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CLUBBLAD VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2013-2014  nr. 6 
 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, 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: Past. Kierkelsplein 20, Venlo  077-3515413 
De Kromme Schuùver      Team 2, 3&4: Kaldenkerkerweg 35, 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: www.venlose-sv.nl

mailto:gerard@dvlop.nl
mailto:aje.houwen@home.nl
mailto:acpb@home.nl
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  KINHOUDK 
 
Programma t/m november 2014 Piet Thijssen 
Personalia Bas van der Grinten 
Mededelingen Redactie 
Jaarstukken Algemene Ledenvergadering Bestuur 
Boebs Column: Après Schaak Boeb Jacobs 
Rabobank Venlo Open 2014 Geert Hovens 
Foto’s prijsuitreiking Rabobank Venlo Open 2014 Pim Lammens 
Max Warmerdam kampioen A-jeugd op ONJK Peter Smith 
Interne zaken  Nico van der Hoogt 
Uit de oude doos: Schaakcryptogram Nico van der Hoogt 
Huishoudelijk reglement Ad Burgmans 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 

KPROGRAMMAK 
 
augustus 2014 
28-aug-14 don. Algemene Ledenvergadering Venlo 
september 2014 
04-sept-14 don. interne competitie + ladder Venlo 
11-sept-14 don. interne competitie + ladder Venlo 
18-sept-14 don. interne competitie + ladder Venlo 
25-sept-14 don. interne competitie + ladder Venlo 
27-sept-14 zat. 1e ronde KNSB-bondscompetitie Roosendaal 
28-sept-14 zon. Herfsttoernooi (Jeugd Grand Prix) Tegelen 
oktober 2014 
02-okt-14 don. interne competitie + ladder Venlo 
04-okt-14 zat. Hyfass toernooi Bergen 
09-okt-14 don. interne competitie + ladder Venlo 
12-okt-14 zon. LK snelschaken DJC Stein 
16-okt-14 don. interne competitie + ladder Venlo 
18-okt-14 zat. 3e Antoon Holla toernooi (Jeugd Grand Prix) Velden 
23-okt-14 don. interne competitie + ladder Venlo 
26-okt-14 zon. 1e ronde LiSB-bondscompetitie  
30-okt-14 don. interne competitie + ladder Venlo 
november 2014 
01-nov-14 zat. 2e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo (tegen Eindhoven) 
06-nov-14 don. bijzondere clubavond VSV met mistery Guest Venlo 
22-nov-14 zat. 3e ronde KNSB-bondscompetitie Stein 
23-nov-14 zon. 2e ronde LiSB-bondscompetitie  
30-nov-14 zat. SamSam IV jeugd GP Klimmen 
    
 
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: 9 oktober 2014   
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KPERSONALIAK 
  
Aanmeldingen:  • geen 
                  
Afmeldingen:     • Wang Keung Liu (jeugdlid Venlo) 
                           • Bertram Lietz  (Sonsbeek, D) 
      
        

KMEDEDELINGENK 
 

• Op 28 augustus 2014 treedt Piet Thijssen terug als bestuurslid (zie foto cover). Hij 
heeft de club vele jaren als penningmeester gediend. Maar hij deed veel meer voor onze 
vereniging, onder andere was hij vele jaren wedstrijdleider en had hij een belangrijke 
rol in de organisatie van het NK jeugdschaak dat van 2007 tot en met 2009 in Venlo 
werd gehouden. Hij wordt als penningmeester opgevolgd door Gerard in ’t Veld. 

• Het bestuur vult een groot deel van dit nummer met de stukken voor de jaarlijkse Al-
gemene Vergadering op 28 augustus a.s. Dit zijn: de agenda, het jaarverslag van de 
secretaris, het jaarverslag van de wedstrijdleider en het jaarverslag van de Jeugdcom-
missie. Het het financiële verslag van de penningmeester (Inkomsten/Uitgaven en Ba-
lans) ontbreekt in de digitale versie. 

• Bovendien is het vernieuwde Huishoudelijk reglement in zijn geheel opgenomen. 
• Max Warmerdam mocht zich al (gesloten) Nederlands Kampioen voor de C-jeugd 

2014 noemen. Daar is nog het Open NK voor de A-jeugd bijgekomen. Dit toernooi 
werd van 4 tot en met 9 augustus gehouden in Borne. Zijn score van 7,5 uit 9 was goed 
het kampioenschap én een ticket voor het NK Jeugd in 2015. Van harte gelukgewenst! 
Ook Laurens Ekker deed het goed in Borne: hij haalde 6 uit 13 in de D-jeugd waar-
door hij een mooie ratingwinst boekte. 

• Thomas Neuer (spelend in ons eerste team) is deze zomer op vakantie geweest in New 
York City. Als reactie op een vraag van Geert Hovens scheef hij: ‘of course I was in 
the Central Park. Chess players there were so weak, that I lost 200 Elo only by watch-
ing them playing.’ 

• Thijmen Smith en oud-lid Nick Bijlsma gingen dit jaar naar Sicilië voor hun traditio-
nele zomertoernooi. Het toernooi werd gehouden in Erice: een pittoresk middeleeuws 
stadje op de top van een 750 m hoge berg. Thijmen behaalde 5 uit 9 en Nick 5,5 uit 9.  

• Max Warmerdam deed deze zomer ook mee aan het NK Open in Dieren. Helaas 
moest hij het toernooi voortijdig verlaten. 

• Joep Nabuurs doet voor de tweede keer mee aan het Open van Geraardsbergen (B). 
Dit jaar is hij 41e geworden met 5,5 uit 9. 

• De KNSB ratinglijst van augustus is verschenen. Twee leden vallen op door hun rating 
stijging. Joep Nabuurs is met 49 punten tot 2305 gestegen; zijn FIDE rating is 2285. 
En Max Warmerdam is maar liefst 88 punten gestegen tot 2244.  

• Na een wat moeizame start kan Nico van der Hoogt liefst twee partijen presenteren in 
zijn rubriek Interne Zaken. Eén tussen Max en Peter Schoeber uit de Leeuwen groep 
en één tussen Henk van Gool en Ted Noij uit de derde ronde van  het Venlo Open 
2014 

• Tot slot haalt Nico nog een oud fenomeen uit de mottenballen: een schaakcryptogram. 
De oplosser kan een fles wijn winnen! 
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UITNODIGING :  Algemene ledenvergadering  
op donderdag 28 augustus 2014  
in ons clublokaal LimianZ (Kaldenkerkerweg 182b) 
Aanvang: 20.15 uur 

 
 
AGENDA 
 
1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen van de algemene vergadering d.d. 22-8-2013 (zie VSV-Vizier nr. 1) 
4. Notulen van de buitengewone ledenvergadering d.d. 22-5-2014 (zie Vizier nr. 5) 
5. Jaarverslag secretaris (zie elders in dit Vizier) 
6. Jaarverslag jeugdleider (zie elders in dit Vizier) 
7. Jaarverslag wedstrijdleider (zie elders in dit Vizier) 
8. Prijsuitreiking Interne Competitie  
9. Jaarverslag penningmeester   (ontbreekt in de digitale versie van de Vizier) 
10. Verslag kascommissie / Verkiezing kascommissie 
11. Vaststelling Huishoudelijk Reglement  (zie elders in dit Vizier) 
12. Voorstel begroting 2014-2015 
13. Indeling externe en interne competitie 2014-2015 
14. Materiaaloverzicht  (zie elders in dit Vizier) 
15. Verkiezing bestuur 
16. Rondvraag en sluiting 
 
Toelichting op de agenda : 
 
ad 10 In de kascommissie hadden dit jaar zitting de heren J. Kempen (2e keer) en  
  A. Houwen (1e keer). Reservelid was de heer M. Strijbos. 
 
ad 11 De voorgestelde tekst is elders in dit Vizier opgenomen. 
             
ad 15 Voorzitter A. Burgmans is aftredend en herkiesbaar. 
  De heren B. van der Grinten en G. Hovens zijn aftredend en herkiesbaar. 
  De heer P. Thijssen is aftredend en niet herkiesbaar.
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 JAARVERSLAG SECRETARIS AUGUSTUS 2013 - JULI 2014 
 
1. Ledenbestand / personalia 
Het aantal seniorleden is vrij constant ge-
bleven. Helaas zijn er weer minder jeugd-
leden, alle inspanningen ten spijt. 
Op 22 september jl. overleed op 78-jarige 
leeftijd na een lange ziekte Willi Schmitz. 

