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

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

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

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

Speeldagen donderdag : 20:00 - 01:00 senioren 
 zaterdag : 14:00 - 15:30 jeugdleden 
 (zaterdag in Jeugdcentrum Ald Weishoes, 
 Grote Kerkstraat 31  Venlo,  077-3266510) 
 

Contributies: 
  senioren € 45,- per half jaar  (geb. voor  01.01.91) 
  senioren elders hoofdlid € 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.smith@home.nl 
 Schaapsdijkweg 11         077-3548436 
 5913 GL  Venlo  
 Albert Houwen  aje.houwen@home.nl 
 Pastoor Kierkelsplein 6            077-3548502 
 5916 SW Venlo 
 Ad Burgmans                                                            acpb@home.nl 
 Beethovenstraat 2             077-3512547 
 5914 BN Venlo 
      

Internet: www.venlose-sv.nl 



 3

KINHOUDK 
 
Programma t/m december 2012 Piet Thijssen 
Personalia / mededelingen Redactie 
Openingswoord jaarvergadering Ad Burgmans 
Notulen Algemene Ledenvergadering Bestuur 
KNSB 2D Venlo 1 tegen Eindhoven Henk van Gool 
KNSB 2D Venlo 1 tegen Helmond Henk van Gool 
Stand interne competitie Geert Hovens 
Boeps Column: Afgeschreven Boeb Jacobs 
Verslag Calvia Chess Tournament Bas van der Grinten 
New York Ger van Leipsig 
Hernieuwde kennismaking met Jos Kempen Peter Smith 
Uitslagen zomertoernooi Geert Hovens 
Overwinning Venlo 4 Peter Smith 
Interne ELO rating Ger van Leipsig 
Jeugd pagina en agenda Bas van der Grinten 
Ledenlijst Bas van der Grinten 

KPROGRAMMAK 
 
november 2012   
01-nov-12 do. interne competitie + ladder
03-nov-12 za. 3e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo1 – Veldhoven 
04-nov-12 zo. 2e ronde LiSB-bondscompetitie
08-nov-12 do. interne competitie + ladder
10-nov-12 za. Jeugd - Senioren  Ald Weishoës 
15-nov-12 do. interne competitie + ladder
17-nov-12 za. Open NK rapid jeugd Eindhoven
22-nov-12 do. interne competitie + ladder
24-nov-12 za. 4e ronde KNSB-bondscompetitie Accres2 – Venlo1 
25-nov-12 zo. 3e ronde LiSB-bondscompetitie
29-nov-12 do. Venlo - Nettetal 
december 2012   
06-dec-12 do. interne competitie + ladder
08-dec-12 Za. 1e Antoon Holla toernooi (Jeugd Grand Prix) Velden
13-dec-12 do. interne competitie + ladder
15-dec-12 za. 5e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo1 - UVS 
16-dec-12 zo. 4e ronde LiSB-bondscompetitie
20-dec-12 do. interne competitie + ladder
21-dec-12 vr. 2e A74 toernooi 50+ Tegelen
26-dec-10 wo. Gongschaaktoernooi Venlo
27-dec-12 do. interne competitie + ladder
27-dec-12 do. Jeugdkampioenschappen Limburg Tegelen
28-dec-12 vr. Jeugdkampioenschappen Limburg Tegelen
29-dec-12 za. Jeugdkampioenschappen Limburg Tegelen
30-dec-12 zo. Jeugdkampioenschappen Limburg Tegelen

 
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: 22 november 2012   
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KPERSONALIAK 
 

  
Aangemeld:  * Ans Strucks (eerder lid geweest) 
 * Dominiek van der Put (jeugd lid) 
 
Afgemeld: * Yuya Sawafuji (jeugd lid)
 
Nieuw telefoonnummer: * Miki Nieczyporowski   06-52337045 
                
 
 

KMEDEDELINGENK 
 
 Nico van der Hoogt is geen teamleider meer van het tweede team en hij schrijft ook geen 

verslagen meer over de belevenissen van ‘zijn’ team. Boeb Jacobs beschrijft in zijn column 
zijn gevoelens hierbij en constateert dat ons clubblad wordt als ‘een ei zonder zout, als 
Barcelona zonder Messi, als de moderne schaakgeschiedenis zonder James Robert Fi-
scher’. 

 Het vierde team vierde zondag 7 oktober zijn eerste overwinning ooit! Peter Smith be-
schrijft deze topgebeurtenis in dit clubblad. 

  De grote zomertoernooien van dit jaar werden bezocht door twee clubleden. Henk van 
Gool nam deel aan het ‘Hogeschool Zeeland toernooi’ in Vlissingen en Thijmen Smith 
aan het ‘ZMDI toernooi’ in het Duitse Dresden. Henk zal met een 6 punten uit 9 en 15 
(FIDE) ratingpunten winst tevreden zijn geweest. Thijmen had met 4 uit 9 en één rating-
punt winst op meer gehoopt.  

 Bas van der Grinten had zich nog voor een verlaat ‘zomer’ toernooi ingeschreven in Ma-
galuf op Spaanse eiland Mallorca. Hoe hij het heeft ervaren, kunt u elders in dit blad lezen. 

 Mart Nabuurs zoekt het nog verder. Mijn zijn club Stukkenjagers heeft hij deelgenomen 
aan de Europacup voor clubteams in het Israëlische Eilat. 

 Zijn broer Joep Nabuurs zoekt de successen dichter bij huis. Hij won het ‘Open Blericks 
Snelschaakkampioenschap’ met 7 uit 7, maar won ook samen met Dirk Bergmans het 
‘Hyfass toernooi’ in Bergen. Daarnaast werd Joep nog eens vierde in het ‘Open Limburgs 
Kampioenschap Snelschaken’ in Neerbeek. In de eindstand hoefde hij alleen de drie 
GM’ers boven zich te dulden.  

 Ook enkele jeugdspelers doen het goed. Miki Nieczyporowski speelt met de besten mee in 
de interne competitie, maar ook op het ‘Herfsttoernooi’ in Tegelen doet hij het goed: hij 
pakte de tweede prijs in de C1 groep. In hetzelfde toernooi werd Laurens Ekker derde in 
de E/F/G/H1 categorie. 

 Tenslotte vloog Ger van Leipsig helemaal naar New York om er vijf dollar te verliezen 
bij een potje schaken. Zie zijn verslag in dit blad. 
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OPENINGSWOORD  

 

Hartelijk welkom op de jaarvergadering 
van de 87 jarige Koninklijk Erkende Ven-
lose Schaakvereniging, In het bijzonder 
heet ik welkom onze ereleden, Huub Borg-
houts, Hub van Spijk en Bas van der Grin-
ten. Huub Borghouts is ook lid van ver-
dienste. Ook een bijzonder welkom aan 
Toos Kuypers, Nico van der Hoogt en 
Henk van Gool, allen lid van verdienste.  
 

 
 
Het is geen straf om voorzitter te zijn van 
de Venlose Schaakvereniging. Het is een 
fijne club: gezellige mensen, die komen om 
te schaken, maar die het ook leuk vinden 
om met elkaar aan de bar te hangen. Voor 
de meesten is donderdagavond het avondje 
uit dat ze niet graag willen missen. De Ven-
lose Schaakvereniging is een club met een 
grote saamhorigheid. Voor het bestuur is 
dat heel prettig, want het betekent dat veel 
dingen vanzelf lopen en dat er altijd wel 
mensen te vinden zijn die bereid zijn de 
handen uit de mouwen te steken, als dat 
moet. Ik stel vast dat we een gezonde 
schaakvereniging zijn: we presteren op ni-

veau, we hebben onze financiën op orde en 
jong en oud voelen zich er thuis.  
 
De Venlose schaakvereniging telde in juli 
78 leden, twee minder dan vorig jaar. We 
tellen 11 jeugdleden en 67 senioren. Het 
probleem van het teruglopend aantal jeugd-
leden, een trend die zich in 2010 inzette, 
hebben we nog niet kunnen keren. We heb-
ben het afgelopen jaar ingezet op de na-
schoolse opvang. Vooralsnog zonder resul-
taat. We gaan daar het komend jaar mee 
door.  
Nadat ons eerste team vorig jaar uit de eer-
ste klasse KNSB was gedegradeerd, werd 
een snelle terugkeer in deze klasse ten doel 
gesteld. Dat is dit jaar nog niet gelukt. Ons 
tweede team promoveerde naar de derde 
klasse KNSB, maar moet nu toch weer een 
stapje terug doen. Het derde team had het 
moeilijk in de eerste klasse LiSB. Klasse 
behoud was het hoogst haalbare. Het lukte 
ternauwernood. Het vierde team mag zijn 
ambities bijstellen nu het begonnen is pun-
ten te scoren.  
 
