
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE 
KONINKLIJK ERKENDE 

VENLOSE  SCHAAKVERENIGING 

k 

 

q

 

 

r 

 

l 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-2014  nummer 2 
januari 2014 

VSV VIZIER 

Joshua Ekkers,  
Limburgs kampioen H jeugd 

Max Warmerdam,  
Limburgs kampioen C jeugd 



 2 



 3 

CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2013-2014  nr. 2 
 Opgericht 1 september 1925 
 
Voorzitter A. Burgmans                                    adburgmans@kpnmail.nl 
 Beethovenstraat 2, 5914 BN Venlo    077-3512547 
  
Secretaris / B. van der Grinten        b.van.der.grinten@inter.nl.net 
    jeugdleider Rijnbeekstraat 35, 5913 GA  Venlo     077-3523420 
   
Penningmeester P. Thijssen      piet.thijssen@hetnet.nl
 Prins Mauritsstraat 23, 5981 BX  Panningen       077-3073961 
  

Wedstrijdleider G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 
   Engerstraat 35, 5931 EK  Tegelen     077-3260300 
  
Bestuurslid G. in ´t Veld gerard@dvlop.nl 
 Adriaan Flinklaan 4, 5915 JG Venlo  06/13854206 
  
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 € 50,- per half jaar 
  senioren elders hoofdlid € 25,00 per half jaar 
  jeugdleden  € 25,00 per half jaar  
   
Advertenties:  € 75,-   per seizoen     (1  pagina, 6 afleveringen) 
   € 40,-   per seizoen     (½ pagina,          "            ) 
 
Abonnement clubblad : € 15,-   per seizoen (6 afleveringen) 
 
Rekening Venlose Schaakvereniging: NL41 RABO 0146 6576 91 
 
Speelzalen 
De Bantuin        Team 1&2: Past. Kierkelsplein 20, 5916 SW Venlo  077-
3515413 
De Kromme Schuùver      Team 3&4: Kaldenkerkerweg 35, 5913 AC Venlo  077-3521624
  
Redactie Peter Smith                               familie.smithsanders@gmail.com 
 Schaapsdijkweg 11,  5913 GL  Venlo         077-3548436 
 Albert Houwen  aje.houwen@home.nl 
 Pastoor Kierkelsplein 6,  5916 SW Venlo            077-3548502 
 Ad Burgmans                                            adburgmans@kpnmail.nl 
 Beethovenstraat 2,  5914 BN Venlo            077-3512547 
      
Internet: 

mailto:gerard@dvlop.nl
mailto:aje.houwen@home.nl
mailto:acpb@home.nl
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  KINHOUDK 
 
Programma t/m april 2014 Piet Thijssen 
Personalia / mededelingen Redactie 
Honderd Vizieren Nico van der Hoogt 
Terugblik vijfenzeventig Clubbladen Marc van der Lee 
Ronde 2 en 3 KNSB Venlo 1 Henk van Gool 
Ronde 2 en 3 KNSB Venlo 2 Marc van der Lee 
Interne competitie Geert Hovens 
Boebs Column:  Boeb Jacobs 
Open NK Rapid Eindhoven Max Warmerdam  
Interne ELO rating Ger van Leipsig 
Jeugdrubriek Bas van der Grinten 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 

KPROGRAMMAK 
 
Februari 2014 
02-feb-14 zon. 4e ronde LiSB-bondscompetitie  
06-feb-14 don. interne competitie + ladder  
08-feb-14 zat. 5e ronde KNSB-bondscompetitie RSR Ivoren T - Venlo 1 
08-feb-14 zat. 5e ronde KNSB-bondscompetitie Dubbelschaak - Venlo 2 
13-feb-14 don. interne competitie + ladder  
20-feb-14 don. interne competitie + ladder  
27-feb-14 don. interne competitie + ladder  
Maart 2014 
06-mrt-14 don. interne competitie + ladder  
08-mrt-14 zat. 6e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1 - Caissa 
08-mrt-14 zat. 6e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 2 - Zevenaar 
09-mrt-14 zon. 5e ronde LiSB-bondscompetitie  
13-mrt-14 don. interne competitie + ladder  
15-mrt-14 zat. 34e Nunhems Netherlands Nunhem 
16-mrt-14 zon. 24e Theo van Spijktoernooi GP Jeugd Venlo 
20-mrt-14 don. interne competitie + ladder  
22-mrt-14 zat. LimianZ Rapidtoernooi (GP Senioren) Venlo 

 27-mrt-14 don. interne competitie + ladder  
29-mrt-14 zat. 7e ronde KNSB-bondscompetitie De Toren A. - Venlo 1 
29-mrt-14 zat. 7e ronde KNSB-bondscompetitie Voerendaal 3 - Venlo 2 
30-mrt-14 zon. 6e ronde LiSB-bondscompetitie  
April 2014 
03-apr-14 don. interne competitie + ladder  
10-apr-14 don. interne competitie + ladder  
12-apr-14 zat. 8e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1 - Het Witte P. 
12-apr-14 zat. 8e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 2 - WLC 
13-apr-14 zo 7e ronde LiSB-bondscompetitie Helden 
 
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: 27 februari 2014  
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KPERSONALIAK 
  
Wijzigingen: * Nieuw e-mailadres voor Patricia van Boekhold 
    patriciavanboekhold@live.nl 
Afgemeld: * Laeticia en Anthony Schreinemachers (jeugdleden) 
 * Zef Hendriks 
 
             

KMEDEDELINGENK 
 

• Met ingang van 1 januari 2014 wordt de contributie verhoogd  tot € 50,00 per half jaar 
voor senioren en € 25,00 voor senioren elders hoofdlid en € 25,00 voor jeugdleden. 

• Op 14 november j.l. is op 73-jarige leeftijd ons oud-lid Gary Flohr overleden. Hij was 
in de jaren negentig enige tijd secretaris van onze vereniging. 

• Dit nummer van VSV Vizier is het honderdste nummer van die naam. Marc van der 
Lee en Rien Waltmans hebben die naam bedacht. Twee oud-redacteuren, Nico van der 
Hoogt en Marc van der Lee blikken in dit nummer terug op de periode dat zij redac-
teur waren. 

• De Tegelse Schaakvereniging heeft dit seizoen het Persoonlijk Jeugdkampioenschap 
van Limburg georganiseerd. Joshua Ekkers is kampioen van de H-jeugd geworden en 
Max Warmerdam kampioen van de C-jeugd. Onze felicitaties! Zie ook de foto’s op 
de cover. Joshua en Max zijn zowel lid van de Venlose als van de Tegelse schaakvere-
niging.  

• Ook op landelijk niveau doen jeugdleden het goed. Bij het Open Nederlands Kampi-
oenschap Rapidschaak voor de Jeugd in Eindhoven behaalden Nick Bijlsma en Max 
Warmerdam de Nederlandse titel in hun leeftijdscategorie. Chapeau! Max bespreekt 
in dit nummer zijn partij uit de negende ronde van dit kampioenschap. 

• Het drietal Joep Nabuurs, Max Warmerdam en Dirk Bergmans was op zondag 20 
oktober in Stein om deel te nemen aan het Limburgs Kampioenschap Snelschaken. Zij 
kwamen gedrieën in de finalegroep en eindigden respectievelijk 4e, 8e en 12e. 

• De dag daarvoor, zaterdag 19 oktober, had Joep Nabuurs het open Noord-Limburgse 
rapidkampioenschap in Blerick al gewonnen. Verder speelden daar mee: Peter Schoe-
ber, Henk van Gool, Dirk Bergmans, Jan op de Laak, Bas van der Grinten, Sjors Clab-
bers, Hans van Mulekom en Kim Clabbers. 

• Twee weken later mocht Joep Nabuurs ook de eerste prijs mee naar huis nemen in het 
zogeheten Snerttoernooi in Asten. 

• Geert Hovens houdt van tradities. Zijn deelname aan het ‘17. Offene Internationale 
Bayerische Schach Meisterschaft’ in oktober is dan ook geen verrassing. Dat hij in de 
eerste ronde weer tegen ‘Linke Mik’ werd ingedeeld was wel een verrassing. Dit jaar 
werd hij 169e in een veld van de 476 deelnemers. 

• Namens Limburg mochten Max Warmerdam en Laurens Ekker dit seizoen in het 
Hutton toernooi (jeugdkampioenschap van teams van de onderbonden) spelen. Zij wer-
den respectievelijk 6e (B-team) en 8e (D-team). In de landelijke Jeugdclubcompetitie is 
Max met zijn Brabantse team STB uiteindelijk tweede geworden in de C-categorie. 

• Het traditionele Gong schaaktoernooi dat op 26 december op de kalender stond is door 
gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. 

mailto:patriciavanboekhold@live.nl
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• Tussen Kerst en Nieuw toog een grote groep VSV’ers naar het A74 Seniorentoernooi in 
Tegelen. De winnaar van vorig jaar, Peter Schoeber, continueerde zijn titel. Onder de 
deelnemers telden we ook nog Piet Thijssen (2e) , Hans van Mulekom, Jan op de Laak, 
Dick Kappert, Ger van Leipsig, Ad Burgmans, Piet Kuntzelaers en Harrie Wuts. 

• Nick Bijlsma, en Thijmen en Peter Smith zochten dit keer een wintertoernooi uit: in 
Böblingen bij Stuttgart. Nick en Thijmen scoorden 4 uit 9 en Peter 3 uit 9. 

•  In het Nieuwjaarstoernooi van RSC 't Pionneke in Roermond zagen we dit jaar Peter 
Schoeber, Dirk Bergmans en Hans Leenders. De beste prestatie was voor Peter Schoe-
ber (6e in de finale groep). 

• Bij onze zustervereniging in Blerick loopt momenteel het BSV Open. In een veld van 
30 spelers zitten zes Venlose deelnemers: Henk van  Gool, Peter Schoeber, Nico van 
der Hoogt, Peter Smith, Peter Timmermans en uiteraard de organisator Dirk Bergmans. 
Henk van Gool staat na vier ronden ongeslagen eerste en Peter Schoeber staat tweede. 

• Het Tata Chess tournament is net afgelopen. Zoals elk jaar was een grote groep 
VSV’ers afgereisd naar Wijk aan Zee: Bas van der Grinten, Boeb Jacobs, Dirk 
Bergmans, Geert Hovens, Henk van Gool, Jean-Paul Joosten, Max Warmerdam, 
Nico van der Hoogt, Peter Smith, Peter Timmermans en Piet Thijssen. Vermel-
denswaard zijn de eerste plaatsen van Boeb en Max in hun weekendvierkampen en nog 
een eerste plaats voor Max in zijn dagvierkamp. 

• In de LiSB competitie doen Venlo 3 en Venlo 4 het goed. Venlo 4 won zelfs de eerste 
twee wedstrijden met 4-0 en staat nu derde in klasse 3A. Jacqueline Verplakke is top-
scoorster met 2 uit 2. Ook Venlo 3 doet het uitstekend in klasse 1A. Zij staan tweede na 
drie ronden. Topscorer hier is Karl Jacobitz met 2,5 uit 3. 

• In de KNSB competitie lijken Venlo 1 en Venlo 2 de gevolgen te ondervinden van The 
Peter  Principle. Na vier ronden staan beide teams laatste in hun klasse. Nico van der 
Hoogt scoorde tot nu toe het beste met 2,5 uit 3. In dit nummer vindt u verslagen van 
de teamcaptains over de ronden 2 en 3. 

• ‘JOU MOET IK HEBBEN’ 
Met deze ontboezeming roept Nico van der Hoogt iedereen op om zijn interne partij in 
te leveren voor een bespreking in het clubblad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Boeb krijgt bijscholing. En niet alleen Boeb Jacobs, maar het hele derde team. On-
danks hun gezamenlijke schaakervaring van meer dan 300 jaar leren ze nog bij. En 
volgens Boebs column met klinkende resultaten. 
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Honderd Vizieren 
Door:  Nico van der Hoogt 
  
Een volgende formidabele mijlpaal is be-
reikt in de toch al zo rijke historie van de 
Venlosche Schaakvereeniging.1 
Wat is er dan aan de hand, wil u weten?  
Welnu, recentelijk is het honderdste exem-
plaar van ons onvolprezen clubblad, de 
VSV- vizier, van de persen gerold.  
En daar moet even met gepaste eerbied bij 
worden stilgestaan. Althans, zo luidde de 
eervolle oekaze die ik van het huidige re-
dactieteam mocht ontvangen. Dit in mijn 
hoedanigheid als oud(e)- eindredacteur 
van de nederige voorloper van ons huidige 
huisorgaan.  
Een opdracht geknipt voor de Oude Doos; 
twee vliegen in een mep zogezeid. 
 
 Tja, dan kom je natuurlijk al snel terecht in 
het retrospectieve perspectief; ofwel hoe 
was het vroeger en hoe is het zo gekomen? 
Op deze inderdaad relevante vragen wil ik 
in deze Oude Doos nader ingaan en enige 
zaken uit het verleden dienaangaande nog 
eens de revue laten passeren. Voor de “Ou-
de Hap”2 zal het wellicht met een glimlach 
worden gelezen, terwijl de jongere lezer 
zich mogelijk bekreunt over de primitieve 
omstandigheden zoals die lang geleden 
schering en impact waren… 
 Andere tijden. 
  
Maar nu ter zake. 
 Over die Viziervoorlopers. 

                                                 
1 v.h. De Koninklijk Erkende. Maar dat mag van Hoger-
hand niet meer. 
2 “Oude Hap”, ach het is niet kwaad bedoeld hoor! 

 In het archief zijn  de oudst bekende club-
bladachtige VSV geschriften  medio de 
jaren vijftig te vinden. In april 1954 ver-
schijnt het eerste nummer van een maande-
lijks te verschijnen “cluborgaan”. Het blad 
wordt gedomineerd door secretaris Dom-
meck. Hij is redacteur en verzorgt het ty-
pewerk.3 Iets van zijn hem kenmerkende 
ironische humor lezen we in een opmerking 
in het blad na de jaarvergadering in ’54: 
 
“Als de voorzitter de voorzittershamer niet 
had vergeten, had hij waarschijnlijk het 
schaken tijdens het vergaderen kunnen te-
gengaan”.  
 
Hay Dommeck, later naar de damclub overgelopen 

 
De illustere secretaris in 1950 
 
 Na 1957 komt de vereniging in een ernsti-
ge dip terecht. Het ledenaantal loopt terug 
tot 28. En, tijdens de jaarvergadering van 
1958 mochten de 6 bestuursleden slechts 
één lid verwelkomen. Dat overigens 3 
kwartier te laat binnenkwam… 
Dientengevolge verschijnt het clubblad nog 
maar onregelmatig, mondjesmaat of in het 
geheel niet. In de jubileumuitgave van 1985 
speculeert de auteur Drs. J.J.Thijssen:  
 
“Boosheid over het uitdaagsysteem? Of 
wellicht het destijds nieuwe medium Televi-
sie met sinds 1955 Europacupvoetbal? Of 
gewoon een onverklaarbare inzinking, zo-
als iedere vereniging die wel kent?” 
 
Gelukkig volgen na de magere daarna al 
snel weer vettere jaren. Zie ook: Genesis 41:1-4 

                                                 
3 Typemachine→voorloper van de printer. Met behulp 
van toetsen werden letterhamertjes aangeslagen die dan 
d.m.v. een inktlint een letter of ander teken op papier 
deden verschijnen. Om je, postuum, dood te lachen! Men 
had al wel de moderne toetsenbordindeling. (QWERTY) 
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  Het zal echter nog tot 1968 duren vooral-
eer er weer zoiets als een clubblad ver-
schijnt.  
De titel van het nieuwe periodiek past de 
club als een warme handschoen, zonder 
opsmuk, zakelijk en direct, geheel in lijn 
met het nuchtere karakter van onze vereni-
ging  wordt het: “MEDEDELINGEN” 
geheten. En de inhoud wordt derhalve dan 
ook consequent zodanig vormgegeven. Uit-
slagen, mededelingen(!), standen, pro-
gramma’s en aankondigingen vullen 2 of 4 
losgevouwen A’4tjes. Verantwoordelijk 
voor de inhoud zijn vooral wedstrijdleider 
Huub Borghouts en secretaris Lou Heuts.  
 

  
 
                   
 
Huub en Lou 
 

Een blik op het nr. 5 van 1969. 
 

