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CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2011-2012  nr. 2 

 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: 

Rabobank 1466 57 691 of op ABN-Amro 4363 33783 

 

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 januari 2011 Piet Thijssen 

Personalia / mededelingen Redactie 

VSV 1 Tweede ronde KNSB Henk van Gool 

VSV 2 Tweede ronde KNSB Nico van der Hoogt 

Clubkampioenen Paul van der Sterren 

Interne competitie Geert Hovens 

Even voorstellen� Davood Esmati 

Boeb�s Column Boeb Jacobs 

Schaken in de Oekraïne Kim Clabbers 

Elo lijst Ger van Leipsig 

Jeugd pagina en agenda Bas van der Grinten 

Ledenlijst Bas van der Grinten 

 

KPROGRAMMAK 

 

November 2011    

19-nov-11 Zat. Ontmoeting Jeugd-Senioren Ald Weishoes ,Venlo 

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 Ultimo Vero 1-V3 en Ultimo Vero 2-V4 

December 2011    

01-dec-11 don Interne competitie  

03-dec-11 zat Snerttoernooi Asten 

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 Venlo 3-Horst 1 en Venlo 4 Tegelen 3 

22-dec-11 don Interne competitie  

26-dec-11 ma Gongschaaktoernooi Kromme Schuuver, Venlo 

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

29-dec-11 don Interne competitie  

30-dec-11 vr Senioren (50+) schaaktoernooi Tegelse SV 

Januari 2012    

05-jan-12 don. interne competitie   

07-jan-12 zat. 5e ronde KNSB-bondscompetitie HSC Helmond-V1 en t Pionneke-V2 

08-jan-12 zon. Nieuwjaarstoernooi t Pionneke, Roermond 

12-jan-12 don. interne competitie   

13-jan-12 vrij. CORUS weekendtoernooi Wijk aan Zee 

19-jan-12 don. interne competitie   

21-jan-12 za Open Noord Limburgs snelschaakkampioenschap SV Horst 

26-jan-12 don. interne competitie   

 

Alle informatie onder voorbehoud. Let op de berichten tijdens de clubavonden.  

Kijk voor informatie ook onder www.venlose-sv.nl of onder www.lisb.nl .  

De begintijd van de wedstrijden op de donderdagavond is 20.00 uur ! 

 

  Redactiesluiting volgende clubblad o.v. : 15 december 2011   

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

  

Aangemeld * geen 

Afgemeld * geen  

Nieuw mailadres  * Dirk Bergmans: info@software-solutions.nl 

Correctie achternaam  * (Ayaka en Yuya) Sawafiyi moet worden Sawafuji    

en mailadres      hsawafuji@kpnmail.nl 

 

 

KMEDEDELINGENK 

 

 We werden verrast door een bijdrage van oud-lid GM Paul van der Sterren. Met de lijst 

van Clubkampioenen uit het vorige nummer op zijn bureau, komen ook herinneringen 

terug aan zijn periode bij onze club. 

 Venlo 1 staat na twee wedstrijden bovenaan in KNSB klasse 2D. Captain Henk van 

Gool is desondanks niet helemaal tevreden over de wedstrijd tegen Zevenaar. Lees zijn 

verslag in dit blad. 

 Captain Nico van der Hoogt is juist zeer tevreden over de prestaties van zijn team in 

KNSB klasse 3H. Lees hoe Venlo 2 met 1000 Elo punten minder gelijk speelde tegen 

De Combinatie uit Asten. 

 Verder twee bijdragen van onze vaste columnisten: Boeb Jacobs vanachter bord 7 en 

Kim Clabbers uit de Oekraïne. 

 Twee Venlose jeugdschakers hebben meegedaan aan het eerste Jeugd Grand Prix toer-

nooi, �3
e
 Herfsttoernooi�. Dit toernooi vond 8 oktober plaats in Tegelen.  

Miki Nieczyporowski is eerste geworden in de groep D1 en Wai Keung Liu is eerste 

geworden in de groep C2. Zie de jeugdpagina voor foto�s 

 Geert Hovens en Willy Schmitz hebben deelgenomen aan het 15
e
 Open Kampioen-

schap van Beieren dat van 29 oktober t/m 6 november werd gespeeld in Bad Wiessee 

aan de Tegernsee (in de buurt van München). Het toernooi was zeer sterk bezet met 

maar liefst 463 deelnemers die 9 ronden Zwitsers afwerkten.  

Geert scoorde 5 uit 9 en bereikte daarmee een 152e plaats. Willy eindigde op de 403e 

plaats met 3 uit 9.  

 Op 12 november waren Joep Nabuurs en Thijmen Smith in Eindhoven voor het NK 

Jeugd Rapid. Joep behaalde in de zeer sterk bezette U25 groep een zevende plaats met 

5,5 punt uit 9 wedstrijden. In zijn leeftijdscategorie (1992) is Thijmen vierde geworden 

met 5 punten uit 9 wedstrijden. 

 Zaterdag 19 november 2011 vindt in het Ald Weishoes (Grote Kerkstraat) vanaf 14.00 

tot circa 16.00 weer de halfjaarlijkse ontmoeting Jeugd-Senioren plaats. Zoals gebrui-

kelijk worden er twee partijen van een half uur per persoon per partij gespeeld.  

Belangstellenden kunnen zich melden bij Geert Hovens of Bas van der Grinten. 

 

 

mailto:info@software-solutions.nl
mailto:hsawafuji@kpnmail.nl
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KNSB COMPETITIE RONDE 2  

Door Henk van Gool     

 

ZEVENAAR � VENLO 1 
 

MET VIJVEN EN ZESSEN� 

 

De competitieleider heeft ons van een gun-

stig competitieschema voorzien. Alsof hij 

wist dat Venlo 1 bij aanvang van het sei-

zoen nogal eens opstartproblemen kent, 

heeft hij ons de eerste twee rondes aan de 

op papier zwakste teams gekoppeld. En dat 

is hard nodig gebleken. Hield de overwin-

ning tegen De Toren-VSV 2 al niet over; de 

wedstrijd tegen Zevenaar verliep bijna net 

zo moeizaam. Het werd de dag van de wit-

spelers: wit � zwart: 7 � 1! Gelukkig zaten 

de twee zwarte remises aan onze kant zodat 

een 3-5 overwinning een feit werd. De ge-

beurtenissen op een rijtje. 

 

Bord 1  

Rudi van Gool-Michel van Leeuwen 1 � 0  

 

In een Pirc opening ontstond een lange po-

sitionele strijd waarin de zwartspeler een 

pionnenstorm op de damevleugel ontketen-

de en wit zijn beide centrumpionnen tracht-

te door te drukken. In een dubbeltoren 

eindspel met ongelijke lopers, dat uit de 

puinhopen van deze strijd ontstond, toonde 

Rudi zich de handigste. De vlag bespaarde 

hem nog een lastige technische klus. 

 

Stand na 31..,Ld2? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide spelers hebben tijdnood. Michel ge-

raakt op dwaalwegen. De loper heeft zich 

in de gevarenzone begeven en heeft bijna 

geen vluchtvelden. 32.Td6,Lg5  33.h4,Lh6 

(33..,Lf6 is consequenter)  

34.Tc8 (dreigt met het dodelijke 35.Lb3) 

34.,Tb5 35.Ld3 (35.Lb3 kan nog steeds, 

Rudi zag echter niet zo snel of na 35..,Txb3 

36.axb3,Ta7 de a-pion gevaarlijk kon wor-

den. In dat geval houdt wit met 

37.Tcd8,Ta5 38.Td5,Ta6 39.T8d6,Ta8 

40.Td7+,Kf8 41.Td8+,Txd8  

42.Txd8+,Kg7 43.Ta8 de pion tegen.)  

35..,Tb4 36.Lc4,Lc1 37.h5,Kh6  

38.hxg6,hxg6 39.Tcc6 en zwart ging door 

de tijd. 

 

Bord 2   

Henk Karssen-Rainer Montignies  1 � 0  

 

Rainer leed een zeldzame nederlaag. Een 

op het oog kleine onachtzaamheid in een 

flankopening werd door zijn tegenstander 

op krachtige wijze uitgebuit. 

 

Stand na 14..,Pxa5? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer heeft zojuist een pion op a5 geno-

men. Omdat zijn dame aan de dekking van 

het paard gebonden staat kan  zijn tegen-

stander op tactische wijze de pion met 

voordeel terughalen. 15.f3,Ph6?! (beter 

..,Pf6 en de penning 16.Lg5 toelaten, hoe-

wel daarop 16..,Le6 17.g4 ook onaantrek-

kelijk is voor zwart)  
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16.Lg5!,f6 17.Lxh6,Lxh6 18.Lxg6. Wit 

heeft zijn pion terug en de zwarte konings-

stelling ligt aan diggelen. Na 18..,Le6 

19.e4,f5? 20.f4!,Lxd5 21.exd5,c4 

 22.Dxh5,Kg7 23.Pe3 stond zwart totaal 

verloren. 

 

Bord 3  

Joep Nabuurs - Wim Ratering 1�0  

 

Joep beantwoordde de Scandinaviër van 

zijn opponent met een agressieve pionnen-

opmars in het centrum. Toen Wim de witte 

pionnen op de verkeerde wijze ging aantas-

ten werd hij hard van het bord geblazen. 

 

Stand na 10..,c6? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Dd4,b6? (hier is c5 het kleinere euvel. 

Wit handhaaft dan wel zijn centrum met 

ruimtevoordeel) 12.Lf4,Pfd7 13.0-0-0,f6 

14.Lg4 (de dubbele penning door beide 

witte lopers is killing) 14..,g5 15.Lxe5,fxe5 

16.De4,cxd5 17.Txd5 en zwart vond de tijd 

gekomen om de partij op te geven. 

