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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2016-2017  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                     bvdgrinten@ziggo.nl 
    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 februari 2017 Piet Thijssen 
Personalia Bas van der Grinten 
Mededelingen Redactie 
KNSB ronde 3: Voerendaal 1 - Venlo 1  Henk van Gool 
KNSB ronde 4: Venlo 1 -  DSC 1 Delft Henk van Gool 
Boebs Column: Tata Steel 2017, een jubeljaar Boeb Jacobs 
LiSB ronde 2: DJZ 1 - Venlo 2 Marc van der Lee 
Geerts Column: Snieklaas Geert Hovens 
In Ontwikkeling: Pionneneindspel Joep Nabuurs 
Interne competitie Geert Hovens 
Interne ELO rating Robert Meilink 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 

KPROGRAMMAK 
 
Januari 2017 
05-jan-17 don. interne competitie + ladder LimianZ 
06-jan-17 vrij. PK Jeugd LiSB Tegelen 
07-jan-17 zat. PK Jeugd LiSB Tegelen 
08-jan-17 zon. PK Jeugd LiSB Tegelen 
08-jan-17 zon. Nieuwjaarstoernooi t Pionneke 
09-jan-17 maa. 3e ronde Open Kampioenschap van Blerick Blerick 
12-jan-17 don. interne competitie + ladder LimianZ 
13 tm 29 jan-17 vrij. TATA Steel tournament Wijk aan Zee 
19-jan-17 don. interne competitie + ladder LimianZ 
21-jan-17 zat. Open N- Limburgse snelschaak kampioenschappen  Horst 
26-jan-17 don. interne competitie + ladder LimianZ 
Februari 2017 
02-feb-17 don. interne competitie + ladder LimianZ 
04-feb-17 zat. 6e ronde KNSB-bondscompetitie Stukkenjagers-Venlo 1 
09-jan-17 maa. 4e ronde Open Kampioenschap van Blerick Blerick 
09-feb-17 don. interne competitie + ladder LimianZ 
12-feb-17 zon. 4e ronde LiSB-bondscompetitie LimianZ 
16-feb-17 don. interne competitie + ladder LimianZ 
18-feb-17 zat. LimianZ Rapidtoernooi (GP Senioren) LimianZ 
23-feb-17 don. interne competitie + ladder LimianZ 
 
Alle informatie onder voorbehoud. Let op de berichten tijdens de clubavonden.  
Kijk voor informatie ook onder www.venlose-sv.nl of onder www.lisb.nl .  
De begintijd van de wedstrijden op de donderdagavond is 20.00 uur ! 

 
     
 

  Redactiesluiting volgende clubblad: 26 januari  2017   
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KPERSONALIAK 
 

 Aanmeldingen:   geen 
 Afmeldingen:     geen 
 Adresgegevens:  geen 
 
 

 
KMEDEDELINGENK 
 

• Op vrijdag 11 november 2016 verscheen er een groot artikel in Dagblad De Limbur-
ger, met als kop ‘Soepele geest aan het bord’. Zie ook de foto op de cover van dit blad. 
Het was een mooi interview met voorzitter Ad Burgmans en penningmeester Gerard 
in 't Veld over de Venlose Schaakvereniging. Het ging over van alles, van de succes-
sen van het eerste team, de gezelligheid van de interne competitieavond tot de toppers 
van de club. De volledige tekst van het artikel kunt u op onze website nalezen. 

• Na de twee gewonnen wedstrijden van Venlo 1 volgden twee verloren wedstrijden. 
Volgens teamcaptain Henk van Gool was het verliespunt tegen Voerendaal 1 ingecal-
culeerd en was DSC 1 net iets sterker. Zie zijn verslagen in dit Vizier. 

• Ook Venlo 2 moest twee verliezen achter elkaar incasseren. Teamcaptain Marc van der 
Lee beschrijft de tweede match tegen DJZ 1. 

• In de LiSB competitie kon verder alleen Venlo 4 winst bereiken. Ze staan nu aan kop in 
de derde klasse. Venlo 3 wacht nog op zijn eerste winstpunten in de klasse 2A. 

• In de columns van Boeb Jacobs  en Geert Hovens kijkt de één vooruit naar ‘zijn’ Ju-
beljaar  en geeft de ander een taalfilosofisch lesje aan de hand van ‘Snieklaas’. 

• Iedere schaker kent de termen Oppositie en Sleutelvelden. Of misschien toch niet? 
Voor die laatste groep beschrijft Joep Nabuurs in zijn lang verwachte rubriek ‘In 
Ontwikkeling’ het pionneneindspel. 

• Onze jeugdleden Siem van Dael en Max Warmerdam waren weer van de partij bij de 
KNSB Jeugdclubcompetitie 2016. Ze speelden met hun Brabantse teams in de meester-
klasse A. Na de finaleronden in Den Bosch moesten ze enige ratingpunten inleveren. 
Max’s team, STB A1, eindige als tweede in de eindstand, na landskampioen Oud Zuy-
len Utrecht A1. Siems team, STB A2, stond na 8 ronde op de veertiende en laatste 
plaats. 

• De eerste kampioen van de interne competitie is ook bekend. Jeugdlid Laurens Ekker 
is kampioen bij de Olifanten. In de andere groepen is het nog spannend wie kampioen 
wordt. 

• Siem van Dael heeft de grootste ELO stijging van de interne competitie tot nu toe. Hij 
wordt gevolgd door een ander jeugdlid Miki Nieczyporowski. 

• De sponsoractie van Benders Plus Venlo en Blerick loopt nog tot 1 april 2017. Dege-
nen die boodschappen doen bij Benders en onze club willen steunen worden verzocht 
de ontvangen zegels te geven of op te sturen aan penningmeester Gerard in ’t Veld. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 3:  VOERENDAAL 1 - VENLO 1 

Een kansloze missie  
Door Henk van Gool 
 
Op zaterdag 5 november speelde Venlo 1 
een topper tegen oud-landskampioen Voe-
rendaal 1. De wedstrijd vond plaats in 
Stein, in het gezelschap van de andere 
Limburgse KNSB teams. Het KNSB compe-
titierooster voor deze ronde was namelijk 
dusdanig samengesteld, dat men besloot de 
wedstrijden van alle Limburgse teams op 
één locatie te situeren. Zo stroomde een 
zaaltje in de Merodehal in Stein vol met 
schakers van clubs uit Stein, Voerendaal, 
Roermond, Venlo, Vianen en Sas van Gent. 
Leuk en gezellig om in één keer zoveel oude 
kennissen weer eens terug te zien. 
Voerendaal 1 kwam in de sterkst mogelijke 
opstelling. Na het gelijkspel tegen DSC 
Delft in de vorige ronde, wilden de Zuid-
Limburgers niets aan het toeval overlaten. 
Zo kwamen maar liefst zeven titelhouders 
(1 GM, 3 IM’s en 3 FM’s) tegenover ons 
zitten. Wij konden daar maar één titelhou-
der tegenover stellen: onze GM Andrei Or-
lov. Bovendien misten we Joep en Carsten 
in onze gelederen. Gemiddeld ratingver-
schil tussen beide teams: 150 punten per 
bord. Het was dus zaak onze huid zo duur 
mogelijk te verkopen en zoveel mogelijk 
bordpunten te verzamelen. Dat lukte eigen-
lijk alleen op de bovenste vier borden. On-
derin richtte Voerendaal 1 een ware slach-
ting aan. Het werd uiteindelijk 7 – 3. 
 
