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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2014-2015  nr. 6 
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 
 
Internet:   www.venlose-sv.nl 
 
Speelzalen 
De Bantuin        Team 1           : Past. Kierkelsplein 20, Venlo  077-3515413 
Zalencentrum LimianZ      Team 2, 3 & 4: Kaldenkerkerweg  182/b, Venlo  077-3548969 
 
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 
      

mailto:gerard@dvlop.nl
mailto:acpb@home.nl
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  KINHOUDK 
Programma t/m november 2015 Piet Thijssen 
Personalia Bas van der Grinten 
Mededelingen Redactie 
Jaarstukken Algemene Ledenvergadering Bestuur  
Geerts Column: Sjakie Splinter…kijkt vooruit… Geert Hovens 
Uit de oude doos: Zwarte Gaten 3 (slot) Nico van der Hoogt 
Boebs Column: Wokken Boeb Jacobs 
Historische Schaakpartijen: Robert James Fischer Peter Schoeber 
Wel en wee van toen…. Ad Burgmans 
Interne competitie: eindstand seizoen 2014-15 Geert Hovens 
Interne ELO rating Ger van Leipsig 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 

KPROGRAMMAK 
 
Augustus 2015 
20-aug-15 don. Gezellige avond LimianZ 
27-aug-15 don. Algemene ledenvergadering LimianZ 
September 2015 
03-sep-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
10-sep-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
17-sep-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
24-sep-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
26-sep-15 
 

zat. 1e ronde KNSB-bondscompetitie Dordrecht-Venlo 1 
    
Oktober 2015 
03-okt-15 zat. Hyfass Bergen 
08-okt-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
10-okt-15 zat. 2e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1-Eindhoven 
15-okt-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
18-okt-15 zon. 1e ronde LiSB-bondscompetitie  
22-okt-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
25-okt-15 zon. LK snelschaken DJC 
29-okt-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
November 2015 
05-nov-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
07-nov-15 zat. 3e ronde KNSB-bondscompetitie De PION-Venlo 1 
12-nov-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
15-nov-15 zon. 2e ronde LiSB-bondscompetitie  
19-nov-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
 
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 oktober 2015   
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KPERSONALIAK 
 

Aanmeldingen: Geen 
Afmeldingen:  Rick Wagemakers, Wouter Smeets, Patricia van Boekhold, Eric Schouten 
Adresgegevens:   Rainer Montignies en Ololi Alkhasashvili zijn verhuist naar Flünnertzdyk 

300  47802  Krefeld (D) 
   
 
 
             KMEDEDELINGENK 
 

• Het Rabobank Open Kampioenschap is dit jaar opnieuw een prooi geworden voor 
Henk van Gool met een 100% score van 7 uit 7. Zie ook de foto op de cover. In de 
vierde ronde versloeg hij zijn grote rivaal Max Warmerdam, die als tweede eindigde.  

• Het bestuur vult een deel van dit nummer met de stukken voor de jaarlijkse Algemene 
Vergadering op 27 augustus a.s. Dit zijn: de agenda, het jaarverslag van de secretaris, 
het jaarverslag van de wedstrijdleider en het materiaaloverzicht. Het financiële verslag 
van de penningmeester (Inkomsten/Uitgaven en Balans) wordt tijdens de vergadering 
uitgereikt.  

• Bij het BPB Limburg Open in Maastricht tijdens het pinksterweekend was Max War-
merdam de enige deelnemer van onze club. Hij bereikte plaats 29 met 4,5 uit 7. 

• De volgende halte van Max was het HSG Open in Hilversum van 19 t/m 21 juni 2015. 
Ook hier presteerde hij verdienstelijk met 4 uit 6. 

• Op 7 juli 2015 is de LiSB Aanmoedigingsprijs uitgereikt aan Max. 
• Max deed ook mee aan het vijfde HSC/De Legibus Open in het weekend van zaterdag 

11 en zondag 12 juli 2015. Max bereikte net na de grootmeesters de tiende plaats met 6 
punten uit 9 ronden. Vooral de overwinning van Max op meervoudig Limburgs kampi-
oen Martijn Dambacher is gedenkwaardig. 

• Max heeft medegedeeld dat hij volgende seizoen niet voor het eerste team van Venlo 
zal gaan spelen maar voor het eerste team van Apeldoorn. Apeldoorn speelt in de eerste 
klasse KNSB en heeft aspiraties om te promoveren naar de Meesterklasse. Max blijft 
wel in onze interne competitie spelen. Wij wensen hem en zijn nieuwe team alle succes 
toe. 

• Thijmen Smith zette koers naar Denemarken voor zijn traditionele zomerse schaak-
toernooi: dit keer de Politiken Cup in Helsingor. Samen met oud-eerste team lid Nick 
Bijlsma. Uiteindelijk eindigden beiden met 6,5 punten uit 10 wedstrijden. Thijmen 
haalde daarmee precies zijn ratingniveau (2252). Nick wist zelfs 15 punten aan zijn 
ELO totaal toe te voegen en kan nu zijn FM titel aanvragen. 

• In het zomersnelschaaktoernooi staat na de één-na-laatste ronde op 6 augustus Rainer 
Montignies bovenaan in de A-groep. Simon Plukkel en Pim Lammes staan ex aequo 
op de eerste plaats in de B-groep. 

• Ad Burgmans is een nieuwe rubriek gestart: ‘Wel en wee van toen….’, waarin hij put 
uit het rijk voorziene archief van oude clubbladen. 
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UITNODIGING : Algemene ledenvergadering op donderdag 27 augustus 2015 in ons 
clublokaal LimianZ (Kaldenkerkerweg 182b) 

 Aanvang: 20.15 
AGENDA 
 
1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen van de algemene vergadering d.d. 28-8-2014 (zie VSV-Vizier nr. 1) 
4. Jaarverslag secretaris (zie elders in dit Vizier) 
5. Jaarverslag wedstrijdleider (zie elders in dit Vizier) 
6. Prijsuitreiking Interne Competitie  
7. Jaarverslag penningmeester 
8. Verslag kascommissie / Verkiezing kascommissie 
9. Voorstel begroting 2015-2016 
10. Indeling externe en interne competitie 2015-2016 
11. Materiaaloverzicht (zie elders in dit Vizier) 
12. Partijen op website 
13. Verkiezing bestuur 
14. Rondvraag en sluiting 
 
Toelichting op de agenda : 
 
ad 8  In de kascommissie hadden dit jaar zitting de heren A. Houwen (2e keer) en  

   M. Strijbos (1e keer). Reservelid was de heer M. van der Lee. 
 
ad 12 Op onze website is het nu mogelijk om partijen van onze leden te publiceren.  

Dat betekent wel dat spelers van andere clubs hiermee informatie kunnen verkrijgen 
over onze spelers, die dit (onder meer bij teamwedstrijden tegen Venlo) zouden  kun-
nen gebruiken. 
Het bestuur stelt daarom voor een gedeelte van onze website af te schermen voor 
buitenstaanders. Onze leden kunnen inloggen met een wachtwoord om bij de 
partijen te komen. 

   
ad 13 Voorzitter A. Burgmans is aftredend en herkiesbaar. 
  De heer G. in 't Veld is aftredend en herkiesbaar. 
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JAARVERSLAG SECRETARIS AUGUSTUS 2014 - JULI 2015 
 
1. Ledenbestand / personalia 
Het aantal (jeugd)leden is helaas weer flink gedaald. Dit heeft geleid tot het stopzetten van de 
jeugdopleiding wat weer enkele afmeldingen tot gevolg had (zie ook punt 6). 
 
