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CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2011-2012  nr. 1 

 Opgericht 1 september 1925 

 

Voorzitter A. Burgmans     acpb@home.nl 

 Beethovenstraat 2    077-3512547 

 5914 BN  Venlo 
 

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

    jeugdleider Rijnbeekstraat 35    077-3523420 

 5913 GA  Venlo 
  
Penningmeester P. Thijssen      piet.thijssen@hetnet.nl

 Prins Mauritsstraat 23                      077-3073961 

 5981 BX  Panningen 
 

Wedstrijdleider G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 

   Engerstraat 35    077-3260300 

 5931 EK  Tegelen 

     

Clublokaal Senioren LimianZ 

 Kaldenkerkerweg 182/b 

 5915 AH  Venlo    077-3548969 
 

Speeldagen donderdag : 20:00 - 01:00 senioren 

 zaterdag : 14:00 - 15:30 jeugdleden 

 (zaterdag in Jeugdcentrum Ald Weishoes, 

 Grote Kerkstraat 31  Venlo,  077-3266510) 
 

Contributies: 

  senioren � 45,- per half jaar  (geb. voor  01.01.91) 

  senioren elders hoofdlid � 45,- per half jaar  (geb. voor  01.01.91) 

  jeugdleden  � 22,50 per half jaar  (geb. na 31-12-1990) 
   
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 

mailto:acpb@home.nl
mailto:piet.thijssen@hetnet.nl
mailto:geert.hovens@planet.nl
mailto:familie.smith@home.nl
mailto:aje.houwen@home.nl
mailto:acpb@home.nl
http://www.venlose-sv.nl
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KINHOUDK 

 

Programma t/m december 2011 Albert Houwen 

Personalia / mededelingen Redactie 

VSV 1 Eerste ronde KNSB Henk van Gool 

VSV 2 Eerste ronde KNSB Nico van der Hoogt 

Openingswoord ALV Ad Burgmans 

Notulen ALV Bas van der Grinten 

Interne competitie Geert Hovens 

Zomersnelschaaktournooi Geert Hovens 

Faaker See Open Bas van der Grinten 

Even voorstellen Maurice Janssen en Peter Keimpema 

Boeb�s Column Boeb Jacobs 

Clubkampioenen sinds 1950 Bas van der Grinten 

Schaken in de Oekraïne Kim Clabbers 

Elo lijst Ger van Leipzig 

Jeugd pagina en agenda Bas van der Grinten 

Ledenlijst Bas van der Grinten 

 

KPROGRAMMAK 

 

Oktober 2011    

22-okt-11 zat HSC Legibus Open weekendtoernooi Helmond 

27-okt-11 don Interne competitie  

29-okt-11 zat 2
e
 ronde KNSB-bondscompetitie Zevenaar-Venlo 1  De combie-Venlo 2 

November 2011    

03-nov-11 don Interne competitie  

10-nov-11 don Interne competitie  

12-nov-11 zat Jeugd-Senioren Ald Weishoës 

13-nov-11 zon Limburgs snelschaakkampioenschap Teams Noorbeek 

17-nov-11 don Interne competitie  

20-nov-11 zon 5
e
 DSM Jeugdschaaktoernooi Sittard 

24-nov-11 don Interne competitie  

26-nov-11 zat 3
e
 ronde KNSB-bondscompetitie ASV-Venlo 1  en  SMB-Venlo 2 

27-nov-11 zon 2
e
 ronde LiSB-bondscompetitie  

December 2011    

01-dec-11 don Interne competitie  

08-dec-11 don Interne competitie  

15-dec-11 don Interne competitie  

17-dec-11 zat 4
e
 ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1-Veldh 1, Venlo 2-Veldh 2 

18-dec-11 zon 3
e
 ronde LiSB-bondscompetitie  

22-dec-11 don Interne competitie  

26-dec-11 ma Gongschaaktoernooi Venlo 

27-dec-11 Di Jeugdkampioenschappen Limburg t/m 30 dec Valkenburg 

29-dec-11 don Interne competitie Valkenburg 

 

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. : 3 november 2011   

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

  

Aangemeld * Dirk Bergmans, Monsepad 31, Venlo 

 * Laurens Ekker, H. Reinoudsingel 179, Venlo (jeugdlid) 

 * Ayaka Sawafiyi, Gruttostraat 12, Venlo (jeugdlid) 

 * Yuya Sawafiyi, Gruttostraat 12, Venlo (jeugdlid) 

 * Michelle Westerman, Zirkoon 11, Venlo (jeugdlid) 

 * Katherina Westerman, Zirkoon 11, Venlo (jeugdlid) 

Afgemeld * Luca Kanters (jeugdlid) 

 * Victor Peeters  

Nieuw adres/telefoon Nieuw mailadres Roel Roberts: RRoberts@denhulster.nl 

 Nieuw mailadres Gino Driessen: ginomonique@gmail.com 

 

KMEDEDELINGENK 

 

 Het eerste nummer van Vizier 2011-2012 opent met een nieuw voorblad. De paarden 

het veld hebben moeten ruimen voor een foto. Dit keer is het een foto van Dress to 

Play Chess van het Zomerparkfeest in Venlo. De redactie wil op het voorblad steeds 

een actuele foto plaatsen uit het schaakleven van de club. Voor het overige is het voor-

blad in dezelfde stijl opgemaakt als het oude voorblad, met dank aan Marc van der Lee. 

 De eerste wedstrijden van de KNSB competitie zijn al geweest. Ons eerste team heeft 

gewonnen van De Toren VSV 2 uit Arnhem. Ons tweede team verloor nipt van Paul 

Keres II uit Utrecht. De captains Henk van Gool en Nico van der Hoogt doen verslag. 

 In het vorige clubblad maakten we melding van het buitenlandse avontuur van Thijmen 

Smith op Kreta. In dit clubblad doet Bas van der Grinten verslag van het Faaker See 

Open in Oostenrijk. Bas behaalde een score van 5,5 uit 9, bleef ongeslagen en kreeg de 

ratingprijs. Chapeau!!  

 De redactie verwelkomt een nieuwe columnist uit de Oekraïne. Kim Clabbers woont 

daar tijdelijk vanwege zijn werk. Het is een land waar �kinderen met een elo-rating van 

rond 2000 geboren worden�. Bij wijze van spreken. Kim vertelt in zijn column over 

zijn belevenissen met Oekraïense schakers. 

 Onze Tegelse columnist Boeb Jacobs ging met het derde team op oorlogspad. Hij con-

stateert �dat schaken oorlog is�.  

 We hopen allemaal dat het ledental onze jeugdafdeling qua ledenaantal nieuwe impul-

sen krijgt door de buitenschoolse opvang, waar onze vereniging aan mee gaat doen, en 

door de deelname aan de toptraining (vanaf stap 3). Eind september kregen we er vijf 

nieuwe jeugdleden bij.  

 Henk van Gool is met zijn team, PostNL, derde geëindigd bij het NK Bedrijven-

schaak op 1 oktober in Zeist (7-rondig rapid). Zijn persoonlijke score: 5 uit 6, TPR 

2404! 

 Rudi van Gool is gedeeld eerste geworden op Hyfass Schaaktoernooi op zaterdag 8 

oktober. Naast Rudi waren nog 9 andere leden van onze vereniging naar Bergen afge-

reisd. 

 

mailto:RRoberts@denhulster.nl
mailto:ginomonique@gmail.com
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KNSB COMPETITIE  

SEIZOEN 2011 � 2012 

 
VENLO 1 - DE TOREN ARNHEM VSV 2

   

door Henk van Gool 

 

MET DE SCHRIK VRIJ 

 

Venlo 1 gaat er dit jaar weer voor. Op pa-

pier zijn we het sterkste team in onze groep 

en gezien ons verblijf in de eerste klasse het 

afgelopen jaar is dit misschien wel voor het 

eerst dat we favoriet zijn voor de titel in de 

tweede klasse. Na bestudering van de con-

currentie blijkt echter dat het toch negen 

lastige hordes zijn die we moeten nemen. 

 

De eerste wedstrijd is inmiddels achter de 

rug en stond voor zaterdag 17 sep. 2011 op 

het programma. Op bezoek kwam De To-

ren Arnhem VSV 2. Een hele mond vol. 

Dat had echter een reden. Vlak voor aan-

vang van het seizoen besloten De Toren en 

Veenendaal hun teams samen te voegen. 

Aangezien zowel in groep 2C als groep 2D 

(onze groep) een team actief is, was het 

even spannend hoe de clubs hun spelers 

over de teams zouden gaan verdelen. 

Uiteindelijk werd gekozen voor een opzet 

waarbij het team in 2C zo sterk mogelijk 

werd gemaakt met goede, ervaren spelers 

van beide verenigingen terwijl het team in 

2D een team van jonge talenten vormde 

onder leiding van kersverse grootmeester 

Ruud Janssen. De Toren Arnhem VSV 1 is 

daardoor één van de favorieten in 2C, ter-

wijl De Toren Arnhem VSV 2 in 2D een 

jaartje ervaring (en wie weet langer) komt 

opdoen. 

 

Gelukkig voor Venlo 1. Want we bleken 

deze eerste wedstrijd nog niet helemaal bij 

de les te zijn.  

Het zou niet aan de speelzaal moeten lig-

gen: De Bantuin bood een prachtige grote 

ruimte met een goede verlichting, waar 

gemakkelijk de beide wedstrijden van Ven-

lo 1 en Venlo 2 in konden huizen. Hoewel: 

misten we misschien de vertrouwde omge-

ving van de Kromme Schuuver? 

Het samenspel met Venlo 2 is een ander 

aspect waar we bij stil moeten staan. Na de 

promotie van Venlo 2 naar de derde klasse 

KNSB spelen Venlo 1 en Venlo 2 hun 

thuiswedstrijden gezamenlijk. Gezelliger, 

dat zeker, maar er valt ook meer te zien. 

Hier heeft de aandacht voor de eigen pot 

wellicht onder te lijden. 

Wat de reden ook is: in deze match zag het 

er eerder naar uit dat we punten gingen ver-

liezen! Ervaring en een stukje taaiheid, op-

gepikt uit de eerste klasse, beslisten het 

pleit uiteindelijk toch in ons voordeel. De 

partijen op een rijtje. 

 

Bord 1 

Ruud Janssen � Maarten Strijbos  

Engelse Opening  0 - 1 

 

Hier belanden we meteen bij de topwed-

strijd én de grootste surprise van de dag. 

Maarten wist Ruud namelijk te kloppen! 

De opening verliep naar wens voor Maar-

ten, maar in het vroege middenspel raakte 

hij op dwaalwegen en bouwde Ruud een 

prachtige drukstelling op. Een te vroege 

opmars van de kandidaat vrijpion op de d-

lijn gaf Maarten tegenspel. Hij richtte al 

zijn geschut op dit boertje en profiteerde 

van het vrijgekomen veld e4 door er een 

machtig paard te posteren. Ruud kwam 

verder in de problemen toen hij zijn dame 

verkeerd posteerde en het zwarte paard via 

d6-b5 de zwakte op d4 nogmaals op de kor-

rel kon nemen. De partij kreeg een onver-

wacht abrupt einde. 
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De pionnen c4 en d4 staan zwaar onder 

druk. Hier houdt 29.Dd3 de zaak in even-

wicht. Na het gespeelde 29.Db3?!,Pb5! 

30.Tb1 (dekt indirect d4 omdat na drie keer 

slaan op d4 pion b7 ook verloren gaat) had 

Maarten 30..,De7 moeten spelen om licht 

voordeel te handhaven. Hij speelde echter 

30..,c5?! Wat op het eerste gezicht een pion 

lijkt te winnen. Immers: 31.dxc5,Lxc5+ 

32.Kh2,Pa3 kost wit de kwaliteit en na  de 

partij voortzetting 31.d5,Lxd5! Mag wit de 

pion niet met 32.Lxd5,Txd5 33.cxd5 of 

cxb5 terughalen wegens 33..,c4+ met da-

mewinst. Niettemin is de stelling volkomen 

in evenwicht wanneer de witspeler in 

laatstgenoemde variant niet 33.cxd5 maar 

33.Da4! speelt. Na bv. 33..,Td1+ 

34.Txd1,Txd1+ 35.Kh2 staat de witspeler 

inderdaad nog wel een pion achter maar 

La7 en pion b7 zijn dode stukjes hout. 

Ruud zat echter in zware tijdnood, kon 

door de moeilijke positie niet snel de oplos-

sing vinden en ging door de tijd! Tja, een 

meevaller voor Maarten. 

 

Bord 2 

Rainer Montignies � Jeroen van Onzen 

Catalaans  1 � 0 

 

 
Rainer Montignies 

 

Rainer moest diep gaan om de teamcaptain 

van De Toren VSV 2 te vloeren. 

In een ogenschijnlijk symmetrische stelling 

deed de zwartspeler een paar creatieve zet-

ten waarna Rainer de pionnen b7 en d5 on-

der schot kon nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stelling na 13..,Te8? 

 

Rainer besluit de pion dan maar op te ha-

len. 

14.cxd5,cxd5 15.Pxg4,Lxg4 16.Dxb7,Tb8 

17.Dxd5,Dxd5 18.Lxd5,Lxe2 19.Te1,Lb5 

 

Het was echter nog lang niet eenvoudig om 

onder vuur van twee zwarte lopers en twee 

zwarte torens de meerpion tot gelding te 

brengen. Na veel moeilijke toren en loper 

manoeuvres wist Rainer eindelijk een gat te 

vinden in de zwarte vesting en zijn oppo-

nent op de 45
e
 zet tot opgave te dwingen. 

 

Bord 3 

Mees van Osch � Rudi van Gool  

Frans   1 � 0 

 

De partij van Rudi is eigenlijk een lang 

openingstheoretisch verhaal. Daarmee be-

doel ik niet dat er een lange theoretische 

variant gespeeld werd, in tegendeel, de he-

ren verlieten binnen de kortste keren de 

theoretische paden. Ik bedoel dat Rudi al 

heel lang met zijn zwarte repertoire wor-

stelt en telkens naar methoden zoekt om 

hoofdvarianten te vermijden om niet in een 

voorbereiding te lopen. Dat kan wel eens 

vreselijk misgaan. Mees toonde op een 

voor Rudi pijnlijke wijze aan waar de pro-

blemen voor de zwartspeler lagen en al-

gauw was er geen houden meer aan: 
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Er staat een witte aanval aan te komen en 

de zwarte monarch staat daar niet lekker. 