Maarten Strijbos is voor de 9e keer achter-
eenvolgend clubkampioen geworden. Maar 
Henk en Thijmen zitten hem op de huid. Ik 
denk dat hij dit jaar te pakken is. Geert Ho-
vens heeft de tweede groep gewonnen en is 
daarmee onze onbetwiste tijger. Hans 
Leenders won de olifantengroep, Willy 
Schmitz de buffels, Gerben Oosterbaan de 
struisvogels en Peter Smith zong het hoog-
ste lied bij de goudvinken.  
We hebben prachtige toernooien gehad: het 
LimianZ rapid toernooi met 42 deelnemers 
(winnaar Henk van Gool), het Vlaaientoer-
nooi met 24 deelnemers (winnaar Bram 
Brassé), het RABO Open met 50 deelne-
mers (winnaar Henk van Gool) en het Zo-
mer snelschaaktoernooi met 50 deelnemers 
(winnaar Rudi van Gool. Verheugend was 
dat ook van buiten de vereniging veel be-
langstelling was voor deze toernooien. In 
dit rijtje hoort natuurlijk ook het Theo van 
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Spijktoernooi thuis. In april namen daar 52 
kinderen aan deel.  
Bijzonder is het om nog te vermelden dat 
Mart Nabuurs zijn eerste IM-norm heeft 
behaald. En dat Henk van Gool in Vlissin-
gen heel goed heeft gepresteerd in het Ho-
geschool Zeeland toernooi met 6 uit 9. 
 
In het laatste clubblad zijn de jaarverslagen 
opgenomen van de secretaris, de wedstrijd-
leider, de penningmeester en de jeugdlei-
der. Die verslagen komen zo dadelijk nog 
afzonderlijk aan de orde.  
 
In de voorjaarsvergadering hebben we ge-
discussieerd over het speelsysteem in de 
interne competitie: een halve competitie 
met daarna de play-off ’s voor de promotie 
en de degradatie. Er is de wens uitgespro-
ken om groepen van 8 spelers te maken. De 
wedstrijdleider geeft daarop een toelich-
ting. Belangrijk is ook de wens om het aan-
tal speelvrije avonden te beperken. De lad-
dercompetitie wordt weer ingevoerd. Het 
bijzondere is het uitgangspunt dat iedereen 
elke avond speelt: ofwel competitie of lad-
der. Bij een afmelding wordt er van uitge-
gaan dat de tegenstander deelneemt aan de 
ladder. Als hij dat niet wil, moet hij zich 
ook afmelden. Dus iedereen speelt, tenzij 
hij zich heeft afgemeld. De wedstrijdleider 
zal daar nog verder op ingaan. 
 
De Venlose Schaakvereniging is een vitale 
vereniging. Dit danken we aan de inzet van 
velen.  
Dank aan de redactie van het clubblad, Pe-
ter, Albert en Ad.  Dank aan Huub voor de 
verspreiding van de clubbladen. Dank aan 
Ger voor het bijhouden van de Elo-rating, 
en dat via hem het clubblad bij Xerox 
voordelig gedrukt kan worden. Dank aan 
Stephan en Rudi voor de schaakinstructie, 
alweer het zesde seizoen. Dank aan de 
jeugdcommissie Florens, Kim, Sjors, Axel, 
Henk, Jacques en Bas. Dank aan het be-
stuur Bas, Piet, Geert en Ad. Zonder de 
inzet van velen zou de Venlose Schaakver-
eniging nooit zo goed kunnen draaien. Ik 

hoop van harte dat dit zo blijft en dat ieder-
een bereid is op zijn tijd zich voor de vere-
niging in te zetten als dat gevraagd wordt. 
 
Tot zover mijn inleidende woorden. Ik 
hoop op een vlotte jaarvergadering en dat 
we nog wat tijd overhouden voor een potje 
schaak. 
 
23 augustus 2012 
Ad Burgmans, voorzitter 
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NOTULEN ALGEMENE VERGADERING  
DONDERDAG 23 AUGUSTUS 2012 
IN CLUBLOKAAL LIMIANZ 
 
Aanwezig: 27 leden  
 
Afgemeld: H. Everaars, K. Jacobitz, J. 

Jacobs, J. Jansen, J.P. Joosten, 
J. de Laat, H. Leenders, F. 
Mertens, W. Smeets, P. 
Smith, Th. Smith, H. Suur-
hoff,  P. Timmermans, R. 
Vink 

    
1. Opening door de voorzitter 
Voorzitter A. Burgmans opent de vergade-
ring om 20.15 en heet de aanwezigen wel-
kom, in het bijzonder de ereleden Huub 
Borghouts (ook lid van verdienste), Hub 
van Spijk en Bas van der Grinten en de le-
den van verdienste Toos Kuypers, Henk 
van Gool en Nico van der Hoogt.  
Zijn openingswoord is elders afgedrukt. 
 
2. Mededelingen en Ingekomen stukken 
Afmeldingen zie boven.  
J. Jansen brengt hierbij zijn dank over voor 
de bestuursleden. 
 
3. Notulen van de algemene vergadering 
d.d. 25-8-2011 
Goedgekeurd. 
 
4. Notulen van de voorjaarsvergadering 
d.d. 3-5-2012 
Goedgekeurd. 
 
5. Jaarverslag secretaris 
Goedgekeurd. 
 
6. Jaarverslag wedstrijdleider 
Goedgekeurd. Leuk dat er foto's bij staan ! 
 
7. Prijsuitreiking interne competitie 
Voor de 9e achtereenvolgende keer werd 
Maarten Strijbos clubkampioen. Ook nu 
behaalde hij een dubbele groepszege waar-
door geen beslissingswedstrijd nodig was. 

Helaas is hij, net als diverse andere 
groepswinnaars, vanavond niet aanwezig. 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk worden 
(schaak)boeken als prijs beschikbaar ge-
steld. 
De winnaars waren: 

Najaar  Voorjaar 
Grp 1 Maarten Strijbos  Maarten Strijbos 
Grp 2 Bas van der Grinten Geert Hovens 
Grp 3  Zef Hendriks  Hans Leenders 
Grp 4  Karl Jacobitz  Willy Schmitz 
Grp 5  Freek Heemskerk Gerben Ooster 
    baan 
Grp 6  Jos Kempen  Peter Smith 
 
De ratingprijs ging naar Albert Houwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Jaarverslag penningmeester / Verslag 
kascommissie  
Penningmeester P. Thijssen heeft enkele 
opmerkingen bij het verslag: 
Balans: 
Het negatief resultaat (- 403,52) valt wat 
gunstiger uit dan was begroot (- 759). 
Het eigen vermogen bedraagt € 8781,83 
wat een keurig bedrag is. 
 
Financieel overzicht: 
De inkomsten zijn ongeveer gelijk aan de 
begroting. 
De uitgaven zijn bij de senioren € 500 lager 
en bij de jeugd iets hoger dan begroot. 
De post diverse lasten bestaat uit het afboe-
ken van niet ontvangen contributie en 
sponsoring. 
H. van Spijk vraagt hoe het zit met 
Wel.kom. P. Thijssen antwoordt dat er nog 
steeds geen rekening is ontvangen. 
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Verder is het hem opgevallen dat de uitga-
ven voor de LiSB-contributie afgelopen 
seizoen hoger waren dan het seizoen daar-
voor. P. Thijssen antwoordt dat dit komt 
doordat de LiSB afgelopen seizoen heeft 
gewerkt met twee peildata (1 april en 1 ok-
tober) wat ongunstig kan uitvallen. Overi-
gens wordt weer teruggegaan naar de 
maandelijkse peiling. 
Verder merkt hij op dat wij per lid jaarlijks 
€ 45 aan de LiSB afdragen (dus de helft 
van onze contributie). Het is mogelijk dat 
de KNSB binnenkort de contributie moet 
verhogen. Dan zal de LiSB-afdracht ook 
stijgen.  
 
Verslag kascommissie: 
Namens de commissie neemt M. van der 
Lee het woord die samen met J. Kempen 
(vervanger van F. Heemskerk) de boeken 
van de penningmeester heeft gecontroleerd. 
Hij is vol lof over de administratie van de 
penningmeester en stelt dan ook décharge 
voor. 
Met applaus gaat de vergadering hiermee 
accoord. 
 
9. Jaarverslag jeugdleider 
Jeugdleider B. van der Grinten noemt eerst 
enkele punten uit het verslag (waarvan een 
en ander ook reeds door de voorzitter in 
zijn openingswoord is gezegd): 
 Het aantal jeugdleden is zorgelijk (nu 

nog slechts 11). In de loop van het sei-
zoen kregen we diverse nieuwe leden 
maar het merendeel hiervan is helaas 
alweer verdwenen. 

 Naschoolse Sportactiviteit: we hebben 
dit het afgelopen seizoen twee keer ge-
probeerd op te zetten. Beide keren is het 
helaas niet gelukt. Komend najaar doen 
we een nieuwe poging. 

 Na lange voorbereiding vond afgelopen 
seizoen samen met enkele omliggende 
clubs een gemeenschappelijke jeugd-
training voor de hogere stappen plaats. 
Helaas was de belangstelling minimaal 
waardoor dit geen vervolg zal krijgen. 

