ] 
17.La3 Lxa3 18.Txa3 Dd6 19.Dc1 
g5 20.Pf3 
[ 20.bxc4 Een vruchteloze poging om het lot te ontlopen. dxc4 ( 20...gxh4?! 
21.c5 Dc7 22.Db2-+ ) 21.a5 gxh4-+ ] 
20...exf3 21.gxf3 Lxh3 22.bxc4 g4 23.e4 
[ 23.c5 Kan het voorafgegane niet meer ongedaan maken. De6 24.Dd1 
gxf3 25.Dxf3 Kh8-+ ] 
23...dxe4 24.fxe4 
[ 24.Pxe4 Is niet de reddende zet. Pxe4 25.fxe4 Dxd4 26.Dg5+ Dg7 
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27.Dxg7+ Kxg7-+ ] 
24...Dxd4 25.De3 Dxe3 26.Txe3 
[ 26.fxe3?? Pxe4 27.Td1 Tac8-+ ] 
26...Tad8 
[ 26...Tac8 Lijkt nog beter. 27.e5 Pd7 28.Pe4-+ ] 
27.Ta1 
[ 27.Tb3 Dit verbetert nauwelijks iets aan de stelling. Tb8-+ ] 
27...Td2 
[ ¹27...Td4 Leidt nog sneller tot winst. 28.Tb1 Txc4 29.e5-+ ] 
28.Te2 
[ 28.Tb1 Hoopt op het onmogelijke. Tb8 29.Pd5-+ ] 
28...Txe2 29.Pxe2 Txe4 30.Te1 
[ 30.Pg3 Dit lost niets op. Txc4 31.Tb1 Tc7-+ ] 
30...Txc4 
[ 30...Ph5 Levert nog groter voordeel op. 31.Kh2-+ ] 
31.Tc1 
[ 31.Pg3 Dit helpt ook niet meer. Txa4 32.Pf5 Te4-+ ] 
31...Pe4 32.Pf4 
[ 32.a5-+ De laatste tegenkans. ] 
32...Pc3 33.Pxh3 Pe2+ 34.Kf1 Pxc1 
35.Pg1 Txc2 36.f4 Tc4 
[ ¹36...f5 Maakt de winst nog eenvoudiger. 37.Ke1 Tg2-+ ] 
[ ¹36...Th2 Hiermee zou zwart definitief uit de problemen zijn. 
37.Ke1 Pd3+ 38.Kd1 Pxf4 39.Ke1-+ ] 
37.Pe2 Pxe2 38.Kxe2 Txf4 39.a5 
[ 39.Kd3 Dit kan de uitslag niet meer beïnvloeden. g3 40.Kd2 Tf6 41.Ke3 
g2 42.Kd4 g1D+ 43.Ke4 Dg4+ 44.Kd5 Db4 45.Ke5 Tf4 46.a5 Dd4# ] 
[ 39.Kd3 Kan het voorafgegane niet meer ongedaan maken. g3 40.Ke3 
Tf6 41.Kd3 g2 42.Ke3 g1D+ 43.Kd3 Dg3+ 44.Kd4 Tf4+ 45.Kc5 
Dg6 46.Kd5 Txa4 47.Ke5 De6# ] 
39...g3 40.Ke3 
[ 40.Kd2 Dit lost niets op. g2 41.Kd3 g1D 42.Kc2 Tf3 43.Kb2 Dg2+ 
44.Kc1 Tf1# ] 
40...Tf6 41.Ke4 
[ 41.Kd4 Brengt geen verlichting. g2 42.Ke4 Te6+ 43.Kd4 g1D+ 44.Kc3 
Dc5+ 45.Kb3 Te4 46.Ka2 Tb4 
47.Ka1 Dxa5# ] 
[ 41.Kd4 Dit helpt ook niet meer. g2 42.Kc3 g1D 43.Kd3 Dd1+ 44.Kc3 
Tc6+ 45.Kb2 Dd3 46.Ka2 Tc2+ 47.Ka1 Dd1# ] 
41...g2 42.Ke5 
[ 42.Kd4 Ook dit kan de treurige afloop niet beïnvloeden. g1D+ 
43.Kd3 Dd1+ 44.Kc3 Tc6+ 45.Kb2 Dd3 46.Ka2 Tc2+ 47.Ka1 Dd1# ] 
42...Tf1 
[ 42...Te6+ 43.Kd4 g1D+ 44.Kc3 Dc5+ 45.Kb2 Te3 46.Kb1 Te2 
47.Ka1 Dc1# ] 
[ 42...Te6+ 43.Kd4 g1D+ 44.Kc3 Dc5+ 45.Kb3 Te2 46.Ka4 Dc4+ 
47.Ka3 Ta2# ] 
43.Kd5 
[ 43.Ke4 Verandert niets meer. Td1 44.Kf4 g1D 45.Kf3 Df1+ 46.Kg4 
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Td3 47.Kg5 Tg3+ 48.Kh5 Dh3# ] 
[ 43.Ke4 Is niet de reddende zet. g1D 44.Kd3 Dg3+ 45.Kd4 Td1+ 46.Kc4 
Dd3+ 47.Kb4 Tc1 48.Ka4 Tc4# ] 
43...g1D 44.Kd6 Dd4+ 
[ 44...Tc1 45.Ke5 De3+ 46.Kf5 Tg1 47.Kf6 Tf1# ] 
[ 44...Dh2+ 45.Kc5 Tc1+ 46.Kb6 
Tc8 47.Kxb7 Db8+ 48.Kxa6 Tc6# ] 
45.Kc7 Tc1+ 46.Kxb7 
[ 46.Kb8 Een vruchteloze poging om het lot te ontlopen. Dd8+ 47.Kxb7 
Dc8+ 48.Ka7 Tc7+ 49.Kb6 Db7# ] 
[ 46.Kb8 Dit verbetert nauwelijks iets aan de stelling. Dd6+ 47.Ka7 Tc8 
48.Kxb7 Dc6+ 49.Ka7 Ta8# ] 
46...Db4+ 47.Kxa6 Tb1 48.Ka7 Db7# 
[ 48...Dxa5# ] 
[ 48...Dxa5# ] 
0-1 
    ___________ 
 
