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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
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  KINHOUDK 
Programma t/m maart 2015 Piet Thijssen 
Personalia Bas van der Grinten 
Mededelingen Redactie 
KNSB ronde 3: DJC 1 – Venlo 1 Henk van Gool 
KNSB ronde 4: Venlo 1 – Voerendaal 2 Henk van Gool 
LiSB ronde 2 en 3: Venlo 2 Marc van Lee 
De Veteraan Boeb Jacobs  
Boebs Column: Tata Steel 2015 Boeb Jacobs 
Interne ELO rating Ger van Leipsig 
Geerts Column: Een Tal-iaanse inspiratie Geert Hovens 
Uit de Oude Doos Nico van der Hoogt 
Interne zaken Nico van der Hoogt 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 

KPROGRAMMAK 
 
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 Blerick 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 
23-feb-15 maa 5e ronde Blerick Open Blerick 
26-feb-15 don. interne competitie + ladder Venlo 
28-feb-15 zat. LimianZ Rapidtoernooi (GP Senioren) Venlo 
Maart 2015 
05-mrt-15 don. interne competitie + ladder Venlo 
07-mrt-15 zat. 6e ronde KNSB-bondscompetitie Tilburg: V1 tegen Stukkenjagers 

 08-mrt-15 zon. 5e ronde LiSB-bondscompetitie Venlo 
12-mrt-15 don. interne competitie + ladder Venlo 
14-mrt-15 zat. 35e Nunhems Netherlands Leudal 
15-mrt-15 zon. 25e Theo van Spijktoernooi GP Jeugd Venlo 
16-mrt-15 maa. 6e ronde Blerick Open Blerick 
19-mrt-15 don. interne competitie + ladder 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: 5 maart 2015   
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KPERSONALIAK 
 

Afmeldingen:  Hans Everaers (Venlo) 
               Paul Cladder (Venlo) 
               Peter Keimpema (Venlo) 

Adresgegevens:   Piet Kuntzelaers, Wilhelminaplein 115  5931 NX  Tegelen 
  Peter Schoeber,  nieuwe e-mail peter.schoeber@ziggo.nl 

Wouter Smeets, nieuwe e-mail woutersmeets81@gmail.com 
Jasper Hendrickx, nieuwe e-mail 09jasperhendrickx@gmail.com 
Gerben Oosterbaan, nieuw telefoonnummer 06-19691084 

   
             KMEDEDELINGENK 
 

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

• In het boekje met Statuten en Huishoudelijk Reglement, dat onlangs aan de leden is 
uitgereikt, staan op de laatste pagina helaas enkele zetfouten. Degenen die dat wensen 
kunnen bij secretaris Bas van der Grinten een gaaf exemplaar krijgen. Overigens is 
het boekje ook te lezen via de knop ‘Algemene Informatie’ op onze website. 

• ‘De zucht van verlichting moet tot in Groningen hoorbaar zijn geweest’ begint 
teamcaptain Henk van Gool zijn verslag over het vierde competitieduel van Venlo 1. 
Zie zijn verslagen over de derde en vierde ronde in dit clubblad. 

• Teamcaptain Marc van der Lee daarentegen heeft slecht nieuws: ‘Venlo 2 zakt door 
ijs’ is de aanhef van zijn verslag. 

• Ook dit jaar vertrok weer een grote groep VSV’ers naar Wijk aan Zee om te gaan 
schaken in het Tata Steel Chess Tournament. We telden dertien leden onder de 
deelnemers en nog eens twee leden als toeschouwer. Het beste resultaat haalde Piet 
Thijssen, winnaar van groep 4E met 3 uit 3! 

• Op het Tata Chess tournament weet zelfs een willekeurige official wie Boeb Jacobs uit 
Steyl is en waar hij speelt (‘boven op het balkon’). Hierover en meer lees je in de 
column Tata Chess 2015 van Boeb. 

• Schakie Splinter (alias voor Geert de ‘Tegelse Tijger’) daagt jullie uit in zijn column. 
Het is immers: ‘Schaken en niet Schuiven’. 

• Nico van der Hoogt ziet Zwarte gaten in zijn bijdrage aan ‘Uit de oude doos’. Hij gaat 
vooral in op de vraag: hoe oud is nu precies de -voorheen Koninklijk Erkende- Venlose 
Schaakvereniging? 

• In zijn rubriek Interne Zaken deze keer geen partij uit de interne, maar grijpt Nico van 
der Hoogt terug op een partij uit 1994 van Paul van der Sterren tegen Gata Kamsky. 

• Max Warmerdam heeft  in december meegedaan aan de 52e edite van het Schaak- 
festival Groningen. Aan het einde mocht hij terug naar Tegelen met een 39e plaats, een 
TPR van 2361 en een hele vracht extra ELO punten op zak. Daarvoor al had Max op 
zaterdag 13 december 2014 het KNSB snelschaaktoernooi op PlayChess gewonnen, 

• Op zondag 4 januari 2015 deden vier leden mee aan het traditionele Nieuwjaars- 
toernooi van de schaakvereniging ’t Pionneke in Roermond: Eric Schouten (groep 1), 
Dirk Bergmans (groep 2), Jan op de Laak (groep 4) en Hans Leenders (groep 5). 
Dirk behaald een tweede prijs in zijn groep  en Jan op de Laak de derde prijs. 

.                     

mailto:peter.schoeber@ziggo.nl
mailto:woutersmeets81@gmail.com
mailto:09jasperhendrickx@gmail.com
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KNSB COMPETITIE RONDE 3 
DJC 1 – Venlo 1, 22 november 2014 

 
Zand in de machine 
 
Door Henk van Gool 
 
Het wil maar niet vlotten met team 1. Mis-
schien hebben we gewoon pech dat we het 
seizoen gestart zijn tegen drie excellente 
teams. Misschien hebben we ook pech dat 
we in twee van de drie matches niet op vol-
le sterkte aan konden treden. Niettemin 
hadden we op papier dan toch minstens één 
overwinning moeten boeken. De realiteit is, 
dat we na ons meest recente duel tegen 
DJC nog steeds op nul punten staan. De 
oorlogsmachine die we het vorig jaar 
vormden en die zich bijna gehandhaafd had 
in de eerste klasse, lijkt dit jaar vol gebre-
ken te zitten. Roest en zand teisteren de ra-
deren, waardoor we voorlopig in de kelder 
van de groep bivakkeren. Hoog tijd om het 
repertoire op te schonen en onszelf een 
smeerbeurt te geven, zodat de motor de 
komende wedstrijden weer soepel draait. 
 
In het fraaie sportcomplex van Stein, Me-
rode, schoof een sterk DJC ons naar een 
regelmatige nederlaag. Eens kijken hoe dat 
tot stand kwam. 
 
Bord 1 
Max Warmerdam – Fabian Miessen 
½ - ½  
 
Max wist met de witte stukken tegen Fabi-
an geen poot aan de grond te krijgen. 
Zijn opstelling tegen de versnelde draak 
had geen stootkracht waardoor hij na 23 

zetten niets 
beters had dan 
op een zether-
haling in te 
gaan. 
 
 
 

24.Lb3, Pd7 (dreigt met 25.., Pc5 en 26.., 
Pxb3) 25.Lc4, Pb6 26.Lb3 enz. 
 
Bord 2 
Roel Hamblok – Rudi van Gool  1 – 0  
 
Roel liet met fijn positiespel zien waar de 
zwakke plekken zaten in Rudi’s stelling. 
Rudi zal zich zelden zo kansloos hebben 
gevoeld als in deze partij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kenner ziet het meteen. Het draait om 
veld b6 en pion b7. De loper op f4 draagt 
met zijn mooie diagonaal ook een aardig 
steentje bij. Roel zorgde er nu eerst voor 
dat het zwarte paard niet naar b5 kan om de 
torenlijn af te sluiten: 21.Pa4! Verhindert 
21..,Pc7 omdat zwart dan na 22.Pb6 kan 
kiezen hoe hij een stuk verliest. 21.., f6 
22.Pb6, Td8 (plomberen door te slaan 
helpt niet: 22.., Pxb6 23.axb6, Ta8 24.Ta1, 
Td8 25.Lxa6! en de vrijkomende b-pion 
haalt het stuk met rente weer terug.) 
 23.Lg3, Lh7 om het paard om te spelen 
naar g6 van waaruit het op een veilige ma-
nier e6-e5 ondersteunt. 24.Ta1 nu komt de 
tweede witte toren in de aanval erbij. 24.., 
Pf8 25.Ta3, Pg6 26.Tab3, e5 zie diagram: 
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27.Pa4, Td7 28.Ld3 nu dreigt op e5 een 
pion verloren te gaan. 28.., Te7 29.Pb6 en 
Rudi gaf op. Door het dreigende Pc8 moet 
de toren weer spelen waarna pion e5 en/of 
pion b7 verloren gaan. 
 