Overzicht : 
 Juli 2015 Juli 2014 Juli 2013 Juli 2012 Juli 2011 
Totaal 61 72 77 78 80 
Senioren 58 63 64 67 66 
Jeugd 3 9 13 11 14 
 
 
 
2. Vergaderingen / Bestuur 
De algemene vergadering op 28 augustus 
2014 in ons clublokaal LimianZ werd  
bijgewoond door 28 leden. 
Hierin trad Piet Thijssen na 12 jaar terug 
als bestuurslid. Hij is al die jaren penning-
meester geweest en de eerste 5 jaar ook nog 
wedstrijdleider. Vanwege zijn enorme inzet 
en verdiensten werd hij benoemd tot erelid 
van onze vereniging. 
Verder werd Ad Burgmans herkozen als 
voorzitter, en werden Bas van der Grinten 
en Geert Hovens herkozen als bestuurslid. 
Daarnaast werd het nieuwe Huishoudelijk 
Reglement vastgesteld. 
 
De Bestuurssamenstelling was het afgelo-
pen seizoen als volgt: 
Voorzitter:  
Ad Burgmans 
Secretaris: 
Bas van der Grinten 
Penningmeester: 
Gerard in 't Veld 
Wedstrijdleider:  
Geert Hovens  
 
Het bestuur vergaderde zoals gebruikelijk 
elke twee maanden. 
 
 
 
 
 
 

3. Paul van der Sterren 
In september werd ons erelid Paul van der 
Sterren benoemd tot erelid van de LiSB. 
De huldiging vond onder grote belang-
stelling plaats in ons clublokaal LimianZ 
op donderdagavond 6 november. 
Hierbij werden hem een oorkonde en 
erespeld uitgereikt door LiSB-voorzitter 
Frank Clevers. Aansluitend demonstreerde 
hij aan de vele aanwezigen zijn spectacu-
laire winstpartij op Victor Kortsjnoi tijdens 
het Hoogovenstoernooi van 1978. 
 
4. Resultaten van onze leden bij 
 toernooien elders 
• Max Warmerdam, Peter Schoeber en 

Dirk Bergmans waren van de partij bij 
het Gocher Open van 4 t/m 9 september. 
Laatstgenoemde won de ratingprijs. 

• Miki Nieczyporowski werd tweede in 
de B-categorie van het Herfsttoernooi in 
Tegelen op 21 september. 

• Aan het Hyfass-toernooi in Bergen op  
4 oktober namen zes van onze leden 
deel. Henk van Gool eindigde als  
gedeeld 2e.  

• Miki Nieczyporowski won de  
B-categorie van het Antoon Holla toer-
nooi op 18 oktober in Velden. 

• Max Warmerdam deed mee aan het EK 
Jeugd in Batumi, Georgië van 19 t/m 28 
oktober. In de U14-categorie behaalde 
hij een 35e plaats (van de 99) met 5 uit 
9. 
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• Uiteraard was Geert Hovens weer actief 
bij het toernooi in Bad Wiessee van 25 
oktober t/m 2 november. Zijn score 5 uit 
9 was goed voor plaats 170. 

• Bas van der Grinten deed mee aan het 
sterk bezette Remco Heite toernooi in 
Wolvega op 15 en 16 november. 
Zijn score: 3 uit 9. 

 
• Bij het Schaakfestival in Groningen in 

december was Max Warmerdam van de 
partij. Hij behaalde een mooie 39e plaats 
in een veld met vele topspelers en won 
daarmee weer heel wat kostbare ELO-
punten. 

• Het A74-toernooi (40+) in Tegelen op 
23 december mocht op grote belang-
stelling rekenen van VSV-ers. Hans van 
Mulekom werd 2e in groep 1. 

• Het Nieuwjaarstoernooi van ‘t Pionneke 
(Roermond) op 4 januari trok vier van 
onze leden. Dirk Bergmans en Jan op de 
Laak vielen in de prijzen. 

 
• De weekend-vierkampen van het Tata 

Chess Tournament (9 t/m 11 januari) 
werden bezocht door niet minder dan 
dertien van onze leden. Piet Thijssen 
deed de beste zaken: winnaar van groep 
4E met 3 uit 3 ! 

 
• Het open snelschaakkampioenschap van 

Noord-Limburg in Horst op 24 januari 
werd gewonnen door Max Warmerdam. 
Verder waren nog diverse Venlonaren 
van de partij. 

• Ook bij het 75e Noteboomtoernooi van 
13 t/m 15 februari in Leiden deed Max 
het uitstekend. met 4,5 uit 6 tegen zeer 
sterke tegenstanders bereikte hij een  
gedeelde 8e plaats. 

• Aansluitend beproefde Max zijn geluk 
bij het zeer grote en bekende toernooi in 
Capelle-la-Grande (bij Duinkerken) van 
28 februari t/m 7 maart. Met 5,5 uit 9 
eindigde hij op plaats 133. 

• Piet Thijssen, Piet Kuntzelaers en Jan 
op de Laak waren op Aswoensdag weer 
van de partij bij het Geurts Conserven-
toernooi in het Betuwse Zetten. 

• Op 14 maart vond in Buggenum het 35e 
Bayer (voorheen Nunhems Zaden) toer-
nooi plaats. Van onze club waren negen 
spelers present. Dick Kappert werd 1e in 
de D-groep. 

• Het BSV-Open werd opnieuw gewon-
nen door Henk van Gool met de mooie 
score van 6,5 uit 7. Verder deden nog 
zes van onze leden mee. De slotavond 
was op 20 april. 

• Na een spannende barrage werd Max 
Warmerdam Nederlands kampioen t/m 
16 jaar! Het toernooi vond in Rotterdam 
plaats van 2 t/m 9 mei. Vorig jaar was 
Max nog de sterkste in de categorie t/m 
13 jaar. 

• Bij het BPB Limburg Open in Maas-
tricht tijdens het pinksterweekend was 
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Max de enige deelnemer van onze club. 
Hij bereikte plaats 29 met 4,5 uit 7. 

 
• De volgende halte van Max was het 

HSG Open in Hilversum van 19 t/m 21 
juni. Ook hier presteerde hij verdienste-
lijk met 4 uit 6. 

• Onvermoeibaar speelde hij hierna de 
HSC-Legibus Open in Helmond op 11 
en 12 juli. In gezelschap van onder meer 
acht grootmeesters behaalde hij een 10e 
plaats met 6 uit 9. Hij wist onder meer 
Martijn Dambacher te verslaan. 

• Thijmen Smith 
was actief bij de 
welbekende Poli-
tiken Cup in Hel-
singor (Denemar-
ken) van 25 juli 
t/m 2 augustus. 
In dit grote en 
zeer sterk bezette 
evenement be-
haalde hij 6,5 uit 
10. 
 

5. Interne, externe competitie en clubtoer-
nooien 
Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van 
de wedstrijdleider. 
 
6. Jeugdzaken 
• De jeugdopleiding in het Ald Weishoes 

is aan het begin van het seizoen helaas 
stopgezet wegens gebrek aan deelne-
mers. Vanaf 1979 is onze vereniging 
hier zonder onderbreking actief geweest 
met begeleiding van jeugdschakers. 