Om wat meer ruimte om zich heen te creë-

ren voor zijn stukken heeft Rudi 23..,c5 

gespeeld. De witte aanval komt alleen maar 

des te harder. 

24.dxc5 (24.b4! is nog sterker) 24..,Dxc5 

25.b4,d4 hier was Rudi�s verdediging op 

gebaseerd. Het kost een paar pionnen maar 

zijn stukken gaan ook weer meedoen. 

26.bxc5 (26.Da3!) 26..,dxc3 

27.cxb6,Lxf3? De gedachte achter deze zet 

was om met behulp van zijn torens en het 

paard dat via f5 naar d4 kan de pionnen 

weer terug te halen en dan wellicht een 

goed paard tegen slechte loper eindspel 

over te houden. Rudi vergeet echter dat hij 

een diagonaal heeft vrijgemaakt. 

28.gxf3,Tc8 29.Txc3,Tc5 30.f4,Tb7 

31.Ta6,Kc8 32.Lg2 Daar is die vervelende 

loper! 32..,Tb8 33.b7+,Kc7 34.Ta8 dreigt 

te ruilen waarna de andere toren via de a-

lijn binnenkomt. Rudi ziet niet beter dan 

met 34..,Txb7 de kwal te geven maar dit is 

natuurlijk kansloos. 

 

Bord 4 

Joep Nabuurs � Justin Gunther  

Siciliaans  1 � 0 

 

In een Najdorf die door de zet 10..,Pc6 in 

een variant van de Rauser transformeerde 

hielden beide combattanten elkaar lange 

tijd in evenwicht. De beslissing viel in de 

tijdnoodfase (Joep 4 min. Justin 2 min. op 

de klok) toen Justin een pionnetje mee-

snoepte die vergiftigd bleek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joep profiteert van het onvoorzichtige 

30..,Pxb3 door de zwarte koning onder 

vuur te nemen. 31.Tf6,Pc5 32.Tb6+,Ka8 

33.Le2,Thf8 34.b4 weekt het paard van de 

verdediging los. 34..,Td7 35.Te3,Pb7 

36.Txa6+,Kb8 37.Lxb5 en de vrijpionnen 

op de damevleugel beslissen de partij. 

 

Bord 5 

Noud Lentjes � Thijmen Smith  

Siciliaans  ½ - ½  

 

 
Thijmen Smith 

 

Opnieuw een Najdorf, ditmaal een hoofd-

variant met het rustige 6.Le2. Het werd de 

langste partij van de dag (87 zetten!) terwijl 

het er oorspronkelijk op leek dat Thijmen 

binnen veertig zetten het volle punt binnen 

zou gaan halen. Op zet 24 veroverde hij 

namelijk al een pion en stonden zijn stuk-

ken, met verdubbelde torens op de e-lijn, 

veel actiever dan die van zijn opponent. Hij 

lag nog steeds op schema toen hij op de 38
e
 

zet een stuk veroverde: 
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Noud heeft zojuist een vergiftigde pion op 

a6 genomen. 36..,Pc2 37.Tc1,Pb4 

38.Td7,Pxa6 39.Txf7,Pb4 40.Td1,T8e7 

tijdcontrole gehaald, zwart heeft een stuk 

meer in overwegende stelling: iedereen 

verwacht nu opgave door de witspeler. De-

ze gaat met 41.Tf8 echter vrolijk door.  

 

Of Thijmen hierdoor van zijn stuk werd 

gebracht is onduidelijk. Feit is dat hij legio 

kansen liet liggen om de partij af te maken. 

Nadat alle torens van het bord geruild wa-

ren ontstond een eindspel K-P-2pi. tegen 

K-2P-2 pi met pionnen op één vleugel.  

Er bleek geen doorkomen meer aan en na 

87 zetten moest Thijmen in remise berus-

ten. 

 

Bord 6 

Joachim Guddat � Steven Glasbeek  

Grünfeld-Indisch ½ - ½ 

 

Voor deze partij liet Joachim lang op zich 

wachten. Ik wist dat hij vanwege werk-

zaamheden wat later kon komen, maar 40 

minuten na aanvang van de wedstrijd be-

gonnen teamleden toch wat onrustig te 

worden. Net toen ik hem buiten wilde gaan 

bellen liep hij de barruimte in. 

Gelukkig is het Joachim om het even of hij 

op tijd begint of drie kwartier later. Hij 

heeft toch maar een uurtje nodig om 40 

zetten te produceren. Sowieso had Joachim 

na 18 zetten al groot voordeel, maar toen 

hij op de twintigste zet dameruil aanbood 

verdween dat voordeel als sneeuw voor de 

zon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer Joachim hier 19.Db4, Lf8 

20.Tc1,Db8 21.Db3 speelt kan zwart bijna 

geen vin meer verroeren. 

Na 19.Dc5,Dd7 20.Tb1,Pa6 21.Db5?!, 

Dxb5 22.Txb5,b6 was de stelling weer 

volkomen in evenwicht. Later in de partij 

liet Joachim zich nog een pion ontfutselen, 

maar het toreneindspel met vier tegen drie 

pionnen op één vleugel werd netjes remise 

gehouden. 

 

Bord 7 

Jorick Laan � Henk van Gool  

Engels  0 � 1 

 

Deze partij draaide eigenlijk maar om één 

stelling. Deze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwart heeft zojuist de harakirizet 16..,b6?? 

gespeeld waar het rustige ..,De7 meer op 

zijn plaats was geweest. Jorick krijgt nu 

een levensgrote kans de partij in zijn voor-

deel te beslissen. 

Juist: 17.Pxd5! Na bv. 17.exd5,Dxd5 krijgt 

wit door de geweldige diagonaal h1-a8 het 

stuk met rente terug. Het stuk weigeren 
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heeft ook geen zin bv. 17..,Pxc5 18.Pdb4 

en er gaat minstens een kwaliteit verloren. 

Ondergetekende kon echter opgelucht 

ademhalen toen Jorick 17.cxb6? speelde. 

Na 17..,Pxb6 had zwart de stelling weer 

onder controle en won later door zijn sur-

plus aan techniek de partij. Hier had echter 

1 - 0 kunnen staan in plaats van 0 � 1. 

 

Bord 8 

Carsten Fehmer � Rik Roelofs  

Engels  0 � 1 

 

 
Carsten Fehmer 

 

 

Nadat Rik op zet 15 een ongedekte a-pion 

versmaadde kreeg Carsten zijn favoriete 

spel op het bord: flinke druk op centrum en 

damevleugel terwijl zijn opponent nauwe-

lijks tegenspel heeft. Toch was het de vraag 

of Carsten lekker in de partij zat, want hij 

gebruikte zeeën van tijd in een voor hem 

toch overbekende structuur. Niettemin ver-

kreeg hij groot voordeel, maar verzuimde 

vervolgens het juiste plan door te voeren.  

 

Waarschijnlijk door tijdnoodperikelen ging 

het van kwaad tot erger. Hij liet een van 

zijn torens opsluiten en toen die uiteindelijk 

veroverd werd moest Carsten zijn tegen-

stander de hand schudden ten teken van 

overgave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer de partij bv. als volgt wordt 

voortgezet: 27.De3,Pc7 28.T5d3,Pe6 

29.e5,dxe5 30.fxe5,Df5 31.h3 dan heeft 

zwart nauwelijks nog nuttige zetten. De 

witspeler kan dan op zijn gemak gaan be-

denken hoe hij verder komt. Carsten raakt 

echter de draad volledig kwijt: 

27.Lxe6?!,fxe6 28.Tg5,Tbd8?! (..,e5!) 

29.e5,Df7 30.c5? (30.exd6 houdt een licht 

voordeeltje vast) 30..,dxc5 31.Dxd8,Txd8 

32.Txd8+,Kg7 33.Td7,De8 De dame blijkt 

sterker dan de witte torens omdat die niet 

samenwerken. 34.Tc7,b6 35.g4?? een 

blunder in reeds slechte stelling 35..,h6  

opgegeven. 

 

 

De volgende wedstrijd tegen Zevenaar zul-

len we scherper voor de dag moeten ko-

men. 

 

 
Henk van Gool denkt na over zijn 2

e
 zet. 
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Venlo II vs. Paul Keres II 
  

Ronde I 
  

Seizoen 2011-2012 
  

  

Door: Nico van der Hoogt © 

 

 

Bantuin Blues 

 

Een nieuw extern schaakseizoen. Op lan-

delijk niveau! Nieuwe vergezichten van 

roem en triomf, van klaterende applauzen 

en heroïsche huldeblijken. Want immers de 

provinciale schaakkrochten ontstegen via 

een knetterend kampioenschap. Maar ook: 

onzekerheid en lichte twijfel; zullen we wel 

opgewassen zijn tegen het nationale Elo-

geweld of door nervositeiten het mijnen-

veld van zo menige schaakstelling wel we-

ten te doorstaan?  

Hoe zal het gesteld zijn met de luimen van 

Vrouwe Fortuna, die ons vorig seizoen zo 

vaak zo nadrukkelijk aan haar weelderige 

boezem drukte?  Hebben wij voldoende aan 

haar Godenmaatje Bacchus geofferd?  

Een eerste antwoord op deze tsunami1 van 

vragen en onzekerheden werd gegeven op 

17 sept. A.D. Paul Keres II uit Utrecht zak-

te af naar Venlo. Gedegradeerd uit de nati-

onale tweede en met zo�n 1100 Elopunten 

zwaarder beladen dan de Koninklijk Er-

kenden. Handig maakte ik hiervan gebruik 

de spanning dienaangaande te reduceren 

door in de berichtgeving en speelinvitatie 

aan de beoogde spelers op te merken:  

�Onze opponenten zijn dan wel gedegra-

deerd, maar mogen zeker niet onderschat 

worden!� Hetgeen bij supersub en nieuw-

komer Eric de wenkbrauwen deed fron-

sen� 

Maar dan, de titel. De blues. Met het vorde-

ren van de avond werd het almaar duidelij-

                                                 
1
 Tsunami→vloedgolf. Populair geworden door de Ven-

lose politicus,�doe effe normaal man�, W. Maar: geen 

partijpolitiek in ons clubblad! Excuus� 

ker en mijn stemming steeds katteriger. 

Venlo II heeft naast een daverend verras-

sende victorie gegrepen. 

Met dank aan de captain. Nico. 

Alvorens nu over te gaan tot het minder 

geliefde onderdeel van de partij-analyses, 

nog even over het fenomeen van de wed-

strijdspanning bij de gemiddelde doorsnee 

schaker. Oud-schaker en hoofdredacteur 

Sef Schuurmans wist die medio 1985 in een 

treffend puntdicht te vangen2: (geen titel) 

 

Vierkant uw toren postend 

Scheefgedraaid uw paard te schuin, 

Kortgewiekt uw witte loper, 

Maar openstaand uw koning, ruim 

Schuif ik langs uw open stelling 

Verkwikt door een tweezet in de hoek, 

Overwin ik eindelijk mijn zenuwe, 

En schud de koffie over mijn broek. 
 

J. Schuurmans 

 

Illustratie: Wim Meijer © 

 

Dit als afsluiting van deze seizoensintro. 

Aangaande de navolgende verslagleg-

gingsmodus heb ik geopteerd voor de for-

mule van de zgn. clusterclimaxcombinatie, 

de CCC in vakjargon. Primo de verloren potten, 

secundo de remises en tertio de gewon-

nen partijen. Ter zake. Schaken. 

                                                 
2
 Zie jubileumuitgave VSV bij het 73-jarig bestaan in 

1985 van onze vereniging. Pag. 36. 
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De Venlose Nulnummers 

Ontzetting alom. Beende daar niet na zo�n 

3 kwartier spelen Eric aangeslagen de Ban-

tuinse3 speelzaal uit?  Verloren! Uitgere-

kend hij, die al geruime tijd zijn status van 

degelijk, gedreven en doordacht schaker op 

het hoogste interne leeuwenniveau heeft 

bewezen! Die door mij dan ook juichend 

als supersub werd binnengehaald toen een 

aantal der regulieren hun forfait (moesten) 

geven. Waarschijnlijk is E. slachtoffer van 

zichzelf geworden: übergemotiveerd en 

geconcentreerd, waardoor vaak de synap-

senoverdracht in met name de prefrontale 

cortex het somtijds even laat afweten� 

 

 
Prefrontale cortex, hebben we die allemaal?� 

 

 

 

 

Bord  3  

□ Anton Rosmuller (2084) 

■ Eric Schouten (1915) 

A 31, Engels 

1.Pf3 c5 2.c4 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 

5.Pc3 d6 6.g3 Ld7 7.Lg2 e6 8.0�0 Le7 

9.Pdb5 Db8 10.Lf4 e5 11.Lg5 a6 12.Pa3 

0�0 13.Pc2 Pe8 Diagram   1-0 

 

                                                 
3
 Bantuin→Tot de gemeente behorend platteland buiten de 

vesting. De bantuin strekte zich uit tussen de Maas en de hoog-

terrasrand ten oosten van de stad. In de bantuin werd veelal op 

gemengde bedrijven akkerbouw en veeteelt bedreven. Later 

had de gegoede burgerij er hun buitenverblijven. Volgens 

Hans van Mulekoms etymologische duiding ook de plaats waar 

degenen heen moesten die de stad uit werden gekieperd. De 

verbannenen. Vreesde Eric een eender lot? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ziet toch zelf wel de nakende ramp-

spoed? 

Spijtig. Toch bedankt, Eric! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric (m) in gelukkiger tijden 

 

 

Ook Hans van M. beleefde een minder ge-

noeglijk middagje. 

 

Bord  7  

□ Elmer van Veenendaal (2027) 

■ Hans van Mulekom (1818) 

A 31, Engels 

1.c4 e5 2.Pc3 Pc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Pf3 

d6 6.0�0 Ph6 7.d3 0�0 8.Tb1 a5 9.a3 f5 

10.Lg5 De8 11.Pd5 Tf7 12.h3 Le6 13.Dd2 

Df8 14.Lh4 Lxd5 15.cxd5 Pd8? Diagram  
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Slaat de nagel in de eigen doodskist. Zwart 

kan nog overleven met:[15...Pd4 16.Pg5 

Pb3 17.Dc3 a4 18.Pxf7 Pxf7 19.g4 f4 20.f3 

Dc8  (Analysediagram verderop) 

En ondanks het verlies van kwaliteit is de 

zwarte veste moeilijk te kraken. Echter na 

Pd8 snijdt Magere Hein met zijn scherpe 

zeis de donkere stelling in mootjes.] 

