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CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2011-2012  nr. 4 

 Opgericht 1 september 1925 

 

Voorzitter A. Burgmans     acpb@home.nl 

 Beethovenstraat 2    077-3512547 

 5914 BN  Venlo 
 

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

    jeugdleider Rijnbeekstraat 35    077-3523420 

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

 Prins Mauritsstraat 23                      077-3073961 

 5981 BX  Panningen 
 

Wedstrijdleider G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 

   Engerstraat 35    077-3260300 

 5931 EK  Tegelen 

     

Clublokaal Senioren LimianZ 

 Kaldenkerkerweg 182/b 

 5915 AH  Venlo    077-3548969 
 

Speeldagen donderdag : 20:00 - 01:00 senioren 

 zaterdag : 14:00 - 15:30 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 april 2012 Piet Thijssen 

Personalia / mededelingen Redactie 

VSV 1 vierde ronde KNSB Joep Nabuurs 

VSV 1 vijfde ronde KNSB Henk van Gool 

VSV 2 vierde en vijfde ronde KNSB Nico van der Hoogt 

Ding Dong� Nico van der Hoogt 

Schaken in de Oekraïne IV Kim Clabbers 

Uit VSV�s rijke verleden Nico van der Hoogt 

Boeb�s Column Boeb Jacobs 

Tata Steel Chess 2012 Bas van der Grinten 

Interne ELO rating Ger van Leipsig 

Interne competitie Geert Hovens 

Jeugd pagina en agenda Bas van der Grinten 

Ledenlijst Bas van der Grinten 

 

KPROGRAMMAK 

 
Februari 2012    

23-febr-12 do. interne competitie  

29-feb-12 wo. 1e ronde LiSB Rapid Roermond 

Maart 2012    

01-mrt-12 don. Interne competitie  

08-mrt-12 don. Interne competitie  

10-mrt-12 zat. 7
e
 ronde KNSB-bondscompetitie DJC 1 � V1  en  HMC Calder 3 � V-2 

11-mrt-12 zo. 5
e
 ronde LiSB-Bondscompetitie Venlo 3-Reuver en Venlo 4-EWS 1 

15-mrt-12 do. Interne competitie  

17-mrt-12 za. 32
e
 Nunhems Netherlands toernooi SV Leudal 

19-mrt /23 mrt  2e ronde LiSB Rapid  

22-mrt-12 do. Interne competitie  

24-mrt-12 za. LimianZ Rapidtournooi (GP Senioren) Venlo 

29-mrt-12 do. Interne competitie  

31-mrt-12 za. 8
e
  ronde KNSB-bondscompetitie V1 -Voerendaal 2 en V2-Geleen 

April 2012    

01-apr-12 zo. 6e ronde LiSB-bondscompetitie DJC 3-Venlo 3 en DJC 5-Venlo 4 

05-apr-12 do. interne competitie   

12-apr-12 do. interne competitie   

15-apr-12 zo. 22e Theo van Spijktoernooi GP Jeugd Venlo 

19-apr-12 do. interne competitie   

21-apr-12 za. 9e ronde KNSB-bondscompetitie DSC Delft 1-V1 en D4 Oosterhout-V2 

22-apr-12 zo. 7e ronde LiSB-bondscompetitie HSDV-Venlo 3 en Gess3-Venlo 4 

23-apr/27 apr  3e ronde LiSB Rapid  

26-apr-12 do. Voorjaarsvergadering  

    
 

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. : 29 maart 2012   

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

 

  

Aangemeld * Willem Vermulst, Anthony en Laeticia Schreinemachers 

(jeugdleden) 

Afgemeld * Maurice Janssen,  Herman van Rens 

Nieuw adres * Davood Esmati, Frederik Hendrikstraat 42 5923 BR Venlo, 

06-50803699 

 

 

KMEDEDELINGENK 

 

 Bertram Lietz heeft de foto op de voorpagina gemaakt tijdens het Tata Steel Chess 

2012. Hij toont een (groeps) analyse van een partij van Henk van Gool. Bas heeft in dit 

blad de uitslagen van de VSV leden in het Tata Steel Chess verzameld. 

 Drie van onze jeugdspelers hebben in hun kerstvakantie goed gepresteerd in het Lim-

burgs Jeugdkampioenschap. Lees het verslag over Wai, Miki en Laurens in de 

Jeugdrubriek. Deze lijn hebben ze doorgetrokken in het eerste Jeugd Grand Prix toer-

nooi van dit jaar, met de fraaie naam �Juffrouw zonder kop�. 

 Ook de volwassenen konden in de kerstperiode hun schaakhart ophalen. In de eerste 

plaats in ons eigen Gongtoernooi op tweede kerstdag. Zie het verslag van Nico elders 

in dit blad. 

 Maar ook in andere toernooien werd geschaakt. Piet Thijssen won het eerste A74 toer-

nooi voor 50 plussers. Naast Piet reisden nog acht andere VSV�ers af naar Tegelen. 

 Jan op de Laak werd derde in het Kersttoernooi van de Blerickse schaakverenging. 

Naast Jan schaakten nog zes andere VSV�ers in dit toernooi. 

 Mart Nabuurs is zesde geworden in het Kersttoernooi in de Noord Franse plaats 

Bethune. 

 Eric Schouten heeft het Nieuwjaarstoernooi van �t Pionneke in Roermond gewonnen. 

 Tenslotte won Henk van Gool op 21 januari het Open Noord Limburgs snelschaak-

kampioenschap. Met een score van 7-uit-7, was hij was die dag voor iedereen te sterk. 

 Een Venloos team doet dit seizoen mee aan de LiSB rapidcompetitie. Ger van Leipsig 

is de leider van het team dat verder bestaat uit Peter Schoeber, Joop Jansen en Gerard 

in �t Veld. 

 Joep Nabuurs heeft het verslag van de vierde ronde van Venlo 1 geschreven. Joep ver-

ving teamcaptain Henk van Gool, die niet kon spelen. In totaal moest Venlo 1 met vier 

invallers spelen, een belangrijke factor in het verlies van die ronde. De vijfde ronde 

werd met overmacht gewonnen van Helmond. Lees verderop de verslagen van Joep en 

Henk. 

 Nico van de Hoogt beschrijft in eigen stijl hoe het team van Venlo 2 in twee ronden 

drie matchpunten bij elkaar heeft geschaakt. 
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KNSB COMPETITIE  RONDE 4  

VENLO 1  -  VELDHOVEN 

 

door Joep Nabuurs 

 

VELDHOVEN VELT VENLO 

 

Zaterdag 17 december togen Venlo 1 en 2 

naar De Kromme Schuuver, om daar een 

invasie van evenzoveel teams uit Veldhoven 

weerstand te bieden. Voor Venlo 1 betrof 

het een gevecht om de koppositie, Veldho-

ven had slechts 1 matchpunt minder dan 

wij. Helaas konden we niet op oorlogs-

sterkte aantreden. Maarten was genood-

zaakt om op zijn werk het fort te houden, 

aangezien sommige mensen niet snappen 

dat niet de Kerstman, maar Sinterklaas hier 

de cadeautjes uitdeelt. En teamleider Henk 

moest verstek laten gaan om te voorkomen 

dat duizenden gezinnen hun kerst snikkend 

doorbrengen wegens een tekort aan ont-

vangen wenskaarten.  

 

De absentiemalaise eindigde hier niet. 

Donderdag moest Joachim zich afmelden 

en op de zaterdagmorgen zelf gaf Rainer 

aan wegens hoofdpijn niet in staat te zijn 

om te spelen. Dit laatste dwong mij om, in 

goed overleg, snel een nieuwe teamopstel-

ling te improviseren. Het leek alsof donkere 

wolken zich boven Venlo verzamelden. Op 

rating waren we nog niet zo zeer underdog, 

maar Veldhoven had toch meer ervaring in 

de KNSB achter het bord zitten. 

 

Na even diep ademhalen gingen toch we 

met nodige vechtlust achter het bord zitten. 

Invallers Frans, Hans en Piet zouden hun 

huid duur verkopen: �Kom op, jonges! D�r 

kiek tenslotte een ald-lid! (Ronald Traa was 

die dag komen aanmoedigen.)�  

Het resultaat vindt u hierbeneden, waarbij 

ik � geïnspireerd door Nico - gebruik maak 

van het IAVDCMHHIMV-systeem
1
.   

                                                 
1
 Iets Andere Volgorde Dan Chronologisch Maar Hé Het 

Is Mijn Verslag 

Hans was op bord 7 als eerste klaar. Na 14 

zetten vonden beide spelers de stelling rijp 

voor een veni, vidi, aequi. 

 

Frans bouwde op bord 6 zijn partij mooi op 

tegen Erik van Eijndhoven. Erik probeerde 

in een wanhopig eindspel nog één pièce de 

résistance, door provocerend twee pionnen 

in te leveren. Tot niet in het minst zijn ei-

gen afgrijzen zag Frans dat hij zijn twee 

meerpionnen op de h-lijn had gezet. Erik 

mepte een pionnetje, zodat Frans alleen een 

witveldige loper en twee h-pionnen over-

hield. Een klein smetje op een verder voor-

treffelijk gespeelde partij, maar de beloning 

is niet meer dan een halfje.  

 

Piet was bereid om zijn plaats in Venlo 2 

die dag te ruilen voor bord 5 in Venlo 1. 

Zijn ambities werden al gauw zichtbaar met 

het tweesnijdige 9. ..., e6-e5. Zijn tegen-

stander was blijkbaar onder de indruk van 

zulke agressie, want de witte stukken kwa-

men wat scheef te staan. 

 

Frans Wolferink � Ozze Python 

 

 

 

  

 

 

      

Stelling na 12. Dc2 

 

Men ziet een wit paard op d2, dat wat ge-

lukkiger zou zijn op c3. Piet greep gretig 

het initiatief met 12. ..., a5! en deed vervol-

gens Le7, 0-0, b5, Tfb8. Kijk, zo zie we dat 

graag! Piet wist later met zijn stel-

lingsvoordeel ook nog een pionnetje te 

incasseren. Maar daarna werd de Python 

verrast door een boa constrictor onder het 

gras. In hoeverre dit een vorm van kanniba-

lisme is, weet ik niet. 
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 Stelling na 34. exd5 

 

Na het gespeelde 34. ..., Dxd5?? heeft wit 

na 35.Lxb4 een stuk meer. Wellicht onder 

het motto �niet ruilen bij achterstand� hield 

Piet de dames op het bord. Helaas lag zijn 

enige kans in dameruil, om dan te kijken of 

hij met koning en b-pion nog het witte 

paard het leven zuur kan maken. Met de 

dames op het bord staat zwarts koning zo 

onveilig, dat hij onmogelijk zijn extra pi-

onnen te gelde kan brengen. Piet speelde 

35. ..., Dc6?!, waarna het na 8 zetten over 

was. 

 

Een trage start voor Venlo dus, tijd voor 

was goed nieuws! Thijmen zag met de 

nieuwe opstelling een streep door zijn 

voorbereiding voor bord 5 gaan. Wits opzet 

was weliswaar bescheiden, maar Thijmen 

kon hem niet met problemen opzadelen.  

 

Na de tijdcontrole ontstond er een bedrieg-

lijke stelling. 

 

Huub Schenning � Thijmen 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
Stelling na 41. ..., Pe6 

De computer slaat nu enthousiast uit over 

de zet 42. Lxe6. Als zwart echter zijn cor-

responderende velden kent, kan wit er niet 

doorheen komen. Wit speelde hier 42. 

Lxb7. Hij denkt in het voordeel te zijn, 

vanwege zijn loper met pionnen op twee 

vleugels, maar dit is optisch bedrog. De 

witte pionnen komen voorlopig niet vooruit 

en zijn ongevaarlijk. Ondertussen is zowel 

h5 als g3 erg zwak. Fritz doet er even over 

om door te krijgen dat het hier wit is die 

voor remise moet vechten. Dat lukt hem in 

ieder geval niet na 49. Kf6??, Pe6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wit kan hier niets doen tegen de dubbele 

dreiging richting d4 en f4. 

 

Toen dit gebeurde was het leed echter al 

geschied; Ololi (bord 4) en ik (bord 1) had-

den beide verloren. Ololi hanteerde het 

principe van �meer stukken erbij�, waar 

haar stelling een uitzondering van �beter 

meteen graaien� betrof. Zij moest vervol-

gens toren en sterk paard afhouden met to-

ren en toekomstloze loper. Ze wist deze 

nog te ruilen, maar intussen had tegenstan-

der Ferry Daamen al flink Pacman gespeeld 

met haar pionnen. 

 

Ik nam op bord 1 met zwart plaats tegen-

over Dirk van Dooren, in Brabantse krin-

gen beter bekend als FM Dirk.  
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Tegen hem hoef ik me nooit te vervelen en 

dit keer gaven we beiden aan weinig inte-

resse te hebben in gebaande paden: 1. f4, 

b5. Dit was een ideetje dat ik altijd al eens 

in de praktijk uit wilde testen, al ben ik ver-

re van de eerste om deze zet te spelen. Zo-

als ik tegen FM Dirk gewend ben, wisselde 

de partij regelmatig tussen strategie en tac-

tiek, waar ik uiteindelijk toch moest capitu-

leren. 

 

Vier bordpunten dus al bij de tegenstander. 

Maar op de resterende borden stonden we 

niet minder. Op zulke momenten komt het 

aan op geduld, zitvlees en doorzettings-

vermogen. Dit alles is Rudi (op bord 2) wel 

gegeven. 

 

  
 

Helaas staat ook tegenstander Thijs Laar-

hoven hier om bekend. Het was in de partij 

terug te zien; het evenwicht werd nooit ver-

broken en er was in de verste verte geen 

andere mogelijke uitslag te bespeuren dan 

remise. Hiermee moest Venlo beide match-

punten aan Veldhoven laten. 

 

Carsten (op bord 8) kon wel nog wat terug 

doen. De partij begon rustig, pion op e4 

tegen e5 en een open d-lijn. In een stille 

stelling verloor zwart echter zijn geduld en 

verbrak hij de pionnensymmetrie dusdanig 

dat zijn koningsstelling eronder leed. 