 

• Het Theo van Spijktoernooi ging geluk-
kig wel verder. Op 15 maart vond  
alweer de 25e editie plaats, zoals altijd 
in Gemeenschapshuis De Dörpel. Het 
was een groot succes met 60 deelne-
mers. Winnaar in de hoogste categorie 
werd Paris Loutragotis met 6,5 uit 7. Hij 
had net iets meer weerstand dan zijn 
broer Dimitrios. 

 
7. Clubblad VSV-Vizier / website 
Helaas besloot Albert Houwen aan het be-
gin van het seizoen de redactie te verlaten. 
Hij heeft zich meerdere jaren ingezet voor 
ons clubblad. 
De redactie bestond hierdoor uit  
Ad Burgmans en Peter Smith. 
Er zijn weer zes prachtige uitgaven ver-
schenen, waarbij vele schrijvers mooie en 
spraakmakende bijdragen hebben geleverd. 
 
Het drukwerk werd reeds voor het zevende  
jaar uitstekend verzorgd door Xerox in 
Venray (met dank aan Ger van Leipsig !). 
 
Onze website is zeer actueel, met name 
door de bijdragen van Peter Smith en Geert 
Hovens. 
Zie www.venlose-sv.nl . 
 
8. Schaakinstructie 
Voor het tweede seizoen heeft Rudi van 
Gool een teamtraining verzorgd voor  
Venlo 3 bij een van de spelers thuis. Even-
als vorig seizoen was dit weer zeer ge-
slaagd. 
Verder gaf Henk van Gool weer instructie 
op de clubavond van 19.00 tot 20.00 uur 
aan een enthousiaste groep. 
 
 
Tot slot dank aan de vele leden die zich het 
afgelopen seizoen weer hebben ingezet 
voor onze vereniging ! 
 
Bas van der Grinten, secretaris   
4 augustus 2015 

http://www.venlose-sv.nl/
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JAARVERSLAG  
WEDSTRIJDLEIDER 
 
Interne competitie najaar 2014 
In september  begonnen 36 schakers aan de 
nieuwe competitie verdeeld over 5 groepen.  
Bij de Leeuwen was natuurlijk de vraag of 
Max Warmerdam meteen door zou stoten 
naar de absolute top, dat wil zeggen boven 
Maarten Strijbos eindigen in de competitie. 
Dat lukte niet, onderweg verloor Max nog 
twee halfjes. Het afhaken van Eric Schou-
ten was een aderlating, maar desondanks 
vochten Bas van der Grinten, Dirk Berg-
mans en Henk van Gool fel om een plek in 
de hoogste play-off-groep. 
Uiteindelijk redde Henk het niet, maar 
handhaafde zich makkelijk door de 2e 
groep te winnen. 
Peter Schoeber degradeerde naar de Tij-
gers. 
 
Bij de Tijgers waren er op voorhand 3 
kanshebbers voor de twee promotieplaat-
sen: Nico van der Hoogt, Jan op de Laak en 
Marc van der Lee.  In de onderlinge wed-
strijden hielden Jan en Marc zich in even-
wicht en moest Nico zich tevreden stellen 
met een remise tegen Jan. Marc en Jan 
haalden 7 punten en promoveerden.  In de 
2e play-off-groep eindigden Karl Jacobitz 
en Sjraar Munten op de plaatsen 7 en 8 en 
degradeerden daarmee naar de Olifanten. 
 
Dan zijn we bij de Olifanten aanbeland. Na 
een moeilijke start zette Huub Borghouts 
orde op zaken en toonde aan de sterkste te 
zijn. Voor plek twee waren Dick Kappert 
en Hans Leenders in de running en Hans 
slaagde erin een halfje meer te verzamelen.  
Onderaan konden Mart Dael en Boeb Ja-
cobs zich niet handhaven en aanvaarden 
derhalve de terugtocht naar de Buffels. 
 
 
 
 
 

Bij de zo onvolprezen trouwe Buffels 
maakte de sympathieke Paul Cladder zijn 
opwachting. De strijd met Jean Paul Joos-
ten en Piet Kuntzelaers verloor hij met mil-
limeters en zo mochten JP en Piet  het op-
nieuw gaan proberen bij de Olifanten. Peter 
Timmermans haalde 4,5 punt en handhaaf-
de zich, waardoor Jos Kempen en Harry 
Wuts degradeerden naar de Struisvogels. 
 
Enigszins verrassend bij de Struisvogels 
was toch wel dat de zeer ervaren Gerben 
Oosterbaan de jonkies Albert Houwen (7,5 
punt) en Peter Smith (7) voor zich moest 
dulden.   
 
Interne competitie voorjaar 2015 
Nieuwe ronden, nieuwe kansen. Zou Maar-
ten onverstoorbaar doorgaan richting zijn 
12e clubkampioenschap? Of licht Max hem 
beentje? Misschien was de 1e onderlinge 
pot  wel beslissend, in ieder geval een ‘Vo-
rentscheidung’. Kennelijk was Maarten niet 
van plan het spannend te maken, want hij 
stond slechts tweemaal een remise toe. 
Maarten werd dus opnieuw clubkampioen. 
Onderaan was het spannend om de 2e de-
gradatieplaats. Het reglement wees Marc 
van der Lee als slachtoffer aan. Jan op de 
Laak redde het niet en werd laatste. 
 
Bij de Tijgers stak Nico van der Hoogt er 
ditmaal met kop en schouders bovenuit. 
Peter Schoeber werd op gepaste afstand 2e. 
Doordat er voor de competitie enkele uit-
vallers waren, mocht o.a. Karl Jacobitz 
ditmaal opnieuw testen of hij Tijgerwaardig 
was. Weliswaar liet hij Ger van Leipsig 
achter zich, maar met 3,5 punt slaagde hij 
er niet in zich te handhaven. 
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Zelden was het bij de Olifanten zo span-
nend bovenin. Ook hier moest uw wed-
strijdleider het reglement raadplegen. Ron 
Vink werd 1e en Dick Kappert 2e, voor Ro-
bert Meilink die ook 6 punten behaalde. In 
play-off-groep 2 kwamen Jean Paul Joosten 
en Miki Nieczyporowski net tekort om zich 
te handhaven. 
 
Bij de Buffels toonde de teruggekeerde 
Bertram Lietz zich de sterkste samen met 
Boeb Jacobs. De gepromoveerde Struisvo-
gels Peter Smith en Albert Houwen sprok-
kelden wel punten bij elkaar maar te weinig 
om het verblijf bij de Buffels te verlengen. 
  
Helaas werden de Struisvogels geconfron-
teerd met uitvallers. Gerben Oosterbaan 
won deze groep op SB-punten van Jos 
Kempen. 
 
Samenvattend: 
Kampioenen Najaar 2014: 
Maarten Strijbos, Marc van der Lee, Huub 
Borghouts, Jean Paul Joosten en Albert 
Houwen 
Kampioenen Voorjaar 2015: 
Maarten Strijbos, Nico van der Hoogt, Ron 
Vink, Bertram Lietz en Gerben Oosterbaan. 
 
Ladderkampioen van het seizoen 2014-
2015 werd opnieuw Piet Thijssen na ette-
lijke robbertjes vechtschaak met Nico van 
der Hoogt. 
 
Uitslagen Externe wedstrijden: 
Venlo  1: 7e in de 2e klasse D van de KNSB 
Venlo 2:  5e in de promotieklasse van de 
LiSB 
Venlo 3:  3e in de 1e klasse A van de LiSB 
Venlo 4:  4e in de 3e klasse van de LiSB 
 
 
 
 
 
 
 

Een team bestaande uit Dirk Bergmans, 
Geert Hovens, Joop Jansen en Kim Clab-
bers namen deel aan de rapidcompetitie van 
de LiSB en behaalden in de finale een klei-
ne 2e prijs in groep 2. 
 
