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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2014-2015  nr. 2 
Opgericht 1 september 1925, door goedkeuring van de statuten erkend bij Koninklijk Besluit 
van 17 juni 1952. 
 
 
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 
   
  

Wedstrijdleider G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 
   Engerstraat 35, 5931 EK  Tegelen     077-3260300 
  
Penningmeester 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 
 
Contributies: 
  senioren € 100,- per jaar 
  senioren elders hoofdlid € 50,00 per jaar 
  jeugdleden  € 50,00 per 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 
(tot 1 januari 2015!) 
Redactie Peter Smith                               familie.smithsanders@gmail.com 
 Schaapsdijkweg 11,  5913 GL  Venlo         077-3548436 
 Ad Burgmans                         adburgmans@kpnmail.nl 
 Beethovenstraat 2,  5914 BN Venlo            077-3512547 
      
Internet: www.venlose-sv.nl

mailto:gerard@dvlop.nl
mailto:acpb@home.nl
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  KINHOUDK 
Programma t/m februari 2015 Piet Thijssen 
Personalia Bas van der Grinten 
Mededelingen Redactie 
Huldiging Paul van der Sterren Bas van der Grinten 
35 jaar jeugdschaak Venlo Ria Dierx-Louwers 
Reactie op ‘35 jaar jeugdschaak Venlo’ Ad Burgmans 
KNSB ronde 1: Venlo 1 – Eindhoven 1 Henk van Gool 
LiSB ronde 1: Venlo 2- Maastricht 2 Marc van Lee  
Boebs Column: Schaakcollege Boeb Jacobs 
Geerts Column: De kromme Schuuver Geert Hovens 
Historische Schaakpartijen Peter Schoeber  
Interne ELO rating Ger van Leipsig 
Ledenlijst Bas van der Grinten 

KPROGRAMMAK 
 
December 2014 
04-dec-14 don. interne competitie + ladder Venlo 
11-dec-14 don. interne competitie + ladder Venlo 
13-dec-14 zat. 4e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo (V1 tegen Voerendaal 2) 
14-dec-14 zon. 3e ronde LiSB-bondscompetitie Venlo (V2, V3 en V4) 
15-dec-14 maa. 3e ronde Berick Open Blerick 
18-dec-14 don. Gongschaaktoernooi Venlo 
27-dec-14 zat. Jeugdkampioenschappen Limburg Tegelen 
28-dec-14 zon. Jeugdkampioenschappen Limburg Tegelen 
29-dec-14 ma. Jeugdkampioenschappen Limburg Tegelen 
Januari 2015 
04-jan-15 zon. Nieuwjaarstoernooi t Pionneke 
08-jan-15 don. interne competitie + ladder Venlo 
09-jan-15 vrij. TATA Steel tournament Wijk aan Zee 
15-jan-15 don. interne competitie + ladder Venlo 
22-jan-15 don. interne competitie + ladder Venlo 
24-jan-15 zat. Open Noord Limburgse snelschaakkampioensch. Horst 
26-jan-15 maa 4e ronde Berick Open Blerick 
29-jan-15 don. interne competitie + ladder Venlo 
Februari 2015 
01-feb-15 zon. 4e ronde LiSB-bondscompetitie Diverse locaties 
05-feb-15 don. interne competitie + ladder Venlo 
07-feb-15 zat. 5e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo (V1 tegen Dordrecht) 
12-feb-15 don. interne competitie + ladder Venlo 
19-feb-15 don. interne competitie + ladder Venlo 
22-feb-15 zon. Limburgs kampioenschap snelschaak voor teams Heerlen 
26-feb-15 don. interne competitie + ladder Venlo 
28-feb-15 zat. LimianZ Rapidtoernooi (GP Senioren) Venlo 
 
Alle informatie onder voorbehoud. Let op de berichten tijdens de clubavonden.  
Kijk voor informatie ook onder www.venlose-sv.nl of onder www.lisb.nl .  
De begintijd van de wedstrijden op de donderdagavond is 20.00 uur ! 

 
      Redactiesluiting volgende clubblad: 15 januari 2015   
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KPERSONALIAK 
• Geen mutaties 

     
             KMEDEDELINGENK 
 

• De mededelingen uit het clubblad worden nu meteen op de website geplaatst, met name 
zal geprobeerd worden de uitslagenvan de externe competitie dezelfde avond nog te 
tonen. Dit betekent dat onze website de verrichtingen van VSV’ers op de voet volgt. 

• Tijdens een zeer druk bezochte clubavond op donderdag 6 november is grootmeester 
Paul van der Sterren (reeds erelid van de Venlose Schaakvereniging) gehuldigd we-
gens zijn benoeming tot erelid van de Limburgse Schaakbond. Elders in dit nummer 
een verslag van Bas van der Grinten 

• In een lezenswaardige ingezonden brief haalt mevrouw Ria Dierx-Louwers, de 
moeder van Guy Diercx, herinneringen op aan  het begin van de schaakopleiding in het 
Ald Weishoes, nu 35 jaar geleden. Zij wil graag de vereniging bedanken voor de 
jarenlange inzet bij de schaakopleiding. Ad Burgmans licht in een reactie hierop toe 
waarom de vereniging gestopt is met de jeugdopleiding. 

• Van 19 tot en met 28 oktober 2014 speelde Max Warmerdam op het EK Jeugd in 
Batumi, Georgië. In de U14 categorie haalde Max 5 punten uit 9 ronden en is daarmee 
35e geworden in een veld van 99 deelnemers. Deze eervolle uitzending had Max te 
danken aan zijn Nederlands kampioenschap bij de C-jeugd eerder dit jaar. In de 
Tegelse Courant van 12 november interviewde Peter Schoeber EK-gangers Max en 
Siem van Dael. Zie enkele sfeerfoto’s op blz. 25. 

• Op zaterdag 8 november mocht Max Warmerdam weer aan de bak.  
Deze keer met zijn team STB1 (Schaakvereniging Topschaak Brabant) in de KNSB-
Jeugdclubcompetitie 2014. Max haalde beide punten, evenals zijn team. De zaterdag 
daarna kwam hij in actie bij het Open Jeugd NK rapid in Eindhoven. Hij werd derde in 
de groep van de geboortejaren 1999/2000. 

• Ook de tweede ronde van Venlo 1 (tegen Eindhoven) ging verloren. De einduitslag: 
3,5-4,5. Teamcaptain Henk van Gool beschrijft het verloop van de wedstrijd in zijn 
verslag. Inmiddels is ook de derde ronde tegen DJC1 Stein verloren gegaan: 5-3. 

• Onze wedstrijdleider Geert Hovens heeft weer ‘zijn’ jaarlijkse Bad Wiessee toernooi 
gespeeld. Dit jaar was de 18e editie van 25 oktober 2014 tot en met 2 november 2014. 
Geert is heel constant in zijn prestaties: hij verzamelt meestal 5 punten uit 9 en eindigt 
rond plek 170. Zo ook dit jaar. 

• Op zaterdag 15 en zondag 16 november 2014 vond in Wolvega (Friesland)  het Remco 
Heite schaaktoernooi plaats. Bas van de Grinten was hiernaar afgereisd en kwam in de 
sterke A-groep terecht met 34 deelnemers. Bas speelde ongeveer conform zijn rating en 
haalde 3 uit 9. Zie foto op blz. 27. 

• Op maandag 17 november was de tweede ronde van het BSV Open van onze Blerickse 
schaakvrienden. Maar liefst 7 VSV'ers nemen hieraan deel. Titelverdediger Henk van 
Gool won van Bill Kortenoeven. 

• Uit de LiSB competitie zijn na 2 ronden gemengde berichten te melden. Venlo 2 won 
en verloor. Venlo 3 remiseerde en verloor en Venlo 4 won (4-0!) en remiseerde. 

• Geert Hovens loopt in zijn nieuwe column, getiteld ‘De Kromme Schuuver’, 
misschien al voor op het afscheid dat we van deze speellocatie moeten nemen. Per 1 
januari 2015 sluit het. Over de nieuwe speellocatie volgt binnenkort meer nieuws. 
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HULDIGING  
PAUL VAN DER STERREN  
6 november 2014 
 
Door Bas van der Grinten 
 
Tijdens een zeer druk bezochte clubavond 
op donderdag 6 november is grootmeester 
Paul van der Sterren (reeds erelid van onze 
vereniging) gehuldigd wegens zijn benoe-
ming tot erelid van de Limburgse Schaak-
bond. Zijn partner Hanneke was ook aan-
wezig. 
 