Hij was (met een onderbreking) vele jaren 
lid en werd clubkampioen en 1962 en 1971. 
De bijeenkomst na de uitvaart vond plaats 
in ons clublokaal LimianZ, waarbij veel 
van onze leden aanwezig waren. Piet Thijs-
sen heeft hierbij een mooie rede uitgespro-
ken (in het Duits). 

 
Overzicht : 
 Juli 2014 Juli 2013 Juli 2012 Juli 2011 Juli 2010 
Totaal 72 77 78 80 77 
Senioren 63 64 67 66 61 
Jeugd 9 13 11 14 16 
 
 
2. Vergaderingen / Bestuur 
De algemene vergadering op 22 augustus 
2013 in ons clublokaal LimianZ werd bij-
gewoond door 28 leden. 
Naast de gebruikelijke punten werd Ad 
Burgmans herkozen als voorzitter en  
Gerard in 't Veld gekozen tot bestuurslid. 
 
Op 24 april en 22 mei vonden buitengewo-
ne ledenvergaderingen plaats in verband 
met wijziging van onze statuten. 
Hierover elders meer. 
 
De Bestuurssamenstelling was het afgelo-
pen seizoen als volgt: 
Voorzitter:  
Ad Burgmans 
Secretaris en jeugdleider: 
Bas van der Grinten 
Penningmeester (en vice-voorzitter): 
Piet Thijssen 
Wedstrijdleider:  
Geert Hovens  
Bestuurslid: 
Gerard in 't Veld 
Het bestuur vergaderde zoals gebruikelijk 
elke twee maanden. 
 
 
 
 

3. Naamsverandering en wijziging Statu-
ten 
In september werd onze club verrast door 
een schrijven van de Gouverneur van Lim-
burg waarin namens het Koninklijk Huis 
werd meegedeeld dat het predicaat "Ko-
ninklijk Erkend" niet (meer) is toegestaan 
in de naam van onze vereniging. 
Een bezwaar van ons bestuur waarbij er op 
gewezen werd dat de statuten van onze ver-
eniging in 1952 zijn goedgekeurd bij Ko-
ninklijk Besluit had geen resultaat. 
Het bestuur heeft hierop na uitgebreid be-
raad besloten voor te stellen de statuten te 
wijzigen. Hiertoe is door Notariskantoor 
Bergen een concept opgesteld, dat nader-
hand door ons nog is aangepast. 
Op de buitengewone vergadering op 24 
april kon hierover nog geen besluit worden 
genomen omdat de vereiste meerderheid 
(2/3 van het aantal stemgerechtigde leden) 
niet aanwezig was. Daarom was een tweede 
vergadering nodig die plaatsvond op 22 
mei. Hierin werd definitief besloten tot de 
statutenwijziging. De bijbehorende akte 
werd op 3 juni jl. gepasseerd bij Notaris 
Rieff in Bergen in aanwezigheid van voor-
zitter Ad Burgmans en secretaris Bas van 
der Grinten. De naam van onze vereniging 
is nu officieel  "Venlose Schaakvereni-
ging". 
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4. Resultaten van onze leden bij toernooi-
en elders 
• Joep Nabuurs behaalde een mooie 10e 

plaats bij de Open van Geraardsbergen 
in augustus 2013 

• Thijmen Smith bereikte een 21e plaats 
bij het Open Kampioenschap van Arn-
hem in september. 

• Max Warmerdam zette bij het Gocher 
Open (september) een prachtige presta-
tie neer door als 6e te eindigen. Hij ver-
sloeg hierbij o.a. IM Lund. Ook Peter 
Schoeber en Joep Nabuurs deden het 
verdienstelijk met een resp. 27e en 41e 
plaats. 

• Max Warmerdam haalde ook bij jeugd-
toernooien mooie resultaten. Hierover 
meer in het jeugdverslag. 

• Bij het jaarlijkse Hyfass-toernooi in 
Bergen (oktober) was weer een grote 
schare Venlose spelers van de partij: 
Dirk Bergmans (2e), Peter Schoeber 
(5e), Henk van Gool (6e), Jan op de 
Laak, Piet Thijssen, Peter Timmermans, 
Piet Kuntzelaers. 

• Joep Nabuurs werd winnaar van het 
open Noord-Limburgse rapidkampioen-
schap in Blerick op 19 oktober. Verder 
waren nog acht leden van ons van de 
partij. 

• Joep Nabuurs, Max Warmerdam en 
Dirk Bergmans namen deel aan het 
Limburgs Kampioenschap Snelschaken  
op 20 oktober in Stein, en eindigden 
resp. 4e, 8e en 12e in de hoofdgroep. 

• Ook het Snerttoernooi in Asten op 3 
november werd door Joep Nabuurs  
gewonnen. 

• Geert Hovens was traditioneel weer van 
de partij bij het Offene Internationale 
Bayerische Schach Meisterschaft. Dit-
maal werd hij 169e (van de 476). 

• Het A74-seniorentoernooi op 27 de-
cember in Tegelen werd evenals vorig 
jaar gewonnen door Peter Schoeber. 
Verder waren nog diverse Venlonaren 
van de partij. 

• Nick Bijlsma, Thijmen en Peter Smith 
waren in dezelfde periode actief bij een 
toernooi Böblingen (bij Stuttgart). 

• Het Nieuwjaarstoernooi van ‘t Pionneke 
werd door drie van onze leden bezocht. 
Peter Schoeber werd 6e in de hoofd-
groep. 

• Aan het BSV Open dat op een aantal 
maandagen in Blerick plaatsvond heb-
ben zes spelers van onze club deelge-
nomen. 
Henk van Gool werd winnaar met 6,5 
uit 7, gevolgd door Dirk Bergmans. 
Verder waren van de partij:  
Peter Schoeber, Nico van der Hoogt, 
Peter Timmermans en Peter Smith. 

• Elf Venlose spelers waren actief bij de 
weekend-vierkampen van het Tata 
Chess Tournament in januari. Max 
Warmerdam en Boeb Jacobs werden 1e 
in hun groep, Max herhaalde dit nog 
eens bij de aansluitende dagvierkampen. 

• Aan de Open Noordlimburgse Snel-
schaakkampioenschappen op 21 januari 
namen zeven van onze spelers deel.  
Joep Nabuurs en Henk van Gool werden 
2e resp. 3e . 

• Een Venloos team (bestaande uit Rainer 
Montignies, Joep Nabuurs, Ololi Alk-
hasashvili en Henk van Gool) behaalde 
een geweldig resultaat met een 7e plaats 
bij het uiterst sterk bezette NK Snel-
schaak in Rosmalen op 23 februari. 

• Nick Bijlsma deed met 4 uit 6 de beste 
zaken bij het Noteboom weekendtoer-
nooi in Leiden (begin maart). Max 
Warmerdam en Thijmen Smith moesten 
het doen met 3 punten. 

• Bij het Nunhems Zadentoernooi op 15 
maart waren traditioneel weer diverse 
Venlonaren van de partij. Voor Piet 
Thijssen was er een tweede plaats in 
groep B. 

• Joep Nabuurs zette een prachtig resul-
taat neer door het winnen van het zeer 
sterk bezette WLC-weekendtoernooi in 
Eindhoven. Hij mag zich hierdoor Open 
Brabants kampioen noemen! 
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• Max Warmerdam deed het weer goed 
bij het OGD Prinsenstad toernooi in 
Delft en de MuConsult Tienkamp in 
Apeldoorn, met verdere ELO-stijging 
tot gevolg. 

