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CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2012-2013  nr. 3 
 Opgericht 1 september 1925 
 
Voorzitter A. Burgmans     acpb@home.nl 
 Beethovenstraat 2    077-3512547 
 5914 BN  Venlo 
 

Secretaris / B. van der Grinten        b.van.der.grinten@inter.nl.net 
    jeugdleider Rijnbeekstraat 35    077-3523420 
 5913 GA  Venlo 
  
Penningmeester P. Thijssen      piet.thijssen@hetnet.nl
 Prins Mauritsstraat 23                      077-3073961 
 5981 BX  Panningen 
 

Wedstrijdleider G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 
   Engerstraat 35    077-3260300 
 5931 EK  Tegelen 
     

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

Speeldagen donderdag : 20:00 - 01:00 senioren 
 zaterdag : 14:00 - 15:30 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 € 22,50 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.smithsanders@gmail.com 
 Schaapsdijkweg 11         077-3548436 
 5913 GL  Venlo  
 Albert Houwen  aje.houwen@home.nl 
 Pastoor Kierkelsplein 6            077-3548502 
 5916 SW Venlo 
 Ad Burgmans                                                            acpb@home.nl 
 Beethovenstraat 2             077-3512547 
 5914 BN Venlo 
      

Internet: www.venlose-sv.nl 
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KINHOUDK 
 
Programma t/m april 2013 Piet Thijssen 
Personalia / mededelingen Redactie 
KNSB 2D: Venlo 1 tegen Accress Apeldoorn Henk van Gool 
KNSB 2D: Venlo 1 tegen UVS Henk van Gool 
LiSB promotieklasse: Venlo 2 - Hoensbroek ME   Marc van der Lee 
LiSB promotieklasse: Venlo 2 tegen Leudal 1 Marc van der Lee 
Stand interne competitie Geert Hovens 
Stand externe competitie Peter Smith 
Ding Dong, schaken met de gong… Nico van der Hoogt  
Boebs Column: De invaller Boeb Jacobs 
Linke Mik Geert Hovens 
Interne ELO rating Ger van Leipsig 
Jeugd pagina en agenda Bas van der Grinten 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 

KPROGRAMMAK 
 
Februari 2013   
07-febr-13 do. interne competitie + ladder
14-febr-13 do. interne competitie + ladder
16-febr-13 za. 6e ronde KNSB-bondscompetitie PION-Venlo 1 
21-febr-13 do. interne competitie + ladder
24-febr-13 zo. 5e ronde LiSB-bondscompetitie Pionneke 2-Venlo 2/ Tegelen 2- Venlo 3
28-feb-13 don. interne competitie + ladder
Maart 2013   
07-mrt-13 don. interne competitie + ladder
09-mrt-13 zat. 7e ronde KNSB-bondscompetitie
10-mrt-13 zon. 6e ronde LiSB-bondscompetitie
14-mrt-13 don. interne competitie + ladder
16-mrt-13 zat. 33e Nunhems Netherlands
21-mrt-13 don. interne competitie + ladder
23-mrt-13 zat. LimianZ Rapidtoernooi (GP Senioren)
28-mrt-13 don. interne competitie + ladder
April 2013   
04-apr-13 don. interne competitie + ladder
06-apr-13 zat. 8e ronde KNSB-bondscompetitie DJC-Venlo 
07-apr-13 zon. 7e ronde LiSB-bondscompetitie
11-apr-13 don. interne competitie + ladder
14-apr-13 zon. 23e Theo van Spijktoernooi GP Jeugd Venlo
18-apr-13 don. interne competitie + ladder
20-apr-13 zat. 9e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo-Geleen 
25-apr-13 don. 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: 14 maart 2013  
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KPERSONALIAK 

  
Aangemeld:  * Max Warmerdam (jeugd speelt in de volwassencompetitie) 
 
Afgemeld: * Toos Kuypers-Heyman,  Boris Peeters (jeugd) 
 
Nieuw e-mailadres: * Peter Smith familie.smithsanders@gmail.com 
             
 

KMEDEDELINGENK 
 
 Twee trouwe leden beëindigden onlangs hun lidmaatschap: Henk Suurhoff en Toos Kuy-

per. Beiden zijn vele jaren lid geweest en beiden hebben zich meer dan verdienstelijk ge-
maakt voor deze club. Vanaf deze plaats  spreken we onze dank uit voor hun bijdragen. 
Henk is inmiddels gehuldigd tijdens een bijeenkomst met de jeugd. Zie de foto op de voor-
pagina en het verslag op de jeugdpagina’s. 

 Traditiegetrouw is dit jaar weer een grote groep VSV’ers naar Wijk aan Zee getrokken om 
in het Tata Steel Chess toernooi te spelen:  Henk van Gool, Piet Thijssen, Bas van der 
Grinten, Nico van der Hoogt, Dirk Bergmans, Bertram Lietz, Boeb Jacobs, Jean-Paul Joos-
ten, Peter Smith, Peter Timmermans, Albert Houwen en Jacqueline Verplakke.  

 Even traditiegetrouw organiseerde ’t Pionneke op 6  januari het Nieuwjaarstoernooi. Eric 
Schouten eindigde als vierde in groep 1. Dirk Bergmans en Hans Leenders werden zes-
de in respectievelijk groep 2 en in groep 5. 

 Joep Nabuurs heeft in zijn woonplaats Horst op 19 januari de titel Open Limburgs Snel-
schaak Kampioen gecontinueerd. Andere Venlose deelnemers die in de prijzen vielen wa-
ren: Dirk Bergmans, Max Warmerdam en Jan op de Laak.  

 In de voorafgaande kerstvakantie was Joep, onder andere samen met zijn broer Mart Na-
buurs, naar het XXXIII Open International de Béthune gereisd.  Uiteindelijke reikte Mart 
tot 5,5 punten uit 9, terwijl Joep tot 4 uit 9 punten kwam. 

 Thijmen Smith besteedde zijn kerstvakantie om Groningen te spelen. Met 1 verloren par-
tij en 4 remises was hij niet echt tevreden. 

 In Tegelen werd op 21 december de tweede A-74-senioren schaaktoernooi gehouden. Dit 
jaar was Peter Schoeber de hoogst geëindigde Venlose deelnemer en tevens toernooiwin-
naar. Andere Venlose deelnemers waren Jan op de Laak, Ger van Leipsig, Ad Burgmans, 
Mart Dael en Harry Wuts.  

 De Tegelse schaakvereniging organiseerde in de kerstvakantie de het jeugdkampioenschap 
van Limburg. Quinn Stikkelbroeck werd eerste in de jongste groep (H) en Laurens Ek-
ker was oppermachtig in de E-categorie. Gefeliciteerd! Lees hierover meer in de jeugd-
rubriek. 

 Onze jeugd liet zich ook zien op de Grand Prix jeugdtoernooien. Op zaterdag 8 december 
werd in De Kiesstolp in Velden het eerste Antoon Holla-jeugdtoernooi georganiseerd door 
onze zustervereniging SchaakVelden. Zie het verslag in de jeugdrubriek. En op 3 februari 
vonden Miki Nieczyporowski en Max Warmerdam de weg naar het jeugdtoernooi in 
Echt. Max won de B-groep en Miki werd tweede in de C-groep. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 4 
ACCRES APELDOORN 2 – VENLO 1 
 
Door Henk van Gool 
 
ALLEEN AAN KOP 
 

Op 24 november ontmoette Venlo in Apel-
doorn het tweede team van de plaatselijke 
schaakvereniging. Terwijl hun  sterke eer-
ste team de meesterklasse onveilig maakt, 
doet het tweede van Apeldoorn pogingen in 
onze klasse bovenin mee te draaien. Op het 
moment van onze ontmoeting stonden ze 2e 
met een matchpunt achter op ons. Het zag 
er dus naar uit dat we met een gevaarlijk 
team te maken hadden. In de mooie grote 
zaal, waarin onder andere ook het eerste 
van Accres Apeldoorn tegen Kennemer 
combinatie speelde, leek het daarom een 
moeilijke middag voor ons te worden. Om-
dat met name het duitse deel van ons team 
sterk voor de dag kwam, boekten we toch 
vrij onverwacht een ruime 2,5 – 5,5 over-
winning. 
 
Bord 1 
Rainer Montignies – Erik Smit 1 – 0  
 
Met zijn kenmerkende positionele stijl zette 
Rainer zoveel druk op de zwarte damevleu-
gel dat Erik met een zwakke geïsoleerde c-
pion werd opgescheept. Het kleine plusje 
werd langzaam uitgebouwd tot een materi-
eel plus. 
 

18.Lxc6, objec-
tief niet het 
sterkst, maar 
Rainer schat goed 
in dat hij zijn lo-
per kan geven in 
ruil voor druk op 
een zwakke  
 

 
zwarte c-pion. 18..,bxc6 19.Pe4,Pxe4 
20.Dxe4, Dd5 zwart stribbelt wat tegen 

maar kan verlies van de pion op den duur 
niet voorkomen:  21.Da4,Db5 22.Tc4,a5?!  
 
Ook deze a-pion wordt dodelijk zwak. 
23.Tfc1,Tfb8 24.Dc2,Lb2 25.a4,Dd5 
26.Tb1,Le5 27.Tb6 zie diagram 
 

Rainer blijft 
zorgvuldig spelen 
en houdt de b-lijn 
gesloten voor de 
zwarte torens. 
27..,Txb6 
28.Lxb6,Tb8 
eindelijk is het 
moment daar dat 

het positievoordeel in materiële winst 
wordt omgezet. 29.Txc6 en nadat ook de 
zwarte a-pion verloren ging werd het snel 
1-0. 
 
Bord 2 
Freddie van der Elburg – Thijmen Smith ½  
 
In een Grünfeld bouwde de witspeler lang-
zaam aan een plusje. Dit leek te lukken 
toen Thijmen met een achtergebleven c-
pion werd opgezadeld en Freddie tevens 
actief kon worden met e- en f-pion. Thij-
men dreigde echter tijdig zijn achtergeble-
ven pion op te lossen en dat noopte Freddie 
de dames te ruilen om de controle over de 
c-lijn niet te verliezen..  
 

Met 23.Dc4 had 
Freddie de druk 
op de ketel kun-
nen houden. Na 
het gespeelde 
23.f4,Dd7 –dreigt 
..,Dxb5 en ..,c6 - 
zag Freddie niet 
beter dan 

24.Dc6,Dxc6 25.bxc6. Zwarts zwakte was 
echter geplombeerd en de witte pion op c6 
bleek in het dubbeltoreneindspel zwak.  
Toen beide contrahenten na de tijdcontrole 
tot remise besloten was het eerder Thijmen 
die een tikkeltje beter stond. 
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Bord 3 
Rudi van Gool – Thomas Beerdsen ½  
 
Een interessante ontmoeting. Zou de ta-
lentvolle jongeling Thomas al opgewassen 
zijn tegen de ervaren kracht uit Venlo die al 
lang op hoog niveau meespeelt? In een da-
megambiet beantwoordde Rudi een vroege 
loperuitval naar g4 met een agressieve pi-
onnenopmars 11.h3 12.g4. Zijn koning liet 
hij voorlopig in het centrum staan. Even 
later reageerde Thomas verkeerd en kon 
Rudi een pion ophalen. 
 

15..,Pxe5? 
(15..,cxd4 is be-
ter) 16.dxe5,Pd7 
17.Pxd5!,Lh4? 
Nu had Rudi 
zelfs een kwali-
teit kunnen win-
nen middels  
18.Lxh4,Dxh4 

19.Pc7 maar hij achtte het zwarte tegenspel 
na 19..,Pxe5 te sterk en negeerde het pre-
sentje met 18.Lf4. Dit zette de toon voor de 
rest van de partij. Rudi kreeg legio moge-
lijkheden om zijn voordeel uit te bouwen 
maar vermeed zorgvuldig alle winstwegen. 
In het verre eindspel kon Rudi zijn pluspion 
niet in winst omzetten. Ongelijke kleur lo-
pers garandeerden Thomas de remise. 
 
Bord 4 
Marcel Boel – Henk van Gool 1 – 0  
 
Bij mij zit de laatste tijd wat zand in de mo-
tor. Door onnauwkeurig rekenwerk heb ik 
al de nodige verliespartijen moeten incasse-
ren. In de Siciliaanse Najdorf kun je je ei-

genlijk geen fout-
je permitteren. 
Na een noncha-
lante paardzet op 
zet 11 werd ik 
dan ook door 
Marcel met de 
rug tegen de 
muur gezet. Ik 

kwam niet meer aan een fatsoenlijke stuk-
kenontwikkeling toe en werd compleet 
overlopen. 
 
