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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2015-2016  nr. 2 
Opgericht 1 september 1925, door goedkeuring van de statuten erkend bij Koninklijk Besluit 
van 17 juni 1952. 
 
 
Voorzitter A. Burgmans                                    adburgmans@kpnmail.nl 
 Beethovenstraat 2, 5914 BN Venlo    077-3512547 
  
Secretaris / B. van der Grinten        b.van.der.grinten@inter.nl.net 
    jeugdleider Rijnbeekstraat 35, 5913 GA  Venlo     077-3523420 
   
  

Wedstrijdleider G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 
   Engerstraat 35, 5931 EK  Tegelen     077-3260300 
  
Penningmeester G. in ´t Veld gerard@dvlop.nl 
 Adriaan Flinklaan 4, 5915 JG Venlo  06-13854206 
  
Clublokaal Senioren LimianZ 

 Kaldenkerkerweg 182/b, Venlo     077-3548969 
 
Speeldagen donderdag : 20:00 - 01:00 senioren 
 
Contributies: 
  senioren € 100,- per jaar 
  senioren elders hoofdlid € 50,00 per jaar 
  jeugdleden  € 50,00 per jaar  
   
Advertenties:  € 75,-   per seizoen     (1  pagina, 6 afleveringen) 
   € 40,-   per seizoen     (½ pagina,          "            ) 
 
Abonnement clubblad : € 15,-   per seizoen (6 afleveringen) 
 
Rekening Venlose Schaakvereniging: NL41 RABO 0146 6576 91 
 
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 
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  KINHOUDK 
Programma t/m november 2015 Piet Thijssen 
Personalia Bas van der Grinten 
Mededelingen Redactie 
KNSB Ronde 1: Venlo 1 – Eindhoven 1 Henk van Gool 
KNSB Ronde 1: De Pion - Venlo 1 Henk van Gool 
Geerts Column: Circus Maximus Geert Hovens 
LiSB Ronde 2: Schaesberg 1 - Venlo 2 Nico van der Hoogt 
Boebs Column: Wijk aan Zee 2016 Boeb Jacobs 
Uit de Oude Doos: Humores Nico van der Hoogt 
Resultaten enquête over  clubblad Peter Smith 
Partijen op website Venlose schaakvereniging Bas van der Grinten 
Interne competitie Geert Hovens 
Interne ELO rating Ger van Leipsig 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 

KPROGRAMMAK 
 
December 2015 
10-dec-15 don. interne competitie + ladder LimianZ 
12-dec-15 zat. 4e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1 - DJC Stein 
13-dec-15 zon. 3e ronde LiSB-bondscompetitie Diverse uitlocaties 
14-dec-15 maa. 3e ronde BSV Open Blerick 
17-dec-15 don. Gongschaaktoernooi LimianZ 
29-dec-15 din. A74-toernooi voor senioren (40+) Tegelen 
Januari 2016 
03-jan-16 zon. Nieuwjaarstoernooi t Pionneke 
07-jan-16 don. interne competitie + ladder  
09-jan-16 zat. 5e ronde KNSB-bondscompetitie HMC Calder - Venlo 1 
10-jan-16 zon. 4e ronde LiSB-bondscompetitie Limianz 
14-jan-16 don. interne competitie + ladder  
15-jan-16 vrij. TATA Steel tournament Wijk aan Zee 
21-jan-16 don. interne competitie + ladder  
23-jan-16 zat. Open Noord Limburgse snelschaakkamp. Horst 
25-jan-16 Maa.. 4e ronde BSV Open Blerick 
28-jan-16 don. interne competitie + ladder  
Februari 2016 
04-feb-16 don. interne competitie + ladder LimianZ 
11-feb-16 don. interne competitie + ladder LimianZ 
13-feb-16 zat. 6e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1 - Dubbelschaak 
14-feb-16 zon. 5e ronde LiSB-bondscompetitie Diverse uitlocaties 
15-feb-16 maa. 5e ronde BSV Open Blerick 
18-feb-16 don. interne competitie + ladder LimianZ 
25-feb-16 don. interne competitie + ladder LimianZ 
27-feb-16 zat. Bayer Nunhem 
 
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: 21 januari 2015   
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KPERSONALIAK 
 

 Aanmeldingen:   geen 
 Afmeldingen:      geen 
 Adresgegevens:   geen 
   
              

 

KMEDEDELINGENK 
 

• Na de vliegende start  van het eerste team van kwam de Verlamming. Tenminste zo vat 
teamcaptain Henk van Gool de verloren derde wedstrijd samen in dit blad. 

• Het tweede team heeft ook al geen goed nieuws te schrijven over de Scheve Schaets te-
gen Schaesberg 1. In een korte koele schets beschrijft Nico van de Hoogt de wedstrijd. 
Gelukkig kende de tweede ronde voor Venlo 2 een beter verloop. Tegen Hoensbroek 2 
werd gewonnen met 6-2. 

• De overige wedstrijden van de Venlose teams in de tweede ronde van de LiSB bond 
hadden een wisselende uitslag: Venlo 3 verloor van ‘t Pionneke 2 en Venlo 4 won ver-
rassend van Maastricht 3. 

• De tweede ronde van het open toernooi van onze Blerickse schaakvrienden wordt door 
een recordaantal van negen VSV'ers bezocht. Regerend kampioen Henk van Gool is 
gedeeld eerste. Hij moet deze positie delen met 5 anderen. 

• De interne competitie van dit najaar loopt ten einde. De play-offs voor promotie en de-
gradatie zijn al begonnen. Eén kampioen is al bekend: Robert Meilink is kampioen 
van de groep OLIFANTEN met een perfecte score van 8-uit-8. Chapeaux! 

• Door zijn eerste plaats bij het NK Jeugdschaken had Max Warmerdam een ticket ver-
diend naar het World Youth Chess Championship, die dit jaar plaats vond in Porto Car-
ras, Griekenland. Max startte niet echt lekker, maar dat maakte hij aan het einde goed 
met twee overwinningen op een rij. Uiteindelijk is hij, met 7 punten uit 11 ronden, als 
dertigste geëindigd. 

• Max is zaterdagavond 14 november 2015 gedeeld eerste geworden in het vierde snel-
schaaktoernooi 2015/16 van de KNSB op PlayChess. Door zijn overwinning vergrootte 
hij zijn voorsprong in het klassement. 

• Op 21 november speelde Max ook nog in het NK Rapid in Eindhoven. Dit jaar koos hij 
ervoor om mee te spelen in de (open) categorie U25. In deze sterk bezette categorie is 
hij derde geworden.  

• Ook ons ander jeugdlid, Siem van Dael, deed mee aan het NK Rapid in Eindhoven. Hij 
werd tweede in zijn categorie ‘Geboortejaar 2001’, evenals vorig jaar. Onze felicitaties 
gaan naar beide spelers! 

• In oktober reisde Siem ook nog af naar het Hoogeveen Schaaktoernooi. Hij had zich 
ingeschreven voor de Open groep, die zeer sterk bezet was met onder andere 18 groot-
meesters. Siem haalde verdienstelijk 2,5-uit-7 en is uiteindelijk 73e geworden. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 2:  VENLO 1- EINDHOVEN 1      
 
Een verrassende zege 
 
Door Henk van Gool 
 
Misschien wel tot onze eigen verbazing 
wisten we op 10 oktober in eigen huis 
Eindhoven te kloppen. Waar het vorig jaar 
allemaal ‘net niet’ was, lijken we dit keer 
probleemloos onze punten te pakken. Nu 
dus ook tegen een team dat vooraf als één 
van de kampioenskandidaten mocht worden 
aangemerkt.  
Natuurlijk ging het allemaal niet zo gemak-
kelijk als de 5 – 3 overwinning doet gelo-
ven, maar uiteindelijk was het wel ver-
diend. Het scheelde dat Eindhoven niet in 
de sterkste opstelling kon aantreden. Wij 
misten ook twee spelers: Maarten en Thij-
men maar liefst. Maar onze invallers waren 
van beduidend hoger niveau dan de substi-
tuten van Eindhoven. Daar werd het ver-
schil gemaakt. 
 