• Nog beter deed Max het bij het OKU 
Open Kampioenschap van Utrecht met 
4 uit 6. Nick Bijlsma scoorde 3,5 punt. 

• Het Open Limburgs Kampioenschap in 
Maastricht tijdens het Pinksterweekend 
was weer een groot succes. Jammer dat 
van onze club slechts één deelnemer ac-
tief was, maar die deed het dan ook bij-
zonder goed. (alweer) Max Warmerdam 
die 5 uit 7 scoorde en daarbij een GM 
en IM op remise wist te houden. 

 
5. Interne, externe competitie en clubtoer-
nooien 
Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van 
de wedstrijdleider. 
 
6. Jeugdzaken 
Zie jaarverslag jeugdleider 
 
7. Clubblad VSV-Vizier / website 
De redactie werd wederom gevormd door 
Ad Burgmans, Albert Houwen en Peter 
Smith. 
Opnieuw zijn zes mooi nummers versche-
nen, met vele bijdragen van de bekende 
auteurs. 
Daarnaast hebben twee nieuwe rubrieken 
het levenslicht gezien: 
"Historische partijen" (door Peter Schoe-
ber), "Uit de oude doos" (door Nico van der 
Hoogt). Verder is een rubriek "Partij van de 
maand" in de maak. 
Het drukwerk werd reeds voor het zesde  
jaar prima verzorgd door Xerox in Venray 
(met dank aan Ger van Leipsig !). 
 
Zoals gebruikelijk volgt onze website  de 
actuele ontwikkelingen op de voet. 
Zie www.venlose-sv.nl . 
 
 
 
 

8. Schaakinstructie 
In plaats van de instructies op donderdag 
heeft Rudi van Gool een teamtraining ver-
zorgd voor Venlo 3 bij een van de spelers 
thuis. Dit werd een groot succes. 
 
Tot slot dank aan de vele leden die zich het 
afgelopen seizoen weer hebben ingezet 
voor onze vereniging! 
 
Bas van der Grinten, secretaris   
9 augustus 2014 
 
 
JAARVERSLAG  
WEDSTRIJDLEIDER 
 
door Geert Hovens 
 
Bijna niemand heeft het er ooit over. Ver-
geet je niet iets meneer de wedstrijdleider 
als je het jaarverslag opstelt. Ja, ik weet het 
wel. Het Zomersnelschaaktoernooi valt een 
beetje tussen wal en schip. Het is nog bezig 
als uw wl zijn jaarverslag maakt en net af-
gelopen als de jaarvergadering plaatsvindt. 
Dat maak ik dus nu goed en wel als volgt. 
De winnaars van het zomersnelschaak 2013 
waren Dirk Bergmans (A) en Pim Lammes 
(B). Over de winnaars van de editie 2014 
kan ik nu nog niks zinnigs zeggen, maar bij 
de jaarvergadering zal ik dat ruimschoots 
goedmaken. Afgesproken? 
 
De eerste helft van het seizoen 2013-2014, 
beginnend op 29 augustus 2013 ….. 
…. laat zich als volgt samenvatten.  
Maarten Strijbos kent geen genade en de 
ene naar de andere LEEUW moet zich ne-
derig onderwerpen aan zijn suprematie. 
Slechts Eric Schouten slaagt erin een potje 
remise te maken, de anderen sneuvelen vol-
ledig. De nieuwe Tegelse TIJGER Max 
Warmerdam (uw wl doet nederig afstand 
van deze titel) kondigt aan dat hij de sprong 
naar de LEEUWEN gaat maken door de 
andere tijgertjes te temmen. Geert Hovens 
en Marc van der Lee zijn blij met een remi-

http://www.venlose-sv.nl/
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se. Bij de OLIFANTEN gaat het gelijk op 
en zegeviert kersvers bestuurslid Gerard in 
’t Veld. Buffalo Bill (titel bedacht door Bas 
van der Grinten toen deze de experiment 
groep met deze naam won) werd Karl Ja-
cobitz, met 7,5 punt als aanvoerder van de 
kudde. Harrie Wuts won bij de STRUIS-
VOGELS. 
 
Verrassend in de externe competitie was 
(alsnog) de promotie van het tweede team 
van de zondag naar de zaterdag. Meer en 
verder reizen, maar ook gezellig bij thuis-
wedstrijden in de Bantuin. De resultaten 
vielen tegen conform verwachting. Uit-
schieter voor het tweede was een knappe 4-
4 bij ‘t Pionneke. Het eerste team startte 
met 3 nederlagen. Nee, het positieve 
nieuws komt van onze Lisb-teams. En dan 
met name het vierde team. Wat een onge-
kende weelde: 2 x 4-0 winst en Jacqueline 
Verplakke 2 uit 2. Die is duidelijk de 
GOUDVINKEN ontgroeid. 
 
De tweede helft. 
Max slaagt erin om tweemaal de tigvoudige 
clubkampioen Maarten te verslaan, maar 
komt op het eind toch een half puntje te 
kort om Maarten van zijn overwinning en 
elfde titel af te houden. Geert Hovens (ja-
wel!) wordt met het zweet in zijn handen 
eerste bij de TIJGERS MET 0,75 sb ver-
schil. John de Laat won bij de OLIFAN-
TEN met eveneens sb-voorsprong op Ger 
van Leipsig. De grote KNUFFELBUFFEL 
Mart Dael hield met een half punt voor-
sprong Boeb Jacobs af van de titel. En 
Jean-Paul Joosten regeerde bij de 
STRUISVOGELS.  
Tenslotte werd Nico van der Hoogt de lad-
derkampioen. 
 
Extern begon het eerste toch punten te pak-
ken maar het was net niet genoeg voor  
handhaving. Fraai waren de overwinningen 
van Maarten op Paul van der Sterren en 
Joep op Ruud Janssen.  
Het tweede probeerde amechtig het tij te 
keren, maar moest al voor het einde van de 

competitie de degradatie aanvaarden. Op 
Limburgse bodem kunnen het derde en 
vierde terugkijken op een geslaagd seizoen. 
Met perspectief voor de komende jaren. 
 
Het Venlo Open 2014 werd gewonnen door 
… Henk van Gool. 
 
 
Dan de droge cijfers voor het nageslacht 
(de derde helft): 
 
Intern, 1e cyclus: 
Leeuwen 1. Maarten Strijbos 9,5 uit 10; 
2.Erik Schouten 6 punt 
Tijgers 1. Max Warmerdam 9 uit10; 2. Pe-
ter Schoeber 6 punt 
Olifanten 1. Gerard in ’t Veld 6,5 uit 10; 2. 
Hans Leenders 6 punt 
Buffels 1.Karl Jacobitz 7,5 uit 10; 2. Ber-
tram Lietz 6 punt 
Struisvogels 1. Harrie Wuts 7 uit 9; 2. Peter 
Smith 6 punt 
 
Intern, 2e cyclus: 
Leeuwen 1. Maarten Strijbos 7,5 uit 10; 2. 
Max Warmerdam 7 punt 
Tijgers 1. Geert Hovens 6,5 uit 10; 2. Bas 
van der Grinten 6,5 punt 
Olifanten 1. John de Laat 6,5 uit 10; 2. Ger 
van Leipsig 6,5 punt 
Buffels 1. Mart Dael 7,5 uit 10; 2. Boeb 
Jacobs 7 punt 
Struisvogels 1. Jean Paul Joosten 8 uit 9; 2. 
Jos Kempen 6 punt 
 
Extern: 
KNSB 1e klasse B: Venlo 1 9e met 6 
matchpunten 
KNSB 3e klasse H: Venlo 2 10e met 3 
matchpunten 
LiSB 1e klasse B: Venlo 3 3e met 9 match-
punten 
LiSB 3e klasse A: Venlo 4 3e met 8 match-
punten 
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Venlo Open: 1. Henk van Gool 6,5 uit 7, 2. 
Maarten Toll en 3. Nico van der Hoogt ie-
der met 5 punt, ratingprijzen voor John de 
Laat, Martin Dael en Jos Kempen 
 
Limianz Rapid toernooi: 1e werden Jozef 
Simenon (A) en Jose Alonso (B) 
 
Hemelvaart-toernooi: gewonnen door Joa-
chim Guddat 
 
Vlaaientoernooi: gewonnen door Dimitrios 
Loutragotis 

Dan de absolute ELOHEERSER: de club-
rating van Max Warmerdam steeg van 
1900 naar 2077.  
Hij heeft inmiddels een KNSB-rating van 
2244. 
 