 

 

Bord 4   

Guust Homs - Joachim Guddat ½-½  

 

Joachim geraakte meteen na de opening een 

pion kwijt. Gelukkig kon hij door middel 

van wat dreigingen op de witte konings-

vleugel en met wat hulp van Guust de partij 

weer in evenwicht trekken. 

 

 

 

Stand na 13..,Tc8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ziet natuurlijk meteen dat het hier een 

Panov van de Caro Kann opening betreft. 

Guust profiteert van het feit dat pion b7 

ongedekt - en paard d5 tweemaal aangeval-

len staat. 

14.Lxf6,Lxf6 (14..,Pxf6 15.Dxb7 of 

14.,gxf6 15.Dg4+,Kh8 16.Dh5 met de  

dubbele dreiging 17.Dxh7 en 17.Pxf7+) 

15.Pxd5,Lxe5 16.dxe5,exd5 17.Dxd5  

het ziet er donker uit voor Joachim maar hij 

maakt als volgt remise:  

17..,Txc1 18.Txc1,Dg5 19.Dc5?!,Lc6 

20.g3,Dh5 21.De3 (Lb5!),Te8 22.Te1,Dh3 

23.Lf1 (f3!), De6 24.Lg2  

met remiseaanbod. 

 

Bord 5   

Thijmen Smith - Toon Janssen 1 � 0  

 

Thijmen schijnt een neus te hebben voor 

openingsvoorbereiding. Zijn opponent zal 

niet gedacht hebben dat Thijmen de Cozio-

variant van het Spaans  van te voren �toe-

vallig� uitgebreid bekeken had. Thijmen 

bouwde daarom ook prompt een plusje op 

en sloeg toe toen zijn stukken er klaar voor 

stonden. 
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Stand na 15..,Pd8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.e6!,c6 (op 16..,Pxe6 volgt 17.Lxc7 toch 

was dat nog relatief t beste)  

17.Ld6,Te8 18.exf7+,Kxf7  19.Pe5+,Lxe5  

20.Lxe5  

Met het loperpaar en de verzwakte zwarte 

koningsstelling heeft Thijmen inmiddels 

groot voordeel. 

Even later offert Thijmen een kwaliteit om 

de zwarte koning helemaal bloot te leggen. 

 

Stand na 23..,Pf5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.Txf5,Lxf5 25.Dh5+,Kf6  

26.Dxh6+,Kf7 27.Dxf4,Kg6  

28.Tc3,Te1+ 29.Kh2,Db8?? Tijdnood. 

 Maar de zwarte stelling is toch al slecht tot 

verloren. 30.Lxf5+ enz. 

 

Bord 6   

Arie Huysman - Carsten Fehmer 1-0  

 

Carsten maakt op schaakgebied een moei-

lijke periode door. In deze partij nam hij na 

een ongeïnspireerde opening al snel genoe-

gen met een remiseachtig eindspel, dat hij 

door een fout op de 29
e
 zet nog verloor. 

 

Stand na 29.Txc5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer Carsten hier 29..,Ta6! speelt 

wordt de partij waarschijnlijk remise Na 

30.Txb5,a3 31.b4,Tc6 32.Tb7+,Kc8 haalt 

hij immers de a-pion op waarna hij vol-

doende tegenspel moet hebben. Hij speelt 

echter 29..,d3? En blijft na 30.Ke1,Tf8 

31.f3,Tf4 32.Txb5 een beslissende pion 

achter. 

 

Bord 7   

Henk van Gool - Hans Castrop 1-0  

 

Henk zag in de Catalaanse opening spoken 

en durfde niet op een variant in te gaan die 

toch als goed voor wit te boek staat. Zijn 

opponent hielp hem echter op weg door 

met zijn lichte stukken wat tempi te verlie-

zen. Op het moment dat Henk het initiatief 

al overgenomen had blunderde Hans zijn 

dame weg: 

Stand na 24.Le3 
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Wit is bezig zijn stukken om te groeperen 

om op het juiste moment op de konings-

vleugel toe te slaan. Na zwarts volgende zet 

is het allemaal niet meer relevant:  

24..,Lh4?? (zelfs na eerst 24..,hxg4 is deze 

zet een vorm van harakiri)  

25.Pxh4,Dxh4?? Zwart heeft nog niets in 

de gaten. 26.g5! met de dreiging 27.Lf2. 

Omdat de stelling nogal gesloten is kostte 

het wit nog bijna 30 zetten eer het punt 

binnen was. 
 

Bord 8   

Vincent Pelgrom - Peter Schoeber  ½-½  
 

Bij absentie van Maarten en Ololi kon Peter 

zich weer eens laten gaan en een Russische 

opening helemaal uitmelken. 

In het vroege middenspel wist Peter een 

voordeeltje op te bouwen maar hij ver-

zuimde op de 20
e
 zet ten volle te profiteren 

van een grote fout van de witspeler. 

 

Stand na 20.cxd3? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als zwart hier 20..,Txe1 21.Dxe1,Dxd3 

22.Tb2,Dxh3 speelt kunnen de stukken 

meteen terug in de doos. Peter liet zijn te-

genstrever echter in leven door eerst 

20..,Dxd3 te spelen.  

Nu redde Vincent zich voorlopig met da-

meruil: 21.Dxd3,Lxd3 22.Txe6,fxe6 

 23.Tc1 

 

 

 

 

Peter handhaafde zijn pluspion tot ver in 

het eindspel. Hij wist die vrije pluspion nog 

tot veld a2 op te laten stomen, Nadat nog 

een loper en een paard geruild waren, ga-

randeerden de ongelijke kleur lopers Vin-

cent echter de remise. 

 

We winnen, maar voorlopig oogt het spel 

van Venlo 1 nog wat plichtmatig en onge-

concentreerd. Wanneer in de komende ron-

den de grotere jongens aan het bord ver-

schijnen zal iedereen toch stukken scherper 

moeten zijn. In deze vorm worden we geen 

kampioen! 
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De Combinatie I vs. Venlo II 
  

Ronde II 
  

Seizoen 2011-2012 
  

  

Door: Nico van der Hoogt © 

 

Astrant in Asten 

 

  Het gaat goed met Venlo�s tweede keus. 

Na de hoogst onfortuinlijke openingsdecep-

tie in ronde 1, volgde 1 krachtig herstel te-

gen het topteam uit het Brabantse kerkdorp 

Asten. Alwaar de Grootvenlonaar en groot 

talent Egbert Clevers die dag het lokale 

keurkorps bleek aan te voeren. En die een 

onaangenaam schaakmiddagje zou bele-

ven� Daarover later meer. Verder brach-

ten de Astenezen (Astenaren?) zo�n dikke 

1000 elopunten meer aan de borden. Waar-

tegenover de Erkend Koninklijken een sur-

plus aan routine aan ervaring plaatsten; za-

ten daar niet immers drie Venlose 

AOW�ers hun jonge opponenten het 

schaakleven moeilijk te maken? Met uit-

nemend resultaat? Ja hoor, het trio van de 

door velen zo gesmade babyboomers -o.m. 

beticht van het leegroven der pensioenkas-

sen- deed die middag goede zaken. Het gaat 

er derhalve verder sterk op lijken, dat mijn 

nieuw gekozen teamaanpak, die met ernst, 

agressie, wilskracht en vlijt, zijn vruchten 

afwerpt. Gesnoef en geblaat, vindt u? 

Ach�1 
In ieder geval werd het eerste matchpunt bin-

nengeschaakt. En dat hadden er potjandorie 

wéér 2 kunnen zijn� 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zo, Jodocus, effe �n AOW zetje� 

                                                 
1
 �Ach? Wat ach? Doet u even normaal mensen!� 

Analyse en studie der partijen 

 
Kick off met Stephan en Egbert. De jonge 

Veldenaar tracht de reguliere theoretische 

speelpaden te mijden, maar komt verkou-

den van die kermis thuis� 

 

Bord 1   

 

□ Stephan Thijssen (1993) 

■ Egbert Clevers (2111)  

 

B 00, onregelmatig, onbekend, onduidelijk 
Lichte commentaar: Nicolaus 

 

1.e4 Pc6 2.Pc3 a6 Egbert heeft duidelijk 

geen goesting in de uitgesleten paden van 

openingstheoretische schaakouvertures. En 

verlaat maar gelijk elke boekenwijsheid. 

Het nadeel van een dergelijke spelopvatting 

is hier echter, dat ook Stephan nu innerlijk 

zit te juichen. Ik ken hem! 3.g3 h5 Komt 

dicht in de buurt van een provocatie... 4.Pf3 

Pf6 5.Lg2 [5.e5] 5...d5 6.exd5 Pxd5 7.0�0 

Lg4 8.h3 Lf5 9.Te1 Pxc3 10.bxc3 Dd7 

11.Kh2 Td8 Diagram  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.d4 e6 Dit is er definitief teveel aan. 

Zwart  wandelde natuurlijk al in erg nauwe 

schoentjes; nu echter knellen  zij de bloed-

stroom mortaal af.2 13.Ph4! g6 14.De2 Lg7 

Diagram  

                                                 
2
 De voeten zwellen dan op en vallen later af. 
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15.La3 Nòg  betere mogelijkheden waren 

15.Lg5 of 15.d5 dan wel 15.Pxf5 15...Pa5 

16.Tad1 Da4 17.Pxf5 gxf5 18.Lb4 c6 

19.Df3 [19.d5! cxd5 20.Lxd5 Db5 21.Df3] 

19...Kd7 20.d5? Diagram  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai! Geeft Egbert weer een waterkansje op 

lijfsbehoud. Dat die evenwel laat glippen... 

Meer power met:[20.Tb1 Tb8 21.Df4 The8 

22.Dd6+ Kc8 23.Lxa5 Dxa5 24.Txb7! 