Bord 1 
Andrei Orlov – Thomas Trella   ½ - ½  
Onze GM worstelde met het openingssys-
teem van de Duitse IM. Hij gebruikte veel 
bedenktijd en kwam toch wat minder te 
staan. Vandaar dat hij er al na 17 zetjes een 
punt achter zette. Zijn opponent vond het 
wel best. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slotstelling 
 
Bord 2 
Valentin Buckels – Maarten Strijbos 
½ - ½  
Een zeer moeizaam halfje veroverde Maar-
ten tegen de jonge FM uit Duitsland. Op 
verschillende momenten had de jongeman 
de winst kunnen grijpen, maar door tijdpe-
rikelen slaagde hij er niet in Maarten te 
vloeren. Daarna speelde hij een iets beter 
eindspel urenlang door. Jeugdige naïviteit 
dacht iedereen. Maar het bleek dat Valentin 
toch nog iets gezien had, want op een ge-
geven moment verzonk Maarten in diep 
gepeins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwart lijkt in tempodwang te zitten. Na bv. 
106.., Pd5 107.Tg8+, Kh5 108.Tg4 moet 
hij één van zijn pionnen loslaten. Nu toont 
analyse aan dat het na 108.., Pc3 109.Kf1, 
(109. Txf4?, Pe2+) 109.., Pd5 110.Ke2, Pe3 
11.Txf4, Pxg2 allemaal wel losloopt voor 
zwart, maar Maarten moest toch even zwe-
ten voordat hij met een andere zet op de 
proppen kwam die de stelling ook in even-
wicht hield: 106.., Pd1 met het idee 107.  
Tg8+, Kh5 108.Tg4, Pf2 109.Txf4, h3! 
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110.gxh3, Pxh3+ 111.Kg2, Pxf4+ 112. 
Kxg3 remise.  
Natuurlijk zag Valentin het ook en schoof 
hij nog een aantal zetten doelloos op en 
neer. Na 122 zetten berustte hij eindelijk in 
het halve punt. 
 
Bord 3 
Rudi van Gool – Christian Braun  1 – 0  
Een topprestatie van Rudi, die daarmee een 
scalp van een IM scoorde. In een gecom-
pliceerd tactisch gevecht wist Rudi een 
kwaliteit te veroveren. Nu stonden alle pi-
onnen op één vleugel, dus was op winst 
spelen geen uitgemaakte zaak. Sterker nog, 
in de tijdnoodfase sloeg Christian een remi-
se aanbod van Rudi af. Hij trachtte nog een 
winst te forceren en dat kwam hem duur te 
staan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54.., e4? 55.fxe4+, Ke5 (of 55.., Kxe4 56. 
Te8+, Kf5) 56. Td7, Kxe4 57.Te8+, Kf5 
(56.., Kf3?? 57.Td3 mat!) 58. Tf7+, Kg6 
59. Tef8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwart kon niet meer verhinderen dat de f-
pion en later ook de h-pion verloren gin-
gen. Het eindspel K-2T-randpion tegen K-
T-P liet Christian zich niet meer bewijzen. 
 

Bord 4 
Johannes Mundorf – Henk van Gool 
½ - ½  
Na acht zetten was de stelling nog symme-
trisch. Na 17 zetten stond er een eindspel 
op het bord. De computer gaf zo’n beetje 
van begin tot eind 0.00 aan. Geen wonder 
dat beide spelers er na 24 zetten de brui aan 
gaven. Er was geen doorkomen aan. 
Slotstelling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bord 5 
Siem van Dael – Daniel Hausrath  0 – 1  
Het leek bijna afgesproken, maar dat was 
toch echt niet het geval. Wie verwacht nou 
op bord 5 een grootmeester te treffen? Siem 
had geluk een keer zijn krachten te kunnen 
meten met een GM. Hij zei achteraf dat hij 
dat wel leuk vond. Het kostte hem wel een 
punt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zwarte stukken staan vervaarlijk op de 
witte kluis gericht. Tijd voor het betere 
breekijzerwerk: 21.., Lxh2+! 22.Kxh2, 
Dh4+ 23.Kg1, Th5 dreigt .., Txf3 gevolgd 
door .., Dh2 mat 24.Pc3, Dh2+ 25.Kf2, 
Txf3+ daar komt de andere toren zich met 
de aanval bemoeien.  
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26.Ke1 (Na 26.Ke2 beslist 26.., Te5+! 
27.Lxe5, Dxe5+ 28.Kd1, Txf1+ de partij.) 
26.., Txf1+ wit gaf op. Er kan volgen: 
27.Kxf1, Dh1+ 28.Lg1, Tf5+ 29.Ke2, 
Dxg2+ 30.Kd1, Tf1+ 31.De1, Txf1+ met 
damewinst. 
 
Bord 6 
Christian Seel – Ololi Alkhazashvili 
1 – 0  
Ololi had een tegenstander van vergelijkba-
re sterkte als die van Siem. Ze had nochtans 
prima spel gehad, als ze niet was vergeten 
een pion te dekken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eerder in de partij kon op Pxa4 .., Lxa2 
volgen. Nu staat die loper echter ook Pd7 te 
dekken. Na 18.., Kf8? 19.Pxa4 stond Ololi 
zonder compensatie een pion achter. Had 
ze 18.., Pb6 gespeeld, dan was de stelling 
nagenoeg gelijk geweest. 
Nu was ze in het eindspel kansloos. 
 
Bord 7 
Thomas Neuer – Patrick Driessens 
½ - ½  
Het ietwat onorthodoxe openingssysteem 
van FM Patrick liep stuk op de degelijkheid 
van Thomas’ openingsspel. Na 17 zetjes 
had Thomas dan ook een prettig plusje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op zijn 18e zet bezondigde hij zich echter 
aan de stelregel dat je niet met ruil de stuk-
ken van je tegenstander moet activeren. 
Door 18.Pxf6?! werd zwarts Pd7 ineens 
wakker en werd de stelling volkomen ge-
lijkgetrokken. Beter was de druk verhogen 
door middel van 18.Dg3 
(met de dreiging 19.Dc7 en Pd6). De spe-
lers kwamen na wits achttiende zet remise 
overeen. 
 
Bord 8 
Ivo Wantola – Frans Mertens  1 – 0  
Ook Frans had een FM te kraken. Helaas 
draaide Ivo het om en kraakte de FM Frans. 
Met wit drukte hij Frans langzaam weg. 
Toen hij erin slaagde een vrijpion te cre-
eren op de b-lijn, was het pleit beslecht. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

De stelling is waarschijnlijk al onhoudbaar. 
33.., hxg5 versnelde het proces omdat na 
34.fxg5 een koningsroute naar d6 en f6 ge-
opend werd. Frans wachtte dit niet af: 34.., 
Kf8 35.Ld7, Ke7 maakt een beslissende 
aftrekaanval mogelijk. 36.Lb5+, Kf8 
37.Lxa6, bxa6 38.b7   
1 – 0  
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Bord 9 
Rainer Montignies – Ruud van Meegen 
0 – 1  
Weer puntverlies voor Rainer. De opening 
was veelbelovend, maar Ruud reageerde 
uitstekend door een pion te offeren voor 
actief spel. Rainer onderschatte het gevaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier moet wit de d-lijn sluiten met 16.Pd5 
(16.., Pf5 17.Da3, Db5 18.e4) 
16.Dh4? liet een aftrekaanval toe. 16.., 
Lxc3 17.bxc3, Pf5 ineens hangen dame en 
toren 18.Da4, Lb3! Een mooie interferen-
tie. Wit verliest de kwaliteit en gaf daarom 
op. 
 