16.Pg5 Td7 17.Pe6 De8 18.Lxd8 Tdxd8 

19.Pxc7 Df7 20.Pxa8 Txa8 21.Tbc1 g5 

22.Dxg5 Kh8 23.Tc4 Tg8 24.Tfc1 Lf8 

25.Dh4 f4 26.Tc7 Dg6 27.g4 Pf5 28.Dd8 

Le7 29.Dd7 Pd4 30.Le4 Dh5 31.Dxe7 

Pxe2+ 32.Kh2 Txg4 33.Te1 1�0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysediagram 

Het zal nog een hele toer worden om de 

kwal te gelde te maken. Kop op Hans, er 

komen nieuwe kansen! 

 

 

Magere Hein had er nog lol an ook� 

 

Zo mogelijk nog treuriger was de afloop 

van de pot van onze andere Hans, Everaars. 

Die trouwens medio jaren �60 v.d.v.e. mede 

heeft bijgedragen aan de oprichting van 

Paul Keres. H. was toen een zeer sterk spe-

lend lid van �Utstud�, Utrechtse studenten. 

Dat later opging in P.K. In die tijd leerde 

hij ook Erics beul Anton kennen� 

Om de loodzware taak van mijn reportage 

enigszins te verlichten, gunt Hans ons een 

summier inkijkje in zijn schaakdenkproces. 

Ter lering, vermaak is niet aan de orde! 

 

Bord  5  

□ Max Viergever (2079) 

■ Hans Everaars (1847) 

B 22, Siciliaans, Alapin, lichte comm.:Hans 

 

1) e4 , c5  2) c3 Een Alapin-Siciliaan - mis-

schien om de geachte teamleider (van Ven-

lo II) een plezier te doen ?!? Voor mijzelf 

was het dat in elk geval niet. Ik had slechts 

een wazig beeld van de theorie in mijn 

hoofd en maakte mee dat mijn tegenstander 

het veel verder kende dan ik. "Varietas de-

lectat" (afwisseling behaagt).  

2) .. Pc6  3) d4 , cxd4  4) cxd4 , d5  5) 

exd5 , Dxd5  6) Pf3  Meestal wordt deze 

stelling langs een andere zetvolgorde be-

reikt: 2. .. d5  3. exd5 , Dxd5  4. d4 , Pc6  5. 

Pf3 , cxd4  6. cxd4  . En er zijn andere zet-

volgorden mogelijk (bv via het Morra-

gambiet). Ik moest nu kiezen tussen .. Lg4 

en het precaire .. e5. Dit laatste leek beter, 

uit een combinatie van berekening en ver-

sluierde herinneringsbeelden. 

6) .. e5  7) Pc3  Met 8. dxe5 , Dxd1+ kan 

wit een pion vóór komen maar erg veel 

baat zal hij daarvan wel niet hebben.  

7) .. Lb4  8) Ld2 Wederom versmaadt wit 

terecht een pion, 8) dxe5 , Dxd1+ 9) Kxd1 , 

Lg4 .8) ... Lxc3  9) Lxc3 , e4  Ruilen op d4 

is plezierig voor wit. Achter het bord zit-

tende vond ik zijn loperpaar in open stel-

ling te goed worden. Achteraf sla ik de the-

orie na in het massieve "Encyclopedia of 

Modern Chess Opening" ( MCO ), deel 2, 

Sicilian Defence, uit 1996. De club heeft 

dit monumentale boek ook - ik heb het haar 

destijds ten geschenke gegeven. In deze 
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700 pagina's Siciliaanse theorie is te vinden 

dat inderdaad 9. .. exd4  10. Pxd4 tot plus-

jes voor wit leidt. 10) Pe5 , Pxe5  11) dxe5 

, Pe7. Deze laatste zet voorkomt dat zwart 

ontwikkelingsachterstand krijgt of zich 

over een inbraak op g7 zorgen moet maken.  

Wit heeft nu een plusje, en de theorie geeft 

vooral 12. Da4+  en 12. Dc2 . De witspeler 

komt met iets wat ik nog nooit gezien heb. 

12) De2 , 0-0  13) Td1 , Dxa2  . 

De theorie blijkt voorkeur voor .. Dc6 te 

hebben, maar de partijzet is niet echt ver-

keerd. De zwarte dame is verre van buiten-

spel 14) Lb4 , De6  15) Dxe4 Wit heeft 

druk, die nu met 15. .. Te8 moet worden 

opgevangen, zoals de witspeler ook vertel-

de. Volgens MCO ( 1996 ) komt dan 16. 

Lc3 met plusje voor wit (K.Lehmann - 

R.Vogel, FRG 1992). Ik kon met een posi-

tievoordeeltje voor wit leven, daar ik een 

pionnenmeerderheid op de damevleugel 

heb (zoals verderop in de partij ook belang-

rijk gaat worden). Plezierig is ook dat de 

precaire pion op e4 is verdwenen zonder 

pionverlies. Echter en helaas ...Op dit mo-

ment produceerde ik een gecompliceerde 

maar slechte zet.  

15) .. f5 ?? diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De witspeler zei achteraf "Dat kende ik 

niet" en begon nu voor het eerst na te den-

ken. En flink lang ook, want er zijn lastige 

complicaties. Tijdens zijn lange denken 

begon ik de indruk te krijgen dat ik een fa-

tale blunder had begaan en dat 16. Dd4 

winnend voor wit was. Ik bekijk twee vari-

anten: 

 16. .. Pc6 ?  17. Dc5 [ met de dubbe-

le dreiging Dxf8 en Lc4 , en zwart 

kan dus niet op b4 slaan ] .. Dxe5+  

18. Dxe5 , Pxe5 en zwart verliest 

materiaal op f8. Dit zag er verloren 

uit.  

 16. .. Df7 ! [ook door Rudi van Gool 

opgemerkt; zwart werkt met Lc8-e6] 

17. Dd8 ? . Leuk door mij gepro-

beerd, bijvoorbeeld 17. .. Txd8  18. 

Txd8+ , Df8  19. Lxe7 , of 17. .. Pg6  

18. Lxf8 , of anders komt simpel 18. 

Dxe7 . Maar waarvoor hebben wij 

een computer met Deep Rybka 4 

software ? Ja dat is onder andere 

voor riposten als 17. .. Te8 ! . Zwart 

houdt stand en wits voordeel is dan 

nog maar matig.  

Tenslotte produceerde de witspeler de eni-

ge zet die volgens de Deep Rybka 4 engine 

een winststelling voor hem is. 

16) Dc4 ! , Te8  Wederom nu een denkma-

rathon van de Utrechtenaar, maar ditmaal 

doet hij het verkeerd. De winst kon vastge-

houden worden met 17. Td6 , met name 17. 

.. Df7  [of 17. .. Dxc4  18. Lxc4+ , Kf8 wat 

één zet eerder tot dezelfde stelling leidt] en 

nu is belangrijk dat zwart klaar staat voor 

tegentrucs op de e-lijn, bijvoorbeeld 18. e6 

?? , Pc6 (en sterker is zelfs 18. .. Lxe6 !! 

volgens Deep Rybka 4). Wit moet alsnog 

op dameruil overgaan: 18. Dxf7+ , Kxf7  

19. Lc4+ , Kf8 met winststelling. Wit 

speelt 20. Ke2 ! en komt dan met ontwik-

kelingen als Th1-a1-a3 (Deep Rybka 4). 

Ja dat is achter het bord behoorlijk moeilijk 

te zien allemaal, en de witspeler moest het 

ook nog eens afwegen tegen het alternatief 

van de partijzet 17. Lxe7 , die er ook aan-

trekkelijk uitziet. Een schaker komt bij zo-

iets zijn grenzen tegen. 17) Lxe7 ? , Txe7  

18) Td8+ , Kf7 .Met varianten als 19. 

Dxe6+ , Kxe6  20. Lc4+ , Kxe5 , want pion 

e5 staat ongedekt. De koning is een sterk 

stuk ... Zwart staat nu klaar voor verdedi-
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gingen als .. Te8 of ook .. Td7 (waarna Lc8 

niet kan worden geslagen). Wits voordeel is 

nog steeds fors, maar doorslaggevend is het 

niet meer (Deep Rybka 4). 19) f4  . 

Dekt pion e5 en dreigt dus 20. Dxe6+ , 

Kxe6 ??  21. Lc4 en dat is toch echt mat, al 

had mijn tegenstander dat niet gezien ... 

Nu pion e5 gedekt is kan 19. .. Td7 ? niet 

wegens 20. Dxe6+  [20. Txc8 ?? , Txc8  21. 

Dxc8 , Td1+] .., Kxe6  21. Lc4+ , Ke7  22. 

Tg8 en wits voordeel is te groot. 19) .. Te8  

20) Dc7+ ?! , De7  21) Lc4+ , Kf8  . 

Mijn tegenstander zei te hopen op 21. .. 

Le6 ?? en dan 22. Td7 , maar ik mocht hem 

wijzen op het matje na 22. Lxe6+ , Kxe6 ??  

23. Dc4 . Met wits 20ste zet is zijn voor-

deel nog verder gereduceerd en na 21. .. 

Kf8 zei hij achteraf eigenlijk niets meer te 

hebben. We gaan naar een eindspel toe 

waarin wit beter staat maar wel niet zal 

kunnen winnen. 22) Dxe7+ , Kxe7  23) 

Td6  .Na 23. Txe8+ , Kxe8  24. Lg8 acti-

veert zwart zijn toren met 24. .. Ld7 ! Wit 

kan dan niet eens de pion op h7 slaan om-

dat zijn loper wordt opgesloten ( ..Kf7 en .. 

Th8). 23) .. Td8  24) Txd8 , Kxd8   

Geduldig wurmt zwart naar de remisehaven 

toe. Nu moet 25. Lg8 eenvoudigweg met .. 

h6 opgevangen worden (de loper zou op h7 

kunnen slaan).  

Er is een eindspel ontstaan met toren plus 

loper tegen toren plus loper (ook pionnen), 

met lopers van gelijke kleur. De ruimere 

categorie van eindspelen toren plus licht 

stuk tegen toren plus licht stuk (plus pion-

nen) komt voor in maar liefst 15,13 % van 

alle partijen in de Mega Database 2001 

van Chess Base (bijna 1,7 miljoen partij-

en). Dit lees ik in Karsten Muller & Frank 

Lamprecht, Fundamental Chess Endings, 

2001, een eindspel-encyclopedie die door 

John Nunn geprezen wordt om het onge-

wone niveau van precisie (o.a. dank zij het 

grotere gebruik van computer databases). 

Van alle daar genoemde eindspelcatego-

rieën is deze 15,13 % het hoogste percen-

tage ! Het is beduidend meer dan de (enke-

le) toreneindspelen, die 8,45 % uitmaken.   

25) Kf2 , Ke7  26) Tc1 , Ld7  27) Ld5 , 

Tc8Het leek niet moeilijk in te schatten dat 

het lopereindspel remise moet zijn. Slecht 

daarentegen is de overgang naar het toren-

eindspel met 27. .. Lc6 ??  28.Lxc6 , Tc8 

omdat de zwarte damevleugelpionnen dan 

verbrokkeld worden. Met twee verbonden 

pionnen op de damevleugel durfde ik heel 

wat eindspel-afwikkelingen aan.  

De eerder genoemde eindspelencyclopedie 

zegt dat de (enkele) toreneindspelen in 8,45 

% van de parijen voorkomt, en uit de cijfers 

blijkt dat 39,3 % ervan in remise eindigt. 

Een percentage om nota van te nemen ! 

"Alle toreneindspelen zijn remise" ?? Be-

paald niet !! 

Overigens zijn de dubbel-toreneindspelen 

hierin niet meegeteld. Die komen in 3,45 % 

van de partijen voor, maar het remiseper-

centage is niet uit de gegeven cijfers af te 

leiden. 28) Txc8 , Lxc8  29) Ke3 , b6  30) 

Kd4 , h6 . Het percentage lopereindspelen, 

met lopers van gelijke kleur, is 1,65 % (ref. 

de genoemde encyclopedie Fundamental 

Chess Endings). Uit de cijfers blijkt dat 

40,7 % van deze eindspelen in remise ein-

digde. Dit is niet dramatisch hoger dan het 

remisepercentage van vrijwel 30% van AL-

LE schaakpartijen. 

Merken we hierbij op dat, volgens dezelfde 

encyclopedie, lopereindspelen met lopers 

van ongelijke kleur in 1,11 % van de partij-

en voorkomt; van deze eindspelen eindigde 

59,2 % in remise. Dit remisepercentage is 

aanzienlijk, ongeveer het dubbele van het 

remisepercentage van de beginstelling, 

maar misschien minder hoog dan menigeen 

zou denken. De veelgenoemde "remise-

tendens" van ongelijke lopers wordt mis-

schien overschat, misschien te veel opge-

hangen aan beperkte voorbeelden.   

Hier bood ik remise aan. Ook op de klok 

hadden we geen problemen. Ik speelde met 

de gedachte om pionnen op a6 en b6 te 

plaatsen, en zodoende te werken aan een 

volledige blokkade op de 4de en 5de rij 

over het hele bord. 31) g3 , Ld7  32) Lb7 , 

Le6  33) Lc6 , Kd8  34) Ld5 , Kd7 ??  35) 

Lxe6+ , Kxe6 Dit is een afwikkeling naar 



 15 

een VERLOREN pionneneindspel ...  36) 

b4 ?? De witspeler was zelf de eerste die 

deze zet bekritiseerde; de winst is meteen al 

weer vergooid.  

Met de pion op b4 kost het zwart maar één 

tempo (a7-a5) om een vrijpion te creëren; 

met de pion op b2 zou dat 5 tempi kosten 

(zwarte pionnen naar a3 en b4 brengen). 

Verschil maar liefst 4 tempi (één koffer 

naar de overkant sjouwen is lichter dan 

twee koffers). Daar staat tegenover dat in 

het eerste geval de zwarte vrijpion pas op 

a5 staat, en in het tweede geval al op a3 ; 

verschil 2 tempi. Even rekenen: 4 - 2 = 2. 