Toernooien 
Ons gongschaaktoernooi – dit jaar voor het 
eerst op de laatste clubavond van het jaar – 
werd gewonnen door Max Warmerdam, 
voor Henk van Gool en Dirk Bergmans. 
 
Uitslagen van het Limianz-rapidtoernooi  
Groep A: 1.Jozef Simenon, 2. Eduard Coe-
nen, 3. Henk van Gool 
Groep B: 1. Paris Loutragotis, 2. Roland 
Robinson, 3. Jan op de Laak 
 
Het Hemelvaart-toernooi werd gewonnen 
door Max Warmerdam. 
 
Uitslag Rabobank Venlo Open: 

1. Henk van Gool 
2. Max Warmerdam 
3. Maarten Toll 

Ratingprijzen waren er voor  Robert Mei-
link, Jos Rongen en Niek Sijbers. 
 
 
Tenslotte vermeld ik dat Max Warmerdam 
ratingkampioen van dit seizoen is gewor-
den met een stijging  van maar liefst 98 
punten (van 2077 naar 2175). 
 
 
Geert Hovens, wedstrijdleider 
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MATERIAALOVERZICHT VSV IN FEESTZALEN LIMIANZ  
per 04-08-2015 
 
 
 

    

 
2013 2014 2015 

 
Schaakborden (met sponsorplaquette) 33 33 33 

 
Schaakborden hout, oud 2 2 2 

 
Stukken hout, nieuw 17 17 20 

 
Stukken hout, in houten kistje 13 13 13 

 
Stukken hout, in plastic doos 9 9 8 

 
Klokken BHB klein formaat (analoog) 1 1 1 

 
Klokken DGT (oud model) 16 9 9 

 
Klokken DGT-XL 11 10 10 

 
Klokken DGT-2010 11 10 10 

 
Klokken DGT easy gametimer 1 1 1 

 
DEMO Bord + stukken magnetisch 1 1 1 

 
Mededelingenbord + standaard 1 1 1 

 

     Opmerking: 1 DGT-XL defect!, mededelingenbord 
    en standaard bij Kim Clabbers! 
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GEERTS COLUMN 
 
Schakie Splinter …kijkt vooruit…. 
   
 
Door Schakie Splinter 
 
Als ik dit 
schrijf zie ik 
dat onze Max 
Zeeland onvei-
lig maakt en 
reeds een IM 
een halfje 
heeft afge-
snoept. Helaas 
voor ons gaat 
hij extern voor Apeldoorn spelen in de 1e 
klasse KNSB. Ook op snelschaakgebied 
staat Max zijn mannetje. Zijn teamgenoten 
(Joep, Rainer, Henk) van Venlo 1 gaan 
voor de bijl in een secondespel. 
 
Het zomersnelschaaktoernooi  nadert zijn 
einde en dat betekent een jaarverslag 
schrijven, de jaarvergadering voorbereiden, 
prijsjes kopen en een nieuwe indeling ma-
ken en dan nog een spelletje verzinnen voor 
onze gezellige avond op 20 augustus. 
O ja, maar is het dan anders niet gezellig, 
vraagt iemand. Dacht het toch wel. Mis-
schien toch maar weer de term feestavond 
van stal halen. Maar op de donderdag is het 
ook een feestje als de bitterballen arriveren 
na elven. Nou ja, gaandeweg kom ik er wel 
uit. 
 
In elk geval kunnen na de Zomerslaap de 
Venlose kuddedieren weer naar het slag-
veld.  
We krijgen er in elk geval een jonge welp 
bij (Siem van Dael). Moet ik hem meteen 
voor  of tussen de Leeuwen gooien? Of 
moet ik de doorgewinterde Tijgers hem nog 
even aan zijn tandjes laten voelen? 
 
We hebben nu ook de mogelijkheid op on-
ze website partijen na te spelen. De eerste 

partij die erop stond, was een nederlaag van 
mij tegen onze voorzitter. En laat me nu 
onlangs nog  een keer verloren hebben te-
gen hem. Nee, die partij wordt niet gepu-
bliceerd. Geen denken aan. Mijn Elo-rating 
bevindt zich sowieso al op een glijdende 
schaal naar beneden..(ai..ai). Maar net heb 
ik me bij de Leeuwen kunnen handhaven. 
 
Ook bij de Buffels/Struisvogels mogen we 
iemand verwelkomen. Maria Rahawadan 
gaat vanaf september haar potje meeschui-
ven in de competitie. En ze staat haar 
vrouwtje, daar kunnen al  meerdere Tij-
gers/Olifanten over meepraten. 
 
Waarschijnlijk zal ik de groep Buffels en 
Struisvogels samenvoegen tot een grote 
vredige kudde. Dit wordt dan een halve 
competitie waarin iedereen elkaar eenmaal 
tegenkomt.  
 
Wat… is het alweer zo laat. De tijd glijdt  
door je vingers. Net als zand door de  
….loper. Voor Ons Gezellig Feestje haal ik 
maar weer een de Zandloperteamschaakva-
riant uit de kast.  
Oftewel het ZALT-toernooi. Op zien Ven-
loos. ‘Det schniet holt’.  
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-

Door: Nico van der Hoogt 
Zwarte Gaten 3 (slot) 

 
  In de vorige aflevering (Vizier 4, 2015) 
beschreef ik hoe het Venlose schakersgilde 
in 1942 een lange neus trok naar de nieuwe 
machthebbers. Dier worgende regelgeving 
beu, besloot de VSV immers tot opheffing 
der vereniging over te gaan. Heeft men ge-
hoopt met dit niet mis te verstane, krachtige 
signaal de nieuwe orde te doen inzien dat 
die fout bezig was? En dat de bezetter wel-
licht zou overgaan tot algehele weder-
goedmaking van de vele begane misstap-
pen? Ja, zelfs berouwvol huiswaarts keren 
zou? 
  Maar dat viel dus tegen. Een abuisje. 
 Toestemming tot liquidatie der vereniging 
werd namelijk vlotjes verleend. En het late-
re VSV verzoek toch maar wederom met de 
schaakactiviteiten te mogen heraanvangen, 
koeltjes afgewezen… Derhalve werd er 
door Dr. Wilhelmus (Wiel) J.A. Manders e 
tutti quanti een plan gesmeed om uit de 
impasse te geraken. En een snode list werd 
in het Venlosche bekokstoofd om de nieu-
we autoriteiten een loer te draaien. 
 