Bord 1 
Luuk van Kooten (2341) – Joep Nabuurs 
(2305)  ½ - ½  
De beide 2300 spelers ontmoetten elkaar op 
het eerste bord. Het werd een wat vreemde 
Nimzo-Indiër, waarbij Luuk zich zoveel 
pionzetten permitteerde dat zijn koning ei-
genlijk nergens veilig stond. Profiteren van 
die ietwat wankele koningspositie had al-
leen gekund met dames op het bord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Joeps beste kans in deze stelling lag in  het 
onmenselijke 26.., Pb7! 27.cxb6, Td8 
28.Dc4, Pd6 29.Df1, Pe4 30.bxa7, Txa7. 
Onder opoffering van een pion heeft zwart 
zijn paard gecentraliseerd en zijn  torens 
geactiveerd voor een gevaarlijk initiatief 
tegen de witte monarch. Joep is echter een 
mens en geen computer. Na 26.., Dh5+ 
27.Kf2, e4 28.Dd1, Dxd1 29.Txd1 was de 
angel uit het zwarte initiatief. Joep wist nog 
wel een toreneindspel met pluspion op het 
bord te krijgen, maar dit bleek niet vol-
doende voor de winst. 
 
Bord 2 
Rainer Montignies (2259) – Frans Kuijpers 
(2226)  1 – 0  
Rainer speelde op zijn typische positionele 
wijze op een miniem voordeel in de Cata-
laanse opening. De partij deed sterk denken 
aan de partij Giri - Topalov, Norway Chess 
2015, waar een eindspel met precies de-
zelfde materiaalverhouding en pionnen-
structuur op het bord kwam. In de partij 
tussen de wereldtoppers won de witspeler. 
De partij tussen Rainer en Frans leverde 
ook een zege voor de witspeler op. Maar 
niet nadat de Eindhovenaar in gelijke stel-
ling blunderde door zijn loper verkeerd te 
posteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De enig zwakte is a5. Als zwart het zo kan 
spelen dat wit hem alleen op kan halen ten 
koste van zijn e-pion houdt hij het remise. 
49.., Le5 50.Pc1, Lg3 (dreigt.., Ke5) bv. is 
genoeg voor gelijkspel. Frans Kuijpers 
speelde echter 49.., Le3? en moest na 
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50.Kb5, Ld2 op een ongelukkig veld gaan 
staan. 51.Pb2! en nu kan 51.., Ke5 niet we-
gens 52.Pc4+ met stukwinst. 51.., Ke7 52, 
Pc4, Le1 53.e5!, Kd7 54.Pxa5  
en wit won. 
 
Bord 3 
Ankit Majhi (2121) – Henk van Gool 
(2186)  0 – 1  
In deze partij ontstond een Siciliaanse 
structuur, waarin Henk na een onnauwkeu-
righeid in de opening een tijdlang met een 
minnetje genoegen moest nemen. De om-
slag kwam op de 22e zet, toen Ankit niet 
krachtig genoeg voortzette. Henk nam het 
initiatief over en bereikte een voordelig 
eindspel met toren en ongelijke lopers. De 
dominantie over de zwarte velden zorgde 
ervoor dat Henk zijn voordeel beslissend 
kon vergroten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De toren komt met beslissende kracht de 
witte stelling binnen: 49.., Th1 50.Te6? 
hardnekkiger is een loperzet, nu wordt de 
witte koning van pion g2 losgeweekt.  
50.., Ld4+ 51.Ke2, Th2 52.Kf1  
loopt in een matnet 52..,f3 53.gxf3, gxf3 
54.Ke1, Lc3+ 55.Kf1, Kf4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
56.Te8, Th1+ en Ankit gaf op met het oog 
op 57.Kf2, Ld4+ 58.Te3, Lxe3 mat. 
 
Bord 4 
Rudi van Gool (2212) – Jos Sutmuller 
(2161)  0 – 1  
Zelden heeft Rudi er met wit na twintig 
zetten zo beroerd voorgestaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier is duidelijk iets grondig mis met de 
witte stelling. Het paard op b5 is omsingeld 
en heeft geen ontsnappingsroute. Jos had 
nu met 21.., Tfa8 met het idee 22.., Pxa4 en 
23.., Dxb5 op stukwinst kunnen spelen. Hij 
nam echter genoegen met pionwinst: 21.., 
Pxa4 22.Txa4, Dxb5. Dit bleek uiteindelijk 
ook voldoende om het volle punt te kunnen 
incasseren. 
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Bord 5 
Mykola Pechenizkiy (rating ?) – Joachim 
Guddat (2096) 0 – 1  
Joachims partij was volkomen ondoorzich-
tig. Hij gaf per ongeluk een kwaliteit weg, 
maar kreeg er zoveel spel voor terug dat 
niemand de uitslag van deze pot kon voor-
spellen. Door zijn dominantie op de zwarte 
velden wist Joachim enkele pionnen te ver-
overen. Voordat hij kon aantonen dat de 
pionnenwals voldoende was voor de winst, 
knoopte Mykola zichzelf op:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54.Kf3?? de koning grijpt de hand van zijn 
eega 54.., g4+ en moet haar toch laten 
gaan. Wit gaf op. 
 
Bord 6 
Thomas Neuer (2083) – Boris Friesen 
(2094)  ½ - ½  
De Konings-Indische partij kabbelde rustig 
voort, totdat Boris zich gedwongen zag 
Thomas het voordeel van een loperpaar te 
gunnen. Die laatste vergrootte daarop zijn 
voordeel door de zwartspeler ook nog een 
geïsoleerde pion te bezorgen. Dit leidde tot 
pionwinst: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.Lf6, Pb4 30.T3d2, Te8 (na 30.., Td7 
staan er wat erg veel zware stukken op de 
diagonaal h3-c8. 31.Kh2 met het idee 
32.Lh3 wordt dan erg aantrekkelijk) 
31.Txd6 met groot voordeel voor wit. 
Boris verdedigde zich daarna hardnekkig 
en Thomas liet het voordeel langzaam uit 
de vingers glippen. Er ontstond een eind-
spel met toren en ongelijke lopers, dat wel-
iswaar nog een plusje bood voor wit maar 
dat Thomas gezien de stand in de wedstrijd 
niet meer persé op winst hoefde te spelen. 
Hij nam derhalve genoegen met zetherha-
ling. 
 
Bord 7 
Jan Toorman (2046) – Carsten Fehmer 
(2040)  0 – 1  
Carsten stelde zich in de Franse opening 
voorzichtig op en nodigde Jan uit het initia-
tief te nemen. Een gevaarlijk besluit, want 
de witspeler liet zich dat geen twee keer 
zeggen en begon een gevaarlijke opmars op 
de koningsvleugel. Carsten had geluk dat 
Jan op de verkeerde manier de g-lijn open-
de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als wit hier 28.gxh5! speelt is zwart in last. 
Op bijvoorbeeld 28.., Dxh5 volgt 29.e6, 
Te7 30.Df6, De8 31.Ld4 met zeer sterke 
aanval. Na het gespeelde 28.gxf5?, Dxf5 
gooide wit alle remmen los en offerde nog 
eens twee pionnen: 29.Tg5, Dxh3 30.e6, 
Dxe6 het witte initiatief bleek echter on-
voldoende om Carsten nog te verontrusten. 
Die loodste de stelling naar een eindspel 
met twee pluspionnen, dat hij zonder veel 
moeite tot winst schoof. 
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Bord 8 
Bas van der Grinten (1929) – Alessandro di 
Bucchianico (2007)  0 – 1  
 
Bas werd in een Spanjaard al vroeg in het 
defensief gedwongen. Hij verdedigde zich 
goed en wist zich gaandeweg aan de druk 
te ontworstelen. Het vinden van een oplos-
sing voor de problemen had echter veel 
bedenktijd gekost. Op de 39e zet kwam dan 
ook de tijdnoodblunder die, gezien de ge-
compliceerde stelling, in de lucht hing: 
 

 
 
 
 
 
 

39.Te2?? dit kost een stuk. 39.., Tec8 
40.De5, Dxc4 De oplossing van het stel-
lingsprobleem was echter niet makkelijk te 
zien. Hier verzekert 39.Tad1! wit van een 
plusje! Nu faalt de stukwinst 39.., Tec8 
40.De5, Dxc4 op 41.Td7! en zwart moet 
kiezen tussen mat of dameverlies. 
 
Gelukkig hadden we inmiddels voldoende 
bordpunten gepakt om de zege zeker te stel-
len. 
Overigens heersten de zwartspelers die dag 
bij beide strijdende partijen. Alleen Rainer 
wist namens de witspelers een vol punt te 
pakken. Wellicht een reden voor iedereen 
om zijn witrepertoire nog maar eens onder 
de loep te nemen. 

