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  KINHOUDK 

 
Programma t/m mei 2017 Piet Thijssen 
Personalia Bas van der Grinten 
Mededelingen  Redactie 
KNSB ronde 6: De Stukkenjagers - Venlo 1 Henk van Gool 
KNSB ronde 7: Venlo 1 - EGGERT Purmerend 1 Henk van Gool 
LiSB ronde 4 en 5: Venlo 2 Marc van der Lee 
Boebs Column: Andere tijden sport. Het H.S.G. Boeb Jacobs 
Geerts Column: Zwevende keuzen en harde landingen Geert Hovens  
Interne Zaken: Meten & Weten Nico van der Hoogt 
In Ontwikkeling: De macht en de onmacht van de dame Joep Nabuurs 
Limianz Rapid Open 2017 Peter Smith 
Het 26e Theo van Spijkjeugdtoernooi Bas van der Grinten 
Interne competitie: stand Geert Hovens 
Interne rapid competitie: ranglijst Geert Hovens 
Interne ELO rating Robert Meilink 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 
 

KPROGRAMMAK 
 
april 2017 
01-apr-17 zat. 8e ronde KNSB-bondscompetitie Zukertort A'veen-Venlo 1 
03-apr-17 maa. 6e ronde Blerick Open Blerick 
06-apr-17 don. interne competitie + rapid  
07-apr-17 vr-zo 8e WLC Weekendtoernooi, Eindhoven 
09-apr-17 zon. 6e ronde LiSB-bondscompetitie uitwedstrijden 
13-apr-17 don. interne competitie + rapid  
20-apr-17 don. interne competitie + rapid  
27-apr-17 don. interne competitie + rapid  
    
Mei 2017 
01-mei-17 maa. 7e ronde Blerick Open Blerick 
04-mei-17 don. interne competitie + rapid  
06-mei-17 zat. 9e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1-UVS 
07-mei-17 zon. 7e ronde LiSB-bondscompetitie Helden 
11-mei-17 don. Voorjaarsvergadering  
18-mei-17 don. Rabo Open Kampioenschap Venlo  
21-mei2017 zon. Johan van Mil snelschaaktoernooi ESV Eindhoven 
25-mei-17 don. Hemelvaarttoernooi Venlo 
    

 
Alle informatie onder voorbehoud. Let op de berichten tijdens de clubavonden.  
Kijk voor informatie ook onder www.venlose-sv.nl of onder www.lisb.nl .  
De begintijd van de wedstrijden op de donderdagavond is 20.00 uur ! 

 
     

  Redactiesluiting volgende clubblad: 18 mei  2017   
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KPERSONALIAK 
 

 Aanmeldingen:       geen 
 Afmeldingen:         geen 

 Adreswijzigingen:  geen 
 

KMEDEDELINGENK 
 Op carnavalsvrijdag 24 februari 2017 heeft onze club een succesvolle actie gehouden 

bij de Plus Benders supermarkt.  De actie was bedoeld om sponsorzegels in te zamelen 
maar ook om de aanstaande schaaktraining voor beginners en thuisschakers te promo-
ten. Schaakkoning Ger en schaakkoningin Hetty waren de grote smaakmakers. Zie 
de foto op de cover. 

 Venlo 1 boekte een historisch resultaat: voor de eerste keer handhaafde zij zich in de 
eerste klasse van de KNSB. Over deze prestatie en over de ‘daverende verrassing’ in 
Tilburg schrijft teamcaptain Henk van Gool. 

 Na twee verloren wedstrijden in de Promotieklasse luidt teamleider Marc van der Lee 
de noodklok over  Venlo 2 in zijn artikel over de ronden 4 en 5. Degradatie dreigt.  

 De andere teams in de LiSB competitie zijn tevreden. Venlo 3 behaalde een gelijkspel 
en een overwinning en is nu een solide middenmoter. Venlo 4 won twee keer met rui-
me cijfers en ligt op koers naar een kampioenschap. 

 Boeb Jacobs zet in zijn column de reeks voort waarin hij markante figuren uit zijn 
schaakverleden beschrijft. Deze keer de andere tijden van het deftige ‘Het H.S.G.’. 

 Geert ’Sjakie Splinter’ Hovens trekt in zijn column de vergelijking tussen een schaker 
en een zwevende kiezer. 

 Hoe machtig of onmachtig is de dame? Met deze prangende vraag vervolgt Joep Na-
buurs zijn rubriek ‘In Ontwikkeling’ 

 Het Blerickse BSV Open trekt altijd veel Venlose schakers. In de edite van 2017 staat 
meervoudig toernooiwinnaar Henk van Gool na ronde 5 een halfje achter op koploper 
Niek Philipsen. Waarschijnlijk weten we na de volgende ronde of Henk nog kans heeft 
op prolongatie van zijn titel. 

 Het altijd gezellige en druk bezochte Limianz Rapid Open 2017 leverde dit jaar twee 
winnaars op van eigen huize. Joep Nabuurs in de A-groep en Miki Nieczyporowski 
in de B-groep. Bij beiden moesten wel de weerstandspunten de doorslag geven. Zie het 
artikel in dit Vizier. 

 Op 19 maart 2017 organiseerde Schaakvereniging Leudal voor de 37e keer het Bayer  
(voorheen Nunhems) Schaaktoernooi. De enige Venlose deelnemer die in de prijzen 
viel was Hans Leenders. Hij werd tweede in poule C. 

 Max Warmerdam heeft een primeur. Hij speelt tegenwoordig ook in de 1.Bundesliga, 
voor het eerste team van Mülheim Nord. In ronde 10 bereikte hij remise tegen GM 
Tamas Banusz (2616). Verder is de prestatie van Max in het Leidse Noteboomtoernooi 
vermeldenswaard. Hij bereikte hier de vierde plaats. 

 Tenslotte het maandelijkse rondje van Siem van Dael. Hij trok eerst naar een groot 
toernooi in het kleine Franse dorpje Cappelle-la-Grande. Vervolgens spoedde hij zich 
naar Alkmaar voor het Open Alkmaars Schaakkampioenschap. In beide toernooien be-
reikte hij mooie resultaten. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 6:  STUKKENKAGERS 1 - VENLO 1
 4 februari 2017 
 
DAVERENDE VERRASSING  
IN TILBURG 
  
Door Henk van Gool 
 

Je bent het seizoen gestart als degradatie-
kandidaat en moet in ronde 6 tegen de 
nummer twee van de groep, De Stukkenja-
gers. Hoe ga je zo’n wedstrijd in? Nou dat 
hangt af van de stand van zaken in de 
groep en de situatie rondom het team. 
Venlo bleek in de eerste helft van het sei-
zoen goed mee te kunnen komen. Na vijf 
ronden stonden we netjes vijfde met een 
score van 50%. Wel hadden we een chro-
nisch gebrek aan teamleden. Tijdens de 
wedstrijd tegen Wageningen kwamen we 
zelfs een speler tekort. In december kwam 
echter versterking vanuit Duitsland. Ook 
keerde Thijmen terug uit Zuid-Korea, waar 
hij voor zijn studie vier maanden verbleef. 
Hierdoor werden de personele problemen 
in één klap opgelost. In goed overleg deed 
Frans een stapje terug om de nieuwkomers 
een kans te geven. Met hem en de andere 
supersubs, Rainer en Ololi, nog achter de 
hand, had het team ineens body. Als je dan 
ook nog op de clubavond met één van je 
frontmannen een - voor de tegenstander – 
diabolische verrassing bekokstoofd hebt, 
nemen de verwachtingen galactische pro-
porties aan. Althans bij de teamleider. Mis-
schien dat mijn teamleden realistischer 
ideeën over de wedstrijd hadden, maar ik 
had vooraf al het gevoel dat we niet hoef-
den te verliezen in Tilburg. 
Niettemin werd ik blij verrast door mijn 
team. Met name door de nieuwkomers, die 
hun partij winnend wisten af te sluiten. 
Toen de laatste uitslag, na zes uur en 116 
zetten spelen, eindelijk binnen was, konden 
we een verdiende 4 – 6 zege noteren. 
 
 
 
 

Bord 1 
Andrei Orlov – Herman Grooten   1 – 0  
 
De clash tussen de (figuurlijke) zwaarge-
wichten van beide teams was interessant. 
De Tilburgse IM was met een indrukwek-
kende reeks bezig en had er inmiddels vijf 
op rij gewonnen. Zou onze GM in staat zijn 
hem zijn eerste halfje, of zelfs hele punt, af 
te snoepen? In elk geval moest hij een 
vroegtijdig stukoffer van Herman het hoofd 
zien te bieden. Dat deed hij met verve. 
Andrei toonde aan dat Herman, na een te 
vroege opmars van zijn e-pion, te weinig 
compensatie had en bouwde zijn plusje uit. 
Uiteindelijk volgde een mataanval, ingeleid 
door een dame-offer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.Dxd7!, Txd7 30.Txd7, hxg4 31.Tc8+, 
Kh7 32.Tcc7, gxh3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwarts tegenaanval komt te laat, de witte 
torens hebben een vernietigende werking 
over de 7e rij. 33.Txg7+, Kh8 34.Th7+, 
Kg8 35.Tcg7+, Kf8 36.Lc5+ zwart gaf op. 
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Bord 2 
Mark Haast – Henk van Gool  1 – 0  
 
Voor de verandering had ik mezelf eens op 
een hoog bord neergezet. Ik was bezig aan 
een goede serie zonder nederlagen en ik 
meende klaar te zijn voor pittigere tegen-
stand. In Mark vond ik dan net de verkeer-
de opponent. Die wist me precies op een 
zwakke plek te treffen. Hij maakte van de 
partij een psychologisch spelletje afwach-
ten en gaf me geen enkel aanknopingspunt 
om spel te maken. In eerste instantie deed 
ik met hem mee. Maar toen ik tenslotte 
toch tot actie overging, was Mark daar 
klaar voor en counterde hij mijn poging. 
Een fout in tijdnood bezegelde mijn lot. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier speelde ik te vroeg 31.., e6? In een 
poging de witte druk op de c-pion te be-
antwoorden met een actie in het centrum. 
Als ik eerst 31.., Ld7! had gespeeld, had ik 
na 32.b5 (32.Txc4, Txc4 33.Pxc4, Lxh3!) 
32.., e6 33.dxe6, Lxe6 34.d5 nog 34.., 
Lxd5! gehad. Nu boette ik na 32.dxe6, 
Dxe6 33.d5, Dd7 34.Dxb6 een belangrijke 
pion in. In het eindspel gaf wits pionnen-
meerderheid op de damevleugel de door-
slag. 
 
Bord 3 
Bianca de Jong-Muhren –  
Maarten Strijbos 0 – 1  
 
De gemene verrassing die Maarten en ik 
voor de Tilburgers in petto hadden, was het 
feit dat Maarten sinds de oertijd weer eens 
met WIT een competitiepartij speelde. Hier 
had niemand zich op kunnen voorbereiden. 