Hopelijk ben ik niets of niemand vergeten 
…. 
UW WEDSTRIJDLEIDER ……..GEERT  
HOVENS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     - 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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JAARVERSLAG JEUGDCOMMIS-
SIE VSV AUGUSTUS 2013- JULI 
2014 
 
door Bas van der Grinten 
 
Helaas is het aantal jeugdleden verder te-
ruggelopen, ondanks diverse inspanningen 
dit tegen te gaan. 
Gelukkig zijn er ook genoeg positieve za-
ken te melden. 
 
De jeugdcommissie was als volgt samenge-
steld: 
Instructeurs Ald Weishoes:   
Kim Clabbers, Sjors Clabbers,  
Albert Houwen 
Extern wedstrijdleider jeugd:   
Jacques Faassen 
Jeugdleider:      
Bas van der Grinten 
 
Helaas kon Albert door omstandigheden in 
de loop van het seizoen niet meer aanwezig 
zijn. 
 
Er is slechts één stappendiploma behaald: 
Op 21 december slaagde Laurens Ekker 
voor Stap 3. 
 
De verdeling van de jeugdleden was als 
volgt: 
 Juli 

14 
Jan 
14 

Juli 
13 

Juli 
12 

Juli 
11 

Juli 
10 

Stap 1 : 2 2 6 2 0 2 
Stap 2: 3 3 0 2 1 2 
Stap 3 : 0 0 1 1 3 2 
Stap 4 : 1 2 1 2 3 4 
Stap 5 : 1 2 2 2 2 1 
Overig 2 2 4 2 3 4 
Totaal: 9 11 14 11 12 15 
 
Er is geprobeerd net als vorig seizoen een 
Naschoolse Activiteit (NSA) als wervings-
activiteit op te zetten. Helaas is dit niet 
doorgegaan. Wel heeft Albert Houwen een 
cursus gegeven aan 7 kinderen in de Gem-
maschool in 't Ven. 
 
 

De competitie in het Ald Weishoes kwam 
wegens te weinig deelname helaas te ver-
vallen. Jammer! 
 
Het Vierkant (Blerick, Horst, Schaakvel-
den, Venlo) organiseerde onder leiding van 
Jan Doornenbal en Eddy van Vliembergen 
weer de regiocompetitie (5 ronden). 
Twee ronden vonden plaats in het Ald 
Weishoes.  
 
Het seizoen in het Ald Weishoes werd tra-
ditioneel besloten met een geslaagde slot-
middag op 28 juni. Sjors Clabbers trad 
weer op als simultaangever. 
 
TOERNOOIEN 
 
Het NK Snelschaak voor de jeugd in Bun-
schoten (12 oktober) werd een prooi voor 
Max Warmerdam. Hij was de sterkste in de 
C-categorie. Miki Nieczyporowski eindig-
de op een mooie 4e plaats in groep C2. 
 
Nick Bijlsma en Max Warmerdam werden 
beiden kampioen bij het Open Nederlands 
Rapid Kampioenschap voor de jeugd op 
zaterdag 16 november in de aula van 
TU/Eindhoven. 
Nick schreef de jaargang 1995 op zijn 
naam en Max was de sterkste in jaargang 
2000. 
 
Het Persoonlijk Kampioenschap van Lim-
burg (PJKL) vond net als het jaar daarvoor 
plaats in ontmoetingsruimte De Glazenap 
in Tegelen van 28 t/m 30 december 2013.  
De organisatie was weer in prima handen 
bij de Tegelse Schaakvereniging. 
Van onze club deden 4 spelers mee waar-
van er 2 kampioen werden: 
Joshua Ekker won de F,G,H-categorie met 
7 uit 7 en Max Warmerdam deed hetzelfde 
in de C-categorie. Verder werd Maxim Ek-
ker 2e in de H-categorie en zijn broer Lau-
rens 2e in de D-groep. 
 
 



 12 

Bij het Nederlands Kampioenschap in Ca-
tegorie C (van 26 april t/m 4 mei in Rotter-
dam) behaalde Max Warmerdam een 
prachtig resultaat door kampioen te worden 
met een score van 7,5 uit 9. 
 
Een mogelijk nog indrukwekkende presta-
tie leverde Max bij het onlangs gehouden 
Open Nederlands Jeugdkampioenschap in 
Borne (4 t/m 9 augustus) door het winnen 
van de A-categorie met 7,5 uit 9 ! 
 
Laurens Ekker eindigde op de 40e plaats bij 
het NK Categorie D in Rijswijk van 29 t/m 
31 mei en behaalde zijn broer Joshua een 
goede 14e plaats bij de Pupillendag (NK 
categorie H) op 21 juni in Roosendaal. 
  
Het 24e Theo van Spijktoernooi op zondag 
16 maart in de Dörpel werd bezocht door 
49 deelnemers, gelukkig weer flink meer 
dan vorig jaar (33). Zoals altijd verliep al-
les weer naar wens. 
De winnaars waren: 
Cat. A/B: Gino de Mon (DJC) 
Cat. C: Miki Nieczyporowski (Venlo)  
Cat. D: Daniel Badermann (Schachfüchse) 
Cat. E: Ties Dumont (Kerkrade) 
Cat. F: Jasper de Bok (Helmond) 
Cat. G: Joshua Ekker (Venlo/Tegelen) 
Cat. H: Lucas Hesse (Schachfüchse) 
De verenigingsprijs ging naar DJC (Stein). 
 
De andere toernooien van de Grand-Prix-
cyclus van de LiSB (Tegelen, SchaakVel-
den, DJC, Voerendaal, Ultimo Vero, Ble-
rick) werden door diverse van onze jeugd-
leden bezocht. 
In de eindstand werd Miki Nieczyporowski 
1e in cat. C, Laurens Ekker 1e in cat. D en 
Joshua Ekker 1e in cat. H. 
 
Tot slot dank aan de jeugdcommissie en 
alle anderen die zich weer hebben ingezet 
voor het jeugdschaak ! 
 
Bas van der Grinten, Jeugdleider  

10 augustus 2014 
 

 
 
Hub en Diny van Spijk op het 24e Theo van 
Spijktoernooi.  
Hub en Diny zijn naaste familie van Theo 
van Spijk, de naamgever van ons jeugd-
toernooi. 
 
 

 
 
Alle prijswinnaars van het 24e Theo van 
Spijktoernooi.  
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Materiaaloverzicht 
 
 
 

 
 
 
Het financiële verslag van de penningmees-
ter  (een overzicht van  Inkomsten en Uit-
gaven en de Balans) ontbreekt in de digitale 
versie van Vizier. 
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BOEBS COLUMN 
Après Schaak 
 
door Boeb Jacobs 
 
Die avond hoefde ik 
niet te schaken, maar 
toen PSV met één nul 
achter kwam te staan 
ben ik nog even naar 
de schaakclub gegaan. 
Ik zou er geen spijt 
van krijgen. 
 