 
 

 

 
 

 
 
Thomas Neuer (rechts) tegen Eindhoven speler en schaaktrainer Boris Friesen 
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KNSB COMPETITIE RONDE 3:  DE PION - VENLO 1
 
Verlamming 
 
Door Henk van Gool 
 
Met twee overwinningen in de bagage 
reisden we af naar Roosendaal. We pakten 
dit keer de trein. Ik wist bij voorbaat dat er 
busvervoer was tussen Eindhoven en Box-
tel, maar het speellokaal van Roosendaal 
ligt te ideaal (200 m van het station) en de 
rit is met groepskorting te goedkoop om de 
kans te laten schieten iedereen een comfor-
tabele reis te bieden. Ondanks de eerste 
plaats in onze groep, konden we hooguit 
voorzichtig optimistisch zijn. Vorig jaar 
kregen we immers klop van dit team. Toen 
misten we weliswaar Rudi en Carsten, 
maar nu waren Maarten en Carsten er niet. 
Gelukkig konden dit keer Rainer en Frans 
meespelen.  
 
Toen de wedstrijd anderhalf uur oud was 
groeide mijn optimisme. Op Bas na, die al 
vroegtijdig op de damevleugel in de pro-
blemen kwam, zag het er bij de anderen 
veelbelovend uit. Plotseling leek er kort-
sluiting op te treden. Het was op één be-
paald moment, dat ik om me heen keek en 
zag dat het zowat gelijktijdig op een hele-
boel borden mis ging. Joep verloor controle 
over de c-lijn, de koning van Rainer kwam 
in zijn blootje te staan, Rudi verblunderde 
een winststelling, ikzelf verloor een pion, 
Thijmen zag zijn voordeel verwateren, 
Thomas miste een nagenoeg winnende 
voortzetting en Bas moest zijn dame geven 
om nog een beetje spel te houden. Alleen 
Frans leek niet beïnvloed door de ‘bliksem-
inslag’ die de ploeg verlamde. Hij was zijn 
sterkere opponent geruisloos van het bord 
aan het schuiven. Ik realiseerde me met 
ontnuchterende zekerheid dat we de wed-
strijd gingen verliezen. 
  
 

Toen de rookwolken waren opgetrokken 
hadden de Roosendalers de strijd al nage-
noeg in hun voordeel beslist. Het stond 3,5 
– 0,5. Het was ook duidelijk dat de overige 
borden niet veel punten voor ons zouden 
opleveren. Uiteindelijk stopte de teller bij 
5,5-2,5. Een ronduit geflatteerde nederlaag. 
Hieronder volgt een opsomming van de 
beslissende momenten in de partijen. 
 
Bord 1 
Joep Nabuurs (2303) – Mark Smits (2203) 
0 – 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zwarte stukken golven als een tsunami 
over de c-lijn de witte stelling in. 33..,Tc1 
34.Txc1, Txc1+ 35.Kh2, Dc5 Joep zag niet 
beter dan zijn paard maar te offeren, in de 
hoop op een beetje tegenspel met zijn da-
me. 36.Pc3, bxc3 Natuurlijk was het bij 
lange na niet voldoende en kon Mark spoe-
dig de felicitatie in ontvangst nemen. 
 
Bord 2 
Stefan Colijn (2277) – Rainer Montignies 
(2267)  1 – 0  
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38.., Td2?! De toren hoort op d6 thuis om 
schaakjes vanaf de zijkant tegen te gaan. 
39.Tc1, Dxb5?? Het was nog niet te laat 
voor 39.., Td6. 40. Lxh5 zwart gaf op. Hij 
verliest na 40.., Dxh5 41.Tc6+ de dame. 
 
Bord 3 
Rudi van Gool (2206) – Jan van Mechelen 
(2232)  0 – 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het meest schrijnende geval van de dag. 
Rudi had even tevoren al een winst gemist 
en krijgt nu nog een kans: na 29.Td6! kan 
zwart meteen opgeven. Hij zag echter een 
gemakkelijkere “winst”. 29.Lxe6?, Dxe6 
30.Td7+, Kf6 31.Df3+? (het eindspel na 
31.Dxe6, Kxe6 32.Txg7 is nog steeds ok 
voor wit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met mat of damewinst dacht Rudi en ook 
Jan stond op het punt Rudi de hand te 
schudden, totdat hij ontdekte dat het met 
die damewinst wel meeviel. 31.., Df5! Op 
32.exf5 volgt immers 32.., Lxf3. In flinke 
tijdnood gooide Rudi er 32.Dd1, Lxe4 
33.Lxc5, Ta6 34.Le7+, Kf7 uit. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zelfs deze stelling is na 35.Db3+ nog ge-
lijkspel. Rudi produceerde echter 
35.Ld6+?? en moest na 35.., Dxd7 vol af-
grijzen zijn tegenstander feliciteren. 
De ultieme horror voor elke schaker. 
 
Bord 4 
Alik Tikranian (2134) – Henk van Gool 
(2204)    ½ - ½  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met 34.., Da7 kon zwart nog trachten pion-
verlies te voorkomen. Na het gespeelde 
34.., Tc8 35.Dd6, Lc4 36.Txb4, Txb4 
37.Dxb4 had Henk geluk dat de pionnen 
allemaal op één vleugel stonden. De stel-
ling was daardoor nog net houdbaar. 
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Bord 5 
Thijmen Smith (2242) – Jordy Schouten 
(2027)    ½ - ½  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met de tussenzetten 17.Txa8, Txa8 18.Dg4, 
Kh7 en nu 19.De2 kon wit een duurzaam 
plusje waarborgen. Thijmen speelde echter 
meteen 17.De2. Nu was 17.., Pd4 het een-
voudigst gelijkspel maar Jordy gaf Thijmen 
nog een kansje op voordeel met 17.., Pb4. 
Handhaving van het loperpaar met 18.Lb3! 
had wit nu nog wat spel gegeven. Thijmen 
ruilde echter 18.Lxb7 waarna binnen de 
kortste keren alle leven uit de stelling ver-
dween. 18.., Dxb7 19.c3, Pa6 20.Ta5,b4 
21.Tfa1, bxc3 22.bxc3, Pc5 23.Txa8, 
Txa8 24.Txa8, Dxa8 25.Lxc5 remise. 
 
Bord 6 
Ivo Kok (2052) – Thomas Neuer (2092)  
½ - ½  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas miste hier een levensgrote kans de 
partij in zijn voordeel te beslissen. Win-
nend is 17..,Pg4 18.g3,Dh5 19.h4,Pxf2 af-
trekaanval! De toren op d1 staat immers 
ongedekt. Op 20.Txd5 (zie diagram) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
volgt 20.., De2 21.Db5, Ph3+ 22.Kh1, Df2 
23.Lg5, Dxg3 gevolgd door 24.., Pf2+. 
Thomas koos voor het rustige 17.., Tef8 
waarna hij later nog wel een toreneindspel 
met een pluspion wist te bereiken. Dat 
eindspel was echter remise. 
 
Bord 7 
Frans Mertens (1894) – Cees IJzermans 
(2077)   1 – 0  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cees heeft zojuist verzuimd het gevaarlijke 
witte paard te slaan. Dit paard zorgt nu 
voor dood en verderf in de zwarte gelede-
ren. 50.Pc4, Tc2 51.Pxe5, Lf6 52.Pxf7, 
Txc3 53.Txc3, Lxc3 54.Pd6+ met twee 
pluspionnen was de winstvoering niet 
moeilijk meer voor Frans. 
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Bord 8 
David Du Pont (2061) – Bas van der Grin-
ten (1926) 1 – 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bas heeft zojuist geslagen op d4. David 
antwoordde met twee gemene tussenzetten. 
19.Txb7!, Dxb7 20.bxc6. In arren moede 
offerde Bas met 20.., b5 21.cxb5, dxc3 
22.cxb7, cxb2 zijn dame in de hoop nog 
iets met zijn vrije b-pion te kunnen doen. 
Helaas bleek het veel te weinig. 
 
Een pijnlijke nederlaag, die onze hoop om 
eindelijk weer mee te kunnen doen in de 
strijd om promotie een flinke optater geeft. 
 
 
SCHAAKBLIND AAN BEIDE 
KANTEN 
 
Door Gerard in ’t Veld  
 
Wikipedia zegt: 
Iemand is schaakblind als hij of zij, in het 
schaakspel, zo verdiept is in een ingewik-
kelde en moeilijke situatie dat een eenvou-
dige zet over het hoofd gezien wordt. 
 
Welnu Ger en Gerard gaven daar in hun 
partij op donderdag 5-11-2015 een sterk 
staaltje van. Uit een geweigerd Morra gam-
biet was na de 14e zet van zwart (e6) de 
volgende stelling ontstaan: 

  
 
Wit aan zet staat beter en Fritz beveelt hier 
0-0 aan, waarmee de eerder gemiste kans 
voor zwart 14. … Pxe5 eruit is (Dxe5 kan 
niet vanwege Pd3+ familieschaak). 
 