Tijdens die bewuste clubavond in januari, 
waarop dit buitengewoon dramatische, his-
torische besluit werd genomen, was er nog 
even twijfel. Maarten: ‘Gaan we echt Voe-
rendaal kampioen maken?’ Ik: ‘Yep!’ 
waarna de kogel door de kerk was. U be-
grijpt dat ook andere belangrijke besluiten, 
zoals wie het land gaat regeren na de ko-
mende Tweede Kamerverkiezingen, aan de 
bar van Limianz genomen worden. 
Bianca liet zich echter niet uit het veld 
slaan door de onverwachte opponent tegen-
over haar en gaf goed partij, totdat ze een 
pionzetje op de koningsvleugel miste. Daar 
reageerde ze verkeerd op, waarna het witte 
initiatief op de koningsvleugel sterk aan-
zwol. In een reeds slechte stelling liet ze 
vervolgens haar dame vangen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met 25..,Pd7 heeft Bianca zojuist het laat-
ste vluchtveld voor haar dame geblokkeerd. 
Na 26.Tce1 was ze dan ook gedwongen 
haar viervoeter als bodyguard in de kogel-
regen te offeren: 26.., Pe5 26.., Dd6 faalde 
immers op 27.Pf7+. Uiteraard lag de winst 
voor Maarten na 27.fxe5 voor het oprapen. 
 
Bord 4 
Stefan Beukema – Rudi van Gool  1 – 0  
 
Deze partij werd  een theoretisch duel 
waarin Rudi via een fraaie tussenzet vol-
komen gelijkspel wist te bereiken. Na een 
kwaliteitsoffer kreeg Rudi twee vrijpionnen 
op de koningsvleugel. Wellicht zat er op 
termijn meer dan remise in het vat, ook 
vanwege de abominabele witte pionnen-
structuur. Een tactische fout deed de balans 
echter pardoes de andere kant op slaan. 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het begon hier. 32..,Dc6? gaf wit de gele-
genheid pion f7 onder druk te zetten: 
 33.Df2!, Kg8 34.Td3, g6?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit verliest meteen. 35.e6! dreigt Dxf7+ en 
na 35..,fxe6 36.Td8+ loopt het mat. Dus 
moet de dame verdedigen: 35.., Dxe6 
waarna wit met  36.Dxg2 een stuk in de 
pocket stak. 
 
Bord 5 
Philipp Welzel - Lars Vereggen  1 – 0  
 
Philipp is lid van het Duitse Ratingen. 
Hij is samen met Alexander Nent en Chris-
tian Busch in december lid geworden van 
de Venlose SV om Venlo 1 in het tweede 
deel van het seizoen te versterken. Hij gaf 
meteen zijn visitekaartje af door Lars Ver-
eggen, met rating 2365 toch geen misselij-
ke jongen, volkomen kansloos te laten. Na 
een indrukwekkende positionele pot ein-
digde de partij op tactische wijze: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.a6! creëert een vrijpion 34.., bxa6 
35.Lc5, Tb8 36.Lxd4, (nog sterker is hier 
trouwens 36.Lc4) 36.., Pb4? Maakt een 
eenvoudige combinatie mogelijk 37.Txe6! 
en opgegeven door zwart. 37.., Txe6 
38.Lc4 verliest een stuk en na 37.., Pxd3 
38.Txe7+, Kg8 39.Lxf6, Pxe1 40.Tg7+, 
Kf8 41.b7 is er geen kruid gewassen tegen 
de dreiging Tc7 gevolgd door Tc8+. 
 
Bord 6 
Tijmen Kampman -  Alexander Nent  
0 – 1 
 
Onze tweede debutant, Alexander, toonde 
aan over veel geduld te beschikken. Tijmen 
bereikte na de opening een plusje, maar 
nam vervolgens een afwachtende houding 
aan. Alexander kon niet veel anders dan 
meelaveren en afwachten of Tijmen een 
poging zou doen zijn plusje te vergroten. 
Die werd op een gegeven moment in het 
centrum actief, maar koos hiervoor het ver-
keerde moment. Alexander veroverde een 
zwak veld en trok de stelling gelijk. Daarna 
werd de Tilburger in het eindspel langza-
merhand met de rug tegen de muur gezet. 
Het breekpunt kwam op het moment dat 
Tijmen afwikkelde naar een toreneindspel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47.Lxb3? Een inschattingsfout. Het toren-
eindspel blijkt heel goed te zijn voor zwart. 
47.., axb3 48.Kg2, b5 hierin zit het pro-
bleem voor wit; De zwarte damevleugelpi-
onnen komen wel heel snel naar voren. 
49.Tf1, c5 50.a4, c4 51.axb5, cxd3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De basis van de witte pionnenketen is op-
geruimd. De betere positie van de zwarte 
koning geeft nu de doorslag. 52.Kg3, d2 
53.Kxg4, Kxe4 54.b6, Txf5! 55.Td1, Tb5 
De laatste witte vrijpion wordt opgehaald, 
waarna het toreneindspel met pluspion een-
voudig wint. Wit gaf op. 
 
Bord 7 
Thijmen Smith – Anne Haast  1 – 0  
 
Een knappe, maar moeizame, zege boekte 
Thijmen op de Nederlands Kampioene bij 
de dames. 
Daar zag het halverwege de partij anders 
echt niet naar uit. Thijmen dreigde via een 
pionnenwals op de koningsvleugel onder de 
voet te worden gelopen. Zijn loperpaar 
bleek tot dan toe van weinig waarde. Hij 
had geluk dat Anne op de 31e zet door een 
onachtzaam pionzetje haar voordeel in één 
klap zag verdampen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand na 31..,e3? 
32.Lh4! ineens komt het loperpaar tot le-
ven. 32.., De6 (32.., Dxh4 33.Dxe5+, Df6 
34.Dxf4 kost een belangrijke pion.) 
33.Lc4!, De8?! (33.., Dxc4 34.Dxe5+, Kh6 
35.Dh8+, Lh7 36.Dg6+ is remise door zet-
herhaling.) Wellicht besefte Anne toen al 
dat ze, gezien de stand in de wedstrijd, 
geen genoegen kon nemen met remise en 
offerde ze bewust de kwaliteit, die Thijmen 
met 34.Lb5, Kg6 35.Lxd7 incasseerde. 
Diezelfde noodzaak om op winst te spelen 
noopte Anne om later in de partij promotie 
van een vrijpion toe te staan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier ontweek Anne de zetherhaling 58.., 
Lh7 59.Te7, Lc2 60.Te2, Lh7 enz.  
58.., Ld1!? 59.h7, Lxe2+ 60.Kg5, c5 
61.h8D+ wat een moeilijk eindspel K-D 
tegen K-L-P en twee pionnen gaf, dat bij 
goed spel waarschijnlijk remise is. Een 
blunder op de 73e zet kostte haar echter de 
loper, waarna Thijmen het pleit op zet 116 
beslechtte. 
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Bord 8 
Nick Bijlsma – Carsten Fehmer  1 – 0  
 
Ons voormalige team 1 lid, Nick Bijlsma, 
kruiste op het achtste bord de degens met 
Carsten. Het leek na een pionoffer van Car-
sten een soepele zege voor Nick te gaan 
worden, want Carsten kreeg er iets te wei-
nig spel voor terug. Niettemin verdedigde 
Carsten zich hardnekkig en hij had zichzelf 
wellicht met een zwaarbevochten remise 
kunnen belonen, als hij niet dat ene onge-
lukkige moment had gehad: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39e zet, tijdnood? Om de één of andere re-
den miste Carsten dat hij hier schaak staat. 
Hij speelde 39.., Td6+ en werd er toen door 
zijn opponent op gewezen dat hij zelf 
schaak staat. Hierdoor was Carsten ge-
dwongen 39.., Te7 te spelen, waarna de 
stukken uiteraard meteen terug in de doos 
konden.  
 
Bord 9 
Thomas Neuer – Mart Nabuurs  ½ - ½  
 
Een andere oude bekende, Mart Nabuurs, 
moest ondervinden dat Thomas met de wit-
te stukken een erg stugge opponent is. 
Thomas inviteerde Mart’s dame om in zijn 
stelling een paar pionnen te komen eten, 
maar die moest vervolgens subiet het mate-
riaal weer inleveren om geen dameverlies 
te leiden. Mart heeft de pionnen b2 en e2 
geconfisqueerd, maar nu dreigt Thomas 
Tfe1 en de dame is gevangen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dus 15.., Tac8 16.Txb7 (de zwarte dame 
kan nu immers naar c2 vluchten) 16.., Tfe8 
17.h3, Lf5 18.Lf3, Dc2 19.Dxc2, Txc2 
20.g4, Lg6 21.Txa7 en een paar zetten later 
remise gegeven. Wit staat met zijn vrije a-
pion eerder nog een tikje beter. 
 
Bord 10 
Henk-Jan Beukema – Siem van Dael  
½ - ½  
 
De opening verliep bij Siem niet naar wens. 
Een ongelukkige paardzet gaf Henk-Jan de 
gelegenheid het initiatief te grijpen. Geluk-
kig voor Siem zette de witspeler niet goed 
door. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanwege de dreiging .., Pf3+ speelde 
Henk-Jan hier 14.Ld2. Hij had de dreiging 
ook kunnen opheffen met 14.Pd2!  
Na 14.., 0-0 (14.., Le6 15.Txe5!) 15.Pe4, 
Lc7 16.Lg5, Dd7 17.Pxc5 zou wit een pion 
hebben gewonnen met behoud van een 
krachtig initiatief.  
Na het gespeelde 14.Ld2, 0-0 15.f4, Le6 
16.De4, Pc6 17.Lxe6, Dxe6 18.Dxe6, fxe6 
19.Txe6, Lxf4 kwam Siem met de schrik 
vrij. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 7: VENLO 1-EGGERT PURMEREND 
 11 maart 2017 
 
HISTORISCH RESULTAAT VENLO 1 
  
Door Henk van Gool 
 

Voor het eerst in zijn historie is Venlo 1 
erin geslaagd zich te handhaven in de eer-
ste KNSB klasse. Al diverse malen werd 
promotie vanuit de tweede klasse bewerk-
stelligd, maar nooit wist het team een jaar 
eerste klasse te overleven.  
Na de 6,5–3,5 zege op Eggert Purmerend is 
handhaving nu een feit. Gezien het gemak 
waarop het team dit seizoen haar wedstrij-
den wint, lijkt het erop dat de groep, in de-
ze samenstelling, klaar is voor een langdu-
rig verblijf in de eerste klasse. Voor dit sei-
zoen behoort zelfs een klassering bij de top 
drie nog tot de mogelijkheden! De thuis-
wedstrijd tegen Eggert Purmerend verliep 
soepel. Het had ook zomaar 8–2 kunnen 
worden. 
 