Txb7 25.Dxc6+ Kd8 26.Dxb7]  

Analysediagram in volgende kolom. 

 

Dit is hem. Egbert dus. 
 

 

 

 

 
 20...Kc8 [20...cxd5 21.Lxa5 Dxa5 22.c4 

Ke7 23.cxd5 Kf6 24.dxe6 fxe6 En voor-

alsnog is onze oud-clubgenoot in leven. Na 

20....Kc8 gaat het rapide bergaf.] 21.dxe6 

Txd1 22.Txd1 fxe6 23.Dd3 Kb8 24.Dd6+ 

Ka8 25.De7 Le5 26.Td8+ Txd8 27.Dxd8+ 

1�0 
 
Op de tweede rang -verslagleggingsmodus 

ditmaal top-down-  nam Bas het op tegen 

de geduchte Maurice Swinkels.  

Aan B.�s schier eindeloze successenreeks, 

Venlo Open, intern, extern, Faakersee und 

meer, kwam een abrupt einde. 

 

Bord 2  

 

□ Maurice Swinkels (2178) 

■ Bas van der Grinten (1981)  

 

C 45, Schots & Scheef 
Lichte commentaar: Nicolaus 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Lc5 

5.Le3 Df6 6.c3 Pge7 7.g3 d5 8.Lg2 dxe4 

9.Pd2 Lb6 10.Pxe4 Dg6 11.0�0 0�0 

12.Pc5 Lxc5 13.Pxc6 Diagram  

Tot zover hebben zowel de wit- als de 

zwartspeler keurig & netjes een theoretisch 

recept gevolgd. Bas strooit als 1
ste

 roet in 

het eten.  
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In dat van hemzelf. De uitwerking op �s 

mans schaakmaagdarmkanaal (8 a�s!) is 

vooralsnog bescheiden. Maar dan� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
laatste zet uit boek 13...Ld6 normaal dus 

�gewoon� 13�Pxc6 14.Lxc5 Td8 15.De2 

Lg4 met acceptabel tegenspel 14.Pxa7 Lg4 

15.Db3 c6 16.Dxb7 Tfb8 17.Da6 Txb2 

18.Tfe1 Lc8 19.Dc4 Le6 20.Da6 Lc8 

21.Da4 Diagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bas heeft een boertje kwijtgespeeld. De 

dominantie over de b-lijn en de penning 

van de witte knol vergoeden echter veel. 

Aangebracht3 was nu 21...h5 met tegenspel. 

Ons Member of Honour speelt jammer ge-

noeg een zet die op het kerkhof thuis-

hoort... Maurice speelt zijn doodgraversrol 

met verve...21...Df5? 22.Tad1 Lc7 

23.Pxc6 [23.Da3 Beslist de partij meteen. 

                                                 
3
 Aangebracht: uit het vocabulaire van Huub Borghouts 

23...Pg6+�] 23...Txa4 24.Pxe7+ Kh8 

25.Pxf5 Lxf5 26.Lf3 Diagram  

 

 
Geen sterk slot. 26.Lf4 (b6) won nog een 

stuk. Bas had nochtans genoeg gezien en 

gaf er de brui aan.[26.Lf3 Le6 27.Ld5+�]  

1�0 

 

 
 

En dan nu de eerste AOW�er in een reeks 

van 3. En da�s �Python� Piet. Die helaas al 

langere tijd zijn focus heeft verplaatst naar 

zijn andere grote liefde, de wereld van keu, 

krijt en carambole: de biljartsport.4  

Multitalent ! 

Hij heeft dus de keus. (keu�s?) 

Het schaken blijkt toch niet verleerd... 

                                                 
4
 Opvallend trouwens die schaak-biljart connectie: Willi 

S., Nico, Sjraar M., Piet, Jean Paul J., Louis Heuts, Ger 

Cuijpers, wijlen Henk Jager, sterk in beide disciplines! 

Wetenschappelijk onderzoek hieromtrent staat op Stapel. 

Ikzelf vermoed op voorhand een sterke relatie met een 

goedaardige afwijking in de hippocampus� 
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Bord 3  

 

□ Piet P.W. Thijssen (1851) 

■ Jean Paul Pennings (1931)  

 

E 62, Koningsindisch, Panno variant (z.a6) 
Lichte commentaar: Nicolaus 

Aan de hand van enige spelmomenten. Zal 

Piet Pennings meester worden? 

 

Mazzelmoment nr.1 na 35.Kg2-f3? 

 
Nu kan: 35�h5 36.Lh3 Td3+ 37.Kg2 f3+ 

38.Kh1 (in de hoek jij!) Txe4 en Piets keu 

ketst� Jean Paul trok het onschuldige 

35�Td4 en Piet ontsnapt� 

 

 

Mazzelmoment nr.2: na 38.Tg1-b1? 

 

 

Nu kan wederom: 38�h5 39.Tbc1 Le5 

40.Lf3 Txa3 en Piet kan kriète5 wat hij wil, 

det wuurd niks miër� J.P. speelde hier het 

inferieure: Td2+ en P. ontkwam. 

 

Mazzelmoment nr.3 na 53.Kg4-f3 

 

        

 

Nadat ons financiële brein eerder een remi-

se heeft gemist, kan de Astenaar hier nog 

maar eens de zege grijpen met: 53�Ke7 

54.Ta8 Ld4 met een gewonnen slotspel. 

Consequent verwierp hij zulks en kwam op 

de proppen met: 53�cxb5 54.axb5 Tc7 

55.Td5 Ke6 56.Ke3 Th7 57.c6? bxc6?? 

(MM nr.4, b6 of Th3!) 58.bxc6 Tc7 

59.Tc5 Kd6 60.Tc2 remise 

 

 
 

 

Het volgende AOW-geval betreft niemand 

minder dan mezelf. Pensioen aangevraagd.  

 

                                                 
5
 kriète→[Venloos dialect],1. schreien of: 2.het aan-

brengen van krijt op de pomerans van een biljartkeu 

teneinde ketsballen te voorkomen. U kunt hier kiezen. 
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Bord 4  

 

□ Rob Aarts (2105) 

■ Nico van der Hoogt (1846) 

A 29, Engels 

 

Ook hier wil ik volstaan met 1 korte im-

pressie. Bescheidenheid speelt o.m. een rol. 

Goed. In een english spoken game 6 heeft 

Rob zijn troepen op de damevleugel laten 

opmarcheren. Cool door mij opgevangen. 

Dan schuift mijn jonge opponent en colle-

ga-captain het zaakje volledig dicht� 

 

Stelling na: 24.b5-b6 

 

         
 

En vrijwel direct realiseerde ik me: �Ik sta 

gewonnen!� (Serieus!) Bijna al wits stukken 

staan nu immers op de damevleugel te nik-

sen, terwijl het zwarte volkje slechts weinig 

verdedigers ziet op de Kingside. Opmerke-

lijk is daarbij, dat een modaal schaker zoals 

ik dit vrij snel ziet. Daar waar de computer 

er ook na lang rekenen  niet meer dan 1 

klein voordeel waardeert. Heerlijk, homo 

sapiens superieur aan de moderne machine-

rie! Er is nog hoop in crisistijden.7 

Het ging als volgt verder: 24�Pe6 25.h4 

Lh5 26.Pe2 Lf3 27.Pf4? g5 28.hxg5 hxg5 

                                                 
6
 Mijn ouwe akte Engels kwam goed van pas! 

7
 Clubchamp Maarten duidde dit onlangs als �horizon-

probleem�. Doordat er met een zoeklimiet wordt ge-

werkt,  ontstaat het probleem dat er soms net niet ver 

genoeg gezocht wordt en er daardoor een verkeerde 

evaluatie toegekend wordt. Vb. als men niet doorkijkt, 

kan men soms net niet zien dat een pion tot dame ge-

promoveerd kan worden. 

29.Pxe6 Dxe6 30.Pd3 een desperado 

30�Lxg2 31.Kxg2 exd3 en met een stuk 

minder verloor wit snel. 
 

             

 

Stelling na 31�exd3 

 

De laatste pensionado met AOW status is 

Hans Everaars. Hij meldt vooraf: 

�Deze partij werd in feite beslist door de 

klok�� Zijn tegenstander had nogal wat 

bedenktijd nodig. Een mij welbekend fe-

nomeen� Hans krijgt die middag als een 

contemporaine Siegfried een eigentijdse 

Siciliaanse Draak te bevechten.  

Onvervaard gaat hij het beestje te lijf� 

 

 

Bord 5  

 

□ Hans Everaars (1847) 

■ Stefan Rooijakkers (1980) 

 

B 72, Siciliaans,  Draak 

Lichte commentaren: Hans & Nico 

 

1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.Pge2 g6 4.d4 cxd4 

5.Pxd4 Lg7 6.Le3 d6 7.Dd2 Pf6  8.Lb5 

Hans: �Deze zet, een improvisatie achter 

het bord, heb ik tot dusver in geen theorie-

boek kunnen vinden�� Nico:�De rest van 

de schaakwereld komt hier met f3 op de 

proppen�.  Ld7 9.Lxc6 [9.f3 0�0 10.0�0 

Pxd4 11.Lxd4 Lxb5 12.Pxb5 a6 13.Pc3] 

9...bxc6 10.Lh6 0�0 11.Lxg7 Kxg7 12.f3 

h5 13.0�0�0 Tb8 14.g4? Diagram op vol-

gende pagina. 
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Nico: �Hans steekt een pion in het plan 

lijnen naar de Zwarte Monarch te openen... 

Een drakendoder moet geen last hebben 

van schroom of, erger, angst... 

Ja, Venlonaren: moedige schakers!� 

Hans:�Een pionoffer dat in elk geval voor 

strijd zorgt en eisen stelt aan beide spe-

lers� En: �Wij amateurtjes schaken zo�� 

Stelling na 14.g4 (?) 