   

Carsten � Theo van de Meerakker 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
Stelling na 42. ..., Kf8 

 

Carsten heeft net Kh2 gespeeld om, gezien 

zwarts onveilige koning, de dames op het 

bord te houden. Nu slaat hij dan echt toe: 

43. e6, f6. 44. De4, De7. 45. Lf7, f5. 46. 

Dxf5, Df6. 47. Dxc5+ 1-0   

 

Daarmee kwam de eindstand op 3½-4½. 

Het ziet er bijna gemeen nipt uit, maar we 

moeten ons niet voor de gek laten houden. 

Vier man kwijt is echt te veel, al ben ik wel 

erg te spreken over de strijd die de inval-

lers geleverd hebben. Venlo heeft gevoch-

ten voor wat het waard was. Meer dan 3½ 

bordpunt was dat echter niet. 

 

Venlo 1 - Veldhoven 1  3½-4½  

1 Joep Nabuurs - Dirk van Dooren          0-1 

2 Rudi van Gool - Thijs Laarhoven        ½-½  

3 Thijmen Smith - Huub Schenning       1-0 

4 Ololi Alkhazashvili - Ferry Daamen    0-1 

5 Piet Thijssen - Frans Wolferink           0-1 

6 Frans Mertens - Erik v Eijndhoven      ½-½ 

7 Hans v Mulekom - Gerrit Bruggeman ½-½ 

8 Carsten Fehmer - Theo vd Meerakker 1-0 
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KNSB COMPETITIE  RONDE 5  

HSC HELMOND  -  VENLO 1 

 

Door Henk van Gool 

 

GEFLATTEERD 

 

 

Halverwege de competitie zagen we ons-

zelf plotseling als achtervolger van twee 

koplopers terug. Na de onverwachte neder-

laag tegen Veldhoven 1 waren Vianen DVP 

en datzelfde Veldhoven ons op de ranglijst 

gepasseerd. Niettemin reisden we in het 

nog prille 2012 vol vertrouwen af naar 

Helmond. Ditmaal hadden we geen stort-

vloed aan uitvallers maar konden we een 

nagenoeg compleet team op de been bren-

gen. Desondanks was de uitslag van de 

wedstrijd onverwacht � en eigenlijk ook 

onterecht � hoog. Met name met de zwarte 

stukken werd behoorlijk �gezwijnd�. Deze 

wedstrijd had 8-0 voor de witspelers en dus 

4-4 tussen beide teams kunnen zijn! 

 

Bord 1 

Rudi van Gool -Ruben Venis 

Grünfeld  1 � 0  

 

Ruben is een gevreesde tegenspeler. Hij 

verliest zelden en met name met de zwarte 

kleur heeft hij een opmerkelijk hoge score. 

De verwachting was dan ook dat Rudi het 

zwaar zou krijgen. Tot ieders verbazing 

werd de uitkomst van deze partij al in een 

vroeg stadium duidelijk. Rudi greep direct 

na de opening het initiatief en voerde de 

druk zodanig op dat Ruben reeds op zet 16 

tot een wanhoopsoffer werd gedwongen. 

 

Rudi heeft veel ruimte gewonnen in het 

centrum en op de damevleugel en Ruben 

heeft daarom moeite pionverlies te voor-

komen. Meteen 16.Lxd5 faalt op 16..,Pxe5 

maar na het gespeelde 16.Pb1! kon Ruben 

kiezen tussen pionverlies of een stukoffer 

om zijn stelling te bevrijden. Het werd het 

stukoffer: 16.., Pxe5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Lxe5, Lxe5 18.fxe5, Dg5 19.Dd2, Le6 

20.e4, Dxd2 21.Pxd2, d4 22.Tfc1 De zwar-

te pionnen worden geblokkeerd en het stuk 

méér moet de doorslag geven.. De techni-

sche fase kostte nog de nodige zetten maar 

Rudi liet zijn prooi niet glippen. 

 

Bord 2 

Bart Dekker - Maarten Strijbos  

Slavisch    0 � 1  

 

Net als op bord 1 leek deze partij al in een 

vroegtijdig stadium beslist te worden. 

Maarten ging in zijn streven naar onbalans 

en stukkenactiviteit zover om maar liefst 

twee pionnen te offeren, maar daar kreeg 

hij toch echt te weinig voor terug. Gecon-

fronteerd met de precaire situatie besloot 

Maarten maar alles op de aanval te gooien. 

Bart moet wel honderd manieren hebben 

gehad om de partij in zijn voordeel te be-

slissen, maar wist geen raad met de weelde. 

Zeeën van tijd consumerend liet hij Maar-

ten langzamerhand het heft in handen ne-

men. Die greep de geboden mogelijkheden 

met beide handen aan. De ommekeer kwam 

op de 38
e
 zet. 

 

Maarten is er in geslaagd wat gaten te ma-

ken op de witte koningsvleugel. Niettemin 

had Bart met 38.Pb5! nog op groot voor-

deel kunnen bogen. In opperste tijdnood 

pakt hij echter een pion mee en komt in een 

lelijke penning terecht. 
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38.Pxe4?, Pd5?? Maarten retourneert het 

voordeel weer. Na 38..,Pe3! Is het volko-

men gelijk 39.Lh3? (en Bart mist zijn 

laatste kans: 39.Dc4!). 39.., Pd6 40.Lg2?, 

(40.f5 houdt het nog. Nu is Maarten aan de 

trekker.) 40.., Pxe4 41.Dc4, Dh5+ 

42.Lh3, Pd2! 43.g4, Dxh3+ wikkelt af naar 

een gewonnen eindspel 44.Kxh3, Pxc4 

45.Txc4, Pxf4+ en acht zetten later 0 � 1. 

 

Bord 3 

Rainer Montignies - Guus Bollen 

Engels   1 � 0  

 

Op de van hem bekende wijze ging Rainer 

in het Engels op zoek naar een klein voor-

deeltje om dat vervolgens in het eindspel 

tot gelding te brengen. Achteraf was hij 

niet helemaal tevreden omdat hij meende 

toch ergens eerder de winst te kunnen pak-

ken. Positionele stellingen kosten nu een-

maal tijd en uiteindelijk liet zijn opponent 

toch het gaatje vallen dat Rainer nodig had. 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Guus heeft de stelling lang bijeen gehou-

den. De positie is nu echter rijp voor de 

definitieve doorbraak. 

48.a4, bxa4 49.Ta1, Pc7? Met 49..,a5 had 

Guus een veld voor zijn paard op c5 kun-

nen creëren. Het toreneindspel werd door 

Rainer netjes uitgetikt. 50.Pxc7, Txc7 

51.Txa4, Tc6 52.b5, axb5 53.cxb5, Tb6 

54.Kc4, Kf7 55.Ta6, Tb8 56.b6, Ke6 

57.Kb5, Kd5 58.Ta7, e5 59.Ta4, Ke6 

60.Kc6, Tc8+ 61.Kb7, Kd7 62.Ka7  1 � 0  

 

Bord 4 

Hugo Faber -  Henk van Gool  

Siciliaans 0 � 1  

 

De tweede great escape van deze wedstrijd. 

In het 2.c3 systeem van de Siciliaan kon ik 

niet meteen het juiste plan vinden en pro-

duceerde ik wat mindere wachtzetten. Toen 

de ideeën tenslotte begonnen op te borrelen 

was het te laat en had Hugo inmiddels te 

veel druk opgebouwd. Net als Bart leek hij 

echter met zijn voordeel geen raad te we-

ten. Hij kwam net als ik in grote tijdnood 

en aarzelde daarbij net even te lang. In re-

mise stelling ging hij op zet 38 door de tijd. 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

De zwarte stelling ziet er niet aangenaam 

uit en met 28.a4! had Hugo de druk kunnen 

opvoeren. Zelf onder druk van de klok 

wikkelde Hugo echter af: 28.Txc6, bxc6 

die zet kwam onverwacht omdat het lijkt 

alsof zwart een beslissend gat op d6 laat 

vallen. 29.Dd6+, Kc8 nu moet het paard 

weg en daarop kan de zwarte dame weer 

teruggedreven worden.  
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30.Pc3, Dc7 31.Dc5, Kd7 32.Tb1, Tb8 

33.Txb8, Dxb8 34.Dd4, Dc7 35.Pa4, Da5 

36.Pc5+, Ke7 37.Db4, Db5 De zet Dxb4 is 

degelijker maar ik had gezien dat Hugo nog 

maar twee seconden op de klok had. Een 

stuk nemen kost tijd� 38.Dxb5 en wits 

vlag viel. 

 

Bord 5 

Joep Nabuurs  -  Paul van Asseldonk 

Siciliaans   1 � 0  

 

In deze Siciliaanse Maroczy viel Paul ten 

prooi aan de groepjesregel; Twee groepen 

pionnen vormen een voordeeltje ten op-

zichte van drie groepen pionnen aangezien 

die laatste kwetsbaarder zijn en meer gaten 

laten vallen. Zeker als één van de groepjes 

ook nog op de centrale halfopen lijnen van 

de opponent staan wordt de verdediging 

des te lastiger. Na het onvermijdelijke pi-

onverlies probeerde Paul er met een kwali-

teitsoffer nog wat van te maken, maar Joep 

neutraliseerde met een tegen-offer het 

zwarte tegenspel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul heeft zojuist 22..,e6 gespeeld om het 

witte paard uit zijn dominante positie te 

verjagen, maar verzwakt daarmee zijn pi-

onnenstructuur nog meer. 23.Pc3, e5 

24.Pb5 levert al een pion op 24.., a6 

25.Pxd6, Txd6 een kwaliteitsoffer in de 

hoop nog iets te hebben op de witte ko-

ningsvleugel.  

26.Txd6, Dxf2+ 27.Kh1, Pd4 28.h3, Tf3 

het ziet er nog even gevaarlijk uit voor wit  

maar: 29.Td8+, Kg7 30.Txd4! opgegeven. 

Na 30..,exd4 31.gxf3 blijft zwart een toren 

achter. 

 

Bord 6 

Maarten Smit - Ololi Alkhazashvili 

Konings Indisch    1 � 0  

 

Wat doe je tegen een witspeler die de per-

fecte partij speelt? Niets. Of je moet zelf 

perfect spelen. Maar dan moet de stelling 

wel in evenwicht zijn en dat was ze niet. 

Maarten liet zien de Sämischvariant vol-

komen te hebben begrepen. Ololi kwam 

vanuit de opening al in een mindere positie 

terecht en kon vanaf dat moment alleen nog 

maar hulpeloos spartelen. Nadat een pion 

op de damevleugel verloren ging werd de 

plus voor wit alleen maar groter. Achteraf 

baalde Ololi dat ze in tijdnood op de 40
e
 zet 

verzuimde een stuk mee te nemen, maar dat 

had ook niet gebaat, men zie: 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

In deze positie speelde Ololi 40.., Dxe4 en 

was na 41.Dxe4, Pxe4 42.Ld4+, Kg8 

43.Txc7 kansloos. Ze vroeg zich af of  ipv. 

40.., Dxe4 40.., Dxf2 nog wat opgeleverd 

had. Op die laatste zet volgt echter 

41.Txc7, Tg8 42.e5, Dd4 43.exf6, Pxf6 

44.d6, Tg2 45.Le2, f3 46.d7, Pxd7 47.Txd7 

+-- . De conclusie moet luiden dat het ope-

ningssysteem dat Ololi speelde niet klopte. 

Maarten heeft daar perfect gebruik van ge-

maakt. Aan deze nederlaag was echt niets 

te doen. 
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Bord 7 

Thijmen Smith - Jerzy Cebula 

Spaans    1 � 0  

 

Thijmen wist in de 

Birdvariant van het 

Spaans betrekkelijk 

eenvoudig in het 

voordeel te komen.  

 

 

 

 

 

 

Hij creëerde ruimte in het centrum en be-

gon vervolgens druk te zetten op de zwarte 

koningsstelling. Zijn voordeel werd beslis-

send toen hij zijn dame kon inruilen voor 

twee torens: 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

32.Txf8, cxb4 33.Txc8, bxa3 34.bxa3, 

Pb6 35.Tc6, Pc4 36.Txa6, Pd2 37.Tc1  

Thijmen had al een tijdje flinke tijdspro-

blemen maar gelukkig speelt de stelling 

zich gemakkelijk. 37.., Pc4 38.Ta7+, Kd8 

39.Ld3, De8?? 40.a4? 

 

Dit doet denken aan één van Thijmens vo-

rige partijen. Door opperste tijdnood miste 

hij de directe winst Ta8+ 40.., Dc6 41.axb5 

De tijdnood is voorbij. De witte torens do-

mineren over de zwarte dame. Thijmen had 

weinig moeite met het technische gedeelte. 

Voor de volledigheid: 41.., Db6 42.Ta8+, 

Kc7 43.Lxc4, dxc4 44.Txc4+, Kb7 

45.Taa4, h5 46.Tc5, Kb8 47.Tb4, Da5 

48.Tb1, Dd2 49.b6, Dxd4 50.Tcc1, Kb7 

51.Tc7+, Kb8 52.b7  1 � 0 

 

Bord 8 

Gerard van de Kerkhoff - Peter Schoeber 

Russisch   0 � 1 

 

Peter speelde een enge variant. Omdat hij 

zijn pion op d7 liet staan en daar nog een 

paard voor ging posteren werd zijn loper op 

c8 voorlopig achter slot en grendel gezet. 

Gelukkig kon hij na 12.Pxc6, Txe1 

13.Dxe1, dxc6 zijn loperlijn openen, maar 

hij bleef vanwege het witte loperpaar een 

wat mindere stelling houden. Het echte 

bibbermoment kwam op zet 22. 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Peter heeft wat onvoorzichtig 21.., Dg4? 

Gespeeld. Gerard had nu gebruik kunnen 

maken van een verborgen penning: 

22.Lxg7! Op Dxg7 of Kxg7 volgt Tg3, op 

Txg7 volgt Dxe6+. Gelukkig voor Peter 

overzag de Helmondenaar deze mogelijk-

heid. Na 22.Le2, Dh4 was de stelling weer 

speelbaar.  