Bord 10 
Dragos Ciornei – Bas van der Grinten 
1 – 0  
In een typisch Schotse partij leek Bas een 
logische zet te doen, om ruimte voor zich-
zelf te creëren. Het bleek zijn structuur juist 
te verzwakken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rybka geeft hier 13..,Te8 en een keer ..,f6 
om de witte centrumpion onder druk te zet-
ten. Na het gespeelde 13.., d5?! 14.exd6 
ep., cxd6 15.Le2, Dxe4 16.Pxe4 had Dra-
gos de betere pionnenstructuur en oefende 
hij met zijn stukken een vervelende druk uit 
op de zwarte stelling. 
Bas had nu het best met 16..,f6 in de tou-
wen kunnen gaan hangen. Dat ligt echter 
niet in zijn stijl.  
Na 16.., Le7 17.h4, The8 18.Lg4+, Kc7 
19.Pg5, Lxg5 20.hxg5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

hingen er plotseling twee pionnen op de 
koningsvleugel en stortte de zwarte stelling 
in. 
 
Gelukkig kun je dit soort wedstrijden onder 
de ingecalculeerde nederlagen rekenen. In 
de komende ontmoetingen komt het erop 
aan voldoende punten te pakken om de de-
gradatiezone uit het zicht te houden. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 4: VENLO 1 – DSC 1 DELFT 

Delft net iets sterker 
 
Door Henk van Gool 
 
Onze opdracht voor dit seizoen is handha-
ven. Daartoe is het noodzakelijk dat we 
punten pakken op de momenten dat een 
kans zich voordoet. 
Om tegen DSC Delft goede kans te maken 
op minimaal een gelijkspel moesten we ei-
genlijk op volle sterkte zijn. Dat waren we 
niet omdat Maarten, Rainer en Ololi niet 
mee konden spelen. Dit deed zich voelen. 
Op de bovenste vier borden waren we aan 
Delft gewaagd. Op de borden vijf tot en met 
tien kwamen we echter tekort. Je moet dan 
hopen op een slechte dag bij de Delften-
aren en een goede dag van je eigen men-
sen. De plussen en minnen hielden elkaar 
echter in evenwicht, waarna het verschil in 
speelsterkte de doorslag gaf. DSC Delft 
won met 4 – 6. 
 
Overigens werden we geconfronteerd met 
de nadelen van het Fischertempo. De 
speelzaal is in principe tot 18.00 uur be-
schikbaar. Normaal gesproken is dat ge-
noeg. De toegevoegde tijd per zet zorgt er 
echter voor dat incidenteel een speler heel 
lang door kan gaan in het eindspel. Dat 
gebeurde in de partij Sebastiaan Smits – 
Thomas Neuer. Het werd een zeeslang van 
157 zetten die pas tegen 18.30 uur ten ein-
de kwam. Dit tot licht ongenoegen van de 
aanwezige zaalhouder. Je kunt een zaal nu 
eenmaal niet oneindig in gebruik houden. 
Meestal zijn er ’s avonds nog andere activi-
teiten gepland of de zaalhouder, die ook 
maar vrijwillig aanwezig is, heeft ’s avonds 
andere plannen. De bedenktijd zou eigen-
lijk beperkt moeten zijn tot, zeg, maximaal 
zes uur. Misschien toch iets om over na te 
denken en aan te kaarten bij de KNSB. 
 
 
 

Bord 1 
Joost Michielsen – Andrei Orlov 0 – 1  
Andrei toonde dit keer zijn extra klasse. 
Met zwart van IM Joost Michielsen winnen 
is geen sinecure. Dit bewerkstelligen in 33 
zetten met behulp van een dubbel paardof-
fer is toch wel bijzonder te noemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er staan opvallend veel zwarte stukken op 
de diagonaal a8-h1 gericht. Daar moet iets 
in zitten. 31.., Pxf3! Sloopt de eerste scha-
kel van de witte pionnenketen. 32. gxf3? 
(beter 32.Pc5! Daarop behoudt zwart met 
32.., Lxe4 33.Pxe4, Dxe4 met de dreiging 
.., Dxb1 nog steeds een plusje. Op 32. Dxf3 
volgt 32.., Lxe4 met de dubbele dreiging .., 
Lxf3 en .., Lxb1) 32.., Pxe4! En daar ver-
dwijnt de tweede schakel. 33.De3 (33.fxe4, 
Lxe4+ gaat mat op g2) 33.., Pc3! (Met de 
dubbele dreiging .., Lxf3+ en Pxb1). 
Wit gaf op. 
 
Bord 2 
Rudi van Gool – Matthieu Freeke  ½ - ½   
Rudi bleef na de partij met een kater zitten. 
Het gevoel overheerste dat hij duidelijk 
beter had gestaan en toch was de partij in 
een dode remisestelling verzand. Soms 
biedt een positie zoveel mogelijkheden dat 
je in het moeras van varianten verzuipt. 
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De computer geeft hier 1.05 aan in het 
voordeel van wit. Maar wat ga je hier 
doen? Stormen met h4-h5 voor een ko-
ningsaanval? Torens verdubbelen op de c-
lijn? Een stukoffer op e6 voorbereiden? 
Le4 en Df3 om druk te zetten op het zwarte 
paard en veld f7? Veld c5 bezetten met je 
paarden? Van alles een beetje? Rudi koos 
hier voor 17.Pe4 en ging veld c5 bezetten. 
Hij moest echter toezien hoe Matthieu stap 
voor stap de stelling weer in evenwicht 
trok, waarna er een ongelijke kleur lope-
reindspel overbleef. De computer houdt het 
overigens op het 17.Le4 plan. 
 
Bord 3 
Chiel van Oosterom – Joep Nabuurs  
½ - ½  
Joep leverde verdedigend een topprestatie 
door in een moeilijke stelling de andere IM 
van Delft, Chiel van Oosterom, op remise 
te houden. Chiel offerde in de opening een 
stuk voor drie pionnen, waarna een ondoor-
zichtige situatie ontstond. In het eindspel 
leek de IM langzamerhand een duidelijke 
plus op te bouwen. De massa pionnen 
dreigde een rol te gaan spelen. Maar voor-
dat hij zijn pionnenwals in beweging kon 
zetten, slaagde Joep erin die uiteen te slaan 
en de partij de remisehaven in te loodsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52.., Pef5 dreigt .., Pxh4 en .., Pxe3+ 
53.Th3, Pe4 bedreigt f2 54.Kg1, Pxg5 
(slaan op f2 is te gevaarlijk: 54.., Txf2 
55.Ld3 of 54.., Pxf2 55.Tf3) 55.Th5, Kg6 
56.Th8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De activiteit van de zwarte paarden en de 
toren verzekeren zwart nu van remise: 56.., 
Pf3+ 57.Kg2, Pxe3+! 58.Kxf3, Pxf1 en 
enige zetten later werd het punt gedeeld. 
 