  

14...hxg4 15.fxg4 Pxg4 16.Tdg1 Pe5 

17.Tg3 Hier geeft Hans aan dat zwart zeer 

veel bedenktijd opslorp�(Nico) Db6 

[17...c5 18.Pf5+ Lxf5 19.exf5 Txb2 20.Dg2 

Tb8 21.h4] 18.b3 Th8 19.Pf5+ Lxf5 

[19...Kf8!? 20.Pd4 Db4] 20.exf5 Th5  

21.Tf1 Db4 22.Tf4 Da3+ 23.Kb1 d5?? 

Diagram  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico: �Trekt eigenhandig de luns uit de 

zwarte stelling, die daverend immekaar 

dondert. Hoe? Wel met de dubbelaanval: 

24.De2! De draak zijgt ter aarde, een laats-

te walmpje stoom ontsnapt aan zijn open-

gesperde neusgaten. Nog 1 laatste reutel of 

2.� Hans: �De zwartspeler, die onmiddel-

lijk na het spelen van 23�d5 zag dat hij 

had geblunderd, lijkt er tenslotte de brui 

aan te geven.�8 

Exitus. 24...f6 25.Dxh5 g5 26.Th4 1�0  

Hans: �De zwartspeler was zo sportief om 

dit een leuke partij te vinden.� 

 

 
 

De draak vóór 23�d5. Hans is op zijn 

hoede�En slaat toe. 

 

AOW uitweiding 

 
Dit staatspensioen werd in 1957 geïntrodu-

ceerd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid J.G.Suurhoff. (1905-1967) 

Voorbereid door de legendarische staatsman 

Drees. Maar wacht: Suurhoff? Toch geen fami-

lie van onze eminente begeleider van o.a. het 

jeugdschaak in �t �Ald Weishoes�, Henk ?  

Zeker wel. Dat was zijn oom. Ome Ko. Die 

ook als minister van Verkeer en Waterstaat de 

vangrail langs snelwegen invoerde� Dank! 

 

 

 Jacobus Gerardus Suurhoff 

            Amsterdam 1905-1967. 

                                                 
8
 Weer die brui! Wie krijgt die toch?  Etymologisch: er 

de brui aan geven→van: bruien=stoten, het opgeven. 
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Tijd voor de jonkies. Onze junior, Wouter,  

eerst. 
 

Bord 6  

 

□ Jos Swinkels (2073) 

■ Wouter Smeets (1863) 

 

B 01, Scandinavisch 

Lichte commentaren:  Nico 

 

Na een slappe Scandinaviër belandt Wouter 

in een saai gelijkstaand toreneindspel. Dat 

hij om tot heden onopgehelderde redenen 

uit handen geeft� 

 

Stelling na: 35.d4 

 

         

 

U ziet het zelf: de pot is in verregaande 

staat van remise. Wouters zelfdestructie 

zonder commentaar. Het is voor hem al erg 

genoeg. Spijtig!  Gòj baetersjap, jông! 
cxd4 36.cxd4 exd4 37.exd4 f5 38.gxf5 

gxf5 39.Kd3 Tf7 40.Ke3 Kd7 41.Kf4 Ke6 

42.Te1+ Kf6 43.Te5 Kg6 44.Tc5 Td7 

45.d5 1�0 
 

 
W. versloeg zichzelf min of meer� 

 

Bord 7  

 

□ Marc van der Lee (1837) 

■ John Loomans (1958) 

 

B 08, Pirc verdediging 

Lichte commentaren:  Nico 

Een regelmatig verlopen Pirc mondt na 

28�Da7-d7 uit in de volgende stelling: 

 

         
 

Marc kan nu remise maken door met 

29.De2-f2 3x dezelfde stelling op het bord 

te serveren. Komt zelfs bij de captain, ik-

zelf, navraag doen naar de wenselijkheid 

daarvan. �Kijk zelf maar�, was mijn ant-

woord (tè?) kortaf. De stand was nl. ong. 

gelijk. Of dat de goede Marc in onbalans 

heeft gebracht? Feit is, dat hij er even later 

een onvervalste blunder tegenaan gooide.  

 

 
 

stelling na 32.Ph2-g4?? 
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En na 33�Pc5 (nog veel beter eerst 

33�Lxg4) met de dreiging �Pd3 en Lxg4 

is Marc verloren. 1-0 En nee geen Vander-

lee today. Kop op Marc! 

 

De dagsluiting wordt door Hans van M. 

verricht. Zijn pot was daarbij ook de laatste 

van die dag. Bij een gelijke stand droeg hij 

een wereld op zijn schouders� 

De oud-Venlonaar zal met gemengde ge-

voelens terugzien op : 

 

Bord 8  

 

□ Michel Kerkhof (1830) 

■ Hans van Mulekom (1818) 

 

D 03, Torre aanval met vroeg d5 

Lichte commentaren:  Nico 

 
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.Lg5 e6 De Torre aan-

val is genoemd naar de Mexicaanse groot-

meester Carlos Torre Repetto. Later hebben 

ook Savielly Tartakower, Tigran Petrosian 

en Jan Timman het wel eens gespeeld. Het 

wordt echter slechts zelden op het hoogste 

niveau gespeeld, aangezien deze opening 

niet bepaald voordeel voor wit oplevert. 

Door het zwarte paard op f6 te pennen 

hoopt wit de controle over het veld e4 te 

krijgen. 

4.e3 Le7 5.Ld3 laatste zet uit boek 5...h6 

6.Lf4 0�0 7.0�0 c5 8.c3 cxd4 9.exd4 Db6 

10.De2 Ld7 11.a4 a5 12.Pbd2 Tc8 

[12...Dxb2] 13.c4 Pc6 14.c5 Dd8 

[14...Db4] 15.Tfe1 Ph7 16.Pe5 Pxe5 

17.Lxe5 Pf6 18.Tac1 Lxa4 oeps, da's 1 

pion flöten... 19.Tc3 Lc6 20.Lb1 a4 

21.Tg3 Lf8 22.Dd3 mist een kans met: 

[22.De3 Le8 23.Df4 Ph7 24.Lxg7 Lxg7 

25.Dxh6 Df6 26.Dxh7+ Kf8 27.Pf3] 22...g6 

23.Tee3 Lg7 24.h4 Pe4 25.Lxg7 Kxg7 

26.Pxe4? Diagram  

 

Zie diagram volgende kolom. 

 

 

 

           
 

[26.h5! Pxg3 27.Txg3 en zwart moet zich 

accuraat verdedigen] 26...dxe4 27.Dc3 Da5 

28.Dc2 f5 29.f4 Kf7 [29...Db4] 30.De2 h5  

 

          
 

 

Wits volgende zet is van de categorie: 'doe 

het niet!'[30...Dd8] 31.Tg5?  
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31...Tg8 [31...Db4 en er vallen weer pion-

nen, op d4 of b2] 32.g4? van kwaad tot er-

ger... 32...hxg4 33.La2 Ld5 34.Lxd5 exd5 

35.h5 Db4 36.hxg6+ Txg6?? Diagram 

 

           

 
Weer een pregnant voorbeeld van die ver-

maledijde damslagreflex9; het welhaast 

compulsieve terugslaan. Het betekent hier 

de totale ommekeer in de partij, want plots 

is wit weer baas op het bord! De winststel-

ling kon worden gecontinueerd 

met:[36...Kf6 37.Kg2 Tac8 38.Dd1 b6 

39.De2 Txg6 40.Th5 Dxd4] 37.Txf5+ Kg7 

38.Txd5 a3 [38...Tf8] 39.Td7+ [39.Txe4 

Da4 40.Te7+ Kg8 41.bxa3 Dc6 42.Th5 Td8 

43.Da2+ Te6 44.Txe6 Td5 45.Td6] 

39...Kf8 40.Txa3? 

 

 

 

 

                                                 
9
 Damslagreflex: reeds in diverse verslagen beschreven 

en verklaard fenomeen. Dwangmatig terugslaan. Gecon-

ditioneerd door het spelen van het damspel in de jeugd-

jaren. 

Er zal sprake zijn geweest van tijdgebrek. 

Nu is het Michel die de winst uit handen 

geeft� Winst die te behalen viel met: 

[40.Dh2! Dc4 41.Dh8+ Dg8 42.Txa3] 

40...Txa3 Zo loopt het allemaal met een 

sisser af. 41.bxa3 Db1+ 42.Df1 Db3 

43.Th7 Dg3+ 44.Dg2 De1+ 45.Df1 Dg3+ 

46.Dg2 ½�½ 
 
 
Waarmee de 4-4 eindscore een feit werd. 

 

Gedetailleerd: 

 

1.E.Clevers  S.Thijssen     0-1 

2.M.Swinkels B.vd Grinten    1-0 

3.J.P.Pennings P.Thijssen      ½ 

4.R.Aarts  N.vd Hoogt     0-1 

5.S.Rooijakkers H.Everaars     0-1 

6.J.Swinkels  W.Smeets     1-0 

7.J.Loomans  M.vd Lee     1-0 

8.M.Kerkhof  H.v Mulekom    ½ 

 

Maar als! Ja dan!  

 

 

W.G. Nico ©    
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CLUBKAMPIOENEN 

Door Paul van der Sterren 

 

 
 

Al ruim een week ligt er een lijstje namen 

op mijn bureau dat een vreemd, licht be-

dwelmend effect op me heeft. Het zijn de 

clubkampioenen van de Venlose Schaak-

vereniging vanaf 1949. Ik heb het uit het 

laatste clubblad gescheurd, dat me nog al-

tijd regelmatig wordt toegestuurd. Op mijn 

keurig opgeruimde bureau detoneert zo�n 

los blaadje papier. Met zijn losheid, zijn 

kwetsbaarheid ook, lijkt het geen partij 

voor al die solide voorwerpen die hier al zo 

lang staan en al helemaal niet voor die 

computer waarvan de magische krachten 

nog oneindig veel groter zijn. Toch is het 

heel sterk. Ik voel dat ik iets moet doen met 

dit stukje papier, maar wat? 