 

In het vervolg maakte Peter dankbaar ge-

bruik van opkomende tijdnood bij de oppo-

nent om het initiatief te grijpen op de ko-

ningsvleugel. Toen Gerard niet goed ver-

dedigde werd hij gedwongen zijn dame te 

geven: 
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31.., Pd2+ 32.Dxd2 gedwongen want na 

32.Kg1, Pxf3+ 33.Dxf3, De1+ 34.Df1, 

De3+ 35.Kh1, Lh5 krijgt hij een verwoes-

tende aanval over zich heen. 32.., Txd2 

33.Txd2, Lh5 Dit is nog niet zo gemakke-

lijk te winnen, maar Gerard gaf de partij in 

enkele zetten uit handen: 34.Ld5+, Kh7 

35.Tg2?!, Lg4 36.Lf7??, Lh3 uit. 

 

 

 De 1-7 zege werd uiteraard gevierd met 

een vurig gerecht in ons favoriete Balkan 

restaurant op de Kerkstraat in Helmond. 

De feestvreugde werd alleen maar groter 

toen bleek dat Vianen en Veldhoven punten 

hadden laten liggen. Hierdoor namen we 

de koppositie in KNSB groep 2D weer over. 

De tussenstand aan kop: 

 

1. Venlo   8 26,5 

2. Vianen/DVP  8 22,5 

3. ASV   8 21 

4. Veldhoven   7 23,5 

5. DSC Delft 1  6 20,5 

 

Op 11 februari volgt thuis de topper tegen 

Vianen DVP. Hopelijk leggen we dan de 

basis voor opnieuw promotie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venlo II vs. Veldhoven II 
  

Ronde IV 
  

Seizoen 2011-2012 
  

  

 

Door: Nico van der 

Hoogt © 

 

 

 

 

 

Venlo  Velt Veldhoven 
  

  De kogel is door de kerk, de eersteling 

geboren. Een ietwat vreemd begin van deze 

beschouwingen, zo geef ik grif toe. Maar ik 

ben nog immer enigszins buiten mijn geest 

van vreugde: de eerste overwinning van 

Het Tweede staat inmiddels in beton gego-

ten en is 1 feit. Het werd tijd. 

 En dat terwijl die bewuste schaaknamid-

dag een nogal verwilderde aanvang nam.   

 Wat geschiedde? 

 Welaan, vlak voor de start bleek het toch 

al door personele problemen geplaagde 

Venlo I, nog verder in de misère te belan-

den door het last minute forfait van een 

zieke Rainer. Wat nu? Vliegensvlug nam 

mijn 1
ste

 assistent Piet de rol van schaak-

dokter op zich door zichzelf op te offeren 

en door te schuiven naar Venlo�s keur-

korps. En daarenboven Erelid, Oud club-

kampioen, oud Limburgs kampioen enz. 

enz. Huub Borghouts weten te benaderen 

om op de kortst denkbare termijn het ont-

stane gat in de opstelling op te willen vul-

len. En ja hoor, Huub kwam direct en 

speelde gewoon2� Driewerf hulde!! Daar-

bij kwam ook nog eens, dat we die dag de 

medestaartploeg tegenover ons hadden: de 

mannen uit Veldhoven. Op ons rustte, nee 

drukte de loden last van het moeten win-

nen. Een last waaronder zo menig andere 

                                                 
2
 Gewoon→Normaliter een gevaarlijk woord in het 

schaken. Hier volkomen op zijn plaats.  
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ploeg kermend & klagend zou zijn bezwe-

ken. Zo niet Venlo II. Standvastig, koel en 

calculerend werden in �De Krômme 

Schuuver� de 2 broodnodige matchpunten 

binnengeschaakt. 

We tellen weer mee. 

Een ander extra woord van dank gaat naar 

een meelevende supporter die middag; oud-

lid en captain van Venlo I medio de jaren 

�80, ik bedoel de door mij al eerder opge-

voerde onderwijscollega Ronald Traa. Van 

wie ik vorig jaar de verslagkop �Harde 

klappen M.E.� uit 1986 plagieerde3 toen wij 

(2010) ook op smartelijke wijze de ope-

ningsronde verloren van het zwakker ge-

dachte Max Euwe. Telkens als hij bij mijn 

bord verscheen, kreeg ik een krachtige im-

puls om 1 sterke zet te doen. En dat lukte 

wonder boven wonder� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald Traa 

 

Hier zal je �m hebben, medio 1982. 

Schaakmentor van o.a. Guido en Dirk 

Bergmans (zie diens �even voorstellen�)bl.3 

 

Om de klagers hier voor te zijn met hun: 

�Schei toch oët, ik wil schake zeen�, besluit 

ik maar snel deze korte introductie en ga 

over tot: 

 

Openingen, Combinaties & Tactiek 

 

Het spreekt vanzelf dat we beginnen met 

Huubs pot. Routineus schuift onze gelau-

                                                 
3
 Plagiëren is linke soep. Onlangs is er nog een Duitse 

Dr. minister om die reden op moeten stappen. Men vond 

naderhand zijn doctorale proefschrift �Zu Gut�. De gan-

se titel uit 1986 luidde overigens:�Venlo I knock-out 

door harde klappen M.E.� 

werde stand-in en - by een kalme Konings-

indiër bij elkaar. Komt vooralsnog op ge-

lijkwaardige wijze door opening en mid-

denspel. Maar dan slaat het noodlot toe. 

 

Bord 4  

 

□ Huub Borghouts (1807) 

■ Fred van Empel (1961)  

 

B 91, Koningsindisch 
Lichte commentaar: Nicolaus 

 

1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.Pf3 

0�0 6.Le2 Pc6 7.h3 e5 8.Le3 a6 9.0�0 Te8 

10.d5 Pd4 11.Pxd4 exd4 12.Lxd4 Pxe4 

13.Lxg7 Kxg7 14.Dd4+ (Pxe4) Df6 

15.Dxf6+ Kxf6 16.Pxe4+ Txe4 17.Tfe1 

Lf5 18.f3 Te7 19.g4 Ld7 20.f4 Tae8 

21.Kf2 g5 22.Ld3 Txe1 23.Txe1 Txe1 

24.Kxe1 h6 stelling met dreigpijl volgt su-

biet: 

 
 

Een argeloze Kiebitz zou hier schouderop-

halend voorbijlopen, op zoek naar span-

nender stellingen.  Maar er is �something  

rotten in the state of Denmark.� 4 Wit staat 

verloren. Zeker na Huubs:  

                                                 
4
 �Something is rotten��→Uit �Hamlet� van Shake-

speare. 1ste bedrijf, scène 4. Aldus Horatio tegen Mar-

cellus, 2 protagonisten. Er gebeuren afschuwelijke zaken 

buiten hun kasteel Elsinore. Het deugt niet aan de lande-

lijke politieke top en de vis begint aan de kop te stin-

ken� Net als nu: �Something is Rutten in�enz.� 
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25.f5 en Zijne Zwarte Majesteit dringt 

onweerstaanbaar de witte veste binnen om 

daar te brandschatten en te plunderen�  

25...Ke5 26.Kf2 26...Kd4 27.Ke2 c6 

28.Kd2 cxd5 29.cxd5 f6 30.b4 0�1 

Taaier verweer was nog mogelijk 

met:25.fxg5+ Kxg5 26.Kf2 Kf4 diagram! 

 

 
 

En deze stelling gaat weliswaar eveneens 

voor de Witte Monarch teloor vanwege de 

Dominante Donkere, maar hier moet Fred 

nog goed uit zijn doppen kijken. Een paar 

slappe zetten zouden zomaar de zaak in 

remise kunnen laten ontaarden. Overigens 

is het opvallend dat de elektronica grote 

moeite hebben dit te berekenen. Pas na 

meerdere vervolgzetten breekt langzaam 

het inzicht door� Ik zal ze wat meer chips 

gaan voeren�  

Een voorbeeld variant vervolg: 27.a3 b5 

28.b3 bxc4 29. bxc4 a5 30.Lh7 La4 31.Ld3 

Lb3 Zie analysedia. Wit wordt austempiert. 

 

 

 

 

 

 

 
 

klein 

ana-dia 

gram 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fred met Huub 

na de partij� 

 

 

 

Nogmaals dank Huub! 
 

Na deze teleurstelling maar vlot een op-

kikker; mijn eigen brouwsel van de dag. 

 

Bord 6  

 

□ Nico van der Hoogt (1854) 

■ Joost �t Hart (1792)  

 

B 50, Siciliaans 
Lichte commentaar: Nicolaus 

 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.c3 Pf6 4.Le2 Pc6 5.d4 

voor veel zwartspelers een surprise, slaan 

op e4 gaat niet wegens 6. d5 en 7.Da4+. 

Intern wist ik er o.a. Maarten & Thijmen   

mee te verrassen en te verliezen. 5�Dc7   

Een slappe zet. Dat moet pittiger: [5...cxd4 

6.cxd4 Pxe4 tòch! 7.d5 Da5+ 8.Pc3 Pxc3 

9.bxc3 Pe5 10.Pxe5 Dxc3+ 11.Ld2 Dxe5 

12.0�0 Dxd5] Hoe dan wel stelling:  
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Deze stelling had ik 3 jaar terug op het Ta-

Ta Tornooi. Winst laten lopen. Wit inves-

teert 3 boeren voor ontwikkeling. Wat vindt 

u zelf van dergelijke driestigheid? Enfin, 

terug naar het heden van toen. 

 6.0�0 g6 7.Te1 e5 8.d5 Pe7 9.Pbd2 Lg7 

10.Pf1 0�0 11.Pg3 a6 12.a4 Pd7 13.c4 

Dd8 14.h4 f5 15.Pg5 Pf6 16.exf5 gxf5 

17.Ph5 Pxh5 18.Lxh5 h6? Hier geraakt 

Joost, die het toch weten mag, af van het 

rechte pad. Om dwaalwegen in te slaan� 

 

 
 

 

19.Pe6 Lxe6 20.dxe6 Pc6 21.Lf7+ Kh8 

22.Dh5 (22.Lg5! beter) Df6? Levert de 

dame in� [22...f4 die had ik verwacht en 

dan: 23.g3 Pd4 24.gxf4 Df6 25.f5 Pxf5]  

23.Lg5  Gemeen & Vals. Ik weet het� 

 

 
G & V-stelling na 23.Lg5 

Txf7 24.Lxf6 Txf6 25.Tad1 Lf8 26.f4 e4 

27.Td5 Pd4 28.Te3 Le7 29.Tg3 Tg8 

30.Txg8+ Kxg8 31.De8+ Lf8 32.e7 1�0 
 
Tja, zo ging het en niet anders. 

 

Met geheel andere gevoelens zal Bas op 

deze schaakmiddag terugzien. De Limbo 

topscorer van vorig seizoen, moet een wis-

selbad der gevoelens zijn ondergaan als hij 

achtereenvolgens een gewonnen stelling 

naar remise laat verzanden, en die dan in 

een deceptie laat ontaarden� 

Of zoiets. 

 

Bord 3  

 

□ Jan Peters (1953) 

■ Bas van der Grinten (2041)  

 

A 45, Trompofski aanval 
Lichte commentaar: Nicolaus, Fritz 

 

1.d4 Pf6 2.Lg5 Pe4 3.Lf4 c5 4.f3 Da5+ 

5.c3 Pf6 6.d5 d6 7.e4 g6 laatste zet uit 

boek 8.Ld2 b5 [8�Lg7!?=] 9.b4 cxb4 

10.cxb4 Db6 11.Db3 Lg7 12.Pc3 [12.Le3 

Db7 13.Pc3 a6] 12�0�0 13.Tc1 [13.Lxb5 

Pbd7²] 13�a6 [13�Ld7 14.a3³] 14.a4 e6 

15.a5 Da7 16.Ld3 [16.g4!?= Is een bruik-

baar alternatief.] 16�exd5 17.Pxd5 Le6 

18.Pe2 Lxd5 19.exd5 Te8 20.Kf1 Wit ver-

liest het recht om te rokeren 20�Pbd7 

21.g3 Te5 Valt de pion aan op d5, die 
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nogal geïsoleerd staat.5 22.Kg2 Txd5 

[22�Tae8 23.The1 Pxd5 24.Kh1] 23.Thd1 

Te8 24.Pf4 Tde5 25.Lf1 Db7 26.Te1 

[26.Dc2!? Moet overwogen worden. 

26�g5 27.Pd3] 26�Txe1 27.Txe1 Txe1 

28.Lxe1 Pe5 29.Le2 g5 30.Pd3 Pc4 31.Pf2 

d5 32.Dd3 De7 33.Lc3 De6 34.Pd1 Pd7 

35.Lxg7 Kxg7 Tot zover redelijk gespeeld 

van het duo, hoewel Bas zich wel op een 

meerboer mag beroemen.  

Wits volgende zet leidt tot fase 1: 

F.1: Bas staat gewonnen. 

 

36.Pf2? beeld graag! 

 

 
 

Nu kan B. met 36�Pf6 zijn opponent in de 

Dubbele Nelson nemen en opstomen met de 

d-pion. Hij besluit echter anders. Iets beter 

voor Jan was: [36.Kf2 De5 37.Pe3 Pxe3 

38.Dxe3 d4�+] 36�f6 37.Ld1? van kwaad 

tot Ärger. [37.f4 gxf4 38.gxf4�+] 

37�Pde5 38.De2 Dd6 39.f4 gxf4 40.gxf4 

Pg6 41.Pd3 Dxf4! Een krachtig slot. (Ryb-

ka) Die er naast zit�(N) 42.Pxf4? [42.Kh1 

Dd6 43.Df3�+] 42�Pxf4+ 43.Kf2 Pxe2 

44.Lxe2 Kf7 met 2 pluspionnen wenkt de 

winst: �Ik kom Bas��. Maar die ziet dat 

niet� 45.Lg4 Pe5 46.Lc8 Pd3+ 47.Ke3 

Pxb4 48.Kd4  diagram, asjeblief 

 

                                                 
5
 �nogal geïsoleerd�, →[Fritz], typisch commentaar van 

het program. Van hetzelfde laken een broek zou dan ook 

�een beetje zwanger zijn�... Of: �tamelijk mat�.  