Toen ik binnenkwam 
was Jos Kempen al 
uitgespeeld. “Een potje schaken,” vroeg ik. 
Het werd snelschaken. Na afloop hadden 
we in de bar een levendig gesprek met een 
verrassend slot. 
Jos vertelde dat hij het grootste deel van 
zijn werkzame leven militair was geweest. 
Onder Hare Majesteits wapenrok was hij 
opgeklommen tot adjudant. Een rang met 
status en uitstraling die slechts is wegge-
legd voor militairen met een voorbeeldige 
beoordeling en dan nog alleen na langdurig 
dienstverband. Een adjudant heeft grote 
kennis van het militaire bedrijf en is daar-
door dikwijls naaste medewerker en ver-
trouwens man van officieren tot in de 
hoogste rangen. 
“Mijn soldaten leven was ook geen half 
werk”, begon ik tegen Jos. Ik heb het va-
derland mogen dienen als wachtmeester der 
artillerie. In de functie van stuks comman-
dant verdedigde ik in de vroege jaren 50 
van de vorige eeuw een stelling bij Olst aan 
de IJssel. Als de Russen ons land zouden 
aanvallen, waar toen serieus rekening mee 
werd gehouden, zou door het plaatsen van 
caissons de uiterwaarden van de IJssel vol 
lopen en zo een grote hindernis vormen 
voor aanvallende troepen. 
Volgens hardnekkige, maar nooit bevestig-
de geruchten, die destijds de ronde deden, 
hebben de Russen, in de wetenschap dat ik 

daar de wacht hield toen van een aanval 
afgezien. 
Ik vertelde Jos dat ik in het leger, in het 
sociale leven, op vakantie, in de sportwe-
reld en nu weer op de schaakclub opvallend 
veel interessante militairen heb ontmoet, 
onder hen een generaal. We ontmoetten het 
generaalsechtpaar in een reisbus. 
Tijdens een busreis naar Berlijn raakte ik in 
gesprek met een echtpaar dat aan de andere 
kant van het gangpad zat. In de loop van 
het gesprek begreep ik dat hij militair was 
met een bijzondere belangstelling voor het 
oorlogsverleden van Berlijn. Op mijn vraag 
wat zijn taak in het leger was antwoordde 
de man tot mijn stomme verbazing: “Ik ben 
generaal”. We logeerden in het zelfde hotel 
en hebben een paar keer met het charmante 
echtpaar ontbeten en ook een rondrit door 
Berlijn gemaakt. Een betere gids dan een 
generaal kun je je dan niet voorstellen. Met 
de kaart op schoot vertelde hij over de Rus-
sen die in 1945 Berlijn vanuit het zuiden 
aanvielen na eerst nog 300.000 granaten op 
de stad te hebben afgevuurd. Want zei de 
vier sterren generaal:  “Die luitjes waren 
wel wat gewend!!”. 
Ik vertelde ook aan Jos over een levenslan-
ge vriendschap met een gezin waarvan de 
vrouw en mijn echtgenote al vanaf dat ze 
konden kruipen vriendinnen waren en de 
man militair. Als kolonel deed hij belang-
rijk werk o.a. bij de NAVO in Brussel, als 
docent op de KMA (Koninklijke Militaire 
Academie) en als directeur van een artille-
rie museum op de Veluwe. Bij oorlogsdrei-
ging als het leger het burgerlijk gezag 
overneemt zou hij gouverneur van Overijs-
sel worden. 
In dit profiel meende Jos een relatie van 
hem te herkennen en hij vroeg naar de 
naam van de familie. Wie schets onze ver-
bazing toen bleek dat de geboren Ble-
rickenaar de familie uit het toch verre Al-
melo heel goed bleek te kennen. Jaren lang 
heeft hij hun belasting zaken verzorgd. 
Nog altijd vol ongeloof reed ik midden in 
de nacht terug naar Steyl om thuis te vertel-
len hoe klein de wereld soms is. 
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RABOBANK VENLO OPEN 
2014 
 
Door Geert Hovens 
 
In het vorige nummer werden reeds 
de belangrijkste prijswinnaars ge-

noemd en sfeerbeelden getoond 
van het toernooi. In dit nummer 
geven we de volledige stand en en-
kele foto’s van de prijsuitreiking op 
17 juli (met dank aan Pim Lam-
mes). 

 
Ranking after round 7 of Rabobank Venlo Open  
No. PNo. Name    Score WP  SB    PS   rat. TPR   W-We  
-------------------------------------------------------------------------------  
1.  1  Van Gool, Henk   6.5 33.5 28.00 27.5  2103 2248 +0.68  
2.  13 Toll, Maarten   5.0 31.5 18.25 20.0  1768 2006 +1.88  
3.  5  Van der Hoogt, Nico  5.0 31.0 22.25 21.0  1902 2013 +0.82  
4.  3  Schoeber, Peter   5.0 30.5 20.25 20.0  1981 1923 -0.26  
5.  4  Van der Grinten, Bas  5.0 28.0 18.25 19.5  1926 1898 -0.01  
6.  14 Noij, Ted    4.5 28.5 15.00 18.0  1712 1840 +1.21  
7.  6  Thijssen, Piet   4.5 28.0 16.75 17.5  1861 1796 -0.38  
8.  12 Kortenoeven, Bill   4.5 27.0 17.25 18.0  1781 1893 +0.92  
9.  2  Hovens, Geert   4.0 28.5 17.25 17.5  2027 1859 -1.07  
10. 10 Alonso, Jose   4.0 28.5 14.75 19.0  1800 1831 +0.36  
11. 17 De Laat, John   4.0 26.0 11.00 18.0  1642 1746 +1.04  
12. 15 Griesheimer, Edwin   4.0 24.5 12.50 15.5  1700 1766 +0.66  
13.  9 Borghouts, Huub   4.0 20.5 11.75 11.5  1820 1582 -1.87  
14. 18 Clabbers, Kim   3.5 27.5 17.25 13.0  1641 1740 +0.50  
15.  7 Bergmans, Dirk   3.5 26.5 16.25 17.0  1860 1746 -0.57  
16. 24 Jacobitz, Karl   3.5 26.0 9.75  12.5  1594 1642 +0.39  
17. 21 Leenders, Hans   3.5 26.0 9.00  17.5  1610 1643 +0.22  
18. 27 Plukkel, Simon   3.5 25.0 9.25  14.5  1570 1641 +0.51  
19. 16 Woudstra, Jacob   3.5 23.0 8.50  16.0  1676 1669 +0.02  
20. 26 Vossen, Jack   3.5 19.5 7.50  11.0  1572 1607 +0.37  
21. 28 Van Leipsig, Ger   3.0 26.0 13.25 11.0  1560 1655 +0.62  
22.  8 Op de Laak, Jan   3.0 25.0 9.25  15.0  1830 1588 -2.20  
23. 29 Dael, Martin   3.0 24.5 11.50  9.5  1540 1494 -0.26  
24. 44 Clabbers, Sjors   3.0 23.5 10.25 12.0  1656 1609 -0.24  
25. 19 Lammes, Pim    3.0 23.0 12.75 12.5  1636 1566 -0.31  
26. 35 Plate, Axel    3.0 20.0 6.75   8.0  1411 1461 +0.19  
27. 34 Lemmens, Paul   2.5 27.5 10.00 12.0  1431 1647 +1.17  
28. 25 Burgmans, Ad   2.5 24.5 7.00  11.5  1581 1606 +0.10  
29. 23 In 't Veld, Gerard   2.5 23.0 8.75   9.5  1602 1507 -0.64  
30. 30 Van Overbeek, Frank  2.5 23.0 7.00  10.0  1536 1439 -0.52  
31. 22 Rongen, Jos    2.5 22.5 7.50  11.0  1609 1440 -1.34  
32. 32 Kuntzelaers, Piet   2.5 22.5 6.00  10.5  1465 1493 +0.10  
33. 31 Cladder, Paul   2.5 22.5 5.00  10.5  1500 1452 -0.41  
34. 36 Kempen, Jos    2.5 21.5 5.75   7.5  1310 1385 +0.40  
35. 42 Smith, Peter   2.5 21.0 7.00  10.0  1082 1307 +1.34  
36. 41 Rahawadan, Maria   2.5 17.0 3.75   6.5  1162 1271 +0.65  
37. 38 Nieczyporowski, Miki  2.0 22.5 8.00   9.0  1262 1461 +1.04  
38. 39 Timmermans, Peter   2.0 19.0 1.25   7.0  1242 1179 -0.62  
39. 33 Jacobs, Boeb   2.0 18.0 3.25   8.0  1454 1283 -1.58  
40. 11 Van Harskamp, Willem-Jan  1.5 26.0 14.00 10.0  1792 2189 +0.12  
41. 20 Denissen, Harm   1.5 25.0 11.25  9.5  1617 1639 +0.03  
42. 43 Keimpema, Peter   1.0 24.5 12.25  7.0  1007  -   +0.00  
43. 37 Wuts, Harry    1.0 18.5 1.00   4.0  1288  676 -1.80  
44. 40 Linschoten, Astrid   1.0 18.0 0.25   5.0  1200  710 -1.26  
 