Een kolfje naar de hand van de Venlose 
schakers. Onverschrokken denkers im-
mers… 
Over het resultaat van de Venlose delibera-
ties straks meer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr.W.J.A.Manders (1910-1998)  
 
Oud-secretaris VSV, was reeds met 22 jaar in 
1932 docent klassieke talen  op het St. Tho-
mascollege. Esperantist. Hij speelt met een 
schaakvriend van 1942 tot 1950 een tweekamp 
over 5000 partijen! En verliest nipt… 
 
 Het initiatief tot een reanimatie van het 
Venlose clubschaak kwam nota bene van 
een niet–lid; P. (Peter) Haanen. Samen met 
de oud-leden G. Smets, W. Roeffen, F. 
Müller en Joseph Opdenoordt werd dus 
besloten weer te gaan schaken. Haanen 
wordt gelijk voorzitter van de VSV 3.0.  
 Hij schrijft in het clubblad van maart 1955: 
“Ik liep met plannen rond een nieuwe club 
op te richten, althans nieuw leven in te bla-
zen in een schaakvereniging. Het was mij te 
gek dat er te Venlo geen goede schaakclub 
kon bestaan. Het was in het begin van de 
oorlog toen in café “De Geldersche Poort” 
door toedoen van een schaker uit Arcen een 
Bondswedstrijd werd georganiseerd. …. Ik 
verklaarde mij te zullen trachten dat er te 
Venlo geschaakt zou worden. Hiertoe be-
legde ik een vergadering in de “Gouden 
Tijger” aan de Lomstraat… Deze vereni-
ging [VSV, N.] lag namelijk practisch ge-
heel stil en er werd amper gespeeld. Wel-
licht door de oorlogstoestand… De aanwe-
zige VSV’rs hadden hiertegen geen be-
zwaar. Blijkbaar was er geen bestuur van  
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de VSV, want men kwam en besloot ge-
woon… In elk geval startten wij toen met 
15 leden… Er is altijd een goede harmonie 
geweest in de VSV. Zeer zeker in de tijd 
vanaf het einde van de oorlog… Nimmer 
werd in de VSV gelet op rang en stand en 
op al datgene waarop men in sommige or-
ganisaties wel let. Ik hoop dan  ook dat de 
Venlose Schaakvereniging haar gedragslijn 
zal blijven volgen en dat zij mag groeien en 
bloeien tot in lengte van dagen.” 
 
 Dat deed ze.  
 Om problemen met de dan boven hen ge-
stelden te voorkomen, komt een hunner met 
een lumineus idee: we sluiten ons aan bij 
een buurtvereniging! De keuze viel daarbij 
op “Arx” te Arcen. Kennelijk vinden de 
noorderburen dat geen bezwaar en gaat 
men ter stede verder spelen onder de naam: 
“Arx-Venlo”. Gespeeld wordt wel in de 
Venlose “De Gouden Tijger”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het inmiddels gesloten café, Lomstraat 5.  
Speellokaal der VSV van 1941 tot 1951. 
 
  
 
 
 

Goed. Mede dankzij de Arxense lankmoe-
digheid kon er in Venlo weer in clubver-
band worden geschaakt. Hadden de Arce-
naren toenmaals kunnen bevroeden dat zij 
zo’n 70 jaar later door het machtige Venlo 
zouden worden geannexeerd, zou er wel-
licht gans anders op het verzoek van de 
Venlose schakers zijn gereageerd.  
 Maar ja, schaakbroeders. 
 En in november 1943 wordt er zelfs weer 
in de Limburgse competitie geopereerd. De 
“Nieuwe Venlosche Courant” doet op 30 
november 1943 melding van de eerste 
competitiewedstrijd tegen Max Euwe uit 
Treebeek. De Courant stond uiteraard on-
der strenge censuur van de nieuwe macht-
hebbers en berichtte derhalve, al dan niet 
met ‘frisschen tegenzin’, zoals het de bezet-
ter behaagde. De verslaggever, zich wel-
bewust van de brouille tussen de Venlose 
schakers en de Duitse Autoriteit, redt zich 
uit het lastige parket met lichte ironie. De 
man1 in quaestie schrijft: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Als men maar schaakt”, schiet hij in de 
roos.  
 
 
 
                                                 
1 Man→ Vrouwen schreven in die tijd niet in de krant. 
Zij werden geacht op de kinderen te letten en het huis-
houden te doen. Ook internetten konden zij nog niet! 
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 En nee, de censor heeft niet getracht ge-
voelige informatie weg te lakken.  Zoals 
men onlangs bij declaraties van Limburgse 
overheidsdienaren nog poogde ingang te 
doen vinden. De ignorante burgerij zou er 
wel eens kwaad van kunnen denken! Ach, 
excuus, geen politiek in ons cluborgaan. 
Neen, het betreft de opgegeven zoektermen 
voor speuren op het internet. 
 En de nieuwbakken hybride vereniging 
gaat onvervaard verder, meldt de N.V.C. 
enige tijd later. 

 

Nota bene voor de jongere lezers: dat een 
partij werd ‘afgebroken’  betekent niet dat 
er een drilboor, sloopkogel of bulldozer 
werd ingezet.  
 Welnee! Neen,  het aantal vereiste zetten 
was binnen de bedenktijd gedaan. De pot 
echter nog niet ten einde.   Wel tijd om naar 
huis te gaan alwaar moeder de vrouw met 
dampende piepers met snijbonen & braad-
worst de wederkomst van het gezinshoofd 
geduldig verbeidde. 
 
 
 
 
 
 

Derhalve werd de stand der stukken geno-
teerd, de afgegeven slotzet in een envelop-
pe gesloten en door de wedstrijdleider op-
gezonden aan een ‘commissie van wijzen’ 
die dan het verdict diende af te geven, of-
wel: wit (z) wint, verliest of remiseert. 
 Evident dat dit vaak leidde tot priemende 
protesten, briesende brieven en dreunende 
deuren…  
 
 An artist’s impression: 
 

 
© Wim Meijer 
 
 
 Maar ter zake.  
 Reeds 3 dagen na de bevrijding, op 13 mei 
1945 kwamen leden van de Venlose 
schaakvereniging bijeen en besloten op-
nieuw te gaan schaken. Met eigen stukken 
en borden. Immers, zo meldde de VSV op 
30 september van dat jaar aan de LSB: on-
der de leden geen doden gevallen, wel is 
alle materiaal verloren gegaan. En er wordt 
weer officieel geschaakt… 
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 Afrondend. De leeftijd van onze vereni-
ging is diffuus. De Zwarte Gaten beslaan 
mijns inziens zo’n jaar of zes. Onzeker-
heid! Maar gelukkig is daar onze eminente 
wedstrijdleider en Associatief Beelddenker 
Geert. 
 
 
 Hij ‘dichtte’ voor ons het Zwarte Gat. 
 
 
Het allesverslindende Zwarte Gat 
Dringt zich steeds meer aan me op 
Wenkt fluistert en vraagt of ik 
Hem Haar of Het niet liefheb 
Maar ik Optimist niet van gisteren 
besef dat ik deze vijand niet zoek 
  
Het Oog van de Orkaan 
Kijkt mij windstil aan 
Maar ik Onbevreesd 
Niet als de dood 
Voor het zwarte gat 
Wankel niet maar kantel en zie 
  
Een veelbelovend hoopvol Licht 
In de verte zacht schijnen 
Zelfs met gesloten ogen 
Voel ik intuïtief 
Haar stralen het Zwarte Gat 
Doven als de nacht 
    Geert Hovens  
 
 
 

 

Even wachten nog… 
  
 
 

Toegift. 
 Reeds in vroeger tijden werd er aandacht 
besteed aan de soms onderschatte rol van 
de vrouw in het schaken. (Voetnoot 1) Voor 
kleur, zie website. 
 