Ger echter zag iets beters 15. Lg5 en in zijn 
hoofd was dit schaak! De loper ertussen op 
e7 kan niet vanwege Pc6 en wint was zijn 
idee, ook f6 is niet aan te bevelen, de ko-
ning moet dus gaan lopen. Gelukkig voor 
hem sprak hij dit schaak niet uit, want dan 
was het waarschijnlijk anders gelopen. Wat 
doe ik nou?, dacht hij. 
 
In Gerards hoofd stond het paard op d4 nog 
op f3, hij zag dat Le7 niet kon vanwege 
Pc6 en ook dat f6 niet aan te bevelen was. 
De dame weg dan maar en waarom dan niet 
Dc7 met dubbele aanval op pion e5! Dan 
moet hij terug met paard of loper of f4 doen 
dacht hij, daar kan Ger mooi over naden-
ken. 
 
Na de zet van Gerard stiet Ger een kreet uit, 
‘die had je zo kunnen pakken’, zei hij wij-
zend naar de loper op g5. Oh nee! En wan-
hopig hief Gerard zijn armen in de lucht. 
Hierop werd besloten tot remise om dat 
beide partijen niet meer in staat waren om 
na te denken of stukken te verplaatsen. 
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GEERTS COLUMN 
Circus Maximus    
 
 
Door Schakie Splinter 
 
Met afgrijzen 
heb ik enige 
tijd geleden 
kennis geno-
men van het 
faillissement 
van Circus 
Renz.  
 
 
U weet ongetwijfeld dat allereerst de zoge-
naamde wilde dieren door onze regering in 
de ban werden gedaan. Nu is het ome Fis-
cus die heeft toegeslagen. Er was geen va-
riant meer te bedenken om nog in afge-
slankte vorm verder te gaan.  
 
Daarmee, schaakvrienden, zijn wij nog het 
enige circus in Nederland.  Weliswaar niet 
meer Koninklijk Erkend, maar daar malen 
we niet om. En gezien de titel boven dit 
stuk begrijpt u dat ik na het eventueel ter 
ziele gaan van het huidige Circus Strijbos 
reeds de naam heb bedacht waaronder we 
onze schaak kunsten zullen blijven verto-
nen. In een geheime bestuursvergadering is 
ook de naam Circus Siemsalabiem overwo-
gen, maar dit vond men nog wat prema-
tuur.  
 
Dat Maximus geeft ons natuurlijk iets van 
een Romeinse allure. Daar waren wilde 
dieren ook heel gewoon. Menigeen werd er 
voor de leeuwen geworpen. Door de tijgers 
aan stukken gescheurd of vertrapte door 
een op hol geslagen olifant of buffel.  
 
Dan gaat er in de Venlose variant heel wat 
beschaafder aan toe. Edoch is een waar-
schuwing op zijn plaats. Nu we bij de 
Leeuwen en de Tijgers in de play-off fase 
zijn beland,  is het raadzaam voor toe-

schouwers enige afstand tot het strijdtoneel 
in acht te nemen. Het is immers niet onaan-
nemelijk dat de getergde leeuwen of tijgers 
na het opvreten van het schaakbord nog 
appetijt hebben in een wat te opdringerige 
toeschouwer.  
 
En persmuskieten raad ik al aan om met 
een sterke telelens hun plaatjes te schieten. 
Wanneer u een kat in het nauw rare spron-
gen ziet maken, gelieve dan de wedstrijd-
leiding te waarschuwen. 
  

________________ 
 

 

 
Geert Hovens tegen Peter Bruls van 
Hoensbroek ME  tijdens de tweede ronde 
van de LiSB competitie op zondag 15 no-
vember 2015
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Schaesberg I vs. Venlo II 
  

Ronde I 
  

Seizoen 2015-2016 
  

  
Door: Nico van der Hoogt  
 
 

 
 
  

 

Scheve Schaets in Schaesberg 
 

    U moet het deze keer doen met een 
verslag van mijzelf. Immers daartoe 
aangewezen door captain Marcs oekaze 
– Nico, jij maakt ditmaal het bericht – 
kruip ik nog maar eens in de rol van on-
bezoldigd verslaggever, analist en dui-
der. Nee, geen ouwerwetse overdadige 
verhalen ditmaal, maar een korte, koele 
schets van… Venlo Twee’s seizoen-
startnederlaag.  
 Heb ik weer. 
 Goed. U heeft recht op een toelichting 
op de zeperd die wij in het ‘Streeper-
kruis’ op de broek kregen. En sommige 
teammakkers leggen daarbij persoonlijk 
verantwoording af. Venlo II immers een 
ploeg met karaktervolle spelers die niet 
terugdeinzen de hand in eigen schaak-
boezem te steken en kond te doen van 
‘hoe het zo gekomen is’… 
 
  De kick-off wordt door Jos voor zijn 
rekening genomen. Hij berichtte mij het 
volgende. Lees en huiver… 

Hallo Nico, 
  
ik heb van Marc vernomen dat jij een 
verslag schrijft over deze ongelukkig 
verlopen wedstrijd. Ongelukkig omdat 
Peter tamelijk gemakkelijk remise had 
kunnen maken, maar vooral omdat ik 
zelf op zet 39 in tijdnood een vrij een-
voudige winst miste (als ik de juiste zet 
had gespeeld, was het ondekbaar mat 
geweest ). Daarna had het remise moe-
ten worden, maar ik meende verder op 
winst te moeten spelen, maakte een ern-
stige rekenfout en verloor zelfs nog . 
Hier zijn de zetten van deze uiterst wis-
selvallige partij (met licht commentaar). 
  
 Bord 1  
 
□ Jos Rievers 
■ Rien Seip 
 
1.Pf3 Pf6 2. g3 g6 3. Lg2 Lg7 4. 0-0 0-
0 5. d4 d6 6. b3 e5 7. dxe5 dxe5 8. Lb2 
Pfd7 9. e4 De7 10. Pc3 c6 11. a4 a5 12. 
Pd2 beter La3 om het paard naar c5 te 
lokken, zodat het niet meer naar d4 kan 
zoals later in de partij… Td8 13. De2 
Pf8 14. Pc4? beter alsnog La3 om daar-
na het paard op f8 te kunnen slaan … 
Pe6 15. La3?  nu is deze zet volstrekt 
zinloos en brengt wit in grote problemen 
… Dc7 16. Tad1 Pd4  uiteraard. Zwart 
staat nu duidelijk beter 17. De3 dia! 
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Nog het beste. Niet Dd3 Lg4! en wit 
verliest materiaal…  Le6  maar niet 
Pxc2? vanwege Db6 ! en wint 18. Pe2 
wel haast gedwongen, want zwart dreig-
de met b5! gevolgd door b4 een stuk te 
winnen. Daarom was 15. La3 ver-
keerd… Lxc4 19. bxc4 Pxc2 20. Dc1 
Pxa3 21. Dxa3  en zo staat wit zonder 
enige compensatie een pion achter. Tot 
overmaat van ramp was ik hier al in 
tijdnood, terwijl mijn opponent nog veel 
meer tijd op de klok had, zodat ik er 
weinig vertrouwen meer in had… Pa6 
22. Dc1 Lf8 23. f4 Lc5 + 24. Kh1 Ld4 
25. f5 Lc5 ineens begint zwart planloos 
te spelen. Hij had beter op zet 22 het 
paard naar c5 kunnen spelen  26.g4 
Txd1 27. Txd1 Td8 28. Tf1 Pb4 29. 
Dg5 Pc2 30. f6 Hallo! Dia! (N.) 
 

 
 
…Pe3??  ik kon mijn ogen niet geloven. 
Dit kost gewoon  een stuk 31. Dh6 
Lf8 32. Dxe3 (tja...) Dd7 33. Pg3 Dxg4 
we zaten nu beide in flinke tijdnood, 
zodat ik pardoes een pion weggaf. Het 
pakt echter goed uit voor wit 34. Tg1 
Td4? de verliezende zet. Meteen Td1 
was in ieder geval beter geweest 35. 
Pf5! the winning move, tenminste als 
wit het correct verder speelt… Td1 na 
gxf5 wint wit met Lf3 de dame en na 
Df4 ruilt wit de dames en wint dan een 

volle toren op d4 36.Ph6+ Lxh6 37. 
Dxh6 Txg1+ 38. Kxg1 Dd1+ 39. Lf1??  
 