Hij werd hiervoor toegesproken door voor-
zitter Frank Clevers van de Limburgse 
Schaakbond, die onder meer uitgebreid stil 
stond bij het Limburgs kampioenschap dat 
Paul op 15-jarige leeftijd behaalde in 1971, 
en zijn titels in de drie daarop volgende 
jaren.  
Verder merkte hij op dat Paul als speler een 
voorbeeld en stimulans was, nooit contro-
versieel maar wel met principes en duide-
lijke opvattingen. 
 
Zijn staat van dienst is indrukwekkend. Zo 
was hij niet minder dan 25 keer van de par-
tij bij het Nederlands Kampioenschap, dat 
hij twee keer wist te winnen: in 1985 en 
1993. In dat laatste jaar eindigde hij in het 
Interzone-toenooi in Biel als gedeeld twee-
de en plaatste zich daardoor voor de kandi-
datenmatches. In de kwartfinales verloor 
hij van Gata Kamski. 
 
In 2001 stopte hij met wedstrijdschaak, 
maar in 2010 maakte hij zijn comeback in 
de KNSB-competitie. Na zijn actieve peri-
ode heeft hij veel geschreven: onder meer 
openingsboeken, een biografie en artikelen 
in boeken en tijdschriften. 
 
Aansluitend aan zijn toespraak overhandig-
de Frank Clevers aan Paul de geschenken 
overhandigd die bij deze onderscheiding 
horen: oorkonde, erespeld, een bos bloe-
men (voor Hanneke) en een fles wijn. 

 
 
In zijn dankwoord merkte Paul op dat hij 
met een taalkundig probleem zat, namelijk 
de uitdrukking ‘voor de eer bedanken’. Na-
tuurlijk wilde hij graag zijn erkentelijkheid 
tonen bij deze benoeming, maar als hij dit 
zou zeggen zou het juist het tegengestelde 
betekenen ! 
 

 
 
Daarna besprak Paul met hulp van een de-
monstratiebord op zeer boeiende wijze zijn 
spectaculaire winstpartij op Victor 
Kortsjnoi (destijds uitdager voor het we-
reldkampioenschap) in het Hoogovenstoer-
nooi van 1978. Hij verklaarde dat hij tij-
dens deze partij ‘in trance’ was, een erva-
ring die hij daarna nooit meer heeft gehad.  
De vele toeschouwers genoten van deze 
levendige voordracht en deden actief mee. 
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Na afloop werd Paul bedankt door voorzit-
ter Ad Burgmans die hem natuurlijk ook 
nog hartelijk gelukwenste met zijn benoe-
ming. Namens de vereniging bood hij hem 
een geschenk aan. 
 

 
 
Verder merkte hij op dat hij de website van 
Paul uitvoerig bekeken had en daarbij was 
hem opgevallen dat Paul zich veel had be-
ziggehouden met (levens)filosofische on-
derwerpen. 
In verband hiermee droeg hij een haiku 
(Japans gedicht) voor, gemaakt door Paul 
zelf: 
 
In de lentezon 
zit een verslagen schaker 
hij kijkt tevreden 
 
Tot slot was er nog een gezellig samenzijn 
waarbij liefhebbers het nieuwste boek van 
Paul (‘Terug in het strijdperk’ uit 2014) 
konden aanschaffen. 
 
Al met al was het een uitermate geslaagde 
avond ! 
 
Meer foto’s op bladzijde 9. 
 
 
 
 

Ingezonden brief 
35 JAAR JEUGDSCHAAK 
VENLO 
Door Ria Dierx-Louwers 
 
Maandag 10 november 2014 
 
Al vaker heb ik de behoefte gehad een 
stukje te schrijven in het clubblad van de 
Venlose Schaakvereniging. Maar ja, welke 
moeder schrijft nu in het blad van de club 
waar haar kind lid van is. Maar nu, als ik 
het nu niet doe, komt het er niet meer van. 
 
Gisteren, zondag, 9 november bezocht Guy 
vanuit Amersfoort ons in Venlo, met de 
mededeling: "er is iets gebeurd bij de 
schaakclub". Er is iets gebeurd? Wat is er 
gebeurd? De jeugdafdeling is opgeheven! 
Ik stond bij die mededeling, maar ben di-
rect op een stoel gaan zitten. Hoe kon dat 
nou? Hoe krijgen ze dan leden erbij? Jam-
mer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn gedachten gaan uit naar 35 jaar gele-
den. Guy, 10 jaar oud, wilde echt leren 
schaken, maar in Venlo was geen jeugd-
schaak. Hoe het precies is gegaan weet ik 
niet meer, maar op een gegeven moment 
werden we thuis vereerd met het bezoek 
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van de voorzitter van de Venlose Schaak-
vereniging, de heer Huub Borghouts, die 
waarschijnlijk op de stoel heeft gezeten, 
waarop ik gisteren ben neergevallen. Ik kan 
me het bezoek nog goed herinneren. Samen 
maakten we een plan, dachten we na wat te 
doen om een groep voor de jeugd op te 
richten. 
We kwamen uit bij het Ald Weishoes, waar 
we direct alle medewerking kregen, van 
vooral de heer Mans. 
En de zaak was gauw rond, tot vreugde van 
Guy, zijn ouders en de heer Huub Borg-
houts. Guy haalde er het pionnendiploma, 
het torendiploma en het koningsdiploma. 
Een keer werd hij kampioen van het Ald 
Weishoes en we waren heel erg trots. 
Kan het zijn dat hij de eerste instructie 
kreeg van Nico van der Hoogt? Ik schaak 
zelf niet, maar lees wel jullie clubblad, met 
de leuke stukjes van literaire waarde van de 
goede schrijvers onder jullie. 
Ik wil namens alle ouders van kinderen die 
het schaken bij de jeugdafdeling van de 
Venlose Schaakvereniging in het Ald 
Weishoes hebben geleerd, de vereniging en 
vooral de jeugdleiders bedanken. 
Hiermee sluit ik het 7-jarig lustrum van 
Guy bij de schaakclub af, want hij is nog 
steeds lid! 
 
Met vriendelijke groet, 
Ria Dierx-Louwers 
 
 
REACTIE OP ’35 JAAR 
JEUGDSCHAAK VENLO’ 
 
Door Ad Burgmans 
voorzitter Venlose Schaakvereniging 

 
Met pijn in het hart heeft het bestuur van 
de Venlose Schaakvereniging besloten te 
stoppen met de jeugdopleiding in het Ald 
Weishoes. In mijn openingswoord tijdens 
de algemene ledenvergadering van augus-
tus j.l. heb ik hierover het volgende gezegd:  

“……We zien al jaren een terugloop in het 
Ald Weishoes. Het aantal deelnemers is op 
één hand te tellen. Ondanks allerlei pogin-
gen om meer kinderen op schaakles te krij-
gen, is ons dat niet gelukt. Het perspectief 
dat hierin verbetering zal optreden, is er 
niet. We zullen de kinderen adviseren zich 
aan te sluiten bij de jeugdopleiding van de 
Tegelse Schaakvereniging. Tegelen heeft 
een bloeiende jeugdafdeling. We hebben 
met Tegelen een goede verstandhouding. 
De Tegelse Schaakvereniging zal stimule-
ren dat sterke jeugdspelers die het nodig 
hebben in een sterkere competitie te spelen, 
over gaan naar Venlo. Wij zullen als ver-
eniging waar mogelijk het schaken voor 
kinderen blijven promoten. Wij blijven het 
Theo van Spijktoernooi organiseren en on-
ze vereniging blijft openstaan voor jeugd-
leden.”  
Ik wil hieraan nog het volgende toevoegen. 
De gemeente Venlo is momenteel een stuk 
groter dan 35 jaar geleden. De gemeente 
heeft nu vier schaakverenigingen: de Te-
gelse Schaakvereniging, de Blerickse 
Schaakvereniging, de Venlose Schaakvere-
niging en Schaakvelden. Deze verenigingen 
hebben een goede verstandhouding met 
elkaar. Er zijn over en weer dubbelleden, er 
is een ruime deelname aan elkaars toer-
nooien en de voorzitters hebben enkele ke-
ren per jaar overleg met elkaar. Mede hier-
door was de stap om met de Tegelse 
Schaakvereniging een ‘deal’ te sluiten 
rondom de jeugdopleiding niet zo groot.  
De vraag waarom het in Venlo niet lukt en 
in Tegelen wel, is moeilijk te beantwoor-
den. Het heeft natuurlijk altijd te maken 
met de juiste mensen op de juiste plaats.  
 