 
 

De Schaakspelers , Lucas van Leyden, 1508 
Olieverf op eikenhouten paneel 

Staatsmuseum, Berlijn 

 
 Een braaf ogende vrouw speelt courier, een 
vroege vorm van schaken op een kleiner 
bord. De heersende huwelijksmoraal wordt 
satirisch omgekeerd; niet de man maar de 
vrouw draagt hier de broek. Het valt op, als 
we het schilderij aandachtiger van dichtbij 
bekijken, dat het geen gewoon schaakbord 
is, maar een bord van 12 bij 8 velden . Op 
zo’n bord werd in die tijd het courierspel 
gespeeld. ‘t Kende ook meer stukken. 
Toren  – zoals onze toren 
Paard  – zoals ons paard 
Loper –  twee velden diagonaal  
Koerier  –  zoals de loper in ons schaakspel 
Raadsman  - zoals de koning- maar mag gesla-
gen worden 
Koning  – zoals onze koning, niet slaan s.v.p. 
Dame - een veld diagonaal  
Joker (Jester) – een veld vooruit , achteruit, 
links of rechts 
Pion – mag, zoals onze pion  maar één veld 
vooruit, ook bij de eerste zet  
 
Nico, aug. 2015 
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BOEBS COLUMN 
Wokken 
 
Door Boeb Jacobs 
 
Zou wokken soms  
het Chinese woord 
voor werken zijn, 
dacht ik toen ze 
mij vertelden dat 
je in het restaurant 
de ’Happy Wok-
ker’  zelf je eigen 
kostje bij elkaar 
moest zoeken. 
 
Op de agenda stond een etentje met het 
derde team om het externe schaakseizoen 
op smakelijke wijze af te sluiten. 
Eerder was ik al met het vierde om dezelfde 
reden bij de Italiaan wezen eten. Een klas-
siek voorbeeld  van het eten van twee wal-
letjes. 
Donkere wolken begeleidden mij op weg 
van Steyl naar een chinees restaurant in 
Venlo. Het KNMI  had noodweer voor-
speld. Code oranje was uitgegaan. Het zou 
een voorbode blijken te zijn voor de neder-
laag van het voetbalelftal van oranje dat die 
zelfde avond in de arena tegen de Verenig-
de Staten speelde. En tegen een smadelijke 
nederlaag van 3-4 aanliep. Na eerst nog met 
3-1 voor te hebben gestaan. 
De afspraak was om na het eten met het 
team, allemaal grote kenners van het voet-
balspel, naar een café te gaan om daar de 
wedstrijd op de televisie te volgen. Zelf heb 
ik de tweede helft thuis op de bank gezien. 
Wat mij steeds weer bevreemd als ik naar 
het Nederlands elftal kijk is de outfit van de 
Heren trainers. Zouden ze die verkleed par-
tijen nou nodig hebben, denk ik dan. Zou-
den ze toch bang zijn om anders niet voor 
vol te worden aangezien. 
Zelfs in de bakoven van de arena, het was 
de eerste echt tropische dag met tempera-
turen boven de dertig graden, droegen de 
Heren stropdassen en kostuums die een 

bruidegom op de mooiste dag van zijn le-
ven niet zou misstaan. 
Terug naar de wok. Laat ik eerlijk zijn, ik 
zag de avond met gemengde gevoelens te-
gemoet. Want in al de jaren dat ik de spe-
lers van het derde nu ken heb ik nooit het 
gevoel gehad dat er een dringende behoefte 
bestond om met elkaar uit te gaan. 
Bovendien hadden een paar ‘kopstukken’ 
zich om hun motiverende redenen afge-
meld. Nee, dan het vierde IEDER jaar na 
afloop van het schaakseizoen een etentje. 
Opkomst 100 procent! 
Kijk, ik ga het derde nu niet met het vierde 
vergelijken. Dat zou ook niet eerlijk zijn. 
Want het vierde heeft Jacqueline en dat 
scheelt een slok op een borrel, dat zet het 
derde al op een onoverbrugbare afstand als 
het gaat om gezelligheid. 
Captain Gerard had er goed aan gedaan 
door ook Rudi van Gool, inmiddels onze 
vaste trainer, mee uit te nodigen. Zijn les-
sen waren interessant en we doen de laatste 
jaren lang mee om de eerste plaats in de 
eerste klasse van de LISB 
Je moet er trouwens niet aan denken dat we 
ooit eerste worden. Dan mogen we tegen 
het tweede. Dan komen onze simpele potjes  
in het clubblad, met commentaar van Nico 
van der Hoogt. Of van de meer maritiem 
ingestelde Marc van der Lee. Dat wordt 
(uit) lachen. 
Ik had dus in eerste instantie weinig fiducie 
in het etentje. Maar het viel reuze mee. Het 
was gewoon heel gezellig.  Met een prima 
biertje en lekker eten. 
Nadat één van mijn dierbaarste teamleden 
misbruik meende te moeten maken van 
mijn gebrekkige kennis van de Chinese 
keuken door het gerecht wasabi als lekker-
nij aan te bevelen, kreeg hij zoveel spijt dat 
hij mij daadwerkelijk hielp bij het keuze 
menu. De man bleek een uitstekende smaak 
te hebben. 
Hoewel het aan tafel door het heen en weer  
lopen soms wat rommelig toeging, ging 
tenslotte iedereen met een voldaan gevoel  
naar de televisie om voetbal te kijken. 
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HISTORISCHE 
SCHAAKPARTIJEN 
 
Robert James Fischer  
 
Door Peter Schoeber 
 
Bobby Fischer werd 
geboren op 9 maart 
1943 in Chicago. Op 
6-jarige leeftijd raak-
te Bobby bekend met 
het schaakspel. Al 
snel bleek dat hij een 
wonderkind van het 
koninklijke schaak-
spel was. Er volgde 
een duizelingwek-
kende klim naar de 
schaaktop. 
 
Op 13-jarige leeftijd 
won hij het Ameri-
kaanse jeugdkampi-
oenschap. Op 14-
jarige leeftijd won hij voor de eerste keer 
het Amerikaanse kampioenschap. Op 15-
jarige leeftijd werd hij zowel tot IM als tot 
IGM benoemd. 
Bobby verliet nu zonder zijn school af te 
maken de High School en ging zich hele-
maal op het schaken toeleggen. 
Hij won tussen 1957 en 1966 acht maal op 
rij het Amerikaanse kampioenschap, 1964 
zelfs met de score 11-0. 
Indrukwekkend was zijn optreden in het 
kandidaten toernooi van 1971. Hij declas-
seerde Taimanov en Larsen met 6-0 en ex-
wereldkampioen Petrosian werd met 6,5 - 
2,5 verslagen. 
 
Fischer stond echter behalve als schaakge-
nie vooral bekend om zijn excentrieke en 
extravagante gedrag. De match om het we-
reldkampioenschap tegen Boris Spasski, 
die in het IJslandse Reykjavik gehouden 
werd, verliep niet zonder slag of stoot. 

Hij bedong een hoger prijzengeld, waar-
voor uiteindelijk een private sponsor garant 
stond. 
Aangekomen in Reykjavik maakte hij be-
zwaar tegen het gezoem van de Tv-
camera’s en dreigde het strijdtoneel te ver-
laten als deze camera’s niet verwijderd 
werden. 
Temperatuur, verlichting, luchtverversing 
moesten optimaal zijn. Er werd zelfs een 
speciale stoel voor hem ingevlogen. Frap-
pant is dat tegenstander Spasski van dit ge-
doe meer last had dan Fischer zelf. Al snel 
bleek dat Fischer op dat moment de beste 
schaker van de wereld was.  
Ondanks een 2 - 0 achterstand won hij de 
match met 12,5 - 8,5 en werd zo, na 
Steinitz, de tweede Amerikaanse wereld-
kampioen. 
 
Hij was de elfde wereldkampioen in de 
schaakgeschiedenis. 
 
 

 
 
Het graf van Bobby Fischer op IJsland 
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Er volgen nu twee partijen uit zijn jeugd. 
 