 
F.2: Bas staat remise 

 

Ik laat Fritz even aan het woord, want Bas 

gaat nu heftig in de fout. Ik word dan altijd 

emotioneel. Sorry. (R): Ke7?? Ziet een 

eenvoudige winst over het hoofd. 

[48�Pc6+ De rest is een kwestie van tech-

niek. 49.Kc5 Pxa5 50.Kxd5 b4 51.Lxa6 f5�

+] 49.Kc5  49�Kd8  [49�Pd3+!? 50.Kd4 

Pf4 51.Lxa6 Pe6+ 52.Kc3 f5=] 50.Lf5= 

Pa2 51.Lxh7 Pc3 52.Kb6  52�Kd7 

[52�Pe4!? 53.Lg8 Kd7 54.Lxd5 f5=] 

53.Lf5+ De loper staat daar goed op f5. 

53�Kd6 54.Kxa6  stand graag! Snel! 

 

 
 

Tja, Roem & Eer zijn als vluchtige oliën 

door Bas� vingers gevloden en verdampt. 

Zijn volgende zet zet  fase 3 in werking: 
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F.3: Bas staat verloren 

 

Want trok het noodlottige: 55.Kc6? 

[54�b4 Was noodzakelijk en het enige, 

bloedstollend smalle paadje naar een draw. 

Bijv.:55.Lc2 b3 56.Lxb3 f5 57.Kb6 f4 58.a6 

f3 59.a7 f2 60.a8D f1D ] Een analysedia-

gram ziet u verderop. De zaak verzandt in 

remise. Weliswaar kan wit (hoe?) het zwar-

te paard winnen, zwart via Df2+ de boer 

op h2. =   

En Jan gaat vooralsnog onvervaard verder 

om het karwei te klaren. 

Maar dan toch nog� 

Analysediagram na 60�f1D 

 
 

55.h4 Pe4 56.h5 Pg5 57.h6 b4 58.Lc2 d4 

59.La4+ Le4+ en de a- of h-pion gaat aan 

de wandel. Dan verbijstering alom: 

59.h7?? En hier had ik bijna fase 4 kunnen 

verkondigen: F.4: en Bas verrijst uit de 

schaakdoden. Na 59:�Pxh7! 60.Lxh7 

61.b3 Ka7 Kb5 en het loopt weer uit op 

beiderzijdige promotie en 1 ½ -je voor al-

len. Helaas. 59�Pf7? 60.La4+ Kc7 

61.Kb5 d3 62.Kxb4 Kb7 63.Lb5 d2 

64.Le2 Kc6 65.Kc4 Ph8 66.Lf3+ Kd6 

67.a6 Kc7 68.Kc5 Pf7 69.a7 d1D 70.Lxd1 

Kb7 71.Lh5 Ph8 72.Kd6 1�0 
 

Een Griekse tragedie gelijk.6 Bas had zijn 

zwarte schimmel een Trojaanse lading 

kunnen geven� 

 
Griekse krijgers worden Troje binnengesleept 

  Om een juiste stemming bij de lezer te 

borgen, snel door met Marcs pot. Hij maakt 

zijn door mij aan hem toegedichte Magi-

sche Machten weer �ns waar. Ik gaf hem 

daarom onlangs op de clubavond het prero-

gatief om enig eigen commentaar ter zake 

te leveren. Hetgeen hij met glimmende 

pretogen gretig en graag binnengriste. 

 

 

 Bord 8  

 

□ Marcel Laarhoven (1785) 

■ Marc van der Lee (1837)  

 

B 12, Caro Kann, doorschuif 

Lichte commentaar: Marc (cursief) , Nico 

 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 [4.dxc5 Pc6 

5.Lb5 e6 6.Le3 Pge7 7.c3 Ld7 8.Lxc6 Lxc6 

9.Pf3 Pf5 10.Ld4 Pxd4 11.cxd4 b6 12.cxb6 

Dxb6 13.Dd2 Tb8 14.b3 Lb4 15.Pc3 Da5 

16.Tc1 Lb5] 4...Pc6 5.Pf3 Lf5 6.Le2 e6 

7.0�0 Db6 8.b3 cxd4 9.cxd4 Tc8 10.Lb2 

Pge7 11.Pc3 Lg4 12.Pa4 Dd8 13.Pc5 Tc7 

[13...Pf5 14.Pxb7 Db6 15.Pd6+ Pxd6 

16.exd6 Lxd6] 14.Tc1 Dc8 15.Dd2 Pf5 

16.b4 Lxf3 17.gxf3 g5 18.Kh1 Lh6 

19.Tg1 Lg7 20.a3 f6  diagram, Nico! Vlug! 

                                                 
6
 �Griekse tragedie�→Heden ten dage als pleonasme 

geclassificeerd. Trouwens, eh, zwarte  schimmel� 
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Marcel heeft zich in de bredouille gewerkt. 

Marc slaat toe.21.f4 [nog beter: 21.b5 Pd8 

(21...Pce7) 22.f4] 21...gxf4 22.Lh5+ Kf8 

23.exf6 Lxf6 24.Pxe6+? Origineel com-

mentaar Marc: "Door spookschaak ver-

blind, liet ik de knol los op e6. Een fraaie 

zwarte riposte over het hoofd ziende". Dia! 

 

 
 

 

24...Dxe6 25.Tce1 Pe3! De bedoelde ripos-

te... [25...Dd7 Hier rekende ik op. 26.Te8+ 

Dxe8 27.Lxe8 Kxe8 28.Dxf4 en wint een 

stuk 28...Td7 29.Dxf5]  Plaatje! Please. 

 

 

 

 

 
 

En Marcs winstkansen zijn als neutrino�s 

zo rap verdwenen� Maar ja, M. zou M. 

niet wezen als niet� 

26.fxe3 De4+ 27.Tg2? Da ga nie goe nie� 

[27.Dg2 Tg8 28.Dxe4 dxe4 29.exf4 Txg1+ 

30.Kxg1 Te7 31.Td1 Td7 32.Kf2 Pxd4 

33.Lg4 Td6] 27...Te7 mist zijn kans: 

[27...Tg8 28.Dc2 Dxg2+ 29.Dxg2 Txg2 

30.Kxg2 fxe3 31.Txe3 Lxd4 32.Lxd4 

Pxd4] 28.Tf1 Dxe3?? (Tg8) overziet deze 

briljante afwikkeling: 29.Txf4! Drommels! 

 

 
 

 

De1+ 30.Tg1!! Het ultieme Vanderleetje. 

De tegenstander raakt in shock: "Wat doet-

tie nou? Dat kan toch niet? Toch wel, we-
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ten wij Venlonezen. Immers 30...Dxd2 

31.Txf6 en de rest ziet zelfs een mol... 

30...De6 31.Df2 Tf7 32.Lxf7 Kxf7 33.Tf1 

Ke7 34.Txf6 De4+ 35.Df3 1�0 

 

En door de ganse kosmos voer een sidde-

ring en ook de Goden zwegen stil�Sssss. 
 

Sssssssssssst� Marc speelt� 

 

  Een tevreden mens ontmoetten we die 

middag ook in de persoon van Hans. Het 

pensionadodom lijkt inmiddels goed te zijn 

ingedaald. Want zijn derde zege op rij be-

zorgde Venlo 1 kostbaar punt. 

 

Bord 5  

 

□ Mark van de Meerakker (1803) 

■ Hans Everaars (1842) TPR 2134! 

 

B 18, Caro Kann, 

Lichte commentaar: Hans (cursief) , Nico 

 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Lf5 

5.Pg3 Lg6 6.P1e2 Deze zet werd door Tal 

gelanceerd in de eerste WK-match tegen 

Botwinnik, Moskou 1960 De rest van de 

wereld speelt hier h4 �e6 7.Pf4 Ld6 8.Lc4 

Pf6 9.De2 �een weinig sterke zet. Lxf4 

10.Lxf4 Pbd7 11.0�0�0 Pb6 12.Lb3 Pfd5 

13.Ld2 a5 (a3) 14.h4 h6 15.h5 Lh7 

16.De5 a4 17.Lxd5 Dxd5 18.Dxd5 cxd5 

19.Lb4 Kd7 20.Pf1 Thc8 21.Pe3 Pc4 

22.Pxc4 Txc4 23.c3 b6 24.Th3 Tac8 25.a3  

 

 
 

Hier trekt Hans tot mijn genoegen de com-

puterschaakcapabiliteit in twijfel: �Bijna 

zeker betreden we hier het terrein waarin 

de computer slecht is: lange-termijn beoor-

delingen van het eindspel. Als mens zou je 

zeggen dat de partijzet wel slecht MOET 

zijn�.  

Lf5 26.Tg3 g6 27.hxg6 fxg6 28.Te3 h5 

29.Kd2 g5 30.Tde1 Tg8 31.Te5 Tcc8 

32.Tc1(?) h4 Het ontstaan van een zwarte 

vrijpion op h3 is nu in feite onvermijdelijk 

geworden� 33.f3 g4 34.c4?? 

 

 
 

Wit staat nu verloren. 34.Te2 met enig da-

mage-control. Nu wordt Mark opge-

dweild� Hans meldt een: �Mopping up�.  



 20 

gxf3 35.gxf3 Tg2+ 36.Ke3 Txb2 37.c5 

bxc5 38.dxc5 h3 39.Kf4 Kc6 40.Tee1 Tg8 

41.Tg1 Txg1 42.Txg1 Tg2 43.Th1 d4 

44.Ke5 d3 45.Kd4 Tf2 46.Le1 Txf3 

47.Ld2 Tf2 48.Le3 Ta2 49.Tb1 d2 

50.Tb6+ Kd7 51.Td6+ Kc7 52.Ke5 h2 

53.c6 h1D 54.Td7+ Kxc6 0�1 
 
Ultieme triomf van de Caro-Kann loper 

Lc8-f5-g6-h7-f5)   Fraai! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A  matter of mopping up matters� 

Aan ons eerste bord zit dit jaar Stephan de 

zwaarste Elo-klappen op te vangen. Met 

genoegen� Al lijken zijn partijen wel aan 

lichte achondroplasie7 onderhevig. Al na 15 

zetten houden beiden het voor gezien.  

 

Bord 1  

 

□ Albert Schenning (2031) 

■ Stephan Thijssen (2000)  

 

C 18, Frans 

Lichte commentaar: Nico 

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3 

Lxc3+ 6.bxc3 Dc7 7.Dg4 f5 Hans E.: 

"...zoals in Tal-Botwinnik, m (1), Moskou 

1960... Onbekend bij Albert dus. 8.Lb5+ 

Verlaat de geëffende paden die waren te 

betreden met 8.Dh5+ of 8.Dg3 8...Pc6 

Maar S. slaat er geen kapitaal uit. En wel 

met: [8...Kf7! 9.Dh4 cxd4 10.Dxd4 Ld7 

11.a4 Pe7 met goed zwart spel] 9.Dg3 Pge7 

10.Pe2 Rybka is minder bevreesd: 

                                                 
7
 achondroplasie →(med.):, dwerggroei. Partijen onder 

de 20 zetten. 

[10.Dxg7 Tg8 11.Dxh7 cxd4 12.Pf3 Txg2 

13.cxd4 Da5+ 14.Kf1! en Stephan zit in 

zwaar weer.]  Rain & Tears�dia 

 

 
 

14.Kf1! Analyse, Lucky S. 

10...Ld7 11.a4 Weer versmaadt Albert het 

hapklare brokje op g7 [11.Dxg7] 11...a6 

12.Lxc6 Pxc6 13.0�0 0�0�0 [13...0�0] 

14.La3 cxd4 15.cxd4 Pa5 ½�½ 

 

 
 

Slotstelling na 15�Pa5 
 
Het wordt 1-tonig, maar weer kan Albert 

toetasten op g7 met prima kansen. Hij heeft 

geluk dat ik geen teamleider van zijn équi-

pe ben. Er zou een harde noot over worden 

gekraakt� Ik hoor het al voor me: 
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[Ik (zoetgevooisd): �Ha Albert, jongen, 

beste kerel. Ga effe zitten. Wat drinken, wat 

eten? En, lekker gespeeld. Zo!? Ja, ja, ha, 

ha! O, moei? Nou (stentorend) moet je eens 

héél goed naar me luisteren, jij�..] Einde. 

De rest komt toch niet door de censuur. 

 

  Nu weer ter afwisseling een dompertje. 

Wouter viel ten prooi aan  gemeen binnen-

schijnende scherpe messen zonlicht en wat 

slordig eindspelwerk. 

 

Bord 7  

 

□ Tim van Hellemont (1882) 

■ Wouter Smeets (1869)  

 

A 00, onregelmatig, onbekend 

Lichte commentaar: Nico 

 

Na een onschuldige zettenreeks enteren we 

de partij na 27. Pf3-d4  diagram redactie! 

 

 
 

U ziet Fritz� dreigpijl. En W. wordt on-

voorzichtig� Ai,ai! Want speelt: 27...Tc8? 

[27...Pb8!? Is prima speelbaar] 28.Pxc6!± 

alsnog. Lokaas: c6 (Fr.)  Nu had de goede 

Wouter kleine broodjes moeten bakken en 

zijn pionverlies moeten nemen na: 

29�Txc6 30.Lxd5 Tc7 Maar dacht indach-

tig de Stappenmethode: �Doe iets slims�, 

spelen te kunnen: 28...Pxf4 ? en kan nu op 

de damevleugel worden opgeblazen met 

29.Pxa5 Ph4 30.Te4. Tim grijpt weliswaar 

naar het mindere: 29.Pe5 maar weet in het 

vervolg op technisch knappe wijze de + 

pion te verzilveren Pxe5 30.Txe5 Pd5 

31.Lxd5 exd5 32.Txd5 Te1+ 33.Kf2 Tc1 

34.Txa5 T1xc2 35.Ke2 b3 36.Tb5 Txd2+ 

37.Kxd2 Tc2+ 38.Ke3 Txb2 39.Tb8+ Kh7 

40.d4 g5 41.d5 Ta2 42.d6 b2 43.d7 Ta3+ 

44.Kd2 1�0     Even op de bank dan maar! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Het 

slotakkoord wordt, hoe kan het ook anders, 

gespeeld door onze �Klaviermeister und 

Sonstiges�, Duitslandexpat Jos. Hij sleept 

weer een kostbarer punt binnenboord. Ex-

cuus voor enige Germanismen trouwens. 