Bord 1 
Barry Brink – Joep Nabuurs 0 – 1  
 
Bij afwezigheid van Andrei Orlov nam 
Joep de honneurs waar op bord 1. Hij zorg-
de voor een prettige binnenkomer door 
binnen twintig zetten het volle punt op te 
strijken. Barry verblunderde een stuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joep heeft zojuist een loper op g2 geslagen. 
In plaats van ‘gewoon’ (ja,ja, ik weet dat ik 
moet oppassen met dat woord) met de ko-
ning terug te slaan, dacht Barry met een 

tussenzet mat te kunnen dreigen: 20.Pd5?? 
met de dreiging 21.Lxf6 en 22.Dxh7 mat. 
Na het simpele 20.., Lxd5 realiseerde Barry 
zich ineens dat hij een stuk achterblijft. 
21.Lxf6 faalt immers op 21.., Le4! 
22.Pxe4, gxf6. 
 
Bord 2 
Rudi van Gool – Yong Hoon de Rover 
0 – 1  
 
Het zit Rudi niet mee dit seizoen. Naar zijn 
gevoel speelt hij zijn beste schaak ooit en 
ook de topspeler van Eggert Purmerend 
werd positioneel volkomen weggespeeld. 
Op het moment dat Rudi kan oogsten komt 
er echter een kink in de kabel. Nu verblun-
derde hij weer een stuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rudi had de paardmanoeuvre 32.Pbd2, met 
de bedoeling hem op één van de mooie 
velden e4 of c4 te posteren, wel gezien, 
maar hij dacht een eindspel goed paard te-
gen slechte loper te kunnen forceren. 
32.Pg5??, D xg5 33.Txd7, c4! Gemist! De 
dame moet de toren blijven dekken dus: 
34.Dd5. Na 34.., Txd7 35.Dxd7, Td8 
36.De6, cxb3 bleef hij echter materiaal ach-
ter. 
 
Bord 3 
Pieter Hopman – Maarten Strijbos 0 – 1  
 
Maarten speelde tegen een generatiegenoot. 
Het werd een spannende ondoorzichtige 
Slavische pot, waarbij wit de damevleugel 
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cadeau doet om activiteit op de konings-
vleugel te ontwikkelen. Maarten rokeerde 
met 19.., 0-0-0 weg van de dreigende stuk-
kenconcentratie, waarna Pieter niet ade-
quaat reageerde en Maartens pionnenwals 
op de damevleugel de partij besliste. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De omslag kwam met 25.f4? Met 25.Tc5! 
had wit voldoende druk op de zwarte posi-
tie kunnen houden. De loper op b7 blijft 
dan ook slecht. Wit kan zijn toren daar 
handhaven omdat 25.., Pa4 faalt op het 
sterke kwaliteitsoffer 26.Txc4!, bxc4 
27.Dxa4. Na 25.., Pd5 (nog beter 25.., gxf4 
26.Lxf4, Pd5) 26.fxg5, hxg5 27.Tf1, c5 
28.Txg5, cxd4 29.cxd4 was niet alleen lo-
per b7 tot leven gekomen, maar had Maar-
ten drie verbonden vrijpionnen die Pieter 
niet meer allemaal wist af te stoppen. 
 
Bord 4 
Philipp Welzel – Wim Luberti 0 – 1  
 
Philipp boekte in de vorige ronde een fraaie 
zege. Hij overspeelde zijn opponent positi-
oneel toen volkomen. In deze partij trachtte 
hij dat dunnetjes over te doen door Wim al 
in een vroegtijdig stadium de duimschroe-
ven aan te draaien. Een verkeerde paardzet 
gooide roet in het eten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als Philipp in plaats van 14.Pe4? 14.De2 
gespeeld zou hebben, is de witte positie 
nog prima in orde. Nu riposteerde Wim met 
14.., f5! waarna Philipp met nog een on-
nauwkeurigheid vervolgde: 15.gxf5? 
(15.exf6 ep had de pionnenketen h3-g4 in-
tact gehouden.) Nu verloor Philipp na 15.., 
Lxf5 16.Pg3, dxe5 17.Lxe5, Lxh3 een pi-
on, waar hij, mede door de fragiele f-lijn, te 
weinig compensatie voor terugkreeg. 
 
Bord 5 
Enrico Blees – Thijmen Smith  0 – 1  
 
Thijmen kwam uitstekend uit de startblok-
ken, maar liet zich in de tijdnoodfase terug 
in de verdediging dringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er is iets helemaal fout gegaan bij zwart. 
Enrico had nu kunnen oogsten met het 
paardoffer 34.Pxf7! Na 34.., Dxf7 35.Txc8, 
Txc8 36.Dh3+, Kg8 37.Dxc8 blijft hij een 
dikke kwaliteit voor. In plaats daarvan 
speelde hij 34.Dh4? waarna het Thijmen 
was die materieel in het voordeel kwam: 
34.., Lxh6 35.Le3, Pg8 36.Txg8, Kxg8 
37.Lxh6 en wit moest met een kwaliteit 
minder verder. 
 
Bord 6 
Siem van Dael – Lucas van Mil  1 – 0  
 
Siem moet iets aan zijn openingen doen, 
want ook deze ronde ging het mis en moest 
hij na een schijnoffer van Lucas het loper-
paar inleveren. Siem heeft echter de kwali-
teit dat hij daarna de hakken in het zand 
weet te zetten en hardnekkig weerstand 
biedt. Langzamerhand verbeterde zijn posi-
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tie dan ook weer en toen Lucas het voor-
deel van zijn loperpaar moest inleveren, 
nam Siem resoluut het heft in handen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwarts laatste zet, 18.., Tf8 was niet han-
dig. Na 19.Pd2! is de loper opgesloten en 
moet zwart versplintering van zijn pionnen-
structuur toestaan. 19.., d5 (19.., Lxc2? 
20.Dc4 met stukwinst) 20.Pxe4, dxe4 
21.c3, Dd5 22.Dc2, b5 23.b3, Tfd8 
24.Tfd1, Tab8? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beter 24.., a5 zwart kan al niet voorkomen 
dat de verdediging van pion e4 losgeweekt 
wordt. Nu wordt pion a7 ook nog zwak. 
25.axb5, Dxb5 26.b4 waarna de zwarte 
pionneneilandjes een prooi werden voor de 
witte stukken. Siem schoof het eindspel als 
een routinier uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bord 7 
Giel Spaans – Henk van Gool  ½ - ½  
 
Dit was niet bepaald een recht toe recht aan 
remise. Met behulp van een pionoffer 
kwam ik ronduit beter te staan. Er leken 
vervolgens vele wegen naar Rome te lei-
den, maar ik slaagde erin precies de ver-
keerde te kiezen. Giel ontsnapte daardoor 
naar een eindspel dat eerder iets beter voor 
hem was. Dat ging gepaard met een remise 
aanbod, dat ik in die stelling niet kon wei-
geren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De witte stelling ligt helemaal open en vijf 
zwarte stukken staan mooi gericht. Ik voel-
de dat er iets in moest zitten, maar ik zag 
het gewoon niet. Met de penning 30.., Lc5 
hoopte ik niettemin de genadeslag toe te 
dienen, maar miste de eenvoudige riposte 
31.Pf4! Na 31.., Dg5 32.Ta5 vond ik ge-
lukkig nog de tactische mogelijkheid 32.., 
Pf3+! Meer als een gelijk eindspel zat er na 
33.Dxf3, Lxd4+ 34.Kh1, Te5 35.Txe5, 
Dxe5 36.Pd3, Dd6 37.Lb4, Dc6 echter niet 
meer in. 
Eenmaal thuis bracht de computer licht in 
mijn duisternis. Die kwam vanuit boven-
staande diagramstelling met de volgende 
fraaie variant op de proppen: 
30.., Te3!! 31.Dxh4, Txe2! 32.Pxe2, Lc6 
33.Kf2 probeert nog uit mat te ontsnappen 
33.., Te8 het laatste zwarte stuk gaat zich 
met de aanval bemoeien 
 
zie diagram 
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34.Ke1,Lb5 35.Tf2,Lf4 en de dreiging .., 
Dh1+ beslist. De omsingeling is compleet. 
Ik troostte me met de gedachte dat deze 
variant, bij inmiddels krappe bedenktijd, 
toch echt niet makkelijk te vinden is. 
 
Bord 8 
Alexander Nent – Tobias Kabos  1 – 0  
 
Was het vorige ronde Philipp, dit keer was 
het Alexander die met een overtuigende 
zege op een 2300 speler imponeerde. In een 
Konings-Indische structuur was het zwart-
speler Tobias die op de damevleugel actie 
ondernam en stukken ging ruilen. Precies 
de kant waar normaal gesproken de witspe-
ler zijn activiteiten ontplooit. De ontwikke-
lingen waren vanwege het witte ruimte-
voordeel daar dan ook in het voordeel van 
Alexander. Hij slaagde erin pion d6 te ver-
overen en met zijn vrije d-pion Tobias in 
het defensief te dwingen. Die kon op een 
geven moment geen vin meer verroeren en 
slechts wachten op de executie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwart staat zowat pat. Hij kan slechts af-
wachten totdat de witte monarch beslissen-
de steun aan de vrijpion komt verlenen. 
48.., Tf8 49.Kf3, Ld8 50.Ke4 de witte to-

ren hoeft niet eens te wijken. 50.., Kf6 
51.Kd5, Th8 52.Tc4, Lb6 53.Kc6, La5 
54.Tc5, Ld8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55.Te5! de toren switcht naar e8 om de 
zwarte torenlijn naar d8 te onderbreken. 
55.., Kg7 56.Te8, Tf8 57.Txd8, Txd8 
58.Kc7 en zwart gaf op. 
 
Bord 9 
Nicky Law – Thomas Neuer  1 – 0  
 
Thomas besloot zijn geluk te beproeven 
met de Stonewall. Een tijdlang hield het 
metselwerk stand, totdat Nicky over de c-
lijn een bres wist te slaan. De witte torens 
op c6 en c7 hielden zwart aardig bezig. 
Toch kwam de beslissende fout pas nadat al 
een stel torens geruild waren en Thomas de 
gaten in zijn muur bijna gedicht had. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier is 27.., Kh8, om profylactisch uit een 
paardschaak weg te gaan, gelijkspel. Tho-
mas zag echter geen kwaad in het schaakje 
en besloot zich van het andere lastige paard 
te ontdoen: 27.., Lxb5? Nicky profiteerde 
gretig: 28.Ph6+!, Kh8 29.Pf7+!, Txf7 
30.Tc8 met damewinst.  
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Toch was het daarna nog geen gelopen 
zaak, maar Thomas liet zeven zetten later in 
moeilijke stelling zijn vlag vallen. 
 