 
 Nieuw lid: Paul van der Sterren! Hij zal, 
zo wordt verderop gemeld, vanaf de 5de 

ronde met de competitie gaan meedoen. En: 
L. Driessen toen woonachtig in de v. Laer-
straat 8 te Blerick. Van hem kreeg de ver-
eniging onlangs een aantal exemplaren van 
die “MEDEDELINGEN” toegezonden. 
Daarbij tevens enige uitgaven van het 
“Mededelingenorgaan L.S.B.” als kwar-
taalschrift. Redacteur: Jac Jansen! Tevens 
P.R.O. man.4 
 

 
 
Een opname van 28 maart 1971. Dr. Robert Hübner 
tijdens een simultaan in Venray. Hübner is aan zet tegen 
Léon Driessen. Links naast Léon een jonge Paul van der 
Sterren. Rechts achter Hübner: Jac Jansen.  (Bron: Léon) 
 
 Midden jaren 70, de economische vooruit-
gang die hand over hand toeneemt, voort-
schrijdende technieken, het uitdijende le-
denbestand vanwege de nu zo gesmade ba-
byboomers, geven aanleiding tot innovatie.  
Niet langer wordt het eenvoudige medede-
lingenblad presentabel geacht; iets nieuws 
moest er komen! 
En zo geschiedde. In 1976 vindt de geboor-
te plaats van een nieuw clubblad,  gedoopt 
tot: 
 

“OFFICIEEL ORGAAN VAN DE    
KON.ERKENDE VENLOSE 
SCHAAKVERENIGING”. 

 
Een hele mond vol inderdaad.  
Maar mag het? 
Toen mocht het nog. Kon. Erkende.  
De voorzitter Harry Reijnen schrijft vol 
trots in zijn voorwoord: 
                                                 
4 Hartelijk dank hiervoor, Léon! 
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“Lang gewacht en stil gezwegen 
  Niet gedacht en toch gekregen. 
Dit aloude rijmpje komt uw voorzitter en 
menigeen van de andere oudere leden in 
gedachten bij de verschijning van het eer-
ste nummer van dit nieuwe periodiek.” 
 
 

 
 
Voorzitter Reijnen (met pijp) in een simultaan in 1973 te 
Venlo tegen oud-wereldkampioen Dr. Botwinnik. Rechts 
doet Jan Peters zijn zet. 
 
 Het eerste nummer is nog slechts karig 
gevuld en ontstijgt het “Mededelingen”- 
niveau amper. Wel valt er in de rubriek 
“Ingezonden stukken” een tijdnoodincident 
tijdens een externe pot te noteren; Jos Rie-
vers wordt het slachtoffer van onverkwik-
kelijke notatieperikelen. Auteur anoniem. 
Ook de obligatoire opruimellende komt 
voorbij. De leden blijven laks. Daarom 
schrijft penningmeester Peter Artschwager: 
 
“…Misschien geloven zij dat op de 
klubavond omstreeks 24.00 uur een knecht 
komt die alles opruimt.”  
 
 Ach, sommige zaken veranderen nooit… 
Verder lezen we een wat wankel bericht 
van de jeugdleider… Nico van der Hoogt. 
Het blad wordt vervolgens in A4 formaat 
opgeleverd en  gestoken in een kloeke om-
slag met de nijdige kleuren geel en zwart. 
Het ontwerp daarvan is van de hand van 
mijn echtgenote. Mede geïnspireerd door 

de toenmalige successen van V.V.V.5 komt 
zij tot de volgende kaft: [kleur: zie website] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En al snel ontwikkelt het blad zich ook 
inhoudelijk, onder auspiciën van de excel-
lente eindredacteur Sef Schuurmans, tot 
een lezenswaardig periodiek. Die (Sef) zelf 
trouwens over een eminente pen beschik-
te… 
 

 
 
Sef (met baard) als kampioen van Limburg in 1987. 
 
Tot mijn schrik schiet me nu te binnen dat 
ik enkele jaren veroordeeld ben geweest om 
de pagina’s  op mijn school te stencilen. 6 

                                                 
5 Het zijn de gouden jaren van Rob Baan, Mikan, De 
Koes, Pietje Pala, Stefan (1 minuut wissel) Kurcinac, 
van der Weide enz. Moet je nou eens zien… 
6 stencilen→ de jongere garde moet maar ff googelen 
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 Dat gaat jarenlang goed. Tot er in 1984 
plots door het bestuur een nieuwe club-
bladmutatie wordt geannonceerd. 
Het schrijft dan:  
“De laatste maanden is er in onze vereni-
ging een discussie op gang gekomen over 
ons clubblad. Zowel omslag, vormgeving 
als inhoud is voor vele leden niet geheel 
naar wens”… 
 De omslag is duur en het formaat deugt 
niet. Er wordt overgeschakeld naar het hui-
dige, handzame A5 kaliber. De lay-out 
blijft vooreerst hetzelfde.  
Dat kondigt een volgende verandering aan. 
En inderdaad. We schrijven het jaar A.D. 
1984. Het bestuur benoemt ene Nico van 
der Hoogt  tot nieuwe hoofdredacteur. Die 
stemt in… En die laat door zijn eega we-
derom het blad van uiterlijk veranderen. 
Nu verschijnen de Stichters van de stad 
Venlo annex stadhuiscontouren op de voor-
zijde: Flujas en zijn vrouw Guntruud. Als 
alter ego’s van de Koning en Zijn Dame. 
Fraai! 

Ontwerp en kalligrafie: Ellen van der Hoogt-Berden 
 
Dankzij de bijdragen van een vaste groep 
kopijleveranciers o.a.  de wedstrijdleider, 
de teamleiders met hun verslagen, de par-

tijanalyse van wijlen Wim Jacobs, diverse 
berichten, de crypto’s van Hay Ophey, 
wordt de leeswaardigheid nog verder opge-
krikt. Foto’s en cartoons verschijnen. Dia-
grammen worden toegevoegd! En hier 
breekt me het klamme zweet weer uit als ik 
terugdenk aan de avonden, waarop ik als 1 
ijverig bijtje die dia’s fabriceerde. Bij drui-
pend kaarslicht en met een loupe gewa-
pend, wreef ik de figuurtjes 1 voor 1 af op 
een ledig diaveld. Dat duurde. Naderhand 
bleek dan vaak dat bijv. pion h6 op h7 
moest staan. Slapeloze nachten… Ach, het 
was de tijd vóór de Homo Telefonensis, 
Twitterius en Feestboek. Van berenvel en 
mammoet en ijstijd. Loodzware ernst. Tja. 
 

 
 
“Nee, Anachron, die sabeltand mot op b3…” 
 
 En elk jaar verschiet het blad als een ka-
meleon van kleur. Handig.    
Dit gaat zo’n 14 jaar lang zijn gangetje. 
Dan vindt ondergetekende het na 100 
nummers wel welletjes en gaat zich voor-
bereiden op een nieuwe uitdaging: het 
teamleiderschap van Venlo II. 
Maar niet dan nadat mijn successie uitste-
kend geregeld was. Marc van der Lee werd 
in 1998, op mijn voorspraak, gevraagd en 
bereid gevonden mijn taken over te nemen. 
Een voortreffelijke keuze, hij bleek al re-
dactionele ervaring te hebben. Met een blad 
van de Modelvliegclub.  
Zijn 2de (1ste?) hobby. 
Een gouden greep dus. 
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 Als eerste laat Marc na 3 nummers tot mijn 
lichte spijt de Flujas Guntruud uitvoering 
los en kiest voor een modernere, zakelijke-
re benadering. Hij scoort liefst 70 vizieren! 
 

 
                                               Ontwerp: Rien Waltmans 
 
Tja, nieuwe monniken, nieuwe kappen. 
 

 Marc 2006 na een externe zege… 
 
 
Hij blikt in deze aflevering ook terug op 
zijn tijd als eindredacteur.  
 
 En al vrij snel wordt de lay-out weer ge-
wijzigd. Grotendeels in die van het blad dat 
u nu in handen hebt. Dat nu alweer 30 afle-
veringen lang met groot vakmanschap en 
enthousiasme door het nieuwe redactionele 
triumviraat Peter Smith, Ad Burgmans en 
Albert Houwen voor u wordt samengesteld. 
Ik hoop van ganser harte dat ons orgaan tot 
in lengte der jaren een van gezondheid bla-

kend, papieren blad zal blijven. En niet 
slechts digitaal te lezen zal zijn. Want eer-
lijk, ik zie u niet zo snel met een laptop op 
het kleinste kamertje de nieuwste Vizier 
spellen… Of wel soms? 
 

“Verdikkeme, Vizier vergeten en nog 20 minu-
ten te gaan. En sh.., het toiletpapier is op…” 
 
 
Dank aan allen die telkens weer voor ons 
prachtige blad in de weer zijn! 
 
Tot slot nog maar eens lachen: 

 
 
Een van de originele cartoons van Wim Meijer ©   7 
 
En daar zult u het mee moeten doen! 
 
W.G. Nico 
 

                                                 
7 Stômmen aezel→ [Venloos dialect], stomme ezel. Licht 
pleonasme. Wim tekende indertijd (voor) de humoristi-
sche cartoons, die ook nu nog geregeld in ons blad op-
duiken. 
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TERUGBLIK VIJFENZEVEN-
TIG CLUBBLADEN 
2 “Organen” en 73 “Vizieren” 
 
Door Marc van der Lee 
 
Nico liet destijds weten dan met honderd 
stuks “Officieel Orgaan” de rode streep 
bereikt werd en dat er over opvolging na-
gedacht moest worden. Of ik het wilde 
doen? Dat deze vraag zou komen was snel 
duidelijk. Een korte bedenkpauze maar het 
besluit was al genomen. Onder voorzitter-
schap van Theo van Spijk was voortgang 
van de clubbladtraditie – hij was een man 
van het geschreven gedrukte woord – één 
van de hoekstenen van de vereniging. 
 
Waarom een nieuwe naam? Het clubblad 
was naamloos, het werd gewoon ‘clubblad’ 
genoemd. Het zou een naam worden die 
makkelijk blijft ‘hangen’. Met Rien Walt-
mans werd de naam ‘VSV Vizier’, kort 
‘Vizier’ snel gevonden. Vizier paste goed 
bij het strijdvaardige karakter van het 
schaakspel en draagt ‘visie’ uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ontwerp: Marc 

Er moest ook een nieuw frontje komen. 
Valuas (Venloos: Flujas) en Guntrud kon-
den terug naar de Akkermannen. Het werd 
aanvankelijk een ietwat suf café-
interieurtje, later vervangen door de twee 
Stauntonpaardjes. 
Naarmate het aantal vorderde – het werden 
er uiteindelijk 75 – werd het steeds meer 
een ‘automatisme’. Het clubblad maken 
betekende tekstverwerken, soms tot in de 
kleine uurtjes als een soort tijdnoodduel, 
altijd opletten dat bij de automatische spel-
lingscontrole uit stond! Nico bleek zijn ei-
gen bijdragen heel nauwgezet te herlezen! 
Er werd altijd goed ingestuurd, competitie-
updates, bestuursmededelingen, toernooi-
verslagen, schaaktechniek, noem maar op. 
 
Huub Borghouts verdient een speciale ver-
melding. Jarenlang was híj het die met de 
print-outs naar de copy service ging en daar 
net zolang kopieerde, vouwde en niette tot 
alles klaar was. Ook de verzending, deels 
rondbezorgen, deed hij er eventjes bij. Nog 
een reden om altijd naar kwaliteit en conti-
nuïteit te streven. 
Later werd Huub werk uit handen genomen 
door verwerking bij Ger van Leipsig’s 
werkgever Xerox, die ook de adressering 
aankon. Er werden in één keer kant-en-
klare boekjes gemaakt. 
 
Mijn laatste nummer verscheen een maand 
na het plotselinge overlijden van Paul van 
der Ven ten gevolge van een duikongeval 
in Duitsland. Dat was in juli 2009. 
De nieuwe redactie werd een samenwer-
kingsverband waarin Peter Smith een cen-
trale positie inneemt. Ron Vink en Zef 
Hendriks waren er eerst bij betrokken maar 
droegen de functie later over aan Albert 
Houwen en Ad Burgmans. 
Peter automatiseerde verder, de omslag 
werd per nummer actueel. 
 
 



 13 

KNSB COMPETITIE RONDE 1 
ASV  -  VENLO 1  
 
door Henk van Gool 
 
Degradatieduel 

 
Een echt degradatieduel vond al in de 2e 

ronde plaats. Het betrof namelijk een wed-
strijd tussen twee promovendi uit de tweede 
klasse van vorig seizoen. En zoals bekend 
hebben deze ploegen het altijd moeilijk in 
de eerste klasse. Het niveau ligt immers 
significant hoger. Winst in dit duel zou een 
belangrijke stap richting lijfsbehoud bete-
kenen. 
 Helaas begon de dag voor ons ongelukkig.  
Omdat een deel van de A73 wegens werk-
zaamheden was afgesloten en ik Joep nog 
moest ophalen in Horst, kwam ik later in 
Arnhem aan dan ik gepland had. Vanuit de 
auto moesten we meteen achter het bord 
plaatsnemen. Geen ideale voorbereiding op 
een belangrijke wedstrijd. 
Veel vervelender was dat Thomas niet op 
tijd kwam opdagen. De match vond in het 
Grand-café van het Color Business Center 
Arnhem Lorentz plaats. Thomas had die 
dag echter zijn navigatiesysteem aan zijn 
vrouw uitgeleend en landde prompt bij een 
ander Grand-café elders in de binnenstad. 
Pas heel laat wees iemand hem erop dat hij 
aan de rand van Arnhem moest zijn. De 
taxi, die hij met spoed regelde, wist hem 
echter niet meer op tijd bij de speelzaal af 
te leveren. 
Hoewel opponent Otto Wilgenhof de partij 
nog wel wilde spelen was de wedstrijdlei-
der onverbiddelijk: een reglementaire ne-
derlaag voor bord 6 van Venlo. Thomas 
was ontroostbaar maar het team nam het 
hem niet kwalijk. Zulke dingen gebeuren nu 
eenmaal. 
We moesten nu met zijn negenen het beste 
ervan zien te maken. En we kwamen heel 
ver. Maar helaas niet ver genoeg. 
 

 
 

Max Warmerdam – Remco de Leeuw  
1 – 0 
 
Onze jonge invaller Max liet meteen zien 
uit welk hout hij is gesneden. Hij dwong 
zijn tegenstander al na 14 zetjes op de 
knieën, waarbij aangetekend dat het natuur-
lijk in eerste instantie Remco was die zich-
zelf om zeep hielp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remco had 13..,Pc5? gespeeld en miste 
even dat hij na 14.Pxc5,Dxc5 15.Da4+ 
geen stuk er meer tussen kon zetten en dus 
gedwongen was met zijn koning naar d8 te 
gaan. Met zijn koning kwetsbaar in het 
midden (en de witspeler klaar om met Lf2 
en 0-0, later gevolgd door c4-c5, de aanval 
voort te zetten) zag Remco het niet meer 
zitten. In plaats van zich te laten pijnigen 
koos hij voor een snelle executie door de 
partij onmiddellijk op te geven. 
In eerste instantie liep ASV nu uit door ne-
derlagen van Thijmen en Nick. 
 
Thijmen Smith – Jaap Vogel  0 - 1 
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Jaap had in de Franse opening een pion 
geofferd om een onaantastbaar paard op  d5 
te verkrijgen. Omdat hij ook nog over de f-
lijn heerste moest Thijmen op eieren lopen 
om het evenwicht te bewaren. Onder tijds-
druk lukte hem dat niet. 
30.De1?, (30.Lg5! was noodzakelijk om 
uit de druk over de 2e rij te ontsnappen.) 
30..,Tf2?! (30..,Tf1+ wint al materiaal) 
31.Dg1?,T8f3! (dreigt 32..,Txh3+) 
32.Dh2,h4?! (mist een eenvoudige stuk-
winst: 32..,Td3 maar zwart staat al op 
winst) 33.Lg5,Tg3 34.Td2,Tf1+  
35.Txf1,Dxf1+ 36.Dg1,Dxg1 
 37.Kxg1,Txg5 en zwart won. 
 
Nick Bijlsma – Eelco de Vries  0 – 1 
 
Nick leek na de opening zijn tegenstander 
in de tang te hebben. Een onnauwkeurig-
heid op de 17e zet brak hem echter op. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In plaats van 17.c3? had de profylaxe 
17.Pd3 voordeel vastgehouden. Nu blies 
Eelco met tempo Nicks damevleugel op. 
17..,a5 18.Pd3,a4 19.Lc2,a3 20.e5,axb2 
21.exd6,Dxd6 22.Pe5,Ld5 en zwart kwam 
vanwege wits versplinterde damevleugel 
duidelijk in het voordeel. Na wat ups en 
downs verzilverde Eelco zijn voordeel uit-
eindelijk op de 44e zet. 
 
Joep en Rainer brachten Venlo weer terug 
in de wedstrijd. 
 
Michiel Blok – Joep Nabuurs  0 – 1 
 

In een Nimzo-Indiër ging Michiel opzichtig 
in de fout. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michiel speelde 14.f4? waarschijnlijk om 
zwarts centrum aan te tasten en Tf1 te acti-
veren. Hij vergat daarbij even dat hij een 
levensgroot gat op g4 liet vallen. Joep pro-
fiteerde meteen: 14..,Pg4 15.Ld2? verer-
gert de zaak alleen maar 15..,Dh4 
16.Tf3,Pxh2 17.Tb1, cxd4 een nuttige tus-
senruil om het zwarte paard van a5 te acti-
veren. De toren op f3 gaat toch nergens 
heen 18.cxd4,Pc6 19.Pe2,Pxf3+ en met een 
kwaliteit meer won Joep gemakkelijk. 
 