Bord 3 
Joep Nabuurs - Lennert Lenaerts  ½ - ½  
 
Joep kreeg in de Spaanse opening het cen-
trum in handen, maar Lennert slaagde er 
toch in één van de centrumpionnen zodanig 
onder vuur te nemen dat hij verloren ging. 
De afwikkeling die hieruit volgde leidde 
naar een eindspel dat volkomen gelijk 
stond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lennert heeft met 16.., Dc6 een dubbele 
aanval op e4 en c3 uitgevoerd. De partij 
ging als volgt verder: 17.Tc1  
(of 17.Ld2, Pxe4 18.Pxe4, Dxe4 19.Lxa6, 
Lxf3 20.Txe4, Lxd1 21.Txe7, Pxa6 
22.Txd1) 17.., Pxe4 18.Pxe4, Dxe4 
19.Txc7, Pd5 20.Ld3, Lxf3 21.Lxe4, Lxd1 
22.Lxd5, Ld8 
 
zie diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joep koos hier voor 23.Txf7 maar dit le-
verde na 23.., Txf7 24.Txd1, Tb4 niks op. 
Zwart krijgt de a- of de d-pion terug. 
Uiteindelijk eindigde de partij in een zet-
herhaling. 
 
Bord 4 
Stefan Simenon – Thijmen Smith 
0 – 1  
 
In een niet-standaard Konings-Indiër had 
Thijmen na een zet of 20 zijn openingsna-
deeltje helemaal weggewerkt. Daarna werd 
het zwoegen om langzamerhand een plusje 
op te bouwen. Na veel laveer- en ruilwerk 
ontstond er een goed paard tegen slechte 
lopereindspel met dames erbij. Thijmen 
profiteerde van een fout van Stefan om zijn 
dame met vernietigende kracht de witte 
stelling binnen te loodsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefan speelde hier 43.Lf1? (43.Dc1 had de 
boel nog bijeen gehouden) 43.., Da3 (dreigt 
44.., Dxf3+) 44.Ld3, Db2+ 45.Kg3, Dd2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegen het dreigende .., Df4+ en .., Dxf3+ is 
geen kruid gewassen. Stefan probeerde nog 
46.Dxc7 maar werd vervolgens kaalgeplukt 
en matgezet. Voor de liefhebbers: 
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 46.., Df4+ 47.Kg2, Dxf3+ 48.Kg1, Dg3+ 
49.Kh1, Dxh3+ 50.Kg1, Dxg4+ 
51.Kh1, Dh3+  52.Kg1, Dxd3 53.d6, Dg3+ 
54.Kf1, Df3+ 55.Ke1, De2 mat. 
 
Bord 5 
Frans Mertens – Jozef Simenon  0 – 1  
 
Frans was weer eens de klos. Eerst zadel ik 
hem, door een geografische misser van 
mijn kant, met een extra grote reisafstand 
op. Daarna treft hij ook nog een pittige op-
ponent die net even een maatje te groot 
blijkt te zijn. Respect Frans dat je, ondanks 
alle ellende waar ik jou telkens weer mee 
opzadel, ja blijft zeggen tegen team 1. 
 
En dan nog goed spelen ook! Jozef had het 
maar knap moeilijk. Uiteindelijk vond hij 
toch een gaatje in Frans’ verdediging: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdnoodfase. Als Frans hier eenvoudig 
36.Txe4 speelt moet Jozef remise houden: 
36.., Le5+ 37.f4, Dg5+ (37.., Td3+?? 
38.Te3, Dg5+ 39.Kf3, Dh5+ 40.Ke4 en wit 
wint) 38.Kf3, Dh5+ 39.Kg3, (39.Ke3??, 
Dh3+ 40.f3, Df1 41.Ld5, De1+ 42.Kd3, 
Dd1+ 43.Ke3, Txd5 en zwart wint) .., 
Dg5+ met zetherhaling. 
Frans koos voor de mataanval...en liep toen 
zelf mat. 36.Tb7??, Le5+ 37.Kg2, Dg5+ 
Jozef ziet het niet meteen en herhaalt even 
de zetten 38.Kh3, Dh5+ 39.Kg2, Dh2+ 
40.Kf1, Dh1+ 41.Ke2, Dd1+   0 – 1 
 
 
 
 
 

Bord 6 
Rob Caessens – Henk van Gool  ½ - ½  
 
Menig robbertje heb ik met Rob uitgevoch-
ten tijdens rapid en snelschaaktoernooitjes 
in het verleden. Wij zijn beide wat vriende-
lijker voor onze opponenten -en dus ook 
voor elkaar- geworden. Hoewel we het al-
lebei in deze partij even geprobeerd heb-
ben, deden we elkaar dit keer geen pijn. 
Remise was het logische gevolg. 
 
Het enige “kritieke” moment zal rond zet 
28 gelegen hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met de dames nog op het bord kan wit 
middels 29.a5, b5 30.Pxe5, Pxe5 31.c4, 
bxc4 32.Pxc4 en een later b4-b5 een ge-
vaarlijk initiatief op de damevleugel ontke-
tenen. De zwarte vrouwe kan aan die kant 
niet mee verdedigen. Rob speelde echter 
het verdedigend ingestelde 29.g3 om een 
vogelnestje te bouwen. Na 29.., Kd7 
30.Lg2, Dg5 31.Pc2, Dxd2 32.Txd2 kwam 
hij even later toch met bovengenoemd ini-
tiatief, maar dat bleek zonder dames op het 
bord niet gevaarlijk meer. 
 
Bord 7 
Carsten Fehmer – Stefan Spronkmans 
½ - ½  
 
Een gevalletje “gemiste kans”. Carsten 
stond al snel wat beter in het middenspel, 
maar mist op dit moment wat killersmenta-
liteit.  
Zijn vraag aan mij of hij remise mocht ma-
ken, kwam op een moment dat hij een fraai 
loperpaar in een stelling met een mobiele 
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pionnenstructuur bezat. Mijn antwoord – 
ook gezien de wedstrijdstand- luidde dus: 
doorspelen.  
Dat deed hij uitstekend. In de slotstelling 
staat hij namelijk op winst. Helaas had hij 
dat zelf kennelijk niet door, want op het 
uitslagformulier stond toch echt een halfje 
genoteerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zwarte dame staat aan de verdediging 
van g7 gebonden. Hierdoor kan de zwart-
speler promotie van een witte pion niet te-
genhouden (zonder de toren te geven): 
37.Tb1, Tb8 38.a3, Ta8 39.b4, axb4 
40.axb4, Ta3+ 41.Kd2,Ta2+ 42.Kd1, cxb4 
43.c5, b3 44.c6, b2 (44.., Ta6 45.Txb3, 
Txc6 46.Tb8!) 45.c7, Ta1 46.c8D, Txb1+ 
47.Ke2, Te1+ 48.Kf3, Te3+ 49.fxe3, b1D 
50.Dg7 mat. 
Maar ja, achteraf is het gemakkelijk praten, 
je moet het achter het bord wel berekend 
krijgen. 
 
Bord 8 
Ynze Mengerink – Bas van der Grinten 
1 – 0  
 
Na de opening leek er weinig aan de hand 
voor Bas. Weliswaar had wit het loperpaar, 
maar zwart had alle velden goed onder con-
trole en alle pionnen afdoende beveiligd. 
Het ging mis toen Bas met zijn loper op 
avontuur ging. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand na 26.., La4-b3? 
 