 
 
Bobby Fischer in 1957 
 
Byrne, Donald - Fischer, Robert 
James  
 
New York  1956 
 
1.Pf3 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.d4 0–0 
5.Lf4 d5 6.Db3 dxc4 7.Dxc4 c6 8.e4 Pbd7 
9.Td1 Pb6 10.Dc5 Lg4 11.Lg5 Tempover-
lies, de loper is al ontwikkeld. Fischer komt 
nu met een dubbelaanval, waardoor Lg5 
komt te hangen. En goed alternatief is 
11.Le2. 11... Pa4!! 12.Da3 Nog het beste. 
Na 12.Pxa4 Pxe4 wordt het idee achter de 
zet 11.. .Pa4 duidelijk. 
Na 13.Dxe7 Da5 14.b4 Dxa4 15.Dxe4 Tfe8 
16.Le7 Lxf3 17.gxf3 Lf8 wint zwart het 
stuk terug en heeft een zeer goede stelling 
en na 13.Dc1 Da5 14.Pc3 Lxf3 15.gxf3 
Pxg5 wint zwart het stuk terug en boven-
dien nog een pion. 13.bxc3 Pxe4 14.Lxe7 
Db6 15.Lc4 Met de loper op f8 nemen ver-
liest, zoals Kasparov in zijn boek My Great 
Predecessors aantoont. Wit heeft niks ont-
wikkeld en zwart krijgt een vernietigende 
aanval. bijv. 15.Lxf8 Lxf8 16.Db3 Dxb3 

17.axb3 Te8(dreiging Pg3 of Pc3) 18.Le2 
Pxc3 19.Td2 Lb4 20.Kf1 Pb1 21.Td1 Pd2 
22.Txd2(22.Pxd2 Lxe2 23.Ke1 Ld3mat.) 
22.Lxd2 23.h3 Lxf3 24.gxf3 a5 met groot 
voordeel. Pxc3 16.Lc5 Tfe8+ 17.Kf1 Le6!! 
 

  
 
Met als pointe een stikmat na 18.Lxe6 Db5 
19.Kg1 Pe2 20.Kf1 Pg3 21.Kg1 Df1 
22.Txf1 Pe2 18.Lxb6 (Dxc3 Dxc5) Lxc4+ 
19.Kg1 Pe2+ 20.Kf1 Pxd4+ 21.Kg1 Pe2+ 
22.Kf1 Pc3+ 23.Kg1 axb6 24.Db4 Ta4 
25.Dxb6 Pxd1  
 
Nu is het voorbij, Fischer heeft toren en 
twee stukken voor de dame. 26.h3 Txa2 
27.Kh2 Pxf2 28.Te1 Txe1 29.Dd8+ Lf8 
30.Pxe1 Ld5 31.Pf3 Pe4 32.Db8 b5 33.h4 
h5 34.Pe5 Kg7 35.Kg1 Lc5+ 36.Kf1 Pg3+ 
37.Ke1 Lb4+ 37...Lb3 wint nog sneller. 
38.Kd1 Lb3+ 39.Kc1 Pe2+ 40.Kb1 Pc3+ 
41.Kc1 Tc2# 0–1 
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Byrne, Robert  - Fischer, Robert 
James  
 
New York  1963 
  
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.g3 c6 4.Lg2 d5 5.cxd5 
cxd5 6.Pc3 Lg7 7.e3 0–0 8.Pge2 Pc6 9.0–0 
b6 10.b3 La6 11.La3 Te8 12.Dd2 e5 
De verzwakking van de d-pion wordt ruim-
schoots gecompenseerd door de activiteit 
van de lichte stukken, zodat wit hier geen 
gebruik van kan maken. 12...e6 zou waar-
schijnlijk tot remise leiden. 13.dxe5 Pxe5 
14.Tfd1? Voor de hand liggend. Als wit nu 
ook nog de tijd krijgt om Pf4 te doen valt 
pion d5 en staat hij op winst. Toch had in 
deze stelling de andere toren naar d1 ge-
moeten. Nu krijgt Fischer de gelegenheid 
een geweldig concept te ontwikkelen. 
14...Pd3 15.Dc2 Er is bijna geen andere 
verdediging tegen de dreiging Pe4, bijv.  
A) 15.Pd4 Pe4 16.PxP dxe4 (niet 16...Lxa1 
17. Pd6) 17. Lb2 Tc8 en zwart staat duide-
lijk beter.  
B) 15.Pf4 Pe4 16.PxP dxe4 17.Tb1 Tc8 
18.PxP Lc3! en wint.  
C) 15.f3 Lh6 16.Pf4 d4 (16.f4 Lg7 en weer 
dreigt Pe4, terwijl wit zich verder verzwakt 
heeft.)  
15... Pxf2! 
 

 
 

De volledige correctheid van dit offer 
wordt pas duidelijk nadat wit opgegeven 
heeft. 16.Kxf2 Pg4+ 17.Kg1 Pxe3 18.Dd2  
 
Hier had Byrne waarschijnlijk alleen reke-
ning gehouden met 18...Pxd1 19.Txd1 en 
alles komt nog goed. 18...Pxg2! Na het 
verwijderen van deze loper heeft wit geen 
verdediging meer op de witte velden. 
19.Kxg2 d4 20.Pxd4 Lb7+ 21.Kf1 Ook 
andere koningszetten zijn hopeloos. 21... 
Dd7! 0-1  
 
Een teleurstelling. Fischer had nog gehoopt 
op 22. Df2 Dh3 23.Kg1 Te1 24.Txe1 Lxd4 
25.Dxd4 Dg2 mat.  
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WEL EN WEE VAN TOEN…. 
door Ad Burgmans 
bron: maandblad KE VSV april en mei 
1954 
 
In 1954 is de KE VSV (toen nog koninklijk 
erkend) begonnen met een clubblad in de 
vorm van een gestencild maandblad. Men 
hoopte op die manier te bereiken dat ‘alle 
leden van alle bijzonderheden op de hoogte 
zouden blijven’. Dat was in die tijd niet zo 
eenvoudig. Er was nog geen Internet en 
evenmin had iedereen telefoon. In het eer-
ste nummer van april 1954 wordt eraan her-
innerd hoe in de oorlogsjaren en de eerste 
jaren daarna contact met de leden gelegd 
werd. Dat was in het bijzonder de taak van 
de voorzitter P. Haanen. 
De ijverige man ging ’s avonds vóór een 
wedstrijd, per rijwiel – ook bij slechte 
weersomstandigheden – de spelers van een 
tiental er aan herinneren dat ze de volgen-
de dag moesten spelen. Bij een uitwedstrijd 
moesten daarenboven nog diverse spelers 
een uurtje vóór het vertrek, nogmaals wor-
den herinnerd aan de te spelen wedstrijd. 
Anders kwamen ze niet…. 
Onze vriend Haanen heeft dat lange tijd 
moeten doen, ondanks het feit dat hij over 
weinig tijd beschikte en zijn gezondheid het 
niet altijd toeliet. 
Nu doet de P.T.T. het voor slechts weinig 
geld. 
 
In dit eerste nummer van het Maandblad 
van de KE VSV staat een schaakprobleem, 
speciaal gecomponeerd door het erelid J. 
Opdenoordt. 
 
WIT:  Kf4, Df3, Th1, Pe8, pion h5 
ZWART: Kh6, Te1, Ff1, Pg3, pionnen e2, 
f2 en f6 
Wit begint en geeft mat in twee zetten. 