 
RATINGPRIJZEN  
CATEGORIE <1700: John de Laat met 4 punten  
CATEGORIE <1550: Martin Dael met 3 punten  
CATEGORIE <1400: Jos Kempen met 2,5 punt 
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FOTO’S PRIJSUITREIKING RABOBANK VENLO OPEN 2014 
(Foto’s door Pim Lammes) 
 

 

Derde prijs algemeen klassement: Nico van der Hoogt 

 
 
 
Ratingprijs <1400:  Jos Kempen 



 17 

MAX WARMERDAM OPEN 
NEDERLANDS KAMPIOEN A-
JEUGD  
 
Max Warmerdam mocht zich al (gesloten) 
Nederlands Kampioen voor de C-jeugd 
2014 noemen. Daar is nog het Open NK 
voor de A-jeugd bijgekomen. Dit toernooi 

werd van 4 tot en met 9 augustus gehouden 
in Borne. Zijn score van 7,5 uit 9 was goed 
voor het kampioenschap én een ticket voor 
het NK Jeugd in 2015.  
 
Hieronder een foto (gemaakt door Harry 
Gielen) uit dit toernooi en de scores van 
Max. 
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Interne zaken 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Door: Nico van der Hoogt 
 
 In deze nog jonge rubriek ditmaal een 
tweetal partijen van eigen bodem. We be-
ginnen met een pot uit de interne in de 
leeuwenafdeling. Aan het werk zien we de 
gelouterde veteraan en veelvoudig club-
kampioen Peter, en Max, die inmiddels zijn 
naam als aanstormend Tegels Talent meer 
dan waar maakt.  
 
Wit: Max Warmerdam 
Zwart: Peter Schoeber 
Interne comp. VSV (voorheen Kon. Erk.), 
2014. Siciliaans, Najdorf 
 
1.e4 c5 2.Pf3 a6 3.c3 e6 4.d4 b5 Diagram  
 

 
 
 Peter verlaat als de gesmeerde bliksem de 
geëffende paden der theoretische richtlij-
nen. Kennelijk om Max zo spoedig moge-

lijk op terra incognita te lokken. De oude 
cartografen schreven dan vroeger op hun 
kaarten in zo'n onbekend gebied: Hic sunt 
leones.1 Hier zijn leeuwen! Er schuilt ge-
vaar mensen, let in vredesnaam op, anders 
kan je de strot worden afgebeten! Maar 
daar trekt Max zich voorlopig niks van 
aan... De suffe boekjes raden trouwens 
aan:[4...d5 5.exd5 exd5 6.Ld3] 5.Ld3 Lb7 
6.0–0 Pf6 7.De2 Pc6 8.Pbd2 [8.d5 Pe7 
9.b3 exd5 10.e5 Pg4 11.a4 En wit heeft 
voor het opgeofferde boertje forse druk op 
de zwarte stelling] 8...cxd4 9.cxd4 Pb4 
10.Lb1 Dc7 11.a4 bxa4 12.Ta3 Diagram  
 

 
 
 
Gewaagd, maar brengt wel der Nachzie-
hende in het voordeel. Zal de multiple oud-
clubkampioen zijn kans grijpen? 12...Tc8 
13.d5? Le7 Amaai! Hier verzuimt de zo 
ervaren onderdaan van Vorst Carotius een 
afwikkeling naar groot, zo niet winnend 
voordeel. En, u ziet het natuurlijk allang 
zelf, met: [13...Dxc1 14.Txc1 Txc1+ 15.Pf1 
Txb1 16.Txa4 Lc5]  
Tijd nu voor een interessant analysedia-
gram.  
(Vanwege lay-out technische redenen staat 
dat op de volgende pagina.)  

                                                 
1 [hic sunt leones→Latijn] Ook wel schreef men: hic 
sunt dracones.   Eveneens linke soep! 
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Niet alleen heeft zwart uiteraard meer dan 
voldoende compensatie voor de geofferde 
dame, ook staat de donkere materie uiterst 
actief opgesteld. Een heerlijke stelling om 
als zwartspeler te mogen spelen. 
 

 
 
Helaas voor hem liet P. deze kans dus 
voorbijgaan...] 14.d6 Max pakt de zaken 
voortvarend aan, maar hier overdrijft hij 
toch enigszins. Sjraar Munten die samen 
met mijzelf deze fase kiebitzte, sprak be-
wonderend: "Poddomme, dae kint schake, 
zeg". Det velt heej waal mei, S.!  want: 
14...Lxd6 15.e5 Lxf3 16.Pxf3 Dxc1! 
 Diagram alstublieft… 
 
 

 
 

Dank u wel. 
 
Nu slaat de zwartspeler wel toe. Hier is het 
echter minder sterk 17.Txc1 Txc1+ 18.Pe1 
Txb1 19.exd6 0–0 20.h3 Diagram  
 

 
 
Na deze geforceerde afwikkeling heeft 
zwart de beste papieren. Het beste om het 
initiatief vast te houden, was het natuurlijke 
20...Tc8. Maar dat had u waarschijnlijk 
direct al gezien. Peter, wellicht aangestoken 
door Max' ondernemende spel wil hier ook 
een combinatoire duit in het schaakzakje 
doen en komt met: 20...Txe1+? Ziet er effe 
grappig uit. De zet ontpopt zich echter, om 
met onze Oosterburen te spreken, als ein 
Schuss in den Ofen...2 21.Dxe1 Pc2 
22.Da5! Pxa3 23.bxa3 Pe4 24.Dxa6 f5 
25.Dxa4 Pxd6 26.Dxd7 Pf7 27.Dxe6 g6 
28.a4  rien ne va plus… 1-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniël in de leeuwenkuil. Gezellig hè! Tja, hic 
sunt leones… 

                                                 
2 Ein Schuss in den Ofen→een losse flodder (sorry P.) 
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De tweede bijdrage is van de hand van de 
onvolprezen groepsleider van Venlo I, 
Henk. Al jaar en dag ook een voortreffelij-
ke analist en columnist in ons clubblad.  
Henk komt met een partij uit het Venlo 
Open 2014, dat hij glansrijk won. Komt ie. 
 
ALS EEN DONDERSLAG ... 
 
Deze partij speelde ik tijdens de derde ron-
de van het Open Kampioenschap van Ven-
lo op 12 juni 2014. 
 
Ik wil deze partij graag tonen, niet eens 
zozeer omdat het weer eens één van de be-
tere partijen is die ik sinds lange tijd ge-
speeld heb, maar met name omdat de slot-
combinatie zo bekoorlijk is. 
 
Het is een goed voorbeeld van het belang 
van totaaloverzicht. Als je je focust op 
slechts één helft van het bord is het moge-
lijk dat je iets essentieels op de andere helft 
mist. Mijn opponent Ted Noij, die tot op 
dat moment goed partij had geboden, laat 
zich op deze wijze verrassen. 
 
