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  KINHOUDK 
 
 
Programma t/m augustus 2016 Piet Thijssen 
Personalia Bas van der Grinten 
Mededelingen Redactie 
KNSB Ronde 7: Vianen DVP – Venlo 1 Henk van Gool 
KNSB Ronde 8: Venlo 1 - Landau Axel Henk van Gool 
KNSB Ronde 9: HWP Sas van Gent - Venlo 1 Henk van Gool 
LiSB Ronde 7: Leudal - Venlo 2 Marc van der Lee 
Henk van Gool wint het Hemelvaart Rapid 2016 Geert Hovens 
Boebs Column: Is sport wel zo leuk? Boeb Jacobs 
Interne V.S.V. zaken Nico van der Hoogt 
Aankondiging nieuwe rubriek ‘In Ontwikkeling’ Peter Smith 
Interne competitie Geert Hovens 
Interne ELO rating Ger van Leipsig 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 

KPROGRAMMAK 
 
Mei 2016 
27/29-mei-17 vrij/zo 7e WLC Weekendtoernooi Eindhoven 
    
Juni 2016 
02-jun-16 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Limianz 
05-jun-16 zon. Johan van Mil Toernooi (snelschaken) Eindhoven 
09-jun-16 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Limianz 
16-jun-16 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Limianz 
23-jun-16 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Limianz 
30-jun-16 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo Limianz 
    
Juli 2016 
07-jul-16 don. 43e Zomersnelschaaktoernooi Limianz 
09/10-jul-16 zat. HSC/De Legibus Open Helmond 
14-jul-16 don. 43e Zomersnelschaaktoernooi Limianz 
21-jul-16 don. 43e Zomersnelschaaktoernooi Limianz 
25-jul-16 maa. Open NK 2016 Dieren 
28-jul-16 don. 43e Zomersnelschaaktoernooi Limianz 
    
Augustus 2016 
04-aug-16 don. 43e Zomersnelschaaktoernooi Limianz 
11-aug-16 don. 43e Zomersnelschaaktoernooi Limianz 
18-aug-16 don. Gezellige avond Limianz 
25-aug-16 don. Algemene ledenvergadering 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: 21 juli 2016   
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KPERSONALIAK 
 

 Aanmeldingen:   Abdul Raouf Mamund 
 Afmeldingen:      Harald Blankertz en Sjors Clabbers 
 Adresgegevens:   Geen wijzigingen 
   

KMEDEDELINGENK 
 

• Venlo 1 is kampioen geworden van de KNSB klasse 2D en mag het volgend jaar pro-
beren zich te handhaven in de eerste klasse van de KNSB. Teamcaptain Henk van Gool 
van Venlo 1 heeft dus een goede reden om een beeldend verslag te maken van de laat-
ste ronde. Lees zijn verslagen van de ronden 7, 8 en 9 vooraan in dit blad. 

• We hebben nog een kampioen. Siem van Dael is kampioen geworden bij het Neder-
lands Jeugdkampioenschap tot en met 12 jaar! Onze hartelijke felicitaties. 

• Misschien niet toevallig behandelt Nico van der Hoogt in zijn rubriek Interne V.S.V. 
Zaken een partij tussen de 12-jarige Siem van Dael en de 80-jarige Jan op de Laak. Les 
extrèmes se touchaient. 

• Max Warmerdam heeft meegedaan aan het NK voor de Jeugd, categorie A. Hoewel 
hij nog mocht meespelen in de B-categorie, koos hij ervoor om in de hoogste leeftijds-
categorie uit te komen. Hij is uiteindelijk vijfde geworden met 5,5 punten uit 9. Max 
haalde bij zijn team eFXO Apeldoorn een tweede IM norm. Zijn eerste norm werd in 
Wachtebeeke behaald. 

• Teamcaptain Marc van der Lee van Venlo 2 schrijft in zijn verslag over de slotronde 
dat er ‘niets anders op het spel stond dan de eer en een faire strijd’. Na de winst op 
Leudal zijn ze uiteindelijk vierde geworden in de LiSB Promotieklasse. 

• Over Venlo 3 valt toch nog iets positiefs te melden: de laatste wedstrijd tegen GESS 1 
in de LiSB klasse 1A eindigde in remise, waardoor niet alle wedstrijden verloren gin-
gen.   

• Over Venlo 4 kunnen we kort zijn. Ze verloren hun laatste ronde en verspeelde daar-
mee de kleine kans die ze nog hadden op promotie uit de LiSB klasse 3. 

• Ook de zevende ronde van het BSV Open wist regerend kampioen Henk van Gool te 
winnen. Daardoor heeft hij zijn titel van Open Blericks Kampioen geprolongeerd. 

• De onbetwiste winnaar van het Hemelvaart Rapid toernooi 2016 was Henk van Gool. 
Zijn score was 6 uit 6.Voor de uitslagen zie elders in dit nummer van Vizier. 

• Vier VSV'ers hadden de reis ondernomen naar Maastricht om mee te spelen in het BPB 
Limburg Open 2016. Na zeven ronden stond Max Warmerdam met 4,5 punten op de 
20e plaats, Henk van Gool met 3,5 punten op de 57e plaats en Siem van Dael behaalde 2 
punten, wat goed was voor een 108e plaats. Allen in de A-groep. Miki Nieczyporowski 
tenslotte, is met 5 punten 11e geworden in de C2-groep. 

• Joep Nabuurs gaat een nieuwe rubriek schrijven: In Ontwikkeling. Hierin zal hij on-
derwerpen behandelen die de ontwikkeling van een clubschaker bevorderen. Om de ru-
briek te laten aansluiten op de wensen van onze leden roept hij jullie op om onderwer-
pen te sturen. 

• Boeb Jacobs beschrijft dit keer zijn gemoedstoestand na een verloren wedstrijd. Hij 
vraagt zich af: ‘Is sport wel zo leuk?’ Zie zijn column elders in dit nummer. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 7:  VIANEN DVP - VENLO 1      
 
Een onberispelijke score 
 
Door Henk van Gool 
 
Vianen DVP is van oudsher een gevreesde 
opponent voor Venlo. De ploeg is een mix 
van sterke Duitse schakers, waarvan er een 
paar in de jaren ’90 nog lid waren van 
Venlo 1 (Thomas Lemanczyk, Thorsten 
Werbeck), en ervaren rotten als Dennis 
Kerstens, de gebroeders Stork, Jan Selten 
en Toon van Lanen. Het is altijd weer kof-
fiedik kijken wie, bij een ontmoeting tussen 
beide ploegen, als winnaar uit de strijd 
komt.  
In het weekeinde dat Venlo helemaal in de 
ban was van de activiteiten rondom de Ven-
loop, reisden we met enkele auto’s naar de 
rustigere oorden nabij Cuijk. Verborgen in 
een doolhof van landweggetjes ligt het rui-
me speellokaal van Vianen, dat al snel vol 
liep met schakers uit diverse speelklassen. 
Aangezien ook de bar zich in de speelzaal 
bevond, werd het nooit echt rustig. Het be-
lette Venlo 1 niet om een uitstekende pres-
tatie te leveren. Tegen de verwachtingen in 
wonnen we de wedstrijd met ruime cijfers 
en, opmerkelijker nog, zonder een neder-
laag te hoeven incasseren. En passant her-
overden we de koppositie in onze klasse. 
Natuurlijk vertekende het beeld enigszins. 
Halverwege de wedstrijd zag het er op en-
kele borden benauwd uit voor de Ven-
lonaren. Uiteindelijk wist iedereen zijn ei-
gen partij toch onder controle te krijgen. 
 
 
Vianen DVP is van oudsher een gevreesde 
opponent voor Venlo. De ploeg is een mix 
van sterke Duitse schakers, waarvan er een 
paar in de jaren ’90 nog lid waren van 
Venlo 1 (Thomas Lemanczyk, Thorsten 
Werbeck), en ervaren rotten als Dennis 
Kerstens, de gebroeders Stork, Jan Selten 
en Toon van Lanen. Het is altijd weer kof-
fiedik kijken wie, bij een ontmoeting tussen 

beide ploegen, als winnaar uit de strijd 
komt.  
In het weekeinde dat Venlo helemaal in de 
ban was van de activiteiten rondom de Ven-
loop, reisden we met enkele auto’s naar de 
rustigere oorden nabij Cuijk. Verborgen in 
een doolhof van landweggetjes ligt het rui-
me speellokaal van Vianen, dat al snel vol 
liep met schakers uit diverse speelklassen. 
Aangezien ook de bar zich in de speelzaal 
bevond, werd het nooit echt rustig. Het be-
lette Venlo 1 niet om een uitstekende pres-
tatie te leveren. Tegen de verwachtingen in 
wonnen we de wedstrijd met ruime cijfers 
en, opmerkelijker nog, zonder een neder-
laag te hoeven incasseren. En passant her-
overden we de koppositie in onze klasse. 
Natuurlijk vertekende het beeld enigszins. 
Halverwege de wedstrijd zag het er op en-
kele borden benauwd uit voor de Ven-
lonaren. Uiteindelijk wist iedereen zijn ei-
gen partij toch onder controle te krijgen. 
 