Nu wordt zwart binnen enkele zetten met 
de rug tegen de muur gezet. 27.c5, Pe8 
28.Lf5, Te7 29.Td8 een dodelijke penning 
op de onderste rij 29.., La4 30.Le4 op pi-
onnenjacht 30.., b6? Verzwakt de diago-
naal a4-e8 teveel 31.b3!, Lxb3 (of 31.., 
Ld7 32.Lxc7, f5 33.Ld5+, Le6 34.Ld6) 
32.Lc6 en opgegeven want 32.., Kf8 
33.Ld6!, cxd6 34.cxd6, Te6 35.d7 kost be-
slissend materiaal. 
 
De komende wedstrijden zullen we toch 
echt punten moeten gaan pakken willen we 
niet serieus in degradatienood komen. 
Dat zou voor een team dat in potentie eer-
ste klasse KNSB aan kan onbestaanbaar 
zijn. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 4
  
Venlo 1-Voerendaal 2,  
13 december 2014 
 
De eerste punten 
 
Door Henk van Gool 
 
De zucht van verlichting moet tot in Gro-
ningen hoorbaar zijn geweest. We hebben 
er vier competitierondes voor nodig gehad 
om eindelijk een tegenstrever op de knieën 
te dwingen. Uiteindelijk lukte het dan tegen 
Voerendaal 2. Maar gemakkelijk ging het 
niet. 
Gelukkig waren we dit keer weer eens 
compleet. Ok, ik speelde zelf niet wegens 
(tijdelijke) werkzaamheden, maar daarvoor 
hebben we dan ook negen man in de groep. 
Joep mocht daarom weer eens een wed-
strijd opstarten. Ik kwam even na aanvang 
binnen om te constateren dat hij de zaakjes 
goed onder controle had, getuige de ijver 
waarmee iedereen over het bord gebogen 
zat om er wat van te maken. Voor mij werd 
het vervolgens een middagje nagelbijten. 
Iets wat me toch tegenviel: ik neem liever 
zelf deel aan een wedstrijd. Niettemin kon 
ik daardoor de wedstrijd - en met name het 
randgebeuren - weer eens vanuit een ander 
perspectief bekijken. Ik had de gelegenheid 
een praatje te maken met deze of gene die 
de match kwam bezoeken en onderging de 
spanning van de toeschouwer: je wilt soms 
liefst persoonlijk ingrijpen, de schaker toe-
schreeuwen: “je komt in tijdnood man! Zet 
nou! het ligt zo voor de hand!” of “Aargh! 
Hoe kan ie nou zo’n zet produceren.” maar 
je staat volkomen machteloos. De enige 
inbreng die ik als non-playing captain had 
was de stand van zaken goed in de gaten 
houden voor het geval iemand om raad 
kwam vragen bij een remise aanbod. Dat 
gebeurde inderdaad een keer - en bij nader 
inzien maakte ik hierbij de verkeerde keus - 
dus had ik na afloop nog steeds niet het 
gevoel iets nuttigs aan de match te hebben 

bijgedragen. Maar enfin, wat zeur ik, de 
punten zijn binnen en in februari wacht 
alweer de volgende tegenstander. Het team 
moet hier weer voor worden klaarge-
stoomd. Laat ik me maar op deze nieuwe 
taak focussen. Ondertussen kunnen we nog 
even nagenieten van een welverdiende ze-
ge. 
 
Bord 1 
Dragos Ciornei – Maarten Strijbos ½  
 
Bij de fraaie naam Dragos Ciornei denk je 
eerder aan een aflevering van de Game of 
Thrones dan aan een schaakspeler. Maar de 
man blies een aardig potje mee die dag! 
Maarten had het er maar knap lastig mee. 
Na afloop kon hij dan ook niet nalaten te 
verzuchten: “Pfoe, had ik ‘m (de partij) nog 
bijna verloren zeg!” 
In wezen leek er niet veel aan de hand. Na 
de gebruikelijke openingsstrubbelingen had 
Maarten een duidelijk voordeeltje opge-
bouwd en het resterende toren/paard eind-
spel had ik voor hem al als een punt geteld. 
Of na de tijdcontrole de concentratie weg-
viel of de vermoeidheid toesloeg is niet 
duidelijk. Feit is dat de controle over de 
partij hem ontglipte en dat was aan zijn 
lichaamstaal af te lezen. Het pleit voor een 
ervaren vechter als hij is, dat hij zich op tijd 
weer bijeen weet te rapen en het resterende 
eindspel de veilige remisehaven weet bin-
nen te loodsen. 
Het kritieke moment lag rond de 54e zet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als Dragos hier 54.Pc6, Pxa4 55.Pxd4+ 
speelt, dan gaat Maarten een lange lijdens-
weg tegemoet. 
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Gefixeerd op een penning kiest hij echter 
voor 54.Tb5+, Kxa4 55.Tb1 waarop Maar-
ten zich redt met de tegenaanval 55.., Te7. 
Hierna is de partij remise.  
Er volgde: 56.Txb6, Txe5+ 57.Kd2, Tb5 
58.Txb5, Kxb5 59.Kd3,Kc5 60.f4,Kd5 
61.g4, g5 62.f5, Ke5 63.f6, Kxf6 
64.Kxd4, Ke6 65.Ke4, h6  remise. 
 
Bord 2 
Rainer Montignies – Marcel Winkels  
1 – 0 
 

     
    Rainer Montignies 
 
Na lange afwezigheid kon Rainer eindelijk 
weer eens een partijtje meespelen met het 
eerste. En hij maakte meteen duidelijk wie 
the Boss is. De eerste de beste onnauwkeu-
righeid van Marcel werd genadeloos afge-
straft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In een moment van onachtzaamheid heeft 
Marcel 10..,h6 gespeeld. De verzwakking 
van veld g6 kost hem een pion. 11. Pxe4, 
fxe4 12.Ph4, g5 13.Pg6 wellicht heeft 
Marcel gedacht dat hij het paard kon van-
gen, maar hij komt bedrogen uit. 13.., Tf6 
14. Lxe4, Lf5 15.Lxf5, Txf5 16.h4 en de 
h-pion komt op tijd om de cavalerie te dek-
ken, waarna de zwarte stelling al hopeloos 
is. Negentien zetten later kon Rainer het 
punt dan ook binnenharken.  
 
Bord 3 
André Krüger – Max Warmerdam 
1 – 0 
 
Max had de twijfelachtige eer als enige 
Venlonaar een nederlaag te incasseren. 
Maar het moet gezegd: zijn opponent 
speelde een beresterke partij. Omdat Max 
zich ook niet onbetuigd liet werd het een 
expeditie van 78 zetten vol valstrikken en 
andere gevaren. Max maakte helaas vlak 
voor de tijdcontrole de eerste grotere- en 
naar later bleek tevens beslissende fout. 
 
Stelling na 35..,Pf6-d5? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de tijdnoodfase een aantrekkelijke zet. 
Er dreigt immers 36.., Pc3+. André’s te-
gendreiging 36.Pe4! bleek echter veel ster-
ker. Er hangen twee zwarte pionnen en na-
dat het zwarte paard was verjaagd: 36.., 
Lb6 37.c4, Pe7 viel de g-pion 38.Pxg5 
Max verweerde zich in het vervolg als een 
leeuw, maar André trapte in geen enkele 
truc of venijnige val die Max in de stelling 
vlocht. Uiteindelijk - omringd door een he-
le schare geboeid toekijkende schakers, 
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want het was de laatste partij die nog gaan-
de was - moest Max zijn tegenstander feli-
citeren. 
 