Bord 4 
Henk van Gool - Iona Smaranda Padurariu 
1 – 0  
DSC Delft is een jong team, met naast een 
aantal heren ook een viertal dames in de 
gelederen: Teamleider Talitha Munnik, Li-
sa Hortensius, Martine Middelveld en Iona 
Smaranda Padurariu. Van hen was Talitha 
niet aanwezig. Dames IM Iona wel en daar 
mocht ik de degens mee kruisen. Het verle-
den heeft uitgewezen dat ik altijd wat moei-
te heb om tegen een dame een goede 
schaakpartij af te leveren. Ook nu bakte ik 
er weinig van. Een klein incidentje was 
daar nog debet aan. Ik vergat, zoals het een 
goed gastheer betaamd, mijn opponente een 
drankje aan te bieden. Tenslotte bood Iona 
míj toen maar een drankje aan, wat ik met 
het schaamrood op de kaken accepteerde. 
Daarna was ik meer bezig met de vraag hoe 
ik mijn falende gastheerschap goed kon 
maken, dan met de schaakpartij. Misschien 
had ik haar een zet moeten laten terugne-
men toen ze even niet oplette en mat in één 
overzag?! Ik denk echter dat wedstrijdlei-
der Jos Pots daar geen oog toegeknepen 
zou hebben. 
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Het begon in deze stelling. 
Als Iona hier 30.., Dc7 speelt, houdt ze een 
klein plusje in het eindspel. 30.., c3? was 
onnauwkeurig. 31. Dd7 dreigt onder andere 
32.Dc8+, Kf7 33.Dxc3 met pionwinst. Daar 
fixeerde Iona zich waarschijnlijk ook op 
toen ze 31.., Da6?? speelde. De andere 
mogelijkheid 32. De8 mat! had ze ge-
woonweg gemist. 
 
Bord 5 
Joram op den Kelder – Carsten Fehmer 
1 – 0  
Carsten werd in het middenspel op de da-
mevleugel overlopen. Hij had daar wat ga-
ten laten vallen en Joram profiteerde dank-
baar, door er zijn cavalerie naar binnen te 
loodsen. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Wit wint beslissend materiaal: 22.Pxd6! 
dreigt 23.Pb5 dus Carsten neemt de knol 
maar 22.., Txd6 Nu gaat de kwaliteit via 
23.Pc8 verloren. 
 
Bord 6 
Peter Schoeber – Sten Goes  0 – 1  
Peter trachtte zijn opponent snel naar een 
eindspel te loodsen, in de hoop daar de 
zaak onder controle te kunnen houden. Dat 
ging een tijdje goed, totdat Sten met zijn 

toren de d-lijn veroverde en met zijn ko-
ning het centrum binnen kwam wandelen. 
Toen werd zwarts voordeeltje allengs gro-
ter. Peter besloot er een pion tegenaan te 
gooien om zelf actief iets te kunnen onder-
nemen, maar de beter gepositioneerde 
zwarte stukken  vormden tenslotte een 
matnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zwarte stukken beheersen het bord. 
Wits hoop is gevestigd op zijn vrije b-pion. 
Relatief de beste kans was dan nog om met 
44.Pxd6 het toreneindspel in te gaan, maar 
dat ziet er op het eerste gezicht ook hope-
loos uit. Dat Peter er met 44.Pd4 voor kiest 
om zoveel mogelijk stukken op het bord te 
houden en daarmee de stelling te complice-
ren is begrijpelijk. Sten maakt echter van 
de gelegenheid gebruik om de witte mo-
narch te omsingelen. 44.., Txc3 45.Pc6+, 
Kd5 46.Pe7+, Ke4 47.Pxg6, Ke3 48.Kd1, 
Pe4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dreigt ..,Pf2+ gevolgd door ..,Tc1 mat.  
Wit gaf daarom op. 
 
Bord 7 
Sebastiaan Smits – Thomas Neuer 
½ - ½  
In een partij met tegengestelde rokades was 
het Sebastiaan die Thomas tot  verdedigen 
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dwong. Op de 27e zet kreeg de witspeler de 
kans om beslissend voordeel te halen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Pa5 wint: 27.., Tb6 28. Txb6, axb6 29. 
Dxb6, Td5 30.Tb1, Td7 31.Da7 en de drei-
gingen Pc6 en Txb7 beslissen de partij. Se-
bastiaan gaf Thomas na 27.Pd6+?! echter 
de kans met het  kwaliteitsoffer 27.., 
Tdxd6 de ergste aanvalsgolf te keren en te 
vluchten naar een eindspel met een kwali-
teit tegen twee pionnen. Wat doet een spe-
ler die zijn opponent overspeeld heeft, maar 
net een winnende stelling uit handen heeft 
laten glippen? Die probeert wanhopig zijn 
tegenstander toch nog ergens beentje te 
lichten! Sebastiaan ging er nog eens goed 
voor zitten en kneep het eindspel helemaal 
uit, totdat er echt geen water meer uit de 
dorre steen te persen viel, zoals hij het zelf 
uitdrukte. Uiteindelijk kon Thomas na een 
marteling van 157 zetten een zwaarbevoch-
ten halfje laten noteren. 
 
Bord 8 
Bas van der Grinten – Lisa Hortensius  
0 – 1  
Bas kreeg een stelling op het bord waar hij 
wel van houdt. Hij offerde een pion in het 
centrum in ruil voor een grote ontwikke-
lingsvoorsprong, in de hoop Lisa’s ongero-
keerde monarch onder vuur te kunnen ne-
men. Het zag er veelbelovend uit. 
 De interim teamleider van DSC Delft bleef 
echter nauwkeurig spelen, terwijl Bas niet 
altijd de sterkste voortzetting vond. Toen 
Bas de tijd rijp achtte voor rigoureuze 
maatregelen en zijn eigen koningsstelling 
opengooide, nam Lisa de aanval over. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.., e3! Dreigt .., Lh1 en .., Dg2 mat. 
19.hxg4? dit kan de witte stelling niet meer 
hebben. Th8 doet nu beslissend mee. Beter 
was een zet als 19.Db3 in een poging de 
zwarte dame van de diagonaal af te krijgen, 
ofschoon zwart na 19..,Dc7 met de dreiging 
20..,Pf2 ook dan groot voordeel houdt. 19.., 
hxg4 20.Lxe3, g3 en wits positie was rijp 
voor overgave. 
 