Rainer Montignies - Wouter van Rijn  
1 – 0 
 
Een symmetrisch Engelse opening mondde 
uit in een gecompliceerde structuur waarin 
beide spelers lang met hun stukken laveer-
den. Uiteindelijk maakte Rainer op de 34e 
zet een kwaliteit buit, maar door het onge-
balanceerde karakter van de stelling moest 
hij zeer nauwkeurig spelen om de zege in 
het verre eindspel veilig te stellen. 
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Ondanks de kwaliteit achter leek zwart met 
zijn vrijpionnen en drie lichte stukken op 
de koningsvleugel gevaarlijke tegenkansen 
te hebben. Wit had hier echter een methode 
om naar een overzichtelijke winststelling af 
te wikkelen. 
53.Lxe5!,Lxe5  54.Pxe5,Pe4+  
55.Kg2,Kxe5  56.Kxh2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De zwarte vrijpionnen zijn iets verder op-
gerukt, maar koning en toren weten ze af te 
stoppen. 56..,Pd2 57.b4,h4 58.Th7,Pf3+ 
59.Kg2,Kf4 60.Tf7+,Ke3 61.a5,Pe1+ 
62.Kf1,g3 63.Te7+,Kf3 64.Txe1,h3 
65.Kg1,h2+ 66.Kh1,Kf2 67.Ta1  1 – 0 

 
Onderin wist ASV weer verschil te maken. 

 
Leon van Tol – Carsten Fehmer  ½ - ½  

 
Ook hier een symmetrisch Engels, ditmaal 

had de speler van Venlo de zwarte kleur. 
Carsten offerde in een vrij gesloten struc-
tuur op de 19e zet een kwaliteit met de be-
doeling over de zwarte velden te gaan do-
mineren. Dit had bijna succes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maar dan had hij in de tijdnoodfase wel 
zijn paard moeten activeren: 
28..,Pc2! 29.Txf4,exf4 30.Df2,Pxe1 of 
29.Tb1,Tg4 30.Dh3,Dg5 31.Txc2,Th4 
vangt de witte dame waarna de zwarte da-
me domineert over de witte torens. Dit kun 
je in tijdnood gemakkelijk over het hoofd 
zien. 
Carsten speelde 28..,Tg4 waarna 
29.De3,Dg7 30.Dh3,Dg5 31.Te3,Th4 
32.Dg3,Tg4 33.Dh3 tot zetherhaling leid-
de. 
 
Peter Schoeber – Dirk Hoogland 0 – 1 
 
Peter was in een Bird opening op weg naar 
een aangenaam initiatief op de zwarte ko-
ningsvleugel toen hij pardoes een pion liet 
hangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand na 14.Le3?? 
De loperzet onderbreekt de verdediging van 
de dame. Vanwege de penning van de d-
pion staat pion e4 plotseling niet meer ge-
dekt. 14..,Pxe4 
Daarna was het vechten tegen de bierkaai. 
Peter rekte de strijd nog tot de 50e zet maar 
stond toen ook mat. 
 
Rudi en Henk konden ondanks een duidelijk 
betere stelling het tij niet keren. 
 
Frank Schleipfenbauer – Henk van Gool 
½ - ½  
 
Henk experimenteerde – na huisanalyse en 
bestudering van Franks partijen – met een 
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systeem dat het midden hield tussen een 
Pirc, Caro-Kann en Scandinavisch. In eer-
ste instantie kwam hij met de rug tegen de 
muur te staan, maar toen Frank op dwaal-
wegen geraakte won Henk een pion en leek 
het erop dat hij het eindspel ging winnen. 
Een rekenfout gaf Frank echter voldoende 
tegenspel om het evenwicht te handhaven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier behoudt 48..,Tb8! Winstkansen. Ik 
wilde snel mijn paard terug in de verdedi-
ging brengen en miste dat na 48..,Pf5 
49.Le8, Pd6 50.c5,Tb7 niet gaat wegens 
51.Ta6,Ke7 52.Lc6 en beide zwarte stuk-
ken staan aangevallen. 50..,Tb8 51.Ld7,Pc8 
52.Tc7,Pe7 53.c6 is gelijkspel aldus Rybka. 
Ik probeerde nog 49..,Pe7 50.c5,Tb1 
51.c6,Tc1 maar ging na 52.Ld7,Pd5 
53.Le8,Pe7 54.Ld7,Pd5 onder tijdsdruk op 
zetherhaling in. Thuis kwam ik erachter dat 
ik met 54..,Kg5! 55.Le8,Pf5! (dreigt 56..,h4 
57.Pg3 en 58.Th1 mat) nog een winstpo-
ging had kunnen doen. 
 
Bob Beeke – Rudi van Gool  1 - 0 
 
Misschien wel de beslissende partij van de 
match, hoewel je een teamnederlaag nooit 
aan één partij mag ophangen. Rudi voerde 
vanuit de opening de boventoon en lang 
leek het erop dat zijn opponent onder de 
voet zou worden gelopen. Deze verdedigde 
zich hardnekkig en stelde telkens weer 
nieuwe problemen. Toch stond Rudi, zelfs 
nadat hij een kwaliteit moest geven, nog 
steeds op winst. 

In de uiterst gecompliceerde partij kwam 
het omslagpunt in de tijdnoodfase op de 39e 
zet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier houdt zwart met 39..,Dxe3,f6 
40.Lh6,Tdf1 41.Dc5 groot voordeel. Na het 
gespeelde 39..,Tb8?! 40.f6,Lf8 
41.Td7,Lg6 42.Le4,c2 43.Db3+,Kh8 
44.Lxg6! was de situatie allerminst duide-
lijk, want het voor de hand liggende 
44..,c1D+ verliest na 45.Kh2 en zwart moet 
met 45..,Dc7 de dame teruggeven omdat hij 
na b.v. 45..,hxg6 46.Df7 mat gaat. 
Rudi hield op dat moment de partij nog in 
evenwicht door met 44..,Dc6+! 
45.Kh2,Dxd7 de toren terug te winnen. Na 
46.Lxc2 was het echter wit die het initiatief 
verkreeg. Enkele zetten later ging het defi-
nitief mis voor Rudi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48..,Lh6? Hier was b.v. een zet als 48..,h5 
nodig geweest om de koning een “luftloch” 
te geven. Nu maakte Bob gebruik van de 
matdreiging op g8 om een pion te verove-
ren. 



 17 

49.Tg2,Pc6 50.Pxb5 daarna ging het hard: 
50..,Lf4+ 51.Kh1,h5 52.Pd6,Lh6 
53.Pf7+,Kh7 54.Pxh6 schakelt een verde-
diger uit 54..,Kxh6 55.Ld5,Pd4 56.f7 die 
pion valt nauwelijks meer af te stoppen 
56..,Pf3 57.Tf2,Tb1+ 58.Kg2,Pe1+ 
59.Kh2 en zwart gaf op. 
 

Uitslag: 6-4 voor ASV. 
Een belangrijke nederlaag, waarna het ze-
ker is dat we een heel moeilijk seizoen te-
gemoet gaan. Maar wie weet. Ons team 
heeft wel eens vaker veerkracht moeten 
tonen. Eens kijken waar we dit jaar nog toe 
in staat zijn. 

KNSB COMPETITIE RONDE 3 
PAUL KERES – VENLO 1   
 
door Henk van Gool 
 
Verkeerde sleutel 
 
De expeditie naar Utrecht was door mij 
goed voorbereid. Iedereen was dan ook 
netjes op tijd bij de speelzaal. Er was ech-
ter één ding waar ik  niet op voorbereid 
was: de speelzaal kon niet betreden wor-
den. Bij buurtcentrum De Leeuw hing een 
groepje Utrechters rond, tassen vol spel-
materiaal in de hand. In een hoekje stond 
één van hen druk te telefoneren. 
Wat bleek? De beheerder van het buurtcen-
trum had kennelijk een verkeerde sleutel 
meegegeven. Hierdoor kon de deur niet 
open. Een andere ingang bleek ook ontoe-
gankelijk. Aangezien de beheerder onbe-
reikbaar was bleef De Leeuw  potdicht. 
Maar geen nood, Utrecht is groot en heeft 
meerdere schaakverenigingen. Al ras werd 
contact gelegd met de schaakvereniging 
Utrecht, die in het luxe denksportcentrum 
Den Hommel resideert. Er was nog een 
ruime zaal beschikbaar om zowel Paul Ke-
res 1 en Venlo, als ook Paul Keres 2 en 
Vianen DVP onderdak te bieden. 
Het was alleen nog zaak de vier wachtende 
teams bij buurtcentrum de Leeuw naar 
denksportcentrum Den Hommel te verhui-
zen. 
Omdat de Venlonaren grotendeels met de 
trein gekomen waren kon dit logistieke 
problemen opleveren. Gelukkig waren 
Thomas en Frans met de auto waardoor 
90% van team Venlo alvast vervoer had. 
Omdat Peter met de wedstrijdleider mee 

kon rijden kwam alles op zijn pootjes te-
recht. Veertig minuten later werden in de 
nieuwe speellocatie de klokken in werking 
gesteld. 
Ik informeerde nog even bij de wedstrijd-
leider of de thuisclub reglementair geen 
tijd in mindering gebracht zou moeten krij-
gen. Zijn zij immers niet verantwoordelijk 
voor de beschikbaarheid van de speelzaal 
op het afgesproken tijdstip? 
De wedstrijdleider beoordeelde de situatie 
als overmacht en besloot iedereen onder 
gelijke condities te laten starten. Ik accep-
teerde het oordeel enigszins verbaasd. In 
de Duitse competitie was een thuisteam 
hier echt niet mee weggekomen. Daar zijn 
de regels dermate strak, dat men al ver-
plicht is een kwartier voor aanvang van een 
wedstrijd de teamopstelling in te leveren, 
laat staan dat men een vertraging van bijna 
drie kwartier zonder sanctie zou accepte-
ren. 
Maar goed, de Duitse competitie is de Ne-
derlandse niet. In (de schaakcompetitie 
van) ons kikkerlandje heerst nu eenmaal 
een cultuur van gedogen, gemoedelijkheid 
en tolerantie. 
Daarbij vond ik het achteraf wel best zo. 
Het gaat toch wringen als men een wed-
strijd wint, omdat de tegenstander met gro-
te tijdsachterstand de partijen moest aan-
vangen. Ik verkies dan toch het eerlijke du-
el. 
Eerlijkheid heeft wel zijn keerzijde. Het 
niveauverschil tussen Paul Keres en Venlo 
werd duidelijk merkbaar en hoewel we hier 
en daar wel onze kansjes kregen werden we 
uiteindelijk toch op een terechte nederlaag 
getrakteerd. 
De borden op een rijtje: 



 18 

Bord 1 
Nick Bijlsma – Hugo ten Hertog 0 – 1 

 
Tijdens de wandeling naar de speelzaal 
kwam Nick bij mij lobbyen. Hij had in eer-
dere ontmoetingen tegen Hugo goede resul-
taten behaald. Of het een idee was dat hij 
het op bord 1 tegen Hugo zou opnemen? Ik 
overwoog kort. Eigenlijk had ik een andere 
opstelling in gedachten, maar je weet nooit 
wie het goed gaat doen tegen een Fide 
meester met een rating van bijna 2400. 
Daarbij was het vrij zeker dat Hugo bij 
Paul Keres op één zou zitten, hij had er de 
voorgaande wedstrijden ook gebivakkeerd, 
dus waarom zou ik het niet proberen met 
iemand die ervaring met Hugo’s speelstijl 
heeft? Ik gaf mijn fiat en de opstelling werd 
aangepast. Al snel bleek echter dat deze 
Hugo een heel stuk verder was dan de Hu-
go van de jeugd NK’s. Deze jongen strafte 
Nick’s ietwat optimistische aanpak van de 
Pirc genadeloos af. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het is al duidelijk mis met de witte stelling. 
De witte monarch staat in zijn blootje in de 
huiskamer, terwijl de zwarte dame en haar 
lopers hem net met een bezoek vereren. 
Nick probeerde nog in troebel water te vis-
sen, maar na 23.Pb5?,Dxa4 24.Pc7,De4+ 
25.Kf2,Ld4+ 26.Kg3,Le5+ 27.Lf4,Lxf4+ 
28.Dxf4,Dxh1 bleef Hugo een stuk voor.  

 
Bord 2 
Demre Kerigan – Maarten Strijbos  0 – 1 

 

Een zware, strategisch en tactisch moeilijke 
en diepe partij die waarschijnlijk door wei-
nigen begrepen is. Demre offerde op de 12e 
zet een kwaliteit om Maartens onderont-
wikkelde stelling in een houdgreep te kun-
nen houden. Uiteindelijk werd Maarten 
gedwongen het materiaal terug te geven om 
zijn stelling te bevrijden, maar hij boette 
daarbij nog wel een pion in. Beide spelers 
begonnen aan een eindspel met Dame,toren 
en loper. Omdat de lopers van ongelijke 
kleur waren en de pionnenstructuur a-
symmetrisch, was de stelling dermate in 
onbalans dat Maarten nog voor lijfsbehoud 
kon vechten. Demres damevleugelpionnen 
bleken kwetsbaar omdat Maarten met zijn 
andere kleur loper de witte velden domi-
neerde. Demre moest de ene na de andere 
damevleugelpion prijsgeven. 
Zo kwam Maarten zelfs een pion vóór en 
gloorden er onverwacht winstkansjes aan 
de horizon. Door de schaaktechnische pro-
blemen was Demre in tijdnood geraakt en 
onder tijdsdruk maakte hij uiteindelijk de 
beslissende fout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier moest de witspeler eigenlijk de koning 
opjagen. Bv. 52.Db8+,Ka6 53.Da8+,Kb5 
54.De8+,Kb4 55.De4,Ld7 56.Le3,Db5 
57.Db1+,Ka4 58.Da2+,Kb4 59.Db2+,Ka4 
60.Da2+ met remise door eeuwig schaak. 
Demre besloot het op een wedloop aan te 
laten komen door de d-pion tegen de g-pion 
te ruilen: 52.Dxg6,Dxd5 maar in het ver-
volg bleek zwarts vrije c-pion stukken ge-
vaarlijker dan het witte boertje op de g-lijn. 
Zie het vervolg: 53.Le3,Lc6 54.Df6,c3 
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55.g5,Dc4 56.Kg3,De2 57.Df4,De1+ 
58.Kg2,c2 59.g6,Dc3 60.Lc1,Ld5 
61.Df5,Dd4 62.Dg5,Dd3 63.Dg4,De2+ 
64.Kg3,De1+ 65.Kg2,Dxc1 66.Dd7+,Ka6 
67.Dxd5,Dd1 68.Dc4+,Kb7 69.Df7+,Kc6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70.g7?? Na 70.Df4+ had de pot nog lang 
kunnen duren. Nu was het na 70..,Dd2+ 
71.Kg3,c1D over en sluiten. 
 
Bord 3 
Rudi van Gool – Peter Lombaers  1 – 0 
 
Rudi kreeg de Hollandse Leningrader tegen 
en omdat hij het systeem zelf met zwart al 
jaren speelt kent hij alle ins en outs. Met 
wit wist hij dus een variant op het bord te 
brengen die voor zwart erg lastig is. Toch 
verwaterde zijn voordeel omdat zijn ko-
ningsaanval stukliep op de scherp bereken-
de verdediging van Peter. Net toen Rudi 
zich kon opmaken voor een lastig eindspel 
blunderde zijn opponent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

43..,Tf8?? Zwart wilde met toren f8-g8 
geforceerd de torens ruilen, zodat hij daar-
na wits damevleugelpionnen kon gaan 
snoepen. Hij trapte hierbij echter in een 
venijnig valletje: 44.Pc7,Tg8 45.Pe6+! on-
derbreekt met schaak de verdediging van de 
zwarte toren 45..,Kb4 46.Txg8 en wit won 
het eindspel. 

 
Bord 4 
Xander Wemmers – Joep Nabuurs  1 – 0 

 
Een standaard Benko gambiet. Joep offerde 
de b-pion in ruil voor druk op de dame-
vleugel. Xander wist de pion echter te 
handhaven en maakte gebruik van het feit 
dat alle zwarte stukken op de damevleugel 
geconcentreerd waren, om een initiatief op 
de andere vleugel te starten. Toen Joep zijn 
pionnetje eindelijk terug had, werd hij op 
de koningsvleugel overlopen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De zwarte koning wordt uit zijn veste ge-
jaagd. 35..,Tg8 36.Th4+,Kg7 
37.Dh6+,Kf6 38.Tf4+,Ke5 39.Dg5+,Kd4 
40.e5+,Kc5 41.Tc4+!,Kxc4 42.Dc1+ met 
damewinst, 42..,Kxd5 43.Dxc7,dxe5 
4.Dxe7 en Joep gaf op. 

