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   Seizoen  2012-2013  nr. 4 

 
Voorzitter A. Burgmans                                    adburgmans@kpnmail.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  
  senioren elders hoofdlid € 22,50 per half jaar   
  jeugdleden  € 22,50 per half jaar  
   
Advertenties:  € 75,-   per seizoen     (1  pagina, 6 afleveringen) 
   € 40,-   per seizoen     (½ pagina,          "            ) 
 

Abonnement clubblad : € 15,-   per seizoen (6 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                                            adburgmans@kpnmail.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 
Notulen Buitengewone Ledenvergadering Bas van der Grinten 
Gouden bondsspeld voor Jan op de Laak Ad Burgmans 
KNSB 6e ronde Venlo 1 tegen PION Henk van Gool 
KNSB 7e ronde Venlo 1 tegen Voerendaal 2 Henk van Gool 
LiSB Promotieklasse: Venlo 2 tegen ’t Pionneke 2  Marc van der Lee 
LiSB Promotieklasse: Venlo 2 tegen Blerick 1  Marc van der Lee 
Stand externe en interne competities Geert Hovens 
Hoogovens schaaktoernooi 2013 Nico van der Hoogt  
Boebs Column:  Boeb Jacobs 
Vervolg Linke Mik Geert Hovens 
10e Limianz rapid toernooi Piet Thijssen 
Interne ELO rating Ger van Leipsig 
Daniël Noteboom toernooi Peter Smith 
Aankondiging van Spijktoernooi Bas van der Grinten 
Jeugd pagina en agenda Bas van der Grinten 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 

KPROGRAMMAK 
 
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 Gezamenlijk in Helden 
11-apr-13 don. interne competitie + ladder  
12-14 april-13 Vr-zo 4e WLC Weekendtoernooi  
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; VERVALT  
Mei 2013    
02-mei-13 don. Interne competitie + ladder  
09-mei-13 don. Hemelvaartoernooi  
16-mei-13 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo  
17-mei-13 vrij. IBC Limburg Open Maastricht 
18-mei-13 za. IBC Limburg Open Maastricht 
19-mei-13 zo. IBC Limburg Open Maastricht 
20-mei-13 ma. IBC Limburg Open Maastricht 
23-mei-13 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo  
25-mei-13 za. Jeugd-Senioren Ald Weishoes 
30-mei-13 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo  
Juni 2013    
01-juni-13 za. Vlaaientoernooi  Den Hulster Venlo 
06-juni-13 do. Rabo Open Kampioenschap Venlo  
13-juni-13 do. Rabo Open Kampioenschap Venlo  
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: 16 mei 2013  
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KPERSONALIAK 
  
Aangemeld: * Joshua Ekker (Jeugd) 
    Maxim Ekker (jeugd) 
 
Afgemeld: * geen  
 
Nieuw e-mailadres: * Ad Burgmans:  adburgmans@kpnmail.nl 
             
 

KMEDEDELINGENK 
 
• Jan op de Laak is donderdag 21 maart gehuldigd vanwege zijn vijftigjarig lidmaatschap 

van onze vereniging. Hij werd onderscheiden met de gouden bondsspeld van de KNSB en 
hij werd benoemd tot erelid van onze vereniging. Elders in dit nummer besteden we hier-
aan uitgebreid aandacht. 

• Zowel Venlo 1 (KNSB klasse 2D) als Venlo 3 (LiSB klasse 2A) staan op de eerste plaats 
in hun poule. Beide teams staan 2 punten los van de nummers twee. Met respectievelijk 
nog twee en één ronde te gaan, hebben ze goede kansen om kampioen te worden. 

• In de LiSB Promotieklasse is het niet spannend meer. De kampioen staat vast (Brunssum) 
maar Venlo 2 maakt nog wel kans om tweede te worden. Venlo 4 vinden we terug op hun 
vertrouwde plek: de laatste plaats van LiSB klasse 3A. Toch boeken ook zij progressie: 
met nog één ronde voor de boeg hebben zij al meer bordpunten verzameld dan in het hele 
vorige seizoen. 

• Ook dit jaar togen weer vele Venlose deelnemers naar het Tata Steel Chess tournament 
of zoals  N. van der Hoogt zegt: “niks geen Corus of Ta Ta. Flauwekul. Hoogovens, punt”. 
Zie het leeswaardige artikel hierover met zijn ‘impressies, herinneringen, beschouwingen’.  

• Max Warmerdam en Thijmen Smith zochten ook een ver-weg toernooi uit: het Daniël 
Noteboom toernooi in Leiden. Zie het artikel hierover met een partijbespreking van Thij-
men. 

• Dichterbij was het 33ste Nunhems Schaaktoernooi in Buggenum. Piet Kuntzelaers pakte 
de derde plaats in poule C, Gerard in ’t Veld de tweede plaats in poule F en Peter Tim-
mermans de tweede plaats in poule I. 

• Nog dichterbij was ons eigen 10e Limianz Rapid toernooi in Venlo, dat werd gewonnen 
door Alexander Sokalsky. Voor een kort verslag en de eindstanden zie elders in dit blad. 

• Miki Nieczyporowski heeft meegedaan aan het grote en sterk bezette SamSam jeugdtoer-
nooi in Stein. Hij wist een fraaie vierde plaats te behalen in de C-groep. In de tussenstand 
van de Jeugd Grand Prix staat Miki eerste in het totale klassement. 

• Het 23e Theo van Spijk – jeugdtoernooi op zondag 14 april aanstaande komt er weer aan. 
In de flyer die in dit clubblad staat, kan je zien hoe je je moet aanmelden.  
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NOTULEN BUITENGEWONE 
LEDENVERGADERING              
 
21 maart  2013 in clublokaal Li-
mianz 
 
Afgemeld: H. van Mulekom, H. van Spijk 
 
Aanwezig: F. Clevers (voorzitter LiSB), 
Mevr. op de Laak en 34 leden 
 
Voorzitter A. Burgmans opent de vergade-
ring om 20.10 en heet iedereen van harte 
welkom. 
Eerst even een punt van orde: hij deelt hij 
mee dat de voorjaarsvergadering op 25 
april komt te vervallen omdat er (wat het 
bestuur betreft) geen gesprekspunten zijn. 
 
Dan licht hij toe de reden voor deze buiten-
gewone vergadering een verheugende is: 
Jan op de Laak is 50 jaar lid van onze vere-
niging ! 
 
Hij geeft hierna het woord aan voorzitter F. 
Clevers van de Limburgse Schaakbond die 
vanwege deze gebeurtenis als gast aanwe-
zig is bij deze vergadering. 
Deze houdt een mooie toespraak waarin hij 
opmerkt dat Jan een echte toernooitijger is, 
waaruit zijn liefde voor het schaken blijkt. 
Dit illustreert hij aan de hand van een ka-
rakteristieke foto waarop Jan samen met 
Piet Kuntzelaers aan een bord zit (tijdens 
het jeugdkampioenschap van Limburg in 
Tegelen). 
 

 

Vervolgens overhandigt hij hem de gouden 
bondsspeld van de Koninklijke Nederland-
se Schaakbond. 
 

       
 
Daarna is weer het woord aan A. Burg-
mans. Hij vertelt hoe hij opkeek tegen Jan 
nadat hij lang geleden als jongeman lid 
werd van onze club. Ze speelden toen een 
partij waarbij hij mocht ervaren hoe sterk 
Jan was. 
Onlangs zaten ze weer tegen elkaar en dit 
zag hij als een goede kans eindelijk eens 
revanche te nemen. Maar ook ditmaal bleek 
Jan een niet te nemen horde. 
Aansluitend draagt hij een (aangepaste ver-
sie van een) aardig gedicht voor van Jos 
Timmer uit 1992 waarbij een zeer bekende 
partij wordt beschreven. 
 
A. Burgmans stelt hierna de vergadering 
voor Jan bij acclamatie te benoemen tot 
erelid van de Venlose Schaakvereniging. 
Met luid applaus gaat de vergadering hier-
mee accoord. 
Jan krijgt dan van de voorzitter een fraaie 
oorkonde overhandigd. 
Zijn echtgenote ontvangt een fleurig boe-
ket. 
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Na deze huldiging neemt penningmeester 
P. Thijssen het woord. 
Hij merkt op dat hij Jan al heel lang kent en 
wil hem bij deze feestelijke gelegenheid 
graag een ingelijste notatie van een partij 
overhandigen die beiden in 1963 tegen el-
kaar speelden. 
 

 
 
A. Burgmans heeft nog een verheugende 
mededeling: onze leden Kim Clabbers en 
Albert Houwen hebben de opleiding tot 
Schaakinstructeur 1(voor jeugd) met succes 
voltooid. Zij tonen hun diploma's aan de 
aanwezigen. 
Wedstrijdleider G. Hovens wil iedereen 
nog even attenderen op ons LimianZ-
toernooi komende zaterdag. Verder merkt 
hij op dat na de vergadering het competitie-
programma afgewerkt kan worden. 
 
Vervolgens sluit A. Burgmans de 
vergadering om 20.35. 
 
De aanwezigen hebben hierna de 
gelegenheid Jan op de Laak en zijn 
echtgenote de hand te schudden.  
 

GOUDEN BONDSSPELD 
VOOR JAN OP DE LAAK 
50 jaar lid VSV 
 
Toespraak Ad Burgmans,  
voorzitter Venlose Schaakvereniging 
 
Jan is een goede schaker. Daar twijfelt 
niemand aan. Toen ik pas bij de Venlose 
Schaakvereniging kwam als klein jongetje, 

behoorde hij tot de sterren van Venlo. 
Vol ontzag keek ik tegen hem op. 
  
Als ik het lied “As de sterre dao baove 
Straole” hoorde, dacht ik aan Paul van der 
Sterren, aan Peter Schoeber, maar ook aan 
Jan Op de Laak. Nu ik zoveel beter ben 
geworden, na 35 jaar, word ik wel eens 
overmoedig en denk ik dat ik me met Jan 
zou kunnen meten. Zo moest ik enkele we-
ken geleden, om precies te zijn op 7 maart, 
intern tegen Jan.  
 
We zitten samen bij de Olifanten. Ik had 
me voorgenomen als een olifant door de 
porseleinkast van Jan te banjeren. Jan 
opende met e4. Ik pareerde met e5 en na 
Pf3 hoefde ik niet lang na te denken over 
mijn volgende zet Pc6. Na Lb5, a6, La4, 
Pf6, kwam een rustige variant van het 
Spaans op het bord. Mijn olifantenbloed 
begon te stromen. Het gebeurde op de 19e 
zet. Ik offerde een paard en ik zag vier zet-
ten diep dat ik zijn Dame met familie-
schaak zou kunnen pakken en dat alle tus-
senliggende zetten gedwongen waren voor 
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wit. Ja….ik zag dat het Jan wit werd rond 
de neus. 
Het was te mooi om waar te zijn. Ik had 
maar één zet over het hoofd gezien. Met 
een kwaliteit voor maakte Jan, ook een oli-
fant, daarna korte metten met de zwarte 
stelling.  
Sindsdien droom ik van revanche. Van-
nacht nog zag ik mat in acht. 
  
Mat in acht  (naar een gedicht van Jos 
Timmer 1992) 
 
Ik deed het zoveel keren 
Met evenveel plezier. 
Ik zou niet beter weten 
Dus speel ik weer e4. 
Ik wil die zet noteren 
(ik pak mijn pen en schrijf) 
en Jan speelt ondertussen 
e7 naar e5. 
  
Nog hoef ik niet te denken, 
ik voel me een genie, 
mijn paard herkent de stelling 
en springt al naar f3. 
Maar Jan weet ook van wanten, 
hij blijft goed bij de les, 
e5 staat aangevallen, 
Die dekt hij met d6. 
  
Mijn loper, zeer voortvarend,  
begeeft zich naar c4. 
Ik vraag: wil je iets drinken, Jan? 
Jao, breng mich mér  een fleske bier. 
Een paar minuten later: 
(ik kom weer aan het bord) 
juist, paard c6, wat aardig, 
nou dan rocheer ik kort. 
 
Dit wordt een leuk partijtje, 
dat had ik niet verwacht. 
Ik zie zijn hand nu dwalen 
vlakbij Cornelis acht.  
Jawel, hij pakt zijn loper  
en zet hem op g4.  
O o wat ben ik vrolijk,  
wat heb ik een plezier. 

Vandaag zal het gebeuren.  
Ik speel nu paard c3.  
Zijn hersens hoor ik kraken;  
hij denkt dat ik niets zie.  
Mijn hart gaat sneller kloppen,  
maar ik vertrek geen spier  
Als zwart-heel vastberaden-  
zijn paard speelt naar d4. 
 
 Er gaat een koude rilling  
dwars door mijn hele lijf;  
het zweet staat in mijn handen.  
Nu neem ik op e5.  
Een dameoffer, toe maar,  
nog nooit door mij gebracht.  
Toch ben ik wat onzeker,  
want kijk eens hoe hij lacht. 
 
 Ik denk: ik ga wat lopen  
en ik wil net gaan staan,  
daar gaat zijn hand naar voren;  
hij neemt het offer aan?!  
Hij slaat dus met zijn loper  
en pakt mijn koningin.  
Al zit ik zonder dame,  
ik heb het naar mijn zin. 
 
 Het visje is gevangen,  
Die spartelt aan de haak.  
Mijn loper slaat f7  
En zet zijn koning schaak.  
Die moet een stap naar voren,  
Dat is toch buiten kijf?  
Hij kan het nu wel schudden,  
Daar komt-ie: paard d5!! 
 
 Zo nam ik op Jan Op de Laak  
In mijn dromen zoete wraak  
Hij kon mij niet beletten  
Zijn koning mat te zetten. 
 
Jan, het is mij een grote eer, dat ik aan de 
algemene vergadering mag verzoeken, jou 
bij acclamatie te benoemen tot erelid van 
de Venlose Schaakvereniging. 
En ik overhandig je hierbij de bijbehorende 
oorkonde.
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KNSB COMPETITIE RONDE 6 
PION  -  VENLO 1 
 
Door Henk van Gool 
 
Moeizame zege 
 
Na een lange pauze van maar liefst twee 
maanden konden we eindelijk weer eens 
achter de borden plaatsnemen. Het was 
spannend hoe de diverse ploegen uit die 
pauze te voorschijn zouden komen. Sommi-
ge ploegen hebben de koppen wellicht weer 
fris na een teleurstellende periode. Anderen 
die net lekker bezig waren zijn misschien 
vastgeroest. Ons team eindigde het eerste 
deel van de competitie met een nederlaag 
tegen UVS. We hadden dus tijd om de ne-
derlaag te verwerken en ons te stalen voor 
de 2e cyclus. Tegen PION zouden we de 
draad van de eerste vier ronden weer op 
moeten pakken.  Aan de teamopstelling kon 
het niet liggen. We konden op volle sterkte 
aantreden in Groesbeek.  
 