 Aan het Limburgs Jeugdkampioenschap 
tijdens de Kerstvakantie in Valkenburg 
namen drie jeugdleden van ons deel. 
Miki Nieczyporowski werd 2e in de D-
categorie en mocht daardoor deelnemen 
aan het landelijk kampioenschap in deze 
categorie  (in Rijswijk). 
Hier scoorde hij 3,5 uit 9. 

 Het 22e Theo van Spijktoernooi vond op 
15 april plaats in De Dörpel met 52 
deelnemers. 
Dank aan Diny van Spijk voor het 
schenken van de boeken ! 

 Henk Suurhoff heeft aangegeven dat hij 
niet meer beschikbaar is als (vaste) in-
structeur in het Ald Weishoes. 

 Dank aan alle medewerkers: Henk 
Suurhoff, Jacques Faassen, Axel Plate, 
Kim Clabbers en Sjors Clabbers ! 

 
P. Kuntzelaers merkt op dat Tegelen een 
bloeiende jeugdafdeling heeft. 
A. Burgmans antwoordt dat de Buiten-
schoolse Opvang daar (vooral door toedoen 
van Henk van Nieuwenborg) een groot 
succes is. Dit lukt bij ons vooralsnog niet. 
W. Willers vraagt wat de clubkampioen 
ontvangt. 
Antwoord: een wisselbeker, die vorig jaar 
is aangeschaft. Overigens bezit H. Borg-
houts nog een oude wisselbeker waarop 
ook de naam van W. Willers staat vermeld. 
Hij zegt toe deze een keer mee te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hr Willers mag de beker even vasthouden. 
 
10. Voorstel begroting 2012-2013 
Penningmeester P. Thijssen geeft eerst een 
toelichting. 
De inkomsten heeft hij zoals gewoonlijk 
voorzichtig begroot. De subsidie voor de 



 9

jeugd (normaal ca. € 750) wordt mogelijk 
geheel afgeschaft. Dit is nu begroot op € 
350. 
Bij de uitgaven is de post deelname toer-
nooien geschrapt. Het aantal clubbladen 
gaat terug van 7 naar 6. Kosten per uitgave 
zijn (inclusief verzending) ca. € 130. 
Het tekort is ca. € 300. Gezien het eigen 
vermogen is contributieverhoging niet no-
dig. 
H. van Spijk vraagt zich af of het boekjaar 
niet loopt van 1 september tot 31 augustus. 
P. Thijssen antwoordt dat dit loopt van 1 
augustus tot 31 juli. 
De begroting wordt vervolgens goedge-
keurd. 
 
11. Indeling interne en externe competitie 
2012-2013 
Wedstrijdleider G. Hovens geeft eerst een 
toelichting. 
 De interne competitie bestaat uit de vol-

gende groepen: Leeuwen (8), Tijgers 
(6),  
Olifanten (8), Buffels (8) en Struisvo-
gels (14). 

 Om deelname aan de ladderwedstrijden 
te stimuleren wordt iedereen die op een 
avond vrij heeft (door afmelden tegen-
stander) vanzelf ingedeeld. Er wordt ge-
speeld met kortere bedenktijd (evt. Fi-
scher). De partijen tellen mee voor de 
club-elo. Verder wordt de "voetbaltel-
ling" gehanteerd: 3 punten voor winst, 1 
voor remise en 0 bij verlies. 
Als prijzen worden boeken beschikbaar 
gesteld. 

 Iedereen succes gewenst ! Verder wel-
kom aan de nieuwe deelnemers Willie 
Willers en de jeugdleden Jasper Hen-
drickx en Miki Nieczyporowski. 

 
N. van der Hoogt vraagt wat nu de bedenk-
tijd wordt bij de ladder. Verder is hij niet 
gelukkig met de verplichte opkomst hierbij. 
G. Hovens zal de bedenktijd op korte ter-
mijn meedelen. A. Burgmans merkt op dat 
er geen opkomstplicht is: je kunt je afmel-
den. 

12. Schaakinstructie 
Voor het 6e jaar zullen Rudi van Gool en 
Stephan Thijssen weer instructies op don-
derdagavond gaan verzorgen. Wat Stephan 
betreft is het overigens nog niet geheel ze-
ker. Vanwege de waardering voor hun bij-
zondere activiteit krijgen de instructeurs 
een cadeaubon uitgereikt. 
Verder zal Henk van Gool elke donderdag-
avond van 19.00 tot 20.00 in de Brasserie 
een basiscursus gaan verzorgen. 
 
13. Materiaaloverzicht 
P. Thijssen heeft een inventarisatie opge-
steld. De analoge klokken zijn naar Ald 
Weishoes gegaan. H. van Spijk heeft 6 sets 
geschonken. Verder hebben we van Nette-
tal een bord ontvangen bij de vriendschap-
pelijke ontmoeting in november vorig jaar. 
Overigens zal er in november weer zo'n 
ontmoeting in Venlo zijn. 
 
14. Verkiezing bestuur 
Eerst wordt voorzitter A. Burgmans wordt 
bij acclamatie herkozen. Applaus ! 
Vervolgens worden de aftredende bestuurs-
leden G. Hovens, P. Thijssen en  
B. van der Grinten herkozen. 
 
15. Verkiezing kascommissie 
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit M. 
van der Lee (2e keer) en J. Kempen (1e 
keer). 
Reservelid is A. Houwen. 
 
16. Rondvraag en sluiting 
H. van Spijk was verbaasd over een bericht 
over De Witte Dame (Grubbenvorst) op de  
LiSB-site aangezien deze vereniging niet 
meer bestaat. 
Verder wil hij het bestuur bedanken voor 
alle inzet. 
 
Daar er niets meer aan de orde is sluit de 
voorzitter de vergadering om 21.55 onder 
dank aan de aanwezigen. 
 
Bas van der Grinten, secretaris 
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KNSB COMPETITIE RONDE 1 
SEIZOEN 2012 – 2013 
VENLO 1 - EINDHOVEN 
 
Door Henk van Gool 
 
EERSTE SLAG IS BINNEN 
 
De eerste KNSB ronde kende een leuke 
binnenkomer: twee potentiële titelkandida-
ten, Venlo en Eindhoven, mochten meteen 
voorbij de startstreep al de degens kruisen. 
Dit noodzaakte ons van kiet af aan op 
scherp te staan. Iets waar ons team door-
gaans wat moeite mee heeft. Wij zijn ge-
wend ‘rustig’ te starten met een op papier 
wat mindere tegenstander. Eindhoven is 
afgelopen seizoen echter uit de eerste klas-
se komen terugzakken en kon dus niet be-
paald als een opwarmertje worden be-
schouwd. Ons clubje pakte dit gegeven 
echter goed op en iedereen was tot op het 
bot gemotiveerd om er wat van te maken. 
Op bijzondere wijze werd dit geïllustreerd 
in de partijen van Rainer en Carsten. Ver-
gelijkt U deze stellingen eens: 
 
R. Montignies – F.Kuijpers 
 

 
 
C. Fehmer – A. di Bucchianico 
 

 
 

Ziet U het verschil? Nee?? Dat is er ook 
niet. Beide stellingen ontstonden na de 23e 

(!) zet van wit. Het mag duidelijk zijn dat 
onze Duitse schaakvrienden vooraf al in-
tensief met de wedstrijd bezig zijn geweest 
en gezamenlijk een variant uitgedokterd 
hadden. Onze Eindhovense concurrenten  
zullen ‘toevallig’ dezelfde gedachten over 
de stelling hebben gehad. De beide partijen 
werden uiteraard met verbazing en argus-
ogen door eenieder gevolgd. Wat betreft de 
partij van Carsten was dit gauw voorbij: Na 
het lastige 23..,Tc2 kwam Carsten remise 
met zijn opponent overeen. Rainer pro-
beerde het nog even nadat Frans het iets 
mindere 23..,Tc7 uit de hoed toverde, maar 
ook die partij werd een tijdje later vreed-
zaam beëindigd. 
 
Het waren niet de enige twee remises deze 
wedstrijd (wel de meest opmerkelijke na-
tuurlijk). Op één vocht Maarten een tita-
nenstrijd uit met Bas van de Plassche. 
Na gecompliceerde positionele manoeuvres 
volgde een nog gecompliceerdere konings-
aanval die resulteerde in een uitermate ge-
compliceerd eindspel. U krijgt van mij de 
stelling en de partijzetten vanaf het moment 
dat de tactische verwikkelingen een aan-
vang nemen. Daarna zoekt U het zich maar 
uit. Wel wil ik nog opmerken dat Rybka na 
37.Kg4 de mogelijkheid 37..,e5!!? Biedt 
met, naar zijn beoordeling, groot voordeel 
voor zwart. 
 