 
Bord 5 
Henk van Gool – Jan Breukelman  0 – 1  

 
In een Catalaan raakte ik mijn c-pion kwijt 
maar kreeg daar wel een ontwikkelings-
voorsprong en een stevige druk in het cen-
trum en op de damevleugel voor terug. 
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Even leek het erop dat ik op winst kon gaan 
spelen, toen mijn tegenstander een truc 
overzag, waarna ik een gedekte vrijpion 
kon creëren. Ik wist echter geen gebruik te 
maken van mijn ruimtevoordeel. Jan daar-
entegen wist zijn vrijpionnen op de dame-
vleugel in beweging te krijgen, waarna een 
paardvork de partij besliste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zwart heeft het heft stevig in handen ge-
nomen en activeert nu de stukken die nog 
niet meedoen. 35..,fxe5 36.fxe5,La5 de 
loper 37.Tcc4,Th5 en de toren. De e-pion 
is niet meer te dekken. 38.g4? (tijdnood, 
maar de stelling is sowieso onhoudbaar) 
38..,Txe5 39.Txe5,Pxe5 40.Txc5,Pd3 wint 
een stuk. Plichtmatig deed ik nog enkele 
zetten en gaf toen op. 

 
Bord 6 
Paul Hommerson – Thijmen Smith  1 – 0  

 
Een vlijmscherpe Siciliaan. De witspeler 
ruimde de zwarte damevleugel op en cre-
eerde daar twee vrijpionnen. Zwart onder-
tussen denderde met twee verbonden vrij-
pionnen door het centrum. De complicaties 
pakten voordelig uit voor de zwartspeler, 
maar om te winnen diende hij dan wel zeer 
nauwkeurig te spelen. Waarschijnlijk onder 
tijdsdruk slaagde Thijmen daar niet in en 
ging Paul met de eer strijken. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier wint maar één zet, namelijk 32..,e2! 
B.v. 33.Kf2,e3+ of 33.Txe2,Lxe2 
34.a8D,Txa8 35.Lxa8,Lb5 36.Pd4,La6 
37.f5,Ta7 38.Lb7,Lxb7 39.cxb7,Txb7 met 
een gewonnen eindspel of de volgende 
fraaie Rybkavariant: 33.Tb1,Td1! (je mag 
wit gerust een dame laten halen, de zwarte 
aanval is sterker) 34.a8D+,Kh7 
35.Da5,Txb1 36.Dxc7,Tg1+! 
37.Kxg1,e1D+ 38.Kg2,De2+ 39.Kg1,De3+ 
40.Kg2,Dxb3 41.f5 (er dreigde 41..,Lf3+ 
42.Kh3,De6+) 41..,e3 (zwart neemt zich de 
tijd om een matnet te bouwen) 
42.fxg6+,Kxg6 43.Dd6+,f6 44.Df4,Dc2+ 
45.Kg1,Lh3 uit.  
Dit valt in tijdnood natuurlijk niet te bere-
kenen. 
Thijmen speelde 32..,Lf3+ in principe nog 
genoeg voor remise 33.Kh3 wit moet naar 
voren vluchten 33..,Lg4+ 34.Kh4 ziet er 
levensgevaarlijk uit maar Thijmen krijgt 
Paul niet mat 34..,f6 35.h3,Ld1? Ziet er 
natuurlijk uit maar verliest. 35..,e2! biedt 
misschien zelfs nog kansen op winst vol-
gens de bovenvermelde lange Rybka vari-
ant. 36.Pd4 wit profiteert van het feit dat 
zwart veld e6 niet meer controleert 
36..,Tg7 37.Pe6,e2 38.Txe2,Lxe2 
39.Pxg7,Kxg7 40.c7,Kh6 41.cxd8D dekt 
meteen het dreigende mat. Zwart gaf op. 
 
Bord 7 
Peter Schoeber – John Cornelisse  0 – 1 

 
Deze partij kun je ook onder de gemiste 
kansen scharen. John offerde in een Pirc 
tijdelijk een stuk met de bedoeling die en-



 21 

kele zetten later terug te winnen. De variant 
heeft echter een haakje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.Le2,e5 12.Le3 ok, maar hier is een dui-
delijkere methode om in het voordeel te 
komen: 12.fxe5,dxe5 13.Txf6!,Dxf6 
14.Pd5 en wit heeft twee stukken voor to-
ren en pion met fraai spel. 12..,exd4 
13.Lxd4 wit heeft nu ‘slechts’ positievoor-
deel. 
Gaande de partij maakte Peter wat verkeer-
de keuzes waarna een eindspel ontstond 
waarin hij zelfs moest gaan oppassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier moet 41.Ld1 om de zwarte koning van 
de damevleugel pionnen weg te houden. 
Peter ging echter zelf op pionnenroof uit en 
dat kwam hem duur te staan. 41.Lc8?,b6 
42.Lb7,Kb3 43.Ld5+,Kxb2 44.Lg8,Kxa3 
45.Lxh7,b5 46.Kd2,Kb2 47.Ke3,Kc3 
48.Kf3,b4 49.Lxg6,Pxg6 50.h5,Pf4 
51.Kg4,Pxh5! 52.Kxh5,b3 en Peter gaf op. 
Beide spelers halen een dame maar John 
kan met een röntgenaanval de dames ruilen 

en het resterende pionneneindspel op zijn 
gemakje binnenslepen. 

 
Bord 8 
Bert Both – Thomas Neuer  ½ - ½  

 
Evenals in de eerste KNSB ronde had 
Thomas met zwart geen enkele moeite om 
een gelijke stelling te bereiken. Op een ge-
geven moment veroverde hij zelfs een pion, 
maar de witte druk op de zwarte stelling 
was te sterk om daar meer uit te halen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20..,Pxb6 21.Txb6,Txa2 22.e3,Tc2?! 
Vasthouden aan de b-pion doormiddel van  
22..,Tb8 biedt wellicht nog kansen op 
duurzaam voordeel. Nu is de stelling pot-
remise. 23.Txb7,Txc4 24.Pxe7,Pxe7 
25.Txe7,Tfc8 en enkele zetten later dampte 
de vredespijp. 

 
Bord 9 
Frans Mertens – Gerben Veltkamp  ½ - ½  

 
Is er wel eens over gedacht om een stand-
beeld voor Frans op te richten? Niet alleen 
is hij de redder in nood als er een invaller 
nodig is, maar hij zorgt ook voor het nood-
zakelijke vervoer van teamleden die vast-
staan bij een gesloten wijkgebouw. En ja, 
schaken kan hij ook als de beste. Tegen-
stander Gerben kreeg eigenlijk alle hoeken 
van het bord te zien en mocht zich gelukkig 
prijzen dat Frans genoegen nam met een 
zetherhaling. 
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Gerben staat op mat en moet schaak blijven 
geven. 
Frans zag geen kans uit de schaakjes te ont-
snappen en speelde 38.Kg3,De1+ 
39.Kh3,Df1+ 40.Kg3,De1+ en remise. 
Toch is er een winstweg: 38.Kg4!,Dg2+ 
39.Kf4,Dd2+ 40.Kf5,Dg5+ 41.Ke4,Dh4+ 
dameruil komt niet in aanmerking voor 
zwart gezien zijn materiële achterstand 
42.f4,De1+ 43.Kf5,Pd4+ 44.Kxf6,Dh4+ 
45.Dg5 en de schaakjes zijn op. Ook hier 
geldt: wie berekent/gokt dit in de tijdnood-
fase? 

 
Bord 10 
Yme Jan Jellema – Carsten Fehmer  1 – 0  
 
Carsten kon niet ontevreden zijn over de 
opening. Hij verkreeg het voordeel van het 
loperpaar en ruilde dat weer in voor een 
betere pionnenstructuur. Een positionele 
fout zorgde ervoor dat zijn positie hard ach-
teruit holde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze stelling zijn twee dingen belangrijk: 
1. Wit mag veld e5 niet in handen krijgen 
voor zijn stukken. 2. De dames mogen niet 
geruild omdat de pionnen op de 6e rij dan 
moeilijker te verdedigen zijn. Om dit te 
bereiken had de zwartspeler eerst op h4 
moeten ruilen en vervolgens pas pion e6 
moeten gaan dekken. 
 

 
 
Carsten speelde echter het natuurlijk ogen-
de 18..,Lf7? En had na 19.hxg5 een tech-
nisch probleem. Veld e5 uit handen geven 
of de dames ruilen. Hij koos voor dameruil: 
19..,Dxg5 20.Dxg5,Txg5 waarna de witte 
stukken plotseling zijn stelling infiltreer-
den. 21.Th6,Tg6 22.Tdh1,Tf8? Beter 
22..,Te8 nu komt het witte paard met tempo 
in de aanval erbij. 23.Pc5,Kc8 materiaal-
verlies is al niet meer te voorkomen 
24.Txg6,Lxg6 25.Pxe6,Tf7?? Nu is het 
meteen uit. 26.Th8+ en opgegeven omdat 
minstens de kwaliteit verloren gaat. 

 
Eindresultaat: 7-3 voor Paul Keres. 

 
Venlo draait nog niet lekker. Kennelijk ge-
bruiken wij telkens de verkeerde sleutel in 
onze pogingen de deur naar een overwin-
ning te openen. Voorlopig hebben we hem 
alleen in de tweede ronde tegen ASV op een 
kier gehad. In deze vorm lijkt het onmoge-
lijk om de volgende wedstrijd tegen het 
sterrenteam van Charlois Europoort een 
resultaat te behalen. Maar ja, men weet het 
maar nooit. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 2 
EINDHOVEN 2 – VENLO 2:  4½-3½ 
 
Door Marc van Lee 
 
Robert Klomp – Jos Rievers 0-1 
Jan Vosselman – Bas vd Grinten 1-0 
Hans Bosscher – Frans Mertens ½-½ 
Frits Schalij – Piet Thijssen 1-0 
Jeroen van de Put – Hans Everaars ½-½ 
Jan Toorman – Nico van der Hoogt ½-½ 
Bas Friesen – Marc van der Lee ½-½ 
Twan Kastelijn – Hans v. Mulekom ½-½ 
 
Met oud-VSV-speler René Kniest als wed-
strijdleider konden we een tweede neder-
laag niet ontlopen. Gelijk naar de partijen. 
 
Jos Rievers 1997 – Robert Klomp 2073 
(Met commentaar van Jos) 
1. e4 e6 2. d4 d5 3.Pd2 Pf6 4. e5 Pfd7 5. 
f4 c5 6. c3 cxd4 7.cxd4 Pc6 8. Pdf3 Db6 
In een partij uit 2006 tegen John van der 
Wiel speelde mijn tegenstander hier meteen 
f6. Er volgde 9. Ld3 Lb4+ 10. Ld2 0-0 11. 
Lxb4 Pxb4 12. Lb1 Da5 13. Dd2 Pc6 14. 
Dxa5 Pxa5 15. Pe2 Pb6 16. b3 Ld7 17. Kd2 
en wit had ruimtevoordeel. Van der Wiel 
won in 43 zetten. 
9. Pe2 f6 10. Pc3 Lb4 11. Ld3 0-0 12. a3 
Lxc3 !? M.i. dubieus. Wit krijgt de open b-
lijn voor zijn toren. Ik denk dat Le7 beter 
zou zijn geweest. 
13. bxc3 Pa5 14. Tb1 Daar is hij al! 
14.. Dc7 15. Dc2 f5 16. a4 Pc4 Verhindert 
La3. 17. g4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.. Kh8 Slaan op g4 ging niet vanwege 
Pg5! en wit wint onmiddellijk. Er dreigt 
niet alleen Pxe6, maar vooral Lxc4 met 
stukwinst. Daarom speelde ik ook a4 op de 
vorige zet om het paard naar c4 te lokken. 
18.gxf5 exf5 19. Tg1 Ik had hier natuurlijk 
ook kort kunnen rokeren, maar ik wilde 
geen tijd verliezen en zag ook geen bezwa-
ren om de koning in het midden te laten 
staan. 
 
19.. g6 20. h4 Tg8 21. h5 Pf8 22. hxg6 
Pxg6 23. Tb5 Dreigt zowel Txd5 als Tc5 
23.. b6 24. Pg5 Niet Txd5? wegens Lb7 en 
het paard op f3 hangt. 
24.. a6 Zwart offert de pion op d5, waar-
schijnlijk in de hoop om over de witte vel-
den tegenspel te krijgen. 
25. Txd5 Lb7? Consequent maar verlie-
zend. 
26. Lxc4 Dxc4 

 
27. Td6? Hier had ik zelfs op twee manie-
ren kunnen winnen: het door Piet gevonden 
27. Pf7+ Kg7 28. Td7 wint vrij eenvoudig 
(tot mijn schaamte moet ik bekennen dat ik 
deze voortzetting niet eens overwogen 
heb), maar ook het voor de hand liggende 
27. Td7 (een zet die ik natuurlijk wel beke-
ken had) wint na Tg7 (gedwongen) 28. 
Txg7 Kxg7 en nu 29. Dxf5! Deze zet had 
ik wel gezien, maar ik was bang voor 
Dxc3+. Na 30. Ld2 Da1+ 31. Ke2! (die had 
ik gemist!) kan zwart de toren op g1 niet 
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slaan wegens 32. Df7+ en mat op h7 volgt. 
Ook na andere zetten verliest zwart. Bv. 
29.. Tf8 30. Dd7+ Tf7 31. Pe6+ (nog ster-
ker dan slaan op f7) Kg8 32. De8+ Tf8 33. 
Dxf8 mat! of Ld5 30. Dd7+ Lf7 31. e6 enz. 
of tenslotte Lc8 30. Df6+ Kg8 31. e6 
Dc7(op Ta7 komt f5) 32. Pf7. Na 27. Td6? 
ging de partij verder met 
27.. Tac8 28. Pxh7!? Dit pakt na de vol-
gende zet van zwart goed uit voor wit. 
Houdini is niet onder de indruk en speelt 
28.. Le4! met als mogelijk vervolg een ty-
pische computervariant die geen sterveling 
vindt nl. 29. Dh2 Dxc3+ 30.Ld2 Dc1+! 
31.Lxc1 Txc1+ 32. Kf2 Tc2+ 33.Kg3 Tc3+ 
34. Kf2 Tc2+ met zetherhaling en dus re-
mise. Zwart speelde echter het mindere 
28.. Ph4 Natuurlijk niet Kxh7? omdat 
zwart na 29. Dh2+ mat loopt. Op het eerste 
gezicht ziet het er dreigend uit, maar na 
29. Pg5 (dreigt Th6+) moet zwart wel op 
de volgende afwikkeling ingaan: 

 
29.. Txg5 30. Txg5 Pf3+ 31. Kf2 Only 
move! 
31.. Pxg5 32. fxg5 De rookwolken zijn op-
getrokken en wit heeft "gewoon" 2 pionnen 
meer (of niet Hans?). De partij ging verder 
met 
32.. Dc7? Zwart blundert nog een pion 
weg. Ik had Le4 verwacht en daarop 33. 
Dd1 gepland waarna wit ook zonder veel 
problemen wint. 
33. Dxf5 Nu neem ik hem uiteraard wel! 

33. Dg7 34. Th6+ Kg8 35. Tg6 Slordig, 
slordig. Als ik iets verder had gekeken als 
mijn neus lang is, had ik beslist het simpele 
35. De6+ gespeeld. Na het gedwongen 35.. 
Df7+ wint 36. Dxf7 Kxf7 37. Th7+ de lo-
per op b7. 
35.. Tf8 36. Tf6 Aangezien ik geen tijd 
meer had om uit te rekenen of het eindspel 
met ongelijke lopers dat had kunnen ont-
staan, gewonnen was, besloot ik de zware 
stukken op het bord te houden. 
36.. Txf6 37. exf6 Df7 Na Dc7 levert 38. 
Dg6+ Kh8 (38.. Kf8 39. La3+) 39. De8+ 
Kh7 40. g6+ een leuk matbeeld op. 
38. g6 Da2+ 39. Ke1 Natuurlijk was Ke3 
ook mogelijk geweest, maar aangezien 
schaken ook kunst is, vond ik Ke1 estheti-
scher uitzien (de diagonaal van de loper 
wordt niet geblokkeerd) en bovendien vond 
ik het grappig dat ik in de hele partij maar 
twee koningszetten had gedaan: van e1 naar 
f2 en als laatste zet van de partij weer terug 
naar e1!. 
 
Zwart gaf op  
 
Jan Vosselman 2066 – Bas 1948 
(De toelichting is van Bas) 
 
Na een interessante openingsfase is een 
dynamische stelling met wederzijdse kan-
sen ontstaan. 