Bord 1 
Joep Nabuurs – Ulrich Perschke  1 – 0  
 
Ulrich heeft een zwaar leven en dat be-
lemmert hem in zijn schaken. Neemt niet 
weg dat Joep gewoon een goede partij afle-
verde. Hij speelde sterk en had weinig 
moeite om beslissend in het voordeel te 
komen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zwarte koning staat al wat tochtig. Zet 
voor zet ontmantelde Joep het bolwerk. 
28.Ph3, Pe7 29.c4! de loper op b2 wil ook 
meedoen. Bovendien bereidt het de breek-
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zet d4-d5 voor. 29.., Le8 30.Df3, Tb8 
31.d5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zie eens die prachtige witte loperdiagona-
len en de massieve druk die wits zware 
stukken op de arme zwarte pionnen uitoe-
fenen. Een wild stukoffer is niet nodig. De 
zwarte veste valt vanzelf uit elkaar. 31.., 
Lf7 32.dxe6, Lxe6 33.La3, Pg6 34.Pxg5+  
en met het oog op 34.., hxg5 35.Dh5+, Kg7 
36.Dxg5 vond zwart het wel welletjes. 
 
Bord 2 
Reiner Odendahl – Rainer Montignies ½  
 
Eindelijk weer een spelfragment van Rai-
ner. Helaas weinig opwindend. Een dege-
lijke openingsopzet van onze supersub 
ontmoedigde de sterspeler van Vianen DVP 
nog verdere pogingen te ondernemen. Na 
luttele 13 zetten werd in een 0.00 stelling 
de vrede getekend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

slotstelling. 
 
 
 
 
 

Bord 3 
Henk van Gool – Mykyta Volkov ½  
 
Een partij met drie gezichten. 1. Henk komt 
voordelig uit de opening 2. Henk verprutst 
het middenspel 3. Henk doet winstpogin-
gen in een eindspel met pluspion. De over-
gang van 2 naar 3 ziet er het leukste uit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De beruchte 40e zet. Als zwart hier 40..,Tc4 
speelt staat wit een moeizame verdediging 
te wachten. Na 40.., Tb1? 41.Tc5! sloeg de 
partij om. Plotseling dreigt 42.Tcc8 en 
43.Txf8 met stukwinst. Mykyta vond de 
enige weg om de dreiging min of meer on-
aantrekkelijk te maken. 41.., Td1! Hier had 
ik 42.Pf4 gepland, maar plotseling spotte ik 
zwarts tegenspel: 42.., Tb6! met het idee 
om na 43.Txb6, Lxc5 44.Txa6, b3 de zwar-
te pion tot promotie te brengen. De impli-
caties van 43.Ta8 (na 42.., Tb6!), g6 
44.Tcc8, Kg7 45.Txf8, b3 kon ik niet in-
schatten. Ik koos eieren voor mijn geld en 
besloot niet op stukwinst af te gaan maar de 
gevaarlijke zwarte vrijpionnen onschadelijk 
te maken: 42.Pxb4, Tb6! 
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43.Txb6, Lxc5 44.Tb8+, Kh7 45.Pxa6 
Ik probeerde nog tot de 98e zet dit eindspel 
met pluspion tot winst te voeren, maar 
Mykyta gaf geen krimp. Tot zichtbare op-
luchting van alles en iedereen, die al op het 
punt stonden huiswaarts te keren, kwamen 
we eindelijk remise overeen. 
 
Bord 4 
Dennis Kerstens – Maarten Strijbos ½  
 
De Siciliaanse partij op het bord van Maar-
ten draaide eigenlijk maar om één moment. 
Het stukoffer van Dennis op de 16e zet, zie 
diagram.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correct of niet correct? Maarten was een 
heel eind op weg de incorrectheid te bewij-
zen, maar liet na een onachtzaamheid toch 
eeuwig schaak toe. 
16.., exf6 17.exf6, Lh8 18.Te5, Dd6 
19.Dh6, Lxf6 20.Th5, Te8 21.Dxh7+, Kf8 
22.Dh6+, Ke7 23.Te1+ zie diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eenvoudig 23.., Kd7 wint de partij. Maar-
ten speelde vrij snel het natuurlijk ogende 
23.., Le6? en realiseerde zich daarna 
hoofdschuddend dat hij na 24.Lxf6+, Kxf6 

25.Dg5+, Kg7 26.Dh6+ niet meer uit de 
schaakjes kon ontsnappen. 
 
Bord 5 
Carsten Fehmer – Ornett Stork 1 – 0  
 
Carsten leverde een puike prestatie. Met 
zijn typische rustige positionele aanpak 
wist hij een klein plusje in een loper – 
paard eindspel te bereiken. In de tijdnood-
fase zette Ornett zijn paard buitenspel, 
waarna Carsten toesloeg: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.., Pa4? Dit paard had via d7 passief de 
verdediging in gemoeten. Nu stond het te 
ver weg om de destructie van de konings-
vleugel te verhinderen. 36.e4! De zwarte 
keten f5,g6, h7 wordt uiteen gereten. 36.., 
b5 zocht wanhopig nog naar tegenspel op 
de damevleugel 37.exf5, gxf5 38.Lh5! 
snijdt de zwarte koning af. 38.., Kd7 
39.Lf7, e5+ 40.fxe5, dxe5 41.Kxe5 ook de 
pionnen f5 en h7 gingen nu verloren. Wit 
won gemakkelijk met zijn surplus aan vrij-
pionnen. 
 
Bord 6 
Thorsten Werbeck – Rudi van Gool 0 – 1 
 
Rudi had het niet gemakkelijk tegen een 
supersnel spelende Thorsten. Die leek pre-
cies te weten waar hij mee bezig was. 
Na een diep berekende afwikkeling slaagde 
Rudi erin het openingsminnetje om te bui-
gen naar een plus voor hemzelf. In een 
paard eindspel kwam hij een pion vóór, 
maar toch leek dit niet voldoende voor de 
winst. Net toen Rudi besloten had in remise 
te berusten deed Thorsten een grafzet: 
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De kandidaat vrijpion op de h-lijn biedt net 
voldoende tegenwicht tegen het pionnen-
duo op de a- en b-lijn. Maar dan mag je niet 
de paarden ruilen! 42.Pxd6??, Kxd6 
43.Kc4, Ke6 44.g5, Kf5 45.Kb3, Kf4 
46.Ka4, e4! 47.fxe4, Kg4! zie diagram. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ongetwijfeld heeft Thorsten deze pointe op 
de 47e zet gemist. Alle witte koningsvleu-
gelpionnen gaan verloren. 
 
 
Bord 7 
Bas van der Grinten – Jan Selten  ½  
 
Ook Bas hield zijn opponent in bedwang. 
In de opening offerde hij een pion voor 
ontwikkelingsvoorsprong en initiatief en 
dat leidde er toe dat de zwartspeler niet 
meer aan rokade toekwam. Die open positie 
van zijn koning weerhield Jan er van een 
stuk te winnen toen Bas op zet 18 een fout-
je maakte. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De computer beweert dat zwart hier gerust 
het paard op c3 had mogen pakken. Maar ik 
kan me voorstellen dat Jan na 19.., Dxc3 
bevreesd was voor 20.Df4 met inval op f7. 
Jan speelde voorzichtig 19.., Tf8 waarop na 
20.Txf8, Dxf8 21.h3 het zwarte plusje 
nooit groot genoeg werd om op winst te 
kunnen spelen. 
 
Bord 8 
Toon van Lanen – Thomas Neuer  ½  
 
Thomas kwam na een verkeerde torenzet in 
grote problemen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het mag duidelijk zijn dat de toren op f8 
eigenlijk op e8 had moeten staan. Wit 
kwam nu via een korte combinatie een pion 
vóór: 21.Pxe6!, Lxe6 22.Dxe6!, Dxe6 
23.Lxd5, Df7 24.Lxf7+, Txf7 
Thomas had vervolgens geluk dat Toon, 
naar een toreneindspel afwikkelde.  
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Iemand heeft wel eens gezegd dat alle to-
reneindspelen remise zijn. In dat kader was 
30.Lf4?! een vreemde beslissing waar 
30.Le3 een veel natuurlijkere indruk maakt. 
Na 30.., Lxf4 31.gxf4, Te1+ 32.Kg2, Ke6 
33.Td8, Tc1 werd het eindspel nog tot op 
het bot afgekloven. Uiteindelijk berustte 
Toon op de 94e zet in remise. 