Bord 9 
Martine Middelveld – Siem van Dael   1-0  
Een prachtig gevecht tussen de subtop van 
de Nederlandse dames en de top van de 
Nederlandse jeugd. Siem leek het initiatief 
te grijpen op de damevleugel, maar Martine 
wist de pionnenwals effectief af te stoppen. 
Vervolgens probeerde Siem het op de ande-
re vleugel, maar hij vroeg daarmee teveel 
van de stelling. 
Met een kwaliteitsoffer wurmde Martine 
zich op Siem’s geopende koningsstelling 
naar binnen. Haar dame en een vrijpion 
beslisten vervolgens de partij. 
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Simpel 33.Lxa6 is al goed, maar Martine’s 
voortzetting geeft aan hoe goed de Neder-
landse spelers tegenwoordig tactisch ge-
traind zijn. 33.Te6! met de dreiging 34.Lf6 
en 35.Lxd4. De toren mag niet genomen 
worden: 33..,Pxe6? 34.Df5+, Kg8 35.dxe6 
is een catastrofe voor zwart. Siem reageert 
vooraleerst goed: 33.., Lg5 34.Lf2 (beter 
34.Lxg5, hxg5 35.Txd6) 34.., Pxe6 
35.dxe6, Ke7? Zie diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zwarte koning had echt naar g6 gemoe-
ten. Op e7 blijkt hij uiterst onveilig te 
staan. 36.Lxc5! en nog een stukoffer dat 
niet geaccepteerd mag worden: 36.., dxc5 
37.Dd7+, Kf6 38.Df7+, Ke5 39.Te1+,Kd4 
40.Lf1! zie analysediagram 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

analysediagram 
 
De zwarte koning zit in een matnet. Op 
bijv. 40.., Tbd8 volgt 41.Dxf5, c4 42.Te4 
mat. 
Ook nu reageert Siem (na wits 36.Lxc5!) 
nog met relatief de beste zet, maar de stel-
ling is inmiddels onhoudbaar: 36.., De5 
37.Ld4, Dxa5 38.Td1, Tbd8 39.Ld5, Tf8 
40.Le3, Db5 41.Lxg5+, hxg5 42.De3, Tc8 
dit verliest een toren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43.Dxg5+, Ke8 44.Dg6+, Kd8 45.e7+! en 
zwart gaf op. 
 
Bord 10 
Frans Mertens – Arno Wiersma  ½ - ½  
Deze partij ging tot diep in het eindspel 
gelijk op. Toen kreeg Frans plotseling een 
kans in de schoot geworpen. In plaats van 
zijn koning als buffer te gebruiken, koos hij 
echter voor oprukken van de vrijpion, 
waarna de zegedroom als een zeepbel uit-
een spatte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De witte pion is verder opgerukt en com-
penseert de pion achterstand. Met 52.Ke6! 
kan wit de zwarte koning afhouden en de 
pion naar de overkant ondersteunen. Frans’ 
52.d6? was helaas te gehaast. Nu kon Arno 
met zijn koning nog voor de pion kruipen: 
52.., Kf7 53.Txh6, Tg5+ 54.Kd4, Ke8 en 
een dode remisestelling resteerde. 
 
We zijn teruggevallen naar een 50% score. 
Maar voorlopig liggen we nog op schema. 
Het is nu  zaak niet teveel averij meer op te 
lopen en nog ergens een paar punten te 
pakken om een plekje in deze klasse veilig 
te stellen. 
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BOEBS COLUMN 

Tata Steel 2017, een jubeljaar 
 
Door Boeb Jacobs 
 
De toernooileiding 
zal er wel geen 
woorden aan vuil-
maken. En de grote 
kranten zullen er  
evenmin hun ko-
lommen voor open 
stellen. Maar ik ga 
wel degelijk ge-
schiedenis schrij-
ven; Wijk aan Zee 
kan zich voor de vijfentwintigste maal gaan 
verheugen op mijn komst. 
 
Begonnen bij de Hoogovens in groep zes, 
ben ik door het verlies van een kleine 
tweehonderd elo punten (de oude dag?) 
afgedaald naar groep acht. 
Maar dat heeft de pret niet gedrukt. Want 
voor mij en voor veel oudgedienden, gaat 
het met het verstrijken van de jaren niet 
meer uitsluitend om de punten. Maar krijgt 
het toernooi steeds meer het karakter van 
een reünie. Waar je oude schaakvrienden 
ontmoet en nieuwe maakt. Ik kijk er daar-
om nu al naar uit om over een jaar of tien in 
Café de Zon in groep negen te spelen. 
Overigens is vijfentwintigmaal meedoen in 
Wijk aan Zee bepaald geen uitzondering. 
Schakers die eenmaal met het Wijk aan Zee 
virus besmet zijn komen er hun hele leven 
lang. Soms tot op hoge leeftijd. 
 
Een bijzondere ontmoeting was in dit ver-
band die met de helaas overleden Lex 
Jongsma. Hij vertelde dat hij al meer dan 
vijftig jaar bij het toernooi betrokken was. 
Eerst als speler, later als commentator. 
Als schaker moeten zijn resultaten niet zo 
geweldig zijn geweest. Maar als commen-
tator was hij een graag geziene gast, die de 
show stal en volle zalen trok. 

Met groot gevoel voor theater betrok 
Jongsma zijn publiek bij de besprekingen. 
Ik herinner me een optreden waarin iemand 
uit de zaal al in het begin van een partij 
voorstelde om pion f3 te spelen. 
De zet werd afgewezen. Maar drie uur later 
en vijfendertig zetten verder roept Jongsma 
ineens: ‘Nu komt mijnheer hier vooraan 
aan zijn trekken, want nu komt pion f3 wel 
in aanmerking’. De liberale Jongsma ver-
zorgde jarenlang een veel gelezen rubriek 
in de zaterdageditie van de Telegraaf. 
Onder zijn bewonderaars bevond zich niet 
de heer J.H. Donner, één van de twee 
grootmeesters die ons land toen telde. 
De uitgesproken linkse Donner haalde in 
Vrij Nederland uit: ‘Jongsma weet niks van 
schaken en kan niet schrijven’. 
Donner zelf was volgens velen een nog be-
tere schrijver dan schaker. Maar als hij over 
schaken of over schakers schreef doopte hij 
zijn pen dikwijls in azijn. Soms in gif. 
 
Vanaf dertien januari gaat het weer los in 
Wijk aan Zee. En het toernooi duurt tot de 
negenentwintigste. Bij de grootmeesters is 
het deelnemersveld als vanouds van we-
reldklasse. Spelers uit de top tien zijn in de 
meerderheid. De aandacht zal uitgaan naar 
grootmeester Anish Giri. Na alle remises 
wordt het tijd dat de goede man een paar 
potjes gaat winnen. 
 
Bij de amateurs zal de deelnemerslijst bin-
nen enkele dagen wel weer vollopen. 
Meer dan naar mijn eigen uitslagen, ben ik 
benieuwd naar hoe onze Fide Meester Max 
en ons wonderkind Siem zich zullen mani-
festeren. Zullen ze hun progressie kunnen 
doorzetten? Ik hoop het en kijk ernaar uit. 
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LiSB COMPETITIE RONDE 2:  DJZ 1 - VENLO 2 
 
Venlo 2: tweede maal verlies 
 
Door Marc van der Lee 
 
DJZ 1  – Venlo 2 5-3 
Philippe da Ces  – Marc van der Lee  ½ 
Patrick Nauts  – Nico van der Hoogt 1-0 
Luc Janssen  – Jos Rievers  ½ 
Huub Senden  – Geert Hovens 0-1 
Harrie Peek  – Hans van Mulekom  ½ 
Roy Kluten  – Piet Thijssen 1-0 
Leon Curfs  – Jan op de Laak 1-0 
Frits Werts  – Ad Burgmans  ½ 
 
Een tweede verliesronde tegen één van de 
DJC-teams. De sterkste van de twee, mag je 
aannemen hoewel ze in de eerste ronde on-
deruit gingen tegen clubgenoot 2. 
Op donderdag 24 november 2016 werden, 
na afweging van de voors en tegens, twee 
potten vooruit gespeeld: door Nico en mij. 
Patrick en Philippe waren er zowaar met 
een gelegenheidscaptain. Sterke spelers en 
het had weinig gescheeld of de hoofdmoot 
kon op zondag 27-11 met een nare 2-0 ach-
terstand van start. Bas en Peter mochten 
het in het eerste acteren dus ons team was 
duidelijk verzwakt. Moet gezegd worden 
dat invaller Ad met zijn remise een prima 
beurt maakte. 
 