 
 
In het zicht van de haven strandt wit. 
Winnend is natuurlijk Kf2. Zowel na 
Dd4+ als na Dc2+ speelt wit 40. Kg3 en 
op Dd3+ wint dan 41.Lf3 en op Dc3+ 
volgt fraai 41. Kg4!. Een mooi voor-
beeld van een winnende wandelkoning! 
… Dd4+ 40. Kg2 Dxe4+ 41. Kg1 Dd4+  
we hadden beide op het nippertje de 40 
zetten gehaald en dus weer tijd om na te 
denken. Na een paar minuten speelde ik 
het vreselijke 42. Kg2? Uiteraard had ik 
42. Kh1 moeten doen, waarna zwart 
eeuwig schaak moet geven 42. Kg2? 
Dg4+ nu drong het ineens tot me door 
dat ik ook de f-pion ging verliezen 43. 
Kf2 op Kh1 volgt Df3+ met winst van 
de f-pion… Df5+ 44. Kg1 Dxf6 nu heeft 
zwart al 4 pionnen voor het stuk 45. De3 
Dd6 46. c5?? hier maakte ik wel een 
zeer ernstige rekenfout. Ik meende dat 
het eindspel na dameruil voor mij ge-
wonnen was, omdat ik dacht de d- pion 
op te kunnen halen met de koning, maar 
daar klopt helemaal niets van… Dd4 47. 
Dxd4 exd4 48. Kf2 Kg7 49. Lc4 (want 
op Kf3 komt f5) f5 50. h4 ook na 50. 
Le6 Kf6 51. Lc8 Ke5 52. Lxb7 Kd5 ge-
volgd door Kxc5 wint zwart… Kf6 51. 
Kf3 h6 52. Lf1 Ke5 53. Lc4 g5 54. 
hxg5 hxg5 55. Ke2 hier had ik natuur-
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lijk op moeten geven, maar uit pure 
frustratie speelde ik nog een aantal zet-
ten door. Ik geef ze voor de volledig-
heid… g4 56. Lf7 Ke4 57. Le6 g3 58. 
Lc4 f4 59. Ld3+ Kd5 60. Kf3 Kxc5 61. 
Lf1 Kb4 62. Kxf4 Kxa4 63. Kxg3 Kb3 
en hier hield ik het voor gezien. Een 
partij om zo snel mogelijk te vergeten!” 
Dixit Jos.  
 
Zo! Hierbij vergeleken is een ritje in de 
Python gelijk een uitstapje van de be-
jaardensoos naar Madurodam. 
Even bijkomen met een lollige cartoon.  
Speciaal voor onze leden met een ach-
tergrond ‘made in Germany’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
“So so, Gäulsche, Schach gibbe willscht? 

Nicht wenn ich dich fessele!” 
 

 Verkläring: fesseln=pennen, ook: vast-
binden. 
 Jans verhaal is korter. Slordig noteren 
verhinderde een juiste reconstructie van 
zijn verliespot tegen Bert Corneth. 
Slechts de opening kan ik u melden; een 
‘geweigerde’ Morra. 1.e4 c5 2.d4 cd4: 
3.c3 d3 4.c4  That’s all folks! 
 
 Beter nieuws komt van het tijgerfront, 
van Geert dus.1 
                                                 
1 Tijger. Bedoeld wordt onze wedstrijdleider. Ik ga er 
soms te gemakkelijk van uit dat ‘iedereen’ dat wel weet.  

Die beet ook ditmaal flink van zich af. 
En kreeg onbedoelde hulp van Schaes-
bergse zijde. Hier brult hij zelf: 
 
 Bord 2  
 
□ Vincent Sewalt    1980 
■ Geer’T’ Hovens  1914 
 
1.c4 Pf6 2.Pc3 e6 3.g3 d5 4.cxd5 exd5 
5.d4 c6 6.Lg2 Pbd7 7.Pf3 Le7 8.0-0 0-
0 9.Te1 Te8 10.a3 Pf8 11.Lg5 h6 
12.Lxf6 Lxf6 13.e4 dxe4 14.Pxe4 Lg4 
De druk op de isolani op d4 wordt op-
gevoerd. Pe6 komt er ook aan. 15.Pxf6+ 
Dxf6 16.Db3 Lxf3 17.Lxf3 Pe6 En voi-
là, d4 valt. Als wit op b7 slaat, gaat pion 
b2 er ook aan. Maar natuurlijk moet de 
loper eerst weer terug. Diagraham!! 
 

 
 
18.Lg2 Pxd4 19.Dxb7 Teb8 20.De7 
Dxe7 21.Txe7 Txb2 22.Td1 Td7 is hier 
beter …Td8 23.Tde1 c5 [23…a6 
24.Te8+ Txe8 25.Txe8+ Kh7 26.Ta8 
Tb6] 24.Txa7 Pe2+ 25.Kf1 Tdd2 dia klein 
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Deze stelling had ik beoordeeld als zeer 
gunstig, maar de vlieger gaat niet op, 
tenzij…. 26.Le4 g6 27.Tb1 Wit kiest de 
verkeerde toren om af te ruilen, natuur-
lijk moet hij Tb7 spelen…Txb1+ 
28.Lxb1 Pc3 Dank u. 0-1 
 

 
 
 
 
“Det sjneej holt, of 
neet denn, luuj?” 
 
 
 
 

Tikkie minder goed verging het Hans 
tegen Bram. Een wat wankele openings-
opzet zijnerzijds had al na 13 zetjes ca-
tastrofaal kunnen uitpakken… 
 
 Bord 6  
 
□ Bram Brassé 
■ Hans van Mulekom 
 
1.d4 Pf6 2.Lf4 d5 3.e3 e6 4.c4 Le7 
5.Pc3 a6 6.Pf3 b6 7.h3 Lb7 8.Tc1 dxc4 
9.Lxc4 Pbd7 10.0–0 Tc8 11.d5 exd5 
12.Pxd5 Pxd5 13.Lxd5 diagram a.u.b.  
 

 
 

c6?? [13...Lxd5 14.Dxd5 Pc5 15.Dc4] 
14.Le4? Verzuimt om onze man uit 
Nieuwstad stante pede het schaaklicht 
uit te blazen, en wel met: 14.Lxf7+! 
Kxf7 15.Db3+ Ke8 16.Tfd1 Lf6 17.Td6  
Zwart kan geen vin meer verroeren en 
moet machteloos toezien hoe de witspe-
ler wenst te executeren. O, en weet u 
nog dat ze wel eens zeggen dat dat 
schaken toch zo leuk is? Hans' stelling 
blijft trouwens verder niet meer te red-
den... Op miraculeuze wijze weet hij, uit 
teambelangen, de strijd nog zeer lang te 
rekken. Vergeefs. 
 

 Komen we terecht bij ene Nico (ik). Ik 
nam het op tegen Berts (bord 8) zoon, 
Eric.  
 
 Bord 5  
 
□ Nico van der Hoogt 
■ Eric Corneth 
 
B09, Aljechin 
 
1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.d4 d6 4.Pf3 Lg4 
5.Le2 e6 6.0–0 Pc6 7.c4 Pb6  plaatje 
 

 
 

Tot zover gesneden theoretische Al-
jechinkoek. Wil wit de licht suspecte 
zwarte Aljechin bestrijden, dan ‘moet’ 
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nu 8.exd6 cxd6 9.d5! geschieden. Ietwat 
gedachteloos meende ik met 8.Pc3 de 
theorie te verrijken. Echter na …dxe5 9. 
dxe5 is alle voordeel vervlogen. Logisch 
dus dat het allemaal op een remise uit-
draaide. 
 
 Vervolgen we met onze oud-
penningmeester en oud-wedstrijdleider, 
Piet uit Panningen. Hij speelde een 
enerverende pot, waarin P. diverse ma-
len de schaakdood in de holle ogen 
ziet… 
Het erelid zelf. 
 
 Bord 4  
 
□ Reinhard Krug 
■ Piet P.W.Thijssen 
 
1.Pf3 d5 2.c4 c6 3.b3 Pf6 4.Lb2 g6 
5.g3 Lg7 6.Lg2 0–0 7.0–0 Pa6 (hier 
wijk ik af vd theorie) 8.d3 [8.d4] 8...Lg4 
9.Pbd2 Pc7 10.Tc1 a5 11.a3 Dc8 
12.Te1 Lh3 13.Lh1 h6 14.Tc2 Td8 
15.Da1 g5 16.e4 dxe4 17.Pxe4 Ph5 
[17...Txd3 18.Pxf6+ exf6 19.Lxf6 Df8] 
18.Lxg7 Pxg7 19.d4 Df5 20.Td2 Pge6 
21.Dc3 f6 22.b4 Kf7 (?N.) dia, nu! 