Stelling na de 20e zet van wit. (20. Tfd1) 
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20.. Df5!? Maar dit is minder goed, de da-
me blijkt hier ongelukkig te staan. Beter 
was 20...Pa6 21.Pc4 Dc6 met ongeveer ge-
lijkspel. 
21. Db3! Nu krijgt wit voordeel. 
21.. Pd5 22. Dxb5 Pa6? Dit is verliezend. 
Na 22.. Dd7 blijft wit beter staan, maar 
zwart kan nog vechten. 
23. Lg4 Pac7 24. Lxf5? Nu laat wit het 
liggen. Goed was 24. Dxe8+! Pxe8 25. 
Lxf5 gxf5 26. Pc4 met winststelling. 
24... Pxb5 25. Ld7 Lxb2!? Beter Pxe3 
waarna wit nog slechts een klein plusje 
heeft. 
26. Lxb5 Ted8 27. Pxe4!? Beter Tab1  
Lxa1 28. Txa1. 

 
 
28.. f5? Dit leidt weer tot verloren positie. 
Na 28.. Pxe3 29. fxe3 Ta3! staat het onge-
veer gelijk. 

29. Lg5!? Sterker 29. Lc4! fxe4 30. Td1 
Kf8 31. Lxd5 met beslissend voordeel. 
29.. fxe4 30. Lxd8 Txd8 31. Lc4 Kf7 32. 
Te1 Kf6 33. Txe4 Td6 !? Met 33.. b5 34. 
Lxb5 Pc3 kon zwart nog tegenstand bieden. 
34. Td4 Ke5 35. Td1!? 35. Txd5+ Txd5 
36.f4+ Ke4 37.Lxd5+ Kxd5 38.Kf2 leidt tot 
een gewonnen pionneneindspel. 
35.. Pc3? Na 35...Pf4 moet wit nog iets 
bewijzen. 
36. f4+ 1-0 

 
Frans 1883– Hans Bosscher 2058 
 
Een partij met een paar forse escapes, aan 
beide zijden. We beginnen met een glijpar-
tij van Hans, die een volle instaande toren 
faliekant miste. Stelling na 31.. Tc1 
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32. h4? Txf1+? 32.. Dxf6 De toren stond 
‘gewoon’ in. Vaak wordt zoiets door beide 
spelers gemist, het spel gaat verder. 
33. Txf1 Kh7 34. De5 Tc5 35. Df6 Dc7 36. 
Df4 Dxf4 37. Txf4 Tc1+ 38. Tf1 Tc7 39. 
Tf6 Tc1+ 40. Tf1 Tc8 41. Kf2 f5 42. Kg3 
Kg7 43. Kf4 Tc5 44. h5 gxh5 45. Pxf5+ 
Kf6 46. Tf2 Lc6 47. Pd4 

 
47.. Ld5? Opnieuw een mazzeltje voor 
Frans. Na 47. .. Tg5 is het opeens ondek-
baar mat in één!!: 48. Pxc6 Tg4#. 
48. Tc2 Txc2 49. Pxc2 a5 50. Pd4 Lb7 51. 
Pf5 Kg6 52. Pd6 Lc6 53. Pc4 Kf6 54. 
Pxb6 a4 55. Pc4 Ke6 56. Pd2 Kd5 57. b4 
Ld7 58. Pxe4 Kc4 Met sterk paardspel be-
reikte Frans een eindspel met uitstekende 
winstkansen. Het zou bijna onverdiend zijn 
maar bood wel zicht op een 4-4 eindstand.  

 

59. Pf6? Na 59. Pc5 Le8 60. e4 Kc3 61. 
Ke3 zou het wel bekeken zijn. 
59..  Lc6 60. e4 Kb3 61. Pxh5 Kxa3 62. g4 
Kxb4 63. g5 a3 64. g6 a2 (?) Voor de 
matchpunten minder van belang, maar 
winnend voor Hans was 64. .. Le8 65. g7 
Lf7 66. Pf6 a2. 
65. g7 a1D 66. g8D Df1+ 67. Ke5 Db5+ 
68. Kf4 Dxh5 69. Db8+ Kc4 70. Dg8+ ½-
½ 
Een enerverende partij. 
 
Frits Schalij 1946 – Piet 1897. 
 
Piet had het andermaal moeilijk, graag een 
opstekertje de volgende ronde!  
Stelling na 20. h4  

 
Zwarts stelling is gedrukt, de dame heeft 
geen prettige velden en wits loperpaar lijkt 
onaantastbaar. Wit kan in het centrum als 
op de koningsvleugel aanvallen. 
20.. Tad8 21. De4 Na 21. d4 Kh8 22. Lb3 
Df8 23. dxe5 Pxe5 24. De4 Txd1 25. Txd1 
Txd1 26. Lxd1 c6 heeft wit een voordeel 
door het sterke loperpaar. 
21.. g6 22. Th1 Kg7 23. h5 Lg5 24. hxg6 
hxg6 Beter was 24.. fxg6 25. Dg4 Lxe3 26. 
fxe3gezien de partijvoortzetting 
25. Lxf7 Dxf7 26. Lxg5 Th8 27. Txh8 
Kxh8 28. Th1+ Kg8 29. Dh4 Dh7 30. 
Dxh7+ In plaats van slaan was Dg4 ook 
een sterke voortzetting. 
30.. Txh7 31. Txh7 Kxh7 32. Kf3 Kg7 33. 
Ke4 1-0. 
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Hans 1880 – Jeroen van de Put 2049 
(Met commentaar van Hans) 
 
Mijn partij was niet zo best, wel boeiend 
om mee te maken, maar het meest interes-
sant vond ik iets wat niet op het bord 
kwam: een stukje eindspeltheorie.  
Stelling na de 40ste zet van zwart: 

 
Na een wisselvallige partij staat wit twee 
pionnen achter, maar de stelling is als heel 
waarschijnlijk remise te taxeren. De g-pion 
staat op vallen, en de b-pion maakt weinig 
indruk. Ook mijn computer geeft slechts 
een bescheiden plusje aan zwart, ver binnen 
de remisemarge.   
41. Ke5 
De zwartspeler zoekt naar zinvolle manie-
ren om de partij voort te zetten, omdat zijn 
team moeilijk stond en remise voor hen 
gevaarlijk was. Eén optie is 41) .. Tc5+ , 
het geven van een kwaliteit, maar in plaats 
daarvan brengt hij voor de tweede keer de-
zelfde stelling op het bord. 
41.. Te3+ 42. Kd5(=) 
Ik bood remise aan - het is verplicht dat te 
noteren - omdat we bezig waren de zetten 
te herhalen, en ik echt geen serieuze kans 
voor zwart zag om te winnen (evenmin 
voor wit, ondanks veel tijdverbruik door de 
Eindhovenaar). Na overleg met zijn team-
leider besloot de zwartspeler alsnog de 
kwaliteit te geven.  
42.. Txe6 43. Txe6 Tc5+ 44. Kd4 Pc2+ 
45. Kd3 Pb4+ 

Zwart heeft zijn g-pion behouden, maar er 
lijkt geen serieuze winstkans voor hem, 
zoals ik besefte en verderop zal toelichten. 
46. Kd4 Pc6+ 47. Kd3 
Ook 47) Ke3 , Te5+ is remise, maar waar-
om zou ik het daarop aan laten komen.  
47.. Pe5+ 48. Kd4 Pf3+ 49. Kd3 b5 
 
Op dit moment werd ik gemotiveerd door 
een fraai stukje eindspeltheorie om daar-
mee op remise aan te sturen.   
STELLING VAN VANCURA, 1924 . 

 
Wit aan zet en wint.   
Bron: A. Chéron, Lehr- und Handbuch der 
Endspiele, Band 1 , tweede druk, Berlijn, 
1925. Overigens zijn er meer stellingen van 
Vancura uit 1924. 
 
Zwart probeert primair zijn toren voor de 
pion te geven, en hij kan dat van boven, 
van onderen en van opzij proberen. Maar 
steeds zijn er tactische details waarmee wit 
de pion kan afschermen. Heel fraai alle-
maal.  
Deze eindspelstudie heb ik in een grijs ver-
leden bestudeerd, en ik heb daar een soort 
vaag "stellingsgevoel" van overgehouden 
voor het eindspel pion plus paard tegen 
toren. Kernpunt is dat wit in de Vancura-
positie weliswaar wint, maar dat het uiterst 
kritiek is. Dus ik ging leven met de tenta-
tieve veronderstelling dat, als de omstan-
digheden voor de pionpartij ongunstiger 
zijn, de stelling wel remise zal wezen.  
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De herinnering, hoewel gebrekkig, aan de-
ze eindspelstudie gebruikte ik in de Eind-
hovense partij als een soort oriëntatiepunt. 
Ik liet de g-pion even met rust:  
50. Tb7 Tf5 51. Teb6 
Dit is wat ik al tamelijk vroeg op het oog 
had. De b-pion valt, en daarmee komt  al 
gauw - heeft zwart een zinvolle andere po-
ging ? - torenruil. Aldus ontstaat een eind-
spel van g-pion plus paard tegen toren - de 
materiaalverhouding uit de stelling van 
Vancura. Alleen, de pion is ditmaal niet 1 
veld van het promotieveld, maar 3 of 4 vel-
den, en ook is mijn koning in de buurt. Ik 
vertrouwde dus helemaal op remise.  
Ter illustratie: 51) ... Kg3  52) Txb5 , Txb5 
[het vermijden van torenruil is een optie 
maar het brengt zwart niets van belang] 53) 
Txb5 , g4 en nu haalt 54) Tb4 de pion al 
van het bord.  
51.. Pe5+ 52. Ke2 Pf3 53. Ke3 
De zwartspeler weet het nu ook niet meer 
en breit maar een einde aan de partij.  
53.. Te5+ 54. Kd3 Td5+ 55. Ke4 Te5+ 56. 
Kd3 Td5+(=) 
Stellingherhaling, met remiseaanbod van de 
zwartspeler: ½ - ½ 
 
Jan Toorman 1975– Nico 1863 
(door Nico) 
 
Nico mocht ook weer meedoen. Hij (ik) 
trof op bord 6 de veteraan Jan Toorman. 
Er ontrolde zich een identiek scenario als in 
mijn eerste externe van dit jaar. En dat ging 
zo: 
1.Nico komt prima uit de ouverture           
2.Nico speelt zeer slordig, staat plots verlo-
ren                                                       
3.Nico komt er mee weg en maakt remise 
 
Een eerste dia ter zake,  
stelling na 16.f5… 
 
 
 
 
 
 

Hier glijdt de oud-captain lelijk uit, want 

speelt hier: 16…Pce5? En u ziet het zelf al; 
na 17.fxe6 fxe6 18. Lh3 (Pd4 nog beter) 
kan al voorzichtig aan een voortijdige af-
tocht gedacht worden. Zeker toen ik daarna 
nog wat graftakjes produceerde. Een lichte 
hapering in het cerebellum ten gevolge van 
een schuivende stoel, een klappende deur? 
Ik gis slechts. 
En Jan kwijt zich voorbeeldig van zijn taak 
en schiet de wrakke zwarte veste aan flar-
den. Wie niet durft te kijken, dient de vol-
gende dia over te slaan. Stand na: 21…Kh8 
 

 
Maar ook Jan betoont zich opgetrokken uit 
vlees & bloed, want gaat verder met: 
22.Ld5? (Pd5!) en nu 22…Lc8 en N. komt 
proestend boven water. Want wit kwalver-
lies via …Pf3 of …Lg4 is niet te ontlopen. 
Wat een mazzel! Er komt zowaar een Ven-
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loos tegenspel van de grond en er wordt 
lekker doorgespeeld. 
Tot slot dring ik op listige wijze Jans stel-
ling binnen en maak moeiteloos gelijk. 
Ahem… 
Stelling na 41.Kh1-g2 

 
en na nog wat zetjes werden de handen ge-
schud, want Jan vatte het sportief op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au, mijn 
cerebellum! 
 
 
 
 
 
 
Marc 1861 – Bas Friesen 1967 
Een partij zonde vuurwerk, voorzichtigheid 
troef. 
 
Stelling na de 15e  zet van zwart. 
(diagram zie volgende kolom) 
 
Ik speelde 16. Pb3 om zicht te houden op 
veld c5. Meteen 16. e4 was wat actiever 
maar ook hier was geen sprake van voor-

deel voor wit zowel zwart. Het werd op zet 
25 op mijn voorstel remise. 

 
 
Twan Kastelijn 1902 - Hans 1825 
Met solide spel kwam Hans nergens in de 
trubbels. Omdat ook Twan risicomijdend 
speelde koerste de partij op remise af. 
 
Stand na 12. f3 van wit: 

 
12.. Dh4+ Ziet er uit als een logische 
voortzetting. Kansrijk was volgens Houdini 
ook 12.. Dg5 13. Kf2 Lb7 14. Db3. 
13. g3 Dg5 14. Db3 Lb7 15. O-O-O Pd7 
16. Kb1 c5 17. Thg1 De7 18. g4 exf3 19. 
Pxf3 fxg4 20. Pe1 Le4+ 21. Ka1 Lf3 22. 
Lxf3 gxf3 23. Tf1 f2 24. Pd3 Dh4 25. Pf4 
Tf6 25.. Tf7 26. Pxe6 Te8 27. d5 Dxh2 
bood zwart zicht op wat klein voordeel. 
26. Dc2 g5 1/2-1/2 
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KNSB COMPETITIE RONDE 3 
‘t PIONNEKE  – VENLO 2:  4-4 
 
Bewerkt en samengesteld door Marc van 
Lee 
 
Opnieuw, net als 2 jaar terug, lukte het bij 
’t Pionneke een puntje mee naar huis te 
nemen. Het was een prachtige strijd met 
alles erin was het teamschaak die extra 
spanning kan geven. Wie weet is het puntje 
uiteindelijk genoeg voor handhaving. Voor 
de Roermondenaren betekent het bijna ver-
keken kans op een promotie plaats. 
 
Van deze heel spannende pot werd door 
Ivan kort na afloop al een leuke impressie 
op de Roermondse site gezet. Als aanvul-
ling volgen hier de partijen in het Vizier. 
Alle partijen en -gedeelten zijn het zonder 
meer waard na te spelen. Gelijk van start 
op bordnummervolgorde. 
 
Max steekt in een goede vorm en dat liet hij 
tegen Guido overtuigend zien. 
 
1. Max Warmerdam – Guido Royakkers 
De uitgebreide analyse is van Max. 
1. e4 Pf6 2. e5 Pd5 3. d4 d6 4. c4 Pb6 5. f4 
dxe5 6. fxe5 c5 7. d5 g6 Er wordt hier va-
ker meteen e6 gespeeld om d6 uit te lok-
ken. Wit speelt natuurlijk geen d6 maar Pc3 
want na d6 komt Dh4+ en wit moet Ke2 
doen om geen toren te verliezen. 7. .. e6 8. 
Pc3 exd5 9. cxd5 c4 (9. .. Dh4+ 10. g3 Dd4 
11. Lf4 g5 12. Lxg5 Dxe5+ 13. De2 Dxe2+ 
14. Pgxe2 Dit is beter voor wit vanwege de 
vrijpion en ontwikkelingsvoorsprong) 10. 
Pf3 Lg4 (10. .. Lb4 11. Lxc4 Lxc3+ 12. 
bxc3 Pxc4 13. Da4+ Pd7 14. Dxc4 Pb6 15. 
Db5+ Dd7 16. Dxd7+ Lxd7 17. d6 Wit 
wint hier een pion maar de pionnen zijn 
zwak) 11. Dd4 Lxf3 12. gxf3 Lb4 13. Lxc4 
Wit wint een pion maar de koning staat niet 
zo heel veilig en de pionnen staan ver 
vooruit dus kunnen ze zwak worden. 
8. Lf4 Lg7 9. Pc3 O-O 10. Le2 e6 11. Pf3 
exd5 12. cxd5 Lg4 13. O-O P8d7 14. Pg5? 