Bijna alle Ald Weishoes-kinderen hebben 
tot genoegen van henzelf en hun ouders de 
overstap naar Tegelen gemaakt. Het is in 
het belang van de kinderen dat zij een goe-
de opleiding krijgen. Dat wij nieuwe aan-
meldingen doorsturen naar Tegelen zien 
wij eerder als een samenwerking binnen de 
gemeente, dan als verlies voor onze vereni-
ging.   
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Foto’s van de huldiging van Paul van der Sterren 
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KNSB COMPETITIE RONDE 2 
Venlo 1 – Eindhoven, 1 november 2014 

Bal der Gemiste Kansen 
 
Door Henk van Gool 
 
Reeds pril in het seizoen worden er al rake 
klappen uitgedeeld in de strijd om het kam-
pioenschap. Na twee ronden heeft alleen 
promotiekandidaat Eindhoven nog het volle 
pond. Zowel UVS als – helaas- wijzelf, lie-
pen deze ronde tegen een nederlaag op. 
UVS verrassend tegen De Stukkenjagers 2 
en wij, naar het lijkt, minder verrassend  
tegen Eindhoven. 
Maar als je de partijen van laatstgenoemde 
wedstrijd gaat bestuderen kom je tot een 
heel ander inzicht: Venlo had eigenlijk de 
boventoon moeten voeren. Wij hebben ech-
ter een groot probleem. We missen momen-
teel talloze kansen voor open doel.  
Het is een mysterieus fenomeen. Het ene 
jaar lijkt alles te lukken en worden de 
meest lastige posities tot winst gevoerd, het 
andere jaar gaat echt helemaal niets goed 
en worden de meest triviale winststellingen 
om zeep geholpen. Het lijkt er op dat het 
zo’n jaar is. Herfstverdwazing, een zwart 
gat in je denkvermogen, de kriebeleritis in 
je neuronen, een termietenheuvel in je 
hoofd, of eenvoudig medelijden met de te-
genstander... zoek maar uit wat de oorzaak 
is. Het zal voor elke speler individueel weer 
anders zijn. Wat apart is, is dat we collec-
tief falen. Niet netjes verdeeld over 1 á 2 
personen per wedstrijd, nee, nagenoeg het 
hele team gaat gebukt onder de misère. Zo 
ben je in september nog kampioenskandi-
daat en bungel je in november onder aan 
de ranglijst met een dikke nul achter je 
naam. Het volgende overzicht is een parade 
van blunders en gemiste (winst)kansen. Eén 
troost: als we misschien al met 6-2 van 
kampioenskandidaat Eindhoven hadden 
kunnen winnen, dan moet dat toch hoop 
geven voor de rest van het seizoen. Het ni-
veau is er. Alleen de uitvoering laat mo-
menteel te wensen over. 

Bord 1 
B. van der Plassche – M. Warmerdam 
1 – 0 
 
Een door diverse personen gehoopte ont-
moeting. Hoe zou onze jeugdkampioen 
zich houden tegen de sterke FM uit Eind-
hoven? De neutrale toeschouwer werd niet 
teleurgesteld. Het was een partij van een 
zeer hoog niveau. Max wist in een gecom-
pliceerde Konings-Indiër na veel laveer-
werk zijn zwakte op de c-lijn te plomberen 
en de enige open lijn in de stelling te ver-
overen. Bas counterde het ambitieuze spel 
van Max echter goed en liet vervolgens een 
fijn staaltje eindspeltechniek zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze stelling moet zwart zich zorgen 
maken over de a-lijn, om de zwakke pion-
nen op c6 en e6 en de onbeweeglijkheid 
van zijn toren op d5. Noodzakelijk was 
daarom 49..,Pc7 50.Ke3,Kc8 51.Pd4,Kb7 
De pionnen zijn op tijd gedekt, de toren kan 
weer bewegen en de invalsvelden op de a-
lijn zijn onder controle. Remise was dan 
het meest waarschijnlijke resultaat geweest. 
Na het gespeelde 49..,h6? 50.Ke3,h5 
51.Pd4,g5 doet wit niets totdat alle pionnen 
zich vast hebben gelopen. 52.Tb3,h4 
53.Tb1,h3 54.Tb2,g4 55.Tb1 
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Zwart is in zetdwang. Om geen materiaal te 
verliezen moet hij zijn paard spelen, waar-
na de witte toren over de a-lijn binnen kan 
dringen. Max koos voor een actieve verde-
diging: een stukoffer tegen twee pionnen: 
55..,Pxb4 56.Txb4,Txc5 maar dit bleek 
uiteindelijk te weinig. 
 
Bord 2 
J. Nabuurs – L. van Kooten ½ - ½  
 
Joep bouwde in een Siciliaan gaandeweg 
het middenspel een prettig plusje op. Dit 
culmineerde in een dubbeltoreneindspel, 
waarbij Luuk een gevaarlijke vrije d-pion 
moest zien te blokken. Niettemin had Joep 
wegens dit voordeel aan het langste eind 
moeten trekken als hij het volgende winst-
plan had gevonden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42.Tf4+,Kg7 43.Te4,Kf7 44.Kg3! maakt 
ruimte voor een torenschaak 44..,Ta3 
45.Tf3+,Kg7 46.Te7+,Kh6 47.Td3 en tegen 
het dreigende 48.Te8 valt niks meer te ver-
zinnen. Joep koos echter voor 
42.Th7+,Ke6 43.Te3+,Kd6 44.Tg7,Kc7 
45.Txg6,Txd7 waarop de partij snel in re-
mise eindigde. 
 
Bord 3 
J. Sohier – M. Strijbos 0 – 1 
 
Maarten haalde de Noteboom weer eens 
van stal en trof in de Franstalige Julien de 
ideale persoon om zijn snode plannen op de 
damevleugel ten uitvoer te brengen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een kenmerkende stelling in de Noteboom. 
Als zwart erin slaagt zijn vrije damevleu-
gelpionnen in beweging te krijgen staat hij 
goed. Hier wordt hij ook nog geholpen 
door Julien: 19..,a4 20.Da2? laat de dek-
king van Td1 in de steek 20..,a3 
21.Lc1,Pxc5! Met een gezonde pion meer 
en alle zwarte stukken die meedoen, kon 
Maarten het pleit negen zetten later be-
slechten. 
 
Bord 4 
R. van Gool – A. Majhi 1 – 0  
 
Rudi kwam in en lijfvariantje van hem te-
recht en had binnen de kortste keren fors 
tijdsvoordeel. Dat Ankit zo langzamerhand 
echt goed begint te worden bleek wel door 
de wijze waarop hij, ondanks de krappere 
bedenktijd, Rudi telkens weer voor nieuwe 
problemen stelde. Uiteindelijk bezweek hij 
toch, doordat hij onder tijdsdruk steeds 
weer de beste zet moest zien te vinden. 
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De partij is op zijn kookpunt. Met 33..,Tf6 
brengt Ankit een verleiding in de stelling. 
34.Lxf6 faalt immers op 34..,Dxe3+ 
35.Kf1,Pxf6 en zwart staat op winst we-
gens het dreigende  36..,Pg4 (36.Dd4,c2!) 
Rudi heeft echter één zet die alle dreigin-
gen neutraliseert en vervolgens materiaal 
wint: 34.Dc5! dekt e3 waarna of Tf6 of Pd5 
verloren gaat. Na 34..,c2 35.Tc1,Lh3+ 
36.Lxf6,Dxf6+ 37.Kg1? vergooide Rudi de 
winst nog bijna: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier redt het fraaie 37..,Pc3! 38.Txc2,Pd1 
de partij nog voor Ankit. Gelukkig voor 
Rudi overzag de jonge Eindhovenaar deze 
mogelijkheid in tijdnood. Na 37..,Lxg2? 
38.Dxd5!,Lh3 39.Da8+,Kg7 40.Dxa7 liet 
Rudi de naderende zege niet meer glippen. 
 