Netto kost het zwart dus 2 tempi méér om 

de a-pion troef uit te spelen (richting a1 te 

sturen) wanneer wit zijn pion op b2 had 

laten staan. In een pionneneindspel zijn dat 

geen kleinigheidjes ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stand van zaken na: 35�Kxe6 

 

Deep Rybka 4 speelt vrij vlot - het eindspel 

is bepaald niet zijn sterkste punt - hoe 

zwart "austempiert" kan worden. Bijvoor-

beeld 36. Kc4 , a6  37. h3 , g5  38. h4 , 

gxh4  39. gxh4 , h5  40. Kd4 , Kd7  41. 

Kd5 , a5 [de trage dubbeldekker zet zich in 

beweging, maar de witte koning is dichtbij] 

42. b3 [ of 42. Kc4 , a4  43. Kb5 ] ..Kc7  

43. Ke6 , b5  44. Kf6! , a4  45. bxa4 , bxa4  

46. e6 , a3  47. e7 , a2  48. e8D , a1D+  49. 

De5+ , Dxe5+  50. Kxe5 en hij kondigt mat 

in 20 aan. Tja, je bent computer of je bent 

het niet, en wij waren het niet. 36) .. a6 . 

De witspeler zei achteraf dat hij dit een 

goed idee vond, maar het leek me nogal 

vanzelfsprekend. Zwart verspert de toegang 

en gaat staan afwachten. Begaat wit de fout 

om naar pion f5 te gaan dan zal hij merken 

dat dit veld zich buiten het vierkant van een 

zwarte pion op a5 bevindt. 37) Kc4 , g5  

38) h4  .Na 38) fxg5 ?? , hxg5 ! zou wit 

warempel nog verliezen. Pionneneindspe-

len ...  38) .. gxh4  39) gxh4 , h5  40) Kd4 , 

Ke7 41) Kd5 , Kd7  .Tijdcontrole makke-

lijk gehaald, blokkade over de gehele 4de 

en 5de rij voltooid, koning rustig de oppo-

sitie nemend ... remise, toch ? 

Men zie vooral 42. e6+ ?? , Ke7  43. Ke5 , 

a5 en wit verliest. Pion f5 ligt buiten het 

vierkant van pion a5, maar als de witte ko-

ning pion f5 versmaadt en naar de a-lijn 

rent dan gaat de zwarte koning via e6 op 

rooftocht naar f4. Zwart heeft de "verre 

vrijpion", niet ? 

"Ver" is relatief, zoals Einstein, Galileo en 

de taxichauffeur opmerkten (en waarschijn-

lijk Socrates ook). Als de beide koningen 

zich dicht bij de a-lijn bevinden, dan is e5 

een "verre" vrijpion - maar kennelijk werkt 

het begrip "verre vrijpion" zo niet.  

Merk op dat 42. e6+ wél zou winnen indien 

wits b-pion nog op b2 stond. Het duurt dan 

veel langer voordat zwart zijn vrijpion 

heeft: 42. .. Ke7  43. Ke5, a5  44. Kxf5 , a4  

45. Ke5 , b5  46. f4 , b4  47. Kd4 , a3  48. 

bxa3 , bxa3  49. Kc3 .42) Kc4 , Kc6 ?? 
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Ineens vergeet zwart iets ... Met Ke6 de 

oppositie houden (diagonale oppositie, 

maar andere velden waren ook goed) had 

puntendeling betekend. Nu wordt het 

alsnog een nul. 43) b5+ , axb5+  44) Kb4 , 

Kb7 .Het maakt niet veel meer uit: zwart 

wordt "austempiert" omdat zijn koning in 

de buurt van de "gedekte vrijpion" e5 moet 

blijven. 45) Kxb5 , Kc7  46) e6 .Heel hel-

der. Wit verzekert zich van de (horizontale) 

oppositie: e6 versus c6. Er volgde nog: 46) 

.. Kd6  47) Kxb6 , Kxe6  48) Kc6 , Kf7  

49) Kd5 .Diagonale oppositie, maar ook 

andere zetten waren goed. 

Zwart geeft op ( 1 - 0 ).  

 

Reacties welkom. 

J.L.Everaars, Venlo, september 2011.           

mailto:Everaars.HansJL@HetNet.nl 

 

Oef!  

 

 
En mat in 20,  mensen� 

 

 

Goed. De laatste verliescasus. De mijne. 

 

Bord  8  

□ Nico van der Hoogt (1856) 

■ Jaap van Oosten (1865) 

C 86, Spaans 

 

We betreden het strijdtoneel na zet 

27�Ld4xc5. Ten koste van het paar lopers 

heb ik kort na de opening de zwarte pion-

nenformatie gecompromitteerd. Maar Jaap 

heeft inmiddels zijn verdubbelde c-pion 

opgelost. Toch heeft wit de sleutel tot 

meerdere eer en glorie in handen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeer sterk ware nu: 28.Td7 g6 29.Txc7 

gxf5 30.Txc5 fxg4 31.Tg8 Kh3 

 
   Analysediagrammetje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard keek ik ook naar: 28.Pxg7! van-

wege de indirecte dekking middels Ph5+. 

Ik zag: 28�Dxf2 29.Dxf2 Lxf2 30.Kxf2 

Kxg7 en constateerde slechts pionnenruil. 

Maar! Verder kijken dan de lengte van het 

reukorgaan met: 31.Ph5+! De Zwarte Ma-

jesteit �moet� naar h8. Na 32.Kf3 heeft wit 

groot, zo niet winnend voordeel o.m. op 

grond van de passieve Black King en loper.  

Niet gezien!  

Het ging fataal als volgt verder: 28.Ph5 

Dg5 29.Phxg7? (Td5!) Tg8 30.Da2 h5 

31.Dxa6? 1 ernstige fout in tijdnood hxg4 

32.h4 Df4 33.Tf1 Txg7 34.Pxg7 Lxe4+  

0-1 

 

En op een haciënda achter in �t Ven legden 

de �Kiepe van Don Tinus�4 3 dagen lang 

niets dan windeieren� 

                                                 
4
 Uit �t lied van de Vrijbuiters: ��t  Drama op d�n Haci-

enda�. 1978 (Ik verstond vroeger altijd: Dom Tinus) 

mailto:Everaars.HansJL@HetNet.nl
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Half Om Half 

 

Als eerste komt Wouter aan de beurt. Die 

zo�n 170 elo�s moest overbruggen. Geen 

probleem voor onze man uit �Remung�.  

Die slechts 1x echt in de problemen had 

kunnen komen. 

 

Bord  6  

□ Wouter Smeets (1863) 

■ Mark Uildriks (2037) 

C 46, Catalaans 

 

1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.g3 c5 4.Lg2 Pc6 5.0�0 

cxd4 6.Pxd4 Lc5 7.Pb3 Le7 8.e4 0�0 

9.Pc3 d6 10.Le3 e5 11.f3 Le6 12.Dd2 

[12.Pd5] 12...d5 en zwart werkt zich los 

13.exd5 Pxd5 14.Pxd5 Dxd5 15.Dxd5 

Lxd5 16.Tfd1 Tfd8 17.Td2 Lxb3 18.axb3 

Txd2 19.Lxd2 Pd4 20.Ta5 Td8 21.Txe5 

Lf6 22.Lg5 Diagram  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. vond dit achteraf zelf wel een geinig 

zetje. 22...Lxe5(?) veel beter: [22...Lxg5 

23.Txg5 f5 met de sinistere intentie de to-

ren op te sluiten! Enige zet is nu: 24.g4 h6 

25.Th5 Pxc2 en Mark blijft in de plus] 

23.Lxd8 Pxc2 24.f4 Ld4+ 25.Kh1 b6 

26.Le4 Pe3 27.b4 Lxb2 28.b5 f5 29.Lc6 

Pc2 30.Lc7 Pb4 31.Ld7 g6 32.Le6+ Kg7 

33.Lc4 Pc2 Diagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ½�½  Woest werk, Wouter! 

 

En ook remisant nr.2, Stephan, toonde zich 

achteraf 1 tevreden man. Gekend als ro-

mantisch, ondernemend en gedurfd scha-

ker, liet hij die dag zien om ook bij de ho-

gere teambelangen pragmatisch, lees op 1 

puntendeling te kunnen spelen. Zeker een 

kopman aangaande een te prijzen attitude! 

 

Bord  1  

□ Jan Jaap Janse (2166) 

■ Stephan Thijssen (1993) 

A 45, Trompowsky aanval 

 

1.d4 Pf6 2.Lg5 met zijn tweede zet is wit 

van plan de loper tegen het paard te ruilen. 

En zwart met een dubbelboer op te zadelen. 

Geen echte dreiging overigens. De opening 

is genoemd naar de eenmalig kampioen van 

Brazilië Octavio Trompowski (1897-1984) 
 

  Dit is �m 

 c5 3.d5 Db6 4.Pc3 d6 5.Dd2? Nu kan 

zwart het grijsgedraaide cliché: "Sla nóóit 

op b2, zelfs als het goed is" aan zijn laars 

lappen... 5...Pbd7 [5...Dxb2 6.Tb1 Da3 

7.Tb3 Da5 8.e4 Pbd7 9.Tb5 Dc7 Ana-dia: 
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en wit heeft een boertje gelaten, burp...] 

6.e4 a6 nog steeds kwam Dxb2 sterk in 

aanmerking 7.a4 g6 8.Le2 Lg7 9.Ta2 0�0 

10.Pf3 Dc7 [10...Db4] 11.a5 b5 12.axb6 

Pxb6 13.0�0 Lb7 14.Lh6 Diagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14...Tfb8? [14...Pxe4 15.Pxe4 Lxd5 16.Pc3 

Lxa2 17.Pxa2 Tfd8 met equipollentie voor 

de minikwal...] 15.Lxg7 Kxg7 16.Df4 Lc8 

17.Tfa1 Pbd7 18.b3 Tb4 19.Pd2 Pb6 

20.Pc4 Pxc4 21.Lxc4 a5 22.h3 Pd7 

23.De3 Pe5 Diagram  

Remise aanbod, maar J.J.J. speelt door. 

Stephan laat in het vervolg niets meer aan-

branden & wikkelt gedegen naar remise af. 

Voor de fans de rest: 24.Le2 c4 25.f4 cxb3 

26.cxb3 Pd7 27.Lc4 Db6 28.Kf2 Dxe3+ 

29.Kxe3 Pb6 30.Kd3 Pxc4 31.bxc4 La6 

32.Txa5 Lxc4+ 33.Ke3 Tab8 34.T5a4 h5 

35.Txb4 Txb4 36.Tb1 Txb1 37.Pxb1 Lf1 

38.Kf2 Ld3 39.Pd2 Kf8 40.Ke3 Lb5 41.g4 

hxg4 42.hxg4 Ld7 43.g5 f6 44.Pc4 fxg5 

45.fxg5 Lh3 ½�½ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afgeslagen remiseaanbodsstelling na: 23�Pe5 

 

 
Hoezo geen remise?  

 

Goed gedaan dus. Maar dit zou slechts de 

opmaat blijken voor de 2 stralende sterren 

die tot in Stroale te zien waren, Bas en Jos. 

 

Victoria! 

 

Bord  4  

□ Bas van der Grinten (1981) 

■ Evert van Heel (2038) 

B 90, Siciliaans 

 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 

5.Pc3 a6 6.Le3 e5 7.Pb3 Le6 8.f3 Pbd7 
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9.Dd2 Pb6 [9...b5] 10.0�0�0 Dc7 11.g4 

Pc4 12.Lxc4 Lxc4 13.g5 Pd7 Diagram  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. is goed uit de startblokken gekomen en 

drukt Evert reeds achteruit 14.Pd5 Lxd5 

15.Dxd5 Tc8 16.Kb1? Ai! 16...b5? En 

komt er mee weg [16...Dxc2+ 17.Ka1 Dc6 

18.Tc1 Pc5 19.Dxc6+ Txc6 20.Pa5 Tc7 

21.b4 Pe6 22.Txc7 Pxc7 23.Pxb7 Kd7 met 

gering zwart voordeel] 17.Tc1 Le7 18.c4 

bxc4? 19.Pa5 0�0 20.Txc4 Pc5 21.b4 

Tfd8 Diagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.Pb3? Spijtig. Het simpele Ka1 beslist. 

[22.Ka1 Td7 23.Tb1 g6 24.h4 Kg7 De 

zwarte rossinant gaat verloren. Maar wel-

licht nog erger is, dat wit dat slaan naar 

believen kan uitstellen... sadoschaken; leuk 

man!] 22...Db8 En E. = oké. 23.Pa5 Pa4? 

En E. = niet oké [23...Db5] 24.Pc6 De kwa-

liteit gaat naar de Barrebiesjes en daarmee 

de partij. Nu laat de oud-buffel niet meer 

los�  24...Txc6 25.Dxc6 d5 26.exd5 Lxb4 

27.Dxa4 Lc5+ 28.Db3 Lxe3 29.Dxb8 

Txb8+ 30.Kc2 g6 31.Kd3 Lxg5 32.Ke4 

Lf4 33.d6 Td8 34.Tc6 a5 35.Kd5 Kf8 

36.Tb1 Kg7 37.Tb2 Kf6 38.Tbc2 Tb8 

39.d7+ Ke7 40.Tc8 Tb5+ 41.Kc6 1-0 

 

Dank aan Bas! 

We timmeren af met de Stille Kracht van 

Venlo II, Jos. Nooit grootspraak, maar wel 

degelijk schaakvakwerk. Slachtoffer werd 

de in onze contreien nog bekende Hein 

Piet, die in de dagen van Olim de kleuren 

van het Roermondse Pionneke verdedigde. 