 
Vianen DVP – Venlo 1  2,5 – 5,5 
 
1. U. Perschke – J. Nabuurs 0 – 1 
2. R. Odendahl – R. Montignies  ½  
3. M. Volkov – H. van Gool ½  
4. D. Kerstens – M. Strijbos ½  
5. O. Stork – C. Fehmer  0 – 1 
6. T. Werbeck – R. van Gool 0 – 1 
7. J. Selten – B. van der Grinten  ½  
8. T. van Lanen – T. Neuer  ½  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FOTO KNSB WEDSTRIJD VENLO 1 TEGEN LANDAU AXEL, 2 april 2016 
 

 
 
Bord 1:  Joep Nabuurs (links) tegen Dirk van Dooren (rechts) 
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KNSB COMPETITIE RONDE 8:  VENLO 1- LANDAU AXEL      
 
Op de drempel van de eerste klasse 
 
Door Henk van Gool 
 
De opdracht voor de achtste ronde was 
duidelijk: Handhaaf de koppositie en ver-
groot, als het even kan, de voorsprong. 
Welnu, daar voldeed het team perfect aan. 
Op bezoek kwam degradatiekandidaat 
Landau Axel. Voor ons een blackbox, op 
hun kopman Dirk van Dooren na. Je kunt 
hier als team pech mee hebben. Een derge-
lijke Pandora’s box kan zomaar een aantal 
toptalenten bevatten, die maar al te graag 
gehakt van je spelers komen maken. Dit 
viel, gelukkig voor ons, mee. Landau Axel 
zal wat minder zoete herinneringen aan 
deze wedstrijd bewaren. De aanwezige kie-
bitzers konden op die rustige namiddag 
constateren, dat Venlo 1 een maatje te 
groot was voor de Zeeuwen. 
Doordat medekoploper HMC Calder2 een 
nederlaag moest incasseren bij DJC Stein, 
vergrootten we onze voorsprong inderdaad 
en hoeven we de koppositie niet meer te 
delen. Een gelijkspel in de laatste ronde 
volstaat voor de titel. 
 
 
Bord 1 
Dirk van Dooren – Joep Nabuurs ½  
 
Joep kwam met een plusje uit de opening, 
maar Dirk antwoordde met een sterk kwali-
teitsoffer.  Dirks initiatief verwaterde en 
Joep leek met zijn kwal méér aan het lang-
ste eind te gaan trekken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De tijdnoodfase is voorbij, zwart heeft nog 
steeds een kwal meer, maar de stelling is, 
door de geëxponeerde zwarte monarch, 
allesbehalve eenvoudig. Joep speelde na 
lang nadenken 41..,Dg3 maar gaf Dirk 
daarmee gelegenheid te profiteren van zijn 
actieve paard en vrijpion: 42.d6! nu is zo-
wel 42.., De1+ 43.Kh2, De5+ 44.Kh1, 
Dxc5 45.Dg5+ (met eeuwig schaak) als 
42.., Lxh3 43.Dd5+, Kh7 44.Dd3+, Dxd3 
45.cxd3 (en wits vrijpion wordt gevaarlijk) 
onvoldoende, dus 42.., Dxd6 Maar na 
43.Dg5+, Kh8 44.Dxh4+, Lh7 45.b4 had 
zwart te weinig spel om nog op winst te 
mogen hopen. Meer perspectief had, in 
plaats van 41.., Dg3, het subtiele 41.., De3! 
42.Pd3, Dg3 geboden, omdat het paard dan 
passiever staat. Er dreigt dan serieus 43.., 
Lxh3. 
 
Bord 2 
Rainer Montignies – Koen Dhuyvetter  
1 – 0 
 
Rainer overklaste zijn opponent in het mid-
denspel en leek op een snelle zege af te ste-
venen. Niet voor het eerst dit seizoen, liet 
hij zijn tegenstrever vervolgens nog glip-
pen. In een stelling, waarin Rainer nog 
slechts een klein plusje over had, blunderde 
Koen echter. Daarna was de winst niet 
moeilijk meer voor onze supersub. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stelling na 32.., Dd5?? Er zit een verborgen 
penning in de stelling: 33.Td1! Op 33.., 
Dxf3 volgt nu 34.Td8+, Kh7 35.Th8 mat. 
Koen probeerde nog 33.., Txf6 maar kwam 
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na 34.Dxd5 (nog sterker is 34.exf6!) 34.., 
Pxd5 35.exf6, Pxf6 36.Td6, Pe4 37.Txb6 
in een hopeloos eindspel terecht. 
 
Bord 3 
Randy van Houtte – Maarten Strijbos 
0 – 1  
 
Maarten wist eigenlijk niet meer te berei-
ken dan een gelijkstaand toreneindspel.  
Het was weliswaar 3 tegen 2, maar met alle 
pionnen op dezelfde vleugel kan men nor-
maal gesproken niet meer winnen... uitge-
zonderd als je Maarten Strijbos heet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na 45.Kg1 gaat zwart waarschijnlijk niet 
meer winnen. Randy wilde echter zijn ko-
ning uit de schaakjes halen: 45.Kh3? 
Waarschijnlijk al de beslissende fout. 
Doordat de koning in een matnet dreigt te-
recht te komen moet Randy dadelijk een 
pion geven. 45.., h5 46.Tb5, Kh6 47.Tc5, 
g5 48.Tc6+, Kg7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49.g4 Als wit niks doet met 49.Tb6 volgt 
49.., f6 50.Tc6,g4+ 51.Kh4, Txh2 mat. 49.., 
Ta3+ 50.Kg2, hxg4 Nu heeft zwart twee 
pluspionnen waarvan er eentje vrij is. 

Maarten had geen moeite meer met de 
techniek. 
 
Bord 4 
Rudi van Gool – Gertjan Verhaeren 
1 – 0  
 
Rudi liet in zijn partij weer een fraai staal-
tje eindspeltechniek zien. Hoe wint men 
met dame tegen toren en paard? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kunst is op den duur de zwarte a-pion te 
veroveren of op het juiste moment de dame 
tegen toren en paard te geven om een ge-
wonnen pionneneindspel over te houden. 
50.Db1+, Te4 51.Db5+Te5 52.Dd7+, Ke4 
53.Dd4+, Kf5 54.Dd3+, Kf6 55.e4, Ke7 
56.Dc3 zie diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rudi heeft vorderingen gemaakt. Gertjan 
maakt het Rudi nu gemakkelijker door 
vrijwillig de a-pion af te staan in ruil voor 
Rudi’s e-pion. Misschien had de zwartspe-
ler geen zin om af te wachten totdat wit met 
g2-g3 en Kg1-g2-f3-f4 zijn koning erbij 
haalt. 56.., Txe4 57.Dxa5, Te5 58.Db4+, 
Kf6 59.a4, Td5 60.Dc3+, Ke6 61.Dc6+, 
Ke5 62.Dc3+, Ke4 63.Df3+, Kd4 64.Db3, 
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Tc5 65.Db4+, Tc4 66.Db2+, Kd3 67.a5, 
Tc2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier had Rudi al eenvoudig kunnen winnen 
door de dame te offeren. Na 68.Dxc2+, 
Kxc2 69.a6 is de a-pion immers niet tegen 
te houden. 68.Da3+, Ke2 69.a6, Td2? Nu 
gaat het snel: 70.Df3+ en opgegeven met 
het oog op 70.., Ke1 71.Df1 mat. Zeer in-
structief. 
 
Bord 5 
Arthur Hugaert – Thijmen Smith  0 – 1  
 
Thijmen ving de Grand Prix attack van zijn 
opponent goed op en hield na dameruil een 
wat beter middenspel over. Zijn voordeel 
nam concrete vormen aan toen Arthur met 
zijn koning aan de wandel ging en de rand 
van het bord opzocht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier moet wit met 26.Pf2 al een pion ge-
ven. Arthur besefte niet dat hij in een mat-
net zat en dacht de zwarte loper te vangen: 
26.c3?? Thijmen maakte het koel af. 26.., 
Ld7+ 27.Kg2, Pf4+ 28.Kh1, Lh3 29.cxd4, 
Lg2+ 30.Kg1, Ph3 mat. 
 
 

Bord 6 
Henk van Gool – Ian Vandelacluze  1 – 0  
 
Mijn openingsspel was niet bijzonder, maar 
ik kreeg de winst in de schoot geworpen, 
doordat Ian vanuit het niets een stuk offer-
de op mijn koningsstelling. 
Daarna was het een kwestie van de zwarte 
aanval neutraliseren en de tegenaanval op-
zoeken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.., Lxg2?? te optimistisch. Zwart kan 
niet voldoende verse krachten aanvoeren 
om de aanval tot een succes te maken. 
15.Kxg2, Dg5+ 16.Kf1, f5 17.La3! ruilt 
nog een potentieel aanvalsstuk 17.., Lxa3 
18.Dxa3, Pf6 19.Dd6 en wit won gemakke-
lijk. 
 