Al spoedig bleek dat we een zware strijd 
voor de boeg hadden. Na twee uur spelen 
reeds kon wedstrijdleider Rick Wagema-
kers een nul aan onze kant noteren.  
 
Joachim verloor in een doorschuif Caro 
Kann al gauw een pion en werd daarna 
soepeltjes opgerold door zijn tegenstander. 
Ik heb geen beelden van deze pot, maar 
daar zal Joachim denk ik niet rouwig om 
zijn. Een grondige huisanalyse is echter 
nodig om een volgende keer niet opnieuw 
op deze wijze tegen de lamp te lopen. 
Op de andere borden leek compensatie 
voor de snelle achterstand ver te zoeken. 
Eigenlijk boden alleen de partijen van 
Thijmen en Henk perspectief op een goede 
afloop. De punten zouden met name van de 
witspelers moeten komen. 
 
 
 
 

J. Fleuren – R. van Gool  ½ 
 
Een half uurtje na de 1-0 kwam Rudi met 
zijn opponent remise overeen. Beide spe-
lers merkten dat ze hun dag niet hadden. 
Bovendien was de opening er niet naar om 
eens lekker op winst te gaan spelen. Dan 
kun je soms maar beter genoegen nemen 
met een half ei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 zetjes gespeeld in een Franse ruilvariant. 
De stelling is symmetrisch. Over de e-lijn 
kunnen alle zware stukken geruild worden. 
Hooguit is zwarts loper iets slechter maar 
dit nadeeltje is slechts academisch. Een 
terechte remise. 
 
L. de Ruyter – J. Nabuurs 1 – 0 
 
De zaken begonnen er ronduit slecht voor 
ons uit te zien toen Joep zijn meerdere 
moest erkennen in Luuk de Ruyter. De po-
sitionele problemen voor Joep begonnen 
toen hij versplintering van zijn koningsstel-
ling toeliet. Luuk lanceerde daarop een 
aanval die hem een pion en uiteindelijk de 
partijwinst opleverde. 
 
Vanuit een Bogo Indiër heeft Luuk een 
overwegende stelling opgebouwd. Joep 
maakt nu ruimte om zijn koning naar de 
damevleugel te laten ontsnappen maar ver-
liest daarbij wel materiaal.  
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24..,Ld8 25.Dg4+,Kf8 26.Txe8+,Kxe8 
27.Dg7,Tf8 28.Td1 (Te1+! Is nog sterker) 
28..,Le7 29.Dxh6 wit heeft een pion buit-
gemaakt, terwijl zijn aanval met onvermin-
derde kracht doordendert. De zwarte stel-
ling is reddeloos. 
 
Gelukkig begonnen de plusjes op de borden 
van Henk en Thijmen toen hun vruchten af 
te werpen. 
 
H. van Gool – L. Wijnhoven 1 - 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na een Pirc opening heeft Henk langza-
merhand een overwicht op de koningsvleu-
gel opgebouwd. Leo probeert met zijn ko-
ning naar de damevleugel te ontsnappen 
maar komt aldaar in de sores. 
35.b5 (35.Ld5! is nog sterker. Zwart ver-
liest dan pion f5 of -na ..,Pe7- pion b7.) 
35..,axb5 36.Dxb5,Kc8 37.Da4 (ook hier is 
37.Ld5 goed) 37..,Kb8 38.Pc2,d5 
39.Pb4,Kc8? (Leo had ziedende tijdnood. 
39..,Dd6 houdt de stelling voorlopig nog. 

Nu is het uit.) 40.Da8+,Pb8 41.La7 met 
stukwinst. 
 
 
T. Smith – T. Wijnhoven 1 – 0 
 
Thijmen ontmoette de teamcaptain van 
Pion: Theo Wijnhoven. 
Hij speelde een Franse Tarrash zoals hij er 
inmiddels al vele gespeeld heeft. Theo 
bood tot de 18e zet goed weerwerk. Toen 
ruilde hij zijn zwartveldige loper tegen een 
wit paard waardoor Thijmen de alleenheer-
schappij over de toch al zwakke zwarte 
velden in Theo’s stelling veroverde. Met 
behulp van zijn h-pion zette Thijmen ver-
volgens een verwoestende koningsaanval 
op. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het zwarte bolwerk kraakt en piept in al 
zijn voegen. Thijmen draait de laatste 
schroeven eruit. 36.h5,g5 37.h6,De7 
38.Th5,Tf7 39.Lg7! Deze onderbreking 
van de zwarte verdediging van pion h7 
vormt een elegante afsluiting van de aan-
val. Theo moet materiaal geven. 39..,Txg7 
40.hxg7,Pf6 41.Txh7 en opgegeven. 
 
Hiermee was de stand weer recht getrok-
ken: 2,5 – 2,5. Op de resterende drie borden 
leken beide teams elk 1,5 punt te gaan ha-
len. Maarten had een beter eindspel, terwijl 
Ololi juist een eindspel met een kwaliteit 
minder moest zien te houden. Rainers stel-
ling was onduidelijk, maar gezien het 
overwicht dat zijn tegenstander op de da-
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mevleugel had, zag het er naar uit dat Rai-
ner hooguit op remise mocht hopen.  
 
 
J. Bons – M. Strijbos  0 – 1 
 
Maarten slaagde erin na een versnelde 
draak een licht voordelig eindspel (loper-
paar tegen paardenpaar) te bereiken. Toch 
leek dit bijlange na niet voldoende om op 
winst te spelen. Hij werd echter geholpen 
door zijn tegenstander die rond de tijdnood-
fase zijn koningsvleugelpionnen in de steek 
liet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als Jasper hier 34.Ke1 speelt is er weinig 
aan de hand. Na 34.Kd2? echter valt er 
minstens één pion. 34..,Lf1 35.Pe2,Lb6 
36.Pec3 probeert een tegenaanval. 
36..,Lxg2 37.Pe4,Ke7 38.Ke2,Lxh3 
39.Pg5,Ld7 40.Pxh7,e4 zie volgende dia-
gram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diagram na 40..,e4. Maarten offert tijdelijk 
een pion om zijn g-pion vrij te maken. Hij 
bereikt daarmee geforceerd een technische 
winststelling. 41.fxe4,Lg4+ 42.Kd2,Lxd1 
43.Kxd1,Le3 het witte paard staat opgeslo-
ten. Wit moet de e-pion weer geven om zijn 
paard eruit te krijgen. 44.e5,Lf4 
45.Pf6,Lxe5 en de g-pion brengt de beslis-
sing. 
 
 
R. Montignies – O. Schoonenberg ½ 
 
Toen duidelijk werd dat Maarten ging win-
nen bood Rainer remise aan. Na bestude-
ring van Ololi’s eindspel vertrouwde hij er 
op dat die stelling houdbaar was. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rainer had hier een kansje om met 42.Ta8 
voordeel te behouden.  
Bijvoorbeeld 42..,Pc4 43.Le4,Tc7 44.h5 
omdat het paard op c4 pion a5 moet blijven 
dekken blokkeert het de opmars van de c-
pion zodat zwart vast staat op de dame-
vleugel. Wit kan dan proberen vorderingen 
te maken op de koningsvleugel waar hij de 
pionnenmeerderheid heeft.  
 
Rainer speelde echter 42.f4?! waarna 
42..,Pc4 43.Ld3,Pb6 44.Txc6,Pxa4 de stel-
ling weer gelijk trok. 
Na 45.Kh3 , met remise aanbod, aarzelde 
Olav lang met zijn antwoord. Beide spelers 
volgden eerst de ontwikkelingen op Ololi’s 
bord.  
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Uiteindelijk kon Olav niet anders meer dan 
de remise aannemen omdat hij niet veel 
bedenktijd meer over had voor de rest van 
de partij. 
 
O. Alkhazashvili – W. Molenkamp ½ 
 
Het kwam er nu op neer dat Ololi een 
slecht eindspel remise moest zien te hou-
den. 
Hoe kwam het daar eigenlijk toe? Na een 
goede opening liet Ololi haar voordeel ver-
vlakken. Op de 31e zet volgde een tactische 
blunder: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na een zet als 31.Db2 of simpel 31.Lxe5 is 
er weinig aan de hand. Ololi zet haar dame 
echter verkeerd neer, 31.Dd5? Nu blijft 
Wim op tactische wijze een kwaliteit voor: 
31..,Lxg4 32.Lxe5,De6! 33.Dxe6,Lxe6 en 
helemaal uit zou je zeggen. Ololi zette ech-
ter vastberaden de hakken in het zand en 
verdedigde zich in het vervolg heel hard-
nekkig. Uiteindelijk ontstond na 66 zetten 
(!) de volgende stelling: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is deze stelling te winnen?  
 
Dan moet je al in staat zijn de koning rich-
ting h-lijn – buiten het vierkant van de 
zwarte a-pion - te drijven en vervolgens je 
toren op a5 of b6 te geven.  
Wim probeerde het nog heel lang maar 
slaagde er niet in de witte koning uit de 
buurt van het centrum te krijgen. Uiteinde-
lijk moest hij wegens tijdsproblemen de 
partij remise geven. 
Zo konden we opgelucht ademhalen en 
twee zwaarbevochten matchpunten mee 
naar huis nemen. 
 
PION  - VENLO 1 
 
1. W. Molenkamp - O.Alkhazashvili  ½  
2. J. Bons - M. Strijbos  0 – 1 
3. O. Schoonenberg  - R. Montignies ½  
4. L. de Ruyter - J. Nabuurs 1 – 0 
5. T. Wijnhoven - T. Smith 0 – 1 
6. J. Fleuren - R. van Gool                 ½  
7. L. Wijnhoven - H. van Gool 0 – 1 
8. W. Veenstra - J. Guddat            1 – 0 
 
Stand na ronde 6 
 
r6 Klasse 2D Mp Bp 
1. Venlo 9 27½ 
2. Geleen 8 26½ 
3. HSC Helmond 8 25 
4. UVS 7 25 
5. Eindhoven 6 25½ 
6. Voerendaal 2 6 21 
7. Veldhoven 4 23 
8. DJC Stein 4 23 
9. PION 4 22½ 
10. Accres Apeldoorn 2 4 21 
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KNSB COMPETITIE RONDE 7 
VENLO 1  -  VOERENDAAL 2 
 
door Henk van Gool 
 
Weer op koers 
 
De wedstrijd tegen Voerendaal 2 begon 
met een prelude. Een week voor aanvang 
mailde de teamleider van Voerendaal 2, 
Bob Merx, dat hij graag een partij vooruit 
zou laten spelen. Dat kwam mij goed uit, 
want Maarten had zich even tevoren bij mij 
afgemeld. Na overleg met Maarten en te-
rugkoppeling met Bob werd besloten de 
partij op donderdagavond in Venlo te spe-
len. We kregen groen licht van de KNSB en 
aldus speelde Maarten op donderdag 7 
maart tegen Jürgen Fuhs. Maartens inzet 
was hard nodig, want iets later in de week 
meldde Rainer zich wegens drukke werk-
zaamheden af. In de belronde die toen 
noodzakelijk werd, bleek dat het wel erg 
moeilijk was om nog een invaller te ver-
krijgen. Gelukkig bleek onze onvolprezen 
secretaris c.q. jeugdleider bereid om op 
bord 8 de honneurs waar te nemen. Zoals 
in het vervolg van dit verslag blijkt, pakte 
de onverwachte inzet van Maarten en Bas 
uitstekend voor ons uit. 
 
J. Fuhs – M. Strijbos 0 – 1 
 
Laten we maar meteen bij Maarten begin-
nen. 
Met zwart moest hij zich verdedigen tegen 
de Engelse opening. Jürgen Fuhs stond toe 
dat Maarten in het centrum en op de ko-
ningsvleugel flink ruimtevoordeel kreeg. In 
eerste instantie slaagde Maarten er echter 
niet in een gaatje in de verdediging van zijn 
opponent te vinden. Pas toen beide spelers 
in tijdnood kwamen greep Maarten zijn 
kans. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jürgen heeft hier maar één goede zet en dat 
is 39.Tc2 om druk te zetten op het zwarte 
paard.  
 
Waarschijnlijk door grote tijdsdruk speelt 
hij 39.Te2?? Maarten is er als de kippen bij 
om te profiteren. 39..,Ta7! (die zet had niet 
gekund met een witte toren op c2. Wit heeft 
in dat geval de riposte 40.Txc6) 
40.Db2,Ta2 röntgenaanval. Jürgen geeft de 
dame maar dat is natuurlijk ook uit. 
41.Dxa2,Lxa2 42.Txa2,Pxb4 
43.Ta8+,Kg7 wit geeft op. 
 
Zo begonnen we met een 1-0 voorsprong 
aan de partijen op zaterdag. Alleen psycho-
logisch al een prettig idee. 
Niettemin zetten de overige Voerendalers 
zich schrap om de schade weer te herstel-
len. Ze hadden alleen de pech dat hun ach-
terstand al vroeg in de wedstrijd groter 
werd, waarmee het geloof in een goed re-
sultaat ook een knauw kreeg. 
 
J. Nabuurs – B. van der Zwet 1 – 0 
 
Het was eerst Joep die in de Franse opening 
Bart van der Zwet volledig overspeelde. 
Door zwarts aarzelende openingsspel heeft 
wit groot overwicht verkregen.  
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Tijd om te oogsten. 22.Pg4,h5 23.Pf6+,Kf8 
24.De5! verhindert de onderbreking e6-e5 
en dreigt nu 25.Pd5,Pxd5 26.Dh8 mat of 
25.Dg5,Kg7 26.Pxh5+  
Bart besluit zichzelf mat te laten zetten. 
24..,Kg7 25.Pxh5+,Kh6 26.Dh8+ jaagt de 
zwarte monarch de witte stelling in. 
26..,Kg5 27.f4+,Kg4 28.h3+,Kh4 
29.Kh2,Dg5 30.Pf6+,Dh5 31.g3 mat. 
 
