
Externe Competitie 2022/23 

Voerendaal I  - Venlo I klein 

Door: Nico van der Hoogt 

 

 

 Het tweede uithuizige afzakkertje 

van klein Venlo I zuidwaarts, be-

oogde plaats van handeling Klim-

men, schoot helaas vanuit Venloos 

perspectief  in het verkeerde keelgat. 

Verloren dus. Want in Klimmen spe-

len die van Voerendaal/Brunssum en 

da’s geen klein bier, mensen! Tja, en 

dan kan het gebeuren… 

Waarschijnlijk heeft ook de ijlere 

lucht in het fraaie heuvelland aldaar 

een nefaste uitwerking op diverse 

schaakbreinen gehad. Of de plotse 

koudegolf. Ach, het smoezenboek is 

ook al algehele renovatie toe. Maar 

even serieus nu – schaken is geen spel 

om er bij te lachen – laat ons zien wat 

er zich die middag aan de borden zoal 

afspeelde. 

Het spits laat ik daartoe afbijten door 

John. Bescheiden opererend op slot-

bord 6 wist hij wèl het volle pond bin-

nen te halen. Hier een nadere be-

schouwing hoe hij dat voor elkaar 

boxte. J. trok zich van de genoemde 

zuidelijke beperkingen niets aan en 

sleepte het punt binnen. 

 

Bord 6. 

Wit: Michel Wijckmans 

Zwart: John de Laat 

Na een door beiden keurig behan-

delde Français passé (1.e4-e5 2.d4 

d5 3.e5), slaat het blunderduiveltje 

plotsklaps genadeloos toe. Met 

Michel als lijdende partij… Weet u 

nog uit mijn vorige verslag, waarin 

iemand beweerde dat schaken toch o 

zo leuk was? De panne zet in beeld: 

 

Stelling na 24. Le2-d3 

 
 

Michels ambities zijn prijzenswaar-

dig en zonneklaar: het uitroken van 

de zwarte monarch. Overziet in zijn 

nobel streven dat de dekkende boer-

tjes op e en f4 beide gepend zijn. Dus 

na 24…fxe5 zijn zij aan handen en 

voeten gebonden. ( Gefesselt, so spra-

chen schon W. von Goethe, A. Mer-

kel und Boris Becker) Er volgde nog: 

25.Dh3 e4 26.Le2 Tc2 27.Lf1 Txb2 

28.Dg3 Tb3 29.Df2 a4 30.Lh3 Lc3 

En Michel had genoeg gezien. 0-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tijd voor introspectie 



En die tijd was ook hoognodig voor 

uw nederige verslaglegger, ikzelf 

dus. Mijn witte aanpak van een 

zwarte Najdorf kwam wat krakke-

mikkig uit de verf. En daar wist rou-

tinier Ger wel raad mee. Met uitge-

kiend weerwerk werden de witte 

stukken in het defensief gedrongen; 

zo stond mijn dame reeds op zet 15 op 

h2 te verpieteren. Om de wat zwakke-

ren van gestel te plezieren, zal ik mijn 

op(af)treden losjes met de mantel der 

liefde bedekken. Uit sportiviteits-

overwegingen licht ik hem toch even 

op.  

Bord 5 

Wit: Nico van der Hoogt 

Zwart: Ger Schaffhausen 

 

Eerst die verpieterdame na 15.Dh2 

 

 
 

De witte monarch zal hier ongetwij-

feld enige pittige teksten richting zijn 

gade hebben gemeld. Iets met ratten 

en besnuffeld waarschijnlijk… 

Enfin, na nog redelijk tegengespartel, 

klapt de witte veste  in elkaar na: 

22.Pd2-b3 ? 

 

 
 

22.Lxf6 gevolgd door 23.Dg3 had de 

strijd gaande gehouden.  

Dodelijk was nu 22…Lxb3 23.axb3 

Lxd4+ 24.Txd4 Dxc3 maar Ger 

speelt nog even met zijn prooi via: 

22…Lc4 23.g3 Pb5 24.Tac1 Tfd8 en 

sloeg op zet 32 definitief toe. (Hier 

hanteer ik die mantel der liefde) 

Nu is er gelukkig een ouwe volks-

wijsheid die daar luidt: “Gedeelde 

smart is halve smart”. Die morele 

steun kwam van Frans die – geheel in 

tegenspraak met zijn alom gekende 

oer degelijkheid – reeds na 21 zetjes  

moest capituleren.  

 

Bord 3 

Wit: Frans Mertens 

Zwart: Paul Stümer 

 

Na een licht aberratieve Konings-In-

diër, lopen de zaken vanuit Beegdens 

perspectief langzamerhand uit die 

hand. 

 

Stelling na 16…f6 

 



 
 

Hier raakt Frans op dwaalwegen. 

17.Le3 redt de meubelen, maar er 

volgde: 17.exf6 Lxf6 18.Lh6 ? (c5+ 

ging nog) Tf7 19.Pc3 Lh4+ 20.Pxh4 

Dxh4+ 21.g3 Dxh6 en Paul confis-

queerde de zithoek, keukentafel en 

alle barkrukken. 0-1 

 

  
 

Ook vissen in troebel schaakwater 

helpt dan niet meer… 

Op naar de meubelboulevard, Frans! 

 

Verder met Bas. Solidariteit staat bij 

hem hoog in het vaandel en hij ver-

loor ook.  