Bord 4 
Rudi van Gool – Henk Temmink 
1 – 0  
 
Rudi had lange tijd nodig om in zijn spel te 
komen en gebruikte zeeën van tijd. Pas 
toen hij nog zo’n 10 minuten op de klok 
had begon het ineens te draaien. Wellicht 
was de stelling wat eenvoudiger geworden 
voor Rudi en lagen de zetten iets meer voor 
de hand. Met rake klappen werd Henk in 
het defensief gedrongen. 
Alleen jammer dat de slotcombinatie, inge-
zet op zet 32 met beide spelers flink in tijd-
nood, eigenlijk niet correct was. Omdat 
Henk niet goed reageerde werkte het wel. 
Niettemin leuk om te zien: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32.Pxf7!?, Dxf7 33.Txd5, exd5 34.e6,Dg7 
de eerste onnauwkeurigheid. 34.., De7 
35.Lxd7 (of 35.exd7, Dxe3 36.Txe3, Tcxd7 
=) 35.., Tcxd7 is gelijkspel. 35.e7, Te8 
36.Lxd7 zie diagram: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.., Txd7? de beslissende fout. 

36.., Txe7! 37.Dxe7, Txd7 had de boel nog 
gered voor zwart. 37.De6+, Df7 38.Dxd7, 
Kg7 39.Te6, Kh7 40.Tf6, Dxf6 41.Dxe8 
en Henk gaf op. 
 
Bord 5 
Bob Merx – Joep Nabuurs  0 – 1 
 
Na een theoretisch duel in een gesloten Si-
ciliaan bleef deze partij lange tijd in even-
wicht, hoewel het een dynamisch even-
wicht betrof. Joep had een pion minder, 
maar in compensatie daarvoor het loperpaar 
en wat druk op het centrum en de witte ko-
ningsvleugel. Toen hij met een toren op a2 
wist binnen te dringen en wit zijn pion op 
f4 opgaf om de e-lijn te veroveren met zijn 
torens, begon de balans toch langzaam in 
Joeps voordeel door te slaan. Nadat Joep 
nog een pionnetje kon meesnoepen op de 
damevleugel, leek Bob op een nederlaag af 
te stevenen. Maar een actieve loper en to-
ren, samen met een gedekte vrijpion boden 
hem nog net voldoende compensatie. Dan 
moest hij wel nauwkeurig blijven en dat 
lukte niet. Vlak voor de tijdcontrole ging 
Bob definitief de mist in: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier moest wit gewoon terugslaan op b4. 
Wellicht dat Bob dacht dat na 39.cxb4, Kf8 
de zwarte c-pion te gevaarlijk werd, maar 
40.Txb5, Ke7 41.Tc5, Tc2 42.Td5, Kd8 
43.b5 houdt een broos evenwicht in stand. 
Bovendien zat er nog een verleiding in: wit 
kan de kwaliteit winnen. In hevige tijdnood 
koos Bob voor de kwaliteitswinst, maar 
kwam geforceerd in een verloren eindspel 
terecht. 39.Tb8+?, Kf7 40.d8D, Txd8 
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41.Txd8, Lxc3 42.Kf1, b4 43.Tc8, b3 
44.Txc4, b2 45.Tc7+, Kf6 46.Tb7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gedekte vrije b-pion gecombineerd met 
de zwarte pionnenmeerderheid op de ko-
ningsvleugel garanderen Joep de winst. 
Bob zag enkele zetten later dan ook het 
zinloze van verder spelen in. 
 
Bord 6 
Thijmen Smith – Bart van der Zwet 
1 – 0  
 
Thijmen krijgt zo’n beetje iedere KNSB 
wedstrijd die hij met wit speelt de Franse 
opening tegen. Dat kwam hem op een pla-
gerige opmerking van Maarten te staan. 
Maar het is natuurlijk wel zo dat Thijmen 
langzamerhand een expert genoemd mag 
worden in een dergelijke structuur. Dat 
toonde hij deze partij aan door, na een theo-
retisch pionoffer, zoveel krachten in het 
centrum en op de koningsvleugel samen te 
ballen, dat Bart onder de druk bezweek. 
Stelling na 26.., Le8? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwart laat zijn e-pion in de steek. Thijmen 
profiteert dankbaar: 27.Pg4, Tf7 28.Dxe6, 
Ld7 29.Dg6 met de dubbele dreiging 

30.Pxh6+ en 30.Dh7+,Kf8 31.Dh8 mat. 
Bart moest de strijd staken. 
 
Bord 7 
Ingrid Voigt – Carsten Fehmer  ½  
 

    
   Carsten Fehmer 
Een merkwaardige partij met een abrupt 
slot, door mijzelf verordonneerd. 
Ook hier een Franse opening waarin de 
kansen gelijk waren. Zelfs na een op het 
oog merkwaardige zet van Carsten: 
 
stand na 8..,Le6!? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedereen zou i.p.v. 8.., Le6 het natuurlijker 
ogende 8.., Ld6 gespeeld hebben. Kost dit 
niet gewoon een pion na 9.Lxe6, fxe6 
10.Db3, 0-0-0 11.Dxe6+ ? Ingrid dacht dit 
ook en ging op de variant in. Iedereen 
meende dat Carsten reeds op verlies stond. 
Mijn computer thuis dacht er echter anders 
over. 8.., Le6? helemaal geen probleem! 
Volkomen gelijkspel! Kennelijk heeft 
zwart voldoende compensatie in de vorm 
van aanvalskansen op de witte konings-
vleugel. Misschien een door Carsten voor-
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bereide variant? In elk geval kwamen de 
aanvalskansen er en dat resulteerde in een 
voor Carsten voordelig dame eindspel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dat moment deed Ingrid een remise 
aanbod. Carsten, die door had dat hij in-
middels al heel goed stond, kwam toch net-
jes aan mij vragen wat hij moest doen. 
Hij had pech dat de stand in de wedstrijd 
zodanig was, dat het halfje zeer welkom 
was. Bovendien had ik het voor zwart be-
roerd ogende middenspel nog in mijn ach-
terhoofd. Ik gaf meteen het bevel de vre-
despijp te roken. Carsten durfde natuurlijk 
niet te weigeren en daarmee beroofde ik 
hem vrijwel zeker van een vol punt. In de 
diagramstelling wint 36..,Da1+ de a-pion 
waarna de zwarte vrijpion een stuk sneller 
is  dan de witte vrijpion. 
Sorry Carsten, maar het was tenslotte voor 
de goede zaak. 
 
Bord 8 
Thomas Neuer – Marcel Frenken ½  
 

     
   Thomas Neuer 

Marcel bestookte Thomas met de Holland-
se opening, maar die liet zich daardoor niet 
van de wijs brengen. Langzaamaan bouwde 
Thomas aan een klein plusje, had daar ech-
ter wel heel veel bedenktijd voor nodig. 
Met nog tien zetten te gaan leefde Thomas 
al op de “time increment”. Het was zaak de 
partij in balans te houden en niet door een 
tijdnoodblunder tegen een onnodige neder-
laag op te lopen. 
Gelukkig hield Thomas het hoofd koel en 
drong Marcel in het defensief. Hij had pech 
dat Marcel met een kwaliteitsoffer nog naar 
remise kon ontsnappen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
40..,Txe3 
De enige, iedere andere zet leidt tot voor-
deel voor wit. Nu is het remise door eeuwig 
schaak. 41.fxe3, Dxe3+ 42.Kg2, De4+ en 
na een korte overweging remise gegeven. 
 