B. van der Grinten - M. Winkels 1 –0 
 
Invaller Bas maakte de voorsprong van het 
Venlose team wel zéér comfortabel door 
Marcel Winkels in een miniatuur te ver-
slaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De structuur van de Siciliaanse Sveshnikov 
is nog herkenbaar.  
Met 19..,d5 hoopte Marcel Bas voor een 
groot probleem te hebben gesteld: immers 
de loper mag niet wijken van de diagonaal 
f1-a6 omdat dan 20..,Pe2+ met damewinst 
volgt. Bas heeft echter een fraaie oplossing 
voor het stellingsprobleem. 20.Lxd5!! valt 

ook de zwarte dame aan. Op 20..,Pe2+ 
volgt nu 21.Kh1,Dxd5 22.Pxd5,Pxc1 
23.Pxe7,Kxe7 24.Txc1 en wit heeft drie 
vrijpionnen op de damevleugel. Marcel 
koos voor 20..,Lxd5 maar moest na 
21.Dc8+,Ld8 22.Pxd5 Bas de hand schud-
den. Immers na 22..,Dxd5 23.a7 haalt wit 
een tweede dame. 
 
C. Peerlings – H. van Gool  ½ 
 
Ondertussen deed Camiel Peerlings ver-
woede pogingen om in een Siciliaan tegen 
Henk een koningsaanval op poten te zetten. 
Henk verdedigde zich echter goed en wist 
zich los te wurmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze stelling kan wit de druk op de ketel 
houden door met 17.Tad1 de zwakte op d6 
onder vuur te nemen.  
Camiel kiest echter voor 17.Lxg7?! waarna 
het witte initiatief snel doodbloedt: 
17..,Kxg7 18.Tae1,Txe1 19.Txe1,Pe5 
20.fxg6, opent de h-lijn wat alleen maar 
gunstig voor zwart is 20..,hxg6 
21.Tf1,Peg4 met de dreiging ..,Th8 . Het is 
nu eerder zwart die beter staat. Elf zetten 
later had Henk een voordelig eindspel be-
reikt. Hij bood toen gezien de stand in de 
wedstrijd en de stand op de schaakklok (1,5 
minuut voor acht zetten)  remise aan, dat 
Camiel na overleg met zijn teamleider aan-
nam. 
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L. Zimmermann – T. Smith 0 – 1 
 
De beslissing in de wedstrijd viel nog on-
verwacht snel. Thijmen stond na een Sicili-
aanse opening de gehele partij door minder 
en leek tegen een nederlaag aan te gaan 
lopen. Niettemin zorgde hij voor de 4,5 
omdat opponent Luc Zimmermann de 
draad verloor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luc heeft al een groot deel van zijn voor-
deel verspeeld, maar nu verblundert hij de 
partij zelfs: 29.Txb7?? (29.Td6+,Kf5 
30.Ld2! is nog steeds OK voor wit, alhoe-
wel de partij waarschijnlijk al binnen de 
remise marge is.) 29..,Ph3 en mat op f2 of 
g1 is niet te voorkomen. 
 
R. van Gool – H. Temmink ½ 
 
Voor de strijd om het kampioenschap in de 
tweede klasse is ook elk bordpunt belang-
rijk. Rudi deed dan ook zijn best om Henk 
Temmink in een Pirc opening naar de rand 
van de afgrond te brengen, maar die liet 
zich niet gewillig die kant op duwen. Het 
dichtst in de buurt van een duidelijke plus 
was Rudi al op de veertiende zet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.Lc4 was de kritische zet. Henk zal 
nauwkeurig moeten spelen om de boel 
droog te houden. Een variant als 14..,Df6 
15.Dd5,De6 16.Le3,Pc6 17.Tad1,Dxd5 
18.exd5,Pd8 19.h3 levert al groot positio-
neel voordeel op voor wit. Relatief het bes-
te voor zwart schijnt nog 14..,b6 te zijn b.v. 
15.Ld5,c6 16.Lxf7,bxc5 17.Lxg8+,Dxg8 
18.Pxc5 Wit heeft weliswaar twee pionnen 
en een toren voor de twee stukken, een 
open d-lijn en een gezondere pionnenstruc-
tuur, maar concrete dreigingen heeft wit 
niet. Materieel gezien is er voor zwart ook 
geen man overboord, zodat de ruime plus 
die de computer geeft op termijn best wel 
eens zou kunnen verwateren. Wat dat be-
treft is het niet gek dat Rudi voor een ande-
re variant koos: 14.Dxd8,Txd8 
15.Tad1,Txd1 16.Txd1,b6 17.Le3,Lb7 
18.Lc4,Lxe4 19.Td8,Lb7 20.Lxf7,Pc6 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze stelling had Rudi toch wat voordeel 
vast kunnen houden als hij voor de tussen-
zet 21.Lg8+ gekozen had, bv. 21..,Kh8 
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22.Txa8,Lxa8 23.Ld5,Pf4 24.Le4 en de 
witveldige loper oefent een lastige druk uit 
op g6 en c6. Na het gespeelde 
21.Txa8,Lxa8 22.Pfd2,Pf6 was de stelling 
volkomen gelijk. Rudi probeerde het nog 
tot na de tijdcontrole maar kwam toen re-
mise overeen met zijn tegenstrever. 
 
Onze teamleden van “euver de päol” bleven 
als laatste over. 
 
O. Alkhazashvili – B. Merx  ½  
 
Ololi leek in een Spanjaard een hele tijd 
lang op een overwinning af te stevenen te-
gen teamcaptain Bob Merx. 
Op de 21e zet ontfutselde ze hem een pion: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand na 20..,Kh7? 
21.Pxh6! Nu zijn zowel 21..,Kxh6 22.Df5! 
als 21..,gxh6 22.Dxf6 uit den boze. Bob 
koos voor 21..,Te6 en moest een groot deel 
van de partij met een pion minder spelen. 
Totdat Ololi zich lelijk verkeek. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als Ololi hier Db4 speelt houdt ze duidelijk 
voordeel. Ze pakt echter op e5 en die pion 
blijkt vergiftigd. 39.Dxe5?,Lc7 
40.Dd4,Ld6 41.Taa1?,Tc4 en plotseling 
staat zwart op winst! Bob speelt echter niet 
vlekkeloos verder en dat geeft Ololi de ge-
legenheid voldoende tegenspel te ontwik-
kelen: 42.Lg5,Txd4 43.Te8+,Lf8 
44.cxd4,f6 45.Lf4,Kf7 (..,Dc6!) 
46.Tb8,De7?! (..,Dd7!) 47.Tc1,De2+ 
48.Kh3,Dxf3 remise. Bob heeft nog wel 
een plus maar zal geen trek hebben gehad, 
gezien de wedstrijdstand, om nog lang te 
gaan melken. 
 
R. Lemmers – C. Fehmer  1 - 0 
 
De enige die voor Voerendaal 2 iets terug 
kon doen was Ruud Lemmers. Slachtoffer 
was Carsten, die eigenlijk helemaal niet zo 
onaardig uit de Franse opening kwam maar 
daarna toch om een goed plan verlegen zat. 
Ruud ontwikkelde spel op de koningsvleu-
gel en verraste Carsten met een schijnoffer 
waarmee de zwarte stelling een gatenkaas 
werd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.Pf6+,gxf6 19.Dg3+,Pg6 zwart moet het 
stuk retourneren. 20.fxg6,fxg6 21.Lxf6  
Met al vrijwel beslissend voordeel voor 
wit. Ruud staat klaar om met h2-h4-h5 en 
Lf1-d3 zwarts magere verdediging op te 
blazen. Ondertussen staan de zwarte torens 
en dame passief af te wachten op de onder-
ste rij. Carsten wist de strijd nog tot de 40e 
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zet te rekken maar moest uiteindelijk toch 
zijn koning omleggen. 
 
Niettemin een ruime 5,5 – 2,5 overwinning 
voor Venlo terwijl we vorig jaar met de-
zelfde cijfers van dit team verloren. Aange-
zien de nummers 2 en 3 in de competitie 
punten lieten liggen, staan we nu met twee 
matchpunten vóór op kop. Met nog twee 
ronden te gaan liggen we dus goed op 
koers voor het kampioenschap. 

Uitslag 
 
Venlo 1 - Voerendaal 2 
1. Henk van Gool- Camiel Peerlings   ½  
2. Rudi van Gool- Henk Temmink   ½  
3. Thijmen Smith- Luc Zimmermann 1 – 0 
4. Joep Nabuurs - Bart van der Zwet   1 – 0 
5. Carsten Fehmer- Ruud Lemmers   0 – 1 
6. Ololi Alkhazashvili - Bob Merx   ½  
7. Maarten Strijbos- Jürgen Fuhs   1 – 0 
8. Bas v.d. Grinten - Marcel Winkels  1 – 0 

 
 
 
 
 
 
STANDEN EXTERNE COMPETITIES NA 10 MAART 2013 
 
 

2012-2013 - Venlo 1  
2D KNSB 

Pos. Team Wedstrijden Score Bordpnt. 
1.  Venlo 1  7  11  33  
2.  Geleen  7  9  30.5  

3.  UVS  7  9  30  
4.  Eindhoven  7  8  31  
5.  HSC Helmond  7  8  28  
6.  Veldhoven  7  6  27.5  
7.  Voerendaal 2  7  6  23.5  
8.  DJC Stein  7  5  27  
9.  PION  7  4  25  

10.  Accres Apel-
doorn  2  7  4  24.5  

      
2012-2013 - Venlo 2  
Promotieklasse LISB  

Pos. Team Wedstrijden Score Bordpnt. 
1.  Brunssum  6  12  35.5  
2.  Leudal  6  9  28.5  
3.  Venlo 2  6  8  30  
4.  DJC 2  6  8  27  
5.  De Juiste Z  6  6  24.5  
6.  Hoensbroek ME  6  3  20.5  
7.  Blerickse SV  6  2  15  
8. Pionneke 2  6  0  11  

 
2012-2013 - Venlo 3  

2A LISB  
Pos. Team Wedstrijden Score Bordpnt. 
1.  Venlo 3  6  10  22.5  
2.  HSDV  6  8  22  
3.  Stokpaardje  6  8  21  
4.  EWS  6  7  18.5  
5.  Pionneke 3  6  6  19  
6.  Postertoren  6  5  19.5  

7.  Blerickse 
SV 2  6  4  13  

8.  Tegelse SV 2  6  0  8.5  
 
 

2012-2013 - Venlo 4  
3A LISB  

Pos. Team Wedstrijden Score Bordpnt. 
1.  GESS 4  5  8  13.5  
2.  Leudal 3  5  6  11  
3.  DJC 4  5  4  9  
4.  Venlo 4  5  2  6.5  
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STAND INTERNE COMPETITIE  14 MAART 2013 
 
Leeuwen 
No. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal partijen 

1 Wouter Smeets   0 0,5 0 0  0 0,5 5 

2            

3 Maarten Strijbos 1   1  1 0,5 1 4,5 5 

4 Henk van Gool 0,5  0  1 1 0,5 1 4,0 6 

5 Hans Everaars 1   0  1 0 1 3,0 5 

6 Geert Hovens 1  0 0 0  0,5 0,5 2 6 

7 Eric Schouten 0  0,5 0,5 1 0,5  0,5 3,0 5 

8 Dirk Bergmans 1  0 0 00 0,5 0,5  2 6 

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

1 Ron Vink  0 0 0,5 0,5  0,5 0,5 2,0 6 

2 Nico van der Hoogt 1  0,5 0 1  1 0 3,5 6 

3 Max Warmerdam 1 0,5  0 0 0,5 1 0 3,0 7 

4 Marc van der Lee 0,5 1 1  1 0 0,5  4,0 6 

5 John de Laat 0,5 0 1 0  0 0,5 0 2 7 

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

7 Gerard in 't Veld 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5  0 2,0 7 

8 Bas van der Grinten 0,5 1 1  1 0,5 1  5,0 6 

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

1 Willy Schmitz  0,5 0,5 0  1 0 0 2,0 6 

2 Sjraar Munten 0,5   0 0 0 1 0,5 2,0 6 

3 Kim Clabbers 0,5   0,5 0,5 0 0,5 1 3,0 6 

4 Jan op de Laak 1 1 0,5  0,5 0 0,5 1 4,5 7 

5 Hans Leenders  1 0,5 0,5  0 1 1 4,0 6 

6 Dick Kappert 0 1 1 1 1  0,5 0 4,5 7 

7 Bertram Lietz 1 0 0,5 0,5 0 0,5   2,5 6 

8 Ad Burgmans 1 0,5 0 0 0 1   2,5 6 
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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 0,5  0 1 3,5 6 

2 Miki Nieczyporowski 0  0 0,5   0 0 0,5 5 

3 Mart Dael 0,5 1  1 0,5  0 0,5 3,5 6 

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

5 Jean Paul Joosten 0,5  0,5 0,5   0,5 0,5 2,5 5 

6 Gerben Oosterbaan           

7 Ger van Leipsig 1 1 1 0 0,5   1 4,5 6 

8 Boeb Jacobs 0 1 0,5 1 0,5  0  3 6 

 
 
Struisvogels 
No
. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 totaal partijen 

1 Christiaan Schuelders              

2 Peter Timmermans   1 1 1 1 1    1 6,0 6 

3 Peter Smith  0   0,5 1    0,5 0 2 5 

4 Peter Keimpema  0   0,5    0 1 1 2,5 5 

5 Jos Kempen  0 0,5 0,5    0 0,5  0,5 2,0 6 

6 Jasper Hendrickx  0 0    0  0 1 0 1,0 6 

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

8 Harald Blankertz     1  0  1  0 2,0 4 

9 Freek Heemskerk    1 0,5 1 1 0  1  4,5 6 

10 Ans Strucks   0,5 0  0   0   0,5 4 

11 Albert Houwen  0 1 0 0,5 1 0,5 1    4,0 7 
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VERSLAG VENLO2 RONDE 5 
’t PIONNEKE 2 – VENLO 2:   ½ - 7½ 
24 februari 2013 
 
Met bijdragen van de teamleden, 
bewerkt door Marc van der Lee 
 
De Roermondenaren, hekkensluiter in de 
promotieklasse en vechtend tegen degrada-
tie, liepen tegen een gepeperde nederlaag 
aan. Alleen Stephan, weer helemaal terug,  
toonde zich mild en stelde zich al snel te-
vreden met een puntendeling, de eerste uis-
lag. Een op dat moment nog redelijk ge-
lijkopgaande strijd kantelde daarna totaal 
in ons voordeel. 
 