Ik dacht dat als ik Pd2 speel dat ik dan een 
pion zou verliezen maar ik heb wel com-
pensatie vanwege de vrijpion en ik zou nu 
eigenlijk ook een pion moeten verliezen. 
14. Pd2 Lxe2 15. Dxe2 Lxe5 16. Lxe5 Te8 
17. Pf3 Pxe5 18. Pxe5 f6 19. Tae1 Txe5 20. 
Df2 De7 21. Txe5 fxe5 De koning staat 
gevaarlijk dus is het niet zo erg dat wit 2 
pionnen achter komt te staan. 22. d6. 
14. .. Lxe2 Zwart had ook meteen op e5 
kunnen slaan. 
15. Dxe2 Pxe5 Wit probeert de verdediger 
van het paard op g5 uit te schakelen maar 
ik heb een tussenzet. 
16. Pxh7 Zwart kan hier kiezen tussen Te8 
en Kxh7. Na Kxh7 komt Lxe5 en Lxg7. 
16. .. Te8 16. .. Kxh7 17. Lxe5 De7 (17. .. 
Te8? 18. Txf7 Nu wint wit zelfs materiaal) 
18. Lxg7 Dxe2 19. Pxe2 Kxg7 Het staat 
hier ongeveer gelijk omdat wit een vrijpion 
heeft maar wit moet ook oppassen dat die 
niet zwak wordt. 
17. Lg5 Dd7 18. Pf6+ Lxf6 19. Lxf6 Pg4 
Het is jammer dat zwart mijn loper kan af-
ruilen tegen mijn paard. 
20. Dd2 Ik wist niet goed waar ik met mijn 
dame naartoe moest. Na Df3 verlies ik mijn 
vrijpion maar ik krijg wel compensatie. Na 
Dd1 verlies ik een kwaliteit maar krijg ik 
ook compensatie en na Dd3 kan hij dames 
ruilen met Dd6 en daarna de vrijpion win-
nen. Dus koos ik liever voor Dd2. 20. Dd3 
Dd6 21. Dg3 Dxg3 22. hxg3 Pe3 en 20. 
Dd1 Pe3 21. Df3 Pxf1 22. Df4 Df5 (22. .. 
Pe3 23. Dh6) 23. Dxf5 gxf5 24. Txf1 en 20. 
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Df3 Te3 (20. .. Pxf6 21. Dxf6 Pxd5 22. 
Pxd5 Dxd5 23. Tad1 Dxa2 24. Td7 Tf8 25. 
Df3) 21. Df4 Tae8 22. Tad1 Pxf6 23. Dxf6 
Pc4 24. Tf4 Pxb2 25. Th4 Te1+ 26. Txe1 
Txe1+ 27. Kf2 Pd3+ 28. Kg3 (28. Kf3 
Tf1+) 28. .. Te3+. 
20. .. Pc4 21. Dg5 Pce3 22. h3 

Ik kan gewoon h3 doen omdat zwart niet 
kan slaan op f1 want dan komt hxg4 en hij 
gaat mat. 
22. .. Pxf6 22. .. Pxf1 23. hxg4 Pe3 24. 
Dh6. 
23. Txf6 Kg7 24. Tf3 De7 25. Dxe7 Txe7 
26. d6 Ik moet geen Te1 doen vanwege 
Pxd5 en ik verlies een pion. 
26. .. Te6 Minder goed omdat ik Te1 kan 
doen en dan kan ik de torens ruilen waar-
door de pionnenstructuur wordt aangepast 
hij mijn paard op e4 niet meer kan aanval-
len met een pion. Beter is Te5 waarna 26. .. 
Te5 27. Te1 Pc4 28. Te4 Txe4 29. Pxe4 Dit 
is beter voor zwart dan in de partij omdat 
zwart mijn paard van e4 kan halen door een 
keer f5 te doen. 
27. Te1 Pf5 28. Txe6 fxe6 29. Pe4 b6 30. 
Td3 Ik wil g4 gaan doen zodat ik met mijn 
pion kan doorlopen of hij doet Pd4 en dan 
win ik een pion met b4. 
30. .. Td8 31. g4 Pd4 32. b4 e5 33. bxc5 Ik 
wil de pion eerst eenzaam maken voordat 
ik Ta3 doe en een pion win. 
33. .. bxc5 34. Ta3 Pb5 35. Ta6 Ik dek de 
vrijpion en schakel daarna de verdediger 
van d6 uit met a4. 
35. .. c4 36. a4 

Ik deed meteen a4 zonder er echt over na te 
denken en daarom miste ik Pxd6. Zo heel 
erg is Pxd6 niet want ik krijg een a vrijpi-
on. 
36. .. Pxd6 37. Pxd6 Niet Txd6 want dan is 
de vrijpion niet meer te stoppen na Txd6. 
37. .. c3 38. Txa7+?! Ik geef al meteen het 
stuk terug maar ik had beter eerst Kg2 kun-
nen doen en dan op a7 kunnen slaan want 
dan kan ik de toren achter de vrijpion krij-
gen in plaats van voor de vrijpion. 38. Kg2 
c2 39. Txa7+ Kg8 40. Tc7 Txd6 41. Txc2 
Zwart heeft nu namelijk niet Td1+ met 
tempo en ik kan nu Ta2 doen en dan is het 
veel makkelijker om te winnen omdat mijn 
toren dan achter de vrijpion staat. 
38. .. Kg8 39. Tc7 Txd6 40. Txc3 Td1+ 
Zwart kan nu met tempo achter de vrijpion 
komen en dan moet ik er voor gaan staan 
en dat is minder goed dan wanneer mijn 
toren achter de vrijpion staat. 
41. Kg2 Ta1 42. Tc4 Deze zet deed ik ei-
genlijk ook te snel want ik kan beter Tc8+ 
en Ta8 doen zodat de vrijpion door kan 
lopen. Als ik meteen Tc8+ had gespeeld 
had ik ook een tempo meer gehad. 
42. .. Ta3 43. Tc8+? Nu is Tc8+ niet meer 
goed omdat hij een tempo meer heeft dan 
wanneer ik meteen Tc8+ speel en dat maakt 
heel veel verschil. 
43. .. Kf7 44. Ta8 Kf6 45. a5 Ik had beter 
h4 kunnen doen want dan dringt zijn ko-
ning niet binnen. 
45. .. Kg5 46. a6 Ta2+ 47. Kf1 Het maakt 
niet zo heel veel uit of ik naar f1 of f3 ga 
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want er zit in beide varianten een remise 
kans in voor zwart. 47. Kf3 Ta3+ 48. Ke4 
Txh3 49. Td8 Ta3 50. Td6 Ta5 (Niet 50. .. 
Kxg4 51. Txg6+ Kh5 52. Te6 Kg4 53. 
Kxe5) 51. Te6 Ta4+ 52. Kxe5 Txg4. 
47. .. Kf4 48. a7 

Als ik op zet 42 al Tc8+ had gedaan stond 
mijn vrijpion al op a7 en had ik hier Tf8+ 
kunnen doen met winst. 
48. .. Ke3 Het is beter voor zwart om naar 
g3 te gaan omdat ik dan eerst Kg1 moet 
doen en dan kan zwart g5 doen waarna ik 
nooit meer een vrijpion kan maken met h4 
omdat hij dan eerder aankomt dan wit. 48. 
.. Kg3 49. h4 (49. Ke1 g5 50. h4 gxh4 51. 
g5 h3) 49. .. Tf2+ 50. Ke1 Tf7. 
49. Kg1 g5 50. h4 gxh4 51. g5 e4 52. g6 
Ta6 Ik had Ta6 eerst niet gezien maar dat 
is niet erg want ik kan hier gewoon Kh2 
doen en ik win dan zijn toren tegen mijn 2 
vrijpionnen. Het heeft geen zin om g7 te 
doen vanwege Tg6+ en hij wint mijn g pion 
en valt tegelijkertijd mijn a pion aan. 
53. Kh2 Txg6 54. Td8 Ta6 55. a8=D Txa8 
56. Txa8 Ke2 57. Kg2 e3 Zwart kan h3+ 
doen om de koning van de e pion af te lei-
den maar dan kom ik nog steeds op tijd. 
58. Ta2+ 1-0 
Na het spierballenwerk van Max opnieuw 
een pittige analyse. Jos Rievers ontdekte 
dat hij in zijn partij een opmerkelijke kans 
had ‘laten liggen’.  
 
2. Ger Janssen – Jos Rievers 

Het analysewerk is van Jos. 
1.c4 Pf6 2.Pf3 e6 3.b3 d5 4.Lb2 Le7 5.g3 
O-O 6.Lg2 b6 7.O-O Lb7 8.d3 c5 9.e3 
Pc6 10.De2 Dc7 11.Pc3 a6 12.Tac1 Tad8 
13.Tfd1 dxc4 14.bxc4 Td7 15.h3 Tfd8 
16.g4 Pb4 17.Pe1 Lxg2 18.Kxg2 h6 19.a3 
Pc6 20.f4 Db7 21.Kg1 b5 22.cxb5 axb5 
23.Pf3 b4 24.axb4 cxb4 25.Pa4 b3 Beter 
dan 25..Db5. Na 26.Dc2 Pa5 (dreigt b3) 
heeft wit 27.Pd4 en staat dan iets beter. 
26.Pc5 Lxc5 27.Txc5 Pd5 28.Tdc1 Pcb4! 
Achteraf gezien een hele sterke zet. Tijdens 
de partij was ik me daar niet van bewust, 
omdat ik de schitterende combinatie na de 
volgende zet van wit niet gezien had. 
29.Pf3-e5? 

Ongelofelijk maar waar. Deze voor de hand 
liggende zet (wie zou ’m niet gespeeld 
hebben?) is fout. Helaas speelde ik hier 
29..Tc7. In plaats daarvan was het ijzer-
sterke 29.. Pxd3! mogelijk geweest. Na 
30.Dxd3 wint 30..Pxf4 31.Df1 Td1! 
32.exf4 Txf1+ 33.Txf1 Td2 34.Tf2 Td1+ 
35.Tf1 (gedwongen, na 35.Kh2 wint Th1+ 
36.Kg3 Tg1+ 37.Kh4 De7+) 35..Txf1+ 
36.Kxf1 Dh1+ 37.Kf2 Dh2+ 38.Kf3 Dxh3+ 
39.Kf2 Dh2+ en zwart wint nog de loper op 
b2, zodat alleen 30.Pxd3 in aanmerking 
komt. 
Zwart speelt dan 30..Pxe3 waarna wit de 
keus heeft tussen A 31.Pe1 of  B 31.Tc8. 
Het paard slaan met de dame 31.Dxe3 ver-
liest na 31..Txd3 onmiddellijk (32.De5 
Tg3+ en wit gaat mat, of 32.De1 Td2). 
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Na 31.Pe1 (Mogelijkheid A) is 31..Pd1 erg 
sterk (dreigt Td2). Hoewel zwart slechts 2 
pionnen voor het geofferde stuk heeft, heeft 
hij zeer goede compensatie doordat hij 1) 
de d-lijn beheerst, 2) een gevaarlijke vrijpi-
on op b3 bezit, en bovendien 3) de witte 
koningsstelling verzwakt is en 4) in be-
paalde varianten de toren op c5 door Da7 
of Db6 gepend kan worden en verloren gaat 
bv in de variant na 31..Pd1 32.Tb1 32..Td2 
33.De5 Pxb2 34.Txb2 Txb2 35.Dxb2 Db6 
en 36.Df2 gaat niet vanwege 36..b2 en de 
pion loopt door. Een fraaie variant is na 
Pd1 ook 32.Txd1 Txd1 33.De5 f6 
34.Dxe6+ Df7 35.De2 (op De4 of De3 wint 
35..Te8) 35..T8d2 36.Tc8+ Kh7 37.De4+ 
f5 38.gxf5 Da7+ 39.Kh1 Txe1+ 40.Dxe1 
Db7+ en mat volgt. Natuurlijk kan wit na 
Pd1 ook nog andere zetten proberen, maar 
mijn computer geeft zwart in alle varianten 
een dikke plus 1 voordeel (of meer). 
In plaats van 31.Pe1 kan wit ook nog 
31.Tc8 spelen (mogelijkheid B). Dan volgt 
31..Txc8 32.Txc8+ Dxc8 33.Dxe3 Dc4 
34.Pe1 Td1 35.Kf2 Dd5 en ook in deze va-
riant staat zwart beter. Terug naar het par-
tijverloop. Ik speelde dus na Pe5. 
29.Tc7. Er volgde 30.Txc7 Pxc7 31.g5 
hxg5 32.fxg5 Pc2? De beslissende fout. Na 
32..Pcd5 had zwart zich nog goed kunnen 
verdedigen. Op 33.Tf1 had dan f6 gespeeld 
kunnen worden. De computer geeft wit 
slechts een miniem voordeel. 
33.Tf1 Nu kan pion f7 niet meer goed ge-
dekt worden. 
Ik speelde nog 33..Tf8 maar na 34.g6 was 
het natuurlijk over en uit. Aangezien ik 
geen zin had om me na 34..fxg6 35.Tf8+ 
Kxf8 36.Df2+ mat te laten zetten, speelde 
ik 34..Pd5 maar gaf na 35.gxf7+ uiteraard 
op. Jammer van de gemiste kans. 
 
Geert speelde een schitterende aanvalspot 
op de manier zoals we hem kennen. 
3. Geert Hovens – Eduard Coenen 
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.f4 d5 4.e5 c5 5.c3 cxd4 
6.cxd4 Pc6 7.Pc3 Ph6 8.Pf3 Lg4 9.Le2 e6 
10.Pg5 Lxe2 11.Pxe2 O-O 12.O-O Db6 
13.Kh1 Pf5 14.Pf3 h5 15.g3 f6 16.Kg2 

fxe5 17.fxe5 Tf7 18.Pg5 Te7 19.Pf4 Dxd4 
20.Pxg6 

20...Tae8 Hier had zwart er verstandig aan 
gedaan de kwal te geven met 20...Dxd1 
21.Pxe7 Pfxe7 22.Txd1 Pd8. 
21.Dxh5 Lxe5 22.Pxe7+ Txe7 

23.Dg6+ Wit staat prachtig gewonnen en 
had met 23.g4! meteen het paard kunnen 
inrekenen. 23...Pe3 24.Lxe3 Dxe3 25.Dg6+ 
loopt mat en ook na 23...Pd6 24.Dg6+ 
hangt zwart in te touwen. 
23...Lg7 24.Dh7+ Kf8 25.Pxe6+ Txe6 
26.Dxf5+ Tf6 27.Dc8+ Kf7 28.Dxb7+ Pe7 
29.Txf6+ Ook hout sloeg 29.Lg5 De4+ 
30.Kh3 De6+ 31.g4 Kg6 32.Tae1 en van de 
zwarte stelling blijft weinig over. Geert 
maakt het geroutineerd af.  29...Lxf6 
30.Db3 De4+ 31.Df3 Dc2+ 32.Kh1 Kg6 
33.Le3 Dxb2 34.Tf1 a5 35.Lc5 35...Pg8 
36.Dxd5 Ph6 37.De4+ Kg7 38.Le3 Dxa2 
39.Lxh6+ 1-0 
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Bas speelde een belangrijke remise. Even 
was het nog oppassen, zie het commentaar. 
 
4. Gerard Roufs - Bas van der Grinten 
Met commentaar van Bas. 
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Pc3 exd5 
5.cxd5 d6 6.Pf3 g6 7.h3 Lg7 8.e4 0–0 
9.Ld3 b5 10.Lxb5 Pxe4 11.Pxe4 Da5+ 
12.Pfd2 Dxb5 13.Pxd6 Da6  

Deze zettenreeks in de Benoni is nog theo-
rie. Als het goed is wint zwart zijn pion 
terug, en gelukkig gebeurt dit hier ook. 
Minder goed is hier 13...Dd7!? wat ik vorig 
jaar in Majorca speelde. Na 14.P2c4 La6 
15.0–0 Lxc4 16.Pxc4 Pa6 17.Te1 Pb4 
18.d6 ziet zwart zijn pion niet meer terug. 
14.P2c4 14...Pd7 15.0–0 Pb6  
Ook 15...Pe5 is goed.  
16.Pxb6 Dxb6 17.Pxc8 Taxc8 18.Tb1 
Ld4!?  
Dit is onnauwkeurig. De loper moet nog 
even op g7 blijven om eventueel met Lf8 
de pion op d6 te kunnen aanvallen. Beter 
18...Tfd8 of 18...Dd6.  
19.Df3!? 
Met 19.Lf4 had wit zijn pion kunnen hand-
haven. Nu ontstaat een gelijk eindspel. 
19...Tcd8 20.Le3 Td6 21.Tfd1 Tfd8 22.b4 
Lxe3 23.bxc5 Dxc5 24.Dxe3 Dxe3 25.fxe3 
Txd5 26.Txd5 Txd5 27.a4 Kg7 28.Tb7 
Ta5 ½–½ 
 
Piet lootte één van de sterkste tegenstan-
ders, de enige meteen titel CM (= kandi-
daat-meester). Zie wat er gebeurde! 
 

5. Piet Thijssen – Ivan Utama 
Een partijfragment. Stelling na de 32e zet 
van wit (Td6-d7). 

32. .. Dxb4? Ivan kiest begrijpelijkerwijs 
voor dat witte pionnetje op b4 maar geeft 
daarmee het initiatief aan Piet. 
33. Lxd5 cxd5 34. Dxd5 Tf8 35. Txb7 
De1 36. Kg2 

36. .. De6 Het enige. Op 36. .. Dc3 moet 
zwart oppassen dat het paard op c4 niet 
verloren gaat.  37. Dxe6 fxe6 38. Tc7 e5 
39. Lc1 39.Lh6 had gekund als trucje om 
zwart een zwak dubbelpionnetje aan te 
smeren. Of het voldoende is voor de winst 
is zeer de vraag. 
Pd6 40. Lb2 Pf7 41. Te7 Tb8 42. g4 Kf8 
43. La3 Kg8 44. Lb2                 1/2-1/2 
REMISE!! U leest het goed! 
 