 
 
In die tijd kon men natuurlijk nog geen di-
agram afdrukken. Want dan had men on-
middellijk gezien dat de compositie een 
fout bevatte. Op h7 moet nog een zwarte 
pion staan. Ondanks deze fout had het lid 
E. van Dommelen de goede oplossing en 
was hij de winnaar. Als prijs kreeg hij een 
vette soepkip. Vanwege de compositiefout 
heeft hij de prijs niet aangenomen. 
Opmerkelijk is de oproep in het Maandblad 
om na het schaken de spullen op te ruimen: 
Denk a.u.b. aan het opruimen van door U 
gebruikte schaakspullen. Laat zulks niet 
aan een ander over. Controleer bovendien 
de stukken bij het opbergen. Het komt nog-
al eens voor dat één of meer stukken op de 
grond vallen en daarna per ongeluk wor-
den kapotgetrapt. Bovendien is het gemak-
kelijker wanneer alle spelers ieder één spel 
opruimen, dan één speler alle spullen. 
Dit is blijkbaar een probleem van alle tij-
den. Het is anno 2015 nog steeds actueel. 
De KE VSV gedroeg zich als een echte 
koninklijke vereniging. Ter gelegenheid 
van haar verjaardag werden gelukwensen 
gestuurd aan de koningin. Daarop kwam 
het volgende bericht terug: 
Hare Majesteit de Koningin droeg mij op U 
allen dank te zeggen voor uw vriendelijke 
gelukwensen ter gelegenheid van haar ver-
jaardag (afz. Particulier Secretaris van 
Hare Majesteit de Koningin). 
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INTERNE COMPETITIE, eindstand seizoen 2014-15 
Door Geert Hovens 
 
 
 
 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Marc van der Lee  0,5 0 0 1 0 2 0,5 4 
2 Dirk Bergmans 0,5  0 0 1 0,5 1 0,5 3,5 
3 Henk van Gool 1 2  1 0,5 0 1 1 6,5 
4 Max Warmerdam 1 2 1  1 0,5 1 1 7,5 
5 Geert Hovens 1 0 0,5 0  0 0,5 2 4,0 
6 Maarten Strijbos 1 1,5 2 1,5 1  1 1 9,0 K 
7 Jan op de Laak 0 0 0 0 1,5 0  0 1,5 
8 Bas van der Grinten 1,5 0,5 0 0 0 0 2  4,0 

 
 
 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Huub Borghouts  1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 4,0 
2 Karl Jacobitz 0  1 1 0,5 1 0 0 3,5 
3 Ger van Leipsig 0 1  0 0 0,5 0 0 1,5 
4 John de Laat 0,5 1 2  0,5 1,5 0,5 0 6,0 
5 Hans Leenders 1,5 0,5 1 0,5  1 0,5 0,5 5,5 
6 Gerard in 't Veld 0,5 1 1,5 0,5 0  0,5 0 4,0 
7 Peter Schoeber 1,5 1 1 0,5 1,5 0,5  1 7,0 P 
8 Nico van der Hoogt 2 1 1 1 1,5 1 1  8,5 P 

 
 
 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Mart Dael  1 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 4,5 
2 Robert Meilink 1  0,5 1 1 1 1 0,5 6,0 
3 Ad Burgmans 0,5 0,5  0 0,5 0,5 1,5 1 4,5 
4 Dick Kappert 1,5 1 1  1 0,5 0 1 6,0 P 
5 Ron Vink 1,5 1 0,5 1  0,5 0,5 1 6,0 P 
6 Miki Nieczyporowski 0,5 0 1,5 0,5 0,5  0,5 0 3,5 
7 Piet Kuntzelaers 0,5 0 0,5 1 0,5 1,5  1 5,0 
8 Jean Paul Joosten 0 0,5 1 0 0 2 1  4,5 
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BUFFELS  Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 Bertram Lietz  1 2 1 1.5 2 7,5 P 
2 Harrie Wuts 1  0 1,5 1 1,5 5,0 
3 Peter Timmermans 0 2  0 1,5 1 4,5 
4 Boeb Jacobs 1 0,5 2  2 2 7,5 P 
5 Peter Smith 0,5 1 0,5 0  1,5 3,5 
6 Albert Houwen 0 0,5 1 0 0,5  2,0 

 
 
STRUISVOGELS  Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 Harald Blankertz  1  0,5 1 1 3,5 
2 Jos Kempen 1   1 2 2 6,0 P 
3         
4 Gerben Oosterbaan 1,5 1   2 1,5 6,0 P 
5 Jacqueline Verplakke 1 0  0  2 3,0 
6 Jasper Hendrickx 1 0  0,5 0  1,5 

 
   _____________________________________ 
     ________________ 
 
 

             - 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.  
Bijbehorende 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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INTERNE ELO RATING Per 2 juli na afloop Venlo Open 2015: 
  
Door Ger van Leipsig 
 
Max Warmerdam is de hoogste ELO stijger, op de tweede plaats staat Huub Borghouts en op 
de gedeelde derde plaats staan Jacqueline Verplakke en Peter Timmermans 
 
Speler Progressie Begin 

seizoen 2-07-15   Speler Progressie Begin 
seizoen 02-07-15 

Strijbos M -12 2294 2282  Borghouts H 46 1662 1708 

Gool R van 24 2204 2228  Meilink R -7 1700 1693 

Montignies R 5 2212 2217  Clabbers K -22 1682 1660 

Nabuurs J -18 2213 2195  Leenders H 16 1638 1654 

Alkhazashvili O -9 2188 2179  Clabbers S -33 1673 1640 

Warmerdam M 98 2077 2175  Kappert D 9 1619 1628 

Smith T 10 2158 2168  Veld G in 't 18 1608 1626 

Nabuurs M 0 2158 2158  Leipsig G van -25 1639 1614 

Gool H van 28 2100 2128  Vink R 5 1597 1602 

Neurer T 6 2077 2083  Jacobitz K -17 1587 1570 

Guddat J -21 2084 2063  Munten G -40 1607 1567 

Fehmer C -25 2068 2043  Burgmans A 8 1552 1560 

Thijssen S 0 1989 1989  Lietz B 4 1540 1544 

Rievers J -27 2002 1975  Dael M -24 1552 1528 

Jansen J 0 1957 1957  Kuntzelaers P 12 1508 1520 

Everaars H 0 1919 1919  Cladder P -30 1535 1505 

Boonen P 0 1918 1918  Nieczyporowski M 3 1468 1471 

Bergmans D -1 1918 1917  Joosten JP 28 1437 1465 

Schoeber P -4 1912 1908  Jacobs B 9 1445 1454 

Grinten B van der -25 1932 1907  Heemskerk F 0 1394 1394 

Thijssen P 32 1872 1904  Oosterbaan G -41 1395 1354 

Mertens F -8 1889 1881  Timmermans P 41 1272 1313 

Jacobs J 3 1871 1874  Wuts H 18 1268 1286 

Hovens G -39 1905 1866  Kempen J -22 1294 1272 

Dierx G 0 1865 1865  Smith P 20 1232 1252 

Mulekom H van 21 1816 1837  Rahawadan M -25 1255 1230 

Hoogt N van der -108 1930 1822  Keimpema P -31 1247 1216 

Lee M van der 15 1801 1816  Houwen A 9 1197 1206 

Laak J op de 22 1747 1769  Hendrickx J -11 1178 1167 

Spijk H van 0 1730 1730  Blankerz H -1 1117 1116 

Laat J de 25 1688 1713  Verplakke J 41 918 959 
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