’t Pionneke 2 - Venlo 2 ½-7½ 
Rob Loose - Stephan ½-½ 
Henri vd Bersselaar - Geert  0-1 
Robin Meinders - Hans E  0-1 
Dai Heinen - Bas  0-1 
Gerrit de Wit - Piet  0-1 
Hajrudin Hodzic - Nico  0-1 
Simon Karsten - Hans v M  0-1 
Jo Schreinemachers - Marc  0-1 
 
Duidelijk. Stephan kon er achteraf prima 
mee leven niet voor de 8-0 gegaan te zijn: 
‘De stelling was gewoon remise’. 
 
Henri vd Bersselaar – Geert 
[E91] [commentaar van Geert] 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik reeds 
bij aanvang van de partij in het voordeel 
ben. Mentaal dan wel te verstaan. Bij de 
wedstrijd in Roermond voor de rapidcompe-
titie was ik als invaller meegegaan. De 1e 
partij speelde ik met zwart tegen ….juist 
ja..Henri. In een echte miniatuurpartij zette 
ik hem hardhandig van het bord. Tot zover 
de inleiding. 
 
1. Pf3 d6 2.d4 g6 3.c4 Lg7 4.Pc3 Pf6 5.e4 
0–0 6.Le2 Pc6 7.0–0 a6 [normaal is bv 
7...e5 8.d5 Pe7] 8.d5 Pe5 9.Pxe5 dxe5 
10.Dc2 [10.f4 exf4 11.Lxf4 Pd7] 10...Dd6 
11.h3 Ph5  

 
 
Stefan vertelde mij na de partij dat hij deze 
zet geweldig vond. Het is natuurlijk wel een 
beetje uitdagend. Voor Lxh5 was ik eigen-
lijk niet zo bang, omdat mij het loperpaar en 
de halfopen g-lijn aanvalskansen bieden. 
Tel daarbij de mentale voorsprong uit de 
vorige ontmoeting en het verhaal is com-
pleet. 
12.Lxh5 gxh5 13.Kh1 f5 14.exf5 Wit houdt 
kennelijk niet van de spanning in de stel-
ling. Natuurlijk is e4 een veld voor het 
paard, maar nu nog even niet. 
14...Lxf5 15.De2 Dg6 16.Td1 h4 17.f3 Kh8 
18.Le3 Tg8 19.Lg1 Lf6 20.Lh2 Tg7 
21.Td2 Tag8 22.Te1  
De manoeuvre met Lg1-h2 had mij ietwat 
onaangenaam verrast. Wit kan nu een pion 
winnen en een loper ruilen, maar laat dit na. 
22...Dg5 23.Pd1 e4 24.fxe4 Weer is kenne-
lijk de spanning teveel. [24.Pe3 e6 25.f4 
Dg6 26.dxe6 Lxe6 27.Tf1 De8 28.f5 Lf7]  
24...Lxe4 25.Pe3 h5 26.Tf1 Le5 
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27.Lxe5???  Mist een grote kans. [27.Tf5!! 
Oeps!! Lxf5 28.Pxf5 Lxb2 29.Pxg7 Lxg7 
30.Lxc7] 
27...Dxe5 Hier helpt geen moedertje lief 
meer. 28.De1 Tg3 29.Pf5 Txh3+ 0–1 
 
Een partijfragment uit 
Hans Everaars ( 1883 ) - Robin Meinders 
( 1791 )[ KNSB-Elo's ] 
Commentaar van de witspeler, met compu-
terondersteuning van Deep Rybka 4 ( 2010 ) 
op octocore desktop ( 2009 ).  
 
Deze partij trok enig bekijks vanwege een 
eindspel, dat als spannend werd ervaren. 
Maar ik begin  wat verder terug in de partij, 
omdat me ook de totstandkoming van dit 
eindspel onderhoudend lijkt.  

 

 
Stelling na 24 zetten : 
 
Zwart heeft zojuist op b4 genomen staat 
eigenlijk gewonnen. Wit kan zijn pion ach-
terstand proberen goed te maken door op d4 
te slaan, maar dat ziet er vreselijk riskant 
uit. Omdat het team zojuist met 4½ - ½ was 
komen vóór te staan en de Venlose over-
winning dus al gegarandeerd was, en omdat 
beide spelers onder druk van de klok ston-
den hetwelk praktische kansen geeft, waag-
de ik het erop.  
25) Pxd4 ?! , Lxc4  26) bxc4 , Dd7  27) 
Le3 , Pc5  . 
Ook winnend was 27) .. Lc5 (bijvoorbeeld 
28. Ta5 , Pxd4 en zwart dreigt damewinst). 

De partijzet is lastiger vanwege een trucje 
dat ik had voorbereid. 
28) Df5 , Dc7 ?? 
Mede onder de druk van de klok tast de 
zwartspeler mis. Mijn trucje was 28) .. Dxf5  
29) Pxf5 , Pxa4  30) Pxe7+ , Kf8 en nu niet 
Pc6 maar 31) Pd5 . Wit dreigt met 32) Pc7 
de kwaliteit terug te winnen ( ! ) terwijl 
zwart nog een paard te redden heeft.  
Maar het trucje werkt niet. Zwart wint 
alsnog, het meest radicaal is 32) ... b3 (Deep 
Rybka 4). Zoiets is echter moeilijk genoeg 
om mij nog een kans op remise te geven.  
Die remise komt - na de partijzet - ruim 
binnen bereik na 29) e6 ! , waarna de toren 
vergiftigd blijkt: 29) .. Pxa4 ??  30) exf7+ , 
Kh8  31) Pe6 , Dc8 [bijvoorbeeld]  32) Ld4 
, Lf8  33) Df6 [bijvoorbeeld]. Met dank aan 
de computer.  
De hernieuwde moed echter had het effect 
op mij dat ik optimistisch begon te stunten. 
29) Pb5 ?? , Dd8  . 
En niet 29) .. Db6 ??  30) Pd6 , Lxd6  31) 
exd6 met aanval op het paard en winststel-
ling voor wit. De partijzet brengt wit weer 
in verlies.   
30) Lxc5 , Lxc5 ?? 
Beide spelers missen dat 30) .. axb5 ! de 
partij had uitgemaakt (wit heeft een zwakte 
op de onderste rij). Nu gaat het nog even 
verder.   
31) e6 , axb5 !   
Er was een dubbele aanval op f7 en c5. Snel 
spelend vindt de zwartspeler vaak de sterk-
ste zetten, maar of hij nog kan winnen is de 
vraag.  
32) exf7+ , Kh8  . 
Anders valt de loper met schaak. Wit moet 
nu zijn onderste rij - probleem oplossen.  
33) Txa8 , Txa8  34) Txa8 ??  
Comedy of Errors. Met 33) Te1 , mijn oor-
spronkelijke planning, kon wit nog binnen 
de remisemarge blijven. Er begon echter een 
soort Blitz-sfeer te ontstaan. 
34) ..., Dxa8  35) De5 , Lf8 ! 
De zwartspeler zei achteraf dit te betreuren 
en meende dat 35) .. Df8 veel beter was. 
Mijn computer echter geeft het omgekeerde 
aan. Intussen begon langzaam tot mij door 
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te dringen dat ik met een stuk minder zat te 
spelen - hé hoe kan dat nou ?!? was hele-
maal niet de bedoeling ...  Maar ik speelde 
wel met twee vrijpionnen. 
36) cxb5  
 

 
 
36) ..., Db7 ??   
Laat de dreiging op wits onderste rij los en 
... geeft de partij uit handen. Er waren vele 
winnende zetten voor zwart, waarvan ik 36) 
.. Da3 de fraaiste vind.  
37) De8 , De7  38) b6  . 
Winnend, o.a. omdat zwart geen mat op e1 
kan geven. Ik had al gezien dat ook da-
meruil winnend was: 38) Dxe7 , Lxe7  39) 
b6 , g6  40) b7 en de loper kan niet twee 
promotievelden tegelijk bewaken.  
38) ..., Dc5  39) g3  . 
Want de zwarte dame heeft geen schaakje 
op c6. Eventueel volgt nog een keer h2-h3 
(met name na  39) .. Dd6 ) en de witte ko-
ning zal veilig zijn.   
39) ... , b3  40) b7 . 
Zwart geeft op ( 1 - 0 ). Een gelukje voor 
Venlo, dat met 7½ - ½ een geflatteerde sco-
re behaalde.  
 
Dai Heinen – Bas 
(Commentaar van Bas) 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.b3 Lc5 4.d3 d6 5.Lb2 
f5 6.exf5 Lxf5 7.g3 Df6 8.Lg2 Pge7 9.0–0 
Lg4 10.Pbd2 Pd4 11.Lxd4 Lxd4 
12.Tc1 0–0 13.c3 Lb6 14.De2 Tae8 15.h3 
Lh5 16.g4 Lg6 17.Pe4 Df4 18.Peg5 Pc6 
19.Pe4 d5  

Zie diagram: 
 

 
 

20.Pg3?  
Een fout in reeds moeilijke stelling waarvan 
de zwartspeler maar al te graag profiteert. 
 
20...Dxg3 21.d4 Df4 22.dxe5 Le4 23.Pd2 
Lxg2 24.Kxg2 Pxe5 25.Tcd1 c6 26.c4 Pxc4 
27.Df3 Dg5 28.Dc3 Pxd2 29.Txd2 Te4 
30.Td3 Tef4 31.f3 h5 32.a3 hxg4 33.hxg4 
T4f6 34.Th1 Te8 35.Th5 Df4 36.Dc2 Te1 
37.Th1 Txh1 38.Kxh1 Th6+ 0–1 
 
Nico’s bijdrage. 
 
Extern Roermond. Staartploeg zonder pun-
ten & lage elo’s. Appeltje, eitje denkt dan 
menigeen. Ergo loert het onderschattingsge-
vaar dan levensgroot in zijn donkere hol.  
“Dat zal mij niet gebeuren”, zo prentte ik 
mezelf van tevoren geducht in en nam me 
voor uiterste waakzaamheid te betrachten. 
Het resultaat mocht er wezen: al vlot een 
compleet verloren stelling mijnerzijds… 
Een schrijnende onderbouwing van mijn 
persoonlijke leed die dag. 
 
Wit: Hajrudin Hodziç (1644) 
Zwart: Nico (1850) 
 
Stelling na : 14…Dd8-f6? 
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Door nonchalant openingsspel is mijn zwar-
te Ben Oni volledig uit de hand gelopen. 
Onderschatting? Overmoed? Overjarig? 
Waarschijnlijk 1 mix van dit al. Hajrudin 
kan nu de zaak aftimmeren via 15.Pd2, ge-
volgd door Pe4 en hakken, snacken en 
smakken op d6… 
En in de dan ontstane rokende zwarte puin-
hopen ontwaren wij alsdan een hologige, 
dolende geest die klaaglijk om zijn moeder 
roept. Het is Nico. Maar het lot was mij 
gunstig gezind die zondag… Omdat onze 
man uit Bosnië namelijk consequent weigert 
die winnende manoeuvre uit te voeren, kom 
ik er op miraculeuze wijze mee weg. 
Sterker nog: H. deponeert het volle punt in 
mijn schoot. Enigszins beschaamd – team-
belang! – nam ik het geschenk aan. 
Het fatale ogenblik: 
 

 
 
Stelling na: 31…Df6-e5 

Nog steeds wandelt N. in nauwe schoentjes. 
Zo is  bijv. pion f4 lethaal zwak. Goed, er 
zijn meerdere mogelijkheden voor wit om 
krachtig voort te gaan. Maar dan komt Haj-
rudin met zo ongeveer de slechtst denkbare 
zet op de Roermondse proppen. Want 
speelt: 32.Kg1-h1  en na …f7-f5 gaat het 
ros op e4 naar de eeuwige weidevelden en 
de pot verloren.  
Zoals eerder gezegd: mijn loon voor een 
deugdzaam en oppassend leven… 

 
 
 
 
 
 
 
Of ‘Magic Marc’ invloe-
den? 
 

 
Hans van Mulekom - Simon Karsten  
(Met commentaar van Hans) 
1.e4 e5 2.Pc3 Pf6 3.f4 d5 4.fxe5 Pxe4 5.d3  
5. Pf3 ligt meer voor de hand, maar met de 
gespeelde zet wordt zwart uit de tent gelokt. 
5…Dh4+  
Inderdaad verleidelijk, het vervolg laat ech-
ter zien dat er nogal wat haken en ogen aan 
zitten. Beter is 5. Pxc3. 
6.g3 Pxg3 
 

 
 

Op het eerste oog toont de stelling voor 
zwart niet verkeerd. 
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7.Pf3 Dh5 8.Pxd5 Pa6? 
 

 
Om druk te houden is 8…Lg4 of 8…Pxh1 
aan te bevelen. Na 8…Pa6 wint wit het 
paard op g3: 
9.Pf4 Dh6 10.Pe2 Db6 11.Pxg3  
Grappig dat behalve de zwarte dame alleen 
maar paardzetten zijn gespeeld. 
Met een stuk meer lijkt het voor wit niet 
meer zo moeilijk. Alleen zet 21 van wit had 
nog roet in het eten kunnen gooien. Zie al-
daar.   
11…h6 12.d4 Le6 13.c3 0–0–0 14.Dc2 c5 
15.Le3 Pc7 16.Lg2 Pd5 17.Ld2 Kb8 
18.Tb1 f6 19.a3 cxd4 20.cxd4 Tc8 21.Lc3? 

 
Met deze blunder wordt het witte voordeel 
nog bijna om zeep geholpen.  [21.De4 is 
beter].  
21...Pxc3?  
Zwart ziet 21… Pe3 over het hoofd, waarna 
het voor wit aanzienlijk moeilijker zou zijn 
geweest [22.De4 Pxg2+ 23.Kf2 Lh3 
24.Tg1].  