Deze vreselijke stelling illustreert het pak 
slaag dat ik kreeg. Ik hoopte tegen beter 
weten in nog op een eeuwig schaakmecha-
nisme. Na het simpele en ontnuchterende 
43.Dgxe5 kon ik mijn opponent echter on-
middellijk de hand schudden. Na 
43..,Dxd1+ 44.Td2,Dxd2 45.Kxd2, dxe5 
46.d6 haalt Marcel gewoon weer opnieuw 
dame. De vrije zwarte a-pion loopt bij lan-
ge na niet hard genoeg. 
 
Bord 5 
Joep Nabuurs – Nikolai Kabanof 1 – 0  
 
Een Pirc waarbij Joep het agressievere 
werk (0-0-0, g4,h4) niet schuwde. Dit leid-
de tot een tactisch en positioneel zeer ge-
compliceerde positie. Zo rond de 25e zet 
leek Joep in de aanval te gaan winnen, 
maar hij koos voor enkele verdedigende 
zetten op zijn lange rokade stelling, wat een 
averechts effect bleek te hebben. Nikolai 
nam het initiatief over en leek na de tijd-
controle - en de nodige schermutselingen - 
de beste papieren op winst te hebben. Hij 
zat echter in de onmogelijke positie om 
gezien de wedstrijdstand voor een punt te 
moeten zorgen, terwijl de stelling even niet 
beter dan schaaks en zetherhaling leek te 
bieden. Onder druk van het moeten winnen 
miste Nikolai zijn kans: 
 

52…,Lf4? (hier 
wint 52..,Lg7! 
B.v. 53.b6, 
(53.Th2 om 
schaaks op de 
tweede rij eruit te 
halen faalt op 
53..,Tc4+) 
53..,Tg2+ 

54.Kb1,Tg1+ 55.Kc2,e4 en toren b2 gaat 
verloren. 56.Pxc5 in een poging de b-pion 
door te duwen faalt op mat in drie, te be-
ginnen met 56..,Tg2+). 53.b6,Kf8 
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54.Tf3,Kg7 55.Pd8,Kf6 na een aantal tijd-
rovende zwarte koningszetten zijn de rollen 
omgedraaid en gaat Joep met het volle punt 
aan de haal! 56.b7,Pa6 57.Pc6,Tg8 
58.Pd2,Txf3 59.Pxf3,e4 60.Pfd4,Le5 
61.Tb6,Tg2+ 62.Kd1,Tg1+ 63.Ke2,Tg2+ 
64.Ke3  1 – 0  
 
Bord 6 
Martin van Dommelen – Thomas Neuer ½  
 
De eerste cap voor Thomas in het Venloos 
schaakgezelschap leverde weliswaar geen 
haasje op (zoals bij het Nederlands voet-
balelftal) maar wel een nuttig halfje. Na een 
Franse ruilvariant volgde een eindeloze 
laveerpartij waarin beide spelers loerden op 
dat ene kansje om in het voordeel te ko-
men. Thomas kreeg zijn kans op zet 37. 
Die leek hij in eerste instantie te grijpen: 
 

37..,g5! 
38.fxg5,Pxg5?! 
Dat is jammer. 
Na 38..,Pxd4! 
39.Txd4,Txe5 
staat zwart we-
gens zijn vrije d-
pion en de witte 
dubbelpion in-

eens veel beter. Nu bleef de partij steken in 
een remise eindspel. 
 
Bord 7 
Ololi Alkhazashvili – Martin Beekhuis  
1 – 0 
 
In een Spaanse partij draaide alles om één 
moment. Martin bouwde vanuit de opening 
gaandeweg groot voordeel op. Net op het 
moment dat hij kon gaan oogsten schoot hij 

een bok en was 
het Ololi die de 
oogst kon bin-
nenhalen. 
 
Hier kan Martin 
gewoon op b4 
slaan. Hij was 

waarschijnlijk bang dat Ololi dan op haar 
beurt op f7 een pion kan terugwinnen, maar 
dat faalt op een tactische wending: 
31..,Lxb4! 32.Lxf7?,Txe4! 33.Txe4,Td2 en  
wit is in last. In plaats van 31…,Lxb4 haal-
de Martin eerst de f-pion uit de aanval weg: 
31.,f5?? Waarna Ololi er als de kippen bij 
was om met 32.Pg5+,hxg5 33.Txe5 een 
kwaliteit te winnen. 
 
Bord 8 
Jasper Zwirs – Carsten Fehmer 0 – 1 
 
Net als op bord 6 ook hier een ruilvariant 
van het Frans. Carsten slaagde erin zijn 
opponent een geïsoleerde pion te bezorgen 
waarop een belegering van deze pion volg-
de. Doordat hij het bezit van de e-lijn ech-
ter aan Jasper liet, moest eventueel voor-
deel vooralsnog met een loep gezocht wor-
den. Jasper deed het goed totdat Carsten 
uiteindelijk de geïsoleerde pion ophaalde. 
Toen had Jasper op zijn beurt de pion op h6 
kunnen snacken.  

Hij durfde niet 
omdat hij waar-
schijnlijk bang 
was voor 
27..,Tg4 (zie dia-
gram) 26..,Txd4 
27.h3? verhindert 
weliswaar 
27..,Tg4 maar 

blijft wel een pion achter. Jasper miste dat 
na 27.Lxh6  27..,Tg4 wordt gecounterd met 
28.Df3!,gxh6 29.Te7 en wit wint. Nu kon 
Carsten het eindspel met zware stukken en 
een pluspion langzaam naar winst voeren. 
Hij moest er wel de nodige moeite voor 
doen – de exercitie duurde maar liefst 93 
zetten -  maar uiteindelijk werd het punt 
toch binnengesleept. 
 
Door deze zege op de nummer 2 staan we 
twee matchpunten los van de volgende 
nummer twee: UVS. Dit is ook de eerstvol-
gende tegenstander op het programma. Op 
15 december dus opnieuw een topper! 
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KNSB COMPETITIE RONDE 5 
VENLO 1 – UVS 
 
Door Henk van Gool 
 
Teruggefloten 
 
Op 15 december volgde opnieuw een top-
wedstrijd. Venlo 1 – UVS was een ontmoe-
ting tussen de nummer één en de nieuwe 
nummer twee van de groep. Een gelijkspel 
zou al voldoende zijn om met een comfor-
tabele voorsprong het nieuwe jaar in te 
kunnen gaan. Zover kwam het echter niet. 
Ondanks het gegeven dat ons team op volle 
sterkte was, greep een zeer sterk spelend 
UVS ons bij de enkels voordat we buiten 
bereik van iedereen zouden komen. Ze wis-
ten ons met nipte cijfers te verslaan. Dit 
maakt de competitie in KNSB klasse 2D 
voor de rest van het seizoen ongemeen 
spannend. 
 
Bord 1 
Dennis Arts – Maarten Strijbos ½  
 
In een Noteboomsysteem draaide Dennis 
Maarten aardig de duimschroeven aan. 

 
In deze stelling is 
13..,Pf6 een vei-
lige optie. Maar-
ten kiest voor het 
plan 13..,dxc4 
met de bedoeling 
later een keer 
..,e5 door te zet-
ten maar daar 

komt het niet van omdat de witte druk sim-
pelweg te groot is. Na 14.Pxc4,a5 15. 0-0, 
axb4 16.axb4,De7 17.Ta1! grijpt Dennis 
de a-lijn terwijl zijn “Horwitz-lopers” op 
termijn een grootmacht kunnen worden 
omdat het witte centrum mobiel is. Maarten 
zal blij zijn geweest dat hij een paar zetten 
later remise overeen kon komen. 
 
 
 

Bord 2 
Rudi van Gool – Lars Kurstjens 1 – 0  
 
Rudi werd op de 11e zet verrast door een 
kwaliteitsoffer van Lars en moest even alle 
zeilen bijzetten om niet in beslissend na-
deel te komen. Lars wist zijn voordeel niet 
vast te houden en op de 21e zet was hij het 
die een tactische mogelijkheid miste. Rudi 
profiteerde optimaal: 

 
Stand na 21..,a5? 
22.c5!,bxc5 
23.bxc5,Pxc5 
24.Ld4! 
(24.Lxc5,Lxc5 
25.Txd7 is ook 
goed voor wit 
maar de gespeel-
de zet levert een 

stuk op!) 24..,e5 plotseling is de diagonaal 
c4-g8 geopend, wat een dubbele aanval 
dame mogelijk maakt. 25.Lxc5,Lxc5 
26.Dc4+,Kh8 27.Dxc5 en wit won. 
 
Bord 3 
Joost Retera – Rainer Montignies 1 - 0  
 
Alle ogen waren in eerste instantie op deze 
ontmoeting gericht. In de Duitse competitie 
was Ololi erin geslaagd van UVS sterkste 
speler (op papier in elk geval) te winnen. 
Was Rainer in staat om in deze wedstrijd 
met zwart Joost te weerstaan? Over de ope-
ningsschermutselingen had Rainer niet te 
klagen. De koningsaanval die Joost voor 
ogen had kwam niet van de grond, waarna 
Rainer vanwege wits verzwakte konings-
stelling, wits gedeplaceerde dame en door 
de druk van zijn lichte stukken op wits cen-
trum het betere van het spel kreeg. Op de 
24e zet miste Rainer een kans om de partij 
snel in zijn voordeel te beslissen. Het moet 
wel gezegd dat beide spelers reeds onder 
tijdsdruk stonden. 
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Rainer zag een 
voordelig eind-
spel en wikkelde 
daar middels 
24..,Pxd4 
25.Dxd4,Dxd4 
26.Lxd4,Txd4 
27.Txe3,La6 
naar af. De ijzer-

sterke loperdiagonaal b7-g2 had hem na 
24..,f6! 25.gxf6,gxf6 echter van winst ver-
zekerd. B.v. 26.Pg4,Dc6 27.d5,exd5 
28.Pxf6+,Kf7! Of 26.Pd3,Dd7 dreigt ..,Dg7 
of  26.Pf3,Dxf4 of 26.Db3,Dc7 27.Pf3,Lxf3 
28.Txf3,Tb8 29.Da2,Db7. 
Nadat Rainer deze kans miste schoot hij in 
flinke tijdnood een bok: 

 
39..,Kh6? (hier 
was 39..,Kf7 
40.Th3,Tc5! 
goed voor zwart) 
40.f5!,exf5 
41.Pxf5+,Kh7 
42.Tg7+,Kh8 
43.Txa7 en plot-
seling was het 

wit die de betere papieren had. Joost wist 
het punt met een uitstekende eindspeltech-
niek binnen te halen en bezorgde Rainer 
daarmee zijn eerste nederlaag van dit sei-
zoen. 
 
Bord 4 
Joep Nabuurs – Tjapko Struik 1 – 0  
 
Een onvervalste Spanjaard waarbij Joep 
langzaam vorderingen maakte op de dame-
vleugel. Vanaf de 18e zet werd Joeps voor-
deel steeds groter. Tjapko stuurde aan op 
lijnopening op de damevleugel, maar dit 
bleek averechts te werken vanwege Joeps 
ruimte voordeel aldaar. Op de 28e zet kon  
Joep een pionnetje op a6 meesnoepen: 
 
 
 
 
 

28.Lxa6 Dit lijkt 
verdacht omdat 
zwart de moge-
lijkheid heeft om 
met 28..,c4 de 
loper van de vei-
lige haven af te 
snijden. Joep 
heeft echter goed 

berekend dat hij zijn loper altijd weet te 
bevrijden. Bijv. 29.Ta4,Tc7 30.De2,De8 
31.Tea1,c3 32.Ld3. Tjapko koos voor druk 
over de a- en b-lijn middels 28..,Ta7 
29.Lf1,Tb4 30.a6,Db6 maar had na 
31.Dc2,g6 32.Teb1 geen compensatie voor 
de pion. Uiteindelijk beslisten de opmars 
van de vrije a- en d-pion dan ook de strijd. 
 
Bord 5 
Anton van Rijn – Thijmen Smith 1 – 0  
 
Net als Rainer kon ook Thijmen het 
scheepsruim niet watervrij houden. In een 
Grünfeld oefende Anton een vervelende 
druk uit op de zwarte damevleugel. Het 
leek een kwestie van tijd voordat de geïso-
leerde achtergebleven zwarte c-pion verlo-
ren ging. Toch kreeg Thijmen een kans om 
dit probleem op te lossen: 

 
Hier kan 18..,c6! 
Waarschijnlijk 
hebben beide 
spelers gedacht 
dat daarop 
19.Pb7 met de 
dreiging 20.dxc6 
volgt, maar na 
19..,Dd7 is de d-

pion gepend. 20.Pc5,Dh3+ 21.Ke2,cxd5 en 
zwart staat beter. Thijmen speelde 
18..,Pd7? waarna Anton een voordelig 
eindspel wist te bereiken. Daarin miste hij 
een snelle winst: 
 
 
 
 



 

 10

Hier kan 
40.d6!,exd6 
41.e7,Kd7 
42.Pxd6,Kxe7 
43.Pxf5+ met 
stukwinst. Anton 
speelde, waar-
schijnlijk onder 
tijdsdruk, 40.Kf4 

en moest toen nog flink aan de bak om het 
goede paard tegen slechte loper eindspel tot 
winst te voeren. 
 