Bord 10 
Carsten Fehmer – Peter Smits  1 – 0  
 
Carsten herstelde zich uitstekend van zijn 
zeperd in de vorige ronde, door via een de-
gelijke positiepartij zijn tegenstrever kans-
loos te laten. Eigenlijk werd de winst al in 
een vroeg stadium gereserveerd. Een onge-
lukkige openingsopzet kostte de zwartspe-
ler een pion. Een voordeel, dat Carsten 
daarna zorgvuldig uitbouwde tot een winst-
stelling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.a5! tast het zwarte bastion verder aan. 
26.., bxa5 niet het beste, maar wit dreigde 
27.Ta1 en 28.axb5 waarna de witte torens 
over de a-lijn binnendringen. 27.b5!, Tc8 
28.d7, Ta8 29.bxc6, Lxc6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.Ld5 dwingt Peter de blokkade van de c-
lijn op te geven. 30.Ld6! had overigens 
hetzelfde effect gehad. 30.., Lxd5 31.Txd5, 

Tc6 32.Txc6, Pxc6 33.Tc5, wit wint de 
strijd om de c-lijn. Op 33.., Pd8 volgt be-
slissend 34.Tc8. De zwartspeler probeerde 
nog 33.., Pe7 maar moest toen na 34.Lc7 
capituleren. 
 

 
V.l.n.r Joep, Maarten en Henk in de nabe-
schouwing 
 
Stand in KNSB groep 1B na zeven ronden 
 
1. Voerendaal   13 43,5 
2. De Stukkenjagers  10 42,5 
3. DSC Delft   10 39,5 
4. Venlo   9 37,5 
5. Wageningen  8 37,5 
6. UVS   5 32,5 
7. De Wijker Toren  5 30 
8. Oud Zuylen Utrecht 4 29,5 
9. Eggert Purmerend 3 34 
10. Zukertort Amstelveen 2  3 23,5 
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Venlo 1 tegen Purmerend: bord 6 Siem van Dael 
 

 
Venlo 1 tegen Purmerend: bord 5 Thijmen Smith
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Venlo 1 tegen Purmerend: bord 3 Maarten Strijbos  
 

 
Venlo 1 tegen Purmerend: bord 1 Joep Nabuurs 
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LiSB COMPETITIE RONDE 4:  MAASTRICHT 1 - VENLO 2 
12 februari 2017 
en 
LiSB COMPETITIE RONDE 5:  VENLO 2 – DJC 2 
12 maart 2017

 
VENLO 2 IN NOOD 
 
Door Marc van der Lee 
 
Maastricht 1 –      Venlo 2       5-3 
Jacob Perrenet  –  Bas van der Grinten 1-0 
M.J.  Oosterman –  Geert Hovens         1-0 
Jasper Zilverberg –  Piet Thijssen          0-1 
Hans Ouwersloot  –  Peter Schoeber      0-1 
P.  Ramackers   –  Marc van der Lee     1-0  
R.  Overtoom  –  Hans van Mulekom      ½ 
Ferry Gerard  –  Nico van der Hoogt       ½ 
Ashraf Ibrahim  –  Jan op de Laak       1-0 
 
Venlo 2  – DJC 2                 3½-4½ 
Bas vd Grinten – Marcel Graeff 1-0 
Jos Rievers – Jeroen Schilperoort  ½ 
Piet Thijssen – Rolf van Brug  ½ 
Peter Schoeber – Peter van Dinteren 0-1 
Marc vd Lee – Hans Wijnhoven 0-1 
Hans v Mulekom – Leo Caessens  ½ 
Nico vd Hoogt – Gerard Bischoff  ½ 
Jan op de Laak  – Loen Graeff  ½ 

 
Na deze twee verliesronden zijn we bene-
den de rode streep beland en moeten we 
ons serieus zorgen maken om klassenbe-
houd. Normaal gesproken promoveert één 
team uit de promotieklasse naar de 3e klas-
se KNSB en degraderen er twee naar de 
beide 1e klassen. 
 
Stand na ronde 5 MP BP 
1. Blerick 1 8 28 
2. DJC 2 8 21 
3. Maastricht 1 6 25.5 
4. De Juiste -Z- 2 6 19.5 
5. De Juiste -Z- 1 4 19 
6. Schaesberg 1 4 15.5 
7. Venlo 2 2 17.5 
8. Hoensbroek ME 2 14 
 

Het ziet er goed uit voor Blerick 1 maar ze 
moeten nog tegen de nummers 2 en 4 dus 
het is nog niet gelopen. Wij moeten nog 
tegen de nr. 4 (DJZ 2, op 9 april) en tot slot 
tegen de nr. 6 (Schaesberg 1, op 7 mei). 
Afgaand op de KNSB-competitie 3H, waar 
bij mogelijk klassenbehoud van Voerendaal 
3 geen degradatie naar de LiSB plaatsvindt, 
kan het tot gevolg hebben dat er slechts één 
team degradeert. Omdat dat allerminst ze-
ker is moeten we proberen van de 7e plaats 
af te geraken. Met twee overwinningen is 
de kans hierop zo goed als zeker. Moet nog 
wel gefactcheckt worden. 
 
De persoonlijke resultaten t/m ronde 5: 
Jos 2 uit 4 
Geert 1 uit 2 
Bas 2 uit 4 
Peter 2½ uit 4 
Piet 2½ uit 5 
Marc 1 uit 4 
Nico 2 uit 5 (waarvan 1 regl.) 
Hans 2½ uit 5 
Jan 1½ uit 5 (waarvan 1 regl.) 
Ad ½ uit 1 (ingevallen ronde 1) 
Gerard 0 uit 1 (ingevallen ronde 2) 
Alleen Peter scoort een plus-resultaat tot 
dusver! Van de vaste spelers is Hans als 
enige ongeslagen! 
 
De partijfragmenten uit de 4e ronde. 
 
Bord 1: Bas - Jacob Perrenet 
In z'n geheel met toelichting van Bas. 
 
1.e4 d5 2.exd5 Pf6 3.d4 Lg4 4.f3 Lf5 
5.Pe2!? Sterker is 5.g4 Lg6 6.c4. 
6… Pxd5 6.Pg3 Lg6 7.Lb5+ c6 8.Ld3 Dc7 
9.Pc3 e6 10.Pxd5 cxd5 11.0–0 Pc6 12.c3 
Ld6 13.f4 0–0–0  
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Na een wat moeizaam verlopen opening 
had wit hier met 14.f5 exf5 15.Df3 het 
evenwicht kunnen handhaven. 
14.Ph5 ?  
In combinatie met wits 16e zet een slag in 
de lucht. Jacob maakt het hierna vakkundig 
af. 
Lxd3 15.Dxd3 g6 16.Pf6 ? h5 ! 17.g4 
hxg4 18.Pxg4 Th4 19.Pe5 Tdh8 20.Tf2 g5 
21.Pxc6 bxc6 22.fxg5 Lxh2+ 23.Kf1 Lg3 
24.Tg2 Th1+ 25.Tg1 Lf4 26.Le3 Lxe3 
27.Dxe3 Txg1+ 0–1 
 
Bord 3: Maarten-Jan Oosterman – Geert 
 

 
 
Stelling na wits 9. Da4. Zwarts Siciliaan is 
niet helemaal volgens plan gezien al die 
druk op Pc6. Zwart vervolgde met 9. .. Ld7 
hoewel 9. .. O-O goed speelbaar was: 10. 
Lxc6 bxc6 11. Dxc6 Lf5 12. Dxb6 axb6 13. 
dxc5 bxc5 14. Te1 Lxb1 15. Txb1 Txa2. 

De partij ging verder met 10. Pxd7 Pxd7 
11. Te1 Kf8 12. c4 Pf6 13. Pc3 Pxd4 14. 
Lg5 Pxb5 15. Lxf6 Lxf6 16. Pxd5 Dc6 17. 
Pxf6 Pd4 Veiliger bleek 17. .. Dxf6 18. 
Dxb5 b6 te zijn. 
18. Dxc6 bxc6 19. Pd7+ Kg8 20. Tad1 
Pe6 21. Td6 Tc8. Beter was 21. .. Td8 22. 
Ted1 g5 23. Txc6 Kg7 24. g3 The8. Zwart 
belandt in een verloren stelling. 
22. Pxc5 Pf8 23. Te7 h5 24. Txa7 h4 25. 
Ta6 Th5 26. b4 Te5 27. f4 Te1+ 28. Kf2 
Tce8 29. Td2 Pg6 Taai was meteen 29. .. 
Tc1 30. Txc6 Txc4 31. g3 (om mat te voor-
komen) 31. .. Txb4. Nu had zwart niet veel 
meer in te brengen. 
30. g3 hxg3+ 31.hxg3 Tc1 32. Txc6 Txc4 
33. b5 en wit won met de sterke b-pion.  
Bord 3: Piet - Jasper Zilverberg 
Piet speelde misschien wel "de partij van de 
dag" en was in elk geval als laatste bezig. 
Tegen Jasper kwam na 26. f3 de volgende 
stelling op het bord: 
 

 
 
De loper zit ingesloten dus moest Jasper 
wat proberen: 26. .. Lxg3 27. fxe4 Piet had 
het nog wat feller kunnen spelen met 27. 
Tea1 Lf5 28. e4 met een stuk voor 2 pion-
nen. 
27. .. Lxe1 28. Dxe1 dxe4 29. Te3 f5 30. 
Db1 Tf8 31. De1 h5 32. Kh2 h4 33. Lc3 
Tg8 34. Kh1 Tcf8 35. Kh2 Dh5 36. Df2 
Tg6? 37. Lxe4 Beter was 37. Txe4! 
37. .. g4 38. hxg4 Dxg4 39.Lg2 Tfg8 40. 
Lh3 Dh5 De 40 zetten gehaald. Zwart mist 
40. .. Dg3+ 41. Dxg3 Txg3 42. Tf3 om 



 19 

enigszins uit de zorgen te zijn. Nu krijgt 
Piet de overhand en verzilvert hij het voor-
deel. 
 

 
 
41. Le1! Tg1? Verliezend. Taaier was 41. 
.. Dg5 42. Dxh4+ Dxh4 43. Lxh4 Th6 44. 
Lg3 met voordeel voor wit. Nu gaat het 
snel. 
42. Txe6 Kh8 43. Ld2 
T1g6 44. d5! cxd5 45. Lc3+ Kh7 46. Lxf5 
Dg5 47. Txg6 Na 47. Lxg6+ loop zwart 
zelfs in een matnet 47. .. Txg6 48. Lxg6+ 
Kxg6 49. Kh3 Kh5 50. Df3+ Kg6 51. Dg4 
1-0 
 
Bord 4: Hans Ouwersloot – Peter Schoeber 
 
In de diagramstelling stortte Hans zich met 
19. e5 in een doldwaas avontuur waar Peter 
direct de partij naar zich toe trok:  
 

 
 

19. .. dxe5 20. Pd5 Dit verliest meteen. 20 
.. Pxd5 21. Txd5 Le6 22. Txe5 Txc2 en 
zwart won vlot. 
 