B4: Huub Senden - Geert Hovens  0-1 
 
Geert's partij, het enige punt, staat er daar-
om in zijn geheel in. Met eigen commen-
taar. 
 
1.d4 Pf6 2.Lf4 d5 3.Pf3 Lf5 4.e3 Pc6 5.c3 
e6 6.Pbd2 Ld6 7.Lg3 0–0 8.Le2 h6 9.0–0 
Lxg3 10.hxg3 De7 11.Lb5  

 
 
Tja, wat doe je dan? Moet ik nu mijn paard 
terugtrekken en daarmee toegeven dat die 
eigenlijk beter op d7 staat? Nee, dat doe ik 
niet. Ik zie wel kansen op de open b-lijn. De 
dubbelpion kan ik makkelijk oplossen via 
c5. Nee, sla maar. 
 
11. .. a6 12.Lxc6 bxc6 13.Pe5 c5 14.Da4 
c4 15.b4 Pe4 16.Pxe4 Lxe4 17.Dd7  
 

 
We hebben zojuist nog een paard geruild en 
Huub heeft me net voor de tweede keer re-
mise aangeboden. Gezien de stand in de 
wedstrijd – we staan al achter en Jan gaat 
met een pion minder het eindspel in – moet 
ik wel doorspelen. Snel speel ik daarom 
Dd6, ik weiger dus opnieuw de remise en 
denk: wit wil ook de dames ruilen maar dan 
wel op d6. 
17. .. Dd6 18.Dxd6 cxd6 19.Pg4 a5  
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Zwart neemt het initiatief. De torens komen 
over de a-lijn binnen. Ik moet wel even op-
letten dat de vrijpion op b4 niet gaat pro-
moveren. Dat is een taak voor mijn koning. 
 
20.a3 Ta7 21.f3 Lg6 22.Pf2 Tfa8 23.Tac1 
axb4 24.axb4 Ta2  
 

 
 
Nu blijkt ook de waarde van het afruilen 
van de loper op g3. Wit zou graag e4 spe-
len, om een toren naar b1 te spelen, maar 
na ruilen heeft wit ook een dubbele isolani 
op g2 en g3. Dat is geen aantrekkelijk idee. 
 
Wit zit duidelijk verlegen om een goede 
verdediging en zwart laat zijn prooi niet 
meer los. 
 
25.Pd1 Kf8 26.Te1 Ld3 27.Pf2 T8a3 
28.Pd1 Td2  

 
 
Wit staat letterlijk met de rug tegen de 
muur. Hij kan nog net g2 dekken, maar dit 
maakt een fraai einde mogelijk. De loper 
zorgt voor de genadeslag. 
 
29.Kh1 Taa2 30.Tg1 Le2 31.f4 Lf3 32.b5 
Ke8 33.e4 Lxg2+ 34.Txg2 Txg2 35.exd5 
Tge2 0–1 
Helaas was ik de enige van Venlo2 die zijn 
tegenstander wist te verschalken. 
 
Heel fraai. Leuk om na te spelen. 
 
Hans kwam in zijn partij nergens in de 
trubbels maar kreeg ook geen zicht op de 
winst. 
 
B5: Hans v Mulekom - Harrie Peek  ½ 
 
De partij ging gelijk op en op na 19. .. Pd7-
f6 kwam deze positie op het bord:  
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20. Pxf6+ gxf6 Na de paardruil speelde wit 
21. c3 en werd het vlot remise, maar Hans 
had het ook met 21. Dh6 kunnen proberen. 
Zwart moet dan de torenmanoeuvre e1-e4-
h4 in de smiezen houden. Met bijvoorbeeld 
21. .. Da5 22. Te4 Dh5 is de angel er weer 
uit. 
 
B8: Frits Werts - Ad Burgmans  ½ 
 
Een Siciliaanse opening: Taimanov. Mijn 
tegenstander begon op zet 10 stukken af te 
ruilen: paard, dame en toren. Hij speelde op 
remise. Na de 18e zet heb ik remise aange-
boden en hij accepteerde dit onmiddellijk. 
Voor mij was dat een goede uitslag. Al bij 
al een kleurloze partij. Aldus Ad. Daar was 
mijn huissecondant (Houdini) het roerend 
mee eens.  
 
B2: Patrick Nauts – Nico vd Hoogt 1-0 
 
Met een bijdrage van Nico himself: 
 
Na een wat slap Siciliaans begin, meende 
de zwarte Nico (ik) na 16 zetten wat leven 
in de brouwerij te moeten brengen. Middels 
een tijdelijk pionoffer. Dat pakte averechts 
uit en mijn Walloonse opponent Patrick 
schoof me 16 zetjes later schoon van de 64 
velden. 
Stelling na 32…Db6-c7 (O, ironie. Zojuist 
had ik dan eindelijk mijn op 16 geofferde 
boertje terugveroverd) 
 

 
 

Deze stelling was ook door Henk later in de 
“Limburger” terechtgekomen. De reacties 
van de buitenwacht, familie, vrienden e.d. 
bleven goddank binnen de perken… Want 
Patrick kilde koeltjes af met: 33.Pxf7 Dxd6 
34.Pxd6 Kf8 35.f3 en 10 zetten later 1-0.  
Nog sterker was evenwel 33.Lxf7! Kh8 
34.Dxc5 enz. Maar ach, of men door de kat 

of hond gebeten 
wordt… 
 
 
 
 
1simpel boertje maakt 
soms veel verschil… 
 
 

Aan bord één werd een spannende pot ge-
speeld met een rommelig eindspel. 
 
B1: Marc vd Lee - Philippe Da Ces  ½ 
 
Stelling na zwarts 39. .. Kd5 
 

 
 
In plaats van niets doen besloot ik tot een 
doldwaze actie: 40. g4? Zwart krijgt sim-
pelweg een vrijpion cadeau. Beter was bij-
voorbeeld 40. Ke2 h6 41. h4 Lf6 42. Pc4 g5 
43. fxg5 hxg5 44. hxg5 Lxg5 45. Kd3. Nu 
staat het er beroerd voor. Er volgde 40. .. 
fxg4 41. hxg4 h5 42. gxh5 gxh5 en jawel, 
daar is-ie, de vrije h-pion. Het eindspel 
bleek even later toch nog verknoeid te kun-
nen worden. Stelling na 50. c5 
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50 Kf5-g4? De andere pion eerst ophalen 
met 50. .. Ke6 wint simpel. Nu is de winst 
verspeeld maar het blijft oppassen. 51. c6 
Ld8 52. Pg5 52. Pf2+ kon ook. 52. .. Lc7 
53. Ph3 Ld6 53. .. Kxh3 wint hier niet: 54. 
f5 Kg3 Kg4 55. f6. 54. Kxb2? Deze zet 
verliest weer! Nodig was 54. f5! Kxh3 (54. 
.. Kxf5 55. Kxb2 en het paard houdt de pi-
on tegen) 55. f6 en wit is op tijd. 54. .. 
Kxh3 55. f5 Kg4 56. f6 h3? Nu ben ik ont-
snapt! Winnend was 56. .. Kf5! 57. f7 Ke6! 
 