Hans wil wel eens kritisch zijn over zijn 
spel maar zijn nabeschouwingen maken 
meer dan goed, zo ook deze. 
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6. Paul Aben – Hans Everaars 
Uitgebreid geanalyseerd en toegelicht door 
Hans. 
1) c4 , f5 . 
Dit wordt de "Anglo-Dutch Defence" ge-
noemd (ook in de Oxford Compendium to 
Chess). Het is een onderafdeling van het 
Engels, tenzij wit alsnog met d2-d4 tot het 
Hollands overgaat.  
2) g3 , Pf6  3) Lg2 , d6  4) Pc3 , g6  5) d3 , 
Lg7  6) e4 . 
Op dit moment dacht ik aan een type kwali-
teitsoffer dat ik wel eens op mijn computer 
had gezien. Ik was in een moedige bui en, 
na een beetje rekenen, ging ik ervoor. 
Wel eens op mijn computer gezien ?!? La-
ter bleek, na enig speuren, dat ik de stelling 
na zwarts korte rokade exact op mijn com-
puter gehad heb, maar via andere zetvolg-
orde. In Roermond echter, en kort daarna, 
wist ik dat niet (meer).   
6) ... 0-0 . 

Beter is misschien 6) .. Pc6 met volstrekte 
egalisatie, maar de partijzet is erg  interes-
sant. 
Ik was bereid tot 7) exf5 , Lxf5  8) Lxb7 , 
Pbd7  9) Lxa8 ? , Dxa8 waarna zwart niet 
alleen de toren aanvalt maar ook dreigt een 
paard naar d3 te brengen. Mijn computer 
geeft aan dat wit kan kiezen uit 10) f3 , Pe5 
en 10) Df3 , Db8 , in beide gevallen met 
heel groot voordeel voor zwart. Ik was in 
de analyse achteraf thuis blij dat ik dit kwa-
liteitsoffer goed ingeschat had - maar he-
laas, dit wordt enigszins getrivialiseerd nu 

ik weet de exacte stelling eerder op het 
bord te hebben gehad.  
Wit moet de toren dus niet slaan. Volgens 
Deep Rybka 4 is 9) d4 beter, maar dan 
heeft zwart de keus tussen ..Tb8 of, beter 
nog, het verder gaan in gambietstijl met 9) 
.. e5 . In beide gevallen geeft de computer 
ongeveer gelijkheid aan; microvoordeeltje 
voor wit. 
Toen ik dit na afloop in Roermond met de 
witspeler besprak, zei die het kwaliteitsof-
fer helemaal niet gezien te hebben. Hij ver-
onderstelde dat ik na 7) exf5 met de g-pion 
zou terugnemen, iets wat in mijn ogen dui-
delijk positioneel inferieur was (de compu-
ter geeft achteraf ongeveer + 0,6 aan). Wit-
speler: als ik dat geweten had, dan had ik 
het kwaliteitsoffer wel willen spelen. Nou 
daar is hij aan groot gevaar ontsnapt.  
7) Pge2 , Pc6  8) 0-0 , e5  9) h3 , fxe4  10) 
dxe4 , Le6 . 
Zo, in 10 zetten perfecte egalisatie.   
11) Pd5 , Dd7  12) Kh2 , Pd4  13) Pxd4 , 
exd4 . 
Deze gedekte vrijpion (de dekking komt 
eraan) leek mij een soort principiële garan-
tie voor remise. In "elk" eindspel zal hij een 
belangrijke troef van zwart zijn. Nu de 
werkelijkheid van het wedstrijdschaak nog 
even... 
14) Lg5 , c5  15) f4 , Lxd5 . 
Op het eerste gezicht misschien niet voor 
de hand liggend, maar toch samen met 15).. 
Tae8 het beste volgens mijn elektronische 
adviseur. Zwart geeft het loperpaar op, 
maar ziet dat ook Lg5 ruil niet zal ontgaan. 
Hoe wit ook terugneemt, zijn stelling ver-
liest iets aan kracht. Toch maakte ik op dit 
moment een fout in mijn vooruitblik.  
16) exd5 ,  h6 ?  17) Lxf6 , Txf6 . 
Wit heeft zijn loperpaar moeten opgeven 
maar is in het voordeel gekomen omdat, ik 
zag het te laat, zijn loper op e6 komt. Mijn 
toren op f6 was bedoeld om daar dan de 
kleine kwaliteit te offeren. Ik voelde me 
daar comfortabel mee omdat er dan alsnog 
een flinke pionnenmeerderheid 5 tegen 3 
op de damevleugel ontstaat.  
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18) h4 , Te8 (?) 

 
Deze zet levert slechts tijdverlies op. Zwart 
had met 18) .. b5 meteen de pionnen aan 
het werk moeten zetten.  
19) Lh3 , De7 (?)  20) Le6+ , Txe6 ? 
Een serie achtereenvolgende zwakke zetten 
van zwart. Onder deze omstandigheden is 
het kwaliteitsoffer slecht en was 20) .. Kh8 
te prefereren, maar ook dan heeft wit een 
onaangenaam voordeel.  
21) dxe6 , Dxe6  22) Te1 , Dxe1  23) Dxe1 
, Txe1  24) Txe1 , Kf7 . 
Deze zet had ik lang tevoren beraamd, om-
dat de witte toren niet kan binnenvallen. Ik 
had ingeschat dat het eindspel remise was, 
maar dat is toch een fout geweest. Wit kan 
dit eindspel winnen, maar hoe ? Mij lijkt: 
Niet door te proberen met de toren over de 
e-lijn binnen te dringen. Zelfs indien dit al 
lukt, dan nog moet de toren op de zwarte 
damevleugelpionnen letten en de onderste 
rij niet te veel verlaten (zie reeds mijn 13de 
zet). Hierop heb ik mij blind gestaard.  
Het lukt wél door de witte koning en de 
toren ongeveer van plaats te doen ruilen. 
De koning gaat naar de damevleugel, of 
dicht daarbij, en stelt zich defensief op te-
genover de pionnen. De toren gaat naar de 
koningsvleugel en gaat met de 3 tegen 2 
pionnenmeerderheid aan het werk. Op den 
duur ontstaat daar een witte vrijpion, en/of 
open lijnen waarlangs de toren alsnog in 
het zwarte achterland kan binnendringen. 
Niet gezien... Als zwart dit plan doorkruist 
dan kan dat alleen tegen een prijs.  

Maar ook de witspeler zag het niet. Hij is 
nu aan zet en achteraf meenden beide spe-
lers dat hij het beste met 25) a4 eerst de 
damevleugel kon verbeteren. Immers, als 
zwart met ..a6 en ..b5 zou komen dan zou 
dat gepaard gaan met het openen van lij-
nen. Ook rustig 25) b3 is goed.  
25) Kg2 , b5  26) cxb5 ?! , c4  27) a4 ?! 
Wits tegentroef is natuurlijk om pionnen op 
a5 en b5 te zetten, waarna de doorbraak b6 
dreigt ( .. axb6 dan a5-a6 ). Maar zijn voor-
deel slinkt.   
27) ... d3 . 

Valt pion b2 aan en brengt promotievarian-
ten op het bord. Wit heeft het zichzelf erg 
moeilijk gemaakt en vermoedelijk moet de 
partij verder gaan met twee nieuwe dames.  
Deep Rybka 4 geeft de volgende hoofdva-
riant: 28) a5 , Lxb2  29) b6 , d2  30) Tf1 , 
axb6  31) axb6 [31. a6 ?! leidt tot weder-
zijdse promotie waarna wit remise moet 
houden] 31) ... c3  32) b7 , c2  33) b8D , 
c1D  34) Db3+ , Ke7 en wit heeft nog altijd 
voordeel (35. Td1), misschien zelfs door-
slaggevend voordeel (35. Kf2). Maar mak-
kelijk is anders ... 
28) Tb1 ?? 
Deze zet zag ik met verbazing op het bord 
staan. Was het niet duidelijk dat wit nu ver-
loren stond? Slaan op b2 leek me al enige 
tijd in deze partij hoofdthema, maar helaas, 
ik liet me afleiden door andere varianten en 
verzuimde om het NU te doen ... 
Na 28) ... Lxb2 kan wit niet nemen, want 
dan ontstaat de overbekende situatie van 
twee pionnen op de 6de rij tegen een toren. 
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Maar als hij niet slaat, bijvoorbeeld 29) a5 
speelt, dan is al voldoende om met 29) .. 
Ld4 de loper verdedigend terug te trekken. 
En dan, "curtains", zoals Fischer pleegde te 
zeggen (bijvoorbeeld 30. b6 , axb6  31. 
axb6 , Lxb6  32. Txb6 , c3).   
28) ... Ke6 ??   
Geeft een vol bordpunt weg, maar, erkend 
moet worden dat dit punt ook maar één zet 
beschikbaar is geweest. Ook wits 28ste zet 
was "maar" een instantane  blunder.   
29) Kf3  ?? 
Deep Rybka 4: Laat weer slaan op b2 toe, 
maar ditmaal kost het slechts een half 
bordpunt: 29) .. Lxb2  30) Ke3 , Lc3 en wit 
lijkt niets beslissends meer te kunnen doen. 
Er was maar één winstweg: 29) a5 ! , bij-
voorbeeld 29) .. Kd7  30) Kf3 , Lxb2 [moet 
wel, maar activeert de toren op de b-lijn]  
31) Ke3 , Lc3  32) a6 , Kc7  33) b6+ , axb6  
34) a7 , Kb7  35) Txb6+ , Kxa7  36) Txd6 .  
29) ... Kd5 ??  30) Ke3 , Ld4+  31) Kd2 , 
Ke4  32) Te1+ . 
Een winstpoging van zwart zou nu met ... 
Kf3 verder moeten gaan. Helaas, dat leek 
beide spelers duidelijk verloren, en daarom 
liep ik maar weer terug.  
32) ... Kd5  33) b3 . 
Deze simpele breekzet was ik even "verge-
ten". Nu realiseerde ik me dat het verloren 
was, al speelde ik nog een poos door. 
33) ... cxb3  34) Kxd3 . 
Erg veel maken zwarts verdere zetten niet 
meer uit, en een dozijn zetten later gaf ik op 
(1 - 0).   
 
7. Nico van der Hoogt – Narcis Sofic 
Nico nam het met wit op tegen de geduchte 
Narcis Sofic. Die verweerde zich in een 
hausgemachtes Scandinavisch variantje 
nogal tammetjes en werd door de gelouter-
de Venlose veteraan langzaam, maar o zo 
zeker naar het schaakschavot geleid. Na 59 
zetjes werd het vonnis voltrokken… 
De eerste stap van het rechte pad af, kwam 
reeds op zet nr.6  Zie het diagram. 
 

N. speelde hier zijn huisvlijt: 6…b5 (?) dat 
de basis bleek voor alle sores nadien. Nog  

 
even 1 blik voor de twijfelaars op de mate-
rie na 18 zetten: …Tc8 
 

 
Nu is het voor alles en iedereen zonneklaar: 
 
de ramploper op b7 bederft zwarts stelling. 
Nico gaat zegevieren, zonder twijfel… 
Maar toegegeven, Narcis weerde zich nog 
lange tijd, maar een onweerstaanbaar mat-
net deed hem tenslotte de das om… 
 
 
Hans speelde een ingewikkelde partij tegen 
Naomi waarin hij al gauw met de rug tegen 
de muur kwam te staan. Dat beetje geluk, 
wat in dergelijke rumoerige partijen nodig 
hebt, bleef helaas uit. 
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8. Naomi de Ridder – Hans van Mulekom 
1. e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. Pc3 Dd6 4. d4 
Pf6 5. Pge2 a6 6. Lf4 Dd8 7. a3 b5 8. Pc1 
e6 9. Df3 c6. Sluit zichzelf in. Een kwali-
teitsoffer had gekund: 9. .. Ta7 10. Le3 Lb7 
11. Dg3 Pc6 12. d5 Pxd5 13. Lxa7 Pxa7 14. 
Pb3 Pxc3 15. Dxc3 Dd6. Effe kijken, wit 
krijgt wat voordeel. 
10. Pb3 Pd5 11. Pxd5 cxd5 12. c4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaf een klein plusje weg. Kansrijker was 
12. Dg3 Pc6 13. h4 Ta7 14. Ld3 h5 15. 0-0 
g6 en zwart kan weinig ondernemen en 
moet bovendien oppassen voor Lxg6. 
12. .. bxc4 13. Lxc4 Lb7 14. Tc1 Pc6 15. 
Le2 Tc8 16. O-O Le7 17. Tfd1 g5. Wat 
veiliger was voortzetten met 17. .. Db6, 
bijvoorbeeld 18. Dd3 O-O 19. Le3 Pa5 20. 
Pxa5 Dxa5. 
18. Le3 h5 19. Lf1 f5 20. Pc5 Lxc5 21. 
Txc5 Df6 22. Tdc1 Kd7 23. Dd1 f4 

24. Db3. Dit stukoffer – beter gezegd stuk-
ruil –  zou niet voldoende voor de winst 
behoren te zijn. Sterker was simpel 24. Ld2 
Dxd4 25. Db3 Tb8 26. Dc2 Tbc8 27. b4 
Pe5 28. Lc3 met stukwinst. 
24. .. fxe3 25. Dxb7+ Tc7 26. Dxa6 
Dxf2+? Opnieuw is een onlogische zet be-
ter: met de pion slaan. Erg moeilijk, pro-
beer het achter het bord maar te vinden. Na 
26. .. exf2+ 27. Kh1 Thc8 28. Lb5 Ke7 29. 
Lf1 (na 29. Lxc6 Txc6 30. Da7+ Kd6 31. 
Tf1 Txc5 heeft zwart de beste papieren) 29. 
.. Kd7 30. b4 Df4 komt wit niet verder. 
27. Kh1 Thc8 28. Lb 

 
28. .. Dxb2? Hier gaf Hans de partij uit 
handen. Met het pionoffer 28. .. e2 was er 
nog redding. Na 29. Lxe2 Pxd4 30. Lb5+ 
Pxb5 31. Dxb5+ Kd6 32. Db6+ Ke5 ont-
staat een penning van de witte toren op c5 
heeft zwart prima verdedigingskansen. Na 
de tekstzet was er geen redden meer aan. 
29. Txc6 Txc6 30. Lxc6+. Meteen uit was 
30. Txc6 Da1+ 31. Tc1+. 
30. .. Ke7 31. Da7+ Kf6 32. Tf1+ Df2 33. 
Txf2+ exf2 34. Da6 Txc6 35. Df1 Tc2 36. 
g3 e5 37. dxe5+ Kxe5 38. Kg2 d4 39. Dd3 
Tc3 40. De2+ Te3 41. Dxh5 d3 42. Kxf2 
Kd4 43. Dh8+ 1-0. 
 
Tegen koploper DJC werden we op 4 janu-
ari 2014 thuis met 6½-1½ geplet. In het 
volgende nummer wie weet nog wat aan-
dacht. 
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Jou moet ik hebben! 

met je: 
bijzondere interne pot 
extravagante stellingen  

geinige combi’s & offers 
 
Voor clubblad. aanmelden bij: Nico 
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Interne Competitie 2013-14 tweede cyclus stand 16 januari 2014 
 
LEEUWEN 

 
1 2 3 4 5 6 totaal 

1 Peter Schoeber    0  0,5 0,5 
2 Max Warmerdam        
3 Maarten Strijbos    1 1  2 
4 Henk van Gool 1  0   1 2 
5 Eric Schouten   0    0 
6 Dirk Bergmans 0,5   0   0,5 

 
 
TIJGERS   1 2 3 4 5 6 7 8 totaal 

1 Nico van der Hoogt  0,5      0 0,5 
2 Marc van der Lee 0,5      0,5  1 
3 Kim Clabbers       0  0 
4 Jan op de Laak     1    1 
5 Hans Leenders    0  0,5  0 0,5 
6 Gerard in 't Veld     0,5    0,5 
7 Geert Hovens  0,5 1      1,5 
8 Bas van der Grinten 1    1    2 

 
 
OLIFANTEN   1 2 3 4 5 6 7 8 totaal 

1 Sjraar Munten  0,5      1 1,5 
2 Ron Vink 0,5      0,5  1 
3 Karl Jacobitz      0 0,5  0,5 
4 John de Laat     0,5 1   1,5 
5 Huub Borghouts    0,5     0,5 
6 Ger van Leipsig   1 0     1 
7 Dick Kappert  0,5 0,5      1 
8 Bertram Lietz 0        0 

 
 
BUFFELS   1 2 3 4 5 6 7 8 totaal 

1 Piet Kuntzelaers  1      0,5 0,5 
2 Peter Smith 0       0 0 
3 Miki Nieczyporowski      1   1 
4 Mart Dael     1 1   2 
5 Harrie Wuts    0    0 0 
6 Gerben Oosterbaan   0 0     0 
7 Boeb Jacobs  1       1 
8 Ad Burgmans 0,5    1    1,5 
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STRUISVOGELS  1 2 3 4 5 6 7 8 totaal 

1 Jos Kempen        1 1 
2 Patricia van Boekhold       1  1 
3 Peter Timmermans      1 1  2 
4 Jean Paul Joosten     1 1   2 
5 Jasper Hendrickx    0     0 
6 Harald Blankertz   0 0     0 
7 Albert Houwen  0 0      0 
8 Peter Keimpema 0        0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     - Advertentie -   

Exclusieve 
catering 

 
In overleg met u kan ik uw verjaardagsfeest of receptie verzorgen met de meest heer-
lijke hapjes.  Ook een diner, brunch, warme en/of koude buffetten zijn geen probleem 
Ik gebruik alleen verse producten, zelf bereid en op tijd bij u thuis afgeleverd 

 
Bel even om te vragen wat de mogelijkheden zijn. 
Diverse leden van de schaakclub weten al waar ze  
moeten zijn voor een lekkere verzorgde hap, nu u nog. 
 