Wit: Ted Noij 
Zwart: Henk van Gool 
 
1.d4,Pf6 2.Pf3,b6 3.c4,e6 4.Pc3,Lb4 Het 
was al weer lang geleden dat ik Nimzo-
Indisch op het bord had. Ik speelde (vol-
gens mij) voor het eerst tegen Ted en ik had 
geen idee van zijn speelstijl. Ik was al een 
tijdje niet tevreden met mijn zwarte spel en 
aangezien ik op winst wilde spelen, besloot 
ik dat de stelling uit balans moest worden 
gebracht. In het Nimzo-Indisch geeft zwart 
het loperpaar op in ruil voor een verzwakte 
witte pionnenstructuur. Genoeg onbalans 
naar mijn smaak. 5.g3 Brengt het systeem 
in Dame-Indisch vaarwater. Nadeel voor 
wit is dat pion c4 zwak kan worden, omdat 
de loper naar g2 i.p.v. d3 ontwikkeld wordt. 
Anderzijds oefent deze loper een sterke 
druk uit op het centrum. Zwart moet be-
ducht zijn voor de lange diagonaal g2-a8. 
5..,Lb7 6.Lg2,0-0 7.0-0,Lxc3 8.bxc3,d6 

Bereidt ..,e5 voor. Nu mijn zwartveldige 
loper geruild is wil ik mijn pionnen op 
zwart hebben en daarmee wits pionnen op 
de witte kleur vastleggen, waar ze een prooi 
voor mijn witveldige loper en paarden kun-
nen worden. Een standaard plan in het 
Nimzo-Indisch. 9.Lg5,Pbd7 10.Pd2 Kwam 
als een lichte verrassing maar is niet onlo-
gisch. Wit bereidt e2-e4 voor en is niet 
bang voor loperruil, omdat zijn witveldige 
loper slecht kan worden als de pionnen op 
wit worden vastgelegd. 10..,Dc8 Hier was 
ik achteraf niet zo tevreden over. 10..,Lxg2 
is inderdaad sterker, maar de computer 
spaart me: het is nog steeds gelijk spel. 
11.e4,h6 12.Lxf6,Pxf6 13.Te1,e5 Een op-
luchting. De toren hoort op f1 om de op-
mars f2-f4 te ondersteunen. Mijn dame had 
dan eigenlijk op e7 thuis gehoord om met 
e6-e5 te counteren. Nu wit kennelijk andere 
plannen heeft kan ik mijn dame gaan ge-
bruiken om druk te zetten op de damevleu-
gel. 14.Tb1,Lc6 15.Pf1 met de intentie het 
beest naar actievere velden om te spelen. 
15..,Te8 16.Dd3,Db7 17.f3,Da6 18.Pd2?! 
Nu was 18.Pe3! natuurlijk sterker, daar 
heeft hij meer toekomst dan op d2 waar hij 
alleen maar staat te verdedigen. 18..,Da3 
dreigt ..,exd4 waarna wits dubbelpion op de 
c-lijn nog zwakker wordt omdat Ted niet 
cxd4 mag doen. Dus: 19.Dc2,Tad8 
20.Db3,Da6 21.Db4? Een fout. 
 

Eerder mocht ik niet op a2 nemen omdat 
mijn dame dan gevangen zou worden. Nu 
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het paard op d2 ongedekt staat kan ik een 
pion meesnoepen. 21..,Dxa2 22.Tb2,Da6 
23.Pb3? Daar heeft het paard niks te zoe-
ken. Ted zet hem een zet later dan ook 
maar weer gauw terug. 23..,Dc8 24.Pd2,a5 
25.Da3,Da6 26.Lf1,Da7 Om verder te ko-
men zal ik toch een keer b6-b5 moeten 
doorzetten. Door de dame op de diagonaal 
a7-g1 te plaatsen zorg ik ervoor dat dit 
straks op tactische wijze mogelijk wordt. 
27.Ta2,Ta8 28.Ld3 Deze loper is op reis 
naar de damevleugel. Hij laat daarmee wel 
zijn koning in de steek. 28..,Teb8 29.Kg2, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29..,Te8 Hoewel alles klaarstond voor de 
opmars b6-b5 besloot ik er op het laatste 
moment toch van af te zien. Ik meende dat 
na 29..,b5 30.dxe5,dxe5 31.cxb5,Lxb5 Ted 
te veel tegenspel zou krijgen omdat veld c4 
voor zijn paard beschikbaar komt en de 
dame op e7 binnen dreigt te komen. De 
keuze om een pas op de plaats te maken 
pakte goed uit.  
30.Lc2,Ld7 31.La4,b5! Dit is het juiste 
moment! Na  bijv. 32.Lxb5,exd4 
33.cxd4,Dxd4 heeft zwart heel wat meer 
speelruimte gekregen om iets met zijn 
pluspion te gaan doen. Ted haalt nu met 
32.dxe5 zijn d-pion uit de aanval weg en 
verhindert tevens dat de zwarte dame op 
het dominante veld d4 binnenkomt. Hij 
activeert daarmee echter mijn toren en dit 
blijkt grote consequenties te hebben. 
32..,Txe5 33.cxb5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menigeen zou hier zonder lang nadenken 
33..,Lxb5 gespeeld hebben. Zwart blijft 
immers een pion voor en kan op zijn ge-
makje naar winst gaan zoeken. Ik werd ech-
ter getriggerd door een paar opvallende 
kenmerken in de stelling: a) de witte ko-
ning staat wat tochtig. b) het gros van de 
witte stukken staat op de damevleugel bui-
tenspel. c) de toren op e1 staat ongedekt. d) 
het paard op d2 blokkeert de 2e rij. e) vier 
van mijn stukken staan klaar om een over-
val te plegen op de witte koning. Als een 
bliksemflits viel de puzzel in mijn hoofd 
samen. De donderslag volgde meteen daar-
op: 33..,Lh3+!! 34.Kh1 (34.Kxh3,Df2! 
35.g4,Ph5! 36.gxh5,Txh5+ 37.Kg4,Dh4 
mat.) 34..,Df2 met de dubbele dreiging 
..,Dxe1+ en ..,Dg2 mat 35.Tg1,Th5 
36.Ld1,Dxh2+! 37.Kxh2 en Ted gaf op 
zonder 37..,Lf1 mat af te wachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als een donderslag… 
Henk hier aan ’t werk als de wrekende God 
Thor… 
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                              door Nico van der Hoogt 
  
In het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw doken er in het clubblad meermalen schaak-
cryptogrammen op. Verantwoordelijk hiervoor waren vooral oud-leden Hay Ophey, Jeroen 
van Pelt en ene Nico van der Hoogt. Tijd, zo dacht ik, om er eens eentje uit de mottenballen te 
halen. En wel een van Hay uit 1993. Onder degenen die mij de goede oplossing doorgeven, 
worden 3 flessen fraaie wijnen verloot. En; de gevraagde woorden zijn vaak schaakgericht!  
 
Horizontaal       Verticaal 
4.  Zij is de gave (9)                 1. ‘n Gambiet in Warschau? (5) 
8.  Zich voordoen als een knol (11)    2. Wordt in Madrid liever niet gespeeld (9) 
10.De groente hoort vòòr dat ouderwetsche waterdier (8) 3. De splitsing is gereed (8) 
11.(Om) de hoogste plaats (6)    5. Licht doorkijkje van bijv. a1 naar h8 (9) 
13.Schaakfestijn met  Griekse goden? (9)   6. Met zo’n bewijsstuk: geslaagd! (7) 
15.Verzamelen in augustus (7)    7. Daarin wordt ‘t spelletje beschreven (13) 
16.Die regelt de samenwerking (11)    8. Niet akkoord? Ga naar 16 (11) 
17.’n Prima afdeling (6)     9. Loopschaak! (9) 
18.Lia at nasi in de pizzeria (9)    12.Kampen zoals in Wijk aan Zee (8) 
19.Met wit of zwart bekennen (5)    14.Door nervositeit niet veilig (7) 
23.Faam voor topschakers (4)               20.’n Stuk hout op de oever stagneert (8) 
24.’n Partijtje tot besluit (8)     21.Dan zijn die van 14 niet van staal (7) 
25.Praatje met de kip met teveel eieren (7)   22.Drukte brengt ontwikkeling (10)  
26.Zo’n soort ei is ook een opening (8)   (Over de uitslag kan  niet worden gecorrespondeerd) 

27.De mogelijkheid is verkeken (4)          
28.Het (meeste) recht hebben op ’n zege (9)   Enige aanpassingen: Nico. Succes! 
   