 

Bord  2  

□ Jos Rievers (1969) 

■  Hein Piet van der Spek (2038) 

B 90, Siciliaans 

 

1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 a6 

5.Ld3 Pf6 6.0�0 d6 7.b3 g6 8.Lb2 Lg7 

9.Pd2 0�0 10.a4 Pbd7 11.a5 Dc7 12.f4 e5 

13.fxe5 dxe5 14.P4f3 Ph5 15.Pc4 Pf4 

16.La3 Pc5 17.Pb6 Tb8 18.g3 Ph3+ 

19.Kg2 Lg4 20.Pd5 Dd6 21.Le2 Diagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot zover een redelijke Siciliaanse ge-

stampte pot. Er  dreigt nu Pe3  en de Black 

Lady raakt overbelast. H.P. doet alsof zijn 

neus bloedt. 21...Tbc8? 22.Pd2(?) [22.Pe3 

Dxd1 23.Taxd1 h5 24.Td5 Pxe4 25.Lxf8 
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Txf8 26.Lc4 Pc3 27.Td6 Kh7 28.Pxg4 

hxg4 29.Ph4 En de winst wenkt aan de ho-

rizon.... Gelukkig is de tekstzet ook niet 

van slechte ouders.] 22...Lxe2? [22...Le6 

Biedt wat meer tegenstand... 23.Pc4 Dd8 

24.Pcb6 Dg5 25.Pxc8 Txc8 26.Lc4] 

23.Dxe2 Pg5 24.De3 Pge6 25.Pc4 Het 

reukorgaan van de oud-Roermondspeler 

bloedt inderdaad hevig..Das Spiel ist aus. 

25...Dd8 26.Tad1 Pd4 27.Lxc5? Diagram  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiel ist aus? Aber so nicht, Herr Oberkla-

viermeisterspieler! [27.Pcb6 (S)(Z)ó! 

27...Tc6 28.Lxc5 Txc5 29.c3] 27...Txc5 

28.c3 Txd5? En Hein Piet betoont zich nog 

maar eens coöperatief. Hij kon het bloeden 

nog stelpen middels: [28...Pxb3 29.Pcb6 

Txa5 30.Pd7 moet je maar op komen... 

30...Kh8 31.Pxf8 Dxf8 en zwart kan nog 

vechten] 29.exd5 Dxd5+ 30.Kg1 1�0 
 
Waarmee de eindstand is verklaard, onder-

bouwd en verantwoord. 

 

Venlo II � Paul Keres II:    3-5 
 

Het blijft toch knagen� 
W.G. Nico, publicist, adviseur, kamelenfluisteraar 

 

 

 
 

Team 2 Venlose Schaak Vereniging 
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Openingswoord  

 
 

 

Door Ad Burgmans  

(voorzitter) 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk welkom op de jaarvergadering 

van de 86 jarige Koninklijk Erkende Ven-

lose Schaakvereniging. In het bijzonder 

heet ik welkom onze ereleden, Huub Borg-

houts, Hub van Spijk en Bas van der Grin-

ten. Huub Borghouts is ook lid van ver-

dienste. Ook een bijzonder welkom aan 

Toos Kuypers, Nico van der Hoogt en 

Henk van Gool, allen lid van verdienste. 

Paul van der Sterren, erelid, en Frans Mer-

tens, lid van verdienste, zijn vanavond niet 

aanwezig. 

Het is traditie dat de voorzitter aan het be-

gin van de jaarvergadering in zijn toe-

spraakje stil staat bij het reilen en zeilen 

van de vereniging.  

De Venlose schaakvereniging telt momen-

teel 80 leden, drie meer dan vorig jaar. Het 

aantal jeugdleden is helaas verder terugge-

lopen. Daar gaan we dit jaar wat aan doen. 

Het aantal senioren is toegenomen. We tel-

len 14 jeugdleden en 77 senioren.  

De Venlose Schaakvereniging is het afge-

lopen jaar de titel �Limburgse schaakclub 

van het jaar� meer dan waard geweest. Ons 

tweede team is kampioen geworden in de 

promotieklasse van de LiSB. Zij gaan nu 

samen met ons eerste team deelnemen aan 

de landelijke competitie van de KNSB. 

Hoewel het eerste team zich niet in de eer-

ste klasse heeft kunnen handhaven, is het 

toch voor het eerst dat Venlo met twee 

teams in de KNSB-competitie zit.  

We hebben prachtige toernooien gehad: het 

LimianZ rapid toernooi met 41 deelnemers, 

het RABO Open met 50 deelnemers en het 

Zomer snelschaaktoernooi met 53 deelne-

mers. Verheugend was dat ook van buiten 

de vereniging veel belangstelling was voor 

deze toernooien. In dit rijtje hoort natuur-

lijk ook het Theo van Spijktoernooi thuis. 

In april namen daar 52 kinderen aan deel. 

Mensen van buiten de vereniging komen 

graag naar Venlo, omdat de toernooien 

goed georganiseerd zijn en omdat het een 

gezellige club is. Ik heb dat de laatste tijd 

vaak gehoord en daar mogen we trots op 

zijn. We hebben blijkbaar een goede uit-

straling. Dat is goed voor de club en goed 

voor het schaken.  

Over uitstraling gesproken. Wie vorige 

week zondag het Zomerparkfeest heeft be-

zocht, heeft kunnen zien hoe inspirerend 

het schaakspel kan zijn. Mart en Joep heb-

ben daar in een levend schaakspel gespeeld 

onder de titel Dress to Play Chess. Ik heb 

nog nooit zo�n mooi schaakspel gezien. Ik 

vind dat wij hier in de kast mooie schaak-

stukken hebben, maar die van het park wa-

ren schaakverblindend. 

 

In het laatste clubblad zijn de jaarverslagen 

opgenomen van de secretaris, de wedstrijd-

leider, de penningmeester en de jeugdlei-

der. Die verslagen komen zo dadelijk nog 

afzonderlijk aan de orde.  

 

Ik wil nog op een paar punten ingaan.  

 

Zoals ik al zei, hebben we te weinig jeugd-

leden. Het aantal is de laatste jaren gestaag 

teruggelopen. We gaan dit jaar in samen-

werking met het Sportbedrijf van de Ge-

meente Venlo als sportvereniging deelne-

men aan de naschoolse opvang. Wij gaan in 

dat kader dit najaar een schaakblok verzor-

gen voor kinderen van de basisschool. 

Henk Suurhof zal samen met Jan Doornen-

bal uit Velden de instructie verzorgen. Wij 

verwachten dat hierdoor meer instroom zal 

komen in onze eigen jeugdafdeling.  

Wij gaan de schaakinstructie aan de jeugd 

samen met Tegelen, Blerick, Velden en 

Leudal na stap 3 bundelen. Joep Nabuurs, 

Daan Holtackers en Raoul Lemmen gaan 

onder supervisie van Hans Cuppen een 
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jeugdtraining verzorgen van 8 lessen op de 

zaterdagmorgen in de Egelantier in Blerick. 

Op deze wijze willen we de training van de 

oudere jeugd op een hoger plan brengen.  

Beide initiatieven zijn een mooi voorbeeld 

van samenwerking tussen de regionale 

schaakverenigingen. 

 

Een ander punt is dat wij vorig jaar � 500,- 

op de begroting hebben gezet voor het eer-

ste team. We wilden daarmee enigszins 

tegemoet komen aan extra kosten die deze 

spelers maken. In de jaarvergadering is 

toen gepleit voor de besteding van dat geld 

aan extra trainingsfaciliteiten. Dat laatste is 

niet gelukt. Alle spelers hebben naar rato 

van het aantal keren dat ze gespeeld hebben 

een bedrag gekregen. Dit jaar hebben we 

twee teams in de KNSB. Wij stellen als 

bestuur weer een bedrag beschikbaar. Dit 

bedrag is een bijdrage in de kosten van 

deelname aan topschaakbevorderende acti-

viteiten. Wij denken dan aan deelname aan 

één of meer sterk bezette toernooien. Het 

bedrag dekt waarschijnlijk de vergoeding 

van de reiskosten. 

 

Een punt van orde en discipline. Wij maken 

vanavond de afspraak dat na beëindiging 

van de partij de witspeler de schaakstuk-

ken, bord en klok opruimt en deze achterin 

de zaal op een tafel zet. Iedere week op-

nieuw is de speelzaal laat op de avond een 

puinzooi, omdat overal nog borden en 

stukken staan of liggen. Dat willen we an-

ders. 

 

We leven in een tijd van snelle communica-

tie. We kunnen niet zonder onze telefoon 

en onze e-mail. We hebben een website en 

we krijgen 6 à 7 keer per jaar een Nieuws-

brief. Maar daarnaast zijn er de sociale me-

dia: linkedin, hyves, facebook en twitter. 

Wat moeten we ermee? We zien om ons 

heen dat steeds meer mensen gebruik ma-

ken van deze sociale media. In de samenle-

ving beginnen ze een vertrouwde plek te 

krijgen. Ook in het schaakleven zijn de so-

ciale media in opmars. Ik heb van een lid 

het verzoek gekregen om de Venlose 

Schaakvereniging op Facebook te zetten of 

een ander social medium. Misschien wil 

iemand van jullie die verstand heeft van de 

techniek, uitzoeken wat het beste is en het 

bestuur hierin adviseren. Hier moeten we, 

niet per sé nu, maar wel op termijn, iets 

mee. 

 

De Venlose Schaakvereniging is een vitale 

vereniging. Veel activiteit, maar ook een 

grote saamhorigheid. Het is niet alleen 

maar een gezellige vereniging, maar ook 

een vereniging met ambitie. Dit alles dan-

ken we aan de inzet van velen.  

Dank aan de redactie van het clubblad, Pe-

ter, Ron en Zef. De nieuwe redactie bestaat 

uit Peter Smith, Albert Houwen en Ad 

Burgmans. Dank aan Huub voor de ver-

spreiding van de clubbladen. Dank aan Ger 

voor het bijhouden van de Elo-rating, en 

dat via hem het clubblad bij Xerox voorde-

lig gedrukt kan worden. Dank aan Stephan 

en Rudi voor de schaakinstructie, alweer 

het vijfde seizoen. Dank aan Henk voor de 

opvang en introductie van nieuwe leden. 

Dank aan de jeugdcommissie Florens, Kim, 

Sjors, Axel, Henk, Jacques en Bas. Dank 

aan het bestuur Bas, Piet, Geert en mijzelf. 

Zonder de inzet van velen zou de Venlose 

Schaakvereniging nooit zo goed kunnen 

draaien. Ik hoop van harte dat dit zo blijft 

en dat iedereen bereid is op zijn tijd zich 

voor de vereniging in te zetten als dat ge-

vraagd wordt. 

 

Ik wens jullie een goede jaarvergadering 

toe en ga over tot het volgende punt op de 

agenda. 

 

25 augustus 2011 

Ad Burgmans, voorzitter 
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NOTULEN ALGEMENE VERGADERING 

DONDERDAG 25 AUGUSTUS 2011 

IN CLUBLOKAAL LIMIANZ 
 

Aanwezig: 27 leden  

Afgemeld: J.P. Joosten, H. Suurhoff,  

P. Kuntzelaers, R. van Gool, 

D. Kappert, J. Jacobs,  

H Everaers, W. Smeets 

    

1. Opening door de voorzitter 

Voorzitter A. Burgmans opent de vergade-

ring om 20.15 en heet de aanwezigen wel-

kom, in het bijzonder de ereleden Huub 

Borghouts (ook lid van verdienste), Hub 

van Spijk en Bas van der Grinten en de le-

den van verdienste Toos Kuypers, Henk 

van Gool en Nico van der Hoogt. 

 

Zijn openingswoord is elders afgedrukt. 

 

Verder deelt hij mee dat onze club zondag 

25 september moet assisteren bij het kienen 

in LimianZ. Dit is erg belangrijk omdat we 

hiermee de zaalhuur kunnen terugverdie-

nen. 

Hij vraagt daarom of iemand zich hiervoor 

beschikbaar wil stellen. Later zal hij hierop 

terugkomen. 

 

2. Mededelingen en Ingekomen stukken 

Afmeldingen zie boven. 

 

3. Notulen van de algemene vergadering 

d.d. 26-8-2010 

H. van Spijk heeft twee opmerkingen. 

Bij punt 8 wordt de discussie beschreven 

die is gevoerd over de aanschaf van een 

elektronisch bord. Naar aanleiding daarvan 

heeft A. Burgmans toegezegd dat het be-

stuur zich hierover gaat beraden. 

Hij wil graag weten wat dit heeft opgele-

verd. 

A. Burgmans antwoordt dat de vorige 

voorzitter van de Blerickse SV (Sjef Sen-

den) grote plannen hiermee had. Wij kon-

den het lenen en hebben het o.a. gebruikt 

bij de beslissingswedstrijd voor het club-

kampioenschap. Toen bleek echter dat dit 

veel werk betekende waarbij ook storingen 

optraden. In verband hiermee is het be-

stuursvoorstel voor aanschaf twee jaar ge-

leden afgewezen. Verder hebben de instruc-

teurs R. van Gool en S. Thijssen laten we-

ten er weinig mee te kunnen. Daarom heb-

ben we geen actie meer ondernomen. 

Verder merkt H. van Spijk dat de laatste 

regel bij punt 15 regel niet helemaal klopt: 

inderdaad vindt hij aanschaf van meer 

spelmateriaal wenselijk, maar niet in plaats 

van een elektronisch bord. B. van der Grin-

ten zal dit vermelden. 

Vervolgens wordt het verslag goedgekeurd. 

 

4. Notulen van de voorjaarsvergadering 

d.d. 28-4-2011 

Goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag secretaris 

H. van Spijk wil een algemene opmerking 

maken over de jaarverslagen. Hij vindt het 

eigenlijk jammer dat deze worden gepubli-

ceerd en (daardoor) niet worden voorgele-

zen.  

Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd. 

 

6. Jaarverslag wedstrijdleider 

N. van der Hoogt heeft een correctie: bij de 

Tijgers in de tweede cyclus staat ergens 

Nico Everaers vermeld. Uiteraard moet dit 

Nico van der Hoogt zijn. 

Daarna wordt het verslag goedgekeurd. 

 

7. Prijsuitreiking interne competitie en 

Open Kampioenschap 

Net als voorgaande jaren werden weer boe-

ken als prijzen beschikbaar gesteld. Helaas 

waren ook nu diverse prijswinnaars afwe-

zig. De groepswinnaars van de interne 

competitie waren: 
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1
e
 cyclus  2

e
 cyclus 

Groep 1 (Leeuwen)   

Maarten Strijbos  Maarten Strijbos 

 

Groep 2 (Tijgers)   

Wouter Smeets Stephan Thijssen 

   

Groep 3 (Buffels)   

Dick Kappert  Bas van der Grinten 

 

Groep 4 (Goudvinken)  

Jos Kempen  Harry Wuts 

 

 
Goudvink Jos 

 
Goudvink Harry 

 

De ratingprijzen waren voor Kim Clabbers 

(algemeen), Ger van Leipsig en Piet Kunt-

zelaers.  