 
 

Bord 2  

 

□ Jos Rievers (1986) TPR 2285! 

■ Arno Eliens (1968)  

 

B 05, Aljechin 

Lichter commentaar: Nico 

 

1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.d4 d6 4.Pf3 Lg4 5.Le2 

e6 6.0�0 Le7 7.c4 Pb6 8.exd6 cxd6 9.Le3 

0�0 10.Pbd2 [10.Pc3] 10...P8d7 11.Tc1 

Tc8 12.b4 f5 13.g3 [13.h3 Lh5 14.g3] 

13...Kh8 14.a4 g5 15.a5 stelling, jongens 

 



 22 

 
 

Dàt is pas schaken! Aanvallen op tegenge-

stelde vleugels.8 De tegenstander naar de 

strot vliegen,  vastbijten en verscheuren 

en� Schaken? Verbroedert. Zegt men� 

Ze zeggen wel meer. 

f4 16.Lxf4 gxf4 17.axb6 Dxb6 18.Da4 e5 

19.c5 dxc5 20.dxc5 Dc7 21.Pe4 Pf6 

22.Pxf6 Lxf6 23.b5 Tfe8 24.De4 Tcd8 

25.Tfd1 Lh5? Na een boeiende gevechts-

fase laat Arno nu zijn dekking even zakken.  

Maar onze �Mann aus dem Osten� verzuimt 

de �Vorentscheidung� te borde te brengen. 

Stellung b.s. ! Schnell! 

 

 
Mogelijke Vorentscheidungsstellung na 25�Lh5 

 

                                                 
8
 Vleugelspel; voor Jos vanzelfsprekend een �Gefundenes 

Fressen�. Maar dat kon Arno niet weten. 

26.Txd8? Jos ziet het niet. Uitneemswijze. 

Maar: [26.Df5! En de dubbele loperaan-

greep gaat de zwarte kop kosten: 26...Df7 

27.Pg5 Lxg5 28.Dxg5 Txd1+ 29.Lxd1 

Lxd1 30.Txd1 Dg6 31.gxf4] 26...Txd8? 

Arno heeft nog steeds niets in de gaten en 

gaat aan zijn herkansing met 26....Lxd8 

voorbij... 27.Df5 Nu ziet ie 't wel... 27...Df7 

28.Pxe5 Unverzüglich 28.c6 is wel so hän-

dig. Maar Pxe5 is ook niet van slechte ou-

ders. In het vervolg laat onze man uit Ker-

ken niets meer 'anbrennen'. [28.c6 bxc6 

29.bxc6 Dg6 30.Dxg6 hxg6 31.c7 Tc8 

32.La6] 28...Dg7 [28...Lxe5 29.Dxe5+] 

29.Dxh5 Lxe5 30.Td1 Tf8 [30...Txd1+ 

31.Lxd1 De7 32.c6 bxc6 33.bxc6 Ld4 

34.Lf3 Le5 35.Df5] 31.Kg2 fxg3 32.hxg3 

Ld4 33.Lf3 Df6 34.c6 bxc6 35.bxc6 Lb6 

36.Td7 Dg6 37.De5+ Df6 38.Dh5 Df5 

[38...Dg6] 39.Dxf5 Txf5 40.c7 Tc5 

41.Td8+ 1�0 
 
En Arno zag het hopeloze van zijn missie 

in.  

Slotstelling volgt als hommage aan Jos. 

 

 
 

Slotstelling 

 

Daarmee verklaart zich de Venlose zege en 

zijn de belangrijkste zaken kort toegelicht. 

Volgen nog de obligatoire afsluitende sa-

menvattingen en overzichten. 
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Eindstand Venlo II�Veldhoven II: 4,5- 3,5 

. 

Gedetailleerd: 

 

1. S.Thijssen  A.Schenning         ½ 

2. J. Rievers  A. Eliens         1-0 

3. B.vd. Grinten J. Peters         0-1 

4. H. Borghouts F. van Empel         0-1 

5. H. Everaars M. vd. Meerakker 1-0 

6. Nico  J. �t Hart         1-0 

7. W. Smeets  T.v. Hellemont      0-1 

8. M.vd. Lee  M.Laarhoven         1-0 

 
. 

Stand in 3 H 

 
1. Paul Keres 2 2074 7 21    5 5   4  7 

2. Geleen 2110 7 20½    4   5 5½ 6  

3. De Combinatie 2004 6 19     4  4 6  5 

4. Dubbelschaak '97 2048 4 16½ 3 4    4   5½  

5. Venlo 2 1899 3 15 3  4    3½   4½ 

6. D4 1947 3 15    4    3 4 4 

7. SMB 1927 3 14½  3 4  4½    3  

8. RSC "t Pionneke 2050 3 13½ 4 2½ 2   5     

9. HMC Calder 3 1896 3 13½  2  2½  4 5    

10. Veldhoven 2 1919 1 11½ 1  3  3½ 4     

 

 

 

Peter Smith betrapte als clubfotograaf die 

middag een vlijmscherpe Hans. Dank! 

 

 

 
 

© Peter Smith 

 
 

 

 

Gevonden: Russische advertentie mobiele 

communicatie 

 

Geïnspireerd door een prent van Sandro del 

Prete 
 

 

 

Tot ziens! 

 

 

W.G. Nico 
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Pionneke I vs. Venlo II 
  

Ronde V 
  

Seizoen 2011-2012 
  

  

 

Door: Nico van der 

Hoogt © 

 

 

 

 

 

Roering in Roermond 

 

  Een klaterend applaus markeerde het slot 

van een enerverend middagje competitie-

schaak die zaterdag, toen, in de stad van 

outlet-center, Munsterkerk en bisschops-

staf. En Ratten- en Cattentoren. 

Remunj, zoals de inheemse bevolking haar 

ook wel liefdevol noemt. Verbonden met 

ons eigen Venlo door de ligging aan de 

Maas,  het gedeelde verleden van Hanze-

stad en beide vroeger zuchtend onder het 

juk van wrede Hertogen van Gelder. Dat 

schept 1 band zou je zeggen.  

  Zeker. Echter weerhield dit de beide 

schaakteams van dienst er die middag niet 

van elkaar duchtig de schaakmaat te (wil-

len) nemen. Met een zinderende schaak-

middag tot gevolg. En die door een knok-

kende Stephan middels een vechtremise 

werd bepaald op een collectieve vredespijp.   

Over die pot later meer. Vier vier dus.  

  Maar toch. Want hoewel de Midden- 

Limburgers maar allerliefst zo�n 1200 

elootjes meer op de weegschaal brachten, 

hadden de Venlonaren weer de kans op een 

knock-out. Van de Roermondse équipe, 

bedoel ik. Maar zo ver kwam het dus niet. 

Tja, dit alles kon ik ditmaal allemaal live 

vervolgen: wegens overcompleet zat ik aan 

de kant. Evenals Hans van M. Als een 

vleesgeworden uitgave van Waldorf & 

Statler aanschouwden en bespraken wij de 

zaken in de speelzaal. De schakers daarbij 

als Muppets acterend�  Lachen! 

 

Hier het illustere duo in gesprek. 

 

  Goed, onze status van veredelde Kiebitz 

stelde me wel in staat om het format van 

deze reportage te gieten in de vorm van 1 

lineair-chronologisch temporele partijenbe-

schouwing. Ofwel: hoe eerder de pot ge-

klaard, hoe eerder verklaard. Ook pas ik 

verder de comprimerende indikmethode 

toe; immers heeft u al het uitgebreide relaas 

aangaande Veldhoven achter de kiezen.  

Oververzadiging ligt op de loer� 

 

Hoe, wie, wat & waarom (niet) 

 
Bord 4  

 

□ Geert Peeters (2073) 

■ Geert Hovens (1959)  

 

In een Grünfeld Indiër boet onze Tegelse 

Pavarotti op de 15
de

 zet al een kostbaar 

boertje in. De andere Geert lijkt hierdoor 

echter meer onder de indruk dan dae van 

ôs. Produceert wat mindere zetten, opent 

onnodig de f-lijn waardoor de korte rok 

voorlopig in de kast blijven moet. Om dan 

op de 21-ste een onvervalste blunder uit 

datzelfde meubelstuk te trekken. 

Geheel in strijd met diens doorgaans zo 

solide speelstijl� 

Diagram mensen! Tempo! 
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Stelling na 21.Dd3xb5? 

 

De witte Geert sloeg daar een pion. Katach-

tig reageerde zijn zwarte alter ego met: 

21�La6 22.Pc1 Dxg2 23.Dxa6 Dxh1+ 

24.Kd2 Dxe4 25.Dd3 Dg2+ 26.Pe2 e4 

27.Da6 Dxh2 0-1 

 

En net op tijd wist ik de Tijger af te houden 

van het galderen van het triomflied: �Vin-

cere, vincera�, uit de opera �Il tigre de 

Tigulia�, van Puccini� 

 

Tussenstand: 0-1 

 

Bord 6  

 

□ Gerard Roufs (2002) 

■ Piet Thijssen (1851)  

 

  Beide routiniers worstelen zich redelijk 

door een tweesnijdende Ben-Oni heen. 

Wanneer het thematische witte e4-e5 zich 

aan de kenners opdringt, gaat Gerard in een 

brisante positie het slechte pad op en ont-

popt zich als moordenaar van eigen stel-

ling. Piet speelt dan de rol van schout, 

schepen en scherprechter met verve en 

weldra rolt Gerards hoofd door het ge-

meenschapscentrum� 

Gelukkig is dit slechts metaforisch bedoeld, 

mensen!  

Diagram na: 24.Pc3-e2? 

 

Plicht was dus 24.e5 bijv. b4 25.Pc4 bxc3 

26.bxc3 h6 27.Lxf6 Pxf6 28.Pxd6 Ted8 

29.exd6 Lxf6 en Gerard houdt het later af-

gehakte hoofd nog boven water. 

Goed. Het vervolg: 24�h6 nog krachtiger 

ware 24�Pxe4! 25.Lxe4 Txe4 26.hxg4 b4 

27.Pc2 Tbe8 28.Tde1 h6 29.Lxh6 (moet 

materiaal teruggeven)�Lxh6 en de bijl 

suist reeds naar beneden� 25.Lh4 Pxe4 

26.Lxe4 Txe4 27.hxg4 Lxg4 28.Tfe1 b4 

29.Pb1 Tbe8 30.Pc1 Ld4+ 31.Kh2 f6 

32.Txe4 Txe4 33.Dg2 De7 34.Pd2 Te1 

35.Pd3 Te2 36.Pf2 en Gerard vond het si-

multaan wel welletjes. 0-1 

 

 
 

Tussenstand 0-2 
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Tot zover ontrolde zich er een in een stoute 

droom aan mij geopenbaard scenario. Maar 

dan een koude douche. De extern uitste-

kend opererende Hans E. loopt na 3 zeges 

weer eens tegen een nederlaag aan. In zijn 

analyse meldt hij nuchter: 

 

�Ik ging op dwaalwegen met een pionoffer 

dat o.a. aanvalskansen op de zwarte koning 

moest opleveren, die echter o.a. op een oer-

lelijke misrekening berustten. Toen klopte 

het niet meer en was mijn stelling een ma-

chine met een constructiefout�� 

 

In deze Spaans (Zaitsev variant) getoonzet-

te pot, ga ik maar direct over naar dat de-

fect.  Ik beloofde u immers een bondig ver-

slag, zonder irritante en niet ter zake doen-

de uitweidingen en voetnoten.9 

 

Bord  5 

 

□ Hans Everaars (1842) 

■ CM Ivan Utama (2072)  

 

  CM staat voor: Candidate Master. De ne-

derigste aller schaaktitels. Een minimum 

van 2200 Elo is vereist.  

Enfin. In deze Spaanse Zaitsev gaat Hans 

na 11 zetten een stellingsherhaling uit de 

weg. Want daarvoor heeft hij huis en haard 

                                                 
9
 Ja, die zult u in dit verslag niet aantreffen. Ach, alles 

moet snel en kort tegenwoordig. Diepgang? Och meneer, 

da�s ouwe koek� Dat is zó 1900� 

niet verlaten en de duizenden uren van stu-

die, analyses en beschouwingen geïnves-

teerd� Maar daardoor komt de CM licht in 

het voordeel. Levert dat dan stante pede 

weer in. Het gaat daarna langere tijd rede-

lijk gelijk op. Dan slaat het noodlot toe� 

 

Stelling na: 25.Dd1-e2? 

 

 
 

Hans dacht hier aan dreigingen als Dxb5 of 

De3 met Pf5 en attaque op de Zwarte Ko-

ning. Het komt daar niet van. Hans 

zelf:�Kernpunt�.dat ik mij hevig en lelijk 

verrekende in de laatstgenoemde dreigin-

gen�� Nu winnen zowel 25�b4, onder-

mijnt de gepende rossinant, als het gespeel-

de 25�Lc5  26.Pgf5 b4  27.Ld2 dxe4 

28.De3 en Hans hield het even later voor 

gezien. 0-1 

 

Tussenstand: 1-2 

 

 Even schrikken dus. Maar geen nood ge-

klaagd, want was daar niet ene Bas bezig 

die andere Candidate Master, Joost, het 

schaakleven te verzuren en te vergallen?  

Inderdaad. Na enkele onfortuinlijke neder-

lagen extern, wilde de LISB. topscoorder 

2011 weer eens een succeservaring opdoen. 

En dan is een kandidaatmeester een dank-
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baar potentieel slachtoffer. Doar zit vleis 

aan�10 

 

Bord  3 

 

□ Bas van der Grinten (2041) 

■ CM Joost Heltzel (2206) 

 

Bas geeft in een Alapin Siciliaan het 

witte voordeel snel uit handen. Opzette-

lijk. Door vroeg materiaal  te ruilen, 

dame en meerdere lichte stukken, wordt 

de zaak al ras vereenvoudigd. Maar dan 

maakt Joost 1 graverende fout, waarna 

B. toeslaat en zwart hardhandig op diens 

omissie terechtwijst� 

 

Stelling na 20�Tb8-b5? 