Bord 5 
F. Kuijpers – O. Alkhazashvili 1 – 0  
 
Ololi nam de plaats in van Rainer en beet 
tegen IM Frans Kuijpers flink van zich af. 
Net op het moment dat ze de partij in 
evenwicht had gebracht, raakte Ololi echter 
de draad kwijt en kon de oude meester als-
nog het volle punt opstrijken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32..,Ta8 33.Ld3,Tg5+ 34.Kh2,g6 is volko-
men gelijkspel. Het dominante zwarte 
paard op c3 garandeert dat de a-pion niet 
vooruitkomt en de witte torens passief blij-
ven. Na het gespeelde 32.,Kf8? 33.Ld3 
(röntgenaanval) 33..,Tg5+ 34.Kh2,Tb8? 
(34..,Ta8 is noodzakelijk) 35.a4,Pd5 
36.a5,Pe7 37.Le4 was de a-pion plotseling 
levensgevaarlijk en de zwarte stelling rijp 
voor opgave. 
 
Bord 6 
T. Smith – J. Sutmuller ½ - ½  
 
In een Franse Tarrash (alweer!) profiteerde 
Thijmen van slordigheden van zijn oppo-
nent om een gunstig toreneindspel te berei-
ken. Toen de tijd van oogsten was aange-
broken liet Thijmen het – tot zijn eigen af-
grijzen – helemaal afweten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat opvalt is de benauwde positie van de 
zwarte toren op c5. 
 
Er is een fraaie methode beschikbaar om 
hier gebruik van te maken. 
55.b4,axb4 56.Kxb4,Kb6 57.Ta1! (dreigt 
met a5+ de zwarte koning van de dekking 
van de toren los te weken, dus:) 57..,Ta5 
58.c5+! de pointe. Na 58..,Txc5 is de toren 
weer teruggelokt en wint a5+ weer de toren 
en na 58..,Ka6 is de toren gevangen (zie 
analyse diagram hieronder)  
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De witte toren kan op zijn gemak de zwarte 
pionnen gaan eten en via zetdwang of via 
veld a8 de toren gaan winnen. 
Thijmen speelde 55.Th5 en had hierna nog 
steeds kansen op de zege. 55..,f4 
56.Th7+,Kb6 57.Kd3,e4+ 58.Kxe4,Tg5 
59.Kxf4,Tg1 60.Te7? (Th5!) 60..,Kc5 
61.Kf5,Tb1 62.Tb7,Kd6 63.f4,Tf1 
64.Ta7,Tf3 65.Txa5,Txb3 66.c5+?!,Kd5 
67.Kf6?!,Tf3  
 
(Nu was 67.Kf5,Ta3 68.Ta8 de laatste mo-
gelijkheid. Wit moet zijn c-pion opgeven 
om kansen op winst te behouden. Zie dia-
gram) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na de gekozen voortzetting 68.f5? moest 
Thijmen echter constateren dat er geen 
winst meer inzat. 68..,Ke4 69.Ke6,Txf5 
70.Kd6,Tf6+ 71.Kc7,Kd5 en na nog eens 
twintig zetten zwoegen berustte Thijmen in 
remise. 
 
 
 
 
 

Bord 7 
E. Sziva – H. van Gool 1 – 0  
 
Het beroerde niveau dat ik in de interne 
competitie laat zien zet zich door in mijn 
KNSB partijen. Het stramien is steeds een-
der: ik kom goed uit de opening, gebruik 
zeeën van tijd voor een plan en blunder 
vervolgens in tijdnood een goede stelling 
weg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een zet eerder had ik op grond van mijn 
tijdnood remise aangeboden. Om diezelfde 
reden speelde Erika door: 25.b3. 
Bijna à tempo vervolgde ik met 
25..,Lxd4?? 26.cxd4 en nu stelde ik ver-
bijsterd vast dat mijn paard geen vluchtveld 
meer heeft. Ik rekte de partij nog tot na de 
tijdcontrole maar moest toen de strijd sta-
ken. 
Natuurlijk moet ik in de diagram stelling 
25..,Pe5 spelen, waarna de druk over de c-
lijn zwart nog steeds het beste van het spel 
belooft.  
Eenmaal thuis ben ik objectief nagegaan 
waardoor de blunder tot stand kwam. Het 
bleek een samenstel van factoren waarvan 
de belangrijkste waren: 1. Tijdnood 2. Pre-
occupatie: Ik had een paar zetten eerder al 
het plan opgevat een keer ..,Lxd4 te spelen 
om de witte pionnenstructuur te versplinte-
ren. Ik vergat te checken of dit in de huidi-
ge situatie in aanmerking kwam. 
In elk geval zijn er genoeg elementen waar 
ik aan kan werken. Voor deze wedstrijd 
komt het uiteraard te laat. Ik laat weer een 
duur punt liggen. 
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Bord 8 
T. Neuer – F. Hallebeek ½ - ½  
 
Thomas kwam erg prettig uit de opening. 
Zijn druk over de c- en d-lijn was zo sterk 
dat hij bij afwikkeling naar een eindspel 
met zware stukken een pion wist buit te 
maken en daarbij de betere structuur be-
hield. Daarna was het de kunst het voordeel 
te vergroten en daar ging het mis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier moet je niet te snel toehappen. 22.Tc2! 
met de bedoeling de witte a-pion van opzij 
te dekken en verdubbeling op de d-lijn voor 
te bereiden was de juiste methode. Thomas 
ruilde echter de zwakke d-pion tegen zijn 
potentieel nuttigere a-pion:  
22.Txd6?!,Dxa2 waarna op termijn de ove-
rige pionnen op de damevleugel werden 
geruild en er een vier tegen drie situatie op 
de koningsvleugel over bleef, die niet meer 
te winnen was. 
 
Toevoeging redactie 
Eindhoven schrijft in haar verslag over de-
ze wedstrijd: 
 
‘… ik was bang dat het mis zou gaan, en 
dat we met een kleine  nederlaag het strijd-
toneel zouden moeten verlaten. Wel zag ik 
dat aan elk bord voor het maximale resul-
taat gestreden werd, en meer kan je eigen-
lijk niet verwachten van de spelers. Bas 
hield het hoofd koel en wist het jeugdtalent 
te bedwingen en Jos wist tegen de verwach-
ting in het toreneindspel te houden. Pfff 
toch een overwinning in the pocket!...’ 
 
 

LiSB COMPETITIE RONDE 1 
26 oktober 2014 
 
Venlo 2 start met een zege 
 
Door Marc van der Lee 
 
Ronde 1 
26-10-14: Venlo 2 – Maastricht 2   6½-1½ 
1. Joachim Guddat – Jeroen v. Ginneken ½-½ 
2. Jos Rievers – Joost de Bruin  1-0 
3. Bas vd Grinten – Jonathan Eben ½-½ 
4. Piet Thijssen  – Mark Ramaer  1-0 
5. Nico vd Hoogt – Asef Ghafuri ½-½ 
6. Marc vd Lee – Tsjoe-Liong Kwee  1-0 
7. Hans v Mulekom – Jos Uiterwijk  1-0 
8. Jan op de Laak  – Walter Beugels  1-0 
 
Het tweede is op twee punten gewijzigd. 
Max Warmerdam is opgestoomd naar het 
eerste, dat was te verwachten. 
Hans Everaars hing het competitieschaak 
aan de wilgen. Dat kwam toch wel als een 
verrassing. We zullen daarmee ook zijn 
schrijvende support met pijn ontberen. 
Nieuwkomer in ons team is Joachim - vorig 
jaar niet aan de KNSB bak geweest wegens 
zijn zaterdagse arbeid - nu met stip op één. 
 
Na het éénjarige KNSB intermezzo staan 
we opnieuw op een goede plaats voor de 
promotiekansen, gezien de elogemiddel-
den: 
Maastricht 1: 1936 
Venlo 2: 1928 
DJC 2: 1892 
Schaesberg: 1877 
De Juiste Zet 1: 1817 
Blerick 1: 1809 
Kerkrade: 1779 
Maastricht 2: 1741 
Normaal gesproken moet het tussen de 
éérste 5 teams gaan met Blerick als outsi-
der. Veel zal afhangen van de regelmaat 
waarmee de vaste spelers opgesteld staan 
en van de sterkte van de invallers. 
Bij Venlo 2 staan vast opgesteld Joachim – 
Jos – Bas – Geert – Nico – Piet – Hans en 
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Marc. Met invallers Peter Schoeber, Jan op 
de Laak, Frans Mertens en - wie weet -  
ook Johan Jacobs is de rugdekking in elk 
geval oké. 
Met  de wedstrijd tegen Maastricht 2 ging 
het van een leien dakje, al leek aanvanke-
lijk alles gelijk op te gaan. 
We speelden in de Kromme Schuuver, dat 
waarschijnlijk per januari 2015 de deuren 
sluit. Op 14 december zijn we er misschien 
voor het laatst. 
Na het gebruikelijke klokkengedoe (DGT 
heeft nog steeds geen KNSB / LiSB tijdre-
gimes voorgeprogrammeerd danwel de 
bonden hebben nog steeds geen DGT-
tijdregimes geadapteerd) gingen we met 
één invaller (Jan verving Geert, op schaak-
reis naar Beieren) van start. 
 