22.bxc3+- Txc3 23.Txb6 Txc2 24.Txe6 
Txg2 25.Te8+ Kc7 26.Kf1 Kd7 27.Txf8 
1-0. 
 
Jo Schreinemachers – Marc 
In een Benoni werd de pionnenopmars aan 
de damevleugel toegelaten. Zonder tegen-
stoot in het centrum is dat gewoonlijk fataal. 
Jo had op de 21e zet een troef kunnen uit-
spelen. 
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Pc3 exd5 5.cxd5 
d6 6.e4 g6 7.Ld3 Lg7 8.Pf3 O-O 9.h3 Te8 
10.O-O Pa6 11.a3 Pc7 12.Lf4 a6 13.Te1 
b5 14.Tc1 Ph5 15.Lh2 Ta7 16.Pd2 c4 
17.Le2 Pf6 18.Lf4 a5 19.Lf1 Tb7 20.f3 
De7 21.Pe2 
Hier was 21.a4 duidelijk beter, na bijvoor-
beeld 21..Ph5 22.Lh2 Ld4+ 23.Kh1 Le5 
24.Lxe5 dxe5 25.Pxb5 Pxb5 26.axb5 Txb5 
27.Pxc4 is de zwarte c-pion verloren ge-
gaan)  
21...Ph5 22.Tc2 
 

 
 
22..Pxf4 
Wit staat hier moeilijk, een bijzonder inge-
wikkelde voortzetting was het paardoffer 
(onjuist afgebroken) op d5: 22...Pxd5 
23.Pxc4 Pdxf4 24.Pxf4 bxc4 25.Pxh5 gxh5 
26.Lxc4 Txb2 27.Txb2 Lxb2) 
23.Pxf4 Dg5 24.Pe2 Pa6 25.Kh1 Pc5 
26.Pb1 Pd3 27.Pc1 Pxe1 28.Dxe1 Dxd5 
29.Dxa5 Dd1 0-1 
 
Van Piet is de bijdrage verschuldigd, mis-
schien iets voor later.  
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VERSLAG VENLO2 RONDE 6 
VENLO 2 – BLERICKSE SV  5½ - 2½ 
10 maart 2013 
 
Met bijdragen van de teamleden, 
bewerkt door Marc van der Lee 
 
Door het plotselinge overlijden van clubi-
coon Sjef Senden, twee dagen eerder op 8 
maart, waren vooral de Blerickse schaak-
vrienden niet in goeden doen. De wedstrijd 
ging door, zoals Sjef het gewenst zou kun-
nen hebben. 
Voor aanvang werd Sjef in stilte herdacht. 
 
Met één wedstrijd op de donderdag vooruit 
gespeeld (Marc – Edwin 1-0) werd het een 
ongelijke strijd voor de aangeslagen Bleric-
kenaren. 
 
Venlo 2 - Blerickse SV 5½-2½ 
Stephan - Dirk Bergmans ½-½ 
Geert - Roland v Vliembergen  1-0 
Jos - Maarten Toll  1-0 
Piet - Niek Philipsen ½-½ 
Hans E - Bill Kortenoeven  0-1 
Nico - Marina v Vliembergen  1-0 
Hans v M - Hans Janssen ½-½ 
Marc - Edwin Griesheimer  1-0 
 
 
Stephan accepteerde (vanzelfsprekend) een 
remise direct vanuit de opening omdat Dirk 
kort daarvoor persoonlijk betrokken was 
met de emoties rond Sjefs overlijden. 
 
Roland van Vliembergen ging tegen De Tij-
ger wel het gevecht aan, zie Geerts uitge-
breide verslag. 
 
Geert speelde mogelijk een nieuwtje op zet 
11. Fritz 12 was ‘out of book’. 
In plaats van het gespeelde Pd6 opent 11.b4 
meer perspectieven. Ik heb er verder geen 
woord meer aan vuil gemaakt, de diagram-
men spreken voor zich, aldus Geert 
 
 
 Geert – Roland van Vliembergen 

[analyse  van Geert Hovens] 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.e5 Pfd7 5.f4 c5 
6.Pf3 Pc6 7.Le3 Db6 8.Tb1 [8.Pa4 Da5+ 
9.c3 cxd4 10.b4 Pxb4 11.cxb4 Lxb4+ 
12.Ld2 Lxd2+ 13.Pxd2=] 8...cxd4 9.Pxd4 
Lc5 10.Pcb5 
 

 
 

[10.Pa4 Da5+ 11.c3 Lxd4 12.Lxd4 Pxd4 
13.Dxd4 b5 14.Pc5 Dxa2 15.Ld3 0–0 16.0–
0 Pxc5 17.Dxc5] 
10...a6 [10...0–0 11.c3 a6 12.b4 Lxb4 
13.cxb4 axb5 14.Tb2 f6 15.Lf2 Pxd4 
16.Lxd4]  
11.Pd6+ De bewuste zet (red.) [11.b4 axb5 
12.bxc5 Da5+ 13.Dd2 Dxd2+ 14.Kxd2 
Pxc5 15.Pxb5 Pe4+ 16.Kc1 Txa2 17.Ld3] 
 

 
 

11...Lxd6 12.exd6 0–0 [12...Db4+ 13.Dd2 
Dxd6 14.Pxc6 bxc6] 
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13.Pf5 Dd8 14.Pg3 Te8 [14...e5 15.Dxd5 
exf4 16.Lxf4 Te8+ 17.Kd1 Pde5 18.Le2 
Le6 19.Dd2 Lxa2 20.Ta1 Lc4 21.Te1 Te6 
22.Pe4 Lxe2+ 23.Txe2 Db6 24.b3] 
 

 
 
15.Le2 Pf6 16.Lc5 b6 17.La3 b5 18.Lc5 
Pa5 19.0–0 Pb7 20.Ld4 Pxd6 21.Ld3 Lb7 
22.Ph5 
22...Pde4 [22...Pxh5 23.Dxh5 Pf5 24.Lxf5 
exf5 25.Dxf5 Te4 26.c3 Dd6 27.Tf3 Tae8 
28.Tg3 g6 29.Tf1] 

 
 
23.Lxe4 Pxh5 24.Lxh7+ Kxh7 25.Dxh5+ 
Kg8 26.Tbe1 [26.Tf3 ] 26...f6 27.Tf3 De7 
28.Tg3 Df7 29.Tg6 e5 30.fxe5 Te6 
 

 
 
31.Tf1 [31.exf6 Txe1+ 32.Kf2 Te4 
33.Txg7+ Dxg7 34.fxg7 Txd4 35.Dh8+ Kf7 
36.g8D+ Txg8 37.Dxd4]  
31...f5 32.Tg5 Dxh5 33.Txh5 g6 34.Tg5 
Tf8 35.Tf4 Kg7 36.Tg3 Lc6 37.Th4 Th8  
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38.Txg6+ Txg6 39.e6+ Kf8 40.Txh8+ Ke7 
41.Th7+ Kxe6 42.Ta7 Tg4 43.c3 Te4 
44.Txa6 Kd7 45.Ta7+ Kd6 46.Tf7 Ld7 
47.b4 Te2 48.h4 Ke6 49.Tf6+ Ke7 50.h5 
Te4 51.Th6 Le8 52.Kf2 Th4 53.Lf6+ 1–0 
Indrukwekkend. 
 
Jos loste Bas af voor de thuiswedstrijd en 
speelde tegen Maarten Toll, zie Jos’ com-
mentaar: 
 
Maarten Toll – Jos 
1.d4 Pf6 2.Pf3 d5 3.Lg5 Pe4 4.Lh4 c6 
5.Pbd2 Lf5 6.e3 Db6 7.Tb1 e6 8.Pxe4 
Lxe4 9.Ld3!? Da5+ 10. c3 Lxd3 11.Dxd3 
Dxa2 12.0-0 Da6 13.Dc2 Pd7 14.Lg3 Db6 
15.e4 dxe4 16.Pg5 Pf6 17.Le5  Dd8  
18.Tfe1 Le7 19.Lxf6 Lxf6 20.Pxe4 0-0 
21.Te3 g6 22.g3? (onlogisch, beter meteen 
h4) 
22…Lg7 23.h4 Dd5 24.De2 Tae8 25.Ta1 
a6!? (beter is a5) 
26.b4 e5 27.Ta5 b5 28.dxe5? (wit mist hier 
Pc5! en op f5 is 29.f4 sterk. Na e4 wint wit 
een pion terug en staat goed) 
28…Txe5 29.Txa6 Tfe8 
 

 
 
30.c4 (als wit een paardzet doet, ruilt zwart 
de toren op e3 en slaat vervolgens met de 
loper op c3. Het paard dekken met f3 faalt 
natuurlijk op f5 met stukwinst) 
30…bxc4 31.Ta5 Dd4 32.Txe5 Txe5 
33.Dg4? Dd8? (wit dreigde Pf6+ met da-
mewinst, vandaar dat meteen f5 niet ging. 
Maar na het simpele Da1+ 34.Kh2 wint f5 
nu wel een stuk) 

34.De2 (remiseaanbod) 
34…Dd5 35.Pg5 c3 36.Txe5 Dxe5 37.Dc4 
Dd5 38.De2 Lf8 39.Pe4 Dd4 40.Pg5 Dxb4 
41.De8 Dc4 42.Pe4 c2 43.Pf6+ Kg7 44.De5 
 

 
 
44…c1:D+ 45.Kh2 De6 (hier waren meer-
dere winstzetten mogelijk. De mooiste zag 
Bert Jacobs een aantal dagen later toen we 
de partij naspeelden nl. 45…Dh1+! 46.Kxh1 
Df1+ 47. Kh2 Dxf2+ gevolgd door Dxf6 en 
zwart heeft een stuk en twee pionnen meer. 
De door mij gespeelde zet wint ook eenvou-
dig. Wit gaf op. 
 
 
Hans Everaars ging op bord 5 in de slag met 
Gerard (Bill) Kortenoeven, Hans, onder-
steund met desktop en Rybka, neemt het 
vanaf hier over. 
 
Bill Kortenoeven (1785) - Hans Everaars 
(1891) [ KNSB-Elo's ] 
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Stelling na de 30ste zet van wit : 
Na een zwakke partij sta ik (zwart) verloren. 
Het einde komt op een manier zoals ik vaak 
heb meegemaakt: sommige varianten rede-
lijk lang en scherp berekenen, maar een 
enorm gat over het hoofd zien dat in het 
begin ervan zit. Valse start ... 
In deze stelling overwoog ik 30) ... Dg6 . 
Onmogelijk is dan 31) Pxd6 ?? , Dxe4  32) 
Pxe4 , Lxa3 want de witte toren mag dan de 
c-lijn niet verlaten: de onderste rij. Na da-
meruil 31) Dxg6 , hxg6 kan wit op twee 
manieren op d6 slaan, met varianten die, 
achter het bord zittend, spannend leken. 
Omdat ongeveer dezelfde varianten verder-
op terugkomen, laat ik ze hier onbesproken. 
Wat ik niet zag is 32) Pxa5 , waarmee wit 
veel eenvoudiger wint (32. .. Ta8  33. Lb4).   
In de partij ruilde ik eerst de torens om een 
iets helderder versie van deze complicaties 
te krijgen. 

30) ... Txc7  31) bxc7 , Dg6  32) 
Dxg6 ,hxg6 . 

Nu staarde ik me blind op het nemen van 
pion d6  : 
 33) Lxd6 , Lxd6  34) Pxd6 en nu: 

 A.   34) ... a4  35) Pc4 [ 35. c8D+ ?? , 
Lxc8 en de randpion blijkt weer eens de 
ergste vijand van het paard] 35) ... b5  
36) Pxe5 ! , Lf5  37) d6 en wits pionnen 
winnen de race à tempo (Deep  Rybka 
4).  
 B.  34) .. b5  35) c8D+ ! [nu wel 
promotie; ik zag het niet maar de com-
puter wel]  35) ... Lxc8  36) Pxc8 , Kg7 
[anders promoveert de witte d-pion met 
schaak]  37) d6 , Kf7  38) d7 en de 
zwarte koning had zich de moeite kun-
nen besparen.   

 33) Pxd6 , Lxd6  34) Lxd6  en dit is nu 
eens een eindspel met lopers van onge-
lijke kleur dat NIET *1) remise is, o.a. 
omdat wit ook nog een vrije e-pion 
krijgt, bijvoorbeeld  34) .. e4  35) f3 en-
zovoorts. Anders: 34) .. Kg8  35) Lxe5 , 
b5  36) e4 , b4  37) Ld6 en de zwarte pi-
onnen lopen vast.  

Nadat ik een poosje in dit labyrint had 
rondgedoold, zag ik tenslotte dat wit met 

33) Pxa5 veel gemakkelijker wint. Ook pion 
b7 en / of d6 vallen nog.  Maar, alweer zo'n 
fata morgana. 
33) Pb6 ! , Lf5  34) e4  . 
De zwarte loper kan helemaal niet het pro-
motieveld blijven dekken. 
Zwart geeft op ( 1 - 0 ).  
  

"All long variations are wrong" (Larsen). 
 
 
*1) Hans reageerde op een oproep om anek-
dotes / herinneringen aan te dragen ter na-
gedachtenis aan Sjef Senden in de vorm van 
een ongelijke-loper eindspel dat Hans van 
Sjef uiteindelijk tóch nog won. 
 
Piet speelde tegen Niek Philipsen remise, de 
partijnotatie is veilig bij Piet thuis, wach-
tend op publicatie of een andere manier van 
aandacht. 
 
Marina gaf in haar partij tegen Nico een 
stuk weg. Deze partij wordt op verzoek van 
Nico met alle respect niet uiteengezet. 
 
Hans van Mulekom schreef over zijn partij: 
“in mijn partij van ronde 6 werden niet echt 
de degens gekruist. Het werd een vroegtij-
dige remiseovereenkomst. Ik heb nog kort 
naar het zettenverloop gekeken, ik vind het 
niet analysewaardig.” 
 
De zetten: 1.d4 Pf6 2.Pc3 d5 3.Lg5 e6 4.e4 
dxe4 5.Pxe4 Le7 6.Lxf6 Lxf6 7.Pf3 0-0 
8.Dd2 b6 9.0-0-0 Lb7 10.Ld3 h6(=) ½-½ 
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Marc – Edwin Griesheimer 
De vooruit gespeelde partij op bord 8 pak-
ken we op bij zet 19. 
 