Bord 7 
Dennis van Vliet – Carsten Fehmer  ½  
 
In een Nimzo-Indische structuur ging Car-
sten op pionroof uit. Zijn dame kwam 
daarbij min of meer gevangen te staan. 
Niettemin had de koningsgade voor amok 
kunnen zorgen in de witte stelling als Car-
sten na een onvoorzichtige slagzet van 
Dennis even een tussenzet had uitgevoerd: 
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Hier vergat Carsten 18.., Dxc3 te spelen. 
Na 19.Lxg7, Kxg7 20.Tbb1, Lxc4 staat hij 
dan duidelijk beter. Nu leidde 18.., Txf6 
19.Dc2, fxe4 20.fxe4, Txf1+ 21.Lxf1, Da1 
22.Tb1, Da3 23.Tb4, Da1 tot remise door 
herhaling van zetten. 
 
Bord 8 
Thomas Neuer – Ingeborg Janssen  ½  
 
Op dit bord ontvouwde zich een echt dra-
ma. In een Tsjigorin overspeelde Thomas 
zijn opponente volledig. Na 20 zetten was 
de stelling eigenlijk al rijp voor opgave. Op 
de 26e zet stond Thomas een volle toren 
voor en verwachtte iedereen dat Ingeborg 
op korte termijn haar koning zou omleggen. 
De jongedame speelde echter koppig door 
en dat bracht Thomas van zijn stuk. Zijn 
zetten kwamen aarzelend en waren te voor-
zichtig. Ingeborg greep het initiatief en 
Thomas offerde een kwaliteit terug om een 
aanvaller onschadelijk te maken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

35.Txe5 nog steeds prima voor wit, maar 
dan moet hij na 35.., Dxe5 wel doorpakken 
met 36.Te2! In hevige tijdnood kiest Tho-
mas echter voor dameruil, in de veronder-
stelling dat een paard en toren tegen toren 
en twee pionnen voldoende moet zijn voor 
de winst. Dat was het echter niet. Na 
36.Dd8?!+, De8 37.Dxe8?, Kxe8 probeer-
de Thomas het nog lang, maar moest hij 
uiteindelijk, diep ontgoocheld, in remise 
berusten.  
 
Venlo 1 – Landau Axel 6,5 – 1,5 
 
1. J. Nabuurs – D. v.Dooren  ½  
2. R. Montignies – K. Dhuyvetter 1 – 0 
3. M. Strijbos – R. v.Houtte 1 – 0  
4. R. v.Gool – G. Verhaeren 1 – 0  
5. T. Smith – A. Hugaert 1 – 0  
6. H. v.Gool – I. Vandelacluze 1 – 0  
7. C. Fehmer – D. v.Vliet  ½  
8. T. Neuer – I. Jansen  ½  
7. F. Mertens – M. van der Meijden   ½  
8. T. Neuer – R. van Meurs 0 – 1 
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KNSB COMPETITIE RONDE 9: VENLO 1 – HWP SAS VAN GENT 2   
 
Door Henk van Gool 
 
VENLO 1   op het nippertje    

 
GEPROMOVEERD! 
 

Ja, ja beste clubgenoten. 
We waren in de laatste ronde haast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De psychische last van het naderende kam-

pioenschap viel ons bijna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    In dat geval hadden we erover 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gelukkig kwam alles goed en konden we 
eindelijk 

Dit deden we met een exquise diner 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahh, da’s beter. 
 

Uhh, 
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Gezien het patroon van off-days (derde 
ronde nederlaag tegen De Pion, zesde ronde 
nederlaag tegen Dubbelschaak ’97) konden 
we er in de negende ronde ook weer één 
verwachten. De club deed er alles aan de 
manschappen fris achter de borden te krij-
gen. Zo werd een vriendelijke taxichauffeur 
ingehuurd, die de ploeg naar het verre Sas 
van Gent transporteerde. Maar het was te-
vergeefs. Opnieuw zaten we als een stelle-
tje zombies achter het bord en lieten we ons 
nog bijna slachten. Het was met name aan 
de verdedigende kwaliteiten van Thomas 
en Rainer en aan de inventiviteit van Maar-
ten en de pure klasse van Joep te danken, 
dat we niet met een 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

huiswaarts keerden. 
 
 
Waar Thijmen en Rudi nog een degelijke 
remise speelden, bezweken Carsten en 
Henk onder de druk. 
 
Maar bij een kampioenschap hoort eigen-
lijk alleen maar positiviteit. Vandaar dat ik 
– lekker chauvinistisch – alleen de winst-
fragmenten laat zien. 
 
 
 
 
 
 
 

Joep Nabuurs – David Roos  1 – 0  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beide koningen staan niet echt safe. Die 
van David blijkt net iets meer gevaar te 
lopen. 28.Ta8+, Kf7 29.T1a7, Dd4+ 
30.Le3, Dxe5 (30.., Txe3 wordt door wit 
genegeerd, zie het  
bijnagespeeldmaarnognetnietdiagram: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wit zet mat in vier: 31.Dh5+, Ke6 
32.Txe7+, Kd5 33.Df7+, Te6 34.Dxe6 
mat.) 
Na 30.., Dxe5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

was het echter ook snel over: 31.Dh5+, 
Ke6 32.Txe7+! en zwart gaf op omdat hij 
minstens de dame verliest. 
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Nele Vanhuyse – Maarten Strijbos  1 – 0  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De jonge Belgische dame had Maarten tot 
nu toe uitstekend partij geboden. Maarten 
had daarom een kwaliteit geofferd om, zo-
als hij het zei, “Nele uit haar comfortzone 
te halen”. Dat had succes. In bovenstaand 
diagram kon de witspeelster met 29.Dg4 
nog op een klein plusje hopen. In plaats 
daarvan bleef ze met haar dame in de lijn 
van de zwarte toren staan. Het agressieve 
29.Pe4? werd haar fataal: 29.., Le7 30.De3, 
Txd2 plotseling is de witte dame overbe-
last. Ze kan niet tegelijk paard e4 en pion 
c2 gaan dekken. 31.Dxd2 het dreigende 
mat heeft voorrang 31.., Lxe4 en met een 
kleine kwaliteit méér bij overwegende stel-
ling had Maarten geen moeite om het kost-
bare punt binnen te halen. 
 
Eén en ander leidde tot de volgende uitslag: 
HWP Sas van Gent 2 - Venlo 1      4-4 
1. D.Roos – J.Nabuurs   0 – 1    
2. N.Vanhuyse – M.Strijbos   0 – 1  
3. A.Draftian – R.Montignies  ½  
4. S.Provoost – R.v.Gool  ½  
5. R.Ducarmon – T.Smith  ½  
6. W.Ghyselen – H.v.Gool  1 – 0  
7. K.Nieuwelink – C.Fehmer  1 – 0  
8. H.Provoost – T.Neuer  ½  
 
Tot mijn niet geringe verbazing werd ik 
zelf topscorer van het team. Dat was de 
vorige jaren wel anders.  De scores liggen 
echter dicht bijeen, zonder uitschieters naar 
boven. We hebben het dus met zijn allen 
gedaan. Een grote pluim voor de invallers 
(Rainer kan men met 7 caps eigenlijk niet 
meer als zodanig beschouwen) :  Joachim 

en Frans hebben gezamenlijk 3,5 uit 4 ge-
scoord!  
 
De combattanten op een rij. 
 
    bordgemiddelde 
H. van Gool: 6 uit 9 4.2 
J.  Nabuurs: 5,5 uit 9 1.7 
R. van Gool: 5,5 uit 9 3.7 
T. Neuer: 5,5 uit 9  6.9 
C. Fehmer: 4,5 uit 7 6.7 
M. Strijbos: 4 uit 6  2.2 
R. Montignies: 4 uit 7 2.9 
T. Smith: 4 uit 6  4.2 
B. v.d. Grinten: 1,5 uit 6 7.8 
J. Guddat: 2 uit 2  5.0 
F. Mertens: 1,5 uit 2 7.0 
 
 
 
Eindstand KNSB klasse 2D, seiz.2015/16 
 
1. Venlo 1   13 44 P 
2. De Pion   13 40,5 
3. DJC   11 37,5 
4. HMC 2   10 37,5 
5. HWP 2   10 33,5 
6. Dordrecht   9 34,5 
7. Vianen/DVP  8 35 
8. Dubbelschaak’97  7 37 
9. Eindhoven   5 31,5 D 
10. Landau Axel  4 29 D 
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LISB COMPETITIE RONDE 7:  LEUDAL - VENLO 2
 
Venlo 2 als vierde geëindigd in de 
LiSB Promotieklasse 
 
Door Marc van der Lee 
 
Zondag 3 april 2016 
 
Reuver  - Venlo2     3½-4½ 
Wim Stinges  - Jos Rievers    0-1 
Walter Lackner - Geert Hovens    1-0 
Freek Linssen - Peter Schoeber    1-0 
Jan Rens - Piet Thijssen    1-0 
Wilbert Hebben - Nico vd Hoogt    0-1 
Paul Keulen - Hans v Mulekom    0-1 
Ruud Bergs - Marc vd Lee    0-1 
Dave v Buggenum - Jan op de Laak   ½-½ 
 
De laatste ronde stond er niets anders op 
het spel dan de eer en een faire strijd, ge-
zien onze tegenstander nog niet veilig was. 
Vol frisse moed en goede zin togen we naar 
Helden, waar in Kerkeböske de LiSB slot-
ronde gehouden werd. 
We wonnen er, met enige moeite, van Leu-
dal die er alles aan gelegen was een resul-
taat neer te zetten. Bij winst of een 4-4 ge-
lijkspel konden ze behalve het gedegra-
deerde Reuver ook nog Hoensbroek ME 
voorblijven. Verlies betekende voor Leudal 
wachten, en hopen dat Maastricht stand-
houdt.  
Met de kennis van nu, na de negende ronde 
KNSB, is ook Leudal de sjaak omdat Maas-
tricht verloor en terugkeert in de Promotie-
klasse. 
 