 

Weggooien? Archiveren? Allebei niet he-

lemaal bevredigend. En iedere dag weer 

besluit ik om het toch nog maar even te 

laten liggen en telkens weer opnieuw ga ik 

in gedachten het rijtje langs. 

 

49-50 A.Smits 

50-51 H.Wethly 

51-52 M.Verhaegh 

52-53 M.Verhaegh 

 

Nee, die namen zeggen me niets. 

 

53-54 Jan Wanten 

    

  De eerste met een voornaam en ook de 

eerste waarvan ik zeker weet dat ik de 

naam al eens eerder ben tegengekomen, 

misschien in een verhaal over de geschie-

denis van de club of anders als tegenstander 

van Alex Vinken, in die tijd de schaakko-

ning van Limburg. Maar ik denk niet dat ik 

hem nog gekend heb. Vóór mijn tijd. 

 

54-55 Piet Hazenbos 

   

Ach, die goeie ouwe Piet. Die heeft het dus 

ook een keer gewonnen. Ja, zo af en toe 

merkte je ook wel dat er meer in hem zat 

dan die laten we zeggen eigenaardigheid, 

waar hij zich vijftien jaar later zo markant 

mee onderscheidde. Altijd die partijen van 

Anderssen, Morphy en andere beroemde 

spelers uit het verre verleden die hij uit zijn 

hoofd kende en die hij je op de clubavond 

wilde laten zien. �Dat was pas schaken� zag 

je hem denken als hij in hoog tempo hun 

zetten op het bord smeet, peuk in zijn 

mond, felle blik in zijn ogen, altijd wat 

druppels spuug in zijn korte zinnen . Een 

echte liefhebber, besef ik nu. Hij speelde 

nog wel interne en externe competitie, maar 

het wedstrijdschaak was niet zijn prioriteit, 

dat merkte je wel. Niet meer besef ik nu 

ook, want in zijn iets jongere jaren (en 

1955 was in 1970 nog niet eens zo heel 

lang geleden � ook dát besef ik nu pas) was 

hij dus toch maar mooi een keer kampioen 

geweest. 

 

55-56 Wil Willers 

 

   Nou ja zeg! Uitgerekend in het jaar dat ik 

geboren werd. Ik was het helemaal verge-

ten, maar inderdaad, we hadden het er wel 

eens over tijdens die vele zaterdagmidda-

gen dat we in zijn studeerkamer zaten te 

schaken: ook hij was oud-clubkampioen. 

Maar van iemand waarvan je zo vaak wint 

registreer je zulke gegevens niet echt, al-

thans niet op die leeftijd. Je ziet enkel de 

krachtsverhoudingen zoals die nu zijn. Sta-

ten van dienst van vóór jouw tijd hebben 

geen betekenis voor je. Maar nu vind ik het 

prachtig dat hij erbij staat. 
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56-57 Hub van Spijk 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo, dus één van de Van Spijken is ook een 

keer kampioen geweest. Hij zal nog jong 

geweest zijn. Ze waren toch een soort mo-

nument binnen de club, de gebroeders Van 

Spijk. En met hun drukkerij zo�n beetje de 

enigen die niet alleen bij de club, maar ook 

bij �de grote schaakwereld� hoorden. Scha-

kend Nederland en allerlei boeken kwamen 

bij Drukkerij Van Spijk vandaan. En ik heb 

heel wat partijen op hun notatievellen ge-

noteerd. 

 

57-58 Albert Kosman 

58-59 Albert Kosman 

 

   Ja, ik herinner me de naam. Deed iets in 

verzekeringen, geloof ik. Ik heb hem zelfs 

nog wel eens ontmoet, als ik me niet vergis. 

Maar lid van de club was hij niet meer toen 

ik daar kwam. Te druk met zijn werk waar-

schijnlijk. Was ook al wat ouder. 

 

60-61 Huub Borghouts 

 

   Aha! Het begin van het tijdperk Borg-

houts. En meteen zijn twee grote rivalen er 

achteraan: 

 

61-62 Willy Schmitz 

62-63 Cees Bense 

 

   Dat waren de drie sterkste spelers toen ik 

in 1969 lid werd. Dus ze hebben de hele 

jaren zestig gedomineerd. Met Borghouts 

als uitblinker. 

 

63-64 Huub Borghouts 

64-65 Huub Borghouts 

65-66 Jac.Jansen 

 

   En Jacques Jansen er nog tussendoor! 

Hoe is het mogelijk? Dat was vijf jaar later 

toch echt ondenkbaar. Ook hij heeft me een 

belangrijk duwtje gegeven. Ook bij hem 

kwam ik wel thuis, niet om partijen te spe-

len, maar om zijn (Duitse) tijdschriften te 

bekijken (lezen zou een te groot woord zijn 

voor het nog slechts zeer weinige Duits wat 

ik toen kende). Ik associeer die bezoekjes 

met de match Fischer-Taimanov en dan 

vooral met die beroemde derde partij. De 

beruchte stelling waar Taimanov 20.Dh3 

had moeten spelen. Ik zie hem nog zo te-

genover me zitten, de witte dame triomfan-

telijk van b3 naar h3 verplaatsend. Zijn 

aanstekelijk enthousiasme, de manier 

waarop hij me al heel jong als gelijke be-

handelde. 

 

Maar die drank, hè. Beroemde conversatie 

op de Venlose Schaakclub: 

   �Werkt Jacques Jansen nog steeds op die 

overweg in Blerick?� 

   �Ja... maar je kunt toch een andere ne-

men.� 

(In die tijd had je nog door een mens be-

waakte spoorwegovergangen.) 

Ik heb nog een IBM-toernooiboek 1972 

van hem in de kast staan met een opdracht. 

�Ter herinnering aan de goede prestaties in 

Schilde en de Glorney Cup in Londen. Ga 

zo voort�. Hij was de man van Schaken met 

de Meester, wat zowel een rubriek in het 

Dagblad voor Noord-Limburg was als een 

toernooi dat het nog jaren na zijn dood 

heeft volgehouden. 

 

66-67 Huub Borghouts 

67-68 Sjoerd Zondervan 

 

   Ja, die heb ik nog goed gekend. Afkom-

stig uit Friesland, meen ik, en kwam me 
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later wel opzoeken tijdens toernooien. Hij 

zal maar kort in Venlo gewoond hebben. 

Sympathieke man. 

 

68-69 Huub Borghouts 

 

   Een topjaar voor hem, want in de zomer 

van 1969 werd hij ook kampioen van Lim-

burg. Maar in die simultaan op het Tho-

mascollege, die hij kort daarna gaf, had hij 

het moeilijk. Dertig, veertig ambitieuze 

jonkies, dat was misschien te hoog gegre-

pen voor hem. Of hij had gewoon niet ge-

noeg ervaring met het geven van simul-

taans en wist niet goed hoe hij het aan 

moest pakken. 

 

69-70 Cees Bense 

 

   Zo, dus díe werd kampioen in het eerste 

jaar dat ik meedeed. Dat wist ik niet meer. 

Maar wat een mythische figuren waren die 

topspelers toen voor me. Nog steeds doen 

hun namen een snaar ergens in mijn bin-

nenste trillen: Borghouts, Bense, Willy 

Schmitz. Klinkende namen. Het zou een 

ballade kunnen zijn. 

Er werd dat jaar in één grote groep ge-

speeld volgens een indelingssysteem waar 

ik niets van begreep. Het zal een soort Kei-

zer-systeem geweest zijn. Ik bungelde in 

ieder geval het hele seizoen in de onderste 

regionen en had geen idee hoe ik daar uit 

moest komen. 

 

70-71 Willy Schmitz 

 

   Ah, Willy. Dat dacht ik wel, al wist ik het 

niet meer zeker. Dat jaar was de Winter-

competitie in groepen van zestien deelne-

mers. Ik zat in de tweede groep en in de 

loop van dat jaar groeide ik angstaanjagend 

hard. In de zomer van 1971 had ik niet al-

leen die groep gewonnen, maar werd ik 

zelfs kampioen van Limburg en was er 

geen land meer met me te bezeilen. 

 

 

 

71-72 Paul van der Sterren 

 

   Maar dan toch... 

 

72-73 Cees Bense 

 

   Ik ging van start met iets als 10 uit 10, 

maar toen ik op het eind verslapte en ook 

de onderlinge partij verloor haalde hij me 

zonder pardon in. Grappig om te zien dat 

hij Cees heette. Voor mij was hij meneer 

Bense. Een tikje deftig, vriendelijk, maar 

wat afstandelijk tegenover deze misschien 

wat griezelige puber. Wel was ik natuurlijk 

allang de beste toen en het volgende jaar 

kwam dat er ook weer uit. 

73-74 Paul van der Sterren 

 

   Het laatste jaar dat ik meedeed. In de zo-

mer van 1974 vertrok ik naar Amsterdam 

om te studeren. En om te schaken, al wilde 

ik dat toen � ook tegenover mezelf � nog 

niet volmondig toegeven. 

 

74-75 Jan in �t Hout 

 

   Tsjonge. Is die ook nog kampioen ge-

weest? Dat moet een absoluut hoogtepunt 

in zijn schaakcarrière geweest zijn. Leuk 

voor hem. Een stille, maar vriendelijke 

man. 

 

75-76 Huub Borghouts 

 

   Daar is hij weer! Had blijkbaar nog vol-

doende kracht over na de periode Van der 

Sterren. En verderop zie ik dat hij in 1981-

1982 nóg een keer won, al was dat toen 

gedeeld met Jos Rievers. Bravo, Huub! 