Bord 6 
Thomas Neuer – Luuk Peters 0 – 1 
 
Ik had Thomas laten komen om mij te ver-
vangen. Daar had ik diverse goede redenen 
voor. Mijn hoop dat Thomas met wit zijn 
opponent langzaam zou pletten werd echter 
de bodem ingeslagen door een sterk spe-
lende Luuk. In een Reti-opening kwam 
Thomas iets te vroeg met de centrum op-
stoot 12.e4. Hierdoor werd veld d3 dodelijk 
zwak. Na 18.f4? ging Luuk er hard door-
heen zie diagram: 

 
 18..,Pd3! 
19.La1,Ph5 
dreigt ..,Lxc3 en 
..,Pxg3 
20.Tf3,Lxc3 
21.Txd3,Lxa1 
22.Txa1,Dc2 
23.Txd8,Txd8 
24.Td1,Pxg3 

25.De1,Lxe4! enz. 
 
Bord 7 
Pim Haselager – Ololi Alkhazashvili  ½  
 
Dit was een ware uitputtingsslag voor beide 
spelers. In een positioneel en tactisch moei-
lijke Bogo-Indiër ging Ololi langs de rand 
van de afgrond. Telkens wist ze met kunst 
en vliegwerk, en wat hulp van haar oppo-
nent, overeind te blijven. Een eindspel  
 

T-L en 3 pi. tegen T-P en 4 pi. ontaardde in 
een pionnenwedloop waarbij beide spelers 
maar liefst twee dames haalden.  

 
(voor wie de ori-
entatie zoekt: 
zwart gaat van 
onder naar bo-
ven). 
 
 
 
 

Zoals een kiebitzer terecht opmerkte waren 
er maar liefst 5 dames aanwezig. De vier op 
het bord en Ololi… 
Na 69.De5+,Dg3 70.Dxg3+,Kxg3 
71.Dg8+,Kh2 72.Kxd6,Dxh3 had Ololi 
met haar pluspion nog wel op winst kunnen 
spelen. Maar met nog twee minuten op de 
klok voor de rest van de partij en doodver-
moeid van de lange ingewikkelde pot, be-
sloot ze er onder het oog van vele belang-
stellende toekijkers maar remise van te ma-
ken. 
 
Bord 8 
Carsten Fehmer – Pepijn van Erp ½  
 
Een typische partij voor Carsten. Reti ope-
ning en dan heel langzaam een klein voor-
deeltje proberen uit te bouwen. Hier be-
stond het voordeeltje uit druk tegen een 
geïsoleerde d-pion  De teamcaptain van 
UVS weerde zich echter hardnekkig. Beide 
spelers laveerden urenlang met hun stukken 
om de iso heen, totdat een paardeindspel 
ontstond waarin elk tempo van belang was. 
Eindelijk slaagde Carsten erin de ideale 
positie te bereiken. Er was  maar één pro-
bleem: hij had nog maar twee minuten voor 
de rest van de partij. 
 
61. e4!,Pc8 (op ..dxe4 volgt 62.Pxe4+ met 
winst van pion f6) 62.exd5? dit kan alleen 
maar aan gebrek aan tijd toe te schrijven 
zijn. Nu komt Carsten hoogstens verder als 
hij zijn d-pion weer offert. Natuurlijk wint 
62.Pxd5 de f6-pion en de partij. Na 
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62..,Ke7 63.Pa4,Kd7 64.Pc3,Ke7 volgde 
er nog een korte vluggerfase maar met nog 
maar zeer krappe tijd op de klok was het 
onmogelijk voor Carsten om nog verder te 
zoeken naar winst. Dat zit er inmiddels 
waarschijnlijk ook niet meer in. 
 
Zo leden we een zure 3,5 – 4,5 nederlaag 
en zagen we een grote groep achtervolgers 
angstwekkend dichtbij komen, zie de stand 
in de groep: 
 
1.  Venlo  7 23 
2.  UVS  7 22,5 
3.  Geleen  6 22 
4.  Helmond  6 19,5 
5.  Eindhoven 4 20 
6.  Veldhoven 4 19,5 
7.  Stein  4 19,5 
8.  PION  4 19 
9.  Apeldoorn 2 4 18,5 
10. Voerendaal 2 4 16,5 
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VERSLAG VENLO 2  RONDE 3 
Door Marc van Lee 
 
25 november 2012:  
Venlo 2 - Hoensbroek ME  5½-2½ 
 

De Zuid Limburgenaren kwamen met z’n 
zevenen. John Lafleur was op het finale 
moment verhinderd. We waren zo over-
compleet, wat mij in de gelegenheid stelde 
als non-playing captain het tweede naar 
een goed resultaat te loodsen. 
Bord 2 was vacant en de witspelers Jos, 
Bas en Nico schoven 2 plaatsen door. De 
reglementaire 1 kwam op mijn conto. Een 
beetje gegoochel, dat wel. 
 
Venlo 2 - Hoensbroek ME 5½-2½ 
Stephan - Theo Pluymen ½-½ 
Marc - Niet vd Partij 1-0R 
Geert - Peter Bruls 0-1 
Jos - John Cörvers 1-0 
Hans E - Paul van Kerkhof ½-½ 
Bas - Ger Hahn 1-0 
Hans v M - Max Mannheims ½-½ 
Nico - Stef vd Berg 1-0 
Piet T schouwde toe. 
 
Bord 1: Theo Pluymen - Stephan 
De Koningsindische partij werd vlot remise 
zonder onterechtheden, gemiste kansen, 
excuses en andere escapades. 
1. d4 Pf6 2. Pf3 g6 ……. Tfc8 14. Pd5 
Dxd2 1/2-1/2, kort samengevat. 
 
Bord 3: Peter Bruls - Geert 
Een spannende partij met volop strijd. 
Geert stond merendeels in de verdediging 
en miste aan het eind een tricky ontsnap-
ping naar remise. 
[A26: Engels, Botwinnik-systeem] 
1.c4 e5 2.g3 Pf6 3.Lg2 d6 4.Pc3 Pc6 5.e4 
g6 6.Pge2 Lg7 7.O-O O-O 8.d3 Le6 9.h3 
Dd7 10.Kh2 h6 11.Le3 Kh7 12.Dd2 Pg8 
13.Tae1 Pge7 14.Pd5 f5 15.f4 Pd4 
16.Pxd4 [16.Pxe7 Dxe7 17.Pxd4 exd4 
18.exf5 Txf5 19.Lg1Dd7 20.g4 Tf7 
21.Lxb7 met pionwinst] 16...exd4 17.Lg1 
Pg8 [beter bleek 17...Tae8 18.Pxe7 Txe7 

19.exf5 Txf5 20.Lxb7 Th5 21.h4 c6 22.La6 
en wit heeft geen voordeel. Nu krijgt Geert 
druk te verduren] 18.exf5 Lxf5 19.g4 Le6 
20.Txe6  Dxe6 21.Pxc7 Dd7 22.Pxa8 
Txa8 23.f5 Le5+ 24.Kh1 g5 25.Ld5 Pf6 
26.Lf3 Tb8 27.b3 b6 28.Db2 De7 29.Lxd4 
Lxd4 30.Dxd4 Te8 31.Tf2 De5 32.Dxe5 
dxe5 33.Te2 Kg7 34.b4 Kf7 35.c5 bxc5 
36.bxc5 Td8 37.Txe5 Txd3 38.Kg2 Pd7 
39.Td5 Txd5 40.Lxd5+ Ke7 41.c6 Pf6 
42.Lf3 Kd6 43.Kf2 Pe8 44.Ke3 Ke5 
45.Kd3 Pc7 46.Kc4 Kd6 47.Kb4 [Wit 
kiest even een zijspoor. De doorbraak via 
het centrum is beter. Bijvoorbeeld 47.a4 
Ke5 48.Le2 Kd6 49.Kd4 Pd5 50.Lf3 Pc7 
51.Lg2 Pe8 52.Ld5 Pf6 (52... Pc7 53.f6) 
(52... a5 53.Kc4 Pc7 54.Lf3 met tempo-
dwang) (52... a6 53.Le6 Kxc6 54.Ke5) 
53.c7 Kxc7 54.Ke5 Pd7+ 55.Ke6 Kd8 
56.f6 en wit wint. ] 47...Pe8 48.Kb5 Pc7+ 
49.Ka5 Ke5 50.Kb4 Kd6 51.Kc4 Pe8 
52.Ld5 Pc7 53.f6 [Wits koning staat ver-
keerd, zie de analyse hiervoor. Geert heeft 
een tussenschaakje op b6] 53... Pxd5 54.f7 
Pb6+ 55.Kb5 Ke7 56.Ka6 
 

 
 
56…Kxf7 [Het ziet er zo logisch uit maar 
Geert miste hier de ontsnapping naar remi-
se: 56... Pc8! 57.Kb7 (57.c7 Kxf7 58.Kb7 
Pd6+ 59.Kb8 h5 60.c8D Pxc8 61.Kxc8) 
57... Pd6+ 58.Kb8 Kxf7 59.c7 h5 60.a4 
hxg4 61.hxg4 Ke6 62.c8D+ (62.a5 Kd7) 
62...Pxc8 63.Kxc8 Ke5 64.Kb7 a5 65.Ka6 
Kf4 66.Kxa5 Kxg4 67.Kb5 Kf4] 57.Kxa7 
Pd5 58.Kb7 Zwart geeft op 1-0 
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Bord 4: Jos - John Cörvers 
Jos speelde een felle Siciliaanse partij met 
fraai combinatiewerk, op zijn minst de 
moeite van het naspelen waard. 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 
5.Pc3 Pc6 6.Le3 Pg4 7.Lg5 Db6 8.Lb5 
Ld7 9.Lxc6 bxc6 10.O-O h6 11.Lh4 g5 
12.Lg3 Lg7 13.Pf5 Lxf5 14.exf5 Pf6 
15.Te1 O-O 16.h4 Tfe8 17.hxg5 hxg5 
18.Dd2 Ph7 19.Pe4 Dxb2 20.Tab1 Dxa2 
21.Tb3 

 
 
[Een overweging. Slaan op g5 moet win-
nend zijn of mag niet verliezen om het aan 
te durven. 21.Pxg5 Pxg5 22.Dxg5 Dxc2 
23.Tb4 Dc3 24.Tbe4 dreigt 25.Lxd6. 
24..Kf8 25.Lf4 a5 26.Dh4 (26.Dh5 a4 
27.T4e3 Dd4 28.Lg5 a3 29.Lxe7+ Txe7 
30.Txe7 Df6 31.Df3 Dxe7 32.Txe7 Kxe7 
33.Dxc6 Td8 34.Db6 Lb2 35.f6+ Lxf6 
36.Da7+ Ke6 37.Dxa3 Ld4. Houdini jubelt 
+1,44 maar er is nog veel werk te doen) 
26...a4 27.Lg5 a3 28.Lxe7+ Txe7 
29.Dxe7+ Kg8 30.T4e3 Db2 31.Tg3 a2 
32.f6 a1D 33.Txg7+ Kh8 34.Txa1 
(34.Th7+ is remise door eeuwig schaak) 
Dxa1+ 35.Kh2 De5+ 36.Dxe5 dxe5 
37.Txf7 met nu ook de betere kansen voor 
wit] Hèhè, lange analyse, verder met de 
partij. 
21... a5 22.Pxg5 a4 23.Td3 

 
 
23…Pxg5. 
[Interessant was 23... Pf6 24.Pe4 Pxe4 
25.Txe4 (25..a3 26.Le5! dxe5 27.Tg3! en 
wint snel) 25... Da1+ 26.Te1 Df6 27.Lf4 e5 
(27..a3 leidt tot een gelijke stelling na 
28.Tg3 a2 29.Lh6 a1D 30.Lxg7 Dxe1+ 
31.Dxe1 Dxg7 32.Txg7 Kxg7 33.De4) 
28.fxe6 a3 29.Lg5 Dg6 30.Tg3 a2 31.Le3 
Dxe6 32.Txg7+ Kxg7 33.Ld4+ Kg8 
34.Txe6 a1D+ 35.Lxa1 Txa1+ 36.Kh2 
Txh6 en Jos moet knokken voor een halfje] 
24. Dxg5 Dxc2 25.Tde3 Db2 26.Lxd6 Df6 
27.Df4 
 

 
 
27…Kf8? 
 