Bord 5: Marc - Philippe Ramackers 
 
Ik stond na 28. Te1-Te2 niet alleen een 
pion achter maar ook zwaar onder druk: 
 

 
 
Hier was 28. .. e3 was de aangewezen zet 
om mee voort te zetten: 29. f4 Pxf4 30. 
gxf4 Txf4+ 31. Kg1 Tg4+ 32. Kh1 Txd4 en 
zwart staat riant 3 pionnen voor. 
Zwart speelde echter onnauwkeurig en na 
28. .. Txf2 29. Txf2 Pe3+ 30. Ke2 Txf2+ 
31. Kxe3! Txh2 zou wit weer even adem 
kunnen halen. Om niet meteen een 
vreselijke bok te schieten: 32. Td2?? Txd2 
en opgegeven. Bij nader inzien was de 
stelling 31. .. Txh2 hoe dan ook verloren, 
bv 32. Tf1 c5 33. Pf5 Kd7 34. c4 dxc4 35. 
Tb1 Tg2 36. Th1 h2 37. Pxg7 Txb2. 
 
Bord 6: Reinier Overtoom - Hans 
 
Met Russisch als verdedigingswapen is 
Hans moeilijk uit het lood te slaan. Slotstel-
ling na 14. .. Pc5-e6 
 



 20 

 
 
Bord 7: Nico - Ferry Gerard 
(Met Nico's eigen commentaar) 
 
Na een wankele Siciliaan, vanuit zwart be-
zien, kreeg N. al vlot groot voordeel. 
Stand na 10… e5? 
 

 
 
Er volgde –uiteraard– 11.Pb5 Db8 
12.Pd6:+ Dd6: 13.de6: Dc6 14.ef6: Pf6: 
15.Pe5 Da4 16.b3 Da6 17.Da6: ba6: 
18.Pc4 O-O 19.f3, met winnend wit voor-
deel… 
Zie diagram! 

 
 
Het pleit hier voor Ferry dat hij een hard-
nekkig verweer voerde, waarna het recht-
vaardige finale vonnis na zet 40 luidde: 
remise, heren. 
Beide partijen tekenden geen beroep aan. 
 
Bord 8: Ashraf Ibrahim - Jan 
 
Lang tijd ging de strijd gelijk op, tot onder-
staande stelling die op het bord kwam na 
34. Dd3-d2. 

 
 
34. .. Kg6 Stuurt de koning naar een riskant 
veld. Beter was om de witte toren van veld 
b7 af te houden bijvoorbeeld met 34. .. Lb6 
35. Te1 Df5 36. Tf1 Dg6 37. Tc1. 
35. Te1 Df5 Een blunder en meteen opge-
geven wegens 36. Le4 wint de dame. 
De uitmatch tegen Maastricht 1 werd ge-
speeld in de mooie Café-Brasserie Mero-
de aan - jawel - de Merodestraat in Stein, 
dus wat minder ver reizen. Het was er een 
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drukte van belang omdat er nog andere ver-
enigingen speelden. 
 
Tegen DJC 2 in de 5e ronde ging andermaal 
een extern ronde verloren voor Venlo 2. 
Het zit niet mee, met het kleinste verschil 
won Stein. Jos was er weer bij na de afmel-
ding in de 4e ronde wegens een gebroken 
bril. Zonder goed overzicht ben je immers 
kansloos. 
 
De partijfragmenten uit de 5e ronde: 
 
Bord 1: Marcel Graff - Bas 
 
De enige winst kwam op rekening van Bas, 
voor de gelegenheid topbordspeler. Met 
microcommentaar van Bas. 
1.Pf3 Pf6 2.d4 g6 3.b3 Lg7 4.Lb2 0–0 
5.g3 c5 6.e3 d5 7.Lg2 Pc6 8.0–0 Lg4 
9.De1!? Pe4 10.c3 Dd7 11.Pbd2 Tad8 
12.Pxe4 dxe4 13.Pd2 f5 14.f3 exf3 
15.Pxf3 e5  
 
Diagram  

 
 
16.dxe5!? "Beter was 16. dxc5. Nu komt 
zwart in het voordeel". 
16...Lxf3 17.Lxf3 Pxe5 18.De2 Pxf3+ 
19.Dxf3 De7 20.Tad1 b5 21.Tfe1 c4 
22.Td5 Db7 23.Ted1 cxb3 24.La3 
24...Txd5 25.Txd5 bxa2 26.Lb2 b4 
27.Dd1 bxc3 28.La1 c2 0–1 
 
Bord 2: Jos - Jeroen Schilperoort 
Van Jos is een tegoedbon voor de notatie. 

Bord 3: Rolf van Brug - Piet 
In de volgende stelling na 16. Dc2-b3 had 
Piet 'misbruik' kunnen maken van de inge-
sloten witte dame. 
 

 
 
Na 16. .. Pa5 moet wit een stuk geven om 
de boel te ontwarren: 17. Da4 b5 18. Pxb5 
axb5 19.Lxb5 en dan kan het verder gaan 
met 19. .. Le4 20. a3 Lxf3 21. gxf3 Dg5+ 
22. Kh1 Ld2. 
De partij ging voort met 16. .. Le4 17. a3 
Lxc3 18. bxc3 Pa5 19. Da2 c5 20. Pd2 
Pc6 21. Pxe4 dxe4 22. Db2 f5 23. exf6 
Txf6 24. Lc4+ Kh8 25. Tfe1 cxd4 26. 
cxd4 Tfd6 27. d5 met remise. 
 
Bord 4: Peter - Peter van Dinteren 
 

 
 
'Onze' Peter heeft hier zojuist 23. Pd3-f2 
gespeeld en mocht zijn beide handen dicht-
knijpen dat zwart 'slechts' met 23. .. Lxe5 
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op te proppen kwam. Na 23. .. Dh5! zou het 
er niet goed uitgezien hebben, bijvoorbeeld 
24. h3 g3 25. Pfg4 fxg4 26. Dxg4+ Dxg4 
27. Pxg4 Tg6. 
De partij ging verder met 24. Pxe4 Lxe4 
25. fxe5 Dh5 26. g3 Dg5 27. Tf4 Tg6 28. 
Txe4 Geeft een kwal maar krijgt een stel-
ling die heel moeilijk te slechten is. 28. .. 
fxe4 29. d5 Het openen van de stelling is 
nu te optimistisch. "Niets" doen met bv. 29. 
Dd2 Td8 30. Txc7 Dxe5 31. Tc8 (of 29. .. 
De7 30. Dc3 Dd7 31. Dc2 bood meer kans 
op verdediging. Nu verliest PS de regie en 
na 29. .. exd5 30. Tf1 Tf8 31. Txf8+ Kxf8 
32. Df2+ Ke8 33. La3 Dxe5 34. Df8+ Kd7 
35. Df7+ Kc8 36. Lb2 Dxb2 37. Dxd5 Td6 
38. Dg8+ Kb7 39. Dxg4 Dc2 kon worden 
opgegeven. 
 
Bord 5: Hans Wijnhoven - Marc 
 
Eindelijk weer eens een Benoni op het 
bord, met zwart. Een vertrouwd instrument 
wat altijd wel punten opleverde, toch? Te-
gen Hans kreeg ik een opgerukte b-pion 
waarna hij voor een doorbraak in het cen-
trum koos. Alles stond gereed om deze op 
te vangen. 
 

 
 
Stelling na 16. e5. Er volgde 16. .. dxe5 17. 
Pde4 Pxe4 Beter was 17. .. b4 18. d6 Dd8 
19. Pd1 Pxe4 20. Dxe4 Lb7 21. Dc4 Lxg2 
22. Kxg2 met duidelijk voordeel voor 
zwart. De strijd ging door waarbij ik vanaf 
de 30e zet voordeel verspeelde.  

 
 
Wit speelde 30. Td1 en hier had ik moeten 
voortzetten met 30. .. Tbd8 31. Txd8 Txd8 
32. Db7 Dxe5 33. Lg1 De4+ met een zeke-
re winst. Ik sloeg aan het prutsen met 30. .. 
g5? 31. Td6 Dxe5 32. Txg7+ Kf8?? Prima 
speelbaar bleek 32. .. Dxg7 33. Dd5+ Kf8 
34. Dxf5+ Kg8 35. Tg6 Txe3 36. Txg7+ 
Kxg7. Nu is het uit. 
33. Tdd7 Dxg7 34. Lc5+ Kg8 35. Dd5+ 
Kh8 36. Ld4 0-1. 
 
Bord 6: Hans - Leo Caessens 
 
Ook nu kwam Hans noch in problemen, 
noch in een gewonnen positie terecht. 
Stelling na zwarts 23e zet (23. .. Lg5-f4): 
 

 
 
Er volgde 24. Kh1 g6 25. Pf1 Pg5 26. Lg3 
met de ruil 26. .. Pxg3 Lxg3. In deze stel-
ling werd remise overeengekomen. 
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Bord 7: Gerard Bischoff - Nico 
 
In mijn volgende externe bouwde ik in een 
degelijke pot een licht voordeel op tegen de 
sterke Ger Bisschoff. 
Er werd lang en degelijk geschaakt door 
beide veteranen. Na 30 zetten kan ik zelfs 
trots wijzen op een zwarte plus! 
Stelling na 30…c4 
 

 
 
Een brisante positie. Ziet u ook wel het 
nerveuze pionnenblokje op de koningszij-
de? We gingen verder met: 31.hg6: fg6: 
32.gh6: Lh8 33.Ka1 
 
En dan ziet het er zó uit: 

 
 
Sterk was hier 33…Dd4+ . Maar om tot op 
heden onopgehelderde redenen kwam ik 
hier met een onvervalste blunder op de 

proppen: 33…cb3:? Dc7:+, ‘normaal’1 
gemist. De stelling is verloren. Ger gunde 
me, geheel terecht, een genadehalfje. Zijn 
team had honger, was klaar en gewonnen 
en wilde naar huis… 
Lucky me. 
 
Bord 8: Jan - Leon Graeff 
 
Jan kreeg zijn eerste score spelend te pak-
ken tegen Leon. Het werd een halfje, maar 
er zat meer in.. 
Stelling na de 15e zet van zwart (15. .. f6) 
 

 
 
Jan speelde hier 16. h4 maar had wat voor-
deel kunnen bereiken met 16. axb5 axb5 
17. Txa8 Dxa8 18. Dxb5 Lb6 19. O-O. 
Even later was er opnieuw die mogelijk-
heid met noch meer effect. 
16. .. Lc8 Nu was 17. axb5 meteen win-
nend 17. .. Pe7 18. Dc4+ Kh8 19. Dxc5. 
De partij vervolgde zijn weg met 17. Pf5 
Le6 18. b3 en op de 42e zet kwamen de 
matadoren remise overeen. 
 
Op naar de laatste ronden met een flinke 
opgaaf: pompen of verzuipen. We gaan 
ervoor! 
 
Van Peter Schoeber kreeg ik nog een paar 
foto's uit de laatste ronde toegestuurd. 
 

                                                 
1 Normaal. Ik ontwijk hier het zo vaak in schakersland 
misbruikte ‘gewoon’. (Speel toch gewoon…) Merk op 
dat de woorden kennelijk niet gans synoniem zijn! 
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Nico aan het werk tegen Gerard Bischoff 

 
Gerard Bischoff aan het werk tegen... - 
goed geraden - Nico. 
 