 

Clubkampioenschap: 

Maarten Strijbos werd dit voor de alweer 8
e
 

achtereenvolgende keer. Ook nu behaalde 

hij een dubbele groepszege waardoor geen 

beslissingswedstrijd nodig was. 

Er is een nieuwe wisselbeker aangeschaft, 

die de gebruikelijke oorkonde zal vervan-

gen. 

Wegens zijn afwezigheid zal deze later aan 

hem worden overhandigd. 

 

 De beker 

 

RABO-toernooi Open Kampioenschap van 

Venlo: 

G. Hovens merkt op dat het een mooi en 

spannend toernooi was met liefst 50 deel-

nemers! 

Na een moeizame start wist Henk van Gool 

toch weer de titel te grijpen met een score 

van 5 uit 7. Volgens gebruik ontvangt hij 

hiervoor een fraaie oorkonde. 

 

 
 

8. Jaarverslag penningmeester / Verslag 

kascommissie  

Penningmeester P. Thijssen heeft enkele 

opmerkingen bij het verslag: 
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Resultatenrekening: 

We hebben een positieve afsluiting door 

een boekhoudkundige �truc� toe te passen, 

wat inhoudt dat van diverse niet ontvangen 

nota�s afboekingen zijn gedaan:  

Stichting Wel.kom (huur Ald Weishoes 

2007 t/m 2009), College Den Hulster (be-

treffende PJKL 2009 en Vlaaientoernooi 

2010) en advertentie Schaakmagazine 

2010.  

Samen voor � 1186! 

Verder meevallers door o.a. meer contribu-

tie en giften (gewonnen digitale klokken 

die door de betreffende teams aan de club 

zijn geschonken). 

Daar tegenover staan tegenvallers door o.a. 

meer reiskosten en minder gemeente-

subsidie. 

 

Balans: 

We beschikken over een flink eigen ver-

mogen van � 9185.  

 

H. van Spijk heeft enkele vragen: 

1. Is er na 2009 wel een rekening van 

Wel.kom gekomen ? P. Thijssen antwoordt 

ontkennend, dus mogelijk kan er nog meer 

afgeboekt worden. A. Burgmans wil hierbij 

wel opmerken dat schulden niet zo gauw 

verjaren. 

2. We hebben nogal wat rekeningen. Kun-

nen er niet enkele worden opgeheven? 

P. Thijssen antwoordt dat hij de ING-

Postbankrekening zal opheffen. Verder zal 

hij de mogelijkheid van automatisch incas-

so bekijken. 

3. Hoe is de aanschaf van de 10 nieuwe 

spellen geboekt? Antwoord: bij materiaal, 

afschrijvingen worden als kosten geboekt. 

 

Verslag kascommissie: 

Namens de commissie neemt M. van der 

Lee het woord (die F. Heemskerk heeft 

vervangen). 

Hij is vol lof over de administratie van de 

penningmeester en stelt dan ook décharge 

voor. 

Met applaus gaat de vergadering hiermee 

akkoord. 

9. Jaarverslag jeugdleider 

Jeugdleider B. van der Grinten noemt eerst 

enkele punten uit het verslag: 

- Teruggang ledenaantal is zorgelijk. 

Daarom hebben we wervingsactiviteiten 

ondernomen. 

- Verder zullen we komend najaar een 

naschoolse sportactiviteit verzorgen 

(door Jan Doornenbal en Henk Suur-

hoff). 

- Het 21
e
 Theo van Spijktoernooi op 3 

april in Gemeenschapshuis De Dörpel 

was weer goed geslaagd (ondanks wat 

minder deelnemers). Hierbij nogmaals 

dank aan sponsor Van Spijk Uitgevers! 

- Thijmen Smith is eind december in 

Valkenburg Limburgs jeugdkampioen 

geworden met maar liefst 7 uit 7! 

- De ontmoetingen Jeugd-Senioren von-

den voor het eerst plaats op zaterdag-

middag in het Ald Weishoes. Dit bleek 

een succes. 

- Tot slot dank aan iedereen die zich voor 

het jeugdwerk heeft ingezet. 

Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd. 

 

 
Van Spijktournooi 
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10. Voorstel begroting 2010-2011 

P. Thijssen merkt op dat het verwachte te-

kort ca. � 700 bedraagt. Dit is verantwoord 

gezien het grote eigen vermogen van ca.  

� 9000. Oorzaak zijn o.a. de verwachte 

reiskosten van � 1000. 

H. van Spijk vraagt waar de uitgavenpost 

Deelname toernooien voor is bedoeld.  

P. Thijssen antwoordt dat dit is bestemd 

voor onkosten die spelers van het eerste (of 

tweede) team maken bij deelname aan toer-

nooien als trainingsactiviteit. 

A. Burgmans wil nog opmerken dat de club 

er financieel gezond voorstaat.  

 

11. Indeling interne en externe competitie 

2010-2011 

 

Interne competitie: 

G. Hovens licht toe dat de opzet van vorig 

jaar uitvoerig is geëvalueerd (mede naar 

aanleiding van de voorjaarsvergadering) en 

dat dit heeft geleid tot een nieuwe opzet in 

groepen van 8 met en een halve competitie 

en play-offs (7+3 ronden). 

Er zullen 6 groepen zijn, met totaal 48 

deelnemers. Hij heeft de leden hierover 

reeds uitvoerig per mail geïnformeerd. 

Verder wil hij nogmaals aandringen op dis-

cipline wat het opruimen van materiaal be-

treft. 

E. Schouten vraagt of je de behaalde pun-

ten in de halve competitie meeneemt naar 

de play-offs. Dit is inderdaad het geval. 

 

Externe competitie: 

Er komen twee teams in de KNSB-

competitie en twee in de LiSB-competitie. 

Verder nog een team in de avond-

competitie. 

 

 

12. Schaakinstructie 

A. Burgmans merkt op dat Rudi van Gool 

en Stephan Thijssen voor het vijfde seizoen 

instructie gaan geven. Aanvang is 8 sep-

tember. 

Vervolgens krijgen de beide instructeurs 

een attentie aangeboden. 

13. Materiaaloverzicht 

P. Thijssen deelt mee dat hij samen met S. 

Thijssen een inventarisatie heeft gedaan. 

Er zijn nu 16 nieuwe spellen (net genoeg 

voor Venlo 1 en 2). 

 

14. Verkiezing bestuur 

Voorzitter A. Burgmans wordt bij acclama-

tie herkozen. Applaus! 

 

15. Verkiezing kascommissie 

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit F. 

Heemskerk (2
e
 keer) en M. van der Lee (1

e
 

keer). 

Reservelid is J. Kempen. 

 

16. Rondvraag en sluiting 

Z. Hendriks wil aandringen op een open 

houding naar buiten en een actief beleid 

voor werving van nieuwe leden (met name 

beginners). Bijvoorbeeld een toernooi voor 

thuisschakers. A. Burgmans kan zich hier 

helemaal bij aansluiten maar merkt wel op 

dat reclame maken niet altijd makkelijk is. 

H. van Spijk wil graag bestuur en kascom-

missie bedanken. Applaus! 

A. Burgmans wil nogmaals vragen of ie-

mand beschikbaar is om te assisteren bij het 

kienen op 25 september. 

 

Daar er niets meer aan de orde is sluit de 

voorzitter de vergadering om 21.50 onder 

dank aan de aanwezigen. 

 

Bas van der Grinten 
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Stand Interne competitie 

 
De stand van 1 oktober, na 4 partijen.   

 

Leeuwen           

No. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal partijen 

1 Hovens G       0,5      0 1 1,5 3 

2 Schouten E     0,5        0,5 0,5 1,5 3 

3 Everaars H   0,5        0 0,5   1 3 

4 Bergmans D 0,5        0,5 0 0   1 4 

5 Strijbos M       0,5   0,5   1 2 3 

6 Gool H van     1 1 0,5      0,5 3 4 

7 Smith T 1 0,5 0,5 1         3 4 

8 Thijssen S 0 0,5     0 0,5      1 4 

 (verliespunten) 1,5 1,5 2 3 1 1 1 3   

            

Tijgers            

No. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal partijen 

1 Mulekom H van   0,5 0,5  1       0,5 2,5 4 

2 Lee M van der 0,5   1        1 1 3,5 4 

3 Roberts R 0,5  0       0     0,5 3 

4 Borghouts H 0        0 0 0,5   0,5 4 

5 Grinten B van der       1   1 1  1 4 4 

6 Smeets W     1 1 0       2 3 

7 Laak J op de   0   0,5 0        0,5 3 

8 Hoogt N van der 0,5 0     0       0,5 3 

 (verliespunten) 1,5 0,5 2,5 3,5 0 1 2,5 3,5   

            

Olifanten           

No. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal partijen 

1 Clabbers S   0,5 1       1 0 2,5 4 

2 Leenders H 0,5           1 1 2,5 3 

3 Leipsig G van 0       0,5 1     1,5 3 

4 Vink R         0,5   0,5 0,5 1,5 3 

5 Schmitz W     0,5 0,5   0 0    1 4 

6 Hendriks Z     0   1     1  2 3 

7 Kappert D 0 0   0,5  1       1,5 4 

8 Laat J de 1 0   0,5   0      1,5 4 

 (verliespunten) 1,5 0,5 1,5 1,5 3 1 2,5 2,5   
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Buffels            

No. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal partijen 

1 Lietz B     1 0        1 2 3 

2 Jacobitz K      1     0,5 0,5 0,5 2,5 4 

3 Munten G 0 0        0     0 3 

4 Kuntzelaers P 1            0 0,5 1,5 3 

5 (vrij)                 0 0 

6 Veld G in 't   0,5 1         0,5  2 3 

7 Dael M   0,5   1         1,5 2 

8 Burgmans A 0 0,5   0,5   0,5      1,5 4 

 (verliespunten) 1 1,5 3 1,5 0 1 0,5 2,5   

            

Struisvogels           

No. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal partijen 

1 Oosterbaan G   1 1  1       0,5 3,5 4 

2 Janssen M 0           1 0 1 3 

3 Keimpema P 0         0 0   0 3 

4 Wuts H 0       0 0 0   0 4 

5 Jacobs B       1   0,5 0  0 1,5 4 

6 Joosten JP     1 1 0,5     0  2,5 4 

7 Kuijpers T   0 1 1 1        3 4 

8 Heemskerk F 0,5 1     1 1      3,5 4 

 (verliespunten) 0,5 2 3 4 2,5 1,5 1 0,5   

            

            

Goudvinken           

No. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal partijen 

1 Smith P   0 1         1 2 3 

2 Houwen A 1           0 1 2 3 

3 Boekhold P v 0         0 0   0 3 

4 Strucks A           0 0   0 2 

5 Kempen J           1   1 2 2 

6 Blankerz H     1 1 0     0  2 4 

7 Esmati D   1 1 1         3 3 

8 Timmermans P 0 0     0  1     1 4 

 (verliespunten) 1 1 3 2 0 2 0 3   
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Zomersnelschaaktournooi 2011 
 

Op donderdag 11 augustus werd de laatste 

ronde gespeeld op het Zomersnelschaak-

toernooi.  

 

In groep A ging de dagprijs naar Joachim 

Guddat. De eindzege van de groep kwam 

voor Henk van Gool niet meer in gevaar. 

Hij werd 1
e
 met 28 punt, voor Eric Schou-

ten (22 punt) en Mart Nabuurs  (20 punt).  

 

In de B-groep was de dagprijs en de eind-

zege voor de 84-(!!)-jarige Jakob Woudstra 

van SV Bergen met 24 punten. Op de laats-

te dag ging hij Sjef Senden van de Blerick-

se SV voorbij. Sjef legde beslag op de 

tweede plaats met 22 punten. Derde werd 

Simon Plukkel (Blerickse SV) met 19 pun-

ten.  

 

In totaal namen er 53 schakers deel aan het 

toernooi. 

 

Uitslagenlijst  Zomersnelschaaktournooi 

 
nr groep A 7-7-11 14-7-11 21-7-11 28-7-11 4-8-11 11-8-11 beste 

3 

1 Van Gool, Henk 10 8 0 6 10 6 28 

2 Schouten, Eric 6 10 6 5 0 5 22 

3 Nabuurs, Mart 0 0 10 10 0 0 20 

4 Bergmans, Dirk 5 3 8 4 3 4 17 

5 Hovens, Geert 4 2 5 0 2 8 17 

6 Smith, Thijmen 0 0 0 8 5 0 13 

7 Guddat, Joachim 0 0 0 0 0 10 10 

8 Thijssen, Piet 1 4 2 0 0 3 9 

9 De Graaf, Dick 8 0 0 0 0 0 8 

10 Montignies, Rainer 0 0 0 0 8 0 8 

11 Op de Laak, Jan 3 1 4 0 1 1 8 

12 Faassen, Guido 0 0 0 0 6 0 6 

13 Smeets. Wouter 0 6 0 0 0 0 6 

14 Toll, Maarten 0 0 0 2 4 0 6 

15 Van der Veen, Terry 0 5 0 0 0 0 5 

16 Van der Hoogt, Nico 2 0 0 0 0 2 4 

17 Nabuurs, Joep 0 0 0 3 0 0 3 

18 Van der Grinten, Bas 0 0 3 0 0 0 3 

19 Borghouts, Huub 0 0 1 0 0 0 1 

20 Van Mulekom, Hans 0 0 0 1 0 0 1 

         

nr groep B 7-7-11 14-7-11 21-7-11 28-7-11 4-8-11 11-8-11 beste 

3 

1 Woudstra, Jacob 6 4 5 8 1 10 24 

2 Senden, Sjef 10 0 0 6 6 4 22 

3 Plukkel, Simon 0 8 0 1 10 0 19 

4 Denissen, Harm 0 1 3 10 5 3 18 

5 Schmitz, Willy 0 5 4 5 0 8 18 

6 Warmerdam, Max 0 6 6 0 0 6 18 

7 Kappert, Dick 0 10 1 4 0 2 16 

8 Kuntzelaers, Piet 4 0 10 0 0 0 14 

9 Jacobitz, Karl 0 0 8 0 0 5 13 

10 Suurhoff, Henk 8 2 2 0 0 0 12 

3 Plukkel, Simon 0 8 0 1 10 0 19 

4 Denissen, Harm 0 1 3 10 5 3 18 

5 Schmitz, Willy 0 5 4 5 0 8 18 

6 Warmerdam, Max 0 6 6 0 0 6 18 



 30 

7 Kappert, Dick 0 10 1 4 0 2 16 

8 Kuntzelaers, Piet 4 0 10 0 0 0 14 

9 Jacobitz, Karl 0 0 8 0 0 5 13 

10 Suurhoff, Henk 8 2 2 0 0 0 12 

11 Coort, Jo 0 0 0 0 8 0 8 

12 Vink, Ron 5 3 0 0 0 0 8 

13 Clabbers, Sjors 3 0 0 2 2 0 7 

14 Griesheimer, Edwin 1 0 0 0 4 1 6 

15 Hendriks, Zef 2 0 0 3 0 0 5 

16 Van Leipsig, Ger 0 0 0 0 3 0 3 

17 Blankertz, Harald 0 0 0 0 0 0 0 

18 Esmati, David 0 0 0 0 0 0 0 

19 Heemskerk, Freek 0 0 0 0 0 0 0 

20 Houwen, Albert 0 0 0 0 0 0 0 

21 In 't Veld, Gerard 0 0 0 0 0 0 0 

22 Jacobs, Boeb 0 0 0 0 0 0 0 

23 Kempen, Jos 0 0 0 0 0 0 0 

24 Kuypers, Toos 0 0 0 0 0 0 0 

25 Leenders, Hans 0 0 0 0 0 0 0 

26 Munten, Sjraar 0 0 0 0 0 0 0 

27 Rahawadan, Maria 0 0 0 0 0 0 0 

28 Strucks, Ans 0 0 0 0 0 0 0 

29 Timmermans, Peter 0 0 0 0 0 0 0 

30 Vermulst, Willem 0 0 0 0 0 0 0 

31 Verplakke, Jacqueline 0 0 0 0 0 0 0 

32 Vossen, Jack 0 0 0 0 0 0 0 

33 Wuts, Harry 0 0 0 0 0 0 0 

         

 

 
De winnaars van de ronde op 28 juli 2011,  Mart Nabuurs en Harm Denissen 
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FAAKERSEE OPEN 
 

Door Bas van der Grinten 

 

Van 20 tot en met 27 augustus heb ik mee-

gespeeld in het Faakersee Open-toernooi 

bij Villach in Karintië (Oostenrijk). 