[Een missertje, noodzakelijk was 27... Lh6 
28.Dg3+ Dg7 of 28..Kh7. Nu maakt Jos het 
snel af) 
28.Txe7 Txe7 29.Lxe7+ Dxe7 30.Txe7 
Kxe7 31.Dc7+ 
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[ook leuk was 31.f6+ Lxf6 32.Dc7+ Kf8 
33.Dxc6 Ta7 34.Dxf6 met loperwinst] 
31... Kf8 32.Dxc6 1-0 
 
Bord 5: Paul v Kerkhof - Hans Everaars 
Ook Hans had via een Engelse opening een 
snelle remise met zwart, net zo solide als 
Stephan. 
1. d4 f5 2. c4 Pf6 3. Pc3 d6 4. g3 g6 5. Lg2 
Lg7 6. e3 O-O 7. Pge2 Pc6 8. O-O 
e5 9. b3 a6 10. Lb2 e4 11. a3 De8 12. b4 
Df7 13. Tc1 Ld7 14. h4 h6 15. f3 exf3 16. 
Lxf3 1/2-1/2 
Wel even ‘gewoon’ bij de les blijven: 
16.Dxc4 is linke soep vanwege Damein-
sluitingsgevaar na 17.Pd5. 
 
Bord 6: Bas  - Ger Hahn 
Bas speelde tegen de tl en kwam in een 
Bogo-Indische partij vrij gemakkelijk een 
pionnetje voor. 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 Lb4+ 4.Ld2 Lxd2+ 
5.Dxd2 O-O 6.Pc3 d5 7.e3 Pbd7 8.Ld3 
dxc4 9.Lxc4 c5 10.Td1 
 

 
 
10…Pb6? [nu wint Bas een pion, veiliger 
was 10... Dc7 11.Pb5 Dc6 12.dxc5 Pxc5 
13.O-O Db6 met gelijke stelling] 11.dxc5 
Dxd2+ [11... Dc7 12.cxb6 Dxc4] 12.Pxd2 
Pxc4 13.Pxc4 Ld7 14.O-O Lc6 15.b4 Pd5 
16.Pxd5 Lxd5 17.Pd6 Lxa2 [Bas staat nu 
een gezonde pion voor. Ger had beter kun-
nen voortzetten met 17... f5 18.f3 a6 19.a4 
Tfd8] 18.Td2 [ook een goede voortzetting 
was 18.Pxb7 Ld5 19.Pd6 a6 20.e4 Lc6 en 

het oppermachtige witte paard domineert 
de zwarte stelling] 18... Ld5 19.e4 Lc6 
20.b5 Ld7 21.Ta1 a6 22.Tda2 Ta7? [veel 
taaier was 22... Lc8 23.e5 (niet 23.Pxc8 
Taxc8 24.bxa6 bxa6 en de winstkansen zijn 
verkeken) 23... f6 24.f4 fxe5 25.fxe5 h6 
26.g3 g6 27.Tc1 h5 28.c6 bxc6 29.Txc6 
Ld7 30.Tcxa6 met gewonnen stelling voor 
wit] 23.b6 Taa8 24.Pxb7 Lb5 25.Pd6 
Tab8 26.Tb2 1-0 
 
Bord 7: Max Mannheims - Hans van Mule-
kom 
(geweigerd Damegambiet) 
Hans bereikte een heel interessant eindspel 
dat verderop nog wat speciale aandacht 
verdient. 
1.d4 Pf6 2.Pf3 d5 3.c4 e6 4.Pc3 Le7 5.Lg5 
O-O 6.e3 h6 7.Lh4 Pe4 8.Lxe7 Dxe7 
9.Pxe4 dxe4 10.Pd2 f5 11.g3 b6 12.Lg2 
Lb7 13.O-O Pd7 14.f3 exf3 15.Lxf3 Lxf3 
16.Pxf3 c5 17.De2 Pf6 18.Tad1 Tad8 
19.Pe5 Dc7 20.Pf3 Pe4 21.Dg2 
 

 
 
Td6 [na 21...cxd4 22.Pxd4 Dxc4 zou er een 
pion geoogst zijn] 22.b3 Tfd8 23.Td3 a5 
24.Tfd1 Db7 25.Pd2 Da8 26.Pxe4 fxe4 
27.T3d2 a4 28.dxc5 Txd2 29.Txd2 bxc5 
30.Txd8+ Dxd8 31. Dxe4 axb3 32.Dxe6+ 
Kh8 33.axb3 Dd1+ 34.Kf2 Dd2+ 35.Kf3 
Dd1+ 36.Ke4 Dxb3 37.Dc8+ Kh7 38.Dxc5 
Dc2+ 39.Ke5 Dxh2 40.Dd4 Dxg3+ 41.Df4 
Dg6 
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42.De4(?) [de enige winstweg was 42.Df5! 
h5 gedwongen, Dameruil verliest snel. 
43.e4! het enige. 43…Kh6 (43…h4 verliest 
meteen evenals 43…Dxf5) 44.Dxg6 Kxg6 
45.Kd6! h4 46.e5 h3 47.e6 h2 48.e7 h1D 
49.e8D+ Kh7 en het nieuwe Dame-eindspel 
is - geloof het of niet - te winnen, al het 
duurt het zeker 30 zetten om de c-pion te 
promoveren en vervolgens nog 15 zetten 
om uit de schaakjes te lopen. Leuk voor de 
echte eindspelologen] 42...h5? 
(42…Dxe4!)  43.Dxg6+? (43.c5! h4 
44.Kf4 h3 45.Dxg6+ Kxg6 46.Kg3 Kf6 
47.Kxh3 Ke6 48.e4! Kd7 49.e5 en wit 
wint) 43...Kxg6 44.c5 h4 45.c6 h3 46.c7 
h2 47.c8D h1D 48.Df5+ Kh6 49.e4 Dh2+ 
50.Df4+ Dxf4+ 51.Kxf4 Kg6 52.e5 1/2-1/2 
 
Bord 8: Nicolaus – Stef van de Berg 
B 03 Aljechin 
Met uitgebreid bericht van Nicolaus 
1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.d4 d6 4.Pf3 Lg4 5.Le2 
Pc6 6.0–0 dxe5 7.dxe5 (Pxe5!) 7...e6 8.c4 
Diagram, komt ie. 

 
 
8...Pdb4 De eerste zwarte schrede van het 
juiste pad. De knol zal daar straks met tem-
powinst stalwaarts worden gejaagd. De ge-
louterde witspeler vindt het juiste recept: 
9.Da4 Le7 10.Td1 Dc8 11.a3 Pa6 12.b4 
0–0 13.Lb2 Td8 14.Pbd2 Lf5 Diagram 
 

 
 
Zoals beloofd heeft N. zijn tegenstrever al 
na 14 zetten het mes op de keel gezet. En 
kan hier al inderdaad toeslaan met: 15.c5! 
Dreigt Lxa6 en een der donkere paarden 
legt zijn laatste loodje...15.Pf1 De voorma-
lig captain ziet het niet... [15.c5 bijv.  
15...Ld3 16.Lxd3 Txd3 17.Pe4 Td5 18.b5 
Pxc5 19.Pxc5 Txc5 20.bxc6 Txc6] 
15...Paxb4 Stef heeft al snel genoeg van 
zijn benarde situatie en offreert een 4–
voeter tegen 2 pionnen. Te weinig, zo we-
ten wij allen... 16.axb4 Pxb4 17.Pe3 Lg6 
18.Txd8+ Dxd8 19.Td1 Dc8 20.Pd4 Le4 
21.Lc3 a5 22.Pb5 b6 Diagram 
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Spijts mijn meerstuk is wits taak verre van 

eenvoudig. (En nu geen grappen over mijn 
speelsterkte a.u.b!) Hier kwam ik op het 
onzalige idee om maar zoveel mogelijk 
materieel af te gaan ruilen om dan geruis-
loos in het eindspel te winnen. Het bleek 
nog maar weer eens 1 krakkemikkig be-
sluit. 23.Lf3? Lxf3 24.gxf3 De8 25.Da1 
Tc8 26.Td2 Pa6 27.Dd1 Td8 28.Txd8 Tja, 
1–maal op het slechte pad. Koppig ruilt de 
Schrik van de Prinsenhofstraat & Omstre-
ken nog meer hout weg. Het nivelleert 
steeds meer. Maar ja, volgens sommigen is 
'nivelleren een feestje'. Lange tijd houdt 
Stef zich nu moeiteloos staande. 28...Dxd8 
29.Dxd8+ Lxd8 30.Pc2 Kf8 31.Kf1 Le7 
32.Ke2 c6 33.Pbd4 c5 34.Pb5 Ke8 35.Kd3 
Kd7 36.f4 Pb8 37.Pe3 g6 38.Pd1 Pc6 
39.Pb2 Pd8? Stef had hier nog maar wei-
nig tijd om te rumineren en vlak voor de 
tijdcontrole glijdt hij uit. 40.Pa4 Kc6 
41.Ke4? 
Diagram. Even geduld… Ja! 
 

 
 
Maar niet zo, meneer de koekepeer! Nader-
hand deelde Jos R. mij gnuivend mee hoe 
het hier had gemoeten: [41.Pa7+ Kb7 
42.Pxb6! Kxa7 43.Pc8+ En de Raadsheer 
wordt in het kistje bijgezet. Hetzelfde the-
ma keert later terug...] 41...Pb7 42.Pb2 
Nog steeds Pa7+ dus. Enz. 42...Pd8 43.Pa3 
Lh4 44.f3 Kd7 45.Pb5 Kc6 46.Pa4 Le7 
47.Pd6 Het wordt 1–tonig: Pa7+! Etc. 
47...f5+ 48.Kd3 Pb7 49.Pe8 Lf8 50.Pf6 h6 
En eindelijk daalde het Licht van boven 
neer en verhelderde mijn geest. En Caïssa 
sprak tot mij op Goddelijke toon: "O, gij 
aardse sukkelaar, sla nu toch eindelijk op 
b6! " Bedeesd volgde ik haar oekaze op. 
Ziet u ook wat Hare Goddelijke Hoogheid 
mij influisterde?  51.Pxb6 Diagram, kom 
op! 
 

 
 
Opgelucht gaf S. op. Het was al laat en de 
warme hap en Studio Sport konden nèt nog 
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worden gehaald... Eerst echter was er nog 
tijd voor een persfoto…1–0 
 

 
 
De trotse winnaar 
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VERSLAG VENLO 2  RONDE 4 
 
Door de spelers, aangevuld door Marc 
 
16 december 2012:  
Leudal 1 - Venlo 2  5-3 
 

Stephans grote verdwijntruc leidde tot 
vraagtekens kort voor het begin van de 
wedstrijd. Alles leek zo mooi in orde. De 
stukken waren al opgezet maar de om klok-
slag 12 uur binnenrollende trein uit Düs-
seldorf, waar daags tevoren nog gespeeld 
werd, bleek leeg. Frans was om kwart over 
twaalf bereid gevonden aan te schuiven, op 
bord 1 nog wel, tegen Ruud van Meegen, al 
was zijn dag eigenlijk al volgepland. 
Waar het ook aan gelegen heeft, de Leudal-
se matadoren konden later die middag trots 
en verdiend de felicitaties in ontvangst ne-
men. Wij staan op 50%, op weg naar klas-
senbehoud, wat niet eens als vanzelfspre-
kend gezien moet worden. 
 
Leudal 1 - Venlo 2 5-2 
Ruud van Meegen - Frans 1-0 
Geert Gabriels - Geert H 1-0 
Jan Broekhuis - Hans E 0-1 
Rene Snoeck - Bas 1-0 
Arthur Hendrickx - Piet T ½-½ 
Hans Kivits - Nico 1-0 
Martijn Vossen - Hans v M ½-½ 
Oscar Freriks - Marc 1-0 
 
 
Bord 1: Frans Mertens  - Ruud van Meegen 
1.d4 g6 2.Pf3 Lg7 3.Lf4 d6 4.e3 Pd7 
5.Pbd2 e5 6.Lg5 Pe7 7.Ld3 O-O 8.O-O 
h6 9.Lh4 f5 10.Lc4+ Kh8 11.dxe5 dxe5 
12.Te1 Pb6 13.Lb3 De8 
13...g5?? 14.Pxg5 hxg5 gaat niet wegens 
Dh5+ gevolgd door mat. 
14.Lxe7 Dxe7 15.De2 e4 16.Pd4 c5 
17.Pb5 Lxb2 18.Tab1 Lg7 19.Ted1 Ld7 
20.Pc7 Tac8 21.Pd5 Pxd5 22.Lxd5 Lc6 
23.Lxc6 Txc6 24.Pc4 Ta6 25.a3 Tb8 
26.Tb5 Tc6 27.a4 Tcc8 28.Td6 Kh7 

29.Dd2 b6 30.a5 bxa5 31.Txb8 Txb8 
32.g3 a4 33.Da5 
Verliest een stuk, aan Ruud wel toever-
trouwd het te incasseren. Frans had verder 
kunnen gaan met bijvoorbeeld 33. Dd5 Tb7 
34.Ta6 (niet 34.Dxc5 verliest met 34…Tc8 
een paard) 34…Tb4 35.Tc6 h5 met tame-
lijk gelijke kansen. 
 