 

 
 

Nu wordt het zwarte pionnencentrum aan 

gruizelementen geschoten.  

21.Pxe5 Txb2 22.Te1 Txa2 23.Pxc6 Te8 

24.Lc5 a3 25.Pd4 Td2 26.Lxa3 Td1 

27.Pc2 f6 28.f3 Txe1+ 29.Pxe1 Kf7 

30.Kf2 Tb8 31.Pd3 [31.Pc2 maakt de 

kwestie nog simpelder] 31...Tb3 32.Lb4 d4 

33.Pc5 cool en beter:[33.Kxe2 dxc3 

34.Kd1 Tb1+ 35.Kc2] 33...Tb1 34.Kxe2 

dxc3 en hier is het weer de allerhoogste tijd 

voor een diagram. De Venlonaar heeft hier 

                                                 
10

 Doar zit vleis aan→[Venloos dialect], daar zit vlees 

aan; dat is de moeite waard. 

& daar weliswaar een wat makkelijkere 

winstweg kunnen bewandelen, maar kan 

het punt nog steeds binnenboord halen. Al-

leen� het is een smal pad daarheen. En Bas 

ziet dat niet en laat een immens opgeluchte Joost naar remise 

ontsnappen� 

Ontzetting bij Statler en Waldorf! 

Ontzettingsstelling na: 34�dxc3 

 

 
 

En nu? Juist! Goed gezien! 35.Pa6! bijv.c2 

36.Pc7 c1D (paardpromo rekt de doods-

strijd slechts) 37.e8D en mat bovendien! 

Bas greep jammer genoeg naar 35.Lxc3 en 

na Kxe7 kwijnde de stelling naar remise 

weg. Zoals Joost al direct aangaf� 

En het kandidaat promopionneke op e7 

snikte even zachtjes toen het bruut geslagen 

werd. Analoog aan de affaire van de Prin-

ses die de kikker tot Prins wil wakkerkus-

sen, maar op het moment suprême een 

hartverscheurende hoestbui krijgt. De 

koudbloedige springt van schrik weer in de 

sloot�Geen transformatie vandaag. 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, bijna 
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Wij leven mee! Er kwam nog:  

36.Pe4 Kf7 37.Kf2 Tc1 38.Ld2 Tc2 

39.Ke3 Ta2 40.Kd3 Ta3+ 41.Lc3 ½�½ 

 

Tussenstand: 1,5-2,5 

 

De stemming kwam er dus steeds meer in.  

 

  Jos was uit de Heimat overgekomen om 

de tweede viool te bespelen. 

 

 Bord 2 

 

□ Guido Royakkers (2145) 

■ Jos Rievers (1986) 

 

  Deze ontmoeting kan worden geken-

schetst als oerdegelijk. Een Pirc vervlakte 

al snel tot ein totes Rennen. De stukken 

vlogen er namelijk wel vanaf� 

Na 46 zetten ontstond de volgende eindpo-

sitie met Rybka�s waardering: 0.00� 

 

Tote Hosestellung na: Ld6-c7 ½ - ½  

 

 
 

Een uitgetekende prestatie van Jos, gelet op 

de Elobedragen! 

 

Tussenstand: 2-3 

 

  Idem eender geldt voor de goede Marc. 

Hij kreeg het aan de stok met de sterke Paul 

Aben. 

Koel, kalm en keurig schoof hij �n  ½je bij-

een. Maar� wacht eens even, potjandorie! 

Had dat niet meer kunnen/moeten wezen? 

De vraag stellen, is hem beantwoorden. 

Ja. 

 

Bord 8 

 

□ Paul Aben (1973) 

■ Marc van der Lee (1837) 

 

  Grotendeels gelijkaardig aan de vorige pot 

was de clash tussen Paul en Marc. Er werd 

vlijtig geschoven, nagedacht en afgeruild. 

Na 20 zetten was Pauls openingsvoordeel 

geneutraliseerd en schaakten beiden  43 

zetten later naar de volgende stelling: 

 

Niets aan het handjestelling na 

43�Pb8xc6 (sloeg een paard) 

 

 
 
Evaluatie: 0.00  Maar toch loert er in het 

zwarte struikgewas een groot  schaakmon-

stergevaar. Legio zetten dringen zich op om 

het équilibre te handhaven. Paul vindt er 

echter een die zwarts duivels kan ontbinden 

nl.: 44.g4? � Lost Marcs dubbelboer op en 

Pauls koningsvleugel raakt zwaar gecom-

promitteerd, mede door de krakkemikkige 

positie van El Rey Blanco. Beslissend was 

nu: 44�d4+!! Met schaak! 45.exd4 fxg4 
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46.hxg4 h5!! De enige die wint. 47.g5 Pe7 

48.Lb7 Pd5+ dia! Opschieten s.v.p.! 

 

Was wäre wenn diagram na 48�Pd5+ 

 

 
 

Uit, Dames & Heren! De vrije h-pion kan 

alleen nog met Kd2 worden afgestopt, maar 

dan valt b4� 

M. speelde: 44�fxg4 45.hxg4 en kan nog 

steeds afkillen met 46�d4+ of 46�h5 Hij 

weigert categorisch & consequent boven-

staande suggesties op te volgen: 45�f6? 

46.Lh3? Ook Paul heeft niks in de smie-

zen. Lf3 was weer o.k. Marc neemt zijn 

laatste kans op d4+ niet waar en komt met: 

46�g5? 47.f5 Ke5 en de vrede is hersteld. 

½ - ½  op 54. zie diagram! 

 

 
 

Tussenstand: 2,5-3,5 

 

 
 
Paul en het schaakmonster�Schaken; gezellig! 

 

  Een ellendig middagje beleefde onze op 

home ground spelende Wouter, immers 

woonachtig in de bisschopsstad. Na een 

zeeslang11 van 104 zetten moest hij het punt 

ter plaatse laten. Wat gebeurde er in �s he-

melsnaam?  

 

Bord 7 

 

□ Wouter Smeets (1869) 

■ Narcis Sofic (1919) 

 

  Lange tijd weet Wouter, die zijn Roer-

mondse Pappenheimers kent, de geduchte 

Narcis onder de duim te houden. Moeite-

loos, zo lijkt het W. & S. Bekijkt u zelf 

maar eens de stand van schaken na zet 41 

van wit. Zulks na 41.Df3-e4 diagram, nu! 

 

                                                 
11

 Zeeslang→lange schaakpot. In �Schaakkuriosa�, 

A�dam 1974 geeft Krabbé als langste de partij Pilnik-

Czerniak, Mar del Plata 1950 met 191 zetten! (1/2 -1/2) 
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  En weer: score 0.00  Geen der partijen 

kan eigenlijk iets zinnigs gaan ondernemen. 

Remise dus? Nee dus. Gezien de tussensco-

re, ziet/wordt Narcis (zich) verplicht door 

te spelen. Zo heurt het! In slaap gewiegd 

door een aantal schuiffie schuiffie zetten, 

gaat W. plots richting afgrond� 

 

Afgrondstelling na 64.De2-b2? 

 

 
 

  En komt bijna onder de raderen: 64�Df3 

65.Tf2 Dg4+?  Narcis laat hier de kans lo-

pen om zijn stadgenoot het stof uit de broek 

te kloppen met: 65�Dh1+ 66.Th2 Df1+ 

67.Tg2 Df5+ 68.Kh2 Td8 en de zwarte to-

ren dringt met vernietigende kracht Wou-

ters stelling binnen, -+1,89 aldus het elek-

tronische orakel� En N. wijst die sterke 

zet ook even later losjes van de hand. Wou-

ter overleeft voorlopig. Oef!  

  Dan volgt weer een periode van �zetten, 

omdat het moet�. Wouter raakt vermoeid. 

En verslikt zich na 86 zetten. Klein diagram 

Na 86�Dh1-b1 

  

0.00 geven nu 87.De3, Dd4 of Df4. W. trok 

helaas: 87.Ke3? onderbreekt de dekking 

van c5. �Dc1+ (Tc8 nog beter) 88.Ke4 

Tc8 89.Td7 Db1+ 90.Td3 En weer kan 

Narcis met 90�Td8 het pleit beslechten. 

Kàn, want Wouter glipt weer van de haak 

na: 90�Dh1+? (geinig, op 65 nog goed 

voor de zege, hier een slag in het water) 

Kf4 91.Dc6 Dd2? 91�Kg5! En Wouter is 

back in business. Maar ja, toen sneuvelde 

de kapitale c-pion en Wouter zelf  dus na 

104 zetten.  

 

Het zijn die zware momenten in het scha-

kersleven die somtijds verleiden tot over-

wegingen om het hardvochtige spel in te 

ruilen voor onschuldiger tijdverdrijf zoals: 

snelpunniken met 5 kleuren draad, ge-

blinddoekt figuurzagen voor volwassenen, 

het bij volle maan  vocaal de lokroep imite-

ren van de grote groengestreepte breed-

bekkikker of het beschilderen van opgegra-

ven 12
de

 eeuws aardewerk. Ik ken zelfs 1 

schaker die wou gaan dammen� �t Was 

dan ook een platvloers type. 

 

Wij wensen Wouter een voorspoedig her-

stel toe! 

 

Wouters zeeslang 
 

Och, 104 zetten ja. M�n pa werd 191! 

 

 

Tussenscore: 3,5-3,5! De spanning stijgt! 

 

  In deze fase van de strijd resteert dan dus 

de reeds in mijn intro geannonceerde strijd 

op het topbord tussen Stephan en de hoog-
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geëlode Ger. Had de eerste al op paranor-

male wijze  het vorige verslag gelezen? 

Met daarin mijn subtiele verwijzing van de 

lichte achondroplasie12 van zijn partijen?  

Het is ook de fase waarin Waldorf & Stat-

ler voortdurend pendelen tussen speel-

zaal/bar en de sanitaire voorzieningen. 

Spanning & bier slaan al snel op de blaas 

bij ouderen� 

Hoe het ook zij, nu rolt er een adembene-

mend 78-zets gevecht uit. En weer heeft 

Stephan er eentje voor zijn verzameling: 

�Mijn 60 gedenkwaardige partijen�.  

  Loos! 

 

Bord 1 

 

□ Stephan Thijssen (2000) 

■ Ger Janssen (2221) 

 

  Beiden schoeien hun modus operandi op 

een Pirc, meer specifiek op de Oostenrijkse 

aanval. Kenmerk: wits e4, d4 en f4. Dan 

blijkt S�s lange rok na 10 zetten een theore-

tische innovatie! Daar waar het restant van 

de schaakwereld (tot heden) de korte aan-

trekt. Even later trekt hij, jodelahiti, vroeg-

tijdig ten aanval. Offert pion plus kwal� 

 

De stelling ter zake na 18�Ld7-c6 

 

 
 

                                                 
12

 Achondroplasie:→dwerggroei 

Offert pion, althans wel na: 19.De2 (Dxe7). 

�Lxh1 20.Txh1 e6 21.h4 exf5 22.h5? De 

eerste dwaling komt op Stephans conto. 

Plaatje! 

 

 
 

Nu kan Ger zich 1 hoop ellende besparen: 

22�Dc6 (-+1,9), verhindert de batterij-

vorming met Dh2. Tòch 23.Dh2? Le5! 

24.Dh4 Lg3 25.Dh3 fxg4 26.Df1 Ld6 en 

wit bijt in het zand. G. komt met: 

22�fxg4? En redt zo Stephans vege lijf. 

Die zijn zware artillerie op de open h-lijn 

weet te posteren. Doch even later krijgt de 

Roermondenaar wéér een excellente kans 

om de Venlonaar een oorwassing te ge-

ven� 

 

 
 

Oorwasstelling na: 26.Ld2-f4? 
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  Ger kan nu met een boeket aan zetten de 

zege veiligstellen. De fraaiste bloem: 

26�Te3!! Die mag op straffe van een mat 

in 1 niet worden genomen. Er dreigt Th3. 

Rien ne va plus. G. evenwel vindt 

26�Tac8?? het beste en staat dan na 

27.Ld6! ineens heel erg verloren. (+- 3,60)  

(Hier moest Statler even geëmotioneerd 

aan de buitenlucht)  

Er kwam: 27�f5 28.Lxf5! Kf7 � 

Jongens, diagram! Opschieten! 

 

Hier had Stephan eeuwige roem en contri-

butierestitutie kunnen verwerven met, u 

ziet het zelf ook al wel: 29.Lxg6+!! En de 

Zwarte Monarch wordt opgejaagd, achter-

volgd en neergelegd. Voor de diehards de 

taaiste defensie: 29�Ke6 30.Te1+ Kd7 

31.Lf5+ Kc6 32.Le7!! hier schieten de uit-

roeptekens tekort. De enige. Dreigt o.a. 

Dd6+ of Te6+. 32�.Txe7 33.Txe7 en er 

rest een rokende ruïne� Een goede captain 

roept hier tegen zijn speler: �Geef op!� 

Toch? Zie zelf. Geef op stelling: 

 

  Uiteraard had S. wel naar 29.Lxg6 geke-

ken zo verklaarde hij later, maar: �Ik zoog 

gen mat�.13 En had dan kunnen uitwijken 

naar het eveneens winnende 29.Lxc8. Komt 

echter met: 29.Df4 g5 30.Dxg4 Dxd6 en 

0.00! Als dan even later de dames worden 

uitgeruild, resteert er een eindspel waarin 

zwart 1 pion meer heeft. Door het sterk ni-

vellerende effect van ongelijkveldkleurige 

lopers wordt zoiets vaak remise. Toch 

brengt Stephan zichzelf na 60 zetten weer 

in acuut doodsgevaar! O, Stephan, jongen, 

pas toch op!  

 

  Speelt: 60.Lf5-h7? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu wordt hij opgebracht. 61�Th8 62.Ld3 

Th1+ 63.Tf1 Th2 64.Tf6 Td2+ (g4) 

65.Ke1 Rap mensen. Dia! Klein. 