 
 

Stelling na 19. 0-0-0. 
19… b5? In een gedrukte stelling verliest 
Edwin een pion. Zwart had verder kunnen 
gaan met bijvoorbeeld Tb8. 
 
20.cxb5 Pd4+ 21.Kb2 Pxe2 22.Dxe2 Db7 
23.Dd3 f6 24.Tc1 Tac8 25.Txc8 Txc8 
26.f5 gxf5 27.gxf5 Lf7 28.Pf4 Dd7?  
 

 
 
29.Pg6? (Hier bleek het sterke 29.e5 meteen 
winnend te zijn. Slaan kan niet op straffe 
van mat: 29... fxe5 30.f6+ Kh8 31.Tg7. Na 

een damezet komt de loper in de knel: 
29…Db7 30.e6 Le8 gaat snel mat) 
29... Tb8 30.Dg3 De8 31.Pxe7 Df8 32.Pg6 
Dd8 33.Pe5 Dg8 34.Pxf7 Dxf7 35.Dxd6 
Txb5 36.Tg6 Tb6 37.Dd2 Df8 38.Dd7+ 
Kh8 39.Dxa7 Tb5 40.Da6 Te5 41.Txf6 
De8 42.Txh6+ Kg8 43.Df6 1-0 
 
De slotronde in Helden-Panningen doet niet 
meer ter zake, er gaat volgens het KNSB 
reglement één LiSB-team promoveren naar 
de derde klasse en dat wordt Brunssum. 
 
 
 
                   _______________ 
 
 
Als afsluitertje een schaakprobleem: 
 

 
 
Wit wint. 
Geen inknikker maar leuk om even de com-
puter te testen. 
< 10 sec: prima resultaat 
< 1 min: gaat nog enigszins 
> 2 min: heeft er duidelijk meer moeite mee 
> 5 min: zwak systeem, upgrade zinvol. 
 
 
                 ________________ 
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Hoogovens schaaktoernooi 2013 

 
Impressies, herinneringen, beschouwingen 

Door: Nico van der Hoogt 
  Het nieuwe jaar heeft amper - al blèrend - 
zijn eerste wankele stapjes gezet wanneer 
vanaf de boorden van de Noordzee een lui-
de lokroep weerklinkt: “Kom schaken men-
sen, het is zover!” De èchte liefhebber kan 
dit sirenengezang (zie volg. afb.) onmoge-
lijk weerstaan en spoedt zich dan spoor-
slags naar het Saint Tropez van het noor-
den; ik bedoel de mondaine badplaats Wijk 
aan Zee. Waar in plaats van een stralend 
zonnetje en palmenpracht de stoere staal-
smelterijen ter plaatse hun rookpluimen 
uitbraken onder een zwerk van mist en 
vochtige koude. Want hier verzamelt zich 
al sinds jaar en dag uit alle denkbare wind-
streken een kakelbonte stoet van Caïssa-
aanbidders om te spelen in het belangrijkste 
toernooi dat de schaakwereld kent: de 
Hoogovens, zoals de èchte adepten het lief-
kozend heten. En niks geen Corus of Ta Ta.  
Flauwekul. Hoogovens, punt. 
 
  Sinds jaar en dag levert onze Erkend Ko-
ninklijke hieraan met een horde liefhebbers 
een bijdrage van belang; in hoogtijdagen  
werden er soms wel 20 hunner gespot! Ik-
zelf trad daarbij alweer dertig jaar geleden 
voor het eerst aan. Meegelokt door de op-
windende verhalen van oud leden Ronald 
Traa en Ger Cuijpers die mijn toernooita-
lent reeds onderkenden. Daarna was het 
hek al snel van de dam en breidde de Ven-

losche delegatie zich zienderogen uit waar-
bij behalve de 4 kampen ook de 10 kampen 
werden gespeeld. Illustere namen in dit 
verband o.a. zijn verder: erelid IGM Paul 
van der Sterren, Hans Schmidt, Jos Rievers, 
Jean Paul Joosten, Ron Vink, Ger van 
Leipzig, Theo van Spijk, Bas van der Grin-
ten, Henk Jager, Willi Schmitz, Maarten 
Strijbos, Sjraar Munten, Dick Kappert, 
Rien Waltmans, Thijmen, Geert,  Peter 
Schoeber, Stephan Thijssen, de gebroeders 
Nabuurs, Frans Mertens, Dirk Bergmans, 
Piet Thijssen, Peter T'mans, Henk van 
Gool, Boeb & Johan Jacobs, Hans Hoede-
maeckers, oud-leden Ron Puyn1

 

, Lucien 
van de Lisdonk en dan ben ik er ongetwij-
feld nog een aantal vergeten. Nieuwkomers 
dit jaar waren Peter Smith, Albert en Jac-
queline! 

 Auteur-schaker Ron Puyn 
 
Sirenengezang 
 

 
De Sirenen waren wezens, half vogel, half vrouw, die 
met hun gezang de voorbijvarenden naar het strand van 
hun eiland lokten, alwaar zij op de klippen schipbreuk 
leden. Odysseus ontsnapte, volgens het verhaal 
van Homerus, aan hun gezang door de oren van zijn 
bemanning te vullen met was en zichzelf vast te laten 
binden aan de mast van het schip. Slim baasje! Maar 
schaken kon hij niet… 
                                                 
1 Auteur van fascinerende thrillers onder het pseudoniem 
Jack Lance. Lezen die boeken, mensen! 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Odysseus�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Homerus�
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De heenreis. 
 
Al sedert jaren mag ik mij hier in het gezel-
schap koesteren van intellectuele zwaarge-
wichten als Jean Paul J., Piet T. en Bertram 
L. En als vanzelf wordt dan de diepere dis-
cussie niet geschuwd en wordt er nationale 
en mondiale problematiek op de korrel ge-
nomen. Zo werden dit jaar de grissende, 
grabbelende, bonusgeile graaiers in het 
bankwezen, bij de woningcorporaties, de 
zorgmaatschappijen en de onderwijsmolo-
chen genadeloos gefileerd en aan de kaak 
gesteld. Want wat nou: “Uniek talent”, 
“We zijn het waard”, “Ik werk zo hard” 
of: “Marktconforme beloning mensen!” 
Ons gezelschap liet van deze loze baker-
praatjes geen spaan heel en ontmaskerde 
terecht deze charlatans als megalomane 
windvanen…  
 Zeker vergeleken bij onze eigen voortref-
felijkheid.  
 Hopelijk lezen deze onverlaten dit artikel 
en beteren hun leven. 
Ook andere brandende kwesties als de be-
labberde staat van het nationale onderwijs, 
de afkalvering  van met name het taalon-
derricht, klimaatkwesties en de treurig 
stemmende afbrokkelende pensioenen 
kwamen voorbij.2

Daarbij wordt het kleine leed  niet verge-
ten, zoals de sluipende hoefrot bij het 
Przewalskipaard, het beroerde speelmateri-
aalopruimdisciplinegebrek bij de Kon.Erk. 
Venlosche Schaakvereniging, het slechte 
weer in het algemeen en het toenemende 
ontbreken van asbakken in de horeca.  

 (Afstempelen mensen!, 
nieuwe belastingtabellen, geen indexatie, 
ach de senior is weer dik de sigaar…)  

 Wat dit allemaal met schaken van doen 
heeft? 
 Niets. Maar toch. 
 En zo geraken wij in 1 oogwenk op de 
plaats van bestemming. 
Przewalskipaard met eksteroog (beneden) 
 

                                                 
2 Zo, haalt u nu zèlf maar eens even 1 dikke fout uit deze 
zin! 

 
 
“Best rot met lopen hoor, mensen!’ 
 
Aankomst en inchecken. 
 
Ter plaatse wordt als eerste het hotel opge-
zocht en de inschrijving geregeld. Van 
groot belang daaromtrent is de kleurver-
houding: 2x wit of zwart? In welke groep 
speel ik en wie van de vele ouwe bekenden 
lopen er rond? De prijs van een Belgisch 
biertje? Nadat deze lebenswichtige infor-
matie is ingewonnen, wordt de lokale hore-
ca culinair geïnspecteerd en de innerlijke 
mens gesterkt voor het komende karwei die 
avond: 18.30 uur, de eerste ronde… 
 
Ronde 1, de speelzaal in. 
 
We betreden dan een soort van sporthal, 
volgestouwd met lange tafels en stoelen.3

Ja, schakers, denksporters met 1 Januskop! 

 
Daarin de specifiek dampende microkos-
mos van een licht nerveus schakersvolk, 
zowel deelnemers als Kiebitzen, vol van 
verwachtingsvolle spanning van wie zij zo 
dadelijk het leven zuur gaan maken…  

En om de schaaksfeer verder te verhogen, 
blijkt de organisatie een gedeelte voor wat 
grootmeestergroepen te hebben gereser-
veerd. Teneinde het molestrisico zo klein 
mogelijk te houden, is er tussen de deelne-
mers en de IGM’s een hekwerk geplaatst. 
Zo wil men voorkomen dat die laatsten 
overlast in de amateurgroepen veroorzaken 
door bijv. door de zaal te lopen en onge-
vraagd aanwijzingen te geven of al mees-
muilend stellingen te becommentariëren.  

                                                 
3 Natuurlijk zijn niet die stoelen lang hoor! 
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De Romeinse God Janus. De term januskop wordt wel 
gebruikt om te benadrukken dat een schaker diverse - 
vaak tegengestelde - eigenschappen of karakteristieken 
kan hebben. 
Harry Potters Quirinus Krinkel is een moderne variant. 
 
Maar goed, dat kunnen we natuurlijk niet 
toestaan. 
Minpuntje is nu wel dat het gros der scha-
kers door de zitkrapte de grootste moeite 
zal hebben om 1 hapje of drankje te halen; 
nadat men zich naar het looppad heeft “ge-
schraveld”,4

Toernooischaak: soms linke (erwten)soep! 

 moet je eerst maar ‘ns heel-
huids de bar zien te bereiken. Om daarna de 
hachelijke reis met bijv. (hete!) koffie terug 
te ondernemen.  

Maar dan eindelijk: schaken. 
 

 
Een kijkje in de speelzaal. Rechts Nico. 
Bier, biljart & bitterballen 
Het protocol na de eerste ronde gebiedt - 
ongeacht de uitslag -  een bezoek aan de 
Wijk aan Zeesche ‘natte horeca’, meer in 
het bijzonder aan het rustieke etablissement 
‘De Zon’. De winnaars worden daar toege-
dronken en gezongen, de verliezers ge-

                                                 
4 Schravele (schravelde, geschraveld)→[Venloos dia-
lect], (zich) moeizaam voortbewegen 

troost en geblutste ego’s uitgedeukt. Excu-
ses, het verliessmoezenboek, de zelfverwij-
ten, de frustraties, ronkend overwinnings-
gebral, het mag allemaal voorbijkomen. En 
er wordt 1 eerste verkenning van eenieders 
partij afgewerkt. Soms hilarisch, hysterisch 
of historisch. Want immers zonder het wa-
kend oog van de hedendaagse vermaledijde 
schaakelektronica… Dat gevreesde mo-
ment zal later plaatsgrijpen. En koddig en 
komisch daarbij de standaard analyse ritue-
len: te veel handjes op het bord met geagi-
teerd geroep. Vallende stukken. Een exem-
pel van zo’n wijsheid in de nahand: 
Schaker 1 (rode blos en opgewonden): 
“Speul toch e6 man! Dan kinse dalik de 
luiper sloan & hebse geliëk a1 onder con-
trôle! Zoogse det neet?” Een antwoord 
stante pede. Schaker 2 (koeltjes) : “Zeker, 
jông, e6 kin. Maar dan is ut waal mat in 
twië: peerd f2 schaak en mat mit de da-
me…”  
Waarna de eerste spreker met het schaam-
rood op de kaken afdruipt om een rondje 
bier als boete te bestellen. Lachen! 
Weer anderen houden zich onledig op het 
groene laken. Vooral Piet en Nico blinken 
hier uit in het biljarten over drie banden.  
En vroeger waren er ook darters in onze 
gelederen, maar die blijven al een aantal 
jaren thuis. Jammer! 
Enfin. Na nog het nodige aan Bacchus te 
hebben geofferd, worden de armen van zijn 
collega Morpheus opgezocht, immers mor-
gen ronde 2. En fris graag! 

 
 
 
 
 
Morpheus, de Griekse God 
van de Droom met Iris. 
Slaapverwekkend… 
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Dag 2 
 
Na 1 stevig ontbijt verzamelt het gros der 
schakers zich in een belendend zaaltje al-
waar, weer volgens protocol, de door som-
migen gevreesde kritische computerpartij-
analyse gaat plaatsvinden. De minder ge-
harden onder ons onttrekken zich aan dit 
ritueel door een strandwandeling te gaan 
ondernemen. De rest neemt verplicht deel 
aan de zgn. “biechtstoelprocedure”.  Zo 
althans werd dit jaren geleden treffend ge-
munt door Frans Mertens. Wij bekennen 
dan aan Hogepriester Piet (want die heeft 
zijn computer meegenomen) al onze zetten. 
En ja, dan komt vaak een & ander aan het 
daglicht dat niet verdragen kan worden…  
En dat leidt meermaals tot diepe teleurstel-
lingen; blijkt de zo bejubelde zege alsnog 
zo lek als een mandje… Of lag de zege 
voor het grijpen, maar niet gezien.  
Een ultieme loutering voor de geest en 1 
stap naar een beter mens zijn. Een staaltje 
uit eigen biechtstoel volgt aan het eind van 
dit relaas. 
Goed, de zonden worden naar goed katho-
liek gebruik bekend, wordt er berouw be-
toond, boete gedaan en absolutie verstrekt: 
“Ga heen in vrede en blunder niet meer!” 
 Helaas vaak aan dovemansoren gericht. 
 Dan volgt de tweede ronde om 13.30 uur. 
Na afloop daarvan herhaalt zich het stra-
mien van de vrijdag:  

- droge horeca 
- natte horeca met divers vertier 
- nachtrust 

Ach, het leven van een schaker kan zo sim-
pel zijn.  
     
Biechtstoel, 
wie kent hem nog? 
 