B. van de Plassche – M. Strijbos 
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31..,Pxh3+ 32.gxh3,Txf3 33.a7,Tg3+ 
34.Kh1,Txh3+ 35.Kg2,Dxf2+ 
36.Kxh3,Dh2+ 37.Kg4,Dh5+ 
38.Kg3,Dh2+ 39.Kg4,Dh5+ 40.Kf4,e5+ 
41.Dxe5,Tf2+ 42.Ke4,Te2+ 43.Kd3,Dxe5 
44.a8D+,Kg7 45.Df3,Db5+ 46.Kd4,Db4+ 
47.Kd3,Db5+ 48.Kd4,Db4+ remise 
 
Op drie probeerde Joep een iets beter mid-
denspel uit te melken tegen Fred Hallebeek. 
Na ruil van een paard op e5 kreeg Joep 
problemen met de verdediging van zijn ko-
ningsvleugel en was het Fred die op winst 
ging spelen. Fred miste zijn kans na 
29..,Pc2? 
 
F. Hallebeek – J. Nabuurs 
 

 
 
Hier kan 30.Lxh6! b.v. 30..,Pxa1 
31.Lg5+,Kg8 32.f7+,Kf8 33.Lxd8 met de 
dreiging 34.Lg5 en 35.Dh8+ of Txa1. of 
30..,g6 31.Dh3,De8 32.f7,Dxf7 
33.Lg5+,Kg8 34.Lxd8,Pxa1 35.La5,Pc2 
36.Lc3 en het paard is gevangen. 
Fred koos voor 30.Tac1 waarna 30..,Pd4 
31.Tc7,Td7 32.Txd7,Dxd7 33.fxg7,Dxg7 
34.Lxh6,Dxh6 35.Dxh6,Kxh6 36.Txd4 
een gelijk toreneindspel opleverde dat in 
remise verzandde. 
 
Ook Jan Veerman – Thijmen Smith op bord 
5 leverde geen winnaar op. In een Grünfeld 
boden beide spelers elkaar materiaal aan 
met als doel de ander in een compensatie-
variant te lokken. Het materiaal werd óf 
geweigerd, óf weer meteen teruggegeven 
om de stelling en materiaalverhouding 

overzichtelijk te houden. Zie diagram voor 
een voorbeeld: 
 
J. Veerman – T. Smith 
 

 
 
Hier deed Thijmen geen moeite om na 
18.Lg4,Pxf1 19.Txf1 met 19..,Ta8 een 
kwaliteit te behouden. Wit heeft dan na 
20.Pa4,Ld4 21.Dxb7 toch echt teveel druk 
op de diverse zwaktes in de zwarte stelling. 
Liever speelde hij 19..,Tb8 om na 
20.Lxb8,Dxb8 de pionnenstructuur op de 
damevleugel in tact te kunnen houden. Ne-
gen zetten later was de jus wel uit de stel-
ling en kwamen beide spelers remise over-
een. 
 
De beslissing viel op de borden vier, zeven 
en acht. 
 
Op bord vier liet Rudi, Jos Sutmuller kans-
loos door hem in een koningsaanval te 
kloppen. 
 
R. van Gool – J. Sutmuller 
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Moeilijk in te schatten welke pion je hier 
moet nemen. Jos koos de verkeerde: 
30..,exf5 Na 30..,exd5 31.Lxd5,Dc7 sta je 
met zwart nog steeds niet lekker maar 
houdt je in elk geval nog wat spel. 
31.Dxf5,Dc7? Het eindspel na ..,Dxf5 is 
natuurlijk ook verschrikkelijk, maar nu 
maakt Rudi korte metten. 32.Le4! simpel 
maar doeltreffend. De verzwakking die 
zwart nu moet maken is dodelijk. 32..,g6 
33.Df4,Te8 34.Pg4,Td8 35.Dxh6 1 – 0. 
 
Ololi had een erg jonge speler tegenover 
zich die evenals zij een exotische naam 
draagt: Ankit Majhi. Ze kwam er tot haar 
verrassing achter dat die speler haar een tijd 
lang heel goed kon bijbenen. In de volgen-
de schilderachtige stelling koos de jongen 
echter de verkeerde manier om de kwaliteit 
te geven. 
 
O. Alkhazashvili – A. Majhi 
 

 
 
18..,Lf5? Na 18..,De6 19.Pxg8,gxh6 
20.Pxh6,Dg6 houdt zwart spel vanwege 
zijn loperpaar en omdat wit moeite heeft 
het paard uit de omsingeling te redden. Nu 
blijft zwart zonder compensatie een kwal 
achter. 19.Dxf5,gxh6 20.Pxg8,Kxg8 
21.Tfe1,Dg5  22.Dxg5,hxg5 en Ololi won 
het eindspel. 

Daarmee was de zege voor Venlo een feit. 
Jan Cox redde de eer voor Eindhoven door 
in een uitstekende partij van ondergeteken-
de te winnen. 
 
J. Cox – H. van Gool 
 

 
 
Hier is maar één zet die zwart kan redden 
en dat is 28..,h6! Ik had echter een andere 
verdediging op het oog die gebruik wilde 
maken van de penning. Daar zat echter een 
haakje aan: 28…,Pxf6? 29.Pxf6,Dg8 “en 
wat ga je nu tegen 30..,Dg7 doen?” dacht ik 
nog, 30.De1! Oei, dat dus. Ik rekte de partij 
nog tot de 55e zet maar toen was het ook 
echt over en sluiten. 
 
Overzicht: 
1. M Strijbos – B. van de Plassche ½ 
2. R. Montignies – F. Kuijpers ½ 
3. J. Nabuurs – F. Hallebeek ½  
4. R. van Gool – J. Sutmuller 1-0 
5. T. Smith – J. Veerman ½ 
6. C. Fehmer – A. di Bucchianico ½ 
7. H. van Gool – J. Cox 0 -1 
8. O. Alkhazashvili – A. Majhi 1-0 
 
Voor Venlo een prettig begin van de com-
petitie. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 2 
HSC HELMOND – VENLO 1 
 
Door: Henk van Gool 
 
LICHTE TELEURSTELLING 
 
 
De verwachtingen voor de wedstrijd tegen 
HSC Helmond waren hooggespannen. Vo-
rig jaar werd immers met maar liefst 1-7 
gewonnen. Het moet daarbij wel opgemerkt 
dat we destijds in de sterkste opstelling 
konden aantreden. Voor deze gelegenheid 
waren er zoveel afzeggingen dat zelfs de  
marge die we hadden ingebouwd (team 
bestaat uit negen spelers, extra Duitse re-
servespeler) niet meer voldeed. Omdat 
Thomas Neuer als eerste reserve niet be-
schikbaar was moest ik in ons bestand ech-
te reserves duiken. Daarvan kon alleen 
Frans Mertens meespelen. De anderen wa-
ren telefonisch onbereikbaar dan wel niet 
beschikbaar. Hierdoor werd doorschuiven 
vanuit het tweede team noodzakelijk. Na 
een avondje bellen en regelen schoof Hans 
Everaars door naar team 1 en speelde Piet 
Thijssen mee in team 2. 
Ondanks de verschuivingen had ik goede 
moed dat alles op zijn pootjes terecht zou 
komen. Ik had twee goede invallers die in 
het verleden al diverse malen bewezen 
hebben het niveau in de tweede klasse aan 
te kunnen. Bovendien toonde de vorige 
wedstrijd aan dat ons team zonder noe-
menswaardige opstartproblemen aan de 
competitie begonnen is. De scherpte is er. 
Aangezien HSC bovenin een paar heel 
goede spelers heeft was mijn hoop geves-
tigd op de middenborden. Daar zou door 
ons het verschil gemaakt moeten worden. 
Helaas lukte dit maar gedeeltelijk. HSC 
weerde zich zo goed dat we deze wedstrijd 
net zo goed hadden kunnen verliezen. Uit-
eindelijk werd er een moeizaam bevochten 
gelijkspel uit het vuur gesleept. Laten we 
eens wat partijstellingen aanschouwen. 
 
 

Bord 1 
T. Smith – B. Dekker 
 

 
 
Dit is de slotstelling na 25 zetjes Franse 
opening. Behalve wat stukkenruil gebeurde 
er in deze partij niets en werd er terecht tot 
remise besloten. De pionnenstructuur is 
esthetisch fraai. 
 
Bord 2 
R. Venis – R. van Gool 
 
Een tactisch moeilijke en enerverende par-
tij. Rudi maakte als eerste een, meteen fata-
le, tactische fout, wat deze partij tot een 
miniatuur maakt. Zie diagram na 18..,Pe4? 
 