 
  
Tb4! 34.Dxb4 Paniek. 0-1 
 
 
Bord 2: Geert Gabriels - Geert  Hovens 
Compact becommentarieerd door ónze 
Geert. 
1.e4 Sf6 2.Sc3 d5 3.e5 d4 4.exf6 dxc3 
5.fxg7 cxd2+ 6.Dxd2 Dxd2+ 7.Lxd2 Lxg7 
8.0–0–0 Le6 9.Kb1 0–0 10.Se2 Td8 11.Sf4 
Lf5 12.Ld3 Lxd3 13.Sxd3 Sc6 14.Lf4 e5 
15.Lc1 b5 16.c3 Td5 17.f3 Tad8 18.Sf2 f6 
19.g4 Kf7 20.Kc2 Ke6  
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Achteraf gezien is het beter om de torens te 
ruilen: [20...Txd1 21.Txd1 Txd1 22.Kxd1 
Kg6 23.Se4 f5 24.gxf5+ Kxf5] Zoals het nu 
gaat blijft zwart verdedigen en heeft weinig 
ruimte. 
21.Txd5 Txd5 22.h4 f5 23.gxf5+ Kxf5 
24.Tg1 Lf6 25.Se4 Td7 26.Sg3+ Ke6 
27.Se4 Tf7 28.h5 Le7 29.Tg3 Tf5 30.h6 
Sd8 31.Kd3 c5 32.Ke2 Tf7 33.Le3 c4 
34.Tg8 Sc6 35.Lg5 Lf8 36.Le3 Le7 
37.Lg5 Lf8 38.Ld2 Le7 39.Lc1 Kd7 
40.Lg5 Sd8 41.Tg7 Lf8 42.Txh7 
 

 
 
Deze pionwinst is de beslissing. Zwart 
schaakt voor de vorm nog even door. 
42...Le7 43.Txf7 Sxf7 44.Lxe7 Kxe7 
45.h7 Sh8 46.Ke3 Ke6 47.Sg3 Kd5 48.f4 
exf4+ 49.Kxf4 Ke6 50.Ke4 Sf7 51.Kd4 
Kd6 52.Se4+ Kc6 53.Sg5 Sh8 54.Ke5 Kd7 
55.Kf6 Ke8 56.Kg7 a5 57.Kxh8 Kf8 
58.Se6+ Kf7 59.Sd8+ Kf8 60.Sc6 a4 61.a3 
Kf7 62.Sd4 1–0. 
 
 
Bord 3: 
Wit: Hans Everaars ( Elo ong. 1880 ),  
Zwart: Jan Broekhuis (ong. 1850) 
Met kort commentaar van de witspeler. 
Computer-ondersteuning: Deep Rybka 4 op 
een octocore desktop. 
In deze partij was ik niet alleen in matige 
vorm, maar had ik ook enkele uren last van 
mijn lijf. Omstreeks dezelfde tijd dat dit 
laatste aan het wegtrekken was begonnen 
ook mijn zetten beter te worden - misschien 

een coïncidentie - terwijl de zwartspeler het 
moeilijk had en ook klokproblemen begon 
te krijgen. Na lang slecht te hebben gestaan 
kwam ik zodoende toch nog aan een winst-
stelling. Ik moest alleen nog wat tactisch 
tegenspel weten op te lossen ... maar faalde 
daarin tenslotte. Ineens klopten alle remi-
sevarianten en berustte ik maar in het on-
vermijdelijke. Gezien het eerste partijge-
deelte zo slecht nog niet.  
  
1. e4 , e6  2. d4 ,d5  3. Pc3 , dxe4  . 
De Rubinstein-variant, waarvan ik toch 
denk dat die zwart ietsje te gedrukte stel-
lingen oplevert. 
4. Pxe4 , Le7  5. Pf3 , Pd7  6. Ld3 , Pgf6  
7. De2 , Pxe4  8. Lxe4 , 0-0 . 
Dit leek ( ?? ) mij een schaduwzijde te heb-
ben omdat wit nu tijd krijgt de loper op c2 
te plaatsen in plaats van op d3. Maar na 8. 
.. Pf6 ?  9. Lxb7 komt wit in het voordeel; 
erg gemakkelijk lijkt het me al niet voor 
zwart. 
9. c3 , c5  10. Ld2 , cxd4  11. cxd4 ?! 
Het begin van een partijgedeelte met zeer 
bedenkelijk spel van wit. 
11. ... Pf6  12. Lc2 , b6  13. g4 ? , Lb7  14. 
Tg1 ? , Tc8  15. Lc3 , Pd5  16. Dd3 , g6 
 

 
 
17. Pe5 ? 
Wit stapelt fout op fout en had nu met 17. .. 
Lb4 ! al wel kunnen opgeven. Maar ook de 
zwartspeler is maar een mens. Een erg bes-
te partij is het niet.  
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17. ... Pxc3 ?!  18. bxc3 , Dc7  19. Tg3 , 
Lf6 ? 
De zwartspeler begint het moeilijk te krij-
gen en laat, na lang denken, veel voordeel 
schieten.  
20. De3 , Lxe5  21. dxe5 , Dc5  22. Td1 , 
Dxe3+  23. Txe3 , Tc7  24. Td4 , Tfc8  25. 
Kd2  . 
De witte stelling is nu tamelijk solide en er 
is ongeveer egalisatie ontstaan. Zelfs begon 
ik al weer op winst te hopen want er komt 
een aanval op de zwarte koningsveste. 
25. ...h6  26. h4 , Kg7  27. f4 , Ld5  28. 
Lb3 ! 
Vrijwillig geeft wit zijn loperinvloed op de 
velden f5, g6 , h7 op , teneinde zwart voor 
lastige keuzen met zijn loper te plaatsen. 
De Deep Rybka 4 rekenmachine bevestigt 
dat dit de beste zet is. Wits zetten beginnen 
beter te worden en zwarts stelling gaat 
langzaam achteruit.  
28. ... Lc4  29. h5 , b5  30. hxg6 , Kxg6  
31. f5+ . 
In deze moeilijke stelling maakt de zwart-
speler een fout. Belangrijk is dat zwart na 
31. .. exf5 ??  32. Lc2  in onoverkomelijke 
moeilijkheden verkeert (bijvoorbeeld, 32. 
Le6 ??  33. gxf5+ kost de loper).  Het beste 
voor zwart is nog 31. .. Kg7 maar ook dat 
ligt behoorlijk lastig. Speel het allemaal 
maar eens achter het bord ...  
31. .. Kg5 ?  32. Th3 , exf5  33. Th5+ , 
Kg6  34. Lc2 ?!  . 
Hiertegen kan zwart zich met 34. .. Te8 
verdedigen. Veel beter 34. Td6+ . Maar het 
is niet goed doenlijk om in deze partij AL-
LE fouten te gaan aanwijzen.  
34. ... Kg7 ?? 

 
 
35. gxf5  . 
Voor het eerst staat wit gewonnen, terwijl 
zwart ook nog eens klokproblemen heeft.  
35. ... f6  36. Tg4+ ?! , Kf7 ?! 37. e6+ , 
Ke7  38. Tg7+ , Kd6  39. Txc7 , Txc7  40. 
Txh6 , Ke5  41. a3 , Tg7  42. Th4  . 
Tenslotte is de partij naar een stelling toe 
gestruikeld die toch wel gewonnen moet 
zijn voor wit. Het verzet moet via a2-a4 
gebroken worden. Ondertussen stoort zwart 
zo veel als hij kan, erdoor geholpen dat wit 
zijn toren ietwat laat opsluiten. 
42. ... Ld5  43. Tb4 , a6  44. a4 , Lc4  45. 
axb5 , axb5  46. Tb1 , Tg2+  47. Kc1 , 
Kd6  48. Kb2 , Le2  . 
Geen redding voor zwart is 48. .. Ld3  49. 
Td1 , Txc2+ 50. Kb3 , Te2  51. Txd3+ , 
Ke5  52. Tf3 . 
49. Ka3 , Lg4   . 
Nu maakt wit de beslissende fout. Hij kan 
geen schaak op d1 geven, maar na 50) Le4 , 
Te2 kan dat wel. De witte toren gaat dan 
naar d4 en de zwarte stoorzender is tot 
zwijgen gebracht. 
50. Ld3 ?? , Tg3   . 
Remise, bijvoorbeeld 51. Tb4 , Txd3  52. 
Txg4 , Txc3+  53. Kb4 , Te3 !  54. Tf4 , 
Te5 en wit is vastgelopen. 
51. Lxb5 , Lxf5  52. Td1+ , Kxe6  (=) . 
Mijn laatste restje hoop was nog 53. Ld7+ , 
Ke5  54. Te1+ , Le4 maar wit kan dan de 
penning van de zwarte loper niet uitbuiten.   
De zwartspeler bood hier remise aan - het 
is verplicht dat te noteren - en daar viel 
weinig tegen te verzinnen. 
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Bord 4: Rene Snoeck - Bas van der Grinten 
Met partijinformatie van Bas 
Benoni 
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Pc3 exd5 
5.cxd5 d6 6.Pf3 g6 7.Lf4 Lg7 8.Pd2 Ph5!? 
Wat riskant gezien wits volgende zet, maar 
de schade valt mee. Alternatief is 8...0–0. 
9.Da4+ Kf8 
Enige zet want Ld7 kost materiaal na 
De4+.  
10.h4 Pxf4 11.Dxf4 Le5= 12.De3 Pa6 
13.Pf3 
 

 
 
13...Df6? 
13...Lf6! was voldoende voor gelijkspel. 
Nu kan wit afwikkelen naar een gunstig 
eindspel. 
14.Pxe5 Dxe5 15.Dxe5 dxe5 16.e3± Pc7 
17.h5 Lf5 18.0–0–0 gxh5 19.Le2± Lg6 
20.Lxh5 Kg7 21.Lxg6  
Met 21.d6! gevolgd door een koningswan-
del naar d5 kon wit voordeel houden. 
21...hxg6 22.Txh8 Txh8 23.Pe4 b6 24.Td2 
f5 
Inmiddels staat het weer gelijk. 
25.Pc3 e4 26.f3 exf3 27.gxf3 Kf6 28.Kc2 
Ke5!?  
Een ongegronde poging om in het voordeel 
te komen. Goed was 28...g5 29.e4 Pa6 
30.a3 Pb8= 
29.d6 Pa6 30.a3 Td8!? 31.Pb5 

 
 
31...Td7 32.Tg2?  
Met 32.Pxa7! kon wit weer groot voordeel 
krijgen. 
32...Kf6 33.e4 Pb8 
Opnieuw is het evenwicht hersteld en dit 
blijft min of meer zo de rest van de partij. 
34.Pc7 fxe4 35.fxe4 Ke5 36.Txg6 Kxe4 
37.Pe8 Ke5 38.Tg2 Ke6 39.Td2!? Kf7 
40.Pc7 Pc6 41.Tf2+ Kg6 42.Pb5 Pe5 
43.Tf8 a6 44.Pc7 a5 45.Pb5 Th7 46.Tf2 
½–½ 
 