 

76-77 Peter Schoeber 

 

   Vanaf hier neemt mijn oude vriend Peter 

Schoeber het over. Eerst vijf keer achter 

elkaar, dan met onderbrekingen tot en met 

1989-1990 nog vier keer. Hij had de wind 

er goed onder. 
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   Pas dan komen de jongens die ik niet 

meer �live� heb meegemaakt, al heb ik ze 

natuurlijk later, in mijn laten we zeggen 

functie van beroemde grootmeester, wel 

leren kennen. De gebroeders Rudi en Henk 

van Gool domineren de jaren negentig, met 

enkele éénmalige onderbrekingen onder 

andere van mijn nu bijna collega-

grootmeester Martijn Dambacher. Ik dacht 

dat die altijd alleen in Blerick gespeeld had. 

 

   En vanaf 2003-2004 is het Maarten Strij-

bos, die trouwens op een foto rechts onder-

aan de bladzij een beker in ontvangst 

neemt. Voor de achtste keer op rij kampi-

oen, een record, en nog slechts één titel 

verwijderd van het absolute record (9) dat 

nog in handen is van Peter Schoeber. 

 

Maar waarom durf ik dit eigenlijk allemaal 

op te schrijven in een verhaal dat helemaal 

niet exclusief voor de leden van de Venlose 

Schaakclub bedoeld is? Wie wil dit lezen? 

Dat laatste weet ik natuurlijk niet en daar 

ga ik ook niet over, maar wat mij aan deze 

zaak zo frappeert is het besef dat een lijst 

van laten we zeggen kampioenen van Ne-

derland, grootmeesters, of wat voor �zeer 

belangrijke personen� dan ook, nooit een-

zelfde aantrekkingskracht op me zou kun-

nen hebben als deze volkomen onpretenti-

euze opsomming van Venlose clubkampi-

oenen. Terwijl dat toch zoveel �belangrij-

ker� lijstjes zouden zijn. Wat maakt de on-

verwachte confrontatie met dit rijtje club-

kampioenen van die toch ook weer niet zo 

héél belangrijke Venlose Schaakclub zo 

indringend voor mij? 

  

Het zal in de eerste plaats het werk aan 

mijn boek, Zwart op Wit, zijn geweest, 

waardoor allerlei jeugdsentiment is opgera-

keld. Dat is waarschijnlijk niet te vermijden 

als je in oude dozen gaat snuffelen. De con-

frontatie met deze voorgoed verleden tijd 

roept vage, onvervulbare verlangens in me 

op. Ach, wat was het leven toen mooi. 

Gouden tijden, waar je in gouden letters 

over zou willen schrijven of in ieder geval 

in gouden beelden over mijmeren. Ik zou 

een boek kunnen schrijven waarin het zou 

lijken alsof er nooit iets belangrijkers is 

gebeurd in de hele geschiedenis van het 

schaakspel dan wat zich afspeelde in die 

Venlose schaakwereld tussen pakweg 1969 

en 1972. 

 

Maar dat zal ik niet doen en dat niet alleen 

wegens verregaande ongeloofwaardigheid, 

maar ook omdat ik een tweede oorzaak 

achter deze psychische problematiek ver-

moed. 

 

Hoe kleiner, hoe overzichtelijker en dus 

veiliger een wereldbeeld is. Wie het hoger-

op zoekt wordt daarvoor beloond met een 

onvermoede verbreding van zijn of haar 

blikveld, maar wordt gestraft met het weg-

vallen van de oude vertrouwde �veilige ba-

sis�. Zolang alles goed gaat is dat laatste 

geen probleem, maar wie � zoals ik � er-

gens hoog in de bergen ophoudt met lopen 

en zelfs met bestaan (want welke schaker 

kan nog zeggen dat hij bestaat als hij met 

schaken gestopt is?) wordt allicht overval-

len door niet voorziene oriëntatieproble-

men. Waar ben ik? Wat ben ik? Ben ik er 

eigenlijk nog wel? Ben ik er eigenlijk wel 

ooit geweest? En zit een plotseling verlan-

gen naar die oude vertrouwde �veilige ba-

sis� in een klein hoekje. 

 

Kortom, ik word hier op een uiterst verras-

sende manier weer eens geconfronteerd met 

de consequenties van mijn beslissing om te 

stoppen met schaken. Weliswaar nadat ik 

weer opnieuw begonnen ben, dus dat lijkt 

vreemd, maar waarschijnlijk is juist deze 

comeback (die natuurlijk helemaal geen 

echte comeback is, maar meer iets als een 

half anoniem bezoekje aan je oude school) 

de katalysator die zulke reacties veroor-

zaakt. �No one ever leaves the KGB� zegt 

de ene James Bond-schurk tegen de andere 

in de film A view to a kill en over de 

schaakwereld zou je hetzelfde kunnen zeg-

gen. Een schaker houdt niet op een schaker 

te zijn simpelweg door met schaken te 
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stoppen. Voor de een staat er op een dag 

een oud-collega voor zijn neus die hem van 

verraad beschuldigt. Voor de ander dwar-

relt er op een dag een stukje papier op zijn 

bureau dat een luikje opent in zijn hoofd. 

Dan is de tweede optie toch de minst on-

prettige. 

 

En uiteindelijk komt ook zo�n stukje papier 

niet onder zijn eigen kwetsbaarheid uit. Het 

heeft me gedwongen een verhaal te schrij-

ven, maar daarmee is de magie ook uitge-

werkt. De demonen zijn gevangen gezet in 

hetzelfde verhaal dat ze me hebben afge-

perst. Ik ben weer de baas in huis (mijn 

vrouw even niet meegerekend), het lijstje 

wordt genadeloos versnipperd (geluid van 

scheurend papier) en de wereld gaat verder 

waar hij gebleven was. 

 

Paul van der Sterren heeft recentelijk een 

nieuw boek uitgebracht: 

 Zwart op Wit. 496 blz. ISBN 9789056913762. 

Uitgeverij New in Chess 
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Enkele sfeerfoto�s van het bezoek van Paul van der Sterren 

aan het NK Jeugd 2007 in Venlo 
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Stand Interne competitie 

 
De stand van 3 november 2011, na 7 ronden.   

 

Leeuwen           

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

1 Hovens G   0,5    0,5   0 0  0 1 2 6 

2 Schouten E 0,5    0,5  0,5      0,5 0,5 2,5 6 

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

4 Bergmans D 0,5  0,5  1    0,5 0 0 0,5  3 7 

5 Strijbos M 1 1   0,5   0,5 0 1  4 6 

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

7 Smith T 1 0,5 0,5 1 1 0   1  5 7 

8 Thijssen S 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0    2 7 

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

            

Tijgers            

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

1 Mulekom H van   0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 3,5 7 

2 Lee M van der 0,5   1 0,5 0 0 1 1 4 7 

3 Roberts R 0,5 0   0,5 1 0 1 0,5 3,5 7 

4 Borghouts H 0 0,5 0,5   0 0 0,5 0 1,5 7 

5 Grinten B van der 0,5 1 0 1   1 1 1 5,5 7 

6 Smeets W 1 1 1 1 0   1 0,5 5,5 7 

7 Laak J op de 0,5 0 0 0,5 0 0   1 2 7 

8 Hoogt N van der 0,5 0 0,5 1 0 0,5 0   2,5 7 

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

            

Olifanten           

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

1 Clabbers S   0,5 1     1 1 0 3,5 5 

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

3 Leipsig G van 0     1 0,5 1 0 1 3,5 6 

4 Vink R   1 0   0,5 0 0,5 0,5 2,5 6 

5 Schmitz W   0 0,5 0,5   0 0 0 1 6 

6 Hendriks Z 0 A 0 1 1   1 1 4 6 

7 Kappert D 0 0 1 0,5 1 0   1 3,5 7 

8 Laat J de 1 0 0 0,5 1 0 0   2,5 7 

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

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

1 Lietz B   0 1 0   0,5 0 1 2,5 6 

2 Jacobitz K 1   1 1   0,5 0,5 0,5 4,5 6 

3 Munten G 0 0   1   0 0,5 1 2,5 6 

4 Kuntzelaers P 1 0 0     0,5 0 0,5 2 6 

5 (vrij)                 0 0 

6 Veld G in 't 0,5 0,5 1 0,5     1 0,5 4 6 

7 Dael M 1 0,5 0,5 1   0   0,5 3,5 6 

8 Burgmans A 0 0,5 0 0,5   0,5 0,5   2 6 

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

            

Struisvogels           

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

1 Oosterbaan G   1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 5,5 7 

2 Janssen M 0     0 0 0 1 0 1 6 

3 Keimpema P 0       0,5 0 0 0 0,5 5 

4 Wuts H 0 1     0 0 0 0 1 6 

5 Jacobs B 0 1 0,5 1   0,5 0 0 3 7 

6 Joosten JP 0,5 1 1 1 0,5   0 0 4 7 

7 Kuijpers T 0,5 0 1 1 1 1   0,5 5 7 

8 Heemskerk F 0,5 1 1 1 1 1 0,5   6 7 

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

            

Goudvinken           

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

1 Smith P   0    1 1 0 0,5 1 1 4,5 7 

2 Houwen A 1   1 1 0 0 0 1 4 7 

3 Boekhold P v 0 0   1 0 0 0 0 1 7 

4 Strucks A 0 0 0   0 0 0   0 6 

5 Kempen J 1 1 1 1   1 1 1 7 7 

6 Blankerz H 0,5 1 1 1 0   0 0 3,5 7 

7 Esmati D 0 1 1 1 0 1   1 5 7 

8 Timmermans P 0 0 1   0 1 0   2 6 

 (verliespunten) 2,5 3 6 6 0 3,5 2 4   
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EVEN VOORSTELLEN� 

 

 
 

 

Mijn naam is Davood Esmati. Ik ben ge-

boren in Iran en in 1993 ben ik gevlucht uit 

Iran om uiteindelijk politiek asiel te vinden 

in Nederland.  