Een prettige 5,5 -2,5 zege. We hadden het 
bitterhard nodig. Ik hoop dat de ‘schwung’ 
nu terugkeert in het team. 
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LiSB COMPETITIE RONDE 2 
EN 3 
 
Venlo 2 zakt door het ijs 
 
Venlo 2 uit tegen DJZ 1 (23 november) en 
thuis tegen Blerick 1(14 december 2014) 
 
Door Marc van der Lee 
 
Ronde 2 
23-11-14: DJZ 1 – Venlo2   4½-3½ 
1. Eric Brouwers – Joachim Guddat  1-0 
2. Huub Senden – Jos Rievers   ½-½ 
3. Jules Daemen – Peter Schoeber  0-1 
4. Luc Janssen  – Geert Hovens  1-0 
5. Philippe Daces – Nico vd Hoogt   ½-½ 
6. Peter Mergelsberg – Piet Thijssen  0-1 
7. Roy Kluten  – Hans van Mulekom   ½-½ 
8. Pierre Gendarme – Johan Jacobs  1-0 
 
Ronde 3 
14-12-14: Venlo2 – Blerick 1   2½-5½ 
1. Joachim Guddat – Geert Gabriels  0-1 
2. Jos Rievers – Dirk Bergmans  0-1 
3. Bas vd Grinten – Roland vVliembergen  1-0 
4. Geert Hovens  – Maarten Toll  0-1 
5. Nico vd Hoogt – José Alonso  0-1 
6. Piet Thijssen – Niek Philipsen  0-1 
7. Hans v Mulekom – Bill Kortenhoven  1-0 
8. Marc vd Lee – Marina v Vliembergen   ½-½ 
 
Na de ruime overwinning in de eerste ron-
de ging het twee maal mis. 
Voor de verre uitpot in Café Tinus tegen 
DJZ werd met twee invallers gespeeld. Pe-
ter viel in voor Bas, die in het eerste inviel. 
Op het nippertje werd Johan bereid gevon-
den in te vallen voor de tl, die een hoestin-
fectie gekregen had. 
Tegen Blerick 1 waren we compleet. Er 
werd één pot vooruit gespeeld op verzoek 
van Dirk: Roland tegen Bas. Roland had op 
de zondag een muziekuitvoering. 
 
 
 
 

Na 3 Ronden is de stand: 
Maastricht 1: 6 mp -  18,8 bp 
Blerick 1: 4       -  14,5 
DJC 2: 4       -  13,5 
Schaesberg: 4       -  11 
Venlo 2: 2       -  12,5 
DJZ 1: 2       -  11,5 
Maastricht 2: 2       -  7 
Kerkrade: 0       -  7,5 
 
Meedoen in de top wordt nu wat ambitieus, 
klassenbehoud is een prima streven voor de 
komende wedstrijden. 
 
Uit de tweede ronde twee partijen uitge-
licht, toevallig de 2 winstpartijen. 
 
Winstpartij 1: 
Peter – Jules Damen 
 
Peter won zijn partij op een verrassende 
manier. 
 
Stelling na de 35e zet van zwart. 

      
 
Peter staat onder druk met 2 pionnen ach-
ter. Maar Jules heeft een achilleshiel: de 
zwarte velden. 
36. Lf6 Lxa4 37. Pf3 bxc3 38. bxc3 Lb5 
39. Db8+ De8 40. Da7 a4 41. Pd4 Ld7 42. 
hxg6 hxg6 43. Pxe6 Dxe6 44. Db8+ Le8 
45. Dg3 Dd7 46. Ld4 a3?? 
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Een heuse harakiri-zet, het veld e5 voor de 
witte dame is vernietigend 
47. De5 Dh7+ 48. Kg1 Ld7 49. Db8+ Kf7 
50. Dd8 Le6 51. Df6+ Na 51. Lf6 loopt het 
zelfs vlot mat. 
51. .. Ke8 52. Dxe6+ De7 53. Dxe7+ Kxe7 
54. Lc5+ Ke6 55. Lxa3 en 1-0 op zet 65. 
 
Winstpartij 2 
Peter Mergelsberg – Piet 
 
Piet liet op zet 40 zien hoe met het tijdbo-
nus speeltempo omgesprongen moet wor-
den. Na een lange tijd verdedigend schaak 
speelde zijn tegenstander in de volgende 
stelling het wat futloze 
 

      
 
40. Lc2 
Piet speelde zonder schroom 
40.. d4! en bevrijdde daarmee zijn stelling. 
Het ging verder met 
41. Td3 Pe5 42. Txd4 Tdxd4 43. cxd4 
Txg4+ 44. Kf2 Txd4 45. Lxh7 Th4 46. 

Le4 b6 47. Lg6? (dit verliest) 47. .. Th2+ 
(dit wint!) 48. Ke3 Txe2+ 49. Kxe2 Pxg6 
50. hxg6 over en uit. 0-1 
 
Tegen Blerick viel ondanks de nederlaag 
genoeg competitieschaak van fatsoenlijk 
niveau te genieten. Daarmee is toch een 
waardig afscheid van de Kromme Schuuver 
als thuisbasis voor het zondagse schaak 
gedurende vele seizoenen bereikt. 
 
Roland van Vliembergen – Bas 
 
Met commentaar van Bas: 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Lc4 Pf6 
5.Pg5  
Ik kon me herinneren dat deze minder ge-
bruikelijke versie van het tweepaardenspel 
ook werd gespeeld door ons oud-lid Jac-
ques Beeker uit Arcen. 
5...d5 6.exd5 De7+ 7.Kf1 
Het beste. Na 7.De2 is Pb4 8.Pa3 Pfxd5 
goed voor zwart. 
7...Pe5 8.Dxd4 h6  
Nauwkeuriger is 8...Pxc4 9.Dxc4 h6 10.Pf3 
Dc5 met prima compensatie voor de pion. 
9.Pe4  
Dit had ik even overzien. Maar gelukkig 
valt de schade mee voor zwart. 
9...Pxc4 10.Pxf6+ Dxf6 11.Dxc4 Ld6 
12.Pc3 0–0 13.Pe4 Dg6 14.Pxd6  
Het was beter dit paard op het bord te hou-
den. 
14...cxd6 15.c3 Lf5 
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16.Ke2??  
Dit kan de witte stelling niet hebben. Na 
16. Df4 is er weinig aan de hand. 
16…Tfe8+ 17.Le3 Dxg2 18.Tag1 Txe3+ 
19.Kd1 Dxf2 20.Da4 Td3+ 21.Kc1 Dd2+ 
22.Kb1 Td4+ 0–1 
 
Met de 1-0 op zak leek het karretje mooi op 
de rails gezet. Misschien was het de wet 
van de remmende voorsprong. Uit de reste-
rende 7 partijen werd maar 1½ punt bijeen 
gesprokkeld. 
 
Geert - Maarten Toll  
 
In een bijzonder spannende Siciliaan stond 
het na twintig zetten als volgt: 
 

      
 
Wit heeft duidelijk het initiatief en dreigt 
de f-pion verder op te spelen. Geert ging 
verder met 
21. Tad1 om de loper te dekken maar liet 
met 21. c4! Een mooie kans liggen. 21.. 
Pxc4 22. Lxf7 Tec8 23. f6 gxf6 24. b3 Pe5 
25. Pxd6 met kwalwinst daarmee uitste-
kende winstmogelijkheden.  
21. .. f6 22. Le6 Tad8 23. c4 Dxb2 24. 
Tb1 Dxa2 25. Txb7 Tb8 26. Tc7 Da5 
Dreigt de toren in te sluiten. Nog speelbaar 
was 27. Ta7 Db6 28. Df2! (het enige) 28. .. 
Dxf2 29. Pxf2. Geert gaf hier de kwaliteit 
af. 
27. Txe7 Txe7 28. Pxd6 Dc7 29. Dd4 a5 
30. h3 Tb4 31. Dd5 h6 32. Ta1 a4 33. 
Da8+ Tb8 
 

      
 
34. Dd5 Een opmerkelijke remisewending 
had 34. Txa4 kunnen zijn:  34. .. Txa8 35. 
Txa8+ Kh7 36. Lg8+ Kh8 37. Lf7+ Kh7 
38. Lg8+ Kh8 39. Pf7+ Txf7 40. Lxf7+. 
Natuurlijk is het gortdroge 34. .. Dxd6 veel 
beter. Na 35. c5 Dc7 kan wit niet veel meer 
uitrichten. 
34. .. a3 35. Pb5 Db6 36. Txa3 Td8 37. c5 
Een leuke mogelijk was 37. Ta8, alleen met 
37. .. Pf7 had zwart remise nog kunnen af-
wenden. 38. Txd8+ Dxd8 39. c5 Dxd5 40. 
Lxd5 Te1+ 41. Kh2 Pe5 42. c6 Tc1 43. c7 
Pd7 44. Lb7 Pb6. 
Nu komt Geert steeds verder in de trubbels. 
37. .. Db8 38. Pd6 Kh7 39. Ta1 Ta7 40. 
Tc1 Db2 41. Dd1 Tc7 Een snellere winst-
wending was 41. .. Pd3 42. Tc2 Ta1. 
42. Tb1 Da3 43. Dh5 Txc5 44. Pf7 Tc1+ 
45. Kh2 Pxf7 46. Dg6+ Kh8 47. Tb7 
Dd6+ 0-1 
 
Piet – Niek Philipsen 
 
In een gelijk opgaande partij beging Piet 
een onnauwkeurigheidje met fatale afloop. 
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Stelling na zwarts 35e zet (35. .. Le7-f6): 
 

      
 
36. Td1 Ta4 37. Ld3 Lf3 38. Te1 Lxd4 
39. Lxd4 Taxd4 40. Lxb5 Td1 41. Txd1? 
Reddend was 41. Tf1 Lg4 42. La4. Nu is 
het verloren. 
41. .. Txd1+ 42. Lf1 Le2 0-1 
 
De partij van de dag was Hans van Mu-
lekom tegen Bill Kortenoeven. De teamne-
derlaag was al duidelijk dus kon Hans zon-
der druk voor de eigen kansen spelen. Dat 
leverde spetterend vuurwerk op. 
 