Bord 5: Piet Thijssen - Arthur Hendrickx 
Piet speelde een bijzonder lange partij (95 
zetten) zonder er nachtwerk van te maken. 
Met een startdiagram na zwarts 56…Kg7-
f6 nemen we de draad op en zien een onge-
lijke loper eindspel met aan Piet het initia-
tief. 
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57.hxg6 Kxg6 58.Ld7 f4 59.gxf4 Lc5 
60.f5+ Kf6 61.Kg3 h5 62.Kh4 Lxf2+ 
63.Kxh5 Ld4 64.Td3 Le5 65.Kg4 Tb4+ 
Ook Houdini is bekend met de problemen 
van dergelijke eindspelen en oordeelt hier 
voorzichtig de 2 pionnen voorsprong met 
+1. Er zit dus weinig schot in maar Piet 
gaat er nog eens goed voor zitten. 
66.Kf3 Tf4+ 67.Ke2 Tb4 68.Td5 Tb3 
69.Kd2 Tb1 70.Kc2 Tb2+ 71.Kd3 Tb4 
72.Ke2 Tb3 73.Td3 Tb4 74.Td2 Ke7 
75.Kd1 Tb1+ 76.Ke2 Tb4 77.Td5 Ld6 
78.Lc6 Lf4 79.Kd3 Kf6 80.Kc3 Tb1 
81.Kc4 Tc1+ 82.Kb4 Le5 83.Ld7 Tb1+ 
Zwart moet verhinderen dat Piets koning 
gemakkelijk de c-pion gaat ondersteunen. 
Met 83…Lc3+ of 83…Lc7 zou dat gelukt 
zijn. Nu lijkt zwart de greep op de stelling 
te verliezen. 
84.Kc5 Lg3 85.Kb6 Tc1 86.Ka6 Ta1+ 
87.Kb7 Tb1 88.b6 Lf2 89.Lb5 Ta1 
 

 
 
90.Ld7 
De kritieke stelling. Wit had kunnen win-
nen met 90.Ld3 Ta3 91.Td6+ Ke7 92.Te6+ 
Kf8 93.Le4 Tb3 94.Kc7 Tb5 95.b7 Lg3+ 
96.Kc6 Tb2 97.Ld5 en ook de f-pion komt 
in beweging. Op 92…Kd8 volgt 93.Lb5 en 
dwingt direct torenruil af 
90… Tb1 91.Td6+ 
Hiermee zijn de winstkansen verspeeld. 
91…Ke7 92.Td2 Lxb6 93.Kc8 La5 
94.Te2+ Kd6 95.Te6+ Kc5 ½-1/2 
 
 

Bord 6: Hans Kivits - Nico van der Hoogt 
Bondig geformuleerd door Nico 
Ai! Partijverslagje vergeten! Op ragfijne 
wijze wees de nieuwbakken  captain van 
Venlo II mij op het ontbreken van mijn bij-
drage. Met het nodige schaamrood op de 
kaken ben ik maar gauw hieraan begon-
nen… Als excuus mag gelden dat het 1 
weinig inspirerend potje betreft. Niks om je 
over op te winden. Maar goed, om toch de 
nodige emails en telefoontjes voor te zijn -
“Heej Nico, wie ging dien pertie eigelik?”- 
maar even een indruk van mijn treffen met 
de Leudaller Hans Kivits. (1858) Het ont-
aardde in 1 slappe Italiaan die doet denken 
aan een kommetje kapotgekookte pasta. 
Smaak noch kraak. Na 19 zetjes vonden wij 
het welletjes! We gaan maar gelijk naar de 
slotstand. Hans heeft wit. 
 
Slotstand na 19: Kf2 
 

  
 
U ziet het zelf; Hans ruilde uit voorzorg de 
hele inboedel af & pikte het halfje binnen. 
Gezien de tussenstand verstandig. Want 
eens temeer zou Leudal ons Tranendal blij-
ken… Aan Hans het slotwoord: 

   
 
 
 a.u.b. 
re-
mise, 
Nico? 
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Bord 7: Hans van Mulekom - Martijn Vos-
sen 
Voorzien van Hans’ commentaar. 
1.e4 d6 2.Pc3 Pf6 3.Lc4 g6 4.d3 Lg7 
5.Pge2 c5 6.O-O O-O 7.Lg5 Pbd7 8.Dd2 
a6 9.a4 Tb8 10.Lh6 Pe5 11.Lxg7 Kxg7 
 

 
 
Objectief gezien is 12.f4 waarschijnlijk een 
betere zet dan het gespeelde 12.f3, Wit 
krijgt meer ruimte op op een bepaald mo-
ment kan e5 of f5 volgen om mogelijk 
voordeel te halen uit de ietwat verzwakte 
koningsstelling van zwart. 
 
12.f3 is gespeeld om de pion op e4 wat ste-
viger te dekken en op een gegeven moment 
via de centrumzet d3-d4 het spel te openen. 
12.f3 Ld7 13.a5 b5 14.axb6 Txb6 15.b3 
Lb5 16.Ta2 e6 17.Pf4 Te8 18.Tfa1 Dc8 
19.Pd1 Dc6 20.Pc3 Te7 21.Ta5 Td7 
22.Pa4 
22.Lxe6 fxe6 23.Pxe6+ Kf7 24.Pg5+ Ke8 
25.Pxb5 Txb5 26.Txa6 Tb6 27.Ta8+ Td8 
28.Txd8+ Kxd8 29.f4 Ped7 
22… Tbb7 
 
Na de 22e zet van zwart (zie diagram) had 
ik twee mogelijke voortzettingen op het 
oog. De eerste, waar ik voor gekozen heb 
in de partij, is bedoeld om druk uit te oefe-
nen op de koningsvleugel en tevens druk te 
houden over de a-lijn. 

 
 
De tweede optie, overigens een zeer inte-
ressant concept, is een aanval over de a-lijn 
met twee torens en de dame erachter, bij-
voorbeeld de torens op a2 en a3(a5) en de 
dame op a1. 
In de schaakliteratuur staat deze formatie 
bekend als ‘Alekhine’s gun’. Deze bena-
ming is ontstaan na een partij die Aljechin 
speelde tegen Nimzowitsch in San Remo 
1930. 
 
Ook Fischer koos voor dit concept in de 1e 
partij van de WK match tegen Spasski in 
Sveti Stefan 1992. 
 
Zie de diagrammen van beide stellingen 
na 26.Dc1 en 26.Da1 (toeval?). 
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Het spreekt voor zich dat dit een zeer ge-
vaarlijk wapen kan zijn om de vijandelijke 
stelling binnen te dringen. Als de mogelijk-
heid zich voordoet is het zeker de moeite 
waard om het een keer uit te proberen. 
23.Df2 Kh8 24.Dh4 Kg7 25.Pc3 d5 
26.Lxb5 axb5 27.Dg5 d4 28.Ta6 
28.Dxe5 dxc3 29.Ph5+ gxh5 30.Dg5+ Kf8 
31.Dxf6 
28… Tb6 29.Txb6 Dxb6 30.Dxe5 dxc3 
31.Dxc3 c4+ 32.Kh1 De3 33.De5 cxd3 
34.Pxd3 Dd2 35.Dc5 Pe8 36.h3 (36.Dxb5) 
36… Tc7 37.De5+ Kg8 38.Ta8 1-0 
 
 
Bord 8: Oscar Freriks - Marc van der Lee 
De tl toonde geen geduld, binnen 10 minu-
ten werd wat uitgeprobeerd dat in geen en-
kel theorieboek aanbevolen wordt. 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 
5.Pc3 a6 6.Lc4 Pxe4? Dat nooit meer.  
 

 
 

7.Pxe4 
Mijn tegenstander was bleek net zo verrast, 
in plaats van het doortastende 7.Dh5 g6 
8.Dd5 Pxc3 9.Dxf7+ Kd7 10.bxc3 Da5 
11.O-O met groot voordeel, sloeg hij terug. 
7… d5 8.Pf3 dxc4 9.Dxd8+ Kxd8 10.Pe5 
Lf5 11.Pc5 
11.Pxf7+ Ke8 12.Peg5 (sterker dan 
12.Pxh8) 12… Tg8 13.Pe5 h6 14.Pgf3 Pd7 
15.Pxd7 Lxd7 16.Pe5 Lf5= 
11… e6 12.Pxb7+ Kc7 13.Pa5 
ook mooi speelbaar voor wit was 13.Pxf7 
Lb4+ 14.c3 Tf8 15.Pe5 Kxb7 16.cxb4 
13… Lb4+ 14.Ld2 c3 15.Lxc3 Lxc3+ 
16.bxc3 Kb6?? 
Oeioei, een blunder, ziet de volgende zet 
van wit over het hoofd. Na 16… f6 17.Pd3 
Td8 18.O-O-O Pc6 19.Pc4 had er in zekere 
zin zomaar nog een houdbare stelling be-
reikt kunnen zijn. 
17.Tb1+! 
 

 
 
Au! Het paard is onkwetsbaar! 
Nu is er opeens geen houden meer aan. 
17…Kc5 18.Pb7+ Kd5 19.f4 Lxc2 20.Tb4 
Pc6 21.c4+ 1-0 

----------- 
Hans van Mulekom is nu teamtopscorer 
met 3 uit 4 en staat in de LiSB koningsliga 
intussen op de 10e plaats!  
 
Nog 3 ronden te gaan: 
Ronde 5:  24-02: uit tegen 't Pionneke 2 
Ronde 6:  10-03: thuis tegen Blerickse SV 
Ronde 7:  07-04: slotronde tegen DJC 2 
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STAND INTERNE COMPETITIE  31-01-2013 
 
Leeuwen 
No. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal partijen

1 Wouter Smeets    0,5    0 0,5 2 

2            

3 Maarten Strijbos      1 0,5  1,5 2 

4 Henk van Gool 0,5    1  0,5  2,0 3 

5 Hans Everaars    0    1 1,0 2 

6 Geert Hovens   0     0,5 0,5 2 

7 Eric Schouten 0  0,5 0,5     1,0 2 

8 Dirk Bergmans 1    0 0,5   1,5 3 

 

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

1 Ron Vink  0 0 0,5    0,5 1,0 4 

2 Nico van der Hoogt 1  0,5    1 0 2,5 4 

3 Max Warmerdam 1 0,5    0,5   2,0 3 

4 Marc van der Lee 0,5    1 0 0,5  2,0 4 

5 John de Laat    0  0 0,5 0 0,5 4 

6 Huub Borghouts   0,5 1 1   0,5 3,0 4 

7 Gerard in 't Veld  0  0,5 0,5    1,0 3 

8 Bas van der Grinten 0,5 1   1 0,5   3,0 4 

 

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

1 Willy Schmitz  0,5  0    0 0,5 3 

2 Sjraar Munten 0,5      1 0,5 2,0 3 

3 Kim Clabbers      0 0,5  0,5 2 

4 Jan op de Laak 1    0,5  0,5  2,0 3 

5 Hans Leenders    0,5  0   0,5 2 

6 Dick Kappert   1  1   0 2,0 3 

7 Bertram Lietz  0 0,5 0,5     1,0 3 

8 Ad Burgmans 1 0,5    1   2,5 3 
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Buffels 

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

1 Piet Kuntzelaers  1 0,5 0,5     2,0 3 

2 Miki Nieczyporowski 0  0    0 0 0,0 4 

3 Mart Dael 0,5 1    0,5 0  2,0 4 

4 Karl Jacobitz 0,5    0,5 1 1  3,0 4 

5 Jean Paul Joosten    0,5     0,5 1 

6 Gerben Oosterbaan   0,5 0    0,5 1,0 3 

7 Ger van Leipsig  1 1 0     2,0 3 

8 Boeb Jacobs  1    0,5   1,5 2 

 
 

Struisvogels 
No
. 