 

 
23.Pc5 [23.b5! cxb5 24.d5 Pg7 25.d6 
Pce6] 23...axb4 24.axb4 Ta7 (wit staat 
zeer goed) [24...Pxc5 25.bxc5] 25.Pxe6 
Pxe6 26.De3 [26.d5 cxd5 27.cxd5 Pg7 
28.Tde2 Te8 29.Dc5 Diagram #] 
26...Taa8 27.d5 cxd5 28.Pd4?? 
[28.cxd5 Pf4 29.Dxe7+ Kg8 30.d6 Td7 
31.De3 wit met een grote plus] 
28...Pxd4 29.Dxe7+ (?? N.) 
 

 
 
en nu wint Kg6! 29...Kg8? [29...Kg6 
30.Txd4 (30.Dxd8 De6 31.Txe6) 
30...Te8 31.Dxe8+ Txe8] 30.Txd4 Td7 
31.De2 dxc4 32.Dxc4+ Kg7 33.Le4 
Te7 34.f3 Dc8 35.Ted1 De8 [35...Dxc4 
36.Txc4 Ta2 37.Tc2 (37.f4) 37...Txc2 
38.Lxc2 Te2] 36.Dc3 Tc8 37.Db2 h5 
38.Td6 Te6 39.Td7+ Te7 40.T7d5 
dreigt Txg5+ 40...Kf7 41.Td6 Te5 
42.T1d5 [42.f4 gxf4 43.gxf4 Te6 
44.Db3 Kf8 45.Dxh3 Txe4 46.Txf6+] 
42...Tc7 [42...De7] 43.b5(?? N.) 
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Winnend: 43.Txe5 Dxe5 44.Dxe5 fxe5 
45.Th6 dreigt Th7+ 45...Tc1+ 46.Kf2; 
43.Lg6+ Kxg6 44.Txe5 Tc1+ 45.Dxc1 
Dxe5 46.Td1 deze variant liet Reinhard 
me na de partij zien] 43...De7 44.Dd4 
Txd5 45.Dxd5+ Kg7 46.Td8 Le6 
47.Dd6 Df7 [47...Dxd6 48.Txd6 Te7 de 
stelling is gelijk] 48.b6 Te7 49.Dd4 
Lh3 50.Td5 Kf8 51.Td8+ Kg7 52.Td5 
Kf8 53.Td8+ Kg7 54.Td5 hier bood 
Reinhard remise aan mede doordat 
Schaesberg de wedstrijd ging winnen. 
Het was een spannende partij met ont-
zettend veel tactische kansen voor bei-
den. ½–½ 

 
Pffff…,effe bijkomen… 

 
  
 Dan naar veelvuldig clubkampioen Pe-
ter. Hij bedient zich de laatste jaren 
meer & meer van openingen die eh… 
een verrassende eigenzinnigheid met 
zich torsen. P. trof daarbij eens te meer 
op Fred… 
 
Bord 3  
 
□ Peter Schoeber 
■ Fred Scheeren 
 
1.Pf3 d5 2.b4 Pf6 3.Lb2 g6 4.e3 Lg7 
5.c4 c6 6.a4  

Voorwaar, geen alledaags begin. Peter 
‘wandelt auf den Spuren’  van wijlen 
Willi Schmitz die in de herfst van zijn 
schaakleven ook vaak de randen op-
zocht.  
Diagram na 6.a4 
 

 
 
Maar goed. De pot verloopt verder zon-
der ophef of rumoer en koerst regelrecht 
op een puntendeling af. Tot Peter op de 
46ste over een onvervalste bananenschil 
uitglijdt met mortale gevolgen… 
 

Diagram na 45…Pg4 
 

 
 
Er zijn nu een aantal zetten die het remi-
sepad opgaan, bijv. h3, Ph8 (!), Kd5, 
Kd3. Tot algeheel afgrijzen van alles en 
iedereen die Venlo II een warm hart 
toedraagt, speelt Peter echter: 46.Pe5+ 



 20 

Met de fatale afloop: 46...Pxe5 47.Kxe5 
Kg2 48.Kf6 g5 49.Kg6 Kxh2 50.Kxh6 
g4 0–1  Kan zelfs Peter overkomen. 
 
 Tot slot onze eminente teamleider 
Marc. Drukke besognes verhinderden 
een verslag van zijn eigen hand. Ook hij 
hield het Venlosche Vaandel hoog… 
Maar niet eerst dan nadat zijn witte Sici-
liaan volledig dreigde te ontsporen… 
Pericoloso, zie cartoon verderop! 
 
Bord 7  
 
□ Marc van der Lee © 
■ Bert Coenen 
 
We komen erin na zet 18…Pg4 
 

 
 
Een Siciliaan is vreselijk uit de hand 
gelopen. M. moet al alle zeilen bijzetten 
om niet al pardoes te kelderen…  
Maar weer weet hij zich te handhaven 
met het al zo vaak door mij beschreven 
‘van der Lee’ effect. 2 Diverse malen 
snoof ik die middag de mij bekende 
geur op van 1 zweem van zwavelzuur, 
zweetvoeten & zwabberdaas.  
“Magic Marc rides again!” wist ik.  

                                                 
2 ‘van der Lee’ effect→de opponent krijgt groot voor-
deel, verdwaalt echter onder invloed van Marcs Magie. 

En Bert verzuimt op zetten 26, 33, 37 en 
38 een dodelijke kill. 3 Vaart zelfs de 
remisehaven voorbij. En ja hoor, Marc 
slaat toe. 
Rampdia na 45.b4 
 

 
 
Het paard moet wijken en M. gaat win-
nen over de c-lijn. Piece of cake. 1-0 
 
Generaal totaal: Schaesberg-Venlo II:   5-3 
 
Ondertussen in Little Italy… 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

“Signore Lee, you mussete paye Don Nicolo 
500 buckse  for playink badly the Sicilian  

openingse. E contanti subito!” 
 
Nico, November 2015 

                                                 
3 ‘dodelijke kill’, ja, pleonasmetje, klopt. 
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FOTO’S LISB RONDE 2 OP ZONDAG 15-11-2015 
 

 
 

Ad Burgmans tegen van Dai Heinen van ’t Pionneke.   
V.l.n.r. Eric Barentsen, Gerard in ’t Veld en Joep Nabuurs kijken toe. 
 

 
 

Piet Thijssen slaat gade hoe Peter Schoeber opent  tegen Theo Pluymen van Hoensbroek ME. 
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BOEBS COLUMN 
Wijk aan Zee 2016 
 
Door Boeb Jacobs 
 
Tata Steel, het 
klinkt als de ou-
verture (opening) 
van de wereld be-
roemde vijfde sym-
fonie van Ludwig 
van Beethoven. En 
voor schakers is 
het even verwach-
tingsvol,  
tatatatá…. 
 
Enkele grote muzikanten schaakten ook, 
sommigen heel sterk. De concertpianist 
Mark Taimanov haalde de laatste acht bij 
de strijd om de wereldtitel. Toen verloor hij 
van Bobby Fischer, met zes nul. 
Het prestigieuze Tata Steel schaaktoernooi 
staat weer voor de deur. Het wordt van 15 
tot 29 januari in Wijk aan Zee voor de 
78ste keer georganiseerd. Vijfhonder-
dentachtig amateurschakers openen het bal. 
Zij beginnen op vrijdag 15 januari om half 
zeven in de avond met het leukste onder-
deel, de weekend vierkampen. 
‘De intocht der gladiatoren’ (Giuseppe 
Verdi) is op zaterdag 16 januari om 13 uur. 
Dan zullen 28 topschakers uit de hele we-
reld in twee grootmeester groepen in de 
arena van de ‘Moriaan’ beginnen aan de 
strijd om de dood of de gladiolen. 
Het ijzersterke deelnemersveld, met aan het 
hoofd de Noorse wereldkampioen Magnus 
Carlson, staat garant voor geweldige 
schaakpartijen. 
Wij, de meer gemiddelde stervelingen, zul-
len het op dit punt met een tandje minder 
moeten doen. 
 Realist als ik ben, doe ik daar niet moeilijk 
over. In mijn geval, en dat is geen veront-
schuldiging voor mijn louter op toeval ge-
baseerde speelstijl, is het ‘spelletje’ altijd 
eerder middel dan doel geweest. Door het 