We staan 7e met alleen Schaesberg 1 onder 
ons. We kunnen het op 18 december probe-
ren tegen Hoensbroek ME, ook op 0 pun-
ten.  
 _______________________ 

 
GEERTS COLUMN 
Snieklaas 
 
Door Geert Hovens 
 
U herkent deze niet?  
U hoeft zich niet te 
schamen. Het is Ame-
rigo, het paard van Sin-
terklaas. Een handpop 
die ik cadeau kreeg van 
mijn petekind, omdat ik 
de naam van het paard 
van Sinterklaas niet 
wist. Het paardenhoofd 
lijkt verdomd veel op 
de vorm van het witte 

paard, waarvan er bij aanvang van mijn 
wekelijkse schaakpot twee op het bord 
staan. De tegenpartij heeft twee zwarte 
exemplaren. De tegenstelling wit/zwart die 
bij het edele schaakspel de normaalste zaak 
van de wereld is, zorgt in de huidige tijd 
voor behoorlijk wat opschudding. Vooral 
als de goedheiligman met boot, cadeaus en 
Pieten arriveert. Dan staat heel Nederland 
in de steigers en kijkt reikhalzend uit naar 
de gekleurde Pieten. Of is het halsreikend? 
Hoe dan ook, de discussie is inmiddels zo-
danig geëscaleerd dat we met de intocht 
toegangspoortjes nodig achten. 
 
Een visueel sprookje over een Sint die ca-
deautjes komt brengen is gebaat bij een 
kleurrijke aankleding. Sint heeft een witte 
baard en zit op een wit paard. Als we daar 
ook witte Pieten bij denken wordt het wel 
eentonig, daarom zijn de Pieten zwart. Om 
het verhaal verder in te kleuren heeft de 
Sint een rode mantel en een goudkleurige 
staf. De kledingstukken van de Pieten ma-
ken het kleurenfeest compleet. Het geheel 
biedt dan een sprookjesachtige aanblik. 
 
Dat de zwarte kleur tot zo’n ophef leidt, 
heeft alles te maken met de gecreëerde te-
genstellingen wit/zwart en licht/donker in 
taal en cultuur. We hebben het over een 
zwart schaap, iemand zwart maken, duiste-
re bedoelingen, witte en zwarte rook, we 
zijn vaak bang in het donker en maken 
graag een lichtje aan. Kortom: onze genen 
maken ons wijs dat wit/licht goed en veilig 
is en zwart/donker dat niet is. 
 
Wij schakers weten wel beter. Met maar 
twee kleuren maken wij er iedere week een 
schitterend schaakfeest van. Een krachtme-
ting op 64 velden met witte en zwarte stuk-
ken. Wit en zwart zijn hier puur functio-
neel, je moet immers de stukken uit elkaar 
kunnen houden. Het hoeft voor ons niet 
blauw en groen of geel en rood te zijn, wit 
en zwart is de afspraak. Zo simpel is dat. 
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Zo, u heeft er weer een taalfilosofisch lesje 
opzitten. Ik sluit af met mijn favoriete rijm-
pje: 
 
Wit begint en zwart wint. Maar die vlieger 
gaat niet altijd op. 
 
Schakie Splinter 
 
 _____________________ 

Redactie 
Hieronder staat de eerste aflevering van 
een nieuwe rubriek ‘In ontwikkeling’ door 
Joep Nabuurs. Hij zal onderwerpen be-
schrijven die goed zijn voor de ontwikke-
ling van een clubschaker. Zowel schaak-
technische als leertechnische onderwerpen 
zullen worden behandeld. 

IN ONTWIKKELING 
Pionneneindspel 
 
Door Joep Nabuurs 
 
Na de laatste externe wedstrijd kreeg ik 
van Peter Smith de vraag een stukje te wij-
den aan enkele begrippen uit het pionnen-
eindspel. Het zijn termen die iedereen kent, 
maar die achter het bord wel eens kunnen 
vervagen. We zullen zien dat dit zelfs kan 
gebeuren wanneer je je land vertegenwoor-
digt op bord 1! Het kan dus geen kwaad 
deze termen onder de loep te nemen. 
 
Oppositie 
Koningen bevechten elkaar niet middels de 
directe aanval, maar met hun schouders. In 
het eindspel proberen ze elkaar weg te 
drukken. Een beslissende factor in deze 
strijd is de oppositie. Hierbij beletten de 
koningen elkaar op te rukken, maar het aan 
zet zijn verplicht een speler tot ruimte laten 
voor de andere koning. Wie er aan zet is in 
een oppositiestrijd maakt vaak het verschil 
tussen halve of hele punten.  
 
Een illustratief voorbeeld zie je hieronder, 
waarin zwart aan zet remise moet maken. 

 
Zwart moet de witte koning beletten binnen 
te dringen. Allicht is 1. …, Kd8 niet vol-
doende. Wit zou met 2. Kd6 de eerder ge-
noemde oppositie nemen en vervolgens de 
zevende rij binnendringen. Zwart is daarna 
aan zet en verliest dus de strijd om de op-
positie en daarmee de partij.  
 
Daarom 

1.  ... Kd7. 
2. Kd5 

 
Wit mag niet toelaten dat zwart op de zesde 
rij komt en weet de oppositie te grijpen. 
Zwart moet meteen opletten. Het neutrale 
2. … Kd8 verliest op slag, want dan kan wit 
middels 3. Kd6 de oppositiestrijd om de 
zevende rij winnen en vervolgens en pion 
naar zwarts keuze oppeuzelen. Zwart moet 
tijdelijk een kant kiezen, Kc8 en Ke8 zijn 
beide goed. 
 

2. … Kc8! 
 3. Kd6 Kd8. 
 
En wit moet weer achteruit - niet met 4. 
Kd5??, Kd7 echter 4.Kc5, Kd7. 5. Kd5. 
Beide kleuren winnen beurtelings de oppo-
sitiestrijd om de rij van hun eigen pionnen.  
Alleen zo kunnen ze beide remise maken. 
Een ander bekend voorbeeld van het ge-
vecht tussen twee koningen is in het eind-
spel: K+pion (niet aan de rand) VS K. We 
spreken af dat wit de pion bezit, zwart zal 
deze pion in de weg willen staan. Wit kan 
alleen winnen door de zwarte koning uit de 
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baan van de pion weg te drijven. Dit lukt 
indien wit zijn koning op één der cruciale 
velden kan plaatsen. Bij mijn weten heeft 
alleen de Nederlandse schaakwereld hier 
een woord voor: 
 
Sleutelvelden 
Wit kan alleen de zwarte koning uit de baan 
drijven door een sleutelveld te kunnen be-
zitten. Dit zijn velden zo dicht mogelijk 
voor je pion zodanig dat het bezetten van 
zo’n veld tot winst leidt – ongeacht wie er 
aan zet is. Als je pion op de vijfde rij staat, 
zijn de velden direct voor de pion genoeg 
voor de winst. 