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 totaal 

1 Christiaan Schuelders            0,0 

2 Peter Timmermans   1        1 2,0 

3 Peter Smith  0        0,5 0 0,5 

4 Peter Keimpema         0 1  1,0 

5 Jos Kempen         0,5  0,5 1,0 

6 Jasper Hendrickx       0  0 1  1,0 

7 Harrie Wuts      1  1 0  0,5 2,5 

8 Harald Blankertz       0     0,0 

9 Freek Heemskerk    1 0,5 1 1     3,5 

10 Ans Strucks   0,5 0  0      0,5 

11 Albert Houwen  0 1  0,5  0,5     2,0 
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STAND EXTERNE COMPETITIE  31-01-2013 
 
KNSB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiSB 

r4 Promotieklasse Rav Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Brunssum 1935 8 25  6 7 5   7  
2. DJC 2 1833 6 19 2    6  5½ 5½ 
3. Leudal 1 1769 5 15½ 1   5  4  5½ 
4. Venlo 2 1912 4 17 3  3  5½ 5½   
5. De Juiste -Z- 1 1842 4 17  2  2½   5 7½ 
6. Hoensbroek ME 1783 3 15   4 2½   3 5½ 
7. Blerickse SV 1 1766 2 11½ 1 2½   3 5   
8. t Pionneke 2 1694 0 8  2½ 2½  ½ 2½   
 

r4 Klasse 2A Rav Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. t Pionneke 3 1488 6 15   2  4  4½ 4½ 
2. t Stokpaardje 1572 6 14½   4 3   3 4½ 
3. Venlo 3 1568 6 13 4 2   3½ 3½   
4. HSDV 1591 5 15  3    2 5 5 
5. De Postertoren 1538 4 14 2  2½   5  4½ 
6. EWS 1600 3 10½   2½ 4 1  3  
7. Blerickse SV 2 1506 2 8½ 1½ 3  1  3   
8. Tegelse SV 2 1373 0 5½ 1½ 1½  1 1½    
 

 
 

 

 
 

r5 Klasse 2D Rav Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Venlo 2176 7 23  3½  4 4½ 5½   5½  
2. UVS 2104 7 22½ 4½  3½    5 4  5½ 
3. Geleen 2136 6 22  4½  5½ 3   3½  5½ 
4. HSC Helmond 2058 6 19½ 4  2½  4½ 4½ 4    
5. Eindhoven 2156 4 20 3½  5 3½  2½   5½  
6. Veldhoven 2094 4 19½ 2½   3½ 5½  4½   3½ 
7. DJC Stein 2109 4 19½  3  4  3½  4 5  
8. PION 2082 4 19  4 4½    4  3 3½ 
9. Accres Apeldoorn 2 2118 4 18½ 2½    2½  3 5  5½ 
10. Voerendaal 2 2115 4 16½  2½ 2½   4½  4½ 2½ 

r4 Klasse 3A Rav Mp Bp 1 1 2 2 3 3 4 4 
1. GESS 4 1272 6 10   2 2 3½  2½  
2. Leudal 3 1341 5 9 2 2   2  3  
3. DJC 4 1249 3 7 ½  2    1½ 3 
4. Venlo 4 1075 2 6 1½  1  2½ 1   
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Ding Dong, schaken met de gong… 

Door: Nico van der Hoogt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Kent u de overeenkomst van het Venlo-
sche gongschaak met de Pacifische Walrus, 
de Magellaanse Pinguin en de Blauwvinto-
nijn? Niet?  Dan heb ik slecht nieuws voor 
u. Alle staan op de nominatie om binnen-
kort uitgestorven te raken… Die IJZEREN 
Venlosche traditie werd afgelopen Kerst 
door slechts een tiental die-hards bezocht.  
Een treurig dieptepunt in mijn zo veelbelo-
vende carrière van toernooidirecteur van dit 
voorheen zo drukbezochte evenement.  

Dat het deelnemersniveau zeer hoog was, 
verzachtte mijn aanvankelijk grimmig ge-
worden stemming enigszins. 

Ach, waar zijn de glorietijden gebleven van 
de hordes liefhebbers die in het verleden de 
ingedaalde vredige kerstgedachte kwamen 
smoren in niets en niemand ontziende 
schaakgevechten. Begeleid door het door 
merg en pijp krijsende, zenuwslopende en 
dwingende gonggeluid: zetten, nu!! Want 
ondanks een uitgekiend propaganda-
offensief bleef het akelig leeg in Limianz. 
Oorzaken?, zo vroeg de commissie van on-
derzoek zich naderhand af en kwam met 
enige mogelijke redenen: 

o vergrijzing 

o vergeten 

o verbod van thuis te gaan 

o vergissingen qua aanvangstijd 

o schaakmoeheid 

o verkoudheid 

o onbekend 

Tja, het blijft gissen. Maar goed, door die 
tien werd er die dag sportief en fanatiek 
gestreden om de prijzen; uitgelezen wijnen 
met een fijne neus… 

Braaf deden die gongers tijdig hun zetten, 
daartoe bevolen door het akoestische sig-
naal, dat werd afgescheiden door het appa-
ratis Laakensia, ik bedoel het door Jan in 
elkaar geknutselde toestel dat om de 10 
seconden een geluid afgeeft dat doet den-
ken aan een roestige, vastlopende cirkel-
zaag die plots op een achtergebleven spij-
ker stuit. Ja, gongschaak, niet voor watjes!  

 

Pacifische walrus, hoe lang nog? 

Afijn, na 9 ronden kon de schaakbalans 
worden opgemaakt. Die een daverende ver-
rassing opleverde! Want een heel contin-
gent aan oude rotten; Nico, Jan, Piet K., 
Bas, Eric o.a. bleek niet in staat om het 
aanstormende Tegelse Talent Max bij te 
benen… 

We kenden hem al van de Venlo Open 
kampioenschappen, maar Max liet onver-
schrokken zien niet onder de indruk te we-
zen van alle routine en won alle potten! 
Nou ja, bijna alle. Hij moest slechts 2 remi-
ses toestaan aan Johan (Boebs zoon) 
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en…Nico! Kijk eens aan! De tijgergroep is 
hierbij gewaarschuwd; Max gaat vanaf ja-
nuari hierin meespelen. Goede 2de werden 
ex aequo  Johan en Eric met 6,5 uit 9. 

Vermeldenswaard is verder het heldhaftige 
verzet van Peter Timmermans die zich in 
het Elozware gezelschap dapper op de been 
hield. Hij mocht een fraaie troostprijswijn 
mee naar huis nemen. Rest nog te vermel-
den, dat Jan de fair play prijs kreeg uitge-
reikt met dank voor de geleverde “gong”. 
Hij verloor overigens -zeer opmerkelijk- 
van zijn boezemvijand Piet K… 

 

De trotse winnaar (links) in beeld  

Fotografie: Bas van der Grinten © 

 

Ik maak hierbij maar gelijk mijn voorne-
men bekend om –immers geen wedstrijd-
verslagen meer producerend- toch af en toe 
iets van me in het cluborgaan te laten ho-
ren. Aangespoord daartoe door enige hart-
verwarmende reacties op mijn afscheid van 
het teamleiderschap van Venlo II annex de 
geschriften daaromtrent. Heb dank beste 
mensen!   En ook de redactie heeft zijn fiat 
afgegeven. Het zal om een onregelmatige 
bijdrage gaan omtrent het wel & wee van 
onze vereniging in de loop der decennia. 
Staat er al veel in het jubileumboek uit 
20001, er zijn nog veel wetenswaardighe-
den op de plank blijven liggen. Want wist u 

                                                 
1 Nog in beperkte mate verkrijgbaar bij het secretariaat 

bijv. dat er al in 1944 in Venlo werd ge-
gongd? Het bewijs volgt op staande voet: 

 

 

Uit de “Nieuwe Venlosche Courant”. 3-5-1944    

Over het fenomeen “Arx-Venlo” een vol-
gende maal!    

 

“En ze noemen dat gongschaak dokter en 
er gaat dan zo’n akelig geluid af. Telkens 
opnieuw. Je moet dan zetten. En nou eet en 
slaap ik niet meer en ik…” 

 

W.G. 

Nico
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BOEBS COLUMN 
De invaller 
 
Door Boeb Jacobs 
 
Om wereldkam-
pioen schaken te 
worden moet je na-
tuurlijk op de eerste 
plaats fatsoenlijk 
kunnen schaken. 
Maar dat alleen blijkt 
niet voldoende, want 
daarnaast moet je 
ook extreem compe-
titief zijn ingesteld. Meedogenloos en on-
genaakbaar zijn. Ruzie met zo ongeveer de 
hele wereld hebben, in het bijzonder met 
de schaakwereld. Killer, sluipschutter en 
beroepsmoordenaar zijn. Geen scrupules, 
maar wel een groot ego hebben en be-
schikken over de conditie van een duur-
sporter. Tenslotte moet je karakters kunnen 
breken, wantrouwig en agressief zijn en 
flair hebben. Dat alles heb ik niet zelf ver-
zonnen, ik zou niet durven, maar staat in 
boeken en tijdschriften die ik heb gelezen 
in de vele jaren dat ik de schaaksport nu al 
volg. 
 
Gelukkig verlangt Gerard in het Veld, de 
captain van het derde team, dergelijke ei-
genschappen niet van zijn reserve speler. 
En daarom val ik in tegen EWS uit Weert 
waar ook  onze ex vicevoorzitter  Guus 
Reintjes speelt. Ik heb met hem gesproken 
en tegen hem geschaakt. Hij mist ons wel, 
wie zou zulke leuke mensen nou niet mis-
sen? Maar verder gaat het goed met hem. 
Als op zondagmiddag in Weert de schaak-
klokken worden aangezet denkt de invaller 
nog even aan de uitvaller. Die heeft zich 
afgemeld om naar een feest te gaan. Vrien-
den zijn twaalf en een half jaar getrouwd. 
Hoever zal de uitvaller zijn denkt de inval-
ler. Zal hij al op weg zijn om met zijn 
vrouw en drie kleine kinderen naar een 

feest te gaan waar in feite niets te vieren is 
omdat algemeen bekend is dat het bruids-
paar een alles behalve warme relatie on-
derhoudt. De vrouw van de uitvaller heeft 
er al helemaal geen zin in. Zij heeft via via 
gehoord dat haar vriendin in het geheim al 
met een scheidings-advocaat heeft gespro-
ken. “Blij dat ik schaak”, denkt de invaller 
en opent met 1.d4. 
 
Voor de invaller is een wereld opengegaan. 
Een nieuwe fase van zijn sport carrière is 
begonnen. Het is zijn eerste optreden als 
reserve speler. In het verleden was hij in 
verschillende disciplines steeds basisspeler 
geweest. Wat een geweldige ervaring! 
Nooit eerder is hij zo enthousiast ontvan-
gen. “Leuk dat je mee doet” hoort hij van 
alle kanten. En ook: “We hebben je brood-
nodig!”  Was ik maar eerder reserve speler 
geworden, denkt de invaller. 
Het fenomeen van afmeldingen maakt het 
leven van teamleiders er niet vrolijker op, 
maar het is niet nieuw. De Heer S. Harke-
ma, boekhandelaar te Hilversum en in de 
jaren 60 van de vorige eeuw voorzitter van 
het deftige HSG  (Hilversums Schaak Ge-
nootschap) had er al mee te maken. Geïrri-
teerd door een late afmelding richtte hij 
zich op een clubavond tot de “geachte” 
leden. “Lekke fietsband (er waren toen nog 
weinig auto’s), de verjaardag van Ome 
Keessie (destijds een populaire radio fi-
guur) of een gebroken been zijn geen rede-
nen om het schaken af te zeggen stelde hij 
kort en krachtig. 
 
Tegenwoordig zijn afmeldingen het gevolg 
van overvolle agenda’s. De speeldata  zijn 
lang van te voren bekend en er zijn slechts 
zeven zondagen te gaan. Voor de schaker 
die naast het schaken ook nog een groots 
en meeslepend wil leven blijven er dan nog 
45 weekeinden over om evenementen te 
bezoeken waar hij genodigd, gewenst dan 
wel onontbeerlijk is. Moet eigenlijk kun-
nen denkt de invaller en doet 2.c4.    
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LINKE MIK 
Door Geert Hovens 

 
De lezer weet onge-
twijfeld dat sinds jaar 
en dag ik elk jaar eind 
oktober afreis naar de 
wonderschone omge-
ving van de Tegernsee 
om daar al wandelend 
en schakend vakantie 
te vieren. Met voor het 
eerst sneeuw in okto-
ber. Dat gaf ditmaal nog een extra dimen-
sie. Dat knerpend geluid van sneeuw onder 
je schoenen te midden van een paradijselijk 
wit berglandschap. Met als hoogtepunt de 
beklimming van de Wallberg, 800 meter 
klimmen over met sneeuw en ijs bedekte 
paden. Boven bij het Panoramarestaurant 
heb je een prachtig overzicht over de Te-
gernsee. 
 
De Wandelhalle van het Jod- und Schwe-
felbad is vanaf 1997 het decor voor de jaar-
lijkse Offene Internationale Bayerische 
Meisterschaften. Dit jaar waren er 460 
deelnemers, waaronder 24 grootmeesters. 
De naam van mijn tegenstander in ronde 1 
deed me denken aan een schaker die bij mij 
in het hotel logeerde en tot voor enkele 
jaren ook meedeed aan het toernooi. Ger-
hard Reichenbacher heette hij en kwam uit 
Coburg per trein en nam zijn rijwiel mee, 
waarmee hij vaker tochten maakte. Ook 
gingen we wel eens samen wandelen.  
Bij de lunchpauze op 1200 meter onder het 
genot van het befaamde Hefeweizen wer-

den dan de partijen geanalyseerd.  Het 
avontuurlijk schaak dat we beiden speelden 
werd door mij betiteld als ‘Linke Mik’. Dit 
werd door mijn vriend uit Coburg steevast 
verbasterd tot Lienke Miek. 
 
Wat schetst mijn verbazing: Linke Mik 
bestaat dus gewoon: het is een schaker. 
Als je het op Google inklopt kom je uit op 
een website van een multimedia communi-
catie bedrijfje uit Canada. Op de hoofdpa-
gina wordt nog een uitgelegd wat Linke 
Mik betekent: 

What Does Linke Mik Mean? 