Bord 1 Jos Rievers - Jan Broekhuis  ½-½ 
 
Jos speelde de partij van de dag, met volop 
spektakel en steeds weer wisselende kan-
sen. In zijn geheel, met Jos' eigen commen-
taar. 
 
 
 
 

1.e4 e6 2. d4 d5 3.Pd2 Pf6 4. e5 Pfd7 5. f4 
c5 6. c3 Pc6 7. Pdf3 cxd4 8.cxd4 Lb4+ 9. 
Kf2 0-0 10. a3 Le7 11. b4 a6 12. Ld3!? 
Gezonder was 12. g3 f6 13. Kg2 fxe5 14. 
fxe5 geweest en wit staat heel goed, maar 
ik kon de verleiding niet weerstaan om een 
stuk te offeren. Er stond immers niets meer 
op het spel en ik wilde er een leuke partij 
van maken. 12. .. f6 13. h4 fxe5 14. Lxh7+ 
Kxh7 15. Pg5+ Lxg5 16. hxg5+ Kg8 17. 
Dh5 
 

 
 
17. .. Pf6. Zwart moet wel een stuk terug-
geven, want wit dreigde met g6 gevolgd 
door Dh8 mat te zetten. 
 
18. gxf6 Dxf6 19. Pf3 exd4 20. Pg5 Dh6 
21. Dxh6 gxh6 22. Txh6. Zwart is er in 
geslaagd dames te ruilen, maar de proble-
men zijn daarmee nog lang niet voorbij. 
Wit dreigt 23. Tg6+ Kh8 24. Ld2 en on-
dekbaar mat door 25. Th1. 22. .. Kg7  
23.Th7+ Kg6 24. Ld2 e5 25. Tah1 Lg4? 
  
Beter was volgens mij 25. .. exf4 geweest, 
waarop ik Pf3 had willen spelen met nog 
altijd goede kansen. 26. T1h4! Ld1 
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27. g4. Met matdreiging. De volgende zet-
ten van zwart zijn gedwongen. 
27. .. exf4 28. Pe6 Kf6 29. Pxf8 Txf8 30. 
Lxf4 Pe5 31. T4h6+ Pg6 32. Txb7. Nog 
geen echte fout, maar veel beter was 32. 
Kg3 geweest om de g-pion op het bord te 
houden. De computer geeft +4 , dus totaal 
gewonnen voor wit. 
32. .. Lxg4 33. Tb6+ Kf5 34. Thxg6 Kxf4 
35. Tbf6+ Txf6 36. Txf6+ Ke4 
 

 
 
37. Tg6. In tijdnood durfde ik de pion op 
a6 niet te slaan, omdat ik niet zag hoe ik na 
37. .. d3 de zwarte pion zou kunnen tegen 
houden. Zo verliest 38. Ke1 meteen na 38. 
.. Ke3. Wit kan echter na 37. .. d3 38. Tg6! 
spelen en nu gaat 38. .. Kf5 niet omdat wit 
uiteraard de loper op g4 slaat met een ge-
makkelijk gewonnen pionneneindspel. 
Speelt zwart de loper weg, kan wit met zijn 
b-pion gaan lopen) 

37. .. Lf5 38. Tg1? Wit had alsnog op a6 
de pion kunnen slaan met winst. Nu moet 
wit op gaan passen. 38. .. d3 39. a4 Kd4 
40. Tc1?? Een verschrikkelijke zet die 
meteen verliest. Na 40. b5 axb5 41. axb5 
had wit nog remise kunnen maken. 
40. .. d2 41. Td1 Kc3 42. b5 Te laat! 42. .. 
axb5 43. axb5 
 

 
 
43. .. d4? Zwart verliest op zijn beurt een 
belangrijk tempo. Winnend was 43. .. Kc2. 
Na 44. Ta1 d1(D) 45. Txd1 Kxd1 46. b6 
Lc8 kan wit opgeven. Ook na 46. Ke3 
(i.p.v. 46. b6) 46. .. Lc8 47. Kd4 Lb7 48. 
Kc5 wint zwart, nu door La8! 
44. b6 Lc8 45. Kf3! Nu kan zwart niet 
meer winnen. 45. .. Lb7+ 46. Ke2 La6+ 
47. Kf3 Kc2 48. Ta1 d1:D 49. Txd1 Kxd1 
50. Ke4 en remise gegeven. (50. .. d3 51. 
b7 Lxb7 52. Kxd3)  
 
Bord 2 Geert Gabriels - Geert Hovens  1-0 
 
Een echte Geert tegen Geert. Dus geen 
saaie heen-en-weer geschuif maar dubbel 
spektakel met van alles en nog wat. 
Hier had onze Geert een tikje kunnen uitde-
len: 
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Met 13. .. Ld4+! Het wint de kwaliteit op 
f1 of twee pionnen: 14. Pfxd4 Pxd4 15. Lf3 
Pxc2 16. Tb1 Ld3 17. b3 Pd4 18. Tb2  
Pxe2 19. Lxe2 Lxe4. De computer koos 
voor de kwal. Zwart speelde 13. .. Pd4. 
Omdat wit het wat onhandig deed, viel die 
kwal alsnog en leek heel voorzichtig een 
winst in de maak. Maar hun Geert vocht 
terug en trok het initiatief helemaal naar 
zich toe. Op de 38e zet maakte zwarte Geert 
een foutje 
. 

 
 
38. .. Tc6? Na 39. Pb4! kon de kwaliteit 
teruggegeven worden en bereikt wit een 
gewonnen stelling. 
Er ontstond een eindspel met twee verbon-
den vrijpionnen voor wit dat natuurlijk to-
taal gewonnen was. Of toch niet? In elk 
geval gebeurde er merkwaardige dingen... 

 
 
Er volgde 63. g5 Tb5' 64. Tf7 Kg8 65. 
Td7 Kh8' 66. Kg4 Tb4+ 67. Kf5 Tb5+ 68. 
Kf6 Tb6+ 69. Kf5 Tb5+ 70. Kg4 Tc5 71. 
Kh5 Tb5' en onze Geert gaf op!!  1-0. 
Geert had hier remise kunnen claimen!! 
GEERT! Met dank aan Piet wiens computer 
opeens omviel tijdens het invoeren van de 
zetten. De 3 identieke stellingen zijn na de 
met ' gemerkte zetten. 
 
Bord 3 Peter Schoeber- Jack Sonnemans1-0 
 
Peter speelde goed en strafte een onnauw-
keurigheidje van Jack direct af. 
 

 
 
Stelling na zwarts 22. ..Lc6? 
 
Wit slaat toe met 23. Pxe7+! Txe7 24. 
Lxc6 (Nog dwingender was 24. Lxe7 Dxe7 
25. Lxc6 Kh8) 24. .. Pxc6 25. Dd5+ Kh8 
26. Dxc6 Dc7 De enige manier om kwali-



 20 

teitsverlies uit de weg te gaan, maar de stel-
ling is verloren. Er volgde nog 27. Dxc7 
Txc7 28. Txd6 b4 29. axb4 Tcb7 30. 
Tbd1 h6 31. Le3 Lxb2 32. Txg6 Txb4 33. 
Txh6+ 1-0 
 
Bord 4 Arthur Hendrickx-Piet Thijssen 0-1 
 
Piet won met fortuin, zijn tegenstander gaf 
pardoes een stuk weg in de volgende stel-
ling: 
 

 
 
Pa 36. Pc5?? Lxc5 was het punt eigenlijk 
al binnen. 10 zetten later gaf Piet's tegen-
stander op. Hoe kon dat nou toch gebeuren. 
 
Bord 5 Nico v.d. Hoogt - Hans Kivits  ½-½ 
 
(eigen bijdrage van Nico) 
Mocht ik me vorig jaar  nog als El Salvador  
van Venlo’s Tweede opsnoeven, degradatie 
afgewend, ditmaal bleven heldendaden ach-
terwege. Voor de volledigheid toch een 
tweetal fragmenten uit mijn slotpot : 
 
Aljechin 
1. e4 e5 2. Pf6 Pe4 “Een zeldzame gast in 
openingenland.” Dat schreef ik al in 2011 
bij mijn analyse van de partij van onze zeer 
gewaardeerde oud-Venlo2-speler  Hans 
Everaars, en Hans K. Hans E. en K. gingen 
indertijd verder met: 3.d3 Pc5 4.d4 Pe6 Le3 
c6  Uiteraard herinnerde ik me de finesses 
niet meer en speelde naturel mijn eigen 
ding. 2…Pd5 is de normzet. 