                 1             
              2     3           
             4                 
        5                      
   6                     7      
      8     9       10            
 11                          12   
        13             14         
  15               16             
          17                    
                              
     18                19         
 20              21   22        23    
         24                     
 25                             
              26                
                              
27              28                
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Huishoudelijk Reglement VSV 
 
LIDMAATSCHAP 
Artikel 1:  
Een natuurlijke persoon die lid van de ver-
eniging wenst te worden, geeft de wens 
daartoe te kennen aan het bestuur van de 
vereniging dat over toelating beslist.  
 
Artikel 2:  
De secretaris draagt zorg voor de ledenad-
ministratie en stuurt de gegevens door naar 
de KNSB. De LiSB krijgt de gegevens door 
van de KNSB. 
 
CONTRIBUTIE 
Artikel 3: 
De contributie is bij vooruitbetaling over 
een jaar verschuldigd. De jaarcontributie 
loopt van 1 augustus t/m 31 juli, gelijk aan 
het boekjaar van de vereniging. 
De contributie voor nieuwe leden gaat in op 
de 1e van de maand na datum van aanmel-
ding. Een voorbeeld: bij aanmelding van 
een lid op 17 juli gaat de contributie voor 
hem of haar op 1 augustus van dat jaar in. 
Bij aanmelding geldt een proeftijd van 6 
weken. Bij opzegging binnen de proeftijd is 
geen contributie verschuldigd. 
 
Artikel 4: 
Binnen de VSV zijn drie mogelijkheden 
om de contributie te voldoen. 
1. Men kan per jaar betalen via automati-
sche incasso. 
2. Men kan per jaar betalen door de contri-
butie zelf over te maken. 
3. Men kan in twee termijnen van een half 
jaar betalen door de contributie zelf over te 
maken. 
De jaarcontributie wordt door de penning-
meester geïnd, bij voorkeur via automati-
sche incasso nadat de leden hiertoe de pen-
ningmeester gemachtigd hebben. Deze au-
tomatische incasso gebeurt in augustus. 
Nieuwe leden die in de loop van het contri-
butiejaar contributie plichtig worden krij-
gen een factuur van de penningmeester.  
Degenen die een automatische incasso be-

zwaarlijk vinden of degenen die liever in 
termijnen van een half jaar betalen krijgen 
in augustus en/of februari een factuur van 
de penningmeester. 
 
BESTUUR 
Artikel 5:  
Indien het aantal bestuursleden beneden het 
vereiste minimum van drie personen is ge-
daald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. 
Het bestuur is verplicht zo spoedig moge-
lijk een Algemene Ledenvergadering te 
beleggen om in de vervulling van de vaca-
ture(s) te voorzien. In de tussenperiode kan 
het bestuur, als dat wenselijk is, zichzelf 
versterken met één of meer personen. Zij 
worden dan beschouwd als kandidaat be-
stuursleden. Een eenstemmig besluit van 
alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij 
niet in vergadering bijeen, heeft, mits met 
voorkennis van het bestuur genomen, de-
zelfde kracht als een besluit van de Alge-
mene Ledenvergadering. Dit besluit kan 
ook schriftelijk of digitaal tot stand komen. 
Bij ontstentenis van het voltallige bestuur 
vindt zo spoedig mogelijk een Algemene 
Ledenvergadering plaats om een nieuw be-
stuur te kiezen. Mits gesteund door tenmin-
ste een/tiende van het aantal leden is ieder 
lid bevoegd deze Algemene Ledenvergade-
ring bijeen te roepen. 
 
Artikel 6:  
Het bestuur is zelfstandig bevoegd te be-
sluiten tot het aangaan van overeenkomsten 
tot verkrijging, vervreemding of bezwaring 
van goederen, mits dit beperkt is tot maxi-
maal 10% van het totale vermogen van de 
vereniging. Bij grotere bedragen is altijd de 
instemming van de Algemene Ledenverga-
dering nodig.  
 
Artikel 7: 
Het bestuur kan commissies instellen voor 
het uitvoeren van bepaalde taken of ter ad-
visering over bepaalde onderwerpen. Bij-
voorbeeld een jeugdcommissie, een com-
missie wedstrijdreglement, een jubileum-
commissie of een redactiecommissie van 
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het clubblad. De jaarlijkse kascommissie 
wordt door de Algemene Ledenvergadering 
ingesteld. 
 
Artikel 8:  
Het bestuur vergadert regulier om de twee 
maanden en verder zo dikwijls als tenmin-
ste twee bestuursleden dit nodig vinden. 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Artikel 9:  
Alle leden van de vereniging, ook jeugdle-
den, hebben toegang tot een Algemene Le-
denvergadering indien zij niet geschorst 
zijn.  
 
Artikel 10:  
In principe zijn alle leden, mits niet ge-
schorst, stemgerechtigd. Jeugdleden die 
nog niet oordeelsbekwaam zijn, kunnen 
zich laten vertegenwoordigen door een 
volwassen lid. Over het algemeen wordt 
een jeugdlid van twaalf jaar of ouder gezien 
als oordeelsbekwaam. 
 
Artikel 11:  
Jaarlijks wordt tenminste één Algemene 
Ledenvergadering gehouden en wel zo 
spoedig mogelijk na afloop van het 
boekjaar, maar in elk geval vóór 1 oktober.  
De VSV heeft in de planning ook een 
voorjaarsvergadering staan. Deze 
vergadering heeft tot doel om halverwege 
het verenigingsjaar met elkaar van 
gedachten te wisselen over belangrijke 
onderwerpen. De vergadering heeft niet de 
opzet besluiten te nemen, maar heeft daar 
als Algemene Ledenvergadering wel de 
bevoegdheid toe. Het bestuur besluit de 
voorjaarsvergadering al dan niet te laten 
doorgaan. Indien tenminste een/tiende van 
de leden dit wenst, is het bestuur verplicht 
de voorjaarsvergadering bijeen te roepen. 
De leden hebben altijd de mogelijkheid 
tussentijds een Algemene 
Ledenvergadering bijeen te laten roepen als 
deze wens onderschreven wordt door 
tenminste een/tiende van het aantal leden. 
 

Artikel 12:  
De Algemene Ledenvergadering besluit 
over het algemeen met een volstrekte 
meerderheid van geldig uitgebrachte 
stemmen. Voor een aantal besluiten is een 
twee/derde meerderheid van stemmen 
nodig. Bovendien is voor een besluit tot 
statutenwijziging of ontbinding vereist, dat 
tenminste een/derde van het aantal leden op 
de vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 
 
Artikel 13:  
Bij de besluitvorming wordt zoveel 
mogelijk gestreefd naar consensus. Als het 
op stemming aankomt, wordt over het 
algemeen mondeling gestemd, tenzij het 
bestuur of de Algemene Ledenvergadering 
een schriftelijke stemming wenst. 
 
Artikel 14: 
Aan leden die zich bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de vereniging kan de 
Algemene Ledenvergadering op voorstel 
van het bestuur een erelidmaatschap of een 
lidmaatschap van verdienste toekennen. 
Een besluit hiertoe vereist een meerderheid 
van twee/derde van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen. 
 
SLOTBEPALINGEN 
Artikel 15:  
In gevallen waarin het Huishoudelijk 
Reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
Artikel 16:  
Dit Huishoudelijk Reglement treedt in 
werking, nadat het door de Algemene 
Ledenvergadering is goedgekeurd. Het 
besluit hiertoe vereist een meerderheid van 
twee/derde van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen. Het Huishoudelijk 
Reglement moet gelezen worden in 
samenhang met de Statuten. 
 
Goedgekeurd door de Algemene 
Ledenvergadering d.d. 28 augustus 2014
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