Dick Kappert, 0624194236 
dickmagda@gmail.com 
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BOEBS COLUMN 
Bijscholing  
 
Door Boeb Jacobs 
 
Op een aardedonke-
re  maandagavond 
in november rij ik 
voor de tweede maal  
in mijn lange leven 
de chique buitenwijk 
van Venlo-Oost in.  
Aan de eerste maal 
dat ik in dat buurtje 
was bewaar ik nog 
goede herinnerin-
gen.  
In de zomer hadden we daar de promotie 
naar de eerste klasse van de LiSB uitge-
breid gevierd. Ook nu was er weer sprake 
van een niet aflatende gastvrijheid. Captain 
Gerard in ‘t Veld had een zelfbedienings-
buffet met warme en koude drank voor ons 
klaar gezet. 
 
”Dat laat ik niet weer gebeuren”, moet  hij 
hebben gedacht toen we in 2011 na één jaar 
in de eerste klasse er al weer uitvlogen. Ik  
weet natuurlijk niet hoe Gerard zijn denk-
patronen werken, maar kan me voorstellen 
dat hij met zichzelf in conclaaf ging en dat 
hem toen plotseling een oeroude Romeinse 
wijsheid te binnen schoot. ‘Per aspera ad 
astra . Voor diegene, aan wie het onderwijs 
in de klassieke talen niet besteed was, ver-
taalt uit het latijn: ‘Zonder moeite reik je 
niet naar de sterren’ 
We moeten dus aan het werk concludeerde 
Gerard en voegde de daad bij het woord 
door Rudi van Gool te bellen met de vraag: 
“Wil jij het derde team een beetje beter le-
ren schaken?” Na  ampel beraad zegde Ru-
di toe op de uitdaging in te gaan. 
Er werd een draaiboek bedacht waarin de te 
behandelden thema’s, openingen, eindspel-
len en partij analyses stonden en de lesuren. 
Die werden gepland op de maandag vooraf 

gaande aan een externe wedstrijdronde op 
zondag.  
Laat ik eerlijk zijn, ik zag er niet veel in. 
Sterker, het leek mij onbegonnen werk om 
mensen die samen meer dan drie honderd 
jaar schaakervaring achter de rug hebben, 
één had vijftig! jaar geleden al tegen Euwe 
gespeeld, nog iets bij te brengen. Maar ik 
wilde geen spelbreker zijn, vandaar. Deel-
name aan het project was in principe vrij-
willig.  Maar wat heet vrijwillig als ieder-
een zich zo inzet dan voel je je toch ver-
plicht om mee te doen. Het leek me voor 
Rudi dus een kansloze missie, maar O,O,O, 
wat had ik het weer eens mis. Al in de eer-
ste ronde tegen Reuver bleken we al bijge-
leerd te hebben. We wonnen de wedstrijd 
met maar liefst 2 ½ - 5 ½ . Uitblinker in 
deze wedstrijd was onze gloednieuwe eer-
ste bord speler Wouter Smeet. Met een ge-
weldige aanval tegen de Koning zette hij 
zijn tegenstander, die in deze klasse zelden 
tegen een nul aanloopt, mat,  
 
In de tweede ronde tegen Horst stal Ger 
van Leipsig de show. In een vooruit ge-
speelde partij liep hij zijn sterker geachte 
tegenstander vanuit de opening onder de 
voet en legde daarmee de basis voor een 
overwinning,  opnieuw met 5 ½ – 2 ½. Met 
een wijntje erbij vertelde Ger later dat zijn 
spectaculaire overwinning te wijten was 
aan zijn expertise van het Mora Gambiet. 
Ik had er nog nooit van gehoord en zijn 
tegenstander blijkbaar ook niet, maar van 
mij mag Ger dit systeem vaker spelen’ 
Het gaat waarschijnlijk iets te ver om onze 
vliegende start nu al aan de trainer te wij-
ten. Maar feit is wel dat hij de schaaktrai-
ningen uitstekend verzorgt. Hij leeft zich in 
in het onderwerp, spreekt duidelijke taal en 
laat de mensen zelf denken. Drie gouden 
regels om les te geven. Bovendien stelt hij 
de vragen klassikaal: “Wat zouden jullie in 
deze stelling spelen?”  waardoor er leven-
dige gesprekken ontstaan en de tijd wordt 
vergeten. 
 
Namens het Derde de complimenten. 
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.OPEN NK RAPID 

 
Door Max Warmerdam 
 

 
 
Zaterdag 16 november 2013 deed ik voor 
de 3e keer mee aan het Open NK Rapid op 
de Technische Universiteit Eindhoven. Ie-
der jaar is het weer een goed georgani-
seerd toernooi. Er zijn 13 leeftijdsgroepen, 
één voor elk geboortejaar en een groep 
U25. Per groep worden negen rondes vol-
gens het Zwitsers systeem gespeeld. Het 
tempo bedraagt 20 min. p.p. p.p. De meeste 
deelnemers spelen in de groep van hun ei-
gen geboortejaar en proberen Nederlands 
kampioen Rapid te worden.  
In 2011 werd ik gedeeld 1e, maar op weer-
standspunten 4e. In 2012 werd ik onge-
deeld 1e en dit jaar gedeeld 1e maar wel 
kampioen. Het was dus heel spannend. 
 
Ik had de hoogste rating van de deelnemers 
van het geboortejaar 2000, maar dat bete-
kent niet dat het makkelijk is. De ratings 
van jeugdspelers zijn niet helemaal be-
trouwbaar en onder de spelers met een la-
gere rating zitten prima schakers.  
De eerste vijf rondes won ik, onder andere 
van de twee serieuze concurrenten Geert 
van Hoorn en Pieter Verhoef. In de 6e ronde 
gaat het mis tegen een voor mij relatief on-
bekende speler Arne Pols, ik ging door 
mijn tijd. Nog voordat deze partij was afge-
lopen riep de organisatie al dat de 7e ronde 

zou gaan beginnen (alleen de lijst 2000 
hing er nog niet). De live-borden zijn in een 
aparte ruimte en ze waren mij vergeten. Ik 
moest meteen door naar de volgende ronde, 
nog niet bekomen van mijn nederlaag 
moest ik tegen mijn grootse concurrent 
Sourav Bhattacharjee (underrated). Dit 
werd een remise. Daarna nog twee partijen 
die ik niet mocht verliezen om kampioen te 
worden. Gelukkig hadden mijn concurren-
ten ook 1,5 punt gemorst. 
 
Bij het ingaan van de laatste ronde stonden 
Sourav, Arne, Pieter en ik met 6,5 uit 8 op 
de eerste plaats. Het was dus nog spannend 
wie er eerste zou worden want het gaat op 
weerstandspunten (WP) en dat kun je niet 
van te voren voorspellen. Hieronder mijn 
laatste partij tegen Bart Dubbeldam (rating 
1611). 
 
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 
5. Qe2  
Een niet al te bekende variant. Wit dekt 
meteen e4 en vermijdt daarmee varianten 
zoals Open Spaans, Breyer en Zaitsev.  
b5 6. Bb3 Be7 7. O-O O-O 8. c3 d6 9. 
Rd1 Nu wit De2 heeft gedaan kan wit niet 
tot d4 komen omdat wit dan een pion ver-
liest. Wit doet daarom Td1 om de d pion te 
ondersteunen.  
Na5 10. Bc2 c5 Wit wil tot d4 komen en 
daarom doe ik c5 om meer druk te hebben 
op het centrum en misschien om de c- lijn 
te openen.  
11. d4 Qc7 12. d5 c4 13. b4 cxb3 Ik kan 
hier kiezen tussen 
xb3 E.P. en Pb7. Na Pb7 komt a4 en a5 dus 
kan zwart beter xb3 E.P. doen. (13... Nb7 
14. a4 Bd7 15. a5 Wit kan nu zijn gang 
gaan op de koningsvleugel omdat de dame-
vleugel en het centrum dichtzitten, dus kan 
zwart daar niks doen zonder een stuk offer 
en uiteindelijk bezwijkt zwart onder de 
druk.)  
14. axb3 Re8 Omdat mijn loper niet zo 
veel doet op e7 wil ik met mijn loper naar 
f8 om g6 en Lg7/Lh6 te doen.  
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15. Bd2 Wit wilde met zijn loper c3 dekken 
zodat zijn paard weg kan. Er is alleen een 
probleem, namelijk de loper staat nu in de 
weg voor het paard en het heeft weinig zin 
om naar a3 te gaan. Daarom is het beter 
om Lb2 te doen want dan kan het paard 
naar d2.  
Rb8. Nu kan wit nog geen b4 doen omdat 
er dan een paard naar c4 gaat, maar zodra 
ik Pb7 doe, doet wit meteen b4. Daarom 
doe ik Tb8 om later een keer tot b4 te ko-
men en er een paard via b7 of via d7 naar 
c5 kan zonder dat wit tot b4 komt.  
16. Be1 Wit wil nog steeds tot Pbd2 komen 
en maakt daarom nu plaats voor het paard.  
Bf8 17. Rc1 Wit wil de c3 gaan dekken 
met de toren om daarna zijn paard naar d2 
te spelen maar dat kan ook meteen.  
Als ik dan sla op c3 heeft hij een aftrekaan-
val waarmee hij ook nog mijn dame insluit. 
(17. Nbd2 Qxc3 18. Nc4)  
17... b4. Ik wilde sowieso b4 doen en nu hij 
Tc1 heeft gedaan kan het zonder dat ik een 
pion verlies omdat ik na xb4 Pxb3 heb.  
18. cxb4 $2 Ik hoopte hier natuurlijk op 
xb4. Ik kan nu slaan op b3 omdat de loper 
gepend staat en ik heb een dubbele aanval. 
Nxb3. Wit kan slaan op b3 maar dan doe ik 
Dxc1 en win ik een kwaliteit. Wit verliest 
minstens een kwaliteit omdat ik ook op a1 
dreig te slaan.  
19. Nbd2 $2 Wit hoefde alleen maar een 
kwaliteit te verliezen maar nu verliest wit 
een hele toren. Nxa1.  
Wit gaf op. 0-1 
 
Ik had nu dus 7,5 uit 9. Pieter Verhoef en 
Sourav Bhattarcharjee hadden ook gewon-
nen. Arne Pols had remise gespeeld dus hij 
was 4de. Nu werd er beslist op WP wie er 
eerste werd. Uiteindelijk werd ik eerste op 
WP. Ik had 0,5 WP meer dan Pieter Ver-
hoef en 1,5 WP meer dan Sourav Bhattar-
charjee. 
 
 
 
 
 

 
 
Op het NK Rapid was nog  een jeugdspeler 
van de Venlose schaakvereniging. Behalve 
Max, die kampioen NK Rapid werd van de 
jaargang 2000, werd ook onze eerste team-
speler Nick Bijlsma kampioen en wel van 
de jaargang 1995. Zie de foto hieronder. 
 

 
 
Foto’s Frans Peeters. 
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JEUGDAFDELING 
 
AGENDA 
 
Za 25 jan 
Open snelschaakkampioenschap van 
Noord-Limburg in Horst 
 
Zo 26 jan 
Juffrouw Zonder Kop toernooi Echt (GP) 
 
Za 22 feb 
5e en laatste ronde regiocompetitie in  
Ald Weishoes. Aanvang 14.00 
 
Za 1 mrt 
Carnaval: Geen jeugdschaak Ald Weishoes 
 
Zo 16 mrt 
24e Theo van Spijktoernooi in De Dörpel 
(GP) 
 
Zo 27 apr 
Koninginnetoernooi Blerick (GP) 
 
 
TOERNOOIEN 
 
Het Persoonlijk jeugdkampioenschap  van 
Limburg vond net als vorig jaar plaats in 
De Glazenap in Tegelen, van 29 t/m 29 de-
cember 2013. 
 
Twee van onze leden werden kampioen, 
beiden met een 100 % score ! 
Joshua Ekker won de F,G,H-categorie met 
7 uit 7 en Max Warmerdam deed hetzelfde 
in de C-categorie. Zij zijn hiermee gekwali-
ficeerd voor het Nederlands kampioen-
schap in hun categorie. Gelukgewenst ! 

Verder deden twee andere gezinsleden van 
Joshua het prima: 
Maxim werd tweede in de H-categorie met 
4 uit 7 en Laurens met 6 uit 7 tweede in de  
D-categorie achter de ongenaakbare Siem 
van Dael. 
Het was net als vorig jaar weer een ge-
slaagd toernooi met veel deelnemers, uit-
stekend georganiseerd door de Tegelse 
Schaakvereniging. 
 
Op de volgende bladzijden enige foto’s van 
dit toernooi. Met dank aan Mariëtte Bie-
mans en Frank Clevers 
 
 
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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INTERNE ELO RATING Stand 16 januari 2014 
  
Door Ger van Leipsig 
 
Speler Progressie Begin 

seizoen 16-01-14   Speler Progressie Begin 
seizoen 16-01-14 

Strijbos M 32 2285 2317  Spijk H van 0 1730 1730 

Montignies R 9 2216 2225  Clabbers S -4 1696 1692 

Gool R van 0 2221 2221  Clabbers K 13 1650 1663 

Alkhazashvili O 0 2188 2188  Laat J de 22 1617 1639 

Nabuurs J -2 2178 2176  Veld G in 't 23 1613 1636 

Bijlsma N -20 2185 2165  Leenders H -10 1637 1627 

Nabuurs M 0 2158 2158  Kappert D -23 1642 1619 

Gool H van -49 2163 2114  Leipsig G van 28 1579 1607 

Smith T -19 2126 2107  Vink R -27 1631 1604 

Guddat J 12 2072 2084  Munten G 5 1594 1599 

Neurer T 2 2079 2081  Jacobitz K -2 1569 1567 

Fehmer C 1 2069 2070  Burgmans A -30 1579 1549 

Schouten E 16 2035 2051  Dael M -10 1554 1544 

Rievers J 13 1994 2007  Lietz B -7 1534 1527 

Warmerdam M 92 1900 1992  Kuntzelaers P 8 1512 1520 

Thijssen S 0 1989 1989  Jacobs B 62 1406 1468 

Jansen J 0 1957 1957  Nieczyporowski M 27 1404 1431 

Bergmans D 1 1942 1943  Oosterbaan G -20 1447 1427 

Everaars H -2 1937 1935  Joosten JP -32 1449 1417 

Schoeber P -30 1963 1933  Heemskerk F 0 1394 1394 

Grinten B van der -41 1973 1932  Timmermans P 46 1277 1323 

Boonen P 0 1918 1918  Wuts H 14 1275 1289 

Thijssen P 27 1868 1895  Kempen J 5 1261 1266 

Hovens G -35 1923 1888  Keimpema P -10 1273 1263 

Mertens F 12 1871 1883  Smith P 25 1185 1210 

Hoogt N van der -10 1885 1875  Houwen A -18 1209 1191 

Jacobs J 0 1871 1871  Hendrickx J -11 1179 1168 

Dierx G 0 1865 1865  Blankerz H 2 1130 1132 

Smeets W 9 1844 1853  Boekhold P v -22 990 968 

Lee M van der -9 1842 1833  Verplakke J 25 893 918 

Mulekom H van -3 1828 1825      

Laak J op de 35 1770 1805      

Borghouts H 19 1719 1738      
 
 
 



 51 

 


	Opgericht 1 september 1925
	Secretaris / B. van der Grinten        b.van.der.grinten@inter.nl.net
	Engerstraat 35, 5931 EK  Tegelen     077-3260300
	Clublokaal Senioren LimianZ
	Speeldagen donderdag : 20:00 - 01:00 senioren
	zaterdag : 14:00 - 15:30 jeugdleden

	Albert Houwen  aje.houwen@home.nl
	KPROGRAMMAK
	KMEDEDELINGENK