 
De tl zit te gruwen en kan het nauwelijks 
nog aanzien. Let ook op de afkeurende 
blikken van Jan en Kim. Nico speelt op de 
achtergrond maar zijn tegenstander is uit 
beeld. 
 
Ik moest even terugdenken aan het WK 
2014 toen Brazilië er totaal niets van bakte 
tegen Duitsland. 

 
 
Het werd uiteindelijk 7-1. Het had een 
schaakuitslag kunnen zijn.

 

12 maart 2017 LiSB Ronde 5: Venlo 2 speler Jos Rievers op bord 2    
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BOEBS COLUMN 

Andere tijden sport. Het H.S.G. 
 
Door Boeb Jacobs 
 

Mejuffrouw Dr.  
A.C.M. de Zwart 
speelt vanavond 
met wit tegen De 
Heer Mr. Drs. B. 
Th. de Wit die 
zwart heeft. De 
namen zijn verzon-
nen, maar met deze 
uitbundige annon-
ce, dus met het 
noemen van geslacht, titels, voorletters, 
achternaam, dagdeel en de speelkleur 
sommeerde in de  jaren ’50 van de vorige 
eeuw de wedstrijdleider van het deftige  
Hilversumse Schaak Genootschap de ge-
achte leden  één voor één om achter de 
door de materiaalcommissaris klaar gezet-
te  borden plaats te nemen.  
 
Kom daar nu maar eens voor. Voor die 
klaarstaande borden bedoel ik, dat moet je 
tegenwoordig allemaal maar zelf doen. 
Toen zelfs tante Mien, die ook goed kon 
dammen, geen tegenstand van enige bete-
kenis meer kon bieden wilde ik het op een 
schaakclub gaan proberen. Zonder te weten 
wat me te wachten stond, maar vol goede 
moed meldde ik me aan bij het  H.S.G. des-
tijds spelend in een hogere klasse van de 
KNSB. Wat een ellende! Al op de eerste de 
beste clubavond bleek een plaats in het eer-
ste tiental niet haalbaar. Ook voor de nabije 
toekomst hoefde ik op dit punt geen over-
spannen verwachtingen te hebben.  
 
Wel trof ik op die eerste clubavond de 
broers Werner en Adriaan Plomp, sterke 
KNSB spelers die in het eerste tiental 
speelden. Met Werner had ik op lagere 
school een onvoorwaardelijke vriendschap.  
 
Waarschijnlijk op grond van die oude 
vriendschap schaakten de broers met enige 

regelmaat met mij, waardoor ik toch nog 
vrij snel van huisschaker een (uiterst be-
perkte) clubschaker werd. Overigens was 
het niet goed mogelijk om met de wat bete-
re schakers contact te maken. De club had 
een gereformeerde achtergrond. De speel-
zaal was zelfs in een kerk van de Mannen-
broeders en die luitjes hebben veel goede 
eigenschappen, maar toegankelijkheid laat 
staan aaibaarheid behoren daar niet toe. Het 
adres van de speelzaal was wel heel toepas-
selijk: Torenlaan 1a in Hilversum. 
 
Een aantal spelers gaf het genootschap ex-
tra kleur. Op het eerste bord speelde Graaf  
J.H.O. van de Bosch die o.a. een tweekamp 
tegen Euwe speelde en Nederland verte-
genwoordigde op internationale toernooien. 
Op de clubavonden kwam hij zelden, hij 
nodigde zijn tegenstanders thuis uit. Daar 
bleek de wat gereserveerd ogende man een 
supergastheer, gastvrij, gul en onderhou-
dend. Eén keer heb ik daar een leerzame 
avond doorgebracht, met een dure cognac. 
Graaf Jan van de Bosch was ook succesvol 
als bankier. Hij werkte bij de Nederlandse 
Bank. Daar zat hij in de hoofddirectie, op 
een vooraanstaande plaats. 
 
In die functie kreeg de Graaf te maken met 
een spannend omkoopschandaal dat des-
tijds de krant haalde: na de tweede wereld-
oorlog reisde een hoge hoffunctionaris met 
50 miljoen gulden naar het  Argentinië  van 
dictator Peron. Door met dat geld rond te 
strooien moest hij orders binnenhalen o.a. 
voor het Staatsbedrijf Werkspoor. De pers 
kwam erachter en het geld bleek afkomstig 
te zijn van de Nederlandse Bank. Omdat in 
die tijd een bankpresident van onbesproken 
gedrag behoorde te zijn, nam Van de Bosch 
de verantwoording op zich. Er is een boek 
over hem geschreven: ‘Graaf van de Bosch 
schaker en bankier’.  
 
In het eerste team speelde ook het latere 
erelid van de KNSB, de in november over-
leden Joop van Oostrum en zijn broer Hen-
ny. Rijk geworden door de opbouw en de 
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uiteindelijke verkoop van hun bedrijf Vol-
mac werden ze grote sponsors van de 
schaaksport. Ze haalden o.a. Judith Polgar 
en ons erelid grootmeester Paul van de 
Sterren naar Hilversum. 
Een opvallende verschijning op de schaak-
club was ook een Wageningse landbouw- 

ingenieur. De man beweerde bij hoog en 
laag dat er nooit een mens op de maan kon 
komen. Ook jaren na de eerste deftige 
maanlanding hield hij vol dat alles in scene 
was gezet. ’De mens kan zich niet aan de 
zwaartekracht onttrekken’, zei hij. 

 
       ______________________ 
 
 

GEERTS COLUMN 
 
Zwevende keuzen en harde landingen 
 
Door Geert Hovens 

 

Het is weer 
voorbij. De 
keuze is    ge-
maakt. Partij 
voor de Dieren. 
Uiteraard. 
Daar kwam ik 
echt niet on-
deruit. Ik kom 
er zelf voor uit. 
En voor op. De dieren. De Leeuw, de Tij-
ger, de Olifant en de Buffel. Ja, ook de 
Struisvogels en Goudvinken en ander plui-
mage. Ik heb ze allen even lief. 
 
De zwevende kiezer speelde een hoofdrol 
in de peilingen. Nu was dit jaar de keuze 
ook reuze met maar liefst 28 partijen. Bij 
het schaken gaat het om 1 partij, namelijk 
die op het bord. Of in je hoofd. De keuze is 
ook hier reuze. Je hebt immers 16 stukken 
ter beschikking met legio zetten. Maar 
meestal zweef je niet maar volg je een plan. 
Je keuzes zijn welbewust en doordacht. 
 
Edoch, er zijn van die momenten die cruci-
aal zijn in een partij. Er hangt iets in de 
lucht, het zweeft tussen hoop en vrees. Je 
weet dat van de volgende zet alles afhangt.  

 
 
Slot van de tweede rapidpartij tussen Scha-
kie Splinter en Nicolaus gespeeld op 23 
maart jl. 
 
Zwart aan zet had beter zijn keuze nog even 
laten zweven maar koos voor Tb3. 
De harde landing kwam na De6+, Df7 en 
c7.  
 
Schakie Splinter 
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Interne Zaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Meten & Weten 

Door: Nico van der Hoogt  
 
   

Het zal voor praktisch iedereen wel geen 
opzienbarend nieuws zijn en door u zelf aan 
den lijve ondervonden; reeds vanaf het pril-
le aardse bestaan, de baarmoeder amper 
ontsproten of jawel, er wordt u de maat ge-
nomen. 
Reeds als nietsvermoedende, krijsende bo-
reling bent u op het consultatiebureau ge-
wikt, gewogen en gemeten. En als lezer van 
dit clubblad zeer waarschijnlijk van de 
kwalificatie voorzien: kansrijk wereldbur-
ger. Anders had u wel bij een damclub ge-
zeten. Streng werd er op een harmonische 
ontwikkeling toegezien. 
Of u stapt nietsvermoedend een schoen- 
dan wel kledingwinkel binnen; gegaran-
deerd wordt er nieuwsgierig naar uw afme-
tingen ter zake geïnformeerd. 
Nog serieuzer worden de zaken dan aange-
pakt wanneer vervolgens de schoolgaande 
leeftijd wordt bereikt. Testjes, toetsen en 
het oordeel van de alwetende leerkracht(en) 
monden uit in een verslag van de vorderin-
gen van de leerling op een scala aan leerge-
bieden; het door sommigen gevreesde 
schoolrapport. Op de 1 tot 10 schaal wor-
den de prestaties, kennis en kunde beoor-
deeld met een eventueel halfje als tussen-
maat. Zo wordt (werd) ons ook cerebraal de 
maat genomen.  In mijn eigen jaren ’50 tijd 
hèt moment voor een extra kwartje2 bij een 
goede lijst, dan wel een pak rammel wan-
neer die onvoldoendes bleek te bevatten… 
                                                 
2 kwartje→1/4 gulden, ongeveer € 0,11 waard. 

Pedagogisch handelen kende indertijd ge-
heel nog andere principes dan in deze ver-
lichte tijden. 
Medio 1975 wordt dan de tere kinderziel 
nog verder op de proef gesteld, wanneer de 
inmiddels gevreesde en soms regelrecht 
verguisde CITO toets zijn intrede in het 
lagere onderwijsland maakt.  
Een instituut van buitenaf spreekt plots een 
woordje mee! 
Nu eerst een exempel van zo’n rapport 
schooljaar ’58-’59. 
 

 
U ziet het. De maat werd duidelijk geno-
men. Die zwarte vlekjes? Eh, even 1 dip-
je… 
 
Ach, zo ging het nog jaren verder, heuse 
examens volgden en plots stond je dan in 
het volle leven, want aan het werk!  
 
Ook de Koninklijk Erkende Venlose 
Schaakvereniging blijkt niet ongevoelig 
voor het adagium dat meten een beter we-
ten met zich brengen zal.  
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We schrijven het jaar A.D. 1980 wanneer in 
het clubblad van juni de volgende 2 heren 
zich melden: J.Cuppen en J.Schuurmans. 3 
Werd in het verleden de speelsterkte van de 
Venlose schaker nogal subjectief ingeschat 
door een zgn. ‘plaatsingscommissie’ die 
telkenjare een ranglijst samenstelde met de 
rangvolgorde van dat seizoen, vanaf dan 
worden de zaken wetenschappelijker aan-
gepakt. De V.S.V. immers als lichtend ba-
ken van dynamiek in een verder ingedutte 
schaakwereld… 
 
De Elo-rating 
 
Beide heren hadden zich het gedachtegoed 
van professor Arpad Elo ter harte genomen. 
De prof was er namelijk in geslaagd om op 
wiskundige grondslagen de speelsterkte van 
bijv. een schaakspeler getalsmatig uit te 
drukken. Hij werd daarbij geholpen door de 
theorieën van een oude  Duitse wiskunde-
collega, door Elo -waarschijnlijk schert-
send- de ‘Kromme van Gauss’ genoemd. 
 