Met 3x remise en 5x winst pakten we fors 
uit én de koppositie. 
Jan om met de laatste te beginnen, voor de 
duvel niet bang, bleef de aanval zoeken, 
speelde zijn tegenstander compleet murw 
en won in het verre eindspel. 
Hans won zonder poespas van Jos en dat 
gold ook voor Piet, die Mark versloeg na-
dat hij in het middenspel een kwal verover-
de. 
Niet iedereen had het even gemakkelijk 
Jos had zijn handen vol aan Joost maar wist 
hem in een ingewikkelde middenspelfase 
het bos in te sturen. Nico “no more 1900” 
moest tegen Asef aan de bak, zie zijn 
commentaar, en deelde het punt. Bas leek 
het moeilijk te krijgen tegen Jonathan maar 
liet zich niet uit de boom schudden. 
Mijn partij tegen Tsjoe-Liong leek af te 
koersen op een remise, maar een onoplet-
tende pion kostte hem uiteindelijk het punt. 
Joachims verrichtingen aan bord één lever-
den het derde gedeelde punt op, waarmee 
we in elk geval met frisse moed naar Noor-
beek konden (de wedstrijd is inmiddels ge-
speeld en verloren met 4½-3½) afreizen 
voor de 2e ronde tegen DJZ. 
 
Zie een selectie van de partijen  
 

Jonathan Eben – Bas van der Grinten 
Met commentaar van Bas 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.c3  
De Ponziani, komt niet vaak voor maar 
vroeger door Nico gespeeld en onlangs 
door enkele andere topspelers. 
3...Pf6 4.d4 exd4 5.e5 Pe4 6.De2 f5 7.exf6 
d5 8.Pxd4 8...Pxd4 9.cxd4 Lb4+ 10.Ld2  

10...0–0!? 
Ik vertrouwde 10...Lxd2+ 11.Pxd2 0–0 
12.Pxe4 niet helemaal. Maar na 12...Te8! 
heeft zwart geen problemen.  
11.Lxb4 Txf6 12.f3 Te6 13.fxe4 Txe4 
14.Dxe4 dxe4 15.Lc4+ Kh8  

16.0–0!?  
Sterker was 16.Tf1! waarna zwart het 
zwaar te verduren zou hebben gekregen. 
Nu ontstaat ondanks het zeer ongelijke ma-
teriaal een ongeveer gelijke stelling. 
16...Dxd4+ 17.Kh1 Lg4 18.Pa3 Dxb2 
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19.Tab1 Dd4 20.Tbc1 Le6 21.Lc3 Dd7 
22.Tfe1 Lxc4 23.Pxc4 Te8 24.Tcd1 Dc6 
25.Tc1 Kg8 26.La1 De6 27.Pe5 c6 28.Tc2 
Dd5 29.Pg4 h5 30.Pe3 De6 31.Tf1 Td8 
32.Tcf2 Td7 33.Tf8+ Kh7 34.T8f2 

Hier bood Jonathan remise aan, wat ik ac-
cepteerde.  
½–½ 
 
Piet Thijssen – Mark Ramaer 
 
1. Pf3 d5 2. d4 Pf6 3. g3 c6 4. Lg2 Lf5 5. 
O-O Dc8 6. Te1 h6 7. c4 e6 8. Pc3 Lb4 9. 
a3 Lxc3 10. bxc3 Pe4 11. Db3 O-O 12. c5 
Pa6 13. h4 Pc7 14. a4 Tb8 15. Lf4 b6 16. 
cxb6 Txb6 17. Da3 Db7 18. Tac1 Tb3 19. 
De7 Pe8 20. Dxb7 Txb7 21. Pe5 c5 22. 
dxc5 Pxc5 23. c4 Pe4 24. c5 f6 25. c6 Te7 
26. Pd7 e5 27. Lxe4 dxe4 

28. Ld2 Wit had tijd om zijn loper te red-
den. De voortzetting 28. Pxf8 exf4 29. g4 
Lxg4 30. Pg6 had ook prima gekund. 
28. .. Lxd7 29. Lb4 Een mooie tussenzet. 
Het binnenhalen van het punt is aan Piet 
wel besteed. 
29.. Kf7 30. Lxe7 Kxe7 31. cxd7 Kxd7 32. 
Ted1+ Ke7 33. Tc5 33. .. Tf7 34. Tcd5 
Ke6 35. Td8 Te7 36. Tb1 Pd6 37. Tdb8 
Tc7 38. Ta8 Pf5 39. e3 Pd6 40. a5 Pc8 41. 
Tbb8 Kd7 42. Tb4 Pd6 43. Kg2 Pb7 44. 
Txa7 1-0 
 
Marc van der Lee – Tsjoe-Liong Kwee 
 
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. Pf3 e6 5. h3 
h5 6. Lg5 Le7 7. Lxe7 Dxe7 8. Dd2 Pd7 9. 
Pc3 f6 10. O-O-O O-O-O 11. Te1 fxe5 12. 
Pxe5 Pgf6 13. Df4 Pxe5 14. Dxe5 Pe4 15. 
Ld3 
 
 
 
 

 
 

15.. Df6 In de analyse meende Tsjoe-Liong 
een betere voortzetting niet aangedurfd te 
hebben: 15..Dg5+ maar na 16. f4 Dxg2 17. 
Pxe4 Lxe4 18. Lxe4 dxe4 19. Dxe6+ Td7 
20. Dxe4 Dxe4 21. Txe4 blijft wit gewoon 
een pionnetje voor. 
16. Lxe4 dxe4 17. Pxe4 Dh6+ 18. Kb1 
Td5 19. Pd6+ Kd7 20. Pxf5 Txe5 21. 
Pxh6 Txe1+ 22. Txe1 Txh6 23. c3 Tg6 24. 
g3 Tf6 25. f4 Tg6 De breekzet 25.. h4 had 
betere kansen op wat tegenspel geboden.26. 
Tg1 hxg3 27. Txg3 g6 28. Tg4 Ke7. 
26. Te3 b6 27. Kc2 a5 28. Kd3 Kd6 29. 
Ke4 Tf6 30. h4 c5 31. dxc5+ Kxc5 32. 
Kf3 g6 33. g4 Kd6 34. Te5 hxg4+ 35. 
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Kxg4 Tf8 36. Tg5 Tf6 37. Tb5 Kc6 38. 
Kg5 
 
 

38. .. Txf4 Hier gaat het grondig mis. Na 
38.. Tf8 39. a4 Th8 moet wit het moeizaam 
van de pionnenmeerderheid op de dame-
vleugel hebben. 
 39. Txb6+ Kxb6 40. Kxf4 Kc6 41. Ke5 
Kd7 42. c4 
1-0 
 
 
Jos Uiterwijjk – Hans van Mulekom 
 
1. e4 e5 2. Pf3 Pf6 3. Pxe5 d6 4. Pf3 Pxe4 
5. d4 d5 6. Ld3 Pc6 7. O-O Lg4 8. Te1 
Le7 9. c3 f5 10. Lb5 O-O 11. Lxc6 bxc6 
12. Dd3 Lxf3 13. Dxf3 Lh4 14. g3 Lg5 15. 
Lxg5 Dxg5 16. Df4 Zwart dreigde 16. ..f4 
waardoor de ontwikkelingszet 16. Pa3 nu 
niet kan. 

16. .. Dxf4 17. gxf4 Tae8 18. Te3 Brood-
nodig was 18. Pa3 om de toren op a1 erbij 
te betrekken. 
18. .. Tf6 19. Kf1 Th6 20. Kg2 The6 21. 
f3? De toren komt onverdedigd te staan, de 
stelling is verloren voor wit. Opnieuw was 
21. Pa3 de aangewezen zet. 
21. .. Tg6+ 22. Kf1 Pg3+! De juiste zet! 
22. .. Pd2+ levert slechts een pion op: 23. 
Kf2 Txe3 24. Kxe3 Pc4+ 25. Kf2 Pxb2. 
Wit wordt opgerold. 
 