 
 
Ruben profiteerde van een overbelaste da-
me: 19.Txe7!, Pc5 20.Txf7,Pxd3 
21.Txg7+,Kxg7 22.exd3  1-0 op 22..,Txd4 
volgt immers 23.Lb2 en wit blijft een stuk 
voor. 
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Bord 3 
J. Nabuurs – H. Faber 
 
Na een lange positionele partij met wisse-
lende kansen had Hugo een pion veroverd, 
maar daarvoor verkreeg Joep groot positie-
voordeel. In deze stelling koos Joep voor 
een zetherhaling, waarna de partij in remise 
eindigde: 
 

 
 
46.Pg6,Tf6 47.Pe5,Tf8 48.Pg6,Tf6 enz. 
Joep had hier echter nog de kans op winst 
te spelen. Dan had hij 46.d5! moeten doen. 
Bijv. 46..,Pf4+ 47.Ke3,Pg2+ 48.Kd4 en de 
witte d-pion wordt gevaarlijk. Of: 46..,Pd4 
47.Ke3,Pc2+ 48.Kf4,Pe1 49.Pg6,Pd3+ 
50.Ke3,Tf6 51.Pf4,Pxf4 52.Kxf4. In beide 
varianten zorgt de grote activiteit van de 
witte koning en de sterke positie van de 
witte toren voor een duidelijke witte plus. 
 
Bord 4 
M. Smit – R. Montignies 
 
Ook hier een lange positionele partij resul-
terend in een toreneindspel waarin Rainer 
gaandeweg de overhand kreeg. 
 

 

Het eindspel is ver gevorderd. In plaats van 
aan de d-pion te blijven hangen koos Rai-
ner nu voor een sterke koningspositie zodat 
op den duur wits koningsvleugelpionnen 
één voor één vallen. 59..,Kg3 60.Td5,Tf2+ 
61.Ke1,Kxg2 62.Txd4,Tf1+ 63.Ke2,Tb1 
64.Td5,Kxh3 65.Txf5,g4 66.Kd3,g3 
67.Kc2,Te1 68.b6,Te8 69.b7,Tb8 0 – 1. 
 
Bord 5 
H. van Gool – J. Cebula 
 
Na een mislukte opening waarbij ik een 
pion inboette nam ik, geholpen door aarze-
lend spel van mijn opponent,  gaandeweg 
het initiatief. Dit werd bekroond met een 
centrumdoorbraak gevolgd door een krach-
tige koningsaanval. 
 

 
 
30.e5!,dxe5 31.Lxe5,Da7 32.Kh1,Lb5 
33.Pd2,De7 34.Te1,Dg5 35.Lf4,Df6 
36.Pe4 met tempo komen de witte stukken 
in de aanval erbij. 36..,Df8 37.d6,Pe6 
38.Le5 
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Dit is helemaal uit. Er volgde nog: 38..,Pg7 
39.Pf6+,Kh8 40.Dh4,h5 41.Dg5,Pe6 
42.Pxe8+ 1 – 0. 
 
Bord 6 
G. van de Kerkhof – H. Everaars 
 
In een gesloten stelling probeerden beide 
spelers, elk aan de andere kant, erdoorheen 
te komen. De witspeler was hierbij succes-
vol. 
 

 
 
28.gxf5,exf5 29.Txg6 nog sterker is meteen 
29.Lf3! 29..,hxg6 30.Lf3,Da6 31.Ld5+,Tf7 
32.Lh4,Lxh4 33.Dxh4,axb3 34.axb3,Pd8? 
34…,Te8 had nog even standgehouden. 
35.De7!,g5 36.De8+,Kh7 37.Lxf7,Pxf7 
38.Dxb8,Da2 39.e6 1 – 0 
 
Bord 7 
O. Alkhazashvili – P. van Asseldonk 
 
In een draak wikkelde Ololi op eenvoudige 
wijze af naar een beter eindspel met zware 
stukken. Nadat ze de c-pion veroverd had, 
maakte ze het zichzelf nog even moeilijk. 
Haar opponent hielp haar door een tweede 
pion in de aanbieding te doen. 
 

 

38..,Td4? 39.Txe5!,Txe5 40.Txd4,Te2 
41.g4,Tf2 42.Td3,Kf6 43.Te3 1 – 0 . 
 
Bord 8 
P. Boudewijns – F. Mertens 
 
Frans kwam mij halverwege de wedstrijd 
vertellen dat hij graag remise wilde aanbie-
den. Op dat moment vertrouwde ik de situ-
atie niet en meende ik dat we wel eens een 
vol punt op bord 8 nodig konden hebben. 
Bovendien zag Frans’ stelling er als een 
van de weinigen op dat moment gezond uit. 
Ik liet Frans doorspelen en prompt liet hij 
zich truuken door Pascal: 
 

 
 
Wit trok hier 22.Pxd5! Waarschijnlijk 
schrok Frans er zo van dat hij verkeerd rea-
geerde. Zwart kan hier de stelling namelijk 
in evenwicht houden middels de volgende 
variant: 22..,Lxd2 23.Pxb6,Le3+ 
24.Kh1,Td8 25.fxe6,fxe6 26.Pc4,Lxd4 
27.Pxa5,Lxc3 28.Pxc6,Txc6 29.bxc3,Txc3 
30.Txb7,Tf8 31.Tfb1,Txa3. 
In plaats daarvan nam Frans op d5 terug 
waarna een koningsaanval volgde: 
22..,exd5? 23.Dxg5,Pxd4 24.Kh1,f6 
25.De3 (veel sterker is exf6), ..,fxe5 
26.Dxe5,Pb5 27.Dxd5+,Kh8?! 28.f6,Pxc3 
29.bxc3,Da6? Beter ..,Dc6 30.De5? (f7 
wint meteen) ..,gxf6?? Hier had …,Tf7 nog 
even stand gehouden. 31.Txf6  1-0  
 
Met de 4-4 mogen we gezien de partijstel-
lingen misschien blij zijn, maar het gevoel 
blijft knagen dat we een belangrijk punt 
hebben verloren in de race naar het kampi-
oenschap. 
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STAND INTERNE COMPETITIE 
 
Leeuwen 
No. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal partijen

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

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

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

4 Dirk Bergmans 1 0     0,5 0,5 0,5   2,5 5 

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

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

7 Peter Schoeber   0,5 0,5 0,5 0 1     2,5 5 

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

 

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

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

2 Hans Everaars 1   1 0 1 1     4 5 

3 Hans Leenders   0   0 0,5       0,5 3 

4 Marc van der Lee 0,5 1 1   0,5 0     3 5 

5 Ron Vink   0 0,5 0,5         1 3 

6 Wouter Smeets 1 0   1         2 3 

 

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

1 Dick Kappert   1 0,5 0 0,5     0 2 5 

2 Ger van Leipsig 0     0,5     0 0 0,5 4 

3 Gerard in 't Veld 0,5         1 0,5   2 3 

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

5 John de Laat 0,5     1   0,5 1 0 3 5 

6 Kim Clabbers     0 0,5 0,5   0,5 0,5 2 5 

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

8 Willy Schmitz 1 1     1 0,5     3,5 4 
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Buffels 

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

1 Ad Burgmans     1 1 0     0 2 4 

2 Bertram Lietz     0,5       1   1,5 2 

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

4 Jean Paul Joosten 0       0 0,5 0,5   1 4 

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

6 Sjraar Munten     1 0,5 1   1   3,5 4 

7 Gerben Oosterbaan   0 0,5 0,5 0,5 0     1,5 5 

8 Willie Willers 1   1           2 2 

 
 

Struisvogels 

No. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 totaal 

1 Miki Nieczyporowski   1 1 1 1 1               5 

2 Albert Houwen 0   0 0 1               1 2 

3 Harald Blankertz 0 1   0               0 1 2 

4 Harrie Wuts 0 1 1               0 0 1 3 

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

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

7 Jasper Hendrickx               1 0 0   0 1 2 

8 Peter Timmermans             0   0 1 0 0   1 

9 Piet Kuntzelaers           0,5 1 1   1 1     4,5 

10 Peter Smith         1 1 1 0 0         3 

11 Toos Kuypers       1 0,5 0,5   1 0         3 

12 Peter Keimpema     1 1 0 0 1 1           4 

13 Jacqueline Verplakke   0 0 0   0 0             0 
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BOEBS COLUMN 
 
Door Boeb Jacobs 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Afgeschreven” 
 