Foto van de prijsuitreiking bij de A jeugd  
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Jeugd      door Bas van der Grinten 

 
 
AGENDA 
 
 Za 21 mei Examens Ald Weishoes. Aanvang 14.00 
 Zo 22 mei Olympus-Jeugdtoernooi De Toren Arnhem 
 Do 2 juni  Hemelvaarttoenooi in LimianZ. Aanvang 16.00 
 Za 18 juni Ontmoeting Jeugd-Senioren in Ald Weishoes. Aanvang 14.00 
 Za 2 juli  Vlaaientoernooi in College Den Hulster 
 Za 9 juli  Slotmiddag Ald Weishoes 
 Za 10 sept Start nieuwe seizoen Ald Weishoes 
 
MEDEDELINGEN 
 
 Na het succes in november zal zaterdag 18 juni a.s.  in het Ald Weishoes weer een ont-

moeting Jeugd-Senioren plaatsvinden (van 14.00 tot 16.00). 
 De slotdag van de jeugd in Ald Weishoes vindt plaats op zaterdag 9 juli (van 14.00). Dan 

worden ook de prijzen van de competitie uitgereikt. 
Hierna begint de zomerpauze. De activiteiten worden hervat op zaterdag 10 september. 

 
COMPETITIE ALD WEISHOES 
 
Afgelopen weken hebben weinig wedstrijden plaatsgevonden. 
De stand is nu als volgt:  
(achter naam aantal punten en gespeelde wedstrijden):  
 
1. Luca Kanters 6(3)   6. Gino Driessen 3(4) 
2. Wai Keung Liu 4(3)   7. Victor Peeters 2(1) 
3. Miki Nieczyporowski 4(3)  8. Inge Rijk 2(4) 
4. Jasper Hendrickx 4(4)   9. Nils Rijk 1(5) 
5. Famke Kovacs 3(3)  
 
 
THEO VAN SPIJKTOERNOOI IN VENLO   door Bas van der Grinten 
 

Zondag 3 april vond het 21e Theo van Spijktoernooi (onderdeel van de 
Jeugd-Grand-Prix) plaats, zoals gebruikelijk in de prettige entourage van 
Gemeenschapshuis De Dörpel. 
Het aantal deelnemers viel (na enkele afmeldingen) helaas iets tegen met 
52. Vorig jaar konden nog 69 jeugdigen worden verwelkomd. 
Maar het toernooi verliep verder uitstekend mede dankzij de sportiviteit 
en inzet van de deelnemers. 
 
De categorieën E t/m H speelden weer in één groep, ditmaal met 22 deel-
nemers waarin 13 ronden Zwitsers werden gespeeld. 
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Categorie H werd een prooi voor Siem van Dael (Leudal) met de prachtige score van 11 uit 
13, waarmee hij in de totale groep de op een na beste werd. 
Emilie Guray (MSV-VSM) was de beste in categorie G met 7 punten. 
Onze Duisburgse gast Daniel Czegledi won in deze groep al zijn partijen (13 uit 13) en was daarmee 
ook beste in de F-categorie. Tomas Steenman (MSV-VSM) zegevierde in categorie E met 9 punten. 
 

De D-categorie was verreweg de grootste met 15 deelnemers. Na 13 
ronden Zwitsers kwam Wai Keung Liu (Venlo/Tegelen) als grote win-
naar tevoorschijn met een 100 % score ! 
Zeer goede tweede was Max Warmerdam (Tegelen) met 12 punten ge-
volgd door Pim Verstegen (Leudal) met 9,5 punten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
De C-categorie telde slechts 7 spelers, maar het was hier wel spannend. 
Wingkee Yiek (Pionneke) en Luc Sol (Ultimo Vero) haalden beide 4,5 uit 6 maar door een 
iets betere sb-score werd Wingkee kampioen. De derde plaats was voor Gijs Hodenius (GESS) 
met 4 punten. 
 

 
In de A/B-groep (8 deelnemers) zette Ruud van Meegen (Leudal) zijn 
zegereeks van afgelopen jaren voort. Ook ditmaal liet hij de concurren-
tie ver achter zich met een score van 7 uit 7 ! Op eerbiedige afstand 
volgden Thijmen Smith (Venlo) met 5 punten en Hidde Dijkstra 
(GESS) met 4,5 punt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
De verenigingsprijs ging net als vorig jaar naar Leudal met 34 punten, gevolgd door  
MSV-VSM met 30 punten en Tegelen met 27 punten. 
 
Rond 16.00 uur konden door mevrouw Diny van Spijk de prijzen worden uitgereikt. 
Natuurlijk ontvingen alle deelnemers ook dit jaar weer een fraaie oorkonde. 
Al met al kunnen we weer terugkijken op een prima toernooi. 
Dank hiervoor in de eerste plaats aan onze sponsor Van Spijk Uitgevers, en verder aan alle 
medewerkers, Gemeenschapshuis De Dörpel en natuurlijk de deelnemers. 
 
De datum voor het 22e toernooi is inmiddels vastgelegd: 
Zondag 15 april 2012 wederom in De Dörpel 
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