 
 
Arpad Emmerich Elo 
1903-1992 
 
Professor aan de universiteit van Milwau-
kee (USA) en schaakmeester. 
Acht keer schaakkampioen van de staat 
Wisconsin. 
Een wiskundige weergave van de kansbe-
rekening zoals die door hem werd toege-

                                                 
3  Hans en Sef, resp. jeugdleider en eindredacteur. Toen. 

past, ziet u in de volgende figuur. Die voor 
zichzelf spreekt… 

 
Kansdichtheid 

normaalverdeling 

 
 
Duidelijk dunkt me. 
 
Die allereerste Elo-lijst opende met:  
1. Peter Schoeber (2111) 
2. Jan op de Laak (1947) 
3. Huub Borghouts (1932) 
4. Jos Rievers (1893) 
We kennen ze nog wel… 
 
Nou moet dit natuurlijk allemaal geregeld 
worden bijgehouden, herberekend en gepu-
bliceerd . En vele jaren lang is deze nuttige 
klus in onze vereniging met grote accura-
tesse geklaard door Ger van Leipsig.  
Die in het verleden bij meer schaaktaken 
betrokken was zoals de technische produc-
tie van het clubblad. Ook was hij geruime 
tijd teamleider van een Venlose externe 
ploeg. 
Onlangs heeft Ger geruisloos zijn Elo func-
tie ter beschikking gesteld en is zijn taak, 
weer zeer soepel, overgenomen door Ro-
bert Meilink. 
Ger, hartelijk dank namens de ganse 
club voor je inspanningen. Robert idem 
voor diens overname! 
 
Tot slot een nostalgisch beeld van Ger me-
dio 1989 als trotse teamleider van Venlo 
VI. 
 
 
 
Nico, maart 2017  
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IN ONTWIKKELING 
De macht en de onmacht  
van de Dame  
 
Door Joep Nabuurs 
 

In menig partij komt het voor dat de dames 
van het bord kunnen gaan. Veel spelers 
zien dat soort momenten liever niet, ande-
ren halen hun schouders ervoor op. En als 
je Kramnik heet en jouw tegenstander Kas-
parov, dan is dameruil juist bijna een doel 
op zich. 
 
Het verdwijnen van de dames hoeft niet het 
oordeel over de stelling te veranderen, maar 
een kritieke beslissing is het altijd. Om be-
ter te begrijpen welke partij uit is op dame-
ruil, wil ik twee punten benoemen. Hierbij 
heb ik het niet over het afruilen bij meer 
materiaal; graag wil ik het hebben het ver-
dwijnen van dames op zich. 
 
1. De veiligheid van de koning speelt een 

belangrijke rol. De speler wiens koning 
kwetsbaar is, is vaak gebaat bij dameruil. 
Ook in het eindspel is dit nog belangrijk, 
niet zozeer vanwege koningsaanval, 
maar omdat je je koning wilt activeren. 
Dan helpt het verdwijnen van de dames 
vaak. 
Indien je eigen koning veilig staat en die 
van je tegenstander wat minder, dan is 
dit dus juist een reden om de dames op 
het bord te houden. 

2. Zwakke pionnen en stukken zijn in het 
bijzonder kwetsbaar wanneer ze tegelijk 
aangevallen worden, en de dame is de 
kampioen van de dubbele aanval. Indien 
al jouw stukken redelijk veilig staan, kan 
het interessant zijn om jouw dame te rui-
len/offeren tegen ander materiaal. 

 
Deze punten wil ik met enkele voorbeelden 
illustreren: 
 
 
 
 

Kees Stap – Geert Hovens 
 

 
 
Dit gebeurde tijdens de KNSB-wedstrijd op 
17 december dit seizoen.  
 

 
zwart aan zet 
 
Wit toont zich bereid op dameruil in te 
gaan. Het is nu aan Geert om te beslissen of 
hij dit accepteert. 
 
24. …, Dg6!  
De juiste beslissing. Na dameruil zou het 
maar de vraag zijn wie er beter staat; wit 
zal zich kunnen veroorloven om op de ko-
ningsvleugel uit te breiden. Na Dg6 blijkt 
de witte koning zeer kwetsbaar, met name 
op de witte velden. De witte dame daaren-
tegen mist aanvalsdoelen, het is lastig een 
goede kandidaatzet te vinden.  
Merk op dat 25. Te2 niet kan vanwege 25. 
…, Tae8. Zonder een plan te hebben ging 
wit meteen de fout in, en de stelling die 
volgde heeft het verslag van toen ook ge-
haald: 
 
25. Dc5?, Txf4  
Die smaakt! Geert won snel en overtuigend. 
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Jan van Eck – Joep Nabuurs 
 

 
zwart aan zet 
 
18. …, Dd7!?  
Zwart heeft veel keus is dit is mogelijk niet 
de beste, maar wel illustratief voor de 
zwakke witte velden rond de koning. Wit 
zal rekening moeten houden met een route 
van de zwarte dame naar b3, om maar wat 
te noemen. De druk werd wit snel te veel. 
 
19. Dc1, exd3. 20. Txd3, Te2+. 21. Kb1, 
Dc6 en opgegeven. 
 
Dan nog twee stellingen. Ze gaan niet over 
dameruil, maar leggen wel bloot wanneer 
een dame nou wel of niet sterk is.  
 
We schakelen over naar  grootmeesters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vassily Ivanchuk - Neuris Delgado Ra-
mirez  
(40th Capablanca Memorial Elite, 2005) 
 
Chucky, zoals de briljante topper liefko-
zend wordt genoemd, staat al prettig met 
wit. Hij maakt het in stijl af. 
 

 
wit aan zet 
 
54. Txe5!, Ld4. 55. Dxd4, Dxd4. 56. Txe7, 
Kf6. 
De witte koning staat veilig en verder kan 
wit ook weinig gebeuren. Wit besluit dat 
zijn vrijpionnen ooit naar voren willen. Dan 
kunnen ze goed gesteund worden door een 
toren ergens op de d-lijn. Wit besluit dat 
zijn toren naar d3 moet, gedekt door een 
loper op f1. Zwart kan met alleen een dame 
slechts toekijken. 
 
57. Te3, Kg7. 58. Ld7, Kf8. 59. Lh3, Kg7. 
60. Kg1, f5. 61. Lf1, Kf7. 62. Td3, Da7. 
Alles staat nog steeds gedekt, en de witte 
stukken kunnen nu beter en pionnenloop 
ondersteunen dan eerst.  
 
63. d6, Ke8. 64.  Td5, Da8. 65. Te5+, 
Kd8. 66. c5, Da1. 67. Te7, Dc1. 68. Tc7, 
f4.  
Nu zwart eindelijk iets terug kan doen, 
heeft het geen zin meer.  
 
69. gxf4, Dd1. 70. c6, Dg4+. 71. Lg2, 
Dxf4. 72. Lh3 1-0 
 
Tot slot deze: 
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Jacques Mieses - Emanuel Lasker 
 
(Match Lasker-Mieses, Leizig 1889) 
 

 
zwart aan zet 
 
Zojuist zijn vele stukken geruild, inclusief 
de witte dame. Mieses met wit zal deze 
stelling als winnend beoordeeld hebben.  
Zijn stukken zien er veilig uit, en hij dreigt 
de f-pion naar voren te brengen. Maar hij 
komt bedrogen uit, de zwarte dame blijkt 
ineens zeer lenig. 
 
39. …, d4+. 40. Kg1, d3!  
 
Ook op 40. Tg2 was dit goed. Wit kan niet 
slaan met cxd3, vanwege de dubbele aanval 
Dc1+! Wits problemen waren zijn open 
koning en een stuk op een ongedekt veld. 
Als de toren ergens anders stond won hij 
inderdaad gemakkelijk. 
 
41. c3, De4!  
 
Dreigt d3-d2.  
 
42. h4, d2. 43. f6, d1D+  
 
en twee dames zijn best sterk tegen een on-
veilige koning. 
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LIMIANZ RAPID OPEN 2017 
 
Door Peter Smith 
 

Op zaterdag 18 februari 2017 organiseerde 
de Venlose Schaakvereniging voor de veer-

tiende maal het gezellige en druk bezochte 
Limianz Rapid Open. Er werden 7 ronden 
Zwitsers gespeeld van 20 minuten p.p.p.p., 
verdeeld over 2 groepen. In het inschrijf-
geld was ook de lunch inbegrepen.  

 

 
De nummers één en twee in de eindstand spelen tegen elkaar:   
Joep Nabuurs rechts en Jozef Simenon links  

Groep A  
Groep A (KNSB-rating >1799) had 18 
deelnemers. De winnaar van de twee vorige 
edities, FM Jozef Simenon van DJC, moest 
ditmaal nipt zijn meerdere erkennen in 
Joep Nabuurs. Beiden haalden 6,5 uit 7, 
maar de weerstandspunten waren in het 
voordeel van Joep. Ongedeeld derde werd 
Jacob Perrenet met 5 uit 7.  

 
Groep B  
In groep B (KNSB-rating <1800, totaal 26 
deelnemers) eindigden drie spelers met 5,5 
uit 7.  
Op basis van weerstandspunten werd Miki 
Nieczyporowski eerste, Thomas Timm 
tweede en Hans Leenders derde. 

 

 
Links op de foto de winnaar van de B-groep, Miki Nieczyporowski 
Naast hem Laurens Ekker die zevende werd in de eindstand  
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IMPRESSIES VAN LIMIANZ RAPID OPEN 2017 
 

 
Karl Jacobitz en Maria Rahawadan 
 

 
Hans van Mulekom en Geert Hovens 
 

 
Kim Clabbers en Miki Nieczyporowski zijn vol goede moed
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HET 26e THEO VAN SPIJKJEUGDTOERNOOI  
Zondag 5 maart 2017 
 
Door Bas van der Grinten 
 

Na een jaar onderbreking werd de traditie 
van dit mooie toernooi gelukkig voortgezet. 
Locatie was weer het fraaie Gemeen-
schapshuis De Dörpel. 
Het aantal deelnemers viel met 35 wel wat 
tegen. Twee jaar geleden waren er nog 60 
bij het 25e toernooi. Mogelijk dat het tijd-
stip (één week na Carnaval) wat ongelukkig 
is. 
 
Toch werd het weer een geslaagde happe-
ning, met onder meer 12 deelnemers van 
Tegelen en 6 uit Duitsland.  
De categorieën werden samengevoegd in 4 
groepen: A/B, C, D/E en F/G/H. 
 
In de H-categorie was er één deelnemer, die 
in de gecombineerde groep een mooie score 
behaalde van 6 uit 10: Eli Hermans van 
Tegelen. 
 
De G-categorie (3 deelnemers) werd met 
een fantastische score van 10 uit 10 gewon-
nen door Nils Fietz uit Rheidt. 
 
Sven Meviss van Tegelen was de sterkste in 
categorie F (3 deelnemers) met 7 uit 10. 
 