Om in dezelfde termen te blijven: “De Ko-
ning van ons clubblad heeft het schrijven 
van wedstrijdverslagen opgegeven.”  
Creatief, relativerend, sportief, nauwelijks 
te vervangen en al helemaal niet te evena-
ren. 
Er is een tijd van komen en er is een tijd 
van gaan. En de tijd van gaan is nu geko-
men. Aan dat eeuwen (?) oude gezegde 
moet hij hebben gedacht. 
Gewaardeerd schaker, gedreven captain, 
maar geweldig als verslaggever. Je hoeft er 
niet voor doorgeleerd te hebben om te kun-
nen zien dat hij aanzienlijk meer schrijfta-
lent heeft dan aanleg voor het “spelletje”. 
“Moet dat nou”, hoor ik een aantal lezers 
zeggen, de goede man gaat al een lood-
zwaar seizoen tegemoet nu hij als “dank” 
voor het winnen van groep twee (de tijgers) 
voor de leeuwen van groep één is gegooid. 
Maar helaas, ik kan het niet mooier maken: 
Hij kan beter schrijven dan schaken. 
Niet dat er met zijn schaakniveau zo gek 
veel mis is, maar daar loopt hij simpelweg 
tegen de limieten van zijn kunnen aan. Dat 
kan toch? Dat is toch niks bijzonders? Dat 
overkomt ons toch allemaal? Nou dan!  
Zijn verslagen hadden de zeldzame eigen-
schap dat ze zowel inhoudelijk als amusant 
waren. Dat laatste mag je een prestatie 
noemen, want je kunt nog zo enthousiast 

over de schaaksport zijn, de slappe lach 
krijg je er niet van.  
Kenners beweren dat het hebben van een 
eigen stijl een kenmerk is van goede schrij-
vers. Nou, als die betweters gelijk hebben 
is hij een glanzende carrière misgelopen. 
Want met een heel persoonlijke stijl en een 
levendig taalgebruik waarin hij net zo 
makkelijk de oude klassieken citeerde als 
de schaakwereld van nieuwe teksten voor-
zag wist hij het tempo en de spanning erin 
te houden. 
Op suggestieve wijze schreef hij over spe-
lers, stukken en stellingen. Ademloos las je 
over  de avonturen van de “plus boeren” en 
van het witte paard “schimmelmans”. Hij 
overtreft zichzelf als hij een door tabak, 
drank of drugs armlastig geworden oud 
vrouwtje opvoert. Ze is alleenstaand omdat 
haar man al enkele weken na hun huwelijk 
er met een ander vandoor is gegaan. Over 
haar trieste levenservaring schrijft hij in 
een schaakverslag! Kenmerkend is de wijze 
waarop hij in zijn analyses met de namen 
van de spelers omgaat. Hij gebruikt zelden 
de namen waaronder ze in de burgerlijke 
stand staan ingeschreven, maar geeft ze 
schuilnamen. Meestal in de vorm van een 
adres: “De laagwatersingelaar had het weer 
goed gezien” .Wanneer hij hun woonplaats 
erbij haalt kon je namen tegenkomen als 
“De Grubbedorpenaar, de oud Arcenees of 
zelfs de Alkmaarkelaar”. Hij criminaliseert 
de boel als hij volstaat met het weergeven 
van de initialen. 
Als een ei zonder zout, als Barcelona zon-
der Messi, als de moderne schaakgeschie-
denis zonder James Robert Fischer zo zal, 
vrees ik, ons clubblad worden nu hij stopt 
met wedstrijden te verslaan. Het besluit valt 
te betreuren, maar we leven in een vrij land. 
En van dat grote goed mag iedereen ge-
bruikmaken. Dus ook Nicolaas C. van der 
Hoogt die op unieke wijze volgens een ge-
heel eigen recept als geen ander over scha-
ken kan schrijven. 
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CALVIA CHESS TOURNAMENT 
 
Door Bas van der Grinten 
 
Van 6 tot en met 14 oktober vond in de 
badplaats Magaluf op het Spaanse eiland 
Mallorca het 9e Calvia Chess Festival 
plaats. Dit bestond uit meerdere evenemen-
ten, maar het voornaamste was een open, 9-
rondig toernooi voor amateurs (maximum 
ELO 2300). In mijn zoektocht naar een 
leuk toernooi ben ik hierbij uitgekomen, en 
het is mij achteraf uitstekend bevallen.  
 
Het was een prettig, betrekkelijk klein toer-
nooi met 87 deelnemers dat plaats vond in 
de lokale schouwburg. De bezetting was 
sterk (ondanks de ELO-grens) met onder 
meer diverse talentvolle, inheemse jeugd-
spelers. 
Ook de omgeving was aangenaam: een 
goed hotel vlakbij speelzaal en strand, en 
natuurlijk het mooie weer. 
 

 
 
 
Ik had ervoor gekozen de eerste drie ronden 
een bye te nemen (dat was mogelijk) waar-
door ik begon in de vierde ronde met 1,5 
punt en totaal zes wedstrijden heb gespeeld. 
De bedenktijd was 1,5 uur voor de hele par-
tij met een halve minuut erbij voor elke zet 
(dit soort speeltempi begint steeds meer 
gemeengoed te worden) 
 
Het waren allemaal interessante partijen 
vond ik, waarvan de meeste lang duurden. 
Mijn score werd uiteindelijk 3 uit 6: 

Twee verloren, twee gewonnen en twee 
remises! De kleur-scores waren wel onge-
lijk. 
Met wit 2,5 uit 3 en zwart 0,5 uit 3. 
 
In de eindstand eindigde ik hiermee op 
plaats 42 met 4,5 uit 9. 
Winnaar werd de Italiaan Sergejs Gromovs 
met maar liefst 8 punten. Op de derde 
plaats (6,5 punt) een oude bekende: 
Alexander Sokalsky, die enkele malen aan 
het LimianZ Rapid heeft meegedaan. Ver-
der waren de Brabantse spelers Ludo Tol-
huizen en Jeroen van den Bersselaar van de 
partij die beiden 5 punten scoorden. 
Als partij heb ik gekozen mijn nederlaag in 
de 7e ronde tegen een sterke jeugdspeler 
van Mallorca, die op een mooie 12e plaats 
eindigde met 6 punten. 
 
Sanchez Garcia,Julio (2070) - Grinten, 
van der,Bas (1953)  
Calvia Open (7), 12.10.2012 
 
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Pc3 exd5 
5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Ld3 Lg7 8.h3 0–0 
9.Pf3 b5!  
Ik wist het tijdens de partij niet zeker meer, 
maar dit is een goede reactie op de enigs-
zins ongebruikelijke witte opzet. 10.Lxb5 
Pxe4 11.Pxe4 Da5+ 12.Pfd2 Dxb5 
13.Pxd6  
 

Diagram  
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In deze nog bekende stelling moet zwart 
13.... Da6 spelen met ongeveer gelijke stel-
ling. Na de gespeelde zet kan zwart het 
paard op b8 niet goed meer ontwikkelen, 
wat door de witspeler prima wordt uitge-
buit. 13...Dd7? 14.P2c4 La6 15.0–0 Td8 
16.Te1 Lxc4 17.Pxc4 Pc6 18.Lg5 f6 
19.dxc6 Dxd1 20.Taxd1 fxg5 21.c7 Tdc8 
22.Td7 Lf8 23.Ted1 1–0 
 
 
 
 
 

 
Tijdens de laatste ronde 
 
 
 

 
 
Foto van de toernooisite 
 

 
 

 
 
 
 
 



 21

NEW YORK 

 
 
Door:  Ger van Leipsig 
 
 
In september moest ik naar Rochester 
(USA) voor m’n werk. Rochester ligt op 5 
uur rijden van New York aan het Lake On-
tario. Voor de oriëntatie, aan de andere kant 
van het meer ligt Toronto. 
Gelukkig hadden m’n vrouw en dochter 
nog wat dagen over, en zo hadden we alle 
drie een soort werkvakantie. 
In het weekend zijn we naar New York ge-
gaan, en daar kwam ik natuurlijk uit op 
Washington Square. 
Hier worden vluggertjes gespeeld voor 5 
dollar per game. 
Het kan niet anders of vele schakers zijn 
mij voorgegaan en hebben hier 5 dollar 
gewonnen dan wel verloren. 
For the record, ik heb 5 dollar verloren 
maar het waren de 5 dollar meer dan waard.  
 
 

 
 

HET MAX EUWE PLEIN 
 
 
Door: de redactie 
 
 
Ik heb een zekere fascinatie ontwikkeld 
voor het verschijnsel straatschaak. Het on-
gedwongen karakter ervan geeft het scha-
ken een charme die ik niet heb kunnen aan-
treffen in de zweterige zaaltjes waarin club-
schaker doorgaans hun partijtjes afwerken. 
Meer dan waar ook is op het Max Euwe 
plein het schaken een gezelschapsspel. Het 
gaat er niet om de knikkers. Ze beoefenen 
er geen occulte wetenschap of verheven 
kunst en al zeker geen topsport. Voor de 
straatschakers van het plein is schaken een 
spel, niks meer en niks minder. 
 
Helaas kent Nederland geen echte straat-
schaak cultuur. Zover ik weet is het Max 
Euwe plein in Amsterdam de enige plek in 
ons land waar een publieke schaak voor-
ziening is. Behalve een enkele verdwaalde 
schaker op Koninginnedag kom je in Ne-
derland geen zogenaamde chess hustlers 
tegen. Ook worden er geen toernooien in de 
open lucht georganiseerd. Sporadisch kom 
je een schaaktafel tegen. Zo'n tafel is dan 
wel vaak ergens achteraf in een park weg-
gestopt terwijl stukken en klok in de wijde 
omgeving niet voor handen zijn. 
 
Het zal wel aan het regenachtige klimaat 
liggen dat het schaken van de straat zich 
gevestigd heeft in cafés en coffeeshops. Op 
het Max Euwe plein wordt echter elk jaar-
getijde weer het tegendeel bewezen. Hoe 
het ook zij in andere landen gaat men an-
ders om met "de straat" en soms heeft 
schaken er ook een plek in gevonden. 
 