23. Kf2 De kwaliteit afgeven was hier mis-
schien wel beter: 23. hxg3 Txe3 24. Pd2 
Tge6 25. g4 Te2 26. gxf5 Te8 27. Pb3 
Txb2 Nu slaat Hans onverbiddelijk toe. 
23. .. Ph1+ 24. Ke2 Tg2+ 25. Kd3 Pf2+ 
Na 26. Ke2 loopt het zelfs mat: 26. .. Pg4+! 
27. Kf1 Pxe3+ 28. Ke1 Pc2+ 29. Kf1 Tee2 
gevolgd door 30. .. Tef2#! 0-1 
 
Het epiloogje is van Nico: 
 
Nico van der Hoogts (mijn) externe sei-
zoensouverture zal niet worden bijgeschre-
ven in diens toch al niet al te dikke boekje 
met: “Mijn 3 memorabele schaakpotten”. 
En ik wil u er dan ook niet al te lang mee 
vermoeien; immers wacht voor sommigen 
de vuile vaat, de hond die nodig d’r uit 
moet, en dat rekje dat nog opgehangen 
dient te worden…  
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Wel vermeldenswaard was de openings-
keus van mijn opponent Asef Ghafuri, een 
schaker van mijn eigen, al wat belegen leef-
tijd en met, bij navraag, Afghaanse worte-
len.  
(Hier herinner ik me in eensklaps dat Marc 
van der Lee enige jaren her al eens tegen 
hem aantrad. En dat ik in mijn wedstrijd-
verslag snedig opmerkte: “Marc wilde te-
gen de Afghaan niet afgaan en…”)  
Bedenkelijke humor inderdaad. Snel ter 
zake maar. 
 
Asef vs. Nico 
 
1.d4 een zet die geregeld in de praktijk op-
duikt …Pf6 een venijnige riposte. Maar 
dan: 2.h3!  Nog nooit tegengekomen in 
mijn 50-jarige schaakcarrière. Eigenlijk 
praktisch een 0 zet. Zaak is het in een der-
gelijke situatie om het hoofd koel te hou-
den. En een opening te fabrieken waarbij 
h3 een verloren zet is. Helaas slaagde ik 
daarin niet.  Asef verdedigde zich taai met 
wat betonschaak en na zo’n 40 zetjes werd 
de vrede getekend. 
De stelling na 2.h3 

 
Tja… 
 
 
In het volgende verslag komen de andere 
spelers van het tweede meer aan bod. 
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BOEBS COLUMN 
 
Schaakcollege  
 
door Boeb Jacobs 
 
De weg is donker 
en slingert zich als 
een liaan om een 
boom door het 
landschap. Ik laat 
de bewoonde we-
reld achter mij. 
Overstekend wild en 
haakse bochten ma-
ken de weg onveilig. 
Een groep joggers 
waagt hun leven door op de straat te ren-
nen. Ze moeten wel , want trottoirs ontbre-
ken.                                                                                                                                                            
 
Links komen huizen in zicht. De luxe riante 
onder krachtige architectuur gebouwde ge-
heel vrijstaande villa’s figureren in het ho-
gere prijssegment. De achterliggende tui-
nen zijn sprookjesachtig en het uitzicht is 
ruim en oogstrelend. Zo ongeveer is de om-
schrijving van de kapitale panden in make-
laarstaal. We hebben een makelaar in onze 
familie. Hij was de sponsor van Esgoo toen 
die nog in de meesterklasse speelde. Het is 
wel niet relevant, maar ik meld het toch 
maar even.                                                                                                                                                                         
 
Het regent pijpenstelen en ik ben onderweg 
naar mijn enige echte teamchef (sorry Pe-
ter) Gerard in ‘t Veld. Gerard organiseert 
evenals verleden jaar bij hem thuis een 
schaaktraining voor het derde team. Van 
een kamer heeft hij een college zaal ge-
maakt. Stoelen staan in theater vorm en er 
is een demonstratie bord opgesteld. De ont-
vangst doet de” barre” aanvoerroute snel 
vergeten. Ook de ter beschikking gestelde 
consumpties dragen daartoe bij. Vooral de 
wijn die later op de avond doorkomt maakt 
indruk. De kwaliteit daarvan bevestigt mijn 
vermoeden dat onze captain aanzienlijk 

meer verstand heeft van de geestverrui-
mende rode sappen dan van het schaakspel.  
 
Maar daar wordt wat aan gedaan, want Ru-
di van Gool is weer bereid gevonden om 
voor het derde team schaaklessen te ver-
zorgen. Hij staat voor een moeilijke opga-
ve. We hebben Rudi destijds gevraagd om-
dat de gedachte was dat we anders direct 
weer uit de eerste klasse zouden worden 
gegooid. De lessen hadden resultaat. We 
deden zelfs lang mee om de eerste plaats. 
Pas in de laatste ronde werden we door de 
koploper nipt verslagen waardoor we derde 
werden. Wat ook mooi was. Maar resulta-
ten uit het verleden zijn geen garanties voor 
de toekomst, aldus een bekend reclame-
spotje. Rudi moet dus vol aan de bak. En zo 
te zien heeft hij er zin in. Goed voorbereid 
doceert hij urenlang over pionnen, stukken 
en velden. Op uitdagende wijze stelt hij 
vragen over voortzettingen. Er is een on-
derwijzer aan hem verloren gegaan. We 
leren nieuwe dingen bij zoals: een toren is 
er in principe niet voor om een pion te dek-
ken. En dat je bij ontwikkelingsvoorsprong 
lijnen moet openen. Hij vertelt over de 
stand van pionnen die ontstaat nadat er ma-
teriaal is geslagen. Het gaat ook over be-
kende items: ontwikkelen, het centrum, de 
rokade, een tempo enz. Trainen is voor een 
belangrijk deel herhalen.  
 
Maar nu moet u, geachte lezer, even goed 
opletten, want ik ga het derde team een 
welverdiende pluim geven. Komt- ie. Rudi 
heeft aan het derde team een ideale klas. Er 
is volop aandacht en omdat de klasgenoten 
op het zelfde niveau spelen zijn de indivi-
duele vragen en ook de antwoorden voor 
iedereen interessant en begrijpelijk. Moei-
teloos geeft Rudi antwoord op alle gestelde 
vragen. De klas luistert vol overgave. De 
leerstof gaat erin als het evangelie in een 
pas bekeerde Jehova getuige. De tijd is 
omgevlogen, de vlag is al lang gevallen.  
 
Het is tien uur. Tijd voor een wijntje.  
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Professor Rudi… 
 
 
 
 

 
 
…en zijn studenten 
 
(foto’s van Gerard in’t Veld) 
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GEERTS COLUMN  
 
De Kromme Schuuver 
 
door Geert Hovens 
 
Als ik arriveer in 
ons tijdelijk onder-
komen die donderdag 
staan alle tafels 
kaarsrecht.  
 
Nog leeg, onwetend 
van het schaakge-
weld dat zo meteen losbarst.  
 

Het is iedere donderdag raak, maar nu hoe-
ven de voorheen Koninklijk Erkenden niet 
de berg op.   
Daar komt Ger als eerste. Hij zegt: ’t voelt 
als een uitwedstrijd. Dan komt het volk 
langzaam binnenlopen. Het belletje van de 
buitendeur kondigt ze aan. Ook Maria is 
trouw aanwezig, zou ze te verleiden zijn lid 
te worden? Peter Timmermans heeft haar al 
gestrikt voor een ladderpotje.  
 
Het is wel even wennen. Geen Dirk, geen 
Peter Schoeber. Net onze clash van de vo-
rige week nagespeeld. Mooi potje. Linke 
mik op glad ijs. Maar geen schuiver  ge-
maakt. 1-0 in 83 zetten. 
 
Schakie Splinter 
 

 
 
 
 
 

             - Advertentie -   

BORD 
LEVEND SCHAAKSPEL 

TE HUUR 
De Venlose Schaakvereniging is in het bezit van een fraai bord in de vorm van een 
groot zeil (afmeting 5 x 5 meter) dat gebruikt kan worden voor een voorstelling met 
levensechte "schaakstukken".  

 
Dit bord is te huur.  
Bijbehorend hoofddeksels voor alle schaakstukken in 
kindermaten kunnen ook worden gehuurd. 
 