Bill Kortenoeven- Hans 
 
1. e4 e5 2. Pc3 Lb4 3. Lc4 Pf6 4. Pge2 d6 
5. a3 Lxc3 6. Pxc3 Le6 7. La2 Lxa2 8. 
Txa2 d5 9. exd5 Pxd5 10. De2 O-O 11. O-
O Pc6 12. d3 Te8 13. Df3 Pxc3 14. bxc3 
Dd7 15. Tb2 b6 16. Tb1 Te6 17. Le3 
Tae8 18. Tfd1 Pe7 19. d4 e4 20. Dh3 Pd5 
21. Ld2 Dc6 22. Te1 
 

      

Een leuke voortzetting was 22. .. e3 23. 
fxe3 Pxc3 24. Tb4 a5 25. Tb3 Pe4 en het 
paard domineert de witte stelling. 
22. .. Dc4 23. Tb2 b5 24. Tb3 a6 25. Dg4 
Dc6 26. De2 Pb6 27. Le3 Tg6 28. g3 Dd5 
29. Ld2 Tge6 30. Lf4 c6 31. Dg4 Tg6 32. 
Dh3 a5 33. Dg2 Tge6 34. Tbb1 a4 35. Lc1 
Dc4 Sterk was 35. .. Da2 36. Tb2 Dxa3 37. 
Txb5 Dxc3 38. Te3 Dxd4 39. Tb1 Pc4. 
36. Lb2 Dd5 37. Lc1 Pc4 38. h4 Dd6 39. 
Tb4 e3 40. f4 Slaan zou minder geweest 
zijn: 40. fxe3 Pxe3 41. Lxe3 Txe3 42. Txe3 
Txe3 43. Kh2 Txc3 44. Tb1 Dxa3. 
40. .. Tg6 41. Df3 Tee6 42. Kh2 Pd2 43. 
Lxd2 exd2 44. Td1 
 

      
 
44. ..Txg3 Een actie met risico. Verrassend 
gevaarlijk is 44. .. De7 met een inval over 
de e-lijn. Bijvoorbeeld 45. h5 Te2+ 46. 
Kh3 Th6 47. d5 g6 48. d6 De8 49. f5 
Txh5+ 50. Th4 Txh4+ 51. Kxh4 Th2+ 52. 
Kg4 f6 53. Dd3 gxf5+ 54. Kxf5. Overigens 
45. Txe2 gaat niet wegens 45. .. Te3 46. 
Dg2 Tgxg3 47. Dxg3 Txg3 48. Kxg3 De3+ 
met torenwinst. 
45. Kxg3 Tg6+ Opnieuw was 45. .. De7 
sterk. 
46. Kf2 De7 47. Txb5  
Bill dwingt hier een afwikkeling naar een 
eindspel af.  47. Txd2 is niet voldoende: 47. 
.. Dxh4+ 48. Kf1 Tg3 49. De4 Dh3+ 50. 
Tg2 Te3 51. Txb5 (51. Dxc6 Dh1+ 52. 
Tg1) 51. .. g6 (51. .. Dh1+ 52. Tg1 Dxe4 
53. Tb8+ De8 54. Txe8+ Txe8) 52. Th5 
Tf3+ 53. Kg1 Dxh5 54. Tg5 Dh3 55. De8+. 
Verder lijkt 47. Kf1 ook nog een goede 
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mogelijkheid voor wit om op winst te spe-
len. 
47. .. Dxh4+? Na terugslaan 47. .. cxb5 48. 
Da8+ Df8 49. Dxf8+ Kxf8 50. Txd2 Tg4 
51. Kf3 Txh4 52. Ke4 Ke7 staat het onge-
veer gelijk. Heel avontuurlijk gespeeld 
maar nu verliest Hans de controle. 
48. Kf1 h6 49. Tb8+ Kh7 50. Txd2 Tg3 
51. De4+ g6 52. Tf2 Dg4 
 

       
 
53. Th8+ Hier gaat Bill stevig de mist in. 
De winst lag voor het oprapen na 53. Ke1 
Tg1+ 54. Tf1 Dg3+ 55. Ke2 Tg2+ 56. Kd1 
Dg4+ 57. Df3. 
53. .. Kxh8 54. De5+ Kh7 55. Ke1 Tg1+ 
56. Tf1 Dg3+ 57. Ke2 Tg2+ 58. Kd1 Dxc3 
0-1  
Een enerverende pot! 
 
De volgende ronde is op 1 februari 2015, 
uit tegen Kerkrade. 

Marc van der Lee 
 
 
             
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

DE VETERAAN 
 
Door Boeb Jacobs 
 
Dit verhaaltje schreef ik heel laat op een 
avond naar onze voorzitter na een verloren 
partij. ‘Tegenslag en verdriet is de basis 
voor creativiteit’ mailde hij terug. 
Er is dus nog hoop. 
 
Grote namen heeft hij verslagen. 
 
Maar hij begint achterop te raken. 
 
De teugels moet hij laten vieren. 
 
Hij is nog slechts reserve bij het derde en 
het vierde. 
 
In zijn opening vallen gaten. 
 
In het middenspel begint hij de weg kwijt te 
raken. 
 
Eindspellen gaan verloren. 
 
Tegen tegenstanders die in zijn ogen nog 
maar net zijn geboren. 
 
Maar hij is een lichtend voorbeeld voor 
velen. 
 
Door zijn sportieve gedrag. 
 
En omdat hij blijft spelen.  
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BOEBS COLUMN 
 
Tata Steel 2015 
 
door Boeb Jacobs 
 
Scherp als spel-
denprikken waait 
de harde wind 
zand in mijn ge-
zicht. De zuidwes-
terstorm raast 
met een kracht 
van tien Beaufort  
over het Bloe-
mendaalse 
strand. Wind sto-
ten tot 120 km per 
uur benemen mij 
de adem. 
 
Het is tien uur in de avond, aarde donker en 
de zee kleurt inktzwart. De vloed komt op, 
ik waan me  alleen op de wereld. 
Met onvoorstelbare kracht beuken opge-
jaagde  golven op de kust en spatten uiteen. 
Grote vlokken schuim bedekken het strand. 
In de verte zijn de koppen van de golven 
verlicht. 
 
Het mystieke getal zeven maakt zijn reputa-
tie waar. Elke zevende golf is hoger  en 
stuwt het water verder het strand op. 
De storm houdt zeven (he?) dagen aan en 
iedere avond ga ik naar het strand om naar 
de opkomende vloed te kijken en steeds 
vraag ik me af wat toch de zin is van deze 
energieverslindende barre wildernis. 
 
De expedities naar de zee zorgen er wel 
voor dat ik mijn nederlagen  snel vergeet 
.Dat is wel nodig ook, want drie nederlagen 
op rij is wat veel voor iemand die het te-
gen-zijn-verlies-kunnen pas op latere leef-
tijd heeft geleerd. 
 