 
Bovenstaand verhaaltje op internet gevon-
den. 
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OPNIEUW KENNISMAKEN MET 
JOS KEMPEN  
 
door Peter Smith 
 
Niet ieder lid van 
onze schaakclub 
kent zijn mede-
clubgenoten even 
goed. Meestal 
blijft het beperkt 
tot de groep 
waarmee men in 
de competitie 
schaakt 
Daarom vinden we de suggestie van Jos 
Kempen goed om niet alleen nieuw toege-
treden leden  te interviewen maar ook oud-
gedienden.  Jos Kempen zelf doet de aftrap. 
Misschien wordt dit de aanzet tot een 
nieuwe rubriek! 
 
Hoe ben je met schaken begonnen? 
Jos K. Ik heb de regels van het schaken 
geleerd als twaalfjarige op het Klein Semi-
narie, hoewel ik daar nooit les in heb ge-
had. Eigenlijk kwam ik pas echt in aanra-
king met schaken door een goede collega 
op mijn werk. Ik was een jaar of dertig en 
elke vrijdag avond kwamen mijn vrouw en 
ik samen met mijn collega en zijn vrouw. 
Wij mannen speelden een paar potjes 
schaak en daarna werd met zijn vieren ge-
kaart. Dat heb ik zo’n vijf jaar gedaan tot-
dat ik van baan veranderde en het leger in 
ging. 
 
Hoe is het toen verder gegaan met scha-
ken? 
Jos K. Ik ben toen lid geworden van de 
schaakvereniging Westervoort (bij Arn-
hem) omdat ik in die plaats ging wonen. Ik 
weet nog wel dat ik in het begin tegen de 
beste man van de club moest spelen en on-
danks een stuk meer toch verloor omdat ik 
het eindspel niet kende. Na een jaar ben ik 
schaakles gaan geven aan de jeugd met het 
bekende stappenplan van Brunia / Van 

Wijgerden. Onze clubavond was donder-
dag, net als bij de Venlose club,  eerst was 
er les met de jeugd en dan speelden de 
volwassenen hun partijen. Ik heb veel 
vluggertjes gespeeld met de jeugd (en vaak 
verloren) maar ik heb er wel geleerd snel 
een situatie te beoordelen. 
In Westervoort ben ik uiteindelijk 21 jaar 
gebleven. Ik heb alle bestuurlijk functies 
gedaan. Eerst penningmeester, toen voor-
zitter en daarna nog secretaris. Eind jaren 
negentig liep het ledenaantal terug en werd 
besloten SV Westervoort te fuseren met 
een club uit Duiven tot een combinatieclub 
WDC ‘Westervoort Duiven Combinatie’, 
tegenwoordig heten ze ‘Winnen Door 
Combineren’. Ik ben nog steeds erelid van 
WDC. Na de periode Westervoort ben ik, 
omdat ik met pensioen ging, naar mijn ge-
boortestad Venlo verhuisd en heb me 
meteen  zes jaar geleden aangemeld bij de 
Venlose schaakclub. 
 
Heb je nog iets bijzonders meegemaakt in 
het schaken? 
Toen ik als invaller eens in de eerste klasse 
OSBO speelde, heb ik tegen de wereld-
kampioen dammen Ton Sijbrands ge-
schaakt. Niet veel mensen weten dat toen 
hij in Voorst (GLD) woonde ook als scha-
ker actief is geweest. Hij is zelfs clubkam-
pioen van Voorst geworden. De partij tegen 
Ton Sijbrands heb ik overigens verloren. 
Bij mijn zesde zet heeft hij een uur nage-
dacht en drie zetten later stond ik mat! 
 
Tot slot, heb je nog een opmerking over 
onze schaakclub? 
Jos K.  Het probleem van veel schaakvere-
nigingen is dat er een groot verschil is tus-
sen de sterkste en zwakste spelers. Daar-
door verliezen de zwakste spelers te vaak 
en raken gedemotiveerd. Mijn boodschap is 
dat we de groepen niet te groot moeten ma-
ken en zoveel mogelijk in rating bij elkaar. 
Daardoor krijgen we meer  spannende par-
tijen.  Wat dat betreft doen we het nu goed. 
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UITSLAGEN ZOMERSNELSCHAAKTOERNOOI 
 
 
Vanaf rating 1800 
 
NAAM 

 
RATING 

 
TOTAAL

 
5-jul

 
12-jul

 
19-jul

 
26-jul

 
2-aug 

 
9-aug

 
Van Gool, Rudi 

 
2217 

 
30 

 
10 

 
8 

 
6 

 
10 

 
0 

 
10 

Nabuurs, Joep 2199 26 0 0 10 0 10 6 
Guddat, Joachim 2131 22 0 6 8 4 0 8 
Alkhazashvili, Ololi 2148 21 0 0 5 8 8 5 
Van Gool, Henk 2108 20 4 10 4 6 0 0 
Bergmans, Dirk 1890 17 8 3 2 5 4 0 
Hovens, Geert 2033 15 6 1 1 3 6 2 
Schoeber, Peter 2058 12 5 0 0 2 5 0 
Smith, Thijmen 2219 7 0 0 3 0 0 4 
Neuer, Thomas 2100 5 0 5 0 0 0 0 
Borghouts, Huub 1795 4 0 4 0 0 0 0 
Thijssen, Piet 1853 4 0 2 0 0 2 0 
Van der Hoogt, Nico 1860 4 0 0 0 0 3 1 
Toll, Maarten 1764 3 0 0 0 0 0 3 
Smeets, Wouter 1840 3 3 0 0 0 0 0 
Noij, Ted 1741 2 2 0 0 0 0 0 
Van Mulekom, Hans 1818 2 0 0 0 1 1 0 
Faassen, Guido 1813 1 1 0 0 0 0 0 
Van der Grinten, Bas 1981 0 0 0 0 0 0 0 
        

 
Tot rating 1800 
         
NAAM RATING TOTAAL 5-jul 12-jul 19-jul 26-jul 2-aug 9-aug
 
Kortenoeven, Gerard 

 
1778 

 
28 

 
0 

 
10 

 
6 

 
10 

 
8 

 
2 

Op de Laak, Jan 1829 24 6 6 5 8 5 10 
Kappert, Dick 1703 23 3 8 10 0 3 5 
Warmerdam, Max 1648 20 10 0 0 0 10 0 
Griesheimer, Edwin 1682 16 4 4 3 4 6 6 
Senden, Sjef 1655 15 1 0 0 6 0 8 
Denissen, Harm 1566 12 0 0 8 0 4 0 
Kuntzelaers, Piet 1490 10 0 0 2 5 0 3 
Vink, Ron 1657 9 2 0 4 3 0 0 
Clabbers, Kim 1651 8 8 0 0 0 0 0 
Vossen, Jack 1542 6 5 1 0 0 0 0 
Jacobitz, Karl 1606 6 0 0 0 0 2 4 
Leenders, Hans 1641 6 0 5 0 0 0 1 
Van Leipsig, Ger 1551 4 0 3 0 1 0 0 
Woudstra, Jacob 1703 3 0 2 1 0 0 0 
Timmermans, Peter 1214 2 0 0 0 2 0 0 
Schmitz, Willy 1689 1 0 0 0 0 1 0 
Hendrickx, Jasper 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kuypers-Heyman, Toos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nieczyporowski, Miki 0 0 0 0 0 0 0 0 
Houwen, Albert 715 0 0 0 0 0 0 0 
Rawahadan, Maria 1278 0 0 0 0 0 0 0 
Wuts, Harry 1307 0 0 0 0 0 0 0 
Kempen, Jos 1354 0 0 0 0 0 0 0 
Heemsker, Freek 1422 0 0 0 0 0 0 0 
Willers, Willie 1450 0 0 0 0 0 0 0 
Suurhoff, Henk 1523 0 0 0 0 0 0 0 
In 't Veld, Gerard 1551 0 0 0 0 0 0 0 
Burgmans, Ad 1567 0 0 0 0 0 0 0 
Munten, Sjraar 1595 0 0 0 0 0 0 0 
Plukkel, Simon 1654 0 0 0 0 0 0 0 
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LISB COMPETITIE RONDE 1 
VENLO 4– DJC 4 
 
Door Peter Smith 
 
WINST!  
 
 
Venlo 4 speelt sinds het seizoen 2009-2010 
in de externe competitie van de Limburgse 
Bond. Ons doel was nooit om te presteren, 
maar om te leren en ondertussen nog een 
gezellige tijd met elkaar door te brengen.. 
 
In het eerste seizoen werd een half bord-
punt gehaald, in het tweede seizoen vijf-en-
een-half bordpunt en in het derde seizoen 
zelfs zes bordpunten. Vooruitgang in elk 
jaar. Maar ook elk jaar was de laatste plaats 
in de poule ons lot dat we moesten dragen. 
En het bleef knagen: nog nooit hadden we 
een wedstrijd gewonnen.  
Maar dit seizoen is het dan toch gelukt. 
Onverwacht en daarom wel zo leuk. 
Afgelopen zondag 7 oktober 2012 mochten 
we spelen tegen het team van DJC 4 in de 
grote zaal van de Limianz. 
 