Zoals de naam al doet vermoeden speelde 

het toernooi zich af bij de Faakersee, een 

klein, fraai meertje met warm water in een 

prachtige bergachtige omgeving. 

 

 
Uitzicht vanuit mijn hotel op de Faakersee 

en bergtop �Mittagskügel�. De speelzaal 

lag hier ergens tussen. 

 

Aan het toernooi namen 138 spelers deel, 

die in één groep 9 ronden Zwitsers (!) 

speelden. Naast Oostenrijkers waren er veel 

Duitse deelnemers. Ook was er een grote 

groep jongeren uit Cyprus. Erg internatio-

naal dus. De Nederlandse inbreng was 

jammer genoeg bescheiden met slechts drie 

spelers. Dat kwam ongetwijfeld mede 

doordat tegelijkertijd het grote toernooi in 

Wenen plaatsvond waarbij vele landgeno-

ten actief waren (Twee jaar geleden waren 

Thijmen en ik hier ook van de partij). 

 

Het toernooi was goed bezet met o.a. twee 

grootmeesters (toernooiwinnaar Malakhat-

ko en Rotstein) en zes internationale mees-

ters. 

 

Over mijn eigen optreden kan ik erg tevre-

den zijn. Ondanks dat ik in vrijwel alle par-

tijen in gevaar was, wist ik het toernooi 

uiteindelijk ongeschonden door te komen 

met 7 remises en twee zeges. Wonderbaar-

lijk daar bijna al mijn tegenstanders een 

rating van rond 2100 hadden. De aldus be-

haalde score van 5,5 uit 9 was goed voor 

een 29
e
 plaats waarmee ik nog een rating-

prijs (tot 2000) in de wacht sleepte. 

 

Hieronder een beknopte analyse van mijn 

partij uit de tweede ronde tegen Markus 

Koch (Duitsland) die overigens nog voor 

Schaesberg heeft gespeeld ! 

 

Bas van der Grinten (1928) - Marcus 

Koch (2135) 

Faakersee Open 2011, 14.08.2011 

 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 

5.Pc3 a6 6.Le3 e5 7.Pb3 Le6 8.f3 Le7 

9.Dd2 0�0 10.0�0�0 Pbd7 11.g4 b5 12.g5 

b4 13.Pe2 Pe8 14.Pg3 a5 15.Kb1 a4 

16.Pc1 b3 17.cxb3 axb3 18.a3 g6 19.Pce2 

f5 20.Lh3 Pc7 21.f4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21...d5 22.exf5 gxf5 23.fxe5 Pxe5 24.Dc3 

Pc4 Deze ingewikkelde stelling beoordeelt 

Rybka als gelijk. 25.Ph5 Tf7 26.Pd4 Lxa3 

27.bxa3 Pxa3+ 28.Kc1!? b2+? [Hier mist 

zwart 28...Pcb5! 29.Dxb3 Tc8+ 30.Kd2 

Da5+ met winst.] 29.Dxb2 Pc4 30.Dc3 

Ta3 31.Pb3 Db8!? [beter was 31...Pxe3 

32.Dxe3 Dc8 33.Pf6+ Kh8 34.Ph5 Kg8 met 

wederzijdse kansen.] 32.g6! hxg6  
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33.Thg1!? [En hier mist wit een kans: 

33.Pf6+! Txf6 (33...Kf8 34.Lc5+ Kg7 

35.Pd7+) 34.Dxf6 Pxe3 35.Dxg6+ Kf8 

36.Df6+ leidt uiteindelijk tot winst volgens 

Rybka.] 33...Dxb3 34.Txg6+ Kf8 35.Lc5+ 

Ke8 36.Pg7+!? [beter 36.Dxb3] 36...Kd7 

37.Dxb3 Txb3 38.Pxe6? Tc3+ 39.Kb1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39...Txh3? [En nu laat zwart weer een 

winst liggen met 39...Pxe6! 40.Txd5+ Kc6] 

40.Pxc7 [beter 40.Pg5! met kwaliteits-

winst.] 40...Kxc7 41.Txd5 Txh2 42.Ta6 

Tfh7 43.Ld4 Pd2+ 44.Kc2 Pe4+ 45.Kb3= 

T7h3+ 46.Kb4 Th1 47.Txf5 Tb1+ 48.Kc4 

Pd6+ 49.Txd6 Kxd6 50.Td5+ Kc6 

51.Tc5+ Kb7 52.Tb5+ Txb5 53.Kxb5 [Dit 

eindspel (toren tegen loper) is remise maar 

je moet toch even uitkijken. Het makke-

lijkst is met de koning naar een hoekveld te 

gaan dat niet de kleur van het loperveld 

heeft. Dit gebeurt ook in de partij.] Th5+ 

54.Kc4 Kc6 55.Le3 Th4+ 56.Kc3 Kd5 

57.Lg5 Tg4 58.Lh6 Tc4+ 59.Kb3 Kd4 

60.Lg7+ Kd3 61.Lf8 Tc8 62.Ld6 Tc6 

63.Lg3 Tb6+ 64.Ka4 Kc4 65.Ka5 Tb5+ 

66.Ka6 Kc5 67.Ka7 Kc6 68.Ka8 ½�½ 

 

 

 
Rank SNo.    Name                   IRtg FED Typ Gr Pts BH.  BH.  Fide 
1    1 GM MALAKHATKO Vadim          2546 BEL     EU 7.5 55.5 44.5 41.5 
2    3 IM STOPA Jacek               2474 POL     EU 7.5 52.5 43.5 41.0 
3    2 GM ROTSTEIN Arkadij          2529 UKR     A  7.0 52.5 41.0 36.0 
4    8 FM KUKOV Velislav            2377 BUL     EU 7.0 49.0 39.0 36.5 
5   11 FM RIEMELMOSER Franz Dr.     2308 AUT        7.0 48.5 37.0 34.5 
6    7 IM GUIDO Flavio              2388 ITA     EU 7.0 45.5 35.0 33.5 
7   13    VAN GINKEL Pieter         2244 NED     EU 6.5 52.5 40.5 37.5 
8    4 IM OKHOTNIK Vladimir         2455 UKR S60 A  6.5 50.5 40.0 36.0 
9   16 CM KELLER Manfred            2178 GER S60 EU 6.5 48.0 37.5 34.0 
10  22    SAATHOFF Richard          2144 GER     EU 6.5 43.5 33.5 32.5 

 
29  62    VAN DER GRINTEN Bas Drs   1928 NED     EU 5.5 44.5 37.0 28.0 

 
 Deze uitslagen zijn, door de redactie, van internet gehaald.  

 



 33 

Even voorstellen� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

e

Peter Keimpema 

Bij deze wil ik mij aan jullie voorstellen.  

Mijn naam is Peter Keimpema,  geboren 

(17-12-45) op de Venloseweg te Venlo,  

een echte Venlonaar dus, ik heb wel een 

beetje geluk/pech gehad want een klein 

beetje meer  naar het zuiden en ik was ge-

promoveerd tot een echte Tegelse.  

 

Ik heb eigenlijk altijd in Venlo gewoond, 

nou ja altijd is een beetje teveel gezegd 

want ik heb ook, met vrouw en twee kinde-

ren  17 jaar in Wellington Nieuw Zeeland 

en  drie jaar in Sydney, Australië doorge-

bracht.  

 

Wij spreken allemaal dus ook een beetje 

Duits☺. Ons buitenlands verblijf hadden 

wij te danken aan Philips Medical Sys-

tems. Het verblijf in het buitenland was in 

eerste instantie op uitzendbasis voor twee 

jaar, maar dat werden er dus een paar 

meer. Bij Philips ben ik begonnen met 

schaken (lunch partijtjes) en nu dus bij de 

schaakfamilie in Venlo.  

 

Waarom in Venlo? Nou ik ontmoette de 

clubkampioen en van het een kwam het 

ander. Speelstijl? Openingen? Weet ik niet 

ik wacht meestal gewoon af wat er gebeurt. 

Foutje van de tegenstander, maar helaas 

maken ze die niet vaak. Andere hobby�s? 

Jawel hoor, dagelijks wandelen, fietsen en 

niet te vergeten het pas ontdekte golfspel-

letje. Meer weten? Vragen staat vrij. 

 

Peter 

 

 

M
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u
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Maurice Janssen 

 

Beste schaakvrienden, mijn naam is Mauri-

ce Janssen, 43 jaar oud, gehuwd met Yvon-

ne en met trots 3 kinderen in de leeftijd van 

16,12 en 9 jaar oud.  

 

Zelf schaakte ik al op de basisschool en heb 

altijd die passie niet verloren. Toen ik 27 

was, was ik voor het eerst lid bij de VSV, 

helaas moest na enige tijd stoppen.  

Maar, het bloed kruipt waar het niet gaan 

kan en uiteindelijk heb ik weer toegegeven.  

 

Ik merkte meteen dat wat ik tussentijds aan 

(internet)schaken heb gedaan zijn vruchten 

heeft afgeworpen. Maar wat ik nodig heb is 

echte competitie en dat vind ik bij de VSV. 

Verliezen is niet erg want daar leer je van, 

al hoewel ik met sommigen nog een appel-

tje te schillen heb (haha). 

 

Ik hoop nog op vele jaren plezier. 

 

Maurice
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BOEBS COLUMN 
 

 

 

Mobilisatie? 
 

 

 

Door Boeb Jacobs  

 

Zondag, 12 augustus 2011. 

 

HET DERDE  is opgeroepen, vanmiddag 

moet er slag geleverd worden. De verza-

melplaats is voor het Centraal station in 

Venlo. Om 12 uur plaatselijke tijd heeft 

Gerard, de Kapitein in het veld, zijn ge-

vechtsgroep compleet. 

 

Krijgshaftig stapt hij rond. 

 

Een nagelnieuwe, ultra  moderne artillerie 

kijker siert zijn brede borst. 

Daar heeft hij verstand van: als burger 

maakt hij die dingen immers zelf. Kazerne 

adjudant John is uit zijn ivoren toren ge-

haald om de manschappen in het gelid te 

zetten. 

 

Hartverscheurend is het afscheid van fami-

lieleden en vrienden. Na nog een laatste 

inspectie worden de mannen over de ge-

reedstaande voertuigen verdeeld. Via de 

oorlogsroute  gaan ze dan in colonne op 

weg naar hun bestemming.  

 

�O heerlijke dromen van Lucas Bols en 

Zonen�, hoor je ze onderweg zingen, maar 

dat is meer om hun zenuwen de baas te 

worden. 

 

Wees gerust lezer, dit verzin ik. 

 

Toch zou zo een verslag kunnen beginnen 

als schaken oorlog was. Maar gelukkig, het 

lijkt er zelfs niet op. Er zijn geen gewon-

den, de zielen van de verliezers daargelaten 

en sneuvelen doen alleen reputaties. 

 

Waar komt dan dat beeld vandaan? Niet 

van �mijn derde�. Vredelievender volk 

vindt U niet: Nergens! En regelrecht ont-

wapenend is de aanblik van een schaakzaal 

tijdens de clubavond. 

 

Volgens bronnen was wereldkampioen 

Aleksandr Aleksandrovits Aljechin de eer-

ste die zei dat  schaken �oorlog� was. Het 

zou kunnen. De man zei, behalve over het 

schaken, wel meer domme dingen. Onder 

anderen over  het nationaal socialisme, 

waarmee hij sympathiseerde. 

 

Volgens andere bronnen hoorde een gepen-

sioneerde sergeant-majoor van de Explo-

sieven Opruimingsdienst, toen hij zijn 

kleindochter  van de schaakles ophaalde 

een schaakklok tikken. De majoor schrok 

zich het apezuur want hij dacht met een 

tikkende tijdbom te doen te hebben. 

�Het lijkt hier wel oorlog !�, moet hij heb-

ben uitgeroepen.  