schaken heb ik Limburg leren kennen en 
het beste deel van haar bewoners. Toch?. 
Na dit verhaal zal het wel niemand verba-
zen dat ik niet alleen voor het schaken naar 
Wijk aan Zee ga. De sociale contacten die 
ik daar had en heb, blijven mij meer bij dan 
mijn schaakpartijen. Ook al omdat die vaak 
op een hoger niveau lagen. Zoals de ken-
nismaking met een gezin uit Armenië: va-
der, moeder en hun toen tienjarige veelbe-
lovende dochter. De jongedame had een 
rating van rond de 2000 en won in groep 2. 
De familie was bevriend met ex bewinds-
man professor Willem Vermeent die hun 
verblijf in Wijk aan Zee begeleidde en hun 
chauffeur was. 
Een man van niveau die wij leerde kennen 
is Geurt. Geurt is niet de eerste de beste, 
want hij is directeur bij de Algemene Re-
kenkamer. Maar goed rekenen kon hij niet: 
in de laatste ronde toen hij al zeker was van 
de tweede plaats bood hij in gelijke stand 
remise aan, terwijl hij bij winst nog eerste 
had kunnen worden. 
Maar eerlijk is eerlijk niet alle contacten 
lagen op dit niveau. Zeker niet met de man 
die mij jaar in jaar uit vraagt hoe het toch 
met de schaakclub uit Oegstgeest gaat. 
Waar we het aan te danken hebben is on-
duidelijk, maar er is ook een man, hoe hij 
heet of waar hij woont, weten we niet, maar 
ere zij zijn naam want hij komt Tineke al 
jarenlang een glas wijn brengen. 
De begroeting door Gerda, de enige vrou-
welijke internationale scheidsrechter, wordt 
ook steeds hartelijker. Die innige relatie 
heb ik geheel te danken aan het feit dat ik 
onder haar leiding alle partijen van een 
toernooi met wit heb gespeeld, niet met 
voorbedachten rade, maar door domweg 
steeds op de laatste lege stoel plaats te ne-
men.  
Tenslotte herinner ik mij een humorist. 
Toen ik hem vertelde dat een deel van de 
Venlose deelnemers intern bij de Struisvo-
gels speelden vroeg de grapjas of die lui 
voor het schaken of voor het zand naar 
Wijk aan Zee kwamen. 
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Door: Nico van der Hoogt 
 

Humores 
  De antieke Grieken waren in die da-
gen voor onze jaartelling de overtuiging 
toegedaan, dat de menselijke gemoeds-
toestand werd bepaald door de hoeveel-
heid van - en de mate van (on)balans 
tussen - vier van onze lichaamssappen, 
oftewel humores (Latijn). 
 Grondlegger van dit gedachtegoed was 
de Griekse arts Hippocrates van Kos die 
daarmee de vader werd van de huidige 
geneeskunde, die ons o.a. de pleister, de 
steunkous en het paracetamolletje ople-
verde. Zijn naam betekent paardentem-
mer.  
 Hij onderscheidde vier lijfsvochten: 

- bloed 
- gele gal 
- zwarte gal 
- slijm 

 Al naar gelang het overheersende sap, 
deelde Hippo4 de mensheid in, in vier 
temperamenttypen. Overheerste de hu-
mor bloed, dan had je te maken met een 
sanguinicus, een vurig en energiek 
mens. Met Dracula als schoolvoorbeeld. 
Domineerde de gele gal was het oppas-
sen geblazen, want dit cholerische type 
kan snel kwaad worden. In hedendaags 
vakjargon: het korte lontje. Was de 
zwarte gal in (te) ruime mate aanwezig, 
zag men een neerslachtige mens, zwart-
gallig en melancholisch. Tot slot was 

                                                 
4 “Hippo”, voor intimi 

diegene met een surplus aan slijm de 
flegmaticus, de weinig emotionele homo 
sapiens. “Och, ik zie straks wel…” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hippocrates van Kos. (460-370 v. Chr.) 
 
 Wat dit alles met schaken van doen 
heeft? Nou ja, niks of bijna niks. Het 
kàn namelijk ook onder schakers zo ge-
legen zijn – het zijn soms net mensen – 
dat er een zodanige sapbalans en kwan-
titeit der humores aanwezig is, dat zij 
bijwijlen uitbarsten in humor. In het 
vrije veld is humor alleen bij de nazaten 
van Adam & Eva waargenomen.  
Dit wordt dan handen en voeten gege-
ven door een humoristische boodschap. 
Een grap, een geintje, een gebbetje of 
een lollig verhaaltje. Er wordt daarna 
soms gelachen. Omdat humor een zeer 
subjectief fenomeen is, wordt er vaak 
zeer verschillend op gereageerd. “Flauw 
zeg!”, “Keileuk!”, “Gossie wat melig!”, 
“Ik kwam niet meer bij mezelf van het 
lachen!”, “Ha, ha ,ha!”,  zijn zo wat 
varia.  

Stan & Ollie 
 
Slastok hu-
mor (slap-
stick) in: 
 
“Utopia”   
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In het licht van bovenstaande, is het 
wellicht interessant om uw medemens 
eens door deze bril te gaan bezien… 
  Genoeg hierover.  
  Ik kwam hier allemaal op, toen ik wat 
oude jaargangen van het clubblad door-
vlooide uit de jaren ‘50. Diverse ano-
nieme inzenders schreven indertijd vaak 
geinig bedoelde stukjes. Zij verscholen 
zich, soms niet zonder reden, achter il-
lustere pseudoniemen als: “Balk in Ei-
genoog”, “J’Adoube”, M.A.T.Zetter” en 
“Schakera”. Met vitriool als inkt. 
 Altijd humor? Ach… Leest u zelf. 
 Hier ter illustratie een tweetal brieven 
van ene ‘Willum’ in de bladen van juli 
en october 1954. 
 
Brief van Willum 
 
“Wat Willum kort onlangs geleje ervoer, is 
ontboezemend voor alle thuisschakers. De 
bezoekende bedoel ik. Mijn tegenpartij liep 
in de ziektewet. Niet hard, doch al een hele 
poos; hij had me verzocht bij hem thuis de 
beslissende partij te komen spelen. Ik deed 
het, want alhoewel je soiets eigenlijk liever 
niet doet, het staat zo rottig. 
Na een korte begroeting als gold het ie-
mand die een extra bijdrage komt frage 
voor de dooiekas, mocht ik in de salon ko-
me. Een honneponnerige echtgenote ont-
deed mij van mijn pet, terwijl mijn tegen-
stander, hoewel soas gezegd in de ziektewet 
liep, rochelend en languit op de sofa lag. 
Naast hem, in een glaassie op een bankje, 
stond zijn gebit. Ik herkende hem niet. Toen 
ik in de richting van het ziek vierend per-
soon liep, zei zijn vrouw as dat ie alleen uit 
zijn eigen wakker mag worden. Waarop ik 
mijn pet nam en mij Dorawaarts heb bege-
ven.” 
Willum    
 
Daar moet trammelant van zijn geko-
men op de vereniging… 
Een tijdje later meldt hij zich weer. 

“Onlangs geleje gong ik met een schaakgo-
zer spele om een pakkie kauwgummie, als u 
weet wat ik bedoel. De knaap had blijkbaar 
al enige etmalen zijn aangezichtsharen niet 
meer verwijderd. Daarbij zichzelf, naar het 
zo scheen, al geruime tijd zijn handen niet 
meer gewassen. Ik sei so tegen die Stop-
pelman toen ie verloren had en mij de vijf 
wouw geve: seg malle eppie, is bij jou thuis 
de kat pleite? Hoe so, vraagtie frijer ook 
nog! Ik sei so: Stoppelman, kijk nou es hier 
knapie, wat wil jij Willum daar in sein hand 
drukke? Het lijkt wel een verfomfaaide biet. 
Er sit so onsuinig het roet onder je vinger-
parlemoer, dat je daar de stadsreiniging 
wel ken bijhale. Neen dames en here om U 
so maar es te noeme, op dat punt is Willum 
fijngevoelig; ik hou van een stevige poot, 
maar dan schoon. Dora sou me trouwes 
wat anders vertelle seg. Zindelijkheid gaat 
bij haar boven alles. As ik me orgel heb 
doorgesmeerd5, laat se me de handen schu-
ren met een speciaal voor dat doel gereser-
veerde ronde borstel met lange steel. Tot-
dat Dora segt dat het voldoende is, want 
het staat so netjes als je bij het publiek 
komt, segt se.” 
Tot de folgende keer. 
 