 

In de oorlog tussen Irak en Iran heb ik voor 

Iran gevochten. Wij gingen met een groep 

van 60 man de oorlog in en aan het eind 

van de oorlog kwamen we maar met 6 man 

terug. Omdat ik tegen de oorlog was heb ik 

3 jaar in de gevangenis gezeten.  

 

Uiteindelijk ben ik uit de gevangenis ont-

snapt en met mijn 3 jonge kinderen ben ik 

via Dubai, Italië in Nederland terecht ge-

komen. In Nederland heb ik onder andere 

bij Océ in Venlo gewerkt. 

 

 

 

 

Ik ben heel blij dat ik in Nederland ben en 

ik ben dankbaar voor alles wat ik hier ge-

kregen heb. 

 

Door wat ik in de oorlog en gevangenis heb 

meegemaakt heb ik hartproblemen en ben 

ik afgekeurd voor mijn werk. 

 

Het schaken heb ik van mijn vader geleerd.  

Oorspronkelijk kwam mijn vader uit de 

Oekraïne. Vroeger schaakten we thuis al-

lemaal, niet alleen mijn vader, maar ook 

broers en zussen, eigenlijk alle familiele-

den.  

Ook tijdens mijn opleiding in militaire 

dienst heb ik geschaakt. 

 

Mijn ambitie in schaken is om plezier te 

hebben in het schaakspel en ik hoop dat ik 

daardoor ook andere mensen leer kennen.  

 

 

 

 

 

Naschrift redactie.  

Het interview werd in een soort rommelhok 

van de Koel gehouden. Dat leverde een 

bijzondere foto op. 
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BOEBS COLUMN� Bord 7 
Door Boeb Jacobs  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van bord 5 naar bord 7. Slechts weinigen 

zullen daar een promotie inzien. 

Maar in de schakerij kan dat allemaal. Het 

bewijst weer eens dat wij schakers in de 

sportwereld een geheel eigen plaats inne-

men. Een en ander komt omdat het derde 

team is gepromoveerd naar de eerste klasse 

L.I.S.B., waar een team uit 8 spelers bestaat 

terwijl in de tweede klasse een team 6 spe-

lers heeft. Een systeem waarbij met een aan 

zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is 

te voorspellen dat een team dat in het ene 

jaar promoveert het jaar daarop weer de-

gradeert. Het laatste voorbeeld zijn mijn 

goede vrienden uit Tegelen die ondanks 

grote inzet en met versterking van �onze 

eigen�  Willy Schmitz, na een teleurstellend 

seizoen, weer terug moesten naar de tweede 

klasse. 

 

De teamleiding  heeft een bevel naar  mij 

doen uitgaan om iets te schrijven over de 

opening van het schaakseizoen 2011-2012. 

Mensen die mij kennen weten dan wel dat 

het niet zozeer over de inhoud van de 

schaakpartijen kan gaan. Daar hebben we 

andere, betere mensen voor. 

We zijn op ze�n Joop Zoetemelk�s in de 

eerste klasse terecht gekomen. Voor de niet 

wielerliefhebbers: Joop Zoetemelk werd in 

1985 in het Italiaanse Giavero del Montello 

wereldkampioen wielrennen op de weg bij 

de beroepsrenners zonder tot spectaculaire 

daden te komen. 

 

Drie spelers hebben zich bij ons aangeslo-

ten. Volgens geluiden uit de boezem van 

het team moeten het prettige mensen zijn. 

Geweldig toch zulke vleiende en zacht-

moedige teksten. Die hoor je niet iedere 

dag. Zeker niet in de keiharde wereld van 

het wedstrijdschaak. Bobby Fischer: �De 

kunst is het om je tegenstander te haten en 

geestelijk te slopen�. De man kon het weten 

want hij was de beste schaker aller tijden. 

Maar ter zake, Ron, Freek en Ger hebben 

ons team versterkt. En inderdaad we had-

den het slechter kunnen treffen, Ger bewees 

al meteen zijn waarde voor het team door 

de ratings van onze tegenstander door te 

mailen. Het is in elke sportwedstrijd van 

belang om de speelsterkte van je tegenstan-

der te kennen. Freek is onmiskenbaar een 

forse versterking. Hij debuteert gelijk maar 

in de eerste klasse, jeugdig overmoed of 

gezond zelfvertrouwen? Ron en Geert zijn 

beide gelouterde all weather fighters, elo 

tijgers, die onder alle omstandigheden voor 

punten kunnen zorgen. 

 

Het is zondagmiddag 16 oktober één uur, 

een mooie nazomer dag, de zon schijnt vol-

op en het �derde� maakt zich op voor de 

strijd tegen zijn beperkingen. De tegenstan-

der is Leudal 2 en we hebben maar één 

doel: Handhaven.  

We spelen in het café �De Kromme 

Schuuver� in Venlo. Een locatie die mij al 

de nodige parkeerboetes heeft gekost. �De 

Kromme Schuuver�, vlak voor het begin 

van de wedstrijd bedenk ik opeens dat het 

meervoud zomaar een schaakclub zou kun-

nen zijn: �S.V. De Kromme Schuuvers�. 

Prima toch? 

  

3-5 is het geworden, maar we zijn niet 

weggespeeld. Kleine foutjes deden partijen 

kantelen en waren de oorzaak van het ver-

lies. De volgende wedstrijd moet het beter. 

Al was het alleen maar om deze groep lan-

gere tijd bijeen te houden. 
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Шахматы в Украине!  

Schaken in Oekraïne! Deel II 
Door Ким Клабберс (Kim Clabbers) 

 

Aangezien ik weet dat de winters hier 

streng zijn en (te) lang duren, heb ik uit 

Nederland films en boeken meegenomen. 

Eén van die boeken (aanrader) is �De Pion, 

de ziel van het schaakspel� van  Hans 

Böhm en Yochanan Afek, waarin ik deze 

maand ben begonnen. In het voorwoord 

wordt de legende van de graankorrel nog 

eens genoemd: 

 

Het schaakspel is volgens een legende uit-

gevonden in India. Een sjah, de bedenker 

van het "schaak"-spel, mocht van de koning 

een wens doen die in vervulling zou gaan. 

Hij wenste op het eerste veld van zijn 

schaakbord 1 graankorrel, op het tweede 

veld 2 graankorrels, op het derde veld 4 

graankorrels en op elk van de volgende 

velden telkens het dubbele aantal graan-

korrels van het voorgaande veld. De koning 

dacht dat het een redelijke wens was en 

zond snel een onderdaan weg om een zak 

graan te halen. Maar zijn rekenmeesters 

kwamen er al snel achter dat er op de hele 

wereld niet genoeg graan was om aan zijn 

verzoek te voldoen... 

 

Oekraïne staat bekend als de Graanschuur 

van Europa en de thema�s landbouw en 

natuur zijn hier niet te ontwijken. De 

blauw-gele landsvlag bijvoorbeeld symbo-

liseert een heldere hemel boven een goud-

kleurig graanveld. Ook de Oekraïense be-

namingen voor de maanden van het jaar 

zijn allemaal verwijzingen naar landbouw 

en natuur. April is bijvoorbeeld �bloemen-

maand� en augustus �oogstmaand�. 

 

Ook ikzelf ben hier werkzaam voor een 

Nederlandse agrarische firma (ofwel boer) 

in Oekraïne en we hebben de afgelopen 

zomer met  zes combines maar liefst 6000 

hectare tarwe geoogst (type Bontrup 

Ukraine in op YouTube.com voor een leu-

ke bedrijfsfilm). Honderden volle vrachtau-

to�s met graan heb ik van het veld zien rij-

den naar onze opslagloodsen. De legende 

van de graankorrel over de beloning voor 

de bedenker van onze hobby klinkt mij dan 

ook in de oren als erg fantasierijk en zwaar 

overdreven.  

 

Tijd voor een nuchtere rekenkundige 

check: 

Op het 1
e
 veld ligt dus 1 korrel, dan 2 kor-

rels op het 2
e
 veld, dan 4, 8, 16 enz. Ofwel 

2
0
 (=1) korrel op het 1

e
 veld, 2

1
 (=2) op het 

2
e
 veld, 2

2
 (=4) op veld 3 enz. Op het 64

e
 

veld liggen dan 2
63

 graantjes. Op alle 64 

velden bij elkaar liggen dan 2
64

-1 = 

 18.446.744.073.709.551.615 korrels...  

 

Dit getal zegt mij niet veel. Ik kan het niet 

eens uitspreken. Hoeveel is dit nu werke-

lijk? In ons kwaliteitslab heb ik gevraagd 

om het gewicht van 100 korrels tarwe te 

meten. Uitkomst hiervan is 4,4 gram voor 

100 stuks, ofwel gemiddeld 44 milligram 

per korrel. Het astronomische aantal op alle 

64 velden bij elkaar geeft dan een totaal 

gewicht van 811.656.739.243 ton, kortweg 

812 miljard ton. En dit is inderdaad ruim 

duizend keer de wereldgraanproductie! 

Kortom, ik zal de legende (en de astrono-

misch grote mogelijkheden op het schaak-

bord) nooit meer op de korrel nemen...   

Voor de weinige lezers die nog niet hebben 

omgebladerd en helemaal tot hier gelezen 

hebben, wees gerust. We verlaten de wis-

kundeles en gaan weer underground in de 

Oekraïense schaak-scene.  