 
 
Stelling na 2…Pe4 
Het juiste recept tegen Hans’ Witte Raaf: 
3.d4 e6 4.Ph3 h6 5.Dg4 d5 6.f3 h5 7.Df4 g5 
8.Pxg5 Pxg5 9.Dxg5 … Wit heeft een plus-
boer en wint. Ik deed het anders en Hans 
kwam moeiteloos langszij. Door passief 
spel zijnerzijds kreeg ik toch nog een 
winstkans in de schoot geworpen.  
Zie de formatie na 19…b6? 
 

 
 
Hier miste ik het zegevierende: 20.g4 na 
bijv. 20…Ph4 21.axb6 Lxb6 22.g5 De7 
23.Lxh7+ en de zwarte veste wordt aan 
diggelen geschoten. Ach, de jaren eisen 
hun tol… Ik speelde slapjes verder en zag 
me na zet 31 geconfronteerd met Hans’ 
nuchtere: “Driemaal een identieke stelling, 
Nico! Remise.” Zo was het.  
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Maar de zwarte veste hield stand. Aftocht N. 
 
 
Bord 6 Ivan Sentjens-Hans v. Mulekom ½-½ 
 
Hans speelde heel stilletjes een remisetje in 
14 zetten, zette de klok stil en nam een hal-
ve snipperdag op. 
 
Bord 7 Marc van der Lee - Har Vossen  1-0 
 
Stelling na de 18e zet van wit (18. De3-f3). 
Zwart heeft wat voordeel omdat de witte 
koning niet veilig staat. Er dreigt 18. .. h4 
waarna de witte koningsstelling gekraakt 
wordt. Ik kwam hier goed weg, zo bleek. 
 

 

Zwart ging voort met 18. .. Le7 Na 18. .. h4 
moet verdedigd worden met 19. h3 (19. f5 
is fout wegens 19. ..hxg3!) 19. .. hxg3 20. 
Dxg3 g6 21. f5 gxf5 22. exf5 Pf6 en zwart 
heeft het betere spel. Na 19. h4 is het ge-
vaar geweken. 
 
Later kwam ik in het voordeel. 
 

 
 
Zwart speelde hier 31. .. Ld8 waardoor de 
verdediging van de damevleugelpionnen 
moeilijker werd. 31. .. Tb8 was beter. 
32. Pc3 Nu zou 32. .. Lb6 iets beter zijn 
dan het gespeelde 32. .. Le7.  
 
Bijvoorbeeld na 33. Pxb5 volgt Lc5 en daar 
staat de loper actiever dan op e7. Er volgde 
33. Pxb5 Tb8 34. a4 met duidelijk voor-
deel. Dat kon ik uitbouwen voor de winst 
op de 51e zet. 
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Bord 8 Henk v. Meegen - Jan o/d Laak  1-0 
 
Jan had het opnieuw moeilijk en verloor de 
partij na kwaliteitsverlies in de onderstaan-
de stelling: 
 

 
 
Stelling na 28. Ld2-a5. 
 
Jan speelde 28. .. Ld7 en er volgde 29. Lf5 
Lxf5 30. Dxf5 Dd7? Een misgreep 31. 

Lxd8 Dxd8. Henk speelde geroutineerd 
naar de winst op de 39e zet. 
Nr Team MP BP 
1 Voerendaal 3 13 38 
2 Schaesberg 1 12 38 
3 Blerick 1 11 34 
4 Venlo 2 8 28½ 
5 DJC 2 6 30 
6 Hoensbroek ME 3 22 
7 Leudal 3 20½ 
8 Reuver 0 13 
 
 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Tot TPR 
Jos 0 ½ 0 0 1 ½ ½ 2½ 1825 
Geert 1 ½ ½ 1 0 1 0 4 1953 
Peter 0 ½ 0 0 0 ½ 1 2 1676 
Piet ½ 1 1 ½ 0 ½ 1 4½ 1986 
Nico ½ ½ 0 ½ 1 1 ½ 4 1886 
Hans 0 1 ½ ½ 1  ½ 3½ 1861 
Marc 1 1 1 ½ 1 ½ 1 6 1968 
Jan 0 1 0 0 ½ 0 0 1½ 1478 
Johan      ½   1817 
 

Marc van der Lee 
 

 
FOTO’S LISB COMPETITIE 3 april 2016 
 

 
 

Venlo 2:  bord 1 Jos Rievers(rechts) en bord 2 Geert Hovens (tweede van rechts) 
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HENK VAN GOOL WINT HET 
HEMELVAART RAPIDTOER-
NOOI 2016 
 
Door Geert Hovens  
 
Op Hemelvaartsdag 5 mei 2016 organi-
seerde Limianz in samenwerking met haar 
denksporters weer de Denksportdag. De 
schakers zaten samen met de bridgers en 
rikkers in de Maeschzaal. Twintig Venlose 

schakers speelden een zesrondig rapid-
schaaktoernooi (Zwitsers met 15 min. p.p. 
speeltempo) net als andere jaren.  
 
Tussen ronde vijf en zes bood Limianz 
weer een uitstekend diner aan. 
 
De onbetwiste winnaar met 6 uit 6 was 
Henk van Gool. De volgende plaatsen wa-
ren voor Johan Jacobs, Hans van Mulekom, 
Nico van der Hoogt en Kim Clabbers. Deze 
spelers kregen een Fair Trade wijn als prijs. 

  
 
 
 
Eindstand Hemelvaart toernooi 2016 

No. PNo.  Naam                     Score WP     

 
 

    1 1  Van Gool, Henk     6,0 22,0 
2 4  Jacobs, Johan        4,5 20,5 
3 6  Van Mulekom, Hans       4,0 21,0 
  7  Van der Hoogt, Nico     4,0 20,5 
5 12  Clabbers, Kim    3,5 22,5 
  Van der Lee, Marc    3,5 20,5 
  2  Hovens, Geert       3,5 19,5 
  3  Van der Grinten, Bas     3,5 19,0 
  11  In 't Veld, Gerard      3,5 17,0 
  13  Burgmans, Ad         3,5 15,5 

11 8  Op de Laak, Jan        3,0 17,0 
  20  Rahawadan, Maria       3,0 11,5 

13 10  Vink, Ron           2,5 21,5 
  9  Meilink, Robert        2,5 21,0 
  15  Kuntzelaers, Piet        2,5 17,0 

16 14  Van Leipsig, Ger       2,0 17,5 

 
19  Smith, Peter 

 
2,0 14,5 

 
16  Oosterbaan, Gerben 2,0 13,5 

19 17  Jacobs, Boeb          1,0 13,0 
20 18  Kempen, Jos             0,0 15,0 
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FOTO’S VAN HEMELVAART RAPIDTOERNOOI 2016 
 

 
Nico van der Hoogt (links)  en Johan Jacobs(rechts) 
 

 
Gerben Oosterbaan
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BOEBS COLUMN 
 
Is sport wel zo leuk? 
 
Door Boeb Jacobs 
 
Het is weer eens 
laat geworden op 
de schaakclub. Dat 
kwam ook doordat 
ik na het schaken 
in het bar gedeelte 
interessante ge-
sprekpartners te-
gen kwam. 
Het ging  o.a. over 
de vraag in hoe-
verre geluk in de sport een rol speelt. Is bij 
voetbal een schot op de paal pech voor de 
één of geluk voor de ander? 
Bij het schaken is geluk ook een factor, 
zeker in mijn klasse. Hoe zou ik anders aan 
mijn punten moeten komen? Wel lijkt het 
logisch dat naar mate de speelsterkte van de 
schaker toeneemt de geluks-/toevalsfactor 
afneemt. 
Een totaal ander gesprek ging over de 
trouwgewoonten van hoger opgeleiden. Uit 
onderzoek zou blijken dat die veranderd 
zijn. Was het in het verleden zo dat de dok-
ter met de verpleegster trouwde en de inge-
nieur met een meisje dat op kantoor werkte. 
Tegenwoordig zouden onze hooggeleerde 
tortelduiven eeuwige trouw,  liefde en ge-
luk meer bij elkaar zoeken. Volgens de on-
derzoeker heeft dat consequenties .Op de 
duur zal onder de bevolking een tweedeling 
in intelligentie kunnen ontstaan. Mij dunkt 
onderwerpen uit het hogere segment, waar 
je mee thuis kan komen. Zoals je dat trou-
wens op een zichzelf respecterende schaak-
vereniging wel mag verwachten. 
Dat alles is er de oorzaak van dat ik nu, 
midden in de nacht, als onderdeel van een 
verwerkingsproces (ik heb verloren) een 
column zit te schrijven. 
Mijn tegenstander van deze avond verwel-
komde mij met de mededeling dat hij de 
afgelopen nacht droomde dat hij mij ging 