Categorie E (7 deelnemers) werd een prooi 
voor de familie Ekker (Tegelse SV): 
Joshua werd tweede met 6,5 uit 9. Winnaar 
werd broer Maxim met 7 punten. 
 
In de D-categorie (6 deelnemers) waren de 
prijswinnaars Vladimir Slegers (Tegelen) 
met 5 uit 9, Justin van Wijk (Voerendaal) 
met 6,5 en winnaar Sharif Vossen (Asten) 
met 7 uit 9. 
 
Ties Dumont (Voerendaal) was de glorieu-
ze winnaar in categorie C  met 10 uit 10 ! 
Hij had liefst 4 punten meer dan de num-
mer twee Benjamin Kling (eveneens Voe-
rendaal). 

 
 
 
In de gecombineerde A/B-categorie (6 
deelnemers) behaalde C-speler Laurens 
Ekker (Tegelen/Venlo) een mooie derde 
plaats met 3,5 uit 5. Paul Schelhorn (Heins-
berg) en Dimitri ten Have (Leudal) betwist-
ten de eerste plaats met allebei 4 punten. 
Aangezien Dimitri iets meer weerstands-
punten had, werd hij de kampioen. 
 
De verenigingsbeker was net als de vorige 
keer voor de Tegelse Schaakvereniging. 
 

 
Hub van Spijk reikt de verenigingsbeker uit 
aan de prijswinnaars van de Tegelse SV 
 
Na een prettig en soepel verlopen toernooi 
kon al rond 15.00 uur de prijsuitreiking 
plaatsvinden. 
De bekers en geldprijzen werden uitgereikt 
door Diny van Spijk en Hub van Spijk.  
 
Tot slot dank aan Gemeenschapshuis De 
Dörpel, alle medewerkers, begeleiders en 
deelnemers ! 
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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  
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-Advertentie-  

 
 

 
 
 

Schaaktraining voor  
beginners en huisschakers  
 

De Venlose Schaakvereniging organiseert van 13 april 2017 t/m 18 
mei 2017 een schaaktraining voor beginners en huisschakers, leeftijd 
16 jaar en ouder. 
 
Aan het volgen van de training zijn geen verplichtingen of kosten ver-
bonden. 
 
De 6 trainingsbijeenkomsten van een uur vinden plaats op de don-
derdag (clubavond) van 19:00-20:00 in zalencomplex Limianz, Kal-
denkerkerweg 182b, 5915 AH Venlo (bij het VVV stadion). 
 
Na afloop van de training start om 20:00 de clubavond, waar de vol-
gers van de training welkom zijn en er nagepraat en gespeeld kan 
worden. 
 
Wie deel wil nemen kan zich opgeven bij: 
 
Ger van Leipsig   of  Gerard in ’t Veld 
ger.van.leipsig@home.nl    gerard@dvlop.nl 
06-15 56 89 53     06-13 85 42 06 
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INTERNE COMPETITIE, stand per 23 maart 2017 
Cyclus voorjaar 2017 
 
Door Geert Hovens  
 
 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Henk van Gool   1 1 1 1 1 1 0 6,0 
2 Geert Hovens 0   1 0 1 0,5 0 0 2,5 
3 Miki Nieczyporowski 0 0   0 1 0 0,5 0 1,5 
4 Siem van Dael 0 1 1   1 1 1 0,5 5,5 
5 Jan op de Laak 0 0 0 0   0 0,5 0 0,5 
6 Dirk Bergmans 0 0,5 1 0 1   1 0 3,5 
7 Marc van der Lee 0 1 0,5 0 0,5 0   0 2,0 
8 Maarten Strijbos 1 1 1 0,5 1 1 1   6,5 

 
 
 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Hans Leenders  0,5 0 1 0  1 1 3,5 
2 Laurens Ekker 0,5   0,5 0,5 0 0 0,5   2,0 
3 Peter Schoeber 1 0,5   0,5 0,5 0,5 1 1 5,0 
4 Nico van de Hoogt 0 0,5 0,5   0,5 0,5 1 1 4,0 
5 Bas van der Grinten 1 1 0,5 0,5   1 1 1 6,0 
6 Robert Meilink  1 0,5 0,5 0  0,5 1 3,5 
7 John de Laat 0 0,5 0 0 0 0,5   1,0 
8 Gerard in 't Veld 0  0 0 0 0   0,0 

 
 
 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Piet Kuntzelaers   0 1 0 0,5 0,5 0,5 0 2,5 
2 Mart Dael 1   0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 4,5 
3 Dick Kappert 0 0,5   1 0 0,5 0,5 0 2,5 
4 Bertram Lietz 1 0,5 0   0 0 0,5 0 2,0 
5 Karl Jacobitz 0,5 0,5 1 1   0,5 1 1 5,5 
6 Ad Burgmans 0,5 0 0,5 1 0,5   0,5 0,5 3,5 
7 Sjraar Munten 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5   0 2,5 
8 Ger van Leipsig 1 0,5 1 1 0 0,5 1   5,0 
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BUFFELS  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot. 

1 Peter Smith   0 1 1 1 1 1 1       1 7 
2 Gerben Oosterbaan 1   0 0,5 0 0 0,5       0 0 2 
3 Maria Rahawadan 0 1     0 1       1 1 0,5 4,5 
4 Kees Tiesinga 0 0,5       0     0 0 0 0,5 1 
5 Boeb Jacobs 0 1 1     1   0,5 0 0 1   4,5 
6 Albert Houwen 0 1 0 1 0   0   1   0   3 
7 Abdul R Mamund 0 0,5       1   0 0   0 0,5 2 
8 San van Dael 0       0,5   1   1 0 0 0 2,5 
9 Jos Kempen       1 1 0 1 0   0 0 0,5 3,5 

10 Jean Paul Joosten     0 1 1     1 1       4 
11 Peter Timmermans   1 0 1 0 1 1 1 1       6 
12 Harrie Wuts 0 1 0,5 0,5     0,5 1 0,5       4 

     
 
INTERNE RAPIDCOMPETITIE 
    
Door Geert Hovens 
 
De rapidcompetitie die we onlangs hebben 
gelanceerd, werkt met het Keizersysteem.  
Op basis van de ranglijst kun je punten 
verdienen, waardoor je kunt stijgen op die-
zelfde ranglijst. De punten die je kunt ver-
dienen zie je in de kolom 'waarde' van de 

tegenstander. Bij winst 1x de waarde, bij 
remise 1/2x de waarde. Als je niet speelt, 
krijg je een derde van je eigen waarde. Bij 
een bye krijg je twee derde van je eigen 
waarde. 
Dit is een korte beschrijving van hoe het 
Keizersysteem werkt. Op de website van 
schaakclub Assen vind je meer informatie. 

 

 
Tweede ronde van de interne rapidcompetitie.  
Links Geert Hovens, Piet Kuntzelaers en Gerard in ‘t Veld. Rechts Mart Dael.  
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Rapid competitie ranglijst na ronde d.d. 09-3-2017 
 
Rang Naam partijen winst remise verlies score 

1 Henk van Gool 4 4 0 0 663 
2 Jan op de Laak 6 4 2 0 622,8 
3 Piet Thijssen 4 3 1 0 614,5 
4 Kim Clabbers 6 4 0 2 535,7 
5 Siem van Dael 2 2 0 0 535,6 
6 Laurens Ekker 4 3 1 0 507,5 
7 Nico van der Hoogt 6 1 3 2 499,5 
8 Hans van Mulekom 6 2 2 2 486,2 
9 Robert Meilink 10 4 2 4 485,5 

10 Ger van Leipsig 8 3 3 2 470 
11 Peter Schoeber 4 1 2 1 468 
12 Abdul Raouf Mamund 10 5 1 4 444,5 
13 Karl Jacobitz 10 2 6 2 440 
14 Maarten Strijbos 0 0 0 0 433,3 
15 Gerard in 't Veld 8 1 5 2 429,2 
16 Dirk Bergmans 0 0 0 0 424,6 
17 Peter Timmermans 6 4 0 2 423 
18 Bas van der Grinten 0 0 0 0 407,3 
19 Ad Burgmans 2 1 1 0 399,3 
20 Marc van der Lee 4 0 3 1 398 
21 Jos Kempen 2 2 0 0 387,3 
22 Miki Nieczyporowski 2 1 0 1 386,6 
23 John de Laat 0 0 0 0 385,6 
24 Hans Leenders 0 0 0 0 364 
25 Dick Kappert 0 0 0 0 359,6 
26 Piet Kuntzelaers 10 1 5 4 339,5 
27 Bertram Lietz 0 0 0 0 329,3 
28 Peter Smith 4 2 0 2 321 
29 Sjraar Munten 2 0 1 1 312 
30 Boeb Jacobs 0 0 0 0 312 
31 Huub Borghouts 2 0 0 2 311,6 
32 Jean Paul Joosten 0 0 0 0 307,6 
33 Mart Dael 10 0 6 4 299,5 
34 San van Dael 2 1 0 1 292,3 
35 Harrie Wuts 0 0 0 0 286 
36 Geert Hovens 10 0 4 6 276,5 
37 Albert Houwen 0 0 0 0 273 
38 Kees Tiesinga 0 0 0 0 264,3 
39 Jacqueline Verplakke 0 0 0 0 260 
40 Gerben Oosterbaan 2 0 0 2 256,6 
41 Maria Rahawadan 6 1 0 5 214,3 
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INTERNE ELO RATING Per 16 maart 2017 
 
Door Robert Meilink 
 
Siem van Dael (+103) is de hoogste ELO stijgers, gevolgd door Miki Nieczyporowski  (+82) 
en Laurens Ekker (+67): de Juventus van Venlo. 
. 
Speler Progressie 

Begin 
seizoen 

16-03-17   Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

16-03-17 

Strijbos M 9 2270 2279  Borghouts H 0 1688 1688 

Welzel P 0 2229 2229  Laak J op de -1 1687 1686 

Gool R van 0 2220 2220  Meilink R -6 1692 1686 

Montignies R 0 2218 2218  Leenders H 30 1639 1669 

Nabuurs J 0 2215 2215  Clabbers K 0 1667 1667 

Smith T 0 2192 2192  Nieczyporowski M 82 1538 1620 

Warmerdam M 8 2172 2180  Jacobitz K 16 1595 1611 

Alkhazashvili O 0 2179 2179  Kappert D -47 1628 1581 

Nabuurs M 0 2158 2158  Vink R 0 1572 1572 

Nent A 0 2136 2136  Ekker, L. 67 1500 1567 

Gool H van -18 2137 2119  Veld G in 't -15 1561 1546 

Busch C 0 2119 2119  Leipsig G van 20 1525 1545 

Neurer T 0 2096 2096  Burgmans A 3 1530 1533 

Guddat J -8 2081 2073  Dael M 45 1470 1515 

Fehmer C 0 2055 2055  Munten G -37 1548 1511 

Bergmans D 2 1955 1957  Lietz B -4 1504 1500 