 
 
 Och, het waren andere tijden. Zwarte 
Piet mocht nog, de winters waren altijd 
bitter koud en de kinderen leerden braaf 
de tafeltjes… 

 
 
 
 
 
 
Schakende 
Grieken 
 

 
Nico, november 2015 
 
                                                 
5 “…me orgel doorsmere…” enz., ik verzin dit niet. 
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RESULTATEN ENQUETE 
OVER CLUBBLAD 
 
 
Door Peter Smith 
 
Begin oktober verstuurde de redactie van 
het clubblad een enquête aan de leden om 
te achterhalen hoe de leden dachten over de 
weergave van de partijen in het clubblad en 
op de website. Inmiddels is heeft 42 % van 
de leden geantwoord en kunnen we de 
stand van zaken opmaken. 
 
De conclusies kan ik als volgt samenvatten: 

• Zonder uitzondering vinden alle res-
pondenten het clubblad waardevolle 
informatie bevatten. 

• De grote meerderheid (85 %) van de 
respondenten vindt dat er aandacht 
moet worden besteed aan partijen in 
het clubblad. 

• De meeste respondenten (73%) vin-
den dat in het clubblad óf een mix 
van volledige partijen en fragmenten 
moet worden getoond óf alleen maar 
fragmenten.  

• Een meerderheid van de responden-
ten (65%) vindt dat een selectie van 
de partijen in het clubblad moeten, 
en alle partijen op de website óf een 
selectie op de website. 

 
Daarnaast zijn er verschillende nuttige sug-
gesties gedaan om het clubblad te verbete-
ren. Met deze resultaten kunnen we een 
duidelijke koers uitzetten t.a.v. bovenstaan-
de punten. 
 
Ik wil dan ook iedereen hartelijk bedanken 
voor de tijd die ze hebben genomen om de 
vragen te beantwoorden. 
 
 
 

PARTIJEN OP WEBSITE 
VENLOSE SCHAAKVERENI-
GING 
 
Door Bas van der Grinten 
 
Sinds enige tijd kunnen via onze website 
partijen van onze leden worden nagespeeld. 
Tijdens de laatste algemene vergadering 
(op 27 augustus 2015) is afgesproken dat 
deze partijen voor derden worden afge-
schermd, waardoor alleen leden van de 
VSV deze met een ‘log-in’ kunnen bekij-
ken. Deze log-in is inmiddels geïnstalleerd. 
 
Dit betekent dat voor het bekijken van de 
partijen een gebruikersnaam en wacht-
woord ingevoerd moeten worden. Deze zijn 
inmiddels aan alle leden meegedeeld per 
mail op 17 oktober. 
Indien gewenst kunnen deze ook worden 
opgevraagd bij secretaris Bas van der Grin-
ten (077-3523420) of een ander bestuurslid. 
 
Er zijn nu, naast onder meer partijen uit het 
laatste Open Kampioenschap van Venlo, 
ook alle partijen van Venlo 1 uit de eerste 
drie ronden van de KNSB-competitie en 
die van Venlo 2  uit de eerste ronde van de  
LiSB-competitie te bekijken. 
Binnenkort zal nog meer worden toege-
voegd. 
 
Input vanuit de leden is uiteraard van harte 
welkom! Partijen (liefst met commentaar!) 
kunnen hiertoe worden gemaild naar Bas 
van der Grinten, mailadres zie voorin dit 
blad. 
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INTERNE COMPETITIE, per 19 november 2015 
 
Door Geert Hovens 
 
 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Max Warmerdam  0,5 0 1 2  0,5 0,5 4,5 
2 Nico van der Hoogt 0,5  0 0,5 0  0 1 2,0 
3 Maarten Strijbos 1 1  1 1  1 0 5,0 
4 Geert Hovens 0 0,5 0  0  0 0 0,5 
5 Henk van Gool 0 1 0 1   1 1 4,0 
6           
7 Siem van Dael 0,5 2 0 1 0   0 3,5 
8 Dirk Bergmans 0,5 0 1 1 0  1  3,5 

 
 
 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Bas van der Grinten  0,5 1 1  1 0,5 1 5,0 
2 Hans Leenders 0,5  1 0   1 0 2,5 
3 Marc van der Lee 0 0  0,5  1 0,5 1 3,0 
4 Jan op de Laak 0 1 0,5   1 0,5 1 4,0 
5           
6 Dick Kappert 0  0,5 1   1 0,5 3,0 
7 Ron Vink 0,5 0 1 0,5  0  0,5 2,5 
8 John de Laat 0 1 0 0  0,5 0,5  2,0 

 
 
 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 

1 Ad Burgmans  0,5 0,5 0  0,5 0 1  0 2,5 
2 Boeb Jacobs 0,5  0,5 1  0,5 0  1 0 3,5 
3 Piet Kuntzelaers 0,5 0,5  1  0,5  0,5 0,5 0 3,5 
4 Mart Dael 1 0 0    0 0 0,5 0 1,5 
5             
6 Sjraar Munten 0,5 0,5 0,5    0,5 0,5 0,5 0 3,0 
7 Karl Jacobitz 1 1  1  0,5  0 1 0 4,5 
8 Ger van Leipsig 0  0,5 1  0,5 1  0,5 0 3,6 
9 Gerard in 't Veld  0 0,5 0,5  0,5 0 0,5  0 2.0 

10 Robert Meilink 1 1 1 1  1 1 1 1  8,0 K 
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BUFFELS  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot. 

1 Miki Nieczyporowski  1 0,5  1 1  1 1   5,5 
2 Jean Paul Joosten 0  0,5 0 0 0 0 1   1 2,5 
3 Gerben Oosterbaan 0,5 0,5  1 1 0 1   1 1 6,0 
4 Peter Timmermans  1 0  0,5 1   0 1 1 4,5 
5 Harrie Wuts 0 1 0 0,5    0 0 1 0,5 3,0 
6 Jos Kempen 0 1 1 0   0,5 1 1 1 1 6,5 
7 Peter Smith  1 0   0,5  1 0 1 1 4,5 
8 Maria Rahawadan 0 0   1 0 0  1 1 1 4,0 
9 Albert Houwen 0   1 1 0 1 0  1 0 4,0 

10 Jacqueline Verplakke   0 0 0 0 0 0 0  1 1,0 
11 Kees Tiesinga  0 0 0 0,5 0 0 0 1 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 19 november 2015: 
  
Door Ger van Leipsig 
 
Hans Leenders is de hoogste ELO stijgers 
. 
Speler Progressie Begin 

seizoen 19-11-15   Speler Progressie Begin 
seizoen 19-11-15 

Strijbos M -1 2282 2281  Leenders H 43 1654 1697 

Gool R van 0 2228 2228  Laat J de -16 1713 1697 

Montignies R 0 2217 2217  Borghouts H -20 1708 1688 

Nabuurs J 0 2195 2195  Clabbers K 0 1660 1660 

Alkhazashvili O 0 2179 2179  Kappert D 18 1628 1646 

Warmerdam M -6 2175 2169  Clabbers S 0 1640 1640 

Smith T 0 2168 2168  Vink R 7 1602 1609 

Nabuurs M 0 2158 2158  Leipsig G van -7 1614 1607 

Gool H van -3 2128 2125  Jacobitz K 32 1570 1602 

Neurer T 0 2083 2083  Veld G in 't -26 1626 1600 

Guddat J 0 2063 2063  Munten G -7 1567 1560 

Fehmer C 0 2043 2043  Burgmans A -19 1560 1541 

Rievers J 0 1975 1975  Kuntzelaers P 11 1520 1531 

Jansen J 0 1957 1957  Lietz B -15 1544 1529 

Bergmans D 11 1917 1928  Dael M -33 1528 1495 

Everaars H 0 1919 1919  Nieczyporowski M 20 1471 1491 

Boonen P 0 1918 1918  Jacobs B 23 1454 1477 

Grinten B van der 7 1907 1914  Joosten JP -60 1465 1405 

Thijssen P 5 1904 1909  Heemskerk F 0 1394 1394 

Schoeber P -16 1908 1892  Oosterbaan G 24 1354 1378 

Mertens F 0 1881 1881  Timmermans P 7 1313 1320 

Jacobs J 0 1874 1874  Kempen J 37 1272 1309 

Dierx G 0 1865 1865  Smith P 17 1252 1269 

Hovens G -8 1866 1858  Wuts H -18 1286 1268 

Dael van S 25 1821 1846  Rahawadan M 7 1230 1237 

Mulekom H van 3 1837 1840  Houwen A 16 1206 1222 

Smeets W 0 1827 1827  Hendrickx J 0 1167 1167 

Hoogt N van der -15 1822 1807  Tiesinga C -54 1200 1146 

Lee M van der -28 1816 1788  Blankerz H 0 1116 1116 

Laak J op de 6 1769 1775  Verplakke J -1 959 958 

Spijk H van 0 1730 1730  Hendrickx J 0 1167 1167 

Meilink R 33 1693 1726      
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