De opstelling was in de standaard volgorde: 
 
bord 1 Peter Smith 
bord 2 Peter Timmermans 
bord 3 Albert Houwen 
bord 4 Jacqueline Verplakke 
 
Op bord 3 kon Albert vrij snel een over-
winning boeken. Op bord 4 moest Jacque-
line na een langere partij het punt aan de 
tegenstander gunnen. 
 
Op bord 1 kreeg Peter S een mindere stel-
ling, maar in naderende tijdnood maakte de 
tegenstander een blunder en vijf zetten ver-
der gaf hij op. 
 
Peter T ondertussen had niet door dat Peter 
S gewonnen had en verdedigde zich taai in 
een mindere stelling. 

 
Na 90 (!) zetten was de stelling als volgt: 
 

 
 
Peter T speelde 91. Txg3 en zijn tegenstan-
der 91...Kxg3 Pat. 
 
Daarmee was de uitslag 2,5- 1,5 geworden 
in ons voordeel en onze eerste winstpartij 
een feit. 
 
En het mooiste moest nog komen. Omdat 
in onze (kleine) poule de twee andere te-
genstanders gelijk hadden gespeeld staan 
we zelfs eerste in de derde klasse A. 
 
 
r1 Klasse 3A Rav Mp Bp 1 1 2 2 3 3 4 4 
1. Venlo 4  2 2½       2½  
2. Leudal 3  1 2     2    
3. GESS 4  1 2   2      
4. DJC 4  0 1½ 1½        
Laatste verandering: zo 2012-10-07 18:41 
 
 
Voor een foto van het blije team, kijk op de 
voorpagina van dit blad. 
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SFEERIMPRESSIE VAN DE EERSTE RONDE LiSB COMPETITIE, 
ZONDAG 7 OKTOBER  
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JEUGDAFDELING 
 
AGENDA 
 
Zo 4 november 
2e ronde LiSB-bondscompetitie 
 
Di 6 november 
2e ronde regio-competitie in  Velden 
Aanvang 18.45 
 
Za 17 november 
NK Rapid jeugd Eindhoven 
 
Zo 25 november 
3e ronde LiSB-bondscompetitie 
 
Do 29 november 
3e ronde regio-competitie in  Horst 
Aanvang 19.00 
 
Za 1 december 
Sinterklaasviering Ald Weishoes 
Aanvang 14.00 
 
Za 8 december 
Antoon Holla-toernooi Velden (GP) 
Geen jeugdschaak Ald Weishoes 
 
Za 15 december 
Stap-examens in Ald Weishoes 
Aanvang 14.00 
 
Zo 16 december 
4e ronde LiSB-bondscompetitie 
 
Za 22 en 29 december 
Geen jeugdschaak Ald Weishoes 
 
Vrijdag  28 t/m Zondag 30 december 
Jeugdkampioenschap van Limburg in Te-
gelen 
 
Zo 6 januari 
Snelschaaktoernooi Straelen 
 
Za 14 januari 

Vierde ronde regio-competitie in Blerick 
(Muspelheim). Aanvang 10.45 
Za 19 januari 
Snelschaaktoernooi in Horst 
 
 
 
MEDEDELINGEN 
 
* Albert Houwen is een nieuwe instructeur 
in het Ald Weishoes. We zijn hier natuur-
lijk heel blij mee en wensen hem veel suc-
ces ! 
 
* Welkom aan ons nieuwe lid Dominik van 
der Put ! 
Helaas heeft Yuya Sawafuji zich bedankt. 
 
* Zaterdag 8 december vindt in Velden het 
eerste Antoon Holla-jeugdtoernooi plaats. 
Dit maakt onderdeel uit van de GP. 
We gaan ervan uit dat jullie hier allemaal 
aan meedoen ! Daarom is er die dag geen 
jeugdschaak in Ald Weishoes. 
 
 
 
JEUGDCOMPETITIE ALD 
WEISHOES 
 
Zaterdag 15 september is deze competitie 
weer van start gegaan. Helaas is het aantal 
deelnemers door de diverse afmeldingen 
niet zo groot. De indeling is als volgt:  
 
1. Laurens Ekker  
2. Boris Peeters  
3. Jasper Hendrickx  
4. Famke Kovacs  
5. Wai Keug Liu  
6. Miki Nieczyporowski  
 
De uitslagen tot nu toe:  
 
15 september: 
Laurens - Boris  1-0  
Jasper - Miki  0-1  
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Famke - Wai  0-1  
 
22 september:  
Miki - Famke  1-0  
Boris - Jasper  0,5-0,5  
(Laurens vrij)  
 
 
29 september: 
Jasper - Laurens   0,5-0,5 
Famke - Boris   1-0 
(Miki vrij) 
 
Hierdoor is de stand na 3 ronden:  
 
1. Miki  2 (2)  
2. Laurens  1,5 (2)  
3. Wai  1 (1)  
4. Boris  0,5 (3)  
5. Jasper  1 (3)  
6. Famke  1 (3) 
 
TOERNOOIEN 
 
Bij het Herfsttoernooi in Tegelen (Grand-
Prix) op zondag 30 september waren twee 
spelers van ons van de partij. 
Laurens Ekker werd derde in de groep 
E/F/G/H 1 en Miki Nieczyporowski tweede 
in groep C1. 
Totaal waren er 54 deelnemers. 
 
REGIOCOMPETITIE 
 
De regiocompetitie van het Vierkant is op 
zaterdag 6 oktober van start gegaan in het 
Ald Weishoes. Het aantal deelnemers was 
nog wat gering. 
 
Uitslagen met Venlose deelname: 
Dominik van der Put - Viet Vu Dac (Ble-
rick) 0-2 
Silas Luijpers (Horst) -  Famke Kovacs        
1-0 
Jasper Hendrickx  - Miki Nieczyporowski   
0-1 
Boris Peeters was vrij 
 

 
Enkele jeugdspelers   (foto uit archief) 

 
 
 

 
Miki doet mee met de senioren competitie 
(foto uit archief) 
 

 
 
Regiocompetitie op 6 oktober in het Ald 
Weishoes
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INTERNE ELO RATING Stand 11 oktober 2012 
 Door Ger van Leipsig 
 

Speler  progressie begin 04-10   Speler progressie begin 04-10 

Strijbos M -16 2303 2287  Clabbers S 0 1641 1641 

Gool R van 0 2211 2211  Laat J de 16 1617 1633 

Montignies R 0 2193 2193  Clabbers K 2 1624 1626 

Nabuurs J 0 2169 2169  Vink R 3 1619 1622 

Alkhazashvili O 0 2168 2168  Kappert D -11 1629 1618 

Nabuurs M 0 2158 2158  Wagemakers R 0 1602 1602 

Gool H van 12 2127 2139  Dael M 2 1596 1598 

Smith T 0 2099 2099  Veld G in 't 1 1588 1589 

Guddat J 0 2094 2094  Munten G 32 1557 1589 

Fehmer C 0 2082 2082  Leipsig G van -15 1603 1588 

Schoeber P -8 2053 2045  W Willers 3 1564 1567 

Thijssen S 0 2007 2007  Jacobitz K -6 1569 1563 

Rievers J 0 2002 2002  Lietz B 5 1548 1553 

Hovens G -13 1974 1961  Burgmans A -2 1529 1527 

Jansen J 0 1957 1957  Oosterbaan G -15 1490 1475 

Schouten E 8 1952 1960  Kuijpers T -7 1479 1472 

Bergmans D 19 1910 1929  Kuntzelaers P 38 1427 1465 

Grinten B van der -22 1949 1927  Suurhoff H 0 1440 1440 

Boonen P 0 1918 1918  Joosten JP -24 1458 1434 

Everaars H 8 1906 1914  Heemskerk F -18 1442 1424 

Thijssen P 27 1869 1896  Jacobs B -17 1416 1399 

Mertens F 0 1883 1883  
Nieczyporowski 
M. 57 1300 1357 

Jacobs J 0 1871 1871  Kempen J -27 1348 1321 

Smeets W 7 1862 1869  Keimpema P -7 1293 1286 

Dierx G 0 1865 1865  Wuts H -6 1271 1265 

Hoogt N van der -5 1828 1823  Esmati D 0 1247 1247 

Lee M van der -3 1823 1820  Smith P 32 1194 1226 

Laak J op de -10 1827 1817  Hendrickx J. -1 1200 1199 

Mulekom H van -9 1826 1817  Timmermans P -14 1193 1179 

Faassen G 0 1791 1791  Houwen A 1 1166 1167 

Hendriks Z 0 1737 1737  Blankerz H -5 1151 1146 

Spijk H van 0 1730 1730  Boekhold P v 0 990 990 

Borghouts H -7 1735 1728  Verplakke J -15 909 894 

Schmitz W 21 1695 1716      

Leenders H -11 1654 1643           
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