verslaan. 
Nu ga ik natuurlijk niet over de kwaliteit 
van de dromen van mijn tegenstander oor-
delen, wie ben ik dat ik dat zal durven 
doen, maar ik kan mij mooiere dromen 
voorstellen. Maar zijn dromen komen ken-
nelijk uit. In tegenstelling tot de mijne, die 
zijn altijd dromen gebleven. 
Ik weet niet hoe het met mijn collega-
schakers na een verloren wedstrijd is ge-
steld, maar mijn depressie na een verloren 
partij duurt ongeveer twaalf uur. Toeval of 
niet, maar een kater na alcoholmisbruik 
duurt ook ongeveer zo lang. 
Ondertussen begint de therapie  (schrijven) 
te werken en begin ik me al wat beter te 
voelen Mijn minderwaardigheidscomplex 
neemt af, mijn zelf vertrouwen neemt toe. 
Ik voel weer grond onder mijn voeten. Of 
dat volledig aan het schrijven te wijten is, is 
niet zeker. De oorzaak kan ook zijn dat ik 
me zojuist een nieuw glaasje Casillero del 
Diablo, een Merlot wijn uit 2013, permi-
teer. 
Om drieëntwintig uur viel voor mij van-
avond het doek. Na tweeëndertig, voor 
mijn doen behoorlijke zetten, speel ik puur 
uit economische overweging (hebberig-
heid) 33. Td2-d5 . Fout. Hartstikke fout. 
Want hiermee hef ik de dubbele dekking 
van veld f2 op. 
Mijn overigens prettige tegenstander die, 
met een geïsoleerde pion , eerder slechter 
dan beter stond twijfelt geen seconde en 
doet 33….. Dame f2. Mat, meldt hij op 
montere toon. Alsof ik zelfs dat niet zie. 
Wat gaat er op dat moment door een even 
eenvoudige als zorgzame huisvader die 
schaken als hobby beoefent heen: afschuw, 
schrik, ongeloof, teleurstelling, ontgooche-
ling, verdoving en gevoelens van paniek 
strijden om de voorrang. Hij raakt in shock 
en verandert voor even in een zoutpilaar. 
 
Als ik in het pikkedonker terug naar Steyl 
rijd, dringt de vraag  waar ik wel vaker mee 
worstel zich sterker dan ooit aan mij op: ‘Is 
sport wel zo leuk?’. 
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Interne V.S.V. Zaken 
 

Door: Nico van der Hoogt 
 

80 – 12 
 

  In deze onregelmatig verschijnende ru-
briek ditmaal aandacht voor een bijzondere 
ontmoeting in de interne competitie 2015-
2016. Maar als hors d’oeuvre: 
Les extrèmes se touchaient1 op 31 maart jl. 
Immers troffen zich op de 64 velden Jan en 
Siem. En dan hebben we het over schakers 
met 80 tegen 12 jaren van beider respectie-
velijke levenspad op de teller. En dàt zie je 
bij andere sporten niet zo rap; een tachtigja-
rige tegen een kleinzoon hockeyen, sprin-
ten, gewichtheffen of anderszins, vergeet 
het maar. Maar bij schaken kan dat zeer 
wel! Niet de fysiek bepaalt primair, maar 
dat goeddeels onbegrepen hogere orgaan, 
ons brein is hier leidend bij de krachtme-
ting.  En dat is bij het Blerickse Erelid nog 
dik in orde.  Zoals zelfs Siem – door nie-
mand minder dan collega-scribent, Su-
persenior Boeb J. een IGM toekomst toege-
dicht – die avond dus moest ervaren… Een 
ander opmerkelijk verschil is de schaakop-
leiding van beide (welp) leeuwen. Daar 
waar Siem een exponent is van de excellen-
te Tegelse schaakschool, moest Jan het in 
die dagen van Olim stellen met de richtlij-
nen van de korporaal Kolenbrander. Deze 
krijgsman van de luchtmacht bracht Jan 
namelijk tijdens diens diensttijd rond 1957 
de grondslagen van het Koninklijke Spel 
bij. En had al snel Jans talent in de smiezen. 
Vooral zijn kenmerkende, onvervaarde 
speeltempo moet al diepe indruk hebben 
gemaakt. Jan meldde zich medio 1958 aan 
bij de toenmalige Blerickse Schaakvereni-
ging. Alwaar hij kennismaakte met enige 
nu nog welbekende schaakcoryfeeën als; 
                                                 
1 Les extrèmes se touchent: (Frans), letterlijk 'de extre-
men raken elkaar', de genoemde zaken of personen zijn 
tegenovergestelde uitersten, maar hebben een raakvlak. 
Hier resp. hun leeftijden en CaIssa. 

Erelid Piet Thijssen, Piet Kuntzelaers, Va-
der & Zn. van der Hoogt, Hans Everaars en 
wijlen Willi Schmitz,  Henk Jager en Jac. 
Jansen, de heroprichter van die B.S.V. In 
1963 kwam Jan de Venlose Schaakvereni-
ging versterken. Vele jaren lang zal hij een 
vaste waarde blijken in het Venlose schaak-
leven.  
Een groot succes boekte hij, naast zijn vele 
snelschaaktriomfen, begin jaren ’70 toen hij 
het kampioenschap van Noord-Limburg op 
zijn palmares schreef.  
Dit alles culminerend in de titel van 
‘Schaakkampioen Tegelen 2014-2015’! Jan 
had inmiddels zijn schaakhorizon verbreed 
naar (weer) Blerick en Tegelen… 

 
 

  
   
 

 
Interne comp. V.S.V. maart 2016 
Wit: Jan op de Laak 
Zwart: Siem van Dael 
 
Spaans c77 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.d3 
b5 6.Lb3 Le7 7.c3 0–0 8.Ld5 reeds in de 
jaren '50 v.d.v.e. werd ons voorgehouden: 
"Beter eerst ontwikkelen, dan aanvallen!" 
Klopt ook hier. 
8...Pxd5 9.exd5 Pa7 10.Pxe5 diagram. 
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Zwart heeft een boertje gelaten, dat lucht 
op. Wits ontwikkelingsachterstand is nl. 
aanzienlijk.10...Ld6 11.Pf3 Lb7 12.c4 
Te8+ 13.Le3 Lf4? direct 13...c6 houdt het 
voordeel vast]14.Dd2 De7 15.Ke2 beter de 
pluspion terug te geven:15.Pc3 Lxe3 
16.fxe3 Dxe3+ 17.Dxe3 Txe3+ 18.Kd2 
Tae8 19.cxb5 met prima spel voor Simba 
Senior... 
15...c6 16.Pc3 b4 17.Pe4 diagram. 
 

 
 
 
17...f5 17...Lxe3 18.fxe3 cxd5 19.cxd5 
Lxd5 20.Pg318.Pg3 18.d6! Df8 19.Lxf4 
fxe4 20.Pe5 exd3+ 21.Kf1=18...Lxe3 
19.fxe3 f4 20.Pf5? met de Witte Vorst aan 
de grond op e2 is Jans positie niet te benij-
den...20...Df6 21.P5d4 Txe3+ 22.Kf2 Tb8 
23.Pe2 Tbe8 diagram.  
 

 
 
 

Dat oogt natuurlijk imposant. Maar dat 
geeft wel Jan de kans zijn manen nog maar 
eens op te schudden. Wroooaaawww... 
24.The1 Txe1 25.Txe1 Txe1 26.Dxe1 Df8 
27.Dxb4 En hier is de zo onschuldig be-
gonnen stoeipartij over. Niet alleen gaat er 
nog een kostbare pion verloren, ook zwarts 
stelling stort nu in elkaar. Althans. 
27...Dxb4 28.Pxb4 cxd5 29.Pe5? 
(29.Pxd5!) 29...d6 30.Pd7 dxc4 31.dxc4 
diagram. 
 

 
 
Laat de welp glippen. Na 31....Kf7 is er nog 
maar weinig loos in de bush. Siem profi-
teert echter niet. 31...Pc6? 32.Pd3 g5 33.h4 
h6 34.hxg5 hxg5 35.Pf6+ Kh8 36.Pe4 Pb4 
37.Pxb4 Lxe4 38.Pxa6 slotdiagram. 
 

 
 
En dat is er natuurlijk teveel aan. Het 
verenigde witte voetvolk op de damezijde 
walst naar promotie. Er volgde nog: 
38...Ld3 39.Pb4 Lxc4 40.a4 Le6 41.a5 
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Lc8 42.a6 g4 43.a7 Lb7 44.Pa6 f3 45.g3 
Kg7 46.Kg1 d5 47.Pc5 La8 48.b4 d4 
49.b5 1–0  
 
Tja, een V.S.V.-leeuw verliest soms wel 
wat manen, maar zijn klauwen niet… 
 

 
 

Remise ? Te laat… 
 

 Ik ga nu even organisch over naar die an-
dere hapsnap rubriek van mijn hand. 
Met Jan als bindmiddel. Geen zorgen, ik 
hou het kort.  