 
Staat de pion minder ver vooruit, dan heeft 
wit minimaal een extra rij aan ruimte nodig. 
 

 
Dit verschil zit hem erin dat zwart in deze 
strijd ook nog naar achteren kan. In het op 
een na vorige diagram kan zwart alleen 
zijwaarts, waardoor de eis voor wit lager 
ligt. 

Het aantonen van het concept Sleutelvelden 
is gemakkelijker dan het definiëren. Het 
vreet echter veel meer ruimte en ik zal het 
daarom achterwege laten.  
 
Conclusie 
Bovengenoemde materie is voor veel scha-
kers bekend, maar dat betekent niet dat het 
achter het bord opgeroepen kan worden. 
Het onderstaande diagram komt uit de 
Olympiade (!) voor vrouwen uit 1988. 
 

 
Coull-Stanciu, Thessaloniki, vrouwenolym-
piade 1988 
 
De Schotse speelster – op bord 1 – zag te-
recht in dat ze pionverlies niet kon vermij-
den. Daarom gaf ze maar op. Wit kon ech-
ter simpel remise maken. Hiertoe moest ze 
de pion weggeven en direct na het slaan 
Kd3 spelen.  
 
Een voorbeeld: 
1. Kc4, Kf4. 2. Kc3, Ke4. 3. Kd2! Ke5 
(zwart probeert alsnog Kd3 uit te lokken. 
Wit moet nog eventjes afwachten.) 4. Ke3!, 
Kxd5. 5. Kd3. Nu wel! 
Na 5.Kd3 wint wit de strijd om de opposi-
tie, waardoor zwart geen sleutelveld kan 
bezetten en de partij remise is.  
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             - 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 

 
 

 
Voorbeeld van het gebruik van het Levend Schaakspel in het toneelstuk ‘De barones en de 
dominee’ . Theater Suus, Zwolle  

mailto:piet.thijssen@hetnet.nl
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INTERNE COMPETITIE, per 8 december 2016 
Cyclus najaar 2016 
 
Door Geert Hovens  
 
 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

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

 
 
 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Robert Meilink  1,5 0 0,5 0 1,5 0 1 4,5 
2 John de Laat 0,5 1 1,5 1 0,5 0,5 1 1 6,0 
3 Miki Nieczyporowski 1 0,5  1 1 1 0,5 1 6,0 
4 Bas van der Grinten 0,5 0 0  2 0 2 2 6,5 
5 Dick Kappert 1 0,5 0 0  0,5 0,5 0 2,5 
6 Jan op de Laak 0,5 0,5 1 1 0,5  1 0,5 5,0 
7 Hans Leenders 1 0 0,5 0 1,5 0  2 5,0 
8 Sjraar Munten 0 0 0 0 1 0,5 0  1,5 

 
 
 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Ger van Leipsig  1,5 0 1 0 1,5 0,5 0,5 5,0 
2 Jos Kempen 0,5  0 0 0 0 0 0 0,5 
3 Laurens Ekker (K) 1 1  1 1,5 0,5 1,5 1 7,5 
4 Ad Burgmans 1 2 0  1 1 0,5 0,5 6,0 
5 Karl Jacobitz 1 1 0,5 0  1 2 0,5 6,0 
6 Jean Paul Joosten 0,5 1 0,5 1 0  0 0,5 3,5 
7 Piet Kuntzelaers 0,5 1 0,5 0,5 0 1  1 4,5 
8 Gerard in 't Veld 0,5 1 1 0,5 1,5 0,5 1  6,0 
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BUFFELS  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot. 

1 Jacq. Verplakke  0 0 0 0  0 0  0  1 1 
2 Mart Dael 1  1 1 1 1 0,5 1 0,5  1 1 9 
3 Albert Houwen 1 0  0 0 0 1 0  0  1 3 
4 Harrie Wuts 1 0 1  0 0 1  1 0 1 0 5 
5 Bertram Lietz 1 0 1 1  1 1 1 0,5 1 1 1 9,5 
6 P. Timmermans  0 1 1 0  0 1 0 0 1 0 4 
7 Boeb Jacobs 1 0,5 0 0 0 1  1 1 1 0 1 6,5 
8 Kees Tiesinga 1 0 1  0 0 0  0 0 0 0 2 
9 A. R. Mamund  0,5  0 0,5 1 0 1  0 1 1 5 

10 G. Oosterbaan 1  1 1 0 1 0 1 1  0 0 6 
11 Peter Smith  0  0 0 0 1 1 0 1   4 
12 M. Rahawadan 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0  4 

 
   _____________________________________ 
     ________________ 
 
 

 
Foto van John de Laat (Li.) en Gerben Oosterbaan (Re.). LiSB competitie 27 november 2016 
in Tegelen
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INTERNE ELO RATING Per 1 december 2016 
 
Door Robert Meilink 
 
Siem van Dael is de hoogste ELO stijgers, gevolgd door Miki Nieczyporowski . 
. 
Speler Progressie Begin 

seizoen 01-12-16   Speler Progressie Begin 
seizoen 01-12-16 

Strijbos M 8 2270 2278  Borghouts H 0 1688 1688 
Gool R van 0 2220 2220  Meilink R -14 1692 1678 
Montignies R 0 2218 2218  Clabbers K 0 1667 1667 
Nabuurs J 0 2215 2215  Leenders H 8 1639 1647 
Smith T 0 2192 2192  Kappert D -23 1628 1605 
Alkhazashvili O 0 2179 2179  Nieczyporowski M 59 1538 1597 
Warmerdam M 0 2172 2172  Jacobitz K -1 1595 1594 
Nabuurs M 0 2158 2158  Vink R 0 1572 1572 
Gool H van -37 2137 2100  Veld G in 't 7 1561 1568 
Neurer T 0 2096 2096  Ekker, L. 51 1500 1551 
Guddat J 0 2081 2081  Munten G -22 1548 1526 
Fehmer C 0 2055 2055  Burgmans A -5 1530 1525 
Bergmans D 7 1955 1962  Leipsig G van -4 1525 1521 
Rievers J 0 1946 1946  Lietz B 14 1504 1518 
Boonen P 0 1918 1918  Kuntzelaers P -11 1505 1494 
Dael van S 69 1841 1910  Dael M 19 1470 1489 
Mertens F 0 1901 1901  Jacobs B 6 1430 1436 
Schoeber P -14 1901 1887  Joosten JP -1 1419 1418 
Thijssen P -1 1883 1882  Heemskerk F 0 1394 1394 
Hovens G -22 1898 1876  Oosterbaan G 6 1361 1367 
Jacobs J 0 1872 1872  Timmermans P -6 1311 1305 
Grinten B v. der -54 1922 1868  Kempen J -32 1318 1286 
Dierx G 0 1865 1865  Smith P 2 1276 1278 
Hoogt N van der 13 1837 1850  Wuts H 9 1268 1277 
Lee M van der 3 1843 1846  Rahawadan M -39 1314 1275 
Mulekom H van -8 1841 1833  Mahmund A.R 28 1234 1262 
Laat J de 11 1732 1743  Houwen A -14 1225 1211 
Spijk H van 0 1730 1730  Tiesinga C -28 1126 1098 
Laak J op de 14 1687 1701  Verplakke J 2 943 945 
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