 
                                                 
13

 �Ik zoog gen mat�→[Venloos dialect]: Ik zag geen 

mat.  
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65�Kc1! Triomfmars! Bijv. 66.Txb6 g4! 

67.Tg6 g3 enz. Goed. U voelt hem al aan-

komen, en wederom werd de fatale dolk-

stoot niet uitgedeeld. De Goede Ger speel-

de zelfs: 64�Txd3 65.cxd3 met pais en 

vree. Die dus na 78 zetten werd bereikt.  

Met het applaus als zeldzame toegift.  

Een pot met een hoog 8-baan gehalte en, 

eufemistisch, met wederzijdse kansen�  

Waldorf & Statler gingen aan het bierin-

fuus. 

 

Zo werd om 19.00 uur in harmonie de vre-

de getekend. Maar toch� Eindstand: 

 

Pionneke I � Venlo II: 4 - 4 
 

Per geval: 

 

1. Ger Janssen � Stephan Thijssen  ½ 

2. Guido Royakkers � Jos Rievers  ½ 

3. Joost Heltzel � Bas vd Grinten   ½ 

4. Geert Peeters � Geert Hovens    0-1 

5. Ivan Utama � Hans Everaars     1-0 

6. Gerard Roufs � Piet Thijssen     0-1 

7. Narcis Sofic � Wouter Smeets   1-0 

8. Paul Aben � Marc vd Lee           ½ 

 

De stand: 

 
    Klasse 3H        Mp Bp  

1.  Paul Keres 2     9  28  

2.  Geleen           9  26½ 

3.  De Combinatie    8  24  

4.  SMB              5  19  

5.  Dubbelschaak '97 4  19½ 

6.  Venlo 2          4  19  

7.  RSC �t Pionneke  4  17½ 

8.  D4               3  17  

9.  HMC Calder 3     3  14½ 

10. Veldhoven 2      1  15 
 
U bent weer bij! Tot ziens. 

 

 

W.G. Nico 
 

 

 

 

In harmonie werd afscheid genomen� 

 

 
Ach meid, het was allemaal niet kwaad bedoeld� 

 

 

and 1...Bxf5 2.Kf3 mate! as well as 1...Kxf5 

2.Qxd5 mate, 1...d4 2.Qa5 mate and 1...g4 2.Qf4 

mate 
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DING, DONG� 

 

Schaken met de gong 

 

Door Nico van der Hoogt 
 

 
 

 Traditioneel biedt de Tweede Kerstdag de 

Venlose schaker het ultieme uitbuikmiddel: 

ons gongschaaktoernooi. Ook dit jaar werd 

die draad weer opgepikt. Modus Operandi: 

een door Jan op de Laak op ingenieuze wij-

ze in elkaar geknutselde apparatus secretis, 

geeft elke 10 tellen een door merg en pijp 

bijtend signaal van zich af. En of de scha-

ker dan maar zijn zet wil doen! En dat doet 

die doorgaans. Dat daarbij soms ijzingwek-

kende blunders worden geboren, ach, da�s 

inherent aan dit spelletje. Er mag dan ook 

(beperkt) gelachen worden! Hieromtrent 

nog even een poging in het kader van �Op-

sporing Verzocht�. 

  

�Wie heeft  kennis van de verblijfplaats van 

een rond, grootmodel 1-wijzers oranje 

uurwerk, dat, mits aangesloten op 1 elektri-

sche 220 volts bron, met instelbare regel-

maat een akoestisch kermend geluid laat 

horen. Eigendom van de Kon. Erk. Venlo-

sche Schaakvereeniging, geheten: de gong? 

Het wordt sedert 10 jaren vermist. Het be-

stuur heeft een beloning van � 2,- uitge-

loofd voor diegene(n), die informatie 

heeft(hebben) die kan leiden tot opsporing 

van bovengemeld attribuut�.  

 

Goed, er meldde zich een dozijn schakers 

ter plaatse dat enthousiast aan de slag ging. 

Strijdend om 6 flessen goddelijke Venlose 

wijnen. Dat aantal deelnemers kan natuur-

lijk veel beter; we zullen het volgend jaar 

naar de agitpropcommissie van de vereni-

ging de oekaze doen uitgaan om meer 

ruchtbaarheid aan dit unieke gebeuren te 

geven. En, noteert ú alvast die datum met: 

GONGSCHAKEN. 

 

Afrondend: zo�n 4 uur later en 11 partijen 

verder bleek een door Kim Clabbers inge-

vlogen Oosterbuur oppermachtig: 10 uit 

11! Slechts 1 maal gestuit door Peter 

Schoeber. Ook opvallend: diezelfde Kim 

(nog onder Oekraïense invloed?) startte met 

4 nullen. Om er dan 4 eentjes binnen te 

schuiven� En dan Johan, beter bekend als 

Boebs zoon, amper nog schakend, grijpt 

soeverein het zilver. Tja, gongschaak, er is 

veel mogelijk! 

 

De eindstand: 

1. Michaël Knippel     10 pnt. 

2. Johan Jacobs!             8 

3. Bas vd Grinten       7 

4. Jos Rievers        7 

5. Marc vd Lee        7 

6. Peter Schoeber       5,5 

7. Nico         5 

8. Kim Clabbers       5 

9. Jan op de Laak       4 

10. Hans Leenders       3 

11. Piet Kuntzelaers       3 

12. Ad Burgmans       2,5 

Aldus toernooileider: Nico 

 

Tot volgend jaar! 

 

 
 
Een stolzer Michaël (r) ontvangt zijn prijs uit 

handen van de toernooidirecteur. (foto Bas) 
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Шахматы в Украине!  
Schaken in Oekraïne! Deel IV 

 

door Kim Clabbers 

 

Net als de meeste van jullie heb ik de afge-

lopen weken Tata Steel Chess 2012 ge-

volgd en gehoopt dat �onze� Jan Timman 

weer als een jonge God zou schitteren in de 

B-groep.  Met 6 uit 13 eindigde hij in de 

middenmoot. Zelf gaf hij als verklaring het 

stormweer in Wijk aan Zee waardoor hij de 

slaap slecht kon vatten, maar ik ben bang 

dat de rode wijn in het hotel hem beter 

smaakte dan serieuze partijvoorbereiding.  

Drie jaar geleden heb ik eens meegedaan in 

een simultaan met Timman (voor de duide-

lijk-heid: Timman was de simultaangever, 

niet ondergetekende), en bij elke nieuwe 

rond-gang werd zijn wijnglas weer gevuld. 

Maar helaas kon een nuchtere Kimman een 

halfdronken Timman toch niet verslaan, 

ook al lokte ik hem in één van mijn dode-

lijkste Caro-Kimm zijvarianten.  

 

De Oekraïners hebben het niet slecht ge-

daan bij Tata. Василий Иванчук (Vasilij 

Ivanchuk) en  Илья Нижник (Ilya Nizj-

nik), pas 15 jr(!), haalden beide 7,5 uit 13 

in de A en de B groep.  

Terug naar Oekraïne! Het werk in de agra-

rische sector staat �s winters op een laag 

pitje, maar dat kan ik van de verwarming 

niet zeggen. Sinds vorige week is het over-

dag maximaal -10 en �s avonds -20 graden 

vorst (hoeveel �s nachts kan ik jullie niet 

zeggen, want dan slaap ik). Voorspelling is 

dat het richting -30 gaat de komende dagen. 

In tegenstelling tot Nederland, waar -3 al 

zorgt voor overbelasting van de ANWB en 

vechten bij het erwtensoep-schap in de Jan 

Linders,  is iedereen hier voorbereid en 

draait alles gewoon door. Het is normaal 

dat men drie paar handschoenen heeft (voor 

0 graden, -10 graden en voor extreme kou) 

en pas vanaf -20 graden hoeven de kinde-

ren niet meer naar school.  

  
Ook bij -23 gaat het leven gewoon door 

 

Ook het sociale leven staat niet stil en vori-

ge week ben ik met enkele vrienden naar de 

banya (russische  sauna) geweest. Het is 

geweldig om elkaar eerst in het zweethok 

met berkentakken af te ranselen, en daarna 

door de sneeuw te wandelen. De berken-

takken schijnen goed te zijn voor de door-

bloeding, wat menige rode rug wel beves-

tigde .  

 

 
Partijtje in de sauna met Сергей (Sergej) 

 

Een avondje sauna is natuurlijk incompleet 

zonder verkoelend bier en een verwarmend 

schaakspel. Bier was er genoeg, maar we 

waren het schaakbord vergeten!!! (indien 

deze opgebiechte ernstige nalatigheid resul-

teert in een schorsing (of andere strafsanc-

tie) door de Venlose Schaakclub, dan zal ik 

dit moeten accepteren ) Gelukkig konden 

we bij de buren een schaakspel lenen. Ik 

geloof niet dat er in Oekraïne veel huizen 

staan zonder schaakspel. Ik kan me voor-

stellen dat het in Venlo een stuk lastiger is 

om bij de buren �s avonds laat een schaak-

bord te lenen: �Ein schaakbord..? Ut is heej 
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neet De Beerendonck (bejaardenhuis in 

Venlo)! We hebbuh wal eine sjoelbak. Wil-

se dae hebbuh, knöl?�  

 

Ter afsluiting en vermaak een miniatuur, 

namelijk tussen de 14-jarige (!) Kasparov 

(met wit) en Gay West tijdens de match 

USSR-Australia: 

 

1. e2-e4, c7-c5    

2. Pg1-f3, Pg8-f6 

3. Pb1-c3, e7-e6 

4. d2-d4, c5xd4 

5. Pf3xd4, Lf8-b4 

6. e4-e5, diagram 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ..., 

Pf6-d5   

7. Lc1-d2, Pd5xc3 

8. b2xc3, Lb4-f8 

9. Lf1-d3, d7-d6 

10. Dd1-e2, Pb8-d7   

      

11 Pd4xe6!, diagram 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 11. ..., f7xe6 volgt: 

12 De2-h5+,  g7-g6   

13. Ld3xg6, h7xg6  

14. Dh5xg6+, Ke8-d7  

15. Ld2-g5+ met dameverlies 

11 ..., Dd8-b6 

12 Pe6-c7+!, zwart geeft op vanwege 

dame- of torenverlies (na 12 ..., 

Db6xc7 volgt e5xd6+) 

    

Schaaxe! 

Ким Клабберс,  
KimClabbers@yahoo.com 

 

 

UIT VSV�s RIJKE HISTORIE 
Door Nico van der Hoogt 
 

  Een der sterkste spelers van onze vereni-

ging was ongetwijfeld wijlen Joseph Jean 

Louis Maria Opdenoordt. (1892-1966) Telg 

uit een bekende Venlose familie. Echt be-

kend werd hij als componist van schaak-

problemen, waarvan er vele met een prijs 

werden bekroond.  Een fraaie Novotny 

vond ik onlangs in �The Problemist�, 1933. 

1
ste

 prize, J. Opdenoordt, mate in 2. Shows 

a nice Novotny     
       

     

 
      
 Opl.: 1.Bf5! (threatening 2.Kg4 mate) leaves black 

with the unfortunate choice of 1...Rxf5 2.Qe3 mate 

and 1...Bxf5 2.Kf3 mate! as well as 1...Kxf5 

2.Qxd5 mate, 1...d4 2.Qa5 mate and 1...g4 2.Qf4 

mate 
 

Nice, not?  

Joseph Opdenoordt    

mailto:KimClabbers@yahoo.com
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TATA STEEL CHESS 2012 
 

Door Bas van der Grinten 

 

 

 

 
 

 

 

Aan de weekendvierkampen van het Tata-

toernooi in Wijk aan Zee (13 t/m 15 januari 

2012) hebben zoals gewoonlijk weer flink 

wat Venlonaren meegespeeld.  

 

 
 

 

 

Boeb Jacobs en Piet Thijssen haalden het 

beste resultaat door een ongedeelde eerste 

plaats met 2,5 punt respectievelijk in groep 

8H en in groep 4A.  

 

 

 

 

 

 

Ook Dirk Bergmans en Geert Hovens de-

den het prima met een gedeelde eerste 

plaats (2 punten) in resp. groep 4O en 3K.  

 

De overige resultaten:  

Peter Timmermans: derde plaats (1 punt) in 

groep 9B  

Jean-Paul Joosten: derde plaats (1 punt) in 

groep 7H  

Bertram Lietz: vierde plaats (0 punten) in 

groep 7A 

Nico van der Hoogt: tweede plaats (2 pun-

ten) in groep 4K. 

Bas van der Grinten: gedeeld derde plaats 

(1 punt) in groep 3L. 

 

 
 

Tenslotte Henk van Gool: derde plaats (1 

punt) in groep 2H. 

Peter Schoeber: gedeeld derde plaats (0,5 

punt) in groep 2A 

 

 

 
 

 

(Foto Peter Schoeber) 

Overzicht van de groepen 2A t/m 2H.  