"Linke Mik" is a saying with a double-
meaning.  The phrase is an old dialect ex-
pression from the province of Limburg 
which was divided into modern-day Bel-
gium and the Netherlands during the nine-
teenth century. The first definition is fig-
urative: "Linke Mik" signifies something 
out of the ordinary; a situation slightly ris-
qué yet unique, with a flavour of daring 
and bravado.  In short, an adventure: the 
very ingredient that propels narratives and 
memories!  

The second definition is cultural.  In the 
tradition of Limburg, storytellers are 
known for their imaginative narratives that 
weave reality and fantasy into a "suspen-
sion of disbelief."  Audiences usually par-
ticipate in the ruse, by inventing their own 
tangents.  A true Limburger can tell a story 
about anything and nothing; transforming 
the most ordinary into the unforgetable 
simply through the telling!  Therefore, if 
it's really good, it's Linke Mik
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JEUGDAFDELING 
 
Door Bas van der Grinten 
 
AGENDA 
 
Za 9 februari en 16 februari 
Geen jeugdschaak wegens Carnaval 
 
Zo 24 februari 
5e ronde LiSB-bondscompetitie 
 
Za 2 maart 
Slotronde regio-competitie in Ald 
Weishoes 
 
Zo 10 maart 
6e ronde LiSB-bondscompetitie 
 
Za 23 maart 
Rapidtoernooi in LimianZ 
 
Zo 7 april 
Slotronde LiSB-competitie in Helden 
 
Zo 14 april 
Theo van Spijktoernooi in De Dörpel 
(GP) 
 
Za 27 april 
Stappentoernooi in Blerick 
 
Za 25 mei 
Stapexamens Ald Weishoes 
 
Za 1 juni 
Vlaaientoernooi in Den Hulster 
 
Za 29 juni 
Slotdag Ald Weishoes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen 
 
* Welkom aan ons nieuwe lid Quinn Stik-
kelbroeck ! 
 
* In het Ald Weishoes heeft iedere groep 
nu een eigen instructeur. Dit zijn: 
Stap 1: Albert Houwen 
Stap 2 en 3: Kim Clabbers 
Stap 4 en 5: Sjors Clabbers 
 
* Vanwege carnaval is er op de zaterdagen  
9 en 16 februari geen jeugdschaak in het  
Ald Weishoes. 
 
Huldiging Henk Suurhoff 
 
Voor al zijn inspanningen voor onze club 
(in het bijzonder de jeugd) is Henk Suur-
hoff op 15 december in het Ald Weishoes 
in het zonnetje gezet.  
 
In het bijzijn van de jeugdcommissie en een 
aantal jeugdleden ontving hij uit handen 
van voorzitter Ad Burgmans een gegra-
veerde pen, een mapje met foto's van hem 
en een fles wijn.  
 
In zijn toespraak stond de voorzitter stil bij 
de grote verdiensten van Henk:  
Liefst 20 jaar is hij actief geweest als in-
structeur in het Ald Weishoes, waarbij hij 
vrijwel elke zaterdag aanwezig was. Zijn 
enthousiasme en inzet zijn nauwelijks on-
der woorden te brengen. Talloze jeugdleden 
zijn door hem opgeleid met de Stappenme-
thode, waarvan er diverse zijn uitegroeid 
tot sterke schaker. 
Verder heeft hij tijdens de clubavond me-
nig seniorlid begeleid. Ook is hij in de jaren 
90 enige tijd penningmeester geweest.  
Naast al deze activiteiten schaakte hij zelf 
graag. Vele jaren was hij deelnemer aan 
interne en externe competitie, en was hij bij 
diverse toernooien van de partij.  
 
Kortom: de Venlose Schaakvereniging 
heeft heel veel aan hem te danken ! 
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Henk en Ad tijdens de huldiging 
 

 
Aan het werk als instructeur enkele jaren 
geleden 
 
 
Naschoolse activiteit 
 
De naschoolse activiteit in het Ald 
Weishoes (een schaakcursus op zes don-
derdagen) is afgesloten op 13 december. De 
tien deelnemers van Venlose basisscholen 
kregen na afloop een oorkonde uitgereikt 
door de instructeurs Jan Doornenbal en Al-
bert Houwen. Verder ontvingen ze infor-
matie over de jeugdafdeling van de Venlo-
se Schaakvereniging.  
 
De deelnemers waren:  
Laura van Mullekom, Brian Keaveney, 
Anya Keaveney, Maurits Berghs, Marjolein 
van Knippenberg, Mike Voss, Jasper For-
tuin, Tieme van Knippenberg, Robin Frings 
en Ivan Pontier.  
Al met al is de cursus prima verlopen, wat 
ook bleek uit de hoge opkomst. Hierbij 
nogmaals dank aan de beide instructeurs, 

Renee Vercoulen van het Sportbedrijf Ven-
lo en het Ald Weishoes !  
 
We hopen natuurlijk een aantal kinderen bij 
onze vereniging te mogen verwelkomen ! 
 

 
Een groepsfoto van de deelenemers met 
instructeurs Jan en Albert 
 
Toernooien 
 
JEUGDKAMPIOENSCHAP VAN LIM-
BURG 
 
Bij het jeugdkampioenschap van Limburg, 
dat van 28 t/m 30 december in ontmoe-
tingscentrum De Glazenap in Tegelen 
plaatsvond zijn twee van onze deelnemers 
kampioen geworden !  
 
Ons nieuwe lid Quinn Stikkelbroeck vero-
verde de eerste plaats in de jongste groep 
(H) door in een gecombineerde G/H-groep 
met 5 deelnemers 4,5 uit 8 te scoren.  
Laurens Ekker was oppermachtig in de E-
categorie (11 deelnemers) met een 100% 
score van 7 uit 7 !  
 
In de C-categorie (10 deelnemers) waren 
Miki Nieczyporowski en Wai Keung Liu 
van de partij.  
Miki scoorde 4,5 uit 7, goed voor een ge-
deelde derde plaats en Wai 3,5 uit 7 (ge-
deeld vijfde).  
Glorieuze winnaar in deze groep met 7 uit 
7 werd Max Warmerdam (Tegelen) die bij 
onze club intern gaat meespelen.  
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Sjors Clabbers scoorde in de A-groep (8 
deelnemers) slechts één punt, maar speelde 
naar eigen zeggen toch een leuk toernooi. 
Kampioen in deze groep werd enigszins 
verrassend Judith Hendrix (Leudal) die on-
der meer haar sterke clubgenoot Ruud van 
Meegen voor bleef.  
 
Het toernooi (georganiseerd door de Tegel-
se Schaakvereniging) verliep prima in een 
ontspannen sfeer. Er waren ongeveer 70 
deelnemers. Dankzij lokale sponsoren was 
er een rijkelijk gevulde prijzenpot, zodat 
niemand met lege handen naar huis hoefde 
te gaan.  
Onze kampioenen Quinn en Laurens nog-
maals gelukgewenst ! 
 

 
Quinn (rechts) 
 

 
Laurens (links) 
 
 
 
 
 
 

ANTOON HOLLA-TOERNOOI  
 
Zaterdag 8 december werd in De Kiesstolp 
in Velden het eerste Antoon Holla-
jeugdtoernooi georganiseerd door onze zus-
tervereniging SchaakVelden.  
Het werd meteen een succes met niet min-
der dan 41 deelnemers !  
 
Van onze club deden vijf spelers mee 
waarvan er liefst vier in de prijzen vielen !  
In categorie H werd ons nieuwe lid Quinn 
Stikkelbroeck eerste met 2,5 punt (uit 7) ! 
Een mooie prestatie want het was pas zijn 
eerste toernooi.  
Dit gold ook voor Anthony Schreinema-
chers die met hetzelfde puntenaantal derde 
werd in categorie G. Zij speelden in een 
gecombineerde FGH-groep.  
 
Laurens Ekker was de sterkste in categorie 
E met 5 uit 7.  
Levi Sterkendries uit Wychen haalde de-
zelfde  score maar Laurens had meer SB-
punten.  
 
Ook Miki Nieczyporowski werd eerste in 
zijn categorie (C) met 3 uit 7. Wel waren er 
hier maar twee deelnemers.  
 
Sjors Clabbers tenslotte speelde in de ster-
ke A-categorie en werd vierde met 4,5 uit 
7. Kampioen werd hier Ruud van Meegen 
van Leudal.  
 
Kim Clabbers en Bas van der Grinten wa-
ren actief als groepsleider.  
 
Al met al was het een heel goed georgani-
seerd en geslaagd toernooi dat hopelijk 
volgend jaar een vervolg zal  
krijgen ! 
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Miki (l) 
 
Examens Ald Weishoes 
 
Zaterdag 15 december was het weer tijd 
voor de Stapexamens in het Ald Weishoes.  
 
Het aantal deelnemers was ditmaal wat 
minder dan gebruikelijk: totaal drie, die 
allemaal slaagden. Gelukgewenst !  
Van onze club waren dit Laurens Ekker 
voor Stap 2 en Jasper Hendrickx voor Stap 
4, van SchaakVelden Olivier Klarenbeek 
voor Stap 1.  
 
Ad Burgmans trad weer op als examinator. 
Nogmaals dank ! 
 

 
Jasper aan het werk 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUGDCOMMISSIE 
 
Instructeurs Ald Weishoes:  
Albert Houwen  077-3548502  
aje.houwen@home.nl 
 
Kim Clabbers  06-39880863  
kimclabbers@yahoo.com 
 
Sjors Clabbers  077-3518548   
sjors64@hotmail.com 
 
Axel Plate    06-19502971  
axelplatebsv@hotmail.com 
 
Extern wedstrijdleider:  
Jacques Faassen  077-3827315 
jacquesfaassen@home.nl 
 
Wedstrijdleider Ald Weishoes:  
vacature  
 
Jeugdleider:  
Bas van der Grinten  077-3523420 
B.van.der.Grinten@inter.nl.net 
 



 

 36

 
INTERNE ELO RATING Stand 27 januari 2013 
 Door Ger van Leipsig 
 
Speler Progressie begin 27-01-13   Speler Progressie begin 27-01-13 

Strijbos M -14 2303 2289  Clabbers S 17 1641 1658 

Montignies R 26 2193 2219  Vink R 24 1619 1643 

Gool R van -9 2211 2202  Clabbers K 17 1624 1641 

Alkhazashvili O 28 2168 2196  Veld G in 't 39 1588 1627 

Nabuurs J 12 2169 2181  Leenders H -28 1654 1626 

Nabuurs M 0 2158 2158  Laat J de 3 1617 1620 

Smith T 16 2099 2115  Wagemakers R 0 1602 1602 

Gool H van -13 2127 2114  Jacobitz K 26 1569 1595 

Fehmer C 3 2082 2085  Munten G 25 1557 1582 

Guddat J -14 2094 2080  Leipsig G van -36 1603 1567 

Schoeber P -18 2053 2035  Burgmans A 31 1529 1560 

Schouten E 53 1952 2005  Lietz B 3 1548 1551 

Rievers J 2 2002 2004  Dael M -58 1596 1538 

Thijssen S -11 2007 1996  W Willers -32 1564 1532 

Jansen J 0 1957 1957  Kuntzelaers P 49 1427 1476 

Grinten B van der -9 1949 1940  Oosterbaan G -24 1490 1466 

Boonen P 0 1918 1918  Joosten JP -3 1458 1455 

Everaars H 8 1906 1914  Heemskerk F -24 1442 1418 

Hovens G -64 1974 1910  Jacobs B -23 1416 1393 

Bergmans D -11 1910 1899  M Nieczyporowski 78 1300 1378 

Thijssen P 16 1869 1885  Kempen J -32 1348 1316 

Mertens F -1 1883 1882  Wuts H -5 1271 1266 

Hoogt N van der 43 1828 1871  Keimpema P -42 1293 1251 

Jacobs J 0 1871 1871  Esmati D 0 1247 1247 

Dierx G 0 1865 1865  Timmermans P 47 1193 1240 

Smeets W -10 1862 1852  Houwen A 40 1166 1206 

Lee M van der -1 1823 1822  J Hendrickx -7 1200 1193 

Mulekom H van -9 1826 1817  Smith P -29 1194 1165 

Faassen G 0 1791 1791  Blankerz H -1 1151 1150 

Laak J op de -55 1827 1772  Boekhold P v 0 990 990 

Hendriks Z 0 1737 1737  Verplakke J -22 909 887 

Spijk H van 0 1730 1730      

Borghouts H -14 1735 1721      

Schmitz W -9 1695 1686      

Kappert D 39 1629 1668           
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