Bord 4 

Wit: Marcel Didden 

Zwart: Bas van der Grinten 

 

De mannen spraken Italiaans die dag. 

Giaoco Pianissimo. 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.d3 Lc5 

5.Lg5 h6 6.Lh4 d6 7.h3 0–0 8.Pc3 

Le6 9.Pd5 g5 10.Lg3 Pa5 11.Pxf6+ 

Dxf6 12.Lxe6 fxe6 13.Dd2 Pc6 

14.Ph2 d5 15.h4 una mossa falsa. 

Diagramma per favore. 

 

 
 

Bas moet hier op zijn tellen passen 

met bijv.dxe4. Dat doet hij niet en 

speelt Marcel in de kaart met:  

15…gxh4 ? en M. slaat zonder een 

greintje compassie met onze secreta-

ris/teamleider/chauffeur toe: 16.Pg4 

Dg6 17.Pxh6+ Kg7 18.Txh4 Kf6 

19.Tg4 

Opmerkelijk trouwens dat de Venlose 

stemming er niet onder leed. Bewijs 

van de VSV als coole vereniging. 

Of speelde een gemeen schaakvirus 

een rol? Mijn lijfarts bracht later op-

heldering. 



 
 

Gevalletje majeure Blunderitis Com-

pulsia, Nico. 

Zeer aanstekelijk bovendien! 

 

Ging er die dag dan verder helemaal 

niets goed, zo zal u zich inmiddels 

licht wanhopig afvragen. Gelukkig 

wel. Onze topborden uit Krefeld die 

al vele jaren lang het Venlose externe 

schaak steunen, deden nog ander-

halve duit in het zakje. Eens kijken 

wat Rainer een halfje opleverde. 

 

Bord 1 

Wit: Rainer Montignies 

Zwart: Hans Dam 

 

Réti 

 

1.Pf3 d5 2.g3 c6 3.Lg2 Pd7 4.d4 e6 

5.0–0 f5 6.Lf4 Pgf6 7.Pbd2 Le7 8.c4 

0–0 9.Pe5 Pxe5 10.Lxe5 Pg4 11.Lf4 

g5 12.Le5 Pxe5 13.dxe5 Ld7 14.Tc1 

Kh8 15.b3 Tc8 16.e3 De8 17.h3 Dg6 

18.De2 Dg7 19.f4 gxf4 20.gxf4 Tg8 

21.Kh1 Dh6 22.cxd5 cxd5 23.Txc8 

Txc8 24.Pf3 a6 25.Pd4 Lc5 Tot zo-

ver gingen de zaken gelijk op. Kenne-

lijk zagen de belligerenten er geen 

brood  meer in. Vredespijp! 

 

 
 

Slotstelling. 

 

Was het dan allemaal kommer, kwel 

en kattenkwaad die middag? Welnee! 

Al vele jaren is immers Ololi in ons 

team actief en wist in de slotpartij van 

die dag het Venlose blazoen nog 

enigszins schoon te boenen. Slachtof-

fer werd Sander. 

 

Bord 2 

Wit: Sander Bachaus 

Zwart: Ololi Alkahasjvili 

 

Er kwam een spetterende Siciliaan 

deze partij binnenwandelen. Met 

name Sander schaakte ondernemend, 

stak er zelfs een kwal in waarvoor hij 

genoeg werd gecompenseerd. Voor 

de liefhebbers een integraal overzicht 

der zetten, totdat S. het rechte pad 

verlaat en op dwaalwegen gaat. 

 

Siciliaans, B80 
 

1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 

Pf6 5.Pc3 d6 6.Le3 a6 7.Df3 Pbd7 

8.Le2 Dc7 9.0–0–0 Pe5 10.Dg3 Ld7 

11.f4 Pg6 12.f5 Pe5 13.Lf4 b5 14.a3 



Tb8 15.Lxe5 dxe5 16.fxe6 fxe6 

17.Thf1 Tc8 18.Txf6 exd4 19.Txf8+ 

Txf8 20.Dxg7 Df4+ 21.Kb1 Df6 

22.Lh5+ Kd8 23.Dxf6+ Txf6 24.Txd4 

Ke7 25.Lg4 Tc5 26.Td3 Le8 27.h3 

a5  

Sander kan nu de zaak gemakkelijk in 

de hand houden. 

 

 
 

28.Lf3 houdt de stelling dus in even-

wicht. Sander slaat deze welge-

meende raad in de wind en speelt: 

28.Pe2 ? waarna …Tf1+ mijn ana-

lyse vriend Fritz droogjes opmerkt: 

‘zwart staat duidelijk beter.’ Eufe-

misme voor: staat op winst. Hoewel 

Ololi niet altijd het kortste pad daar-

heen koos, was het na 62.Kf1 afge-

lopen. 0-1 

En dat werd tijd ook, het was al laat 

en thuis stonden de piepers op… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En Sander liet sportief het slotmat 

toe. 

 

We kwamen er dus wel niet mee weg: 

 

Voerendaal/Brunssum vs. Venlo : 

3,5-2,5 

 

Maar wij komen terug! 

En, een schaakpot heeft soms kwa-

lijke gevolgen: 

 

 
“Wij komen terug, schreef die. Nou, 

maar eerst hebben ze me nog snel mat 

gezet. En nou durf ik niet meer uit de 

doos te komen…” 

W.G. Nico december 2022  