 
 
 
 
 
 
 
“En toen speelde ik heel vals paard f5 en lachte ik ge-
meen, pater en toen ging hij schelden en smeet alle stuk-
ken om. Toen heb ik ‘m met het bord op zijn kop gesla-
gen..” 

De slotdag 
 
En zo breekt al weer de zondag aan en een 
laatste kans de score op te kalefateren.  
Het zaterdagscenario wordt weer trouw 
gevolgd – ontbijt, biechtstoel – en dan rukt 
men voor de slotronde uit richting “De Mo-
riaan”, de speelzaal. Wie vlot klaar is, 
werpt nog een blik in de analysetent alwaar 
hooggeleerde commentatoren zo’n beetje 
onze biechtstoel trachten te imiteren.  
Het lijkt er nog niet op… 
Als dan de gelukkigen hun prijs in €’s heb-
ben afgehaald, wordt weldra de thuisreis 
aanvaard. 
Een laatste nostalgische blik achterom en 
dan richting het roepende en smachtende 
thuisfront. 
Hier zullen de volbloed schakers onder u 
zich waarschijnlijk wanhopig afvragen: 
“En, wordt er potjandorie nog geschaakt, of 
hoe zit dat?”  
Ja hoor. Als kers op de (ingezakte) taart 
volgt er nog een tweetal opmerkelijke stel-
lingen van Dirk (Bergmans) en…Nico. 
 
Eerst Dirk. Groep 4 D.  
 
Wit: Dirk Bergmans (1903) 
Zwart: Joost op ’t Hoog (1850) 
 
We benaderen de materie na 44…Kf5-e4 
 

 
 
Dreigt Kxd4. 
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Leeuw Dirk kan hier zijn antagonist vrij 
simpel (?) de strot afbijten. Dat deed hij 
niet. Winnend is nu: 45.f5! dit boertje moet 
worden gelaten … Kxf5 46.Kf3 Kg5 
47.Ke3 Kf5 48.f4 Kf6  zie diagram 
 

 
 
En hoe nu verder? Het thema is uiteraard: 
oppositie. Dus: 49.Ke2! (ook Kf2 is OK) 
…Ke6 50.Kf2 Kf6 51.Kg3 Kf5 52.Kf3 wit 
heeft nu de oppositie en stoomt daarna 
moeiteloos door. Ook andere varianten 
vermogen wit niet te stoppen. Naspelen, 
mensen! Een belangrijk leermoment! 
Alleen…, Dirk zag dat allemaal niet en 
speelde: 45.Pf3 en na het weinig verrassen-
de zwarte 45…Pd7 wist D. niet verder. 
Jammer! 
Hij was wellicht aangestoken door het viru-
lente remisevirus in zijn groep; alle potten 
eindigden gelijk!5

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dirk (links) in zijn 
functie als voorzitter 
van de B.S.V. 

                                                 
5 Hiertegen zou de toernooileiding keihard moeten op-
treden. Bijv. overspelen onder toezicht van Badr Hari. 

En dan is er nog het gevalletje Nico. Nadat 
ik in de eerste ronde een prachtige stelling 
om zeep had geholpen, dreigde ik via een 
eendere route wéér het punt te verspelen. 
“Over mijn dooie lijk”, dacht ik. En dat had 
zomaar  gekund. 
 
Wit: Nico van der Hoogt (1860) 
Zwart: Gerco Stapel (1850) 
 
In 2 zetten wist ik – in tamelijke tijdnood – 
een gelijke stelling naar de gallemiezen te 
schuiven. Na 39.Tg3-f3 zit de mot in de 
witte positie… diagram, jongens! 
 

 
 
U ziet het zelf: de witte toren is gedegra-
deerd tot machteloos blokkadestuk en zwart 
gaat wits ‘losse pionnen’6

Want speelt: 39…Dxd4 (?) en dàt is te 
vroeg gesnackt! De beklagenswaardige 
witspeler kan zich nu namelijk op Houdini-
aanse wijze uit de ‘Schlamassel’ wurmen.  

 als een pacman 
van het bord happen. Exit Nico. Maar mijn 
sympathieke tegenspeler biedt me met zijn 
volgende zet nog een laatste kans op lijfs-
behoud…  

(Een vaste rubriek in mijn Leib und Ma-
genblatt “Schach Magazin” is getiteld: 
‘Raus aus dem Schlamassel!’ Daarin wor-
den schijnbaar hopeloze stellingen behan-

                                                 
6 ‘losse pion(nen)’→ zo wordt dit kleine voetvolk door 
Dick Kappert genoemd.  
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deld die door een wonderbarer zet alsnog 
gered kunnen worden)7

 
 

Hier met: 40.Da6!! 
 

 
  
Fantastisch! Valt de toren aan want ui-
teraard is de dame taboe wegens e8T(!) 
mat, de a-lijn is afgesneden en er dreigt 
Dxa8. Zwart moet in eeuwig schaak vluch-
ten… 
Klein minpuntje, N. zag dat niet en speelde: 
40.h4 , ruimte voor de koning. Gerco pac-
mande verder met 40…Dxb4 waarmee de 
tijdcontrole was gehaald. En toen kwam ik 
wel met 41.Da6!!  

 

                                                 
7 “Raus u.s.w.”→ Weg uit de ellende! 

Nu is het echter te laat. Na 41…Te8 
42.De6 Dxe7 is het over en sluiten. Kenne-
lijk nog beduusd van het overdonderende 
Da6!! speelde Gerco: 42…e2 43.Dxe2 en 
kwam ik met de schrik vrij… 
Die avond liet ik trots mijn ‘vondst’ zien 
aan ieder die het maar horen wilde.  
De ontnuchtering volgde ’s anderendaags 
in de biechtstoel. 
Maar, zoals men aan de Noord-Hollandse 
kust pleegt te zeggen: “Beter een meeuw op 
het strand, dan een bokking in zee!” 
En zo is het maar net. 
 
Tot slot wat sfeerbeelden van speler/fotograaf: 
Bas van der Grinten. © 
 

 
 
Tijdens de biechtstoel: “Waarom Pferd b3 in Gottesna-
men Bertram?”  J.P.J. kijkt benauwd toe… 
 
 

 
Boeb in opperbeste stemming en apaiseert zo alvast zijn 
opponenten…  
Tot zover, mensen! W.G. Nico  
(Positieve) reacties naar: nvanderhoogt@hotmail.com 
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BOEBS COLUMN 
 
Door Boeb Jacobs 
 
Sport, Kunst, Weten-
schap. 
 
 
Het is zondag en op het programma staat 
een schaakwedstrijd in het kader van de 
LISB competitie. Ondanks ruime ervaring 
met sportwedstrijden bouwt zich in de loop 
van de ochtend een lichte spanning op. Je 
went er net zo min aan als een bezoek aan 
de tandarts. 
 
Een vroege lunch, want je moet om half 
twaalf het huis uit, een welgemeend succes 
gewenst door huisgenoten, de standaard 
vraag: “heb je geld, bril, pen en notatie 
boekje?” En dan met de auto naar Venlo. 
Parkeren bij de Chinees. Het is wel een 
eindje lopen, maar ik heb al genoeg par-
keerboetes moeten betalen. Bovendien is 
het mooi weer. Er staat zo’n soort zon die 
als hij ’s-middags  op de ruiten van een 
schaakzaal schijnt voor bijzonder hinderlijk 
licht zorgt. 
 
Ik loop langs statige heren huizen. Oude 
glorie, maar nog altijd populair als woning. 
Er wonen veel jonge mensen in. Dat kun je 
lezen op de naambordjes. Daar staan voor-
namen op. Op zekere leeftijd stop je daar-
mee. Verder op is de galerie van Guy Al-
lard, mooi werk, maar de naam is mij meer 
bijgebleven omdat er bij mijn eerst schaak-
club (HSG) een mijnheer Allard lid was die 
als enige onder mij op de ranglijst stond. 
Voor het station Venlo staat mijn team al te 
trappelen van ongeduld en even later stap-
pen we in twee auto’s en zijn we onderweg. 
Zoals steeds is er geen gebrek aan gesprek-
stof. Mijn teamleden zijn breed georiën-
teerd  en geen onderwerp is voor hen te 
groot.  
Bijzondere  belangstelling is er voor de 
studievorderingen van onze Sjors. Het aan-

stormend jeugdtalent gaat op het eerste 
bord als een wildeman te keer en verslindt 
de meeste tegenstanders met huid en haar. 
Vooral als onze captain zelf reisleider is er 
volop gelegenheid voor conversatie. Het 
omgaan met een Tom Tom is niet zijn 
grootste kracht, waardoor reistijden tot 
maximaal één uur langer kunnen oplopen. 
 
Eenmaal op de schaaklocatie aangekomen 
houdt mijn verhaal over deze schaakmid-
dag op. Twee clubleden hebben mij beper-
kingen opgelegd waaraan ik, gezien de sta-
tus van beide heren in de vereniging, niet 
voorbij kan gaan. M. Strijbos vindt “alles” 
goed als ik maar niet over schaken schrijf. 
En G. in ’t Veld, de aanvoerder van het 
derde, vindt ook alles prima zolang ik maar 
niet over individuele leden van zijn team 
schrijf. 
 
Dat geeft mij wel de gelegenheid om nog 
eens naar een oude kwestie over de schaak-
sport te kijken. “Is het wel sport”? Die 
vraag wordt door “geleerden” bij gelegen-
heid naar voren gehaald. Sommigen vinden 
schaken wetenschap, een kwestie van een 
boekje lezen vinden die. Anderen spreken 
van kunst. Er zijn boekenkasten over vol 
geschreven, maar de heren zijn het nooit 
echt met elkaar eens geworden. Daarom 
heb ik, exclusief voor de lezers van ons 
clubblad, me over deze allang slepende 
zaak gebogen. 
 “Is schaken sport”? Natuurlijk! Groot-
meester J.H. Donner in één van de meer 
dan duizend stukjes die hij over schaken 
schreef. 
 
 “Is schaken kunst”? Jazeker. “Alles is 
kunst, het leven zelf is kunst.” Vincent van 
Gogh in één van zijn vele brieven aan zijn 
broer Theo in Parijs. 
“Is schaken wetenschap ?” Ook. Dat heb ik 
wel gemerkt toen ik in het Struisvogel ver-
blijf verbleef, in groep 5 speelde. Daar 
kreeg ik o.a. te maken met het Wolga gam-
biet en de doorschuif variant van het Joego-
slavisch. Je reinste wetenschap. 
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VERVOLG LINKE 
MIK  
 
door Geert Hovens 
 
 
 
 
In het vorige nummer legde Geert Hovens 
uit wat Linke Mik betekent en in dit num-
mer beschrijft hij zijn partijen tegen onder 
andere Linke Michael in het 16. Offene In-
ternationale Bayerische Schach Meister-
schaft 
 
Hovens, Geert (2054) - Linke, Michael 
(1896) [C02] 
16. OIBM 27.10.2012  1e ronde 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Db6 5.Sf3 Ld7 
6.Le2 cxd4 7.cxd4 Lb5 8.Sc3 Lxe2 9.Dxe2 
Da6 10.Sb5 Db6 11.0–0 a6 12.Sc3 Sc6 
13.Le3 Sge7 14.a3 Sf5 15.Dd3 Le7  

 
16.Sxd5 exd5 17.Dxf5 0–0 18.Tab1 Tac8 
19.Tfc1 g6 20.Dh3 Dd8 21.Lh6 Te8 
22.Dg4 Lf8 23.Lxf8 Kxf8 24.h4 h5 25.Df4 
Kg7 26.b4 f6 27.Te1 fxe5 28.dxe5 Tf8 
29.Dd2 Tf5 30.Sg5 De7 31.Dxd5 Te8 
32.Tbd1 Txe5 33.Txe5 Sxe5 34.Te1 Df6 
35.Dxb7+ Te7 36.Dd5 Df5 37.Dd4 Df6 
38.Kf1 1–0 
 

Andersson, Ulf (2556) - Hovens, Geert 
(2054) [E16] 
16. OIBM  28.10.2012 (2e ronde) 
 
1.Sf3 d5 2.d4 Sf6 3.c4 e6 4.g3 b6 5.Lg2 
Lb7 6.cxd5 Lxd5 7.0–0 Le7 8.Sc3 Lb7 
9.Da4+ Dd7 10.Dc2 0–0 11.Lg5 Sd5 
12.Sxd5 exd5 13.Se5 Dd8 14.Lxe7 Dxe7 
15.b4 c6 16.Tab1 f6 17.Sd3 Te8 18.e3 Sd7 
19.a4 Tac8 20.Db3 Df7 21.Tfc1 f5 22.Tc2 
Sf6 23.Tbc1 Se4 24.Se5 De6 25.f3 Sg5 
26.h4 Sf7 27.f4 Sxe5 28.fxe5 Tcd8 29.Dc3 
Te7 30.a5  

 
30...b5 31.a6 Lxa6 32.Dxc6 Kf8 33.Dxe6 
Txe6 34.Ta1 1–0 
 
Hovens, Geert (2056) - Beulertz, Stefan 
Dr (1936) [C02] 
16. OIBM (7), 02.11.2012 
 
Linke Mik werd het pas in ronde 7. Na de 
40e zet van zwart staat het zo: (zie diagram 
volgende bladzijde) 
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Hoe kei-verloren kun je staan?!  Er is  

slechts een klein lichtpuntje: de vrijpion op 
f2. 
 
41.f3 Ta4 42.Sc3 Tc4 43.Td1 d4 44.Se4 
Ta4 45.Ld2 h5 46.Kg2 Txa2 47.Kg3 Lg6 
48.Lf4 Lxe4 49.fxe4 Te2 50.Kf3 Tb2 
51.Th1 Txb5 52.Txh5 Tb3+ 53.Kg4 a5 
54.Th7+ Kc8???  
O, maar dat opent perspectieven, Kijk maar 
hoe het verder ging: 
55.e5 a4 56.e6 Tb1 57.Tc7+ Kd8 58.Td7+ 
Ke8 59.Lg5  Diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En mat is ineens erg dichtbij. 59...Tg1+ 
60.Kf5 Txg5+ 61.Kxg5  
en zwart overschreed de tijd.1–0 
 

10e LIMIANZ RAPID  
TOERNOOI 
 
Door Piet Thijssen 
 
De 10e editie van het Venlose Limianz Ra-
pid Toernooi werd een beregezellige dag. 
Vanaf 10 uur bonden in 2 groepen 45 scha-
kers met elkaar de strijd aan. Alleen on-
derbroken door de lunch na drie ronden om 
er vervolgens weer tegenaan te gaan tot het 
bittere einde.  
 