 

Zoals ik in de vorige column al schreef, is 

schaken hier een vak op veel basisscholen, 

als onderdeel van de sportlessen (voorbeeld 

voor Nederland).  In de stad Nezjin, niet 

ver van mij vandaan, is Sergey Ivashenko 

de docent schaken (en dammen) op de ba-

sisschool. Vorige week heb ik zijn lessen 

bezocht en met hem kennis gemaakt.  Het 

was leuk te zien dat er een mooi portret van 

Max Euwe in zijn leslokaal hangt tussen de 

andere wereldkampioenen. Zelf is hij een 



 29 

bewonderaar van John van der Wiel en Jan 

Timman, vertelde hij me.  

Sergey is al 70(!) jaar oud maar geeft nog 

altijd zeer enthousiast les aan de jeugd. Hij 

heeft nog altijd een 2000+ speelsterkte (in 

zijn sterkste jaren zelfs kandidaat meester-

niveau) en hij heeft meerdere schaakboeken 

geschreven. Enkele van zijn opgaves (ni-

veau stap 4-5): 

 

A): Zwart aan zet verovert het paard 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B): Zwart aan zet verovert de loper 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

In Oekraïne (en in Rusland) is de aandui-

ding van de speelsterkte anders dan bij ons. 

Ratings gebruikt men alleen bij grote toer-

nooien. Intern deelt men de spelers in in 

niveau 1, 2, 3, 4 of 5. Nivo 5 is hierbij be-

ginnersniveau en 1 is sterk clubniveau 

(2000+). Daarboven noemt men het hier 

KMS, ofwel Kandidaat Meester (al vanaf 

2200). Zelf ben ik met mijn  1600 rating 

ingedeeld  in niveau 3. 

 

 

 

Nog enkele leuke opgaven uit het boekje 

van Sergey (moraal: geef niet te vroeg op!): 

 

C): Wit speelt en maakt remise 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D): Zwart speelt en maakt remise 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossingen:  

A)  1. �, Ld3:! 2.Pd3:, Pe4+ (Kuzmin-Van 

Wely 1991)  

B) 1. ..., Tf1+ 2. Kg3, Dg6+ 3. Kh2, Dh6: 

(N-Minko 1989) 

C) 1.Tb7+, Kc8 2.Tb5, c1D 3. Tc5+, 

Dc5:= (studie Z.Cook 1864) 

D) 1. ...,h2+ 2. Kh1, h4 3. g7, Kh3 4. g8D= 

(studie Farni) 

  

PS Voor wie houdt van rekenpuzzels nog 

deze: Hoe vaak moet je een pagina uit ons 

clubblad (dikte 0,1mm) dubbelvouwen om 

een dikte te krijgen die gelijk is aan de af-

stand van Limianz tot aan mijn keuken in 

Oekraïne (2285 km)?  

Clubblad vouwen: 35 keer vouwen en je 

bent al ruim voorbij Oekraïne want  0,1mm 

X 2
35

=3436 km 

 

Op de voorpagina een foto van Kim met 

zijn vriend Andrej 
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ELO RATING per 10 november 2011   door Ger van Leipsig 

 

Speler progressie beginstand 10-11-11  Speler progressie beginstand 10-11-11 

Strijbos M -21 2283 2262  Clabbers S 33 1639 1672 

Montignies R 0 2193 2193  Kappert D 2 1662 1664 

Alkhazashvili O 0 2184 2184  Leenders H 8 1649 1657 

Gool R van 0 2182 2182  Leipsig G van 24 1632 1656 

Nabuurs J 0 2166 2166  Laat J de -16 1652 1636 

Nabuurs M 0 2158 2158  Clabbers K 0 1612 1612 

Fehmer C 0 2109 2109  Veld G in 't 13 1594 1607 

Gool H van 31 2078 2109  Vink R 2 1601 1603 

Guddat J 0 2108 2108  Wagemakers R -3 1605 1602 

Smith T 20 2049 2069  Dael M 5 1580 1585 

Schoeber P 0 2058 2058  Jacobitz K 29 1549 1578 

Rievers J 0 1977 1977  Lietz B -11 1554 1543 

Thijssen S -14 1975 1961  Munten G -5 1547 1542 

Jansen J 0 1957 1957  Burgmans A -21 1562 1541 

Grinten B van der 31 1898 1929  Kuntzelaers P -5 1494 1489 

Schouten E -5 1933 1928  Heemskerk F 40 1448 1488 

Hovens G -24 1944 1920  Kuijpers T 21 1463 1484 

Boonen P 0 1918 1918  Joosten JP 0 1463 1463 

Bergmans D 13 1900 1913  Jacobs B -23 1485 1462 

Smeets W 26 1887 1913  Oosterbaan G 37 1424 1461 

Everaars H 3 1900 1903  Suurhoff H 0 1440 1440 

Mertens F 0 1888 1888  Keimpema P -30 1388 1358 

Thijssen P 0 1868 1868  Jansssen M -31 1377 1346 

Dierx G 0 1865 1865  Kempen J 38 1294 1332 

Jacobs J 0 1865 1865  Esmati D -2 1300 1298 

Mulekom H van -3 1844 1841  Wuts H -14 1307 1293 

Lee M van der 9 1828 1837  Blankerz H -11 1202 1191 

Laak J op de -35 1863 1828  Smith P 14 1161 1175 

Hoogt N van der -30 1856 1826  Timmermans P -17 1188 1171 

Faassen G 0 1791 1791  Houwen A 21 1064 1085 

Roberts R 21 1752 1773  Boekhold P v -29 1043 1014 

Spijk H van 0 1730 1730  Verplakke J 0 940 940 

Hendriks Z 10 1716 1726  Strucks A -14 821 807 

Borghouts H -19 1740 1721      

Schmitz W -63 1737 1674      

 

 



 31 

JEUGDAFDELING 
 

Door Bas van der Grinten 

 

AGENDA 

 

Za 19 nov  

Ontmoeting Jeugd-Senioren in  

Ald Weishoes. Aanvang 14.00 

 

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.  

Aanvang 14.00 

 

Do 8 dec  

3
e
 ronde Regio-competitie in Horst.  

Aanvang 19.00 

 

Za 10 dec  

Stap-examens Ald Weishoes. Aanvang 

14.00 

 

Zo 18 dec  

3
e
 ronde LiSB-Bondscompetitie.  

Aanvang 13.00 

 

Di 27 t/m vr 30 dec   

Persoonlijk Jeugdkampioenschap van Lim-

burg in Valkenburg 

 

Za 14 jan  

4
e
 ronde Regio-competitie in Ald 

Weishoes.  Aanvang 14.00 

 

Za 21 jan  

Open Noord-Limburgs snelschaakkampi-

oenschap in Horst 

 

 

Zo 29 jan  

Juffrouw zonder Kop-jeugdtoernooi in Echt 

(Grand-Prix) 

 

Zo 12 feb  

4
e
 ronde LiSB-Bondscompetitie.  

Aanvang 13.00 

 

Za 3 mrt  

5
e
 en laatste ronde Regio-competitie in  

Ald Weishoes. Aanvang 14.00 

 

 

MEDEDELINGEN 

 

 In het Ald Weishoes is op zaterdag 

voortaan geen beheerder meer aan-

wezig, zodat wij zelf zorgen voor 

openen en sluiten. Dit heeft enkele 

wijzigingen tot gevolg zoals een an-

dere toegangsduur en minder ruimte. 

 Het Persoonlijk Jeugdkampioen-

schap van Limburg vindt net als vo-

rig jaar plaats in Valkenburg van 

dinsdag 27 t/m vrijdag 30 december. 

Verdere bijzonderheden volgen. 

 De geplande Naschoolse Sport-

activiteit op zes maandagen in het 

Ald Weishoes moest helaas door te 

weinig aanmeldingen afgelast wor-

den. 

 

TOERNOOIEN 

 

Herfsttoernooi Tegelen, zondag 9 oktober 

2011 (Jeugd Grand-Prix) 

Hier waren Wai Keung Liu en Miki 

Nieczyporowski van de partij.  

Beiden behaalden een eerste plaats ! Miki 

in groep D1 en Wai in groep C2. 

Op onderstaande foto�s zien we hen tijdens 

de prijsuitreiking (bron: website LiSB) 
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Miki 

 

 
Wai 

 

Open NK Jeugd Rapid in Eindhoven,  za-

terdag 12 november 2011 

Ook hier twee Venlose deelnemers: 

Thijmen Smith behaalde een 4
e
 plaats met 5 

uit 9 in groep 1992 en Joep Nabuurs ein-

digde in groep U 25 (�oudere jeugd�) met 

5,5 uit 9 op de 7
e
 plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIE ALD WEISHOES 

 

Deze is inmiddels alweer een aantal weken 

aan de gang. 

De stand na 5 november is als volgt: 

(achter naam aantal punten en gespeelde 

wedstrijden)  

 

Groep 2:  

(2 partijen per wedstrijd)  

 

1. Laurens Ekker  8 (4)  

2. Yuya Sawafuji  5 (3)  

3. Katherina Westerman  2,5 (3)  

4. Michelle Westerman  0,5 (3)  

5. Ayaka Sawafuji  0 (3)  

 

Groep 1:  

(1 partij per wedstrijd)  

 

1. Miki Nieczyporowski   5 (5)  

2. Wai Keung Liu  3 (4)  

3. Famke Kovacs  3 (4)  

4. Jasper Hendrickx  2 (3)  

5. Inge Rijk 1 (3)  

6. Gino Driessen  1 (5)  

7. Nils Rijk  0,5 (4)  

8. Boris Peeters  0,5 (4) 

 

 

REGIOCOMPETITIE 

 

In de eerste ronde, die verplaatst was naar 

de �Eglantier� in Blerick heeft van onze 

club alleen Famke gespeeld.  

Uitslag : 

Famke Kovacs - Marvin Janssen (B) 1-0 

 

De tweede ronde is op 9 november  in de 

�De Kîesstolp� te Velden geweest. 

Uitslag: 

Famke Kovacs � Niels Buijssen 0 - 1. 
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