 
 
 
 
 

 
 

 In 1973 op 17 november van dat jaar 
kreeg Venlo hoog schaakbezoek. Niemand 
minder dan de oud-wereldkampioen Micha-
il Moisejevitsj Botwinnik was op uitnodi-
ging van de culturele vereniging Ned.-
U.S.S.R. te gast in Venlo. Het personeels-
blad van Océ meldde fier: 
 
“ Een bijzondere eer genoot Jan op de 
Laak, die, emmers zweet plengend, als laat-
ste overeind bleef tegen de Russische com-
puterspecialist.”  
 
“Onze heer Borghouts verwelkomde de 
Russische gast, die daarna in hoog tempo 
een aanval ondernam op de Venlose 
schaakveste.” 

Botwinnik vs. Jan. Peter Schoeber ernaast. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Huub haalt zijn beste Russisch uit de kast. 
 
Ter schalkse afsluiting. 
“De Volkskrant” heeft een wekelijkse, hu-
moristische sportpagina met als vast onder-
deel de subrubriek: “Dubbelgangers.” 
Twee sterk gelijkende sportbekendheden 
worden dan geportretteerd. Ingezonden 
door de lezersschare.  
Zo zat ik onlangs het W.K. snooker in de 
“Crucible” te Sheffield te volgen, toen in 
een halve finale de topspeler Alan McMa-
nus aantrad. En warempel, zag ik daar niet 
een Schotse versie van onze Hans van Mu-
lekom?  
Oordeelt u zelf…             Nico, mei 2016 

Alan ‘147’ McManus     Hans‘checkmate’ v.M. 
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EEN NIEUWE RUBRIEK:  
‘IN ONTWIKKELING’ 
 
Door Peter Smith 

In 2015 heeft de redactie onder de leden 
van deze vereniging een enquête (Quick 
Scan) gehouden om hun mening te horen 
over het clubblad.  

Daaruit bleek dat het clubblad hoog wordt 
gewaardeerd. Behalve antwoorden op ge-
sloten vragen konden ook opmerkingen of 
suggesties worden gedaan. Hans Leenders 
deed de volgende suggestie: ‘start een ru-
briek over een opening of  een speciaal 
eindspel van koning + 2 lopers tegen ko-
ning’. 

De redactie neemt deze suggestie graag 
over en we zijn blij dat Joep Nabuurs be-
reid is een dergelijke rubriek te verzorgen.  

Hij zal onderwerpen beschrijven die goed 
zijn voor de ontwikkeling van een club-
schaker. Zowel schaaktechnische als leer-
technische onderwerpen zullen worden be-
handelt. 

Joep kan overigens niet beloven elk num-
mer een artikel te schrijven, zodat de ru-
briek onregelmatig zal verschijnen. 
 
Om zijn rubriek te laten aansluiten op de 
wensen van de leden roepen wij jullie op 
om onderwerpen naar hem te mailen. 
Dat kunnen natuurlijk bepaalde openingen 
of eindspelen zijn, maar misschien hebben 
jullie nog andere suggesties.  
 
Onderwerpen kunnen rechtstreeks gestuurd 
worden naar Joep Nabuurs.  

E-mail:  joepnabuurs@home.nl 

 
 

 
 

 
 
 

  

mailto:joepnabuurs@home.nl
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INTERNE COMPETITIE, stand per 12 mei 2016 (incl. play offs) 
Cyclus voorjaar 2016 
 
Door Geert Hovens 
 
 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

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

 
 
 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Karl Jacobitz  0 0 0,5 0,5 1 0,5 1,5 4,0 
2 Dick Kappert 1  0,5 0 1 0 0 1 3,5 
3 John de Laat 1 1,5  0 1 0,5 0 1 5,0 
4 Marc van der Lee 0,5 2 1  1 1 0,5 1 8,0 
5 Hans Leenders 1,5 0 0 0  1,5 0 1 4,0 
6 Robert Meilink 1 1 0,5 0 0,5  0 1,5 4,5 
7 Peter Schoeber 0,5 2 2 1,5 1 1  1 9,0 
8 Ron Vink 0,5 0 0 0 1 0,5 0  2,0 

 
 
 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Ad Burgmans  1 1 2 0 0,5 0,5 1 6,0 
2 Boeb Jacobs 0  1 0 0 0 0 1,5 2,5 
3 Jos Kempen 0 1  0,5 2 0 0 0,5 4,0 
4 Piet Kuntzelaers 0 1 0,5  1 1 1 0,5 5,0 
5 Ger van Leipsig 1 2 0 0  0,5 0 1,5 5,0 
6 Sjraar Munten 1,5 1 1 1 0,5  0,5 0,5 6,0 
7 Miki Nieczyporowski 1,5 1 1 0 1 1,5  1 7,0 
8 Gerben Oosterbaan 0 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0  3,5 
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BUFFELS  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tot. 

1 G. in 't Veld  0,5 0,5 1 0,5  0,5 1 1  1 1 0,5 21 
2 M. Dael 0,5  0,5 0 0,5  0 2 1 1 1  1 19 
3 B. Lietz 0,5 0,5  1 0,5  1 1 0    1 18 
4 S. Sakandry 0 1 0   0,5   1   1 0 11 
5 JP Joosten 0,5 0,5 0,5   1 1 1 0,5 1 0  1 20 
6 P. Timmermans    0,5 0  0 1 0 0 0 1 0 8 
7 H. Wuts 0,5 1 0  0 1  0 0 0 0,5 1 1 14 
8 P. Smith 0 0 0  0 0 1  1  1  1 13 
9 M. Rahawadan 0 0 1 0 0,5 1 1 0  0 1  1 16 

10 AR Mahmund  0   0 1 1  1  0,5 1 1 17 
11 K. Tiesinga 0 0   1 1 0,5 0 0 0,5    9 
12 B. vd Ham 0  0 0  0 0   0   0 1 
13 A. Houwen 0,5   1 0 1 0 0 0 0 1 1  14 

 
Bij de Buffels geldt de voetbaltelling: een overwinning telt als 3 punten en een remise als 1 punt. Ver-
der telt een bye als 1 punt. 
 
   _____________________________________ 
     ________________ 
 
 
 

             - 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 12 mei 2016 
  
Door Ger van Leipsig 
 
Miki Nieczyporowski is de hoogste ELO stijgers 
. 
Speler Progressie Begin 

seizoen 12-05-16   Speler Progressie Begin 
seizoen 12-05-16 

Strijbos M -12 2282 2270  Kappert D 35 1628 1663 

Gool R van -8 2228 2220  Leenders H -6 1654 1648 

Montignies R 1 2217 2218  Clabbers S -22 1640 1618 

Nabuurs J 20 2195 2215  Jacobitz K 33 1570 1603 

Smith T 24 2168 2192  Vink R -30 1602 1572 

Alkhazashvili O 0 2179 2179  Veld G in 't -58 1626 1568 

Warmerdam M -3 2175 2172  Burgmans A -1 1560 1559 

Nabuurs M 0 2158 2158  Munten G -19 1567 1548 

Gool H van 1 2128 2129  Nieczyporowski M 74 1471 1545 

Neurer T 13 2083 2096  Kuntzelaers P -3 1520 1517 

Guddat J 18 2063 2081  Leipsig G van -106 1614 1508 

Fehmer C 12 2043 2055  Lietz B -49 1544 1495 

Bergmans D 38 1917 1955  Dael M -52 1528 1476 

Rievers J -29 1975 1946  Jacobs B -24 1454 1430 

Grinten B van der 28 1907 1935  Joosten JP -46 1465 1419 

Everaars H 0 1919 1919  Heemskerk F 0 1394 1394 

Boonen P 0 1918 1918  Oosterbaan G 23 1354 1377 

Thijssen P 0 1904 1904  Kempen J 46 1272 1318 

Mertens F 20 1881 1901  Timmermans P 3 1313 1316 

Hovens G 24 1866 1890  Smith P 29 1252 1281 

Schoeber P -21 1908 1887  Rahawadan M 46 1230 1276 

Jacobs J -2 1874 1872  Wuts H -14 1286 1272 

Dierx G 0 1865 1865  Sakandri S 37 1200 1237 

Hoogt N van der 35 1822 1857  Mahmund A.R 36 1200 1236 

Lee M van der 27 1816 1843  Houwen A 19 1206 1225 

Dael van S 20 1821 1841  Keimpema P 0 1216 1216 

Mulekom H van 4 1837 1841  Hol F 0 1200 1200 

Spijk H van 0 1730 1730  Ham B vd -26 1200 1174 

Laat J de -1 1713 1712  Hendrickx J -7 1167 1160 

Laak J op de -73 1769 1696  Tiesinga C -46 1200 1154 

Meilink R 2 1693 1695  Blankerz H 0 1116 1116 

Borghouts H -20 1708 1688  Verplakke J -16 959 943 

Clabbers K 7 1660 1667      
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