Henk van Gool is uiterst rechts net zichtbaar  

 

(Foto Bas van der Grinten) 

(Foto Peter Schoeber) 

Grootmeester groep C 

(Foto Betram Lietz) 
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INTERNE ELO RATING  
Stand 4 februari 2012 

 Door Ger van Leipsig 

 

Speler  progressie begin R4 2-2   Speler progressie begin R4 2-2 

Strijbos M -6 2283 2277  Kappert D 8 1662 1670 

Montignies R 3 2193 2196  Leenders H 8 1649 1657 

Gool R van 5 2182 2187  Leipsig G van -1 1632 1631 

Nabuurs J 9 2166 2175  Laat J de -24 1652 1628 

Alkhazashvili O -13 2184 2171  Clabbers S -13 1639 1626 

Nabuurs M 0 2158 2158  W Vermulst 19 1600 1619 

Gool H van 49 2078 2127  Clabbers K 0 1612 1612 

Guddat J 6 2108 2114  Veld G in 't 15 1594 1609 

Smith T 40 2049 2089  R Wagemakers -3 1605 1602 

Fehmer C -21 2109 2088  Vink R -1 1601 1600 

Schoeber P 0 2058 2058  Dael M 8 1580 1588 

Rievers J 23 1977 2000  Jacobitz K 20 1549 1569 

Thijssen S 21 1975 1996  Lietz B 0 1554 1554 

Jansen J 0 1957 1957  Munten G -5 1547 1542 

Schouten E 17 1933 1950  Burgmans A -25 1562 1537 

Grinten B van der 29 1898 1927  Heemskerk F 60 1448 1508 

Boonen P 0 1918 1918  Kuijpers T 24 1463 1487 

Bergmans D 18 1900 1918  Jacobs B -5 1485 1480 

Hovens G -29 1944 1915  Kuntzelaers P -34 1494 1460 

Everaars H 10 1900 1910  Oosterbaan G 31 1424 1455 

Mertens F -4 1888 1884  Joosten JP -21 1463 1442 

Smeets W -3 1887 1884  Suurhoff H 0 1440 1440 

Thijssen P 5 1868 1873  M Jansssen -23 1377 1354 

Dierx G 0 1865 1865  Kempen J 59 1294 1353 

Jacobs J 0 1865 1865  Keimpema P -62 1388 1326 

Lee M van der 18 1828 1846  Wuts H -17 1307 1290 

Laak J op de -28 1863 1835  Esmati D -35 1300 1265 

Hoogt N van der -30 1856 1826  Blankerz H -18 1202 1184 

Mulekom H van -19 1844 1825  Smith P 11 1161 1172 

Roberts R 48 1752 1800  Timmermans P -37 1188 1151 

Faassen G 0 1791 1791  Houwen A 47 1064 1111 

Hendriks Z 21 1716 1737  Boekhold P v -20 1043 1023 

Spijk H van 0 1730 1730  Verplakke J -6 940 934 

Borghouts H -36 1740 1704  Strucks A -37 821 784 

Schmitz W -65 1737 1672           
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STAND INTERNE COMPETITIE   door Geert Hovens 
De stand na donderdag 9 februari 2012 

 

Leeuwen 

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

1 Schouten E   0,5 0,5 0,5       0,5 2 4 

2 Smeets W 0,5           0 0 0,5 3 

3 Strijbos M 0,5         1 1 0,5 3 4 

4 Bergmans D 0,5       1 0 1   2,5 4 

5 Van Gool H       0   1 1 1 3 4 

6 
Van der Grin-

ten B 
    0 1 0   1   2 4 

7 Everaars H   1 0 0 0 0     1 5 

8 Smith Th 0,5 1 0,5   0       2 4 

 

Tijgers 

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

1 
Van Mulekom 

H 
  1 0         0,5 1,5 3 

2 Van Leipsig G 0   0 0     0 0 0 5 

3 Roberts R 1 1       1 0,5   3,5 4 

4 Thijssen S   1     0 0 1   2 4 

5 Hovens G       1   1 0,5 0,5 3 4 

6 Borghouts H     0 1 0       1 3 

7 
Van der Hoogt 

N 
  1 0,5 0 0,5       2 4 

8 Van der Lee M 0,5 1     0,5       2 3 

 

Olifanten 

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

1 De Laat J     0,5   1     0,5 2 3 

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

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

4 Vermulst W   0     1 0,5 1   2,5 4 

5 Clabbers S 0     0       0 0 3 

6 Dael M     0,5 0,5     1 0,5 2,5 4 

7 Jacobitz K   0,5 0 0   0     0,5 4 

8 Kappert D 0,5 1 0,5   1 0,5     3,5 5 
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Buffels 

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

1 Heemskerk F   1 0,5 0,5 0,5     1 3,5 5 

2 Schmitz W 0     1     1 1 3 4 

3 Lietz B 0,5         0,5 1   2 3 

4 Kuijpers T 0,5 0     0,5 0 0,5   1,5 5 

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

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

7 Munten Sj   0 0 0,5 1       1,5 4 

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

 

Struisvogels 

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

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

2 Keimpema P 0   0,5       0 0,5 1 4 

3 Wuts H 0,5 0,5       0   0 1 4 

4 Esmati D         0   0   0 2 

5 Houwen A 0     1     0,5   1,5 3 

6 Jacobs B     1       0,5   1,5 2 

7 Kempen J   1   1 0,5 0,5     3 4 

8 Joosten JP 0,5 0,5 1           2 3 

 

Goudvinken 

No. Naam 1 2 3 4 5 6 totaal part. 

1 Verplakke J   0 0,5     0 0,5 3 

2 Timmermans P 1   1     0 2 3 

3 Blankertz H 0,5 0   0     0,5 3 

4 Van Boekhold P     1     0 1 2 

5               0 0 

6 Smith P 1 1   1     3 3 
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BOEBS COLLUMN 
 

Bord 7, derde ronde 

 

Door Boeb Jacobs 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het zal wel met mijn optimistische kijk op 

het leven te maken hebben, mogelijk is er 

ook nog een ander psychisch minpuntje in 

het spel, maar wat ook de oorzaak mag 

zijn: in de aanloop naar wedstrijden krijg 

ik beelden op mijn netvlies waarin ik tot 

grote daden kom. 

 

Dat was al zo toen ik ruim een halve eeuw 

geleden aan judowedstrijden deelnam. Dan 

dagdroomde ik dat gerenommeerde tegen-

standers door mijn toedoen hoog door de 

lucht vlogen. Met speels gemak schakelde 

ik met mijn achtste sutemi  (offerworp) de 

meest gevreesde zwarte band dragers uit. 

Later, met tennissen, hetzelfde liedje. Op 

weg naar tennisparken zag ik snoeiharde 

drives van mijn racket vertrekken die ook 

nog werden afgewisseld met loepzuivere 

geslagen lobs. Mijn hoog in het racket ge-

raakte opslag veegde, in mijn fantasie, het 

gravel van de lijnen van het service vak. 

 

En nu ik naar de �Kromme Schuuver� loop, 

mijn auto heb ik bij gebrek aan parkeer-

plaatsen halverwege Steyl achtergelaten,  

zitten er allemaal winnende schaakstellin-

gen in mijn hoofd. In één van die beelden 

zit mijn tegenstander diep na te denken 

over zetje achtentwintig terwijl hij nog elf 

seconden op zijn klok heeft staan. Maar 

�dromen zijn bedrog� zingt Marco Borsato. 

En dat zal vandaag niet anders zijn.   

 

In het kader van de LISB zondagcompetitie 

spelen we tegen de Heren van Horst aan de 

Maas. Mijn, in het algemeen prima functi-

onerende, team chef heeft het bord met het 

heilige getal zeven aan mij toevertrouwd. 

Een wat raadselachtige beslissing omdat ik 

volgens mijn rating op bord acht hoor te 

spelen, voor zover ik überhaubt in de eerste 

klasse  thuis hoor. 

 

Mijn reputatie als wedstrijdschaker moet 

mij vooruit zijn gesneld, want anders is het 

niet te verklaren dat tegenover mij plaats 

neemt de sympathieke wiskundeleraar 

Herman Clevers uit Lottum.  

Het team maakt een vliegende start. In een 

mum van tijd staan we met 2,5 tegen 0,5 

voor. In veel sporten is zo�n grote voor-

sprong voldoende om te winnen, maar in de 

schakerij stelt een voorsprong niet veel 

voor. Het afdwingen van remises om een 

voorsprong vast te houden is te moeilijk. 

Deze stelling wordt in de loop van de wed-

strijd bevestigd. De toch maar iets betere 

Horstenaren haalden ons snel in en hadden 

al een beslissende voorsprong genomen 

toen ik nog in een heroische strijd gewik-

keld was. 

 

Het was vechten tegen de beer want mijn 

tegenstander had 400 elopunten meer. Maar 

de beer zat in de klem, in een berenklem. 

Zijn loper stond op H3 te niksen. Het ding 

kon geen poot verzetten, zijn eigen pionnen 

stonden in de weg. Omdat mijn paard vro-

lijk over het hele bord kon huppelen, stond 

de Rozendorpenaar (Nicoaans) in feite een 

vol stuk achter. 

 

Kenners schatten mijn kansen dan ook 

hoog in. Maar dan valt onverwachts mijn 

vlag en is het einde verhaal. 
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JEUGDAFDELING 
 

AGENDA 

 

Za 3 mrt  

5
e
 en laatste ronde Regio-competitie in  

Ald Weishoes. Aanvang 14.00 

 

Zo 11 mrt 

5
e
 ronde LiSB-Bondscompetitie 

Aanvang 13.00 

 

Zo 11 maart 

Meisjestoernooi 2012 

Mierlo 

 

Za 24 mrt 

LimianZ Rapidtoernooi 

Venlo 

 

Zo 1 apr 

6
e
 ronde LiSB-Bondscompetitie 

Aanvang 13.00 

 

Zo 15 apr 

22
e
 Theo van Spijktoernooi (GP) 

Venlo 

 

Zo 22 apr 

7
e
 en laatste ronde LiSB-Bondscompetitie 

in Helden. Aanvang 13.00 

 

Zo 29 apr 

Koninginnetoernooi Blerick 

 

Za 5 mei 

Ontmoeting Jeugd � Senioren in Ald 

Weishoes. Aanvang 14.00 

 

17 mei t/m 19 mei 

NK Jeugd D-categorie 

Rijswijk 

 

Za 2 juni 

Vlaaientoernooi in Den Hulster 

Venlo 

 

 

 

MEDEDELINGEN 

 

- Vanwege de carnaval zijn er op de za-

terdagen 18 en 25 februari geen activi-

teiten in het Ald Weishoes 

- De 5
e
 en laatste ronde van de regiocom-

petitie vindt op zaterdag 3 maart plaats 

in het Ald Weishoes. 

- Welkom aan onze nieuwe jeugdleden 

Laticia en Anthony Schreinemachers ! 

 

 

TOERNOOIEN 

 

JEUGDKAMPIOENSCHAP  

VAN LIMBURG 

 

Dit vond van 28 t/m 30 december plaats in 

het fraaie gebouw van Stichting Adelante 

in Valkenburg (net als vorig jaar).  

Totaal waren er ongeveer 60 deelnemers.  

 

De Venlose deelnemers deden het prima, 

want ze vielen alle drie in de prijzen:  

 

Voor Laurens Ekker was het pas zijn eerste 

toernooi maar toch wist hij al een derde 

plaats te behalen in categorie F met 4 uit 7  

(in een gecombineerde FGH-groep met 13 

deelnemers).  

 

Miki Nieczyporowski eindigde in categorie 

D (10 deelnemers) op een fraaie tweede 

plaats met maar liefst 8 uit 9 ! Hij verloor 

alleen van de winnaar Max Warmerdam 

(Tegelen) die 100 % scoorde.  

Door dit resultaat is Miki geplaatst voor het 

Nederlands kampioenschap in deze catego-

rie.  

Dit wordt tijdens de Hemelvaartvakantie in 

Rijswijk gespeeld.  

 

Ook een mooie tweede plaats voor Wai 

Keung Liu in categorie C (6 deelnemers) 

met 2,5 uit 5. Kampioen werd hier Joris 

Geene van MSV-VSM. 
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Hieronder enkele actiefoto�s  

(bron: fotoverzameling LiSB-site) 

 

 
 

Laurens 

 

 
 

Miki 

 

 
 

Wai 

 

 

 

 

Nog een foto van Wai 

 

GRAND-PRIX-TOERNOOI ECHT 

 

Bij het Juffrouw Zonder Kop toernooi op 

zondag 29 januari in Echt hebben de drie 

Venlose deelnemers het prima gedaan. 

 

Laurens Ekker scoorde 6 uit 11 in een ge-

combineerde EFGH-groep en werd daar-

mee derde in categorie F.  

 

Miki Nieczyporowski werd vijfde in catego-

rie D met een score van 6 uit 9. 

 

En Wai Keung Liu behaalde een fraaie der-

de plaats in categorie C met de mooie score 

van 5,5 uit 7. Hij verloor allen van de toer-

nooiwinnaar Max Warmerdam en speelde 

remise tegen de nummer twee van het toer-

nooi 

 

Het toernooi was met 87 deelnemers prima 

bezet.  

De organisatie was in handen van de lokale 

vereniging Ultimo Vero. 
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REGIOCOMPETITIE 

 

De vierde ronde is op 14 januari in het Ald 

Weishoes gespeeld. Hierbij waren uiteraard 

veel Venlose spelers aanwezig. 

 

In de tussenstand staat Famke Kovacs in 

Stap 3 bovenaan. 

In de ladderstand nemen onze spelers de 

volgende posities in: 

 

3
e
 Yuya Sawafuji (14 punten) 

5
e
 Miki Nieczyporowski (13) 

6
e
 Wai Keung Liu (11) 

7
e
 Jasper Hendrickx (11) 

9
e
 Boris Peeters (8) 

16
e
 Famke Kovacs (4) 

17
e
 Gino Driessen (4) 

18
e
 Laurens Ekker (4) 

19
e
 Inge Rijk (3) 

21
e
 Ayaka Sawafuji (3) 

 

 

COMPETITIE ALD WEISHOES 

 

De najaarscompetitie is afgesloten op 17 

december. De eindstand is als volgt:  

 

Groep 2:  

(2 partijen per wedstrijd)  

1. Laurens 11,5 (6)  

2. Yuya 5,5 (5)  

3. Katherina 5,5 (5)  

4. Ayaka 1 (5)  

5. Michelle 0,5 (3)  

 

Groep 1:  

(1 partij per wedstrijd)  

1. Miki 6 (6)  

2. Wai 5 (6)  

3. Jasper 3 (4)  

4. Famke 3 (5)  

5. Inge 1 (4)  

6. Gino 1 (5)  

7. Boris 1 (5)  

8. Nils 1 (6)  

 

 

Groep 2 is dus met grote overmacht door 

Laurens gewonnen. Hij is hierdoor gepro-

moveerd naar Groep 1. 

Miki was in groep 1 de sterkste met een 

100% score.  

 

Allebei gelukgewenst ! 

 

In de voorjaarscompetitie zijn inmiddels al 

enkele ronden gespeeld. Meer hierover in 

het volgende clubblad ! 
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