 
 

Zoals we dat al jaren doen hebben we ook 
nu weer een zomerhuis gehuurd. Een acht 
persoonsvilla staat er in de folder. Een cot-
tage, een luxe bungalow lees ik verderop. 
We hebben deze voor twee mensen ruime 
accommodatie nodig om familie en fans te 
kunnen ontvangen. 
 
Na deze royale inleiding naar het schaken. 
In het weekendtoernooi werd ik net als op 
het strand weggeblazen. Ik was ingedeeld 
met spelers die ongeveer 150 elopunten 
meer hadden. Het resultaat was er naar. 
 
In de dagvierkampen volgde een krachtig 
herstel. Vooral de eerste ontmoeting, die ik 
won, gaf spectaculair schaken te zien: An-
dré, mijn tegenstander had wit. Hij had een 
loper op b3 en een paard op g5.Omdat ik 
mijn toren van f8 naar e8 had gespeeld 
meende hij Lxf7  te kunnen doen. Hij over-
zag daarbij een kleinigheid, er stond een 
zwarte pion op d5.! Om loper xf7 te spelen 
moest hij dus over pion d5 springen .”Gaan 
we dammen ?” vroeg ik. 
 
Consternatie  alom. Buren bemoeiden  zich 
ermee, scheidsrechters snelden toe. Maar 
voor dat die ter plaatse waren, hadden wij 
de zaak al onderling geregeld. 
Naast bekende grootmeesters ben ik zelf 
ook geen onbekende in Wijk aan Zee:  één 
van mijn fans wilde mij komen steunen. De 
man kent niets van de schaakwereld, maar 
was onder de indruk van de omvang van 
het toernooi. Aan een official vroeg hij 
waar de heer. Jacobs uit Steyl speelde 
“Boeb speelt boven op het balkon”, ant-
woordde de man. 
En dan, sneller dan je denkt is het voorbij 
en nemen we met een ” tot volgend  jaar” 
afscheid. 
Buiten is de wind gaan liggen, de zon 
schijnt, we gaan naar huis.                                                                 
 
Het is mooi geweest, het is weer donders 
mooi geweest. 
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INTERNE COMPETITIE 2014-15, eindstand eerste cyclus 
 
Door Geert Hovens 
 
K = Kampioen 
P = Promotie 
D = Degradatie 
 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

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

 
 
 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

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

 
 
 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

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

1 Paul Cladder   2 1 1  1 1 6,0 
2 Peter Timmermans 0    1  1,5 2 0 4,5 
3 Piet Kuntzelaers 1 1    1 2  2 7,0 P 
4 Jean Paul Joosten 1 0,5  1   1,5 2 6,0 P 
5 Jos Kempen 1 0 0 0.5   1 2,5 D 
6 Harry Wuts 1 2 0  0 1   4,0 D 

 
 
STRUISVOGELS  Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 Peter Smith   2 1 0  2 2 7,0 P 
2 Harald Blankertz 0   0   1 0 1,5 2,5 
3 Peter Keimpema 1  2   0 1 0,5  4,5 
4 Albert Houwen 2 1 2   0,5 2 7,5 P 
5 Gerben Oosterbaan  0 2 1 1,5   1 5,5 
6 Jacqueline Verplakke 0 0,5  1,5 0 1   3,0 

 
   _____________________________________ 
     ________________ 
 
 

             - 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 10 x 10 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
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GEERTS COLUMN  
 
Een Tal-iaanse inspiratie 
 
door Geert Hovens 
 
Het leven van een 
schaker gaat langs 
mooie alpenweiden 
en diepe afgronden. 
De ene na de andere 
prachtige combinatie 
komt zomaar ineens 
uit je mouw op het 
schaakbord rollen. Je ziet de toeschouwers 
met open monden en likkebaardend langs 
het spektakel staan.  
 
Tig jaren geleden had ik de slogan bedacht: 
er moet wat meer geknuppeld worden. 
Voornamelijk gericht tegen het remisege-
schuif waarvan het merendeel van de scha-
kers zich toen bij tijd en wijle bediende. 
Een kennis had een tekening gemaakt 
waarop een witte pion zwarte stukken van 
het bord mept. A3 kopieën gemaakt, lijstje 
erom en toen zijn er tientallen verkocht 
door heel Limburg. Verspreiding van de 
boodschap dus. 
 
Iemand die deze boodschap, al lang voordat 
ik deze heel voorzichtig bracht, kende was 
Michael Tal. De tovenaar uit Riga, u weet 
wel. Wereldkampioen in 1960 en daarnaast 
verslaafd aan de alcoholische versnaperin-
gen. Meer details over Tal staan in het arti-
kel “En toen plotseling… een jonge man 
met een naam als een geweerschot” van 
Genna Sosonko. Een prachtig verhaal. Het 
is opgenomen in Matten, nummer 8, van 
2010. Een beloning voor mijn tweede 
plaats in groep 3B op TATA. 
 
Tal toverde inderdaad. Hij strooide met 
offers als zwarte piet met snoepgoed. Ook 
al was het niet altijd correct. Maar daar 
ging het hem niet om. Volgens mij was het 
een mix van intuïtie, creativiteit en een ar-

tistieke geest. Een soort loskomen van het 
bord. 
 
Met de opening had Tal helemaal niets. Er 
is ook geen Tal-variant of iets dergelijks. 
Wat dat betreft hebben we aardige over-
eenkomsten. Niet gehinderd door kennis 
van de openingstheorie (oersaai) win ik 
gedurende de partij tijd en als ik na 15 zet-
ten niet hopeloos sta, wordt ik gevaarlijk. 
Op het linke af. Altijd loerend op de meest 
verscholen kansen op de vleugel waar mijn 
argeloze opponent het niet verwacht. Jan-
Hein Donner vergeleek Tal met een slui-
pende tijger en een machtige olifant. 
Dat staat echt op bladzijde 13 in het eerder 
genoemde boek. 
 
Schakie Splinter daagt jullie daarom uit:  
 

• Toon je een sluipende Tijger 
• Oog als een machtige Olifant 
• Bries als een stoere Buffel 
• Sprint als een trotse Struisvogel 
• Loei als een brullende Leeuw 

 
 
Kortom: 
Vecht tegen het remiseduiveltje! Het is 
Schaken en niet Schuiven. 
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Door: Nico van der Hoogt 

Zwarte gaten 
  Wanneer de leeftijd van onze geliefde –
voorheen Koninklijk Erkende- Venlose 
Schaakvereniging in het geding is, thans 
officieel gesteld op bijna 90 jaren, richten 
de blikken zich vaak op mij. Want was ik 
immers niet diegene die in samenwerking 
met Marc van der Lee na bronnenonder-
zoek in 2000 in het Stedelijk Archief, niet 
al snel vaststelde dat het veronderstelde 
jaar van oprichting -1925- onjuist bleek? 
En dat dit 1927 moest wezen? Immers ver-
scheen er in de “Nieuwe Venlosche Cou-
rant” van dat jaar in november de volgen-
de, niet mis te verstane advertentie in dat 
lokale nieuwsorgaan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Een duidelijke oproep dus. Als opvolger 
van diverse ter ziele gegane schaakvereni-
gingen in Venlo, presenteert zich een nieu-
we vereniging. 
Het beoogde speellokaal, het “Kegelpa-
leis”, later “Parkzicht”, was gelegen aan 
het “Klein Park” aan het Monseigneur No-
lensplein, naast het nog immer horeca-
actieve café “De Gouden Arend”.  
De laatst actieve club in Venlo was 
“Schaakmat” geweest. Die was in 1910 
opgericht en speelde naast de wat elitaire, 
in 1905 begonnen “Venlosche Schaak-
club”.  

Het erelid Joseph Opdenoordt, over hem 
een volgende maal meer, schrijft daarover 
in het clubblad van juli 1955:  
“De kasteleins hadden voor de vereniging 
maar weinig sympathie; er werd veel te 
weinig gedronken, zodat men nogal eens 
van club veranderde: van “Suisse” naar de 
“Rathskeller” en vandaar naar “Natio-
nal”. Daar waren we toen de oorlog uit-
brak. Vele leden werden gemobiliseerd en 
van de schok brak de vereniging; de kist 
van “Schaakmat” waarin zich het speelma-
teriaal bevond, bleef achter en ik heb haar 
nooit meer teruggezien”. 
 