Voor informatie kan contact worden opgenomen met 
Piet Thijssen  077-3073961 of piet.thijssen@hetnet.nl 

 
 

mailto:piet.thijssen@hetnet.nl


 22 

HISTORISCHE 
SCHAAKPARTIJEN 

Wereldkampioenschap 1948 
 
Door Peter Schoeber 

 
De tijd voorafgaande aan het WK 1948 
was de strijd om het WK afhankelijk van de 
willekeur van de wereldkampioen. Wereld-
kampioenen werden verweten weinig zin te 
hebben de werkelijk sterkste spelers van 
hun tijd de kans te geven tot een tweekamp. 
 
Dit gold met name voor Aljechin, die zijn 
voorganger Capablanca geen revanche-
match gunde en tweekampen met Nimzo-
witsch en Réti uit de weg ging. 
In plaats daarvan koos hij de reeds ouder 
wordende Bogoljubov tweemaal uit en de 
jonge Euwe, die evenwel een geweldige 
streep door de rekening haalde. 
De willekeur inzake het WK bereikte onder 
Aljechin haar hoogtepunt. 
 
Er gingen binnen de FIDE dan ook steeds 
meer stemmen op om deze problemen van 
persoonlijke aard een halt toe te roepen, 
waarbij tevens het financiële aspect onder 
de loep genomen werd. In het verleden was 
het immers zo dat de uitdager maar moest 
zien de door de wereldkampioen bedongen 
prijzenpot bij elkaar te krijgen. 
Door de dood van Aljechin in 1946 deed 
zich voor het eerst in de schaakgeschiede-
nis het geval voor, dat de regerend wereld-
kampioen overleden was. 
 
Men besloot uiteindelijk een nieuw kampi-
oenschap in toernooivorm te houden. 
Dit toernooi zou gespeeld worden over 25 
ronden, waarvan de eerste 10 ronden in 
Den Haag en de volgende 15 ronden in 
Moskou gespeeld zouden worden. 
 
 

 
 
De loting: vooraan staan v.l.n.r. Botwinnik, 
Euwe, Smyslov, Keres en Reshevsky 
 
De sterkste meesters van die tijd, Botwin-
nik, Euwe, Fine, Keres, Reshevsky en 
Smyslov werden uitgenodigd en de winnaar 
mocht zich wereldkampioen noemen. 
Fine zag uiteindelijk van deelname af, om-
dat de Amerikaanse schaakbond hem niet 
wilde afvaardigen. Er werd geen reserve 
opgeroepen en de spelers zouden nu in 
plaats van vier maal vijf maal tegen elkaar 
spelen. Het toernooi werd een triomf voor 
Botwinnik, die met 3 punten voorsprong op 
Smyslov overtuigend winnaar werd. Hij 
werd gekroond tot de nieuwe wereldkam-
pioen en zou dit, met enkele onderbrekin-
gen, tot 1963 blijven alvorens hij z’n titel 
definitief aan Petrosjan verloor. Uit dit 
toernooi een partij tussen Keres en Euwe, 
die destijds van belang was voor de theorie 
van het Open Spaans. Het commentaar bij 
de partij is van Euwe. 
 
Keres, Paul - Euwe, Max 
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Moskou 1948 Ronde 16 
 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. La4 Pf6 5. 
O-O Pxe4 6. d4 b5 7. Lb3 d5 8. dxe5 
Le6 9. De2 Dit is de voortzetting welke 
strategisch berust op het idee Tf-d1, 
teneinde de opmars c2-c4 door te zetten. 
Vroeger speelde men c2-c3 om Lb3 een 
terugtocht te verschaffen, maar in veel va-
rianten laat men Lb3 rustig tegen 
een paard ruilen en daarmee is de betekenis 
van c2-c3 voor die varianten 
praktisch nihil geworden. 9… Le7 Sterker 
is 9...Pc5 10. Td1 O-O Met 10...Pa5 
kan zwart de belangrijke opmars c2-c4 
voorlopig verhinderen, maar daarop is 
zowel het strategische 11. Pbd2 als ook het 
taktische 11. Pd4 zeer sterk bijv. 
  1) 11. Pbd2  1a) 11. ...Pxd2 12. 
Lxd2...Pxb3 13. axb3...0-0 14. b4 of 14. 
La5 en wit staat positioneel beter. 1b) 
11...Pc5 12. Pd4...0-0 13. c4! en wit 
heeft zijn strategische opmars toch doorge-
zet. (13...dxc4 14. Pxe6)   
 2) 11. Pd4...c5 12. Pf5!  2a) 12...c4 13. 
Pxg7...Kf8 (13...Kd7 14. Dxe4) 
14. Lh6... Kg8 15. Pxe6...fxe6 
16. Dg4...Pg5 17. h4 2b) 12...Lxf5 13. 
Lxd5...Pg5 14. Lxg5...Lxg5 15. Df3! 
11. c4 bxc4 12. Lxc4  
Wit heeft zijn strategisch doel bereikt. 
Pion d5 is zwak, Pe4 hangt in de lucht en 
pion a6 kan onder 
omstandigheden geslagen worden.  
12… Lc5  
Een poging om de druk door ruil te verlich-
ten, maar deze loopt op niets uit. Van de 
zwarte pionnenmeerderheid op 
de damevleugel is een hangend pionnen-
paar overgebleven, dat gemakkelijk zwak 
kan worden. Pb1 kan via c3 in het spel ge-
bracht worden en hoeft daarvoor niet 
de weg d2-f1-g3 af te leggen. De witte lo-
pers staan goed gericht. Kortom: wit 
heeft een belangrijke strategische overwin-
ning behaald, die nog slechts 
tactische en technische vervolmaking be-
hoeft, om tot het gewenste doel te 

leiden. 13. Le3 Lxe3 14. Dxe3 Db8 15. 
Lb3 Pa5 Het ziet er nog niet zo slecht 
uit, maar de volgende zetten brengen een 
ommekeer, beter gezegd een 
verduidelijking van de strategische situatie. 
16. Pbd2  
Op 16. Pd4 volgt 16...c5 17. Pxe6...fxe6 18. 
f3...c4! met tegenkansen. 16… Pxd2 
17. Txd2 Pxb3 18. axb3 
  

 
 
Stelling na de 18e zet van wit 
 
Wanneer men deze stelling goed bekijkt 
komt men tot de conclusie, dat zwart zeer 
slecht staat. Wit dreigt de zwarte stelling 
langs de c-lijn te blokkeren, waardoor alle 
zwarte stukken op halve kracht gaan wer-
ken, in het bijzonder ook Le6, die bij een 
vastgelegde pionnenformatie c6-d5 geen 
bewegingsvrijheid heeft en dan ook de 
slechte loper voorstelt. 18… Tc8 18...Db6  
19. Dxb6...cxb6 is ook slecht voor zwart. 
20. Tc1...Tac8 (zwart mag Tc7 niet 
zonder meer toelaten) 21. Tdc2!...Txc2 22. 
Txc2...Tc8 23. Txc8...Lxc8 24. Pd4 
en wit heeft belangrijk overwicht in dit 
eindspel van paard tegen slechte 
loper.  
Toch betekenen deze en dergelijke afwik-
kelingen nog zwarts beste 
remisekansen. 19. Tc1 c5 Terecht laat 
zwart zich niet insluiten. Na 19...Db4 
20. Tc5!...Tab8 21. Td3, gevolgd door 22. 
Tdc3, 23. Pd4 enz. heeft zwart niet 
veel meer te hopen en na 19...Db6 20. 
Dxb6..cxb6 21. Tdc2 komen we weer in het 
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zo-even vermelde eindspel van paard tegen 
slechte loper.  
20. Txc5 Txc5 21. Dxc5 Dxb3 22. Pd4 
Db7?  
Nu laat zwart zich toch insluiten. Zijn enige 
kans bestond 
in 22...Dc4 bijv. 1) 23. Tc2...Dxc5 24. 
Txc5...Tb8 25. Tc2...Tb4 26. Td2...Kf8 
en zwart kan nog spelen. 2) 23. Dxc4   
dxc4 24. f4...c3! 25. bxc3...Lc4 en de 
herleefde loper gaat een belangrijke rol spe-
len, mede in verband met de kracht van de 
vrije a-pion.  
Niettegenstaande zwarts pion minder, zijn 
diens remisekansen vooral in de laatste va-
riant zeer groot.  
23. h3 Td8  
Verleidelijk was het hier de c-lijn te bezet-
ten maar dit leidt tot niets, bijv. 23...Tc8 24 
Dd6...Dc7 25. Tc2!...Dxd6 26. exd6 (ook 
26. Txc8...Lxc8 27. exd6 wint omdat het 
witte paard naar c5 komt en de witte ko-
ning naar d4) 26...Txc2 ( 26...Td8 27. Tc6 
enz.) 27. Pxe6!! fxe6 28. d7 en wint.  
24. Kh2  
Enkele voorbereidende maatregelen alvo-
rens de beslissende slag valt. 24… g6 25. 
f4 h5 Om g2-g4, gevolgd door f4-f5 tegen 
te gaan. 26. Td3  
Wit hoeft 26...Dxb2 niet te vrezen wegens 
27. Pxe6...fxe6 28. De7 enz. 26… Dd7  
Dit plan om de loper via f5 naar e4 te bren-
gen kost te veel tijd.  
27. Db6 Ta8 
28. Ta3 Da7 
 