In de A-groep had Alexander Sokalsky na 5 
ronden nog de maximale score en daarmee 
een riante voorsprong op de nummers 2 en 
3 van anderhalf punt. Met nog 2 remises in 
ronde 6 en 7 was dat voldoende voor de 
titel. De tweede plaats was voor Jozef Si-
menon, derde werd Joep Nabuurs.  
 
In de B-groep (elo tot 1800) zegevierde 
Maarten Toll, die slechts eenmaal remise 
hoefde toe te staan bij zes overwinningen. 
Arthur Hendrickx legde beslag op de twee-
de plek. Kersvers erelid van de Venlose 
Schaakvereniging Jan op de Laak werd 
derde.  
 
De wedstrijdleiding was in handen van 
Rick Wagemakers en Piet Thijssen. 
 
De uitslagen van respectievelijk de A- en 
B- groepen staan op de volgende bladzijde 
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INTERNE ELO RATING Stand 14 maart 2013 
 Door Ger van Leipsig 
 
Speler Progressie begin 14-03-13   Speler Progressie begin 14-03-13 

Strijbos M -10 2303 2293  Warmerdam M -1 1664 1663 

Montignies R 26 2193 2219  Vink R 42 1619 1661 

Gool R van -9 2211 2202  Clabbers S 17 1641 1658 

Alkhazashvili O 28 2168 2196  Clabbers K 30 1641 1654 

Nabuurs J 12 2169 2181  Leenders H -7 1654 1647 

Nabuurs M 0 2158 2158  Veld G in 't 48 1588 1636 

Smith T 16 2099 2115  Laat J de 12 1617 1629 

Gool H van -15 2127 2112  Wagemakers R 0 1602 1602 

Fehmer C 3 2082 2085  Leipsig G van -26 1603 1577 

Guddat J -14 2094 2080  Munten G 4 1557 1561 

Schoeber P -18 2053 2035  Jacobitz K -14 1569 1555 

Schouten E 61 1952 2013  Lietz B 12 1548 1560 

Rievers J 2 2002 2004  Burgmans A 22 1529 1551 

Thijssen S -11 2007 1996  Dael M -59 1596 1537 

Jansen J 0 1957 1957  W Willers -32 1564 1532 

Grinten B van der -5 1949 1944  Kuntzelaers P 57 1427 1484 

Everaars H 19 1906 1925  Joosten JP 1 1458 1459 

Boonen P 0 1918 1918  Oosterbaan G -35 1490 1455 

Hovens G -59 1974 1915  Heemskerk F -35 1442 1407 

Bergmans D -2 1910 1908  Jacobs B -13 1416 1403 

Thijssen P 20 1869 1889  M Nieczyporowski 86 1300 1386 

Mertens F -1 1883 1882  Kempen J -61 1348 1287 

Jacobs J 0 1871 1871  Timmermans P 79 1193 1272 

Hoogt N van der 19 1828 1847  Wuts H -7 1271 1264 

Dierx G 0 1865 1865  Keimpema P -43 1293 1250 

Smeets W -27 1862 1835  Esmati D 0 1247 1247 

Lee M van der 11 1823 1834  Houwen A 57 1166 1223 

Mulekom H van -5 1826 1821  Smith P -16 1194 1178 

Faassen G 0 1791 1791  J Hendrickx -36 1200 1164 

Laak J op de -66 1827 1761  Blankerz H 12 1151 1163 

Hendriks Z 0 1737 1737  Boekhold P v 0 990 990 

Spijk H van 0 1730 1730  Verplakke J -22 909 887 

Borghouts H -11 1735 1724  Strucks A. 1 880 881 

Schmitz W -22 1695 1673      

Kappert D 35 1629 1664           
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DANIËL NOTEBOOM  
TOERNOOI  
 
Door Peter Smith 
 
Van 8 tot en met 10 februari 2013 hebben 
Max Warmerdam en Thijmen Smith meege-
daan aan het 73e Daniël Noteboom toer-
nooi in Leiden. Het is een zesrondig week-
endtoernooi. Max deed mee in de B-groep 
en Thijmen in de A-groep. 
 

 
Max in de laatste ronde tegen Wayne 
Welch (remise) 
 
Beiden hebben een goed toernooi gespeeld. 
Max werd in zijn groep gedeeld dertiende 
met een TPR van 2006 (eigen rating 1705) 
en Thijmen werd gedeeld zevende met een 
TPR van 2398 (eigen rating 2185) 
 
Noteboom is blijkbaar een goede warming 
up voor de het NK Jeugdschaak: ik telde 12 
jeugdschakers die ook in de A-categorie in 
Sneek zullen spelen. Daarnaast trok het 
toernooi nog een flink aantal Sneek-
waardige jeugdspelers die er voor kiezen 
om niet meer aan het NK deel te nemen. 
 
Hieronder bespreekt Thijmen zijn partij uit 
de derde ronde tegen Noud Lentjes.  
 
[Event "Daniël Noteboomtoernooi"] 
[Date "2013.02.09"] 
[White "Smith, Thijmen"] 
[Black "Lentjes, Noud"]  
[ECO "B93"] 
[White Elo "2185"] 
[Black Elo "2084"] 

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 
5. Nc3 a6 6. f4 Nbd7                
Een steeds meer voorkomende manier om 
de f4-variant te bestrijden. Zwart ontwik-
kelt volgens zijn eigen schema en laat wit 
ook zijn plan uitvoeren.  
(6... e5 is de normale hoofdvariant.) 
 
 7. a4 b6 8. Bd3 Bb7 9. O-O Nc5 10. Qe1 
e6 11. Kh1 h5 !? 
Tot zover zijn de normale zetten gespeeld. 
Nu probeert zwart spel te creëren via de h-
pion. Het is een interessant plan. Het nadeel 
is wel dat zijn koningsstelling wordt ver-
zwakt en het kost tijd. 
 
12. b4!?  
 

 
 
Het zwarte paard op c5 is zeer sterk. Door 
b4 te spelen, dwing ik zwart een keuze te 
maken. Tevens win ik ruimte op de dame-
vleugel. De pion is (nog) niet zwak. 
 
Nxd3  
(12... Ncd7? Te passief en wordt ook mooi 
afgemaakt! 13. e5! De 
f-lijn openen is belangrijk, nog belangrijker 
is om de witveldige loper te bevrijden.  
dxe5 14. fxe5 Nd5 15. Nxe6+-  Het is he-
lemaal uit. Deze variant is een goed voor-
beeld van de ontwikkelingsachterstand van 
zwart.)  
 
13. cxd3 h4 14. h3  
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Toch een concessie, maar waard om te ma-
ken. Ik laat een gat op g3 toe omdat ik lie-
ver geen witte gaten in mijn stelling wil 
hebben.  
 
Nh5 15. Nce2  
Het paard op c3 stond toch in de weg en 
dekt nu mooi g3. Mijn plan is om de ont-
wikkeling te voltooien en op het juiste 
moment de stelling te openen met f5 of e5. 
De zwarte koning blijft hoogstwaarschijn-
lijk toch in het midden.  
 

 
 
d5 !?  
Dit lijkt me een zeer ernstige fout van 
zwart. De lopers van zwart worden nu graf-
lelijk. Ze kijken nergens meer naar, terwijl 
mijn paard op d4 een monster wordt. 
 
16. e5 g6 17. Bd2 Be7 18. Qf2  
Een handig zetje. b6 wordt indirect 
onder druk genomen en h4 blijft ook onder 
druk. De volgende zetten zijn ook 
makkelijk: de c-lijn pakken. Hierna wordt 
ook duidelijk dat zwart de toren op h8 gaat 
missen. 
 
Rc8 19. Rfc1 Rxc1+ 20. Rxc1 Qd7 21. 
Nf3 Bd8  
(21... Qxa4 22. Qxb6+-)  
 

22. a5 bxa5 23. bxa5 Qb5 24. Ned4 !  
 

 
 
De stelling is inmiddels iets opener en dat 
is in mijn voordeel. Met Ped4 komt ook een 
mooi motief in de stelling. De zwarte ko-
ning blijft een aanvalsdoel en is zeer moei-
lijk te verdedigen.  
 
Qxd3 ?  
Nu wordt een prachtig motief uitgevoerd. 
(Na 24... Qa4 25. Rb1 Bc8 26. Kh2 Blijf ik 
nog steeds erg goed staan. Zwart moet 
waarschijnlijk een keer rokeren, maar dan 
win ik een keertje h4 en heb ik goede kan-
sen tegen de koning.)  
 
25. Bb4!  
Hier wordt het al duidelijk. De dreiging 
Da2-Da4 is niet te stoppen.  
 
Ng3+ 26. Kh2 Nf5 27. Qa2 Nxd4 28. 
Nxd4 Be7 29. Qa4+ Kf8 30. Bxe7+ Kxe7 
31. Qb4+  
 
1-0 
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_______________________________________________________________________ 
 
         KONINKLIJK ERKENDE VENLOSE SCHAAKVERENIGING 
_____________________________________________________________________________    
Opgericht 1 september 1925            Bas van der Grinten 
               Rijnbeekstraat 35 

          5913 GA  Venlo 
          tel 077-3523420 
          e-mail: B.van.der.Grinten@inter.nl.net 

 
De Koninklijk Erkende Venlose Schaakvereniging 

organiseert op 
Zondag 14 april 2013 

het 
23e Theo van Spijk – jeugdtoernooi 

 
deel uitmakend van de Grand-Prix-cyclus van de LiSB 

 
Er wordt gespeeld in de volgende klassen: 

  A/B geboren in 1993 of later  
  C geboren in 1999 of later 
  D geboren in 2001 of later 
  E geboren in 2003 of later 
  F geboren in 2004 of later 
  G geboren in 2005 of later 
  H geboren in 2006 of later 
 Bij geringe deelname kunnen klassen samengevoegd worden. 
  De bedenktijd bedraagt per persoon:  
 15 min. in de klassen A, B en C 
  10 min. in de overige klassen 

 
In de categorieën A, B zijn geldprijzen beschikbaar, in de overige klassen bekers 

 
Het toernooi wordt gespeeld in  
Gemeenschapshuis  
d'n Dörpel 
Gulikstraat 202 in Venlo 
(Tel.nr.: 077-3549041) 

 
 

Opgeven (vóór 12 april) bij: 
Bas van der Grinten  
Rijnbeekstraat 35 
5913 GA  Venlo 
tel 077-3523420 
e-mail: B.van.der.Grinten@inter.nl.net 
 

 

   Het inschrijfgeld bedraagt : 
   € 4,- in de A/B-groep en € 3,- in de overige categorieën.  
   Aanmelden is van 9.30 tot uiterlijk 10 uur. De partijen beginnen om 10.15 uur.  
   De prijsuitreiking wordt verwacht omstreeks 16.30 uur. 
 

  

mailto:B.van.der.Grinten@inter.nl.net�
mailto:B.van.der.Grinten@inter.nl.net�
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JEUGDAFDELING 
 
AGENDA 
 
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 onze nieuwe leden Joshua 
en Maxim Ekker ! 
 
* Ons eigen Theo van Spijktoernooi op 
zondag 14 april in De Dörpel komt er weer 
aan ! Zie de aankondiging elders. 
Uiteraard verwachten we dat al onze jeugd-
spelers deelnemen. 
 
* Ons jeugdlid Max Warmerdam zal van 27 
april t/m 5 mei deelnemen aan het Neder-
lands jeugdkampioenschap in cat. C dat dit 
jaar voor het eerst in Sneek plaatsvindt. 
Wij wensen hem alvast veel succes toe ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEDIPLOMEERDE INSTRUCTEURS  
 
Albert Houwen en Kim Clabbers hebben 
op 2 maart in het Ald Weishoes een klassi-
kale "examenles" voor Stap 1 gegeven. Dit 
als afronding van de cursus Schaakinstruc-
teur 1 die beiden afgelopen najaar hebben 
gevolgd in Eindhoven. De aanwezige exa-
minator Alessandro di Buchianicio was na 
afloop zeer tevreden en daarmee zijn Albert 
en Kim geslaagd voor deze cursus.  
 
Vanaf deze plaats van harte gelukgewenst 
met dit succes !  
 
Onze club is dus nu twee gediplomeerde 
instructeurs rijker.  
 
Op onderstaande foto's Albert en Kim met 
de deelnemers. 
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TOERNOOIEN 
 
Aan het Juffrouw Zonder Kop- jeugdtoer-
nooi (GP) op zondag 3 februari in Echt 
namen Miki Nieczyporowski en Max 
Warmerdam deel. Beiden speelden in een 
gecombineerde ABC-groep met 20 deel-
nemers en deden het uitstekend ! 
Max was de sterkste in de B-groep met  
5 uit 7 en Miki werd tweede in de C-groep 
met 4 uit 7. 
 

 
Max (l)  
 

 
Miki (r) Bron: LiSB-site 
 
REGIOCOMPETITIE 
 
Zaterdag 2 maart vond in de bovenzaal van 
het Ald Weishoes de slotronde van de re-
giocompetitie plaats. Mede door de "exa-
menles" van Albert Houwen en Kim Clab-
bers tegelijkertijd in de benedenzaal was 

het aantal Venlose deelnemers helaas erg 
klein.  
Totaal waren ongeveer twaalf spelers van 
de partij. 
  
Na afloop werden door Jan Doornenbal de 
prijzen uitgereikt. 
 
JEUGDCOMPETITIE 
 
Door diverse oorzaken zijn er afgelopen 
tijd weinig partijen gespeeld. 
 
De eindstand van de najaarsgroep is als 
volgt: 
1. Miki Nieczyporowski 4 uit 4 
2. Jasper Hendrickx  2 uit 4 
3. Laurens Ekker  1,5 uit 3 
4. Famke Kovacs  1,5 uit 5 
5. Wai Keung Liu  1 uit 1 
6. Boris Peeters  0,5 uit 4 
 
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 
 
Extern wedstrijdleider:  
Jacques Faassen  077-3827315 
jacquesfaassen@home.nl 
 
Jeugdleider:  
Bas van der Grinten  077-3523420 
B.van.der.Grinten@inter.nl.net
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