“National” rond 1950 
hoek Spoorstraat-Keulsepoort 
 
  “National” zou het thuishonk zijn van de 
Venlose Schaakvereniging van 1960 tot 
1970. In 1972 werd het door brand ver-
woest. Na sloop verrees er een foeilelijk, 
anoniem bankgebouw. (A.B.N.) 
Verder wijst het verslag van de bestuurs-
vergadering der V.S.V. van 26 juli 1950 
over planning van de  zilveren jubileumfes-
tiviteiten, ook in de richting van twijfel om-
trent het jaar van oprichting. Secretaris 
Dommeck schrijft onder meer: 
 
“Daar het aanvankelijk uitgetrokken be-
drag voor de muzikant veel te laag blykt te 
zyn –zo’n knapen vragen heel wat- zal als-
nog worden getracht de man te bewegen 
voor de VSV wat minder pryzig te zyn. [En 
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dan]: Nadat er nogal veel wordt gepraat 
over de eigenlyke datum van oprichting, 
dewelke de een bestreed en de ander voor-
stond – zelfs kwam er af en toe een schyn-
baar onvriendelyk woord aan te pas- werd 
besloten om t.z.t., doch tydig voor 10 Sep-
tember 1950 nogmaals een bestuursverga-
dering te houden…” 
 
Onenigheid onder de Heren! En er vielen 
kennelijk harde woorden over de kwestie!  
Goed. Velen (?) zal dit verhaal bekend in 
de oren klinken. Maar in de historie van 
onze vereniging zitten in hiaten nog meer 
zwarte gaten. Want reeds weinige jaren 
later staat de volgende annonce in de lokale 
courant van 9 september 1932: 

Begeleid door de volgende tekst: 
 

Schaakvereeniging 
 

OPRICHTINGSVERGADERING 
 

  “Wij maken heeren1 schakers at-
tent op de in dit blad voorkomende 
advertentie, waarbij zij worden op-
geroepen tot een bijeenkomst mor-
gen om 7 uur nam., ten einde te ko-
men tot de oprichting eener Ven-
losche Schaakvereeniging.  
  Voor deze oprichtingsvergadering 
heeft men beslag weten te leggen op 
een schitterend lokaaltje in café 
Ewalds aan de Maasbrug. 
                                                 
1 Heeren. De wereld zat in die dagen nog duidelijk in 
elkaar. Damesschaak bestond nog niet. Stel je voor! 

  Niet alleen schakers uit Venlo, 
maar ook uit omliggende plaatsen, 
zoals Blerick en Tegelen zijn natuur-
lijk welkom.” 
Enige dagen later gevolgd door: 

Het lijkt er ernstig op dat het schaakleven 
in Venlo kennelijk al snel in een diepe de-
pressie was geraakt. Evenals trouwens de 
rest van de westelijke wereld…  
Bestond de club van ’27 toen nog wel?  
Een tweede zwart Venloos schakersgat. 

 
 
Café Ewalds a.d. Brugstraat. Verdwenen  Blericks pareltje.  
 
Nico, jan. 2015      (wordt vervolgd) 
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Interne zaken 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 Op 6 november vorig jaar werd, niemand 
kan  het zijn ontgaan,  ons erelid Paul van 
der Sterren verder onderscheiden met de 
ere-variant van de Limburgse Schaakbond. 
Bas van der Grinten berichtte er uitgebreid 
over in de jongste Vizier. 
Wat velen echter niet zullen/kunnen weten, 
want nog niet geboren, te jong of niet scha-
ker zijnde, is dat Paul reeds in 1975 de 
Venlose “van Gool sporttrofee”  werd toe-
gekend. Mijn huisarchief bracht dit heug-
lijke feit na enig gesnuffel aan het licht. Het 
bewijs volgt verderop.  
Ik dacht hier weer aan, toen ik onlangs het 
bericht zag dat ook Max in november 2014 
door de Gemeente Venlo in het zonnetje is 
gezet door hem de “Talent Award”2 toe te 
kennen, het kleinere broertje/zusje van de 
Van Gool3 trofee. In Pauls voetsporen dus!  
Gelukwensen aan Max. En nu maar hopen 
dat hij in zijn schaakcarrière Paul zal kun-
nen volgen… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max neemt trots zijn eh… award in ontvangst… 
 

                                                 
2 Award, wat is er in ’s hemelsnaam mis met het oerne-
derlandse prijs. Onnodige dikdoenderij mijns opvattings. 
3 Nee, nee, Rudi en Henk hebben er niets mee van doen. 

 Heel mooi. En dan dus nog even naar 6 
februari 1976. Ja, ja, klopt, eigenlijk Oude 
Doos werk. Maar die zat deze keer al vol… 

Tot slot terug naar Paul. Op de uitreikings-
avond liet hij ons zijn prachtige, gewonnen 
partij tegen Victor Kortsnoj zien. Een ande-
re fraaie zege behaalde hij in 1994 in de 
achtste finales om het WK. tegen Gata 
Kamsky. Op de volgende bladzijden het 
verslag zoals mijn Duitse schaakblad 
“Schach-Echo” het indertijd verwoordde. 
 

Anatoli K. en Victor K. in een gemoedelijk onderonsje… 
 
Nico, jan. 2015  Dank aan Peter Smith voor de 
info. 
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INTERNE ELO RATING Stand 8 januari 2015 
  
Door Ger van Leipsig 
 
Speler Progressie Begin 

seizoen 08-01-15   Speler Progressie Begin 
seizoen 08-01-15 

Strijbos M -4 2294 2290  Laat J de 21 1688 1709 

Gool R van 12 2204 2216  Meilink R 3 1700 1703 

Montignies R 3 2212 2215  Borghouts H 25 1662 1687 

Nabuurs J 2 2213 2215  Clabbers S -1 1673 1672 

Alkhazashvili O -9 2188 2179  Clabbers K -12 1682 1670 

Smith T 14 2158 2172  Leipsig G van 26 1639 1665 

Nabuurs M 0 2158 2158  Leenders H -4 1638 1634 

Gool H van -7 2100 2093  Kappert D -1 1619 1618 

Warmerdam M 16 2077 2093  Veld G in 't 11 1608 1619 

Neurer T -5 2077 2072  Vink R -11 1597 1586 

Fehmer C -2 2068 2066  Munten G -24 1607 1583 

Schouten E 6 2052 2058  Jacobitz K -14 1587 1573 

Guddat J -30 2084 2054  Lietz B 19 1540 1559 

Thijssen S 0 1989 1989  Burgmans A -13 1552 1539 

Rievers J -14 2002 1988  Kuntzelaers P 7 1508 1515 

Jansen J 0 1957 1957  Dael M -31 1552 1521 

Grinten B van der 7 1932 1939  Cladder P -30 1535 1505 

Bergmans D 2 1918 1920  Nieczyporowski M 34 1468 1502 

Everaars H 0 1919 1919  Joosten JP 9 1437 1446 

Boonen P 0 1918 1918  Jacobs B -23 1445 1422 

Mertens F -3 1889 1886  Heemskerk F 0 1394 1394 

Hovens G -20 1905 1885  Oosterbaan G -52 1395 1343 

Thijssen P 13 1872 1885  Timmermans P 24 1272 1296 

Schoeber P -44 1912 1868  Kempen J -9 1294 1285 

Dierx G 0 1865 1865  Wuts H 2 1268 1270 

Jacobs J -9 1871 1862  Smith P 39 1232 1271 

Hoogt N van der -64 1930 1866  Houwen A 28 1197 1225 

Smeets W -18 1854 1836  Keimpema P -31 1247 1216 

Mulekom H van 8 1816 1824  Hendrickx J 0 1178 1178 

Lee M van der 9 1801 1810  Blankerz H 6 1117 1123 

Laak J op de 42 1747 1789  Boekhold P v 0 987 987 

Spijk H van 0 1730 1730  Verplakke J 18 918 936 
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