       
Stelling na de 28e zet van zwart 

Zwart kan de directe ondergang nog juist 
voorkomen. 
29. Db4  
Keres' eerste minder sterke zet in deze par-
tij. Eenvoudig 29. Dxa7 Txa7 30.Kg3 won, 
ofschoon niet al te gemakkelijk, maar na de 
tekstzet had zwart tegenkansen kunnen 
krijgen, welke de winst twijfelachtig had-
den gemaakt.  
29… Dd7?   
In tijdnood acht zwart het niet geraden een 
nieuw plan op te vatten en keert terug tot de 
positionele "dreiging" Le6-f5-e4. Juist was 
echter 29...Tc8! met de dreiging Tc4 welke 
wit tot een volledige terugtocht had ge-
noopt: 30. Td3...Tc4 31. Dd2...Dd7 en wit 
moet helemaal opnieuw beginnen.  
30. Da5 Lf5  
Zwart voert zijn "dreiging" uit en komt snel 
in verloren stelling. De voorkeur verdiende 
30...Da7  
31. Tc3 Ta7  
Zwart mocht 32. Tc7 niet toelaten.  
32. Tc5 Le4   
Relatief beter was 32...Le6, want weldra 
blijkt hoezeer de loper voor de verdediging 
nodig is.  
33. Dc3!   
Nu is tegen de dreiging 34. Tc8 en 35. e6 
geen kruid gewassen.  
33…De7?   
Een blunder tot slot. Zwart staat echter in 
ieder geval verloren, bijv. 33...Kh7 34. 
Tc8...De7 ( om e6 met f6 te beantwoorden) 
35. e6 (dreigt 36. Pf5 of 36. Th8) 35...f6 
36. Pc6...d4 37. Dxd4...Lxc6 38. Txc6 enz. 
34. Pc6  Zwart geeft op. 1-0 
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MX Warmerdam op het jeugd EK in Batumi, Georgië 
19 tot en met 28 oktober 2014 
 

 
 

        
 
Foto’s gemaakt door Zhaoqin Peng 
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INTERNE COMPETITIE 2014-15 eerste cyclus, stand 20 november 2014 
 
Door Geert Hovens 
 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Henk van Gool   1 0 1 0,5 0 0 2,5 
2 Eric schouten         0,0 
3 Peter Schoeber 0   1 0 0 0 0,5 1,5 
4 Bas van der Grinten 1  0  0,5 1 0 1 3,5 
5 Geert Hovens 0  1 0,5  0 0 0,5 2,0 
6 Max Warmerdam 0,5  1 0 1  0 1 3,5 
7 Maarten Strijbos 1  1 1 1 1  0,5 5,5 
8 Dirk Bergmans 1  0,5 0 0,5 0 0,5  2,5 

 
 
 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Marc van der Lee  2 0,5 1 0 1 0,5 0,5 5,5 
2 Nico van der Hoogt 0  1 0,5 1 0 1 0 3,5 
3 Sjraar Munten 0,5 0  0,5 0 0,5 0 1 2,5 
4 Gerard in 't Veld 0 0,5 0,5  0,5 0,5 1 0,5 3,5 
5 Jan op de Laak 1 0 1 0,5  1 1 1 5,5 
6 Ger van Leipsig 0 1 0,5 0,5 0  0,5 0,5 3,0 
7 Karl Jacobitz 0,5 0 1 0 0 0,5  0,5 3,5 
8 John de Laat 0,5 1 0 0,5 0 0,5 0,5  3,0 

 
 
 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Ad Burgmans  0,5 1,5 1 0 0,5 0,5 0 4,0 
2 Mart Dael 0,5  0 0,5   0 0,5 1,5 
3 Boeb Jacobs 0,5 1  0 0 0 0 0 1,5 
4 Huub Borghouts 0 0,5 1  1 1 0,5 1 5,0 
5 Dick Kappert 1 0,5 1 0  0,5 0,5 1 4,5 
6 Hans Leenders 0,5 1 1 0 0,5  1 0 4,0 
7 Miki Nieczyporowski 0,5 1 1 0,5 0,5 0  1 4,5 
8 Ron Vink 1 0,5 1 0 0 1 0  3,5 
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BUFFELS  Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 Paul Cladder   2 1 0  1 1 5,0 
2 Peter Timmermans 0    0   2 0 2,0 
3 Piet Kuntzelaers 1 1    0,5 2  1 5,5 
4 Jean Paul Joosten 1   0,5   1,5 2 5,0 
5 Jos Kempen 0  0 0 0.5   0 0,5 
6 Harry Wuts 1 1 0  0 1   3,0 

 
 
 
 
STRUISVOGELS  Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 Peter Smith   1 1 0  1 2 5,0 
2 Harald Blankertz 0   0   1 0 1,5 2,5 
3 Peter Keimpema 1  1   0 0 0  2,0 
4 Albert Houwen 1 0  2   0,5 1 4,5 
5 Gerben Oosterbaan  0 1 1 1,5   0 3,5 
6 Jacqueline Verplakke 0 0,5  1 0 1   2,5 

 
   _____________________________________ 
     ________________ 
 
 
Foto van Bas van der Grinten in het Remco Heite schaaktoernooi  
te Wolvega 
 

 
 
(Foto Leeuwarder courant)
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INTERNE ELO RATING Stand 13 november 2014 
  
Door Ger van Leipsig 
 
Speler Progressie Begin 

seizoen 13-11-14   Speler Progressie Begin 
seizoen 03-11-14 

Strijbos M 1 2294 2295  Meilink R -2 1700 1698 

Nabuurs J 0 2213 2213  Clabbers S 11 1673 1684 

Montignies R 0 2212 2212  Clabbers K 0 1682 1682 

Gool R van 0 2204 2204  Laat J de -7 1688 1681 

Alkhazashvili O 0 2188 2188  Borghouts H 8 1662 1670 

Nabuurs M 0 2158 2158  Leipsig G van 3 1639 1642 

Smith T 0 2158 2158  Kappert D 11 1619 1630 

Gool H van -2 2100 2098  Leenders H -14 1638 1624 

Guddat J 0 2084 2084  Munten G 0 1607 1607 

Warmerdam M 1 2077 2078  Veld G in 't -4 1608 1604 

Neurer T 0 2077 2077  Jacobitz K 10 1587 1597 

Fehmer C 0 2068 2068  Vink R -4 1597 1593 

Schouten E 6 2052 2058  Burgmans A 0 1552 1552 

Rievers J 0 2002 2002  Kuntzelaers P 27 1508 1535 

Thijssen S 0 1989 1989  Dael M -26 1552 1526 

Jansen J 0 1957 1957  Cladder P -23 1535 1512 

Grinten B van der 18 1932 1950  Nieczyporowski M 40 1468 1508 

Bergmans D 8 1918 1926  Joosten JP 31 1437 1468 

Everaars H 0 1919 1919  Jacobs B -22 1445 1423 

Boonen P 0 1918 1918  Heemskerk F 0 1394 1394 

Hovens G -3 1905 1902  Oosterbaan G -19 1395 1376 

Mertens F 0 1889 1889  Wuts H 18 1268 1286 

Hoogt N van der -46 1930 1884  Timmermans P -2 1272 1270 

Thijssen P 11 1872 1883  Smith P 26 1232 1258 

Schoeber P -30 1912 1882  Kempen J -48 1294 1246 

Jacobs J 0 1871 1871  Houwen A 17 1197 1214 

Dierx G 0 1865 1865  Keimpema P -46 1247 1201 

Smeets W 0 1854 1854  Hendrickx J 0 1178 1178 

Mulekom H van -8 1816 1808  Blankerz H 0 1117 1117 

Lee M van der 0 1801 1801  Boekhold P van 0 987 987 

Laak J op de 42 1747 1789  Verplakke J 22 918 940 

Spijk H van 0 1730 1730      
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