 

Naschrift redactie: 

 

�Schaken is oorlog op het bord. Het doel 

is om het verstand van je tegenstander te 

vernietigen�. Bobby Fischer, de vleesge-

worden paranoia, maar ook een van de 

briljantste schakers aller tijden. 
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CLUBKAMPIOENEN VENLOSE 

SCHAAKVERENIGING  
 

49-50  A. Smits 

50-51  H. Wethly 

51-52  M. Verhaegh 

52-53  M. Verhaegh 

53-54  Jan Wanten 

54-55  Piet Hazenbos 

55-56  Wil Willers 

56-57  Hub van Spijk 

57-58  Albert Kosman  

58-59  Albert Kosman 

59-60  Frits Müller 

60-61  Huub Borghouts 

61-62  Willy Schmitz 

62-63  Cees Bense 

63-64  Huub Borghouts 

64-65  Huub Borghouts 

65-66  Jac. Jansen 

66-67  Huub Borghouts 

67-68  Sjoerd Zondervan 

68-69  Huub Borghouts 

69-70  Cees Bense 

70-71  Willy Schmitz 

71-72  Paul van der Sterren 

72-73  Cees Bense 

73-74  Paul van der Sterren 

74-75  Jan in �t Hout 

75-76  Huub Borghouts 

76-77  Peter Schoeber 

77-78  Peter Schoeber 

78-79  Peter Schoeber 

79-80  Peter Schoeber 

80-81  Peter Schoeber 

81-82 Huub Borghouts./.Jos Rievers 

82-83  Timo Elbers 

83-84  Peter Schoeber 

84-85  Peter Schoeber 

85-86  Jos Rievers 

86-87  Lucien van de Lisdonk 

 

 

 

 

 

 

 

87-88  Peter Schoeber 

88-89  Frans Mertens 

89-90  Peter Schoeber 

90-91  Rudi van Gool 

91-92  Rudi van Gool 

92-93  Frank Wuts 

93-94  Martijn Dambacher  

94-95  Henk van Gool 

95-96  Rudi van Gool 

96-97  Henk van Gool 

97-98  Henk van Gool 

98-99  Henk van Gool 

99-00  Hans Everaars 

00-01  Piet van Genugten 

01-02  Joop Jansen 

02-03  Henk van Gool 

03-04  Maarten Strijbos 

04-05  Maarten Strijbos 

05-06  Maarten Strijbos 

06-07  Maarten Strijbos 

07-08  Maarten Strijbos 

08-09  Maarten Strijbos 

09-10  Maarten Strijbos 

10-11  Maarten Strijbos 

 

 

 
 

De clubkampioen Maarten Strijbos, voor 

de 8
e
 maal op een rij en���. een beker. 
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Шахматы в Украине!  

Schaken in Oekraïne!  
 

 

Door Kim Clabbers 

 

 

Sinds mei van dit jaar ben ik voor mijn 

nieuwe werkgever verhuisd naar Oekraïne. 

Aangezien ik al werkervaring heb in Rus-

land, vermoed ik dat ook dit wel eens een 

lange zitting zou kunnen worden. In Oost-

Europa tikt de klok namelijk wat relaxter 

en op een of andere manier duren projecten 

hier altijd langer dan bij ons.  

  

  
 

Ligging van Oekraïne in Europa. 

Dat is ook meteen genoeg over het werk .  

 

We gaan het over schaken hebben!   

 

In Rusland merkte ik al dat schaken popu-

lairder is dan in Nederland, maar in Oekra-

ine mag het zeker een volkssport genoemd 

worden.  Algemeen wordt de westelijke 

stad Lvov  hier beschouwd als bakermat 

van een lange schaaktraditie. Sterke Lvovse 

grootmeesters, uit dezelfde generatie als  

Jan Timman, zijn bijvoorbeeld  Aleksandr 

Beliavsky en  Oleg Romanishin. En ook 

Felix Levin, die in Limburg nog weleens 

een prijs pakt, komt uit Lvov. Met een be-

scheiden inwonertal van 500.000 (in verge-

lijking tot de grootmeesterfabrieken Mos-

kou en St.Petersburg) heeft Lvov al zeker 

25 GM�s voortgebracht. Dat kunnen niet 

veel  steden zeggen. 

  
 

  

 

 

 

 
dezelfde  

stelling.  

 

 

 

 

      Schaken op straat in Lvov.  

                      Wat volgt op  Le3 (Stap 2)?      

 

Verder zijn natuurlijk de Oekraïense top-

GM Vasilij Ivanchuk (gold medal op bord 

1(!)  op de laatste Olympiade) en het super 

jeugdtalent GM Ilya Nyzhnyk erg bekend. 

Beide hebben al vaak in Nederland ge-

speeld. 

 

Zelf woon ik in het verre noord-oosten, in 

de stad Glugov (30.000 inw.). Via collega�s 

kwam ik er al snel achter waar regelmatig 

met de pionnen wordt geschoven.  Tussen 

vervallen sovjet-woonblokken spelen 10 tot 

20 lokale schakers bijna iedere avond(!)  

buiten op versleten tafeltjes hun  potjes 

blitz en rapid.  

 

Het contact was snel gelegd (Gens Una 

Sumus, nietwaar?) (FIDE-slogan: Wij Zijn 

1 Volk) en de eerste partij Glugov-Venlo 

kon beginnen. Met mijn bescheiden  1600 

rating kwam ik er helaas al snel achter dat 

ik veel beter had moeten opletten op de 

lessen bij Rudi en Stefan . Het nivo hier 

ligt veel hoger dan bij ons. Schaken is hier 

een lesvak op de meeste basisscholen en de 
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meeste huis-schakers hebben dan ook al 

vlot 1400-1600 (al echte Buffels). Van 

Goudvinken hebben ze hier nog nooit ge-

hoord (helaas ). De betere jeugd (10-

14jr.) speelt zelfs al op niveau 1800-2100.  

 

Maar goed, het gaat om het spel en niet om 

de knikkers. Inmiddels kom ik er 1-2 keer 

per week  een avond snelschaken. En een 

enkele keer pak ik zelfs een (half) puntje 

mee. Niet alleen het nivo is hier hoger, ook 

de drive om te winnen is hier sterker. Re-

mises worden niet vaak gesloten. Zelfs in 

gelijke toreneindspelen drukt men elkaar 

door de tijd.  

 

Ik herinner me nog een van de eerste keren 

dat ik met hun nivo en stijl kennismaakte 

en ik misschien 1 punt uit 10 partijen had 

kunnen trekken. Het was zwaar boksen te-

gen een leger met nivo 1800-2200. Ik had 

er even mentaal genoeg van en ging bij an-

deren kijken.  

 

Toen kwam er een jonge moeder langs met 

een kinderwagen die geïnteresseerd stond 

te kijken. �Schaakt u ook weleens?�, vroeg 

ik. �Al lang niet meer gedaan, maar ik vond 

het altijd leuk�, zei ze. �Zullen we een par-

tijtje doen?� was mijn logische vervolg-

vraag en de stukken werden rechtgezet. Ik 

was vastbesloten om geen genade te ken-

nen en mijn mentale frustraties (1 uit 10(!)) 

helemaal af te reageren op deze ongelukki-

ge passant.  Na een aantal zetten  hoorde ik 

iemand zeggen  �Al een tijdje niet meer zo 

actief, maar in mijn sterkste jaren had ik 

geloof ik 2050.�. Helaas kwamen deze 

woorden van mijn tegenstandster en was 

ook deze partij weer snel bekeken.  In 

Nederland doet een vrouw met 2050 al mee 

aan het NK vrouwen. Hier lopen ze ge-

woon in iedere vergeten provinciestad in 

elke wijk onopvallend achter de kinderwa-

gen. 

 

Al met al erg leuk te ervaren dat er landen 

zijn waar onze hobby actief en met enthou-

siasme wordt beoefend. Ik zal mijn ogen en 

oren openhouden voor een volgende co-

lumn. 

 

 

 

 �Prettige Partij!� 

 

Schaaxe! 

 

Ким Клабберс 

 

KimClabbers@yahoo.com 

 

 

 
 

mailto:KimClabbers@yahoo.com
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ELO RATING per 01 september 2011   door Ger van Leipsig 

 

speler wit progressie beginstand 01-09-11  speler wit progressie beginstand 01-09-11 

Strijbos M -8 2283 2275  Kappert D 0 1662 1662 

Montignies R 0 2193 2193  Laat J de 0 1652 1652 

Alkhazashvili O 0 2184 2184  Leenders H 0 1649 1649 

Gool R van 0 2182 2182  Leipsig G van 12 1632 1644 

Nabuurs J 0 2166 2166  Clabbers S 0 1639 1639 

Nabuurs M 0 2158 2158  Clabbers K 0 1612 1612 

Fehmer C 0 2109 2109  Vink R 4 1601 1605 

Guddat J 0 2108 2108  Veld G in 't 9 1594 1603 

Gool H van 5 2078 2083  R Wagemakers -3 1605 1602 

Schoeber P 0 2058 2058  Dael M 0 1580 1580 

Smith T 7 2049 2056  Burgmans A 0 1562 1562 

Rievers J 0 1977 1977  Lietz B 0 1554 1554 

Thijssen S 0 1975 1975  Jacobitz K 0 1549 1549 

Jansen J 0 1957 1957  Munten G -7 1547 1540 

Hovens G -7 1944 1937  Kuntzelaers P 3 1494 1497 

Schouten E 0 1933 1933  Jacobs B 0 1485 1485 

Boonen P 0 1918 1918  Joosten JP 0 1463 1463 

Bergmans D 8 1900 1908  Kuijpers T -12 1463 1451 

Grinten B van der 6 1898 1904  Heemskerk F -1 1448 1447 

Everaars H -5 1900 1895  Suurhoff H 0 1440 1440 

Smeets W 6 1887 1893  Oosterbaan G 1 1424 1425 

Mertens F 0 1888 1888  M Jansssen 12 1377 1389 

Thijssen P 0 1868 1868  Keimpema P 0 1388 1388 

Dierx G 0 1865 1865  Esmati D 4 1300 1304 

Jacobs J 0 1865 1865  Wuts H -5 1307 1302 

Laak J op de 0 1863 1863  Kempen J 0 1294 1294 

Hoogt N van der 0 1856 1856  Blankerz H 6 1202 1208 

Mulekom H van 0 1844 1844  Timmermans P -11 1188 1177 

Lee M van der 0 1828 1828  Smith P 11 1161 1172 

Faassen G 0 1791 1791  Houwen A -4 1064 1060 

Roberts R -6 1752 1746  Boekhold P v -6 1043 1037 

Borghouts H -6 1740 1734  Verplakke J 0 940 940 

Schmitz W -4 1737 1733  Strucks A 0 821 821 

Spijk H van 0 1730 1730      

Hendriks Z -12 1716 1704      
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JEUGDAFDELING 
 

AGENDA 

 

Za  8  okt  

1
e
 ronde Regio-competitie in Blerick. Aan-

vang 10.30 Gewijzigd ! 

 

Zo  9  okt  

Herfsttoernooi Tegelen (Grand-Prix) 

 

Zo  16  okt  

1
e
 ronde LiSB-Bondscompetitie. Aanvang 

13.00 

 

Za  22  okt  

Hutton-toernooi Arnhem 

 

Di  8  nov  

2
e
 ronde Regio-competitie in Velden. Aan-

vang 18.45 

 

Za  12  nov  

NK Jeugd Rapid in Eindhoven 

 

Za  19  nov  

Ontmoeting Jeugd-Senioren in Ald 

Weishoes. Onder voorbehoud 

 

Zo  20  nov  

DSM-jeugdtoernooi Sittard (Grand-Prix) 

 

Zo  27  nov  

2
e
 ronde LiSB-Bondscompetitie. Aanvang 

13.00 

 

Za  3  dec  

Sinterklaasviering Ald Weishoes 

 

Do  8  dec  

3
e
 ronde Regio-competitie in Horst. Aan-

vang 19.00 

 

Za  10  dec  

Stap-examens Ald Weishoes 

 

Zo  18  dec  

3
e
 ronde LiSB-Bondscompetitie. Aanvang 

13.00 uur 

MEDEDELINGEN 

 

- De activiteiten in het Ald Weishoes zijn 

weer begonnen op zaterdag 10 septem-

ber.  

Inmiddels hebben zich alweer 5 nieuwe 

jeugdleden aangemeld. 

Allemaal van harte welkom ! 

- De start van de Regio-competitie is op 

zaterdag 8 oktober in de Eglantier in 

Blerick (aanvang 10.30). Dus niet in het 

Ald Weishoes zoals eerder gepland ! 

- Het eerste Grand-Prix-toernooi van dit 

seizoen is het Herfsttoernooi op zondag 

9 oktober in Tegelen. Daarna het DSM-

toernooi in Sittard op zondag 20 no-

vember. 

 

NASCHOOLSE SPORTACTIVITEIT 

Op de 6 maandagen van 7 november t/m 12 

december van zal van 16.00 tot 17.00 in het 

Ald Weishoes een kennismakingscursus 

voor basissschool-leerlingen worden ver-

zorgd. De trainers zijn Jan Doornenbal en 

Henk Suurhoff. 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE REGIO-

TRAINING VOOR STAP 4 EN HOGER 

 

Deze training vindt op 8 zaterdagen plaats 

van 10.00 tot 12.15 uur in De Eglantier in 

Blerick. 

Van onze club nemen in elk geval Wai 

Keung Liu en Jasper Hendrickx deel. 

Verder zijn er deelnemers van Blerick, 

Leudal, Tegelen en Leudal. 

De trainers zijn ons lid Joep Nabuurs en 

verder Hans Cuppen, Daan Holtackers en 

Raoul Lemmen. 

De eerste les was op 24 september. De an-

dere data zijn 15 oktober, 12 november,  

10 december, 21 januari, 17 maart, 14 april 

en 12 mei. 
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COMPETITIE ALD WEISHOES 

 

In het vorige clubblad werden de winnaars 

van de competitie van afgelopen seizoen 

nog niet vermeld. Daarom hierbij alsnog : 

 

Najaarscompetitie:  

Groep 2:  

2e Gino Driessen  

1e Nils Rijk  

 

Groep 1:  

3e Jasper Hendrickx  

2e Victor Peeters  

1e Wai Keung Liu  

 

 

Voorjaarscompetitie: (één groep)  

3e Miki Nieczyporowski  

2e Luca Kanters  

1e Wai Keung Liu  

 

Luca en Wai eindigden gelijk met 8 punten 

uit 5 wedstrijden.  

Na loting kreeg Wai de beker voor de 1e 

prijs en Luca die voor de 2e prijs.  

 

Alle prijswinnaars nogmaals van harte ge-

lukgewenst ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Enkele prijswinnaars en instructeurs poseren tijdens de slotmiddag op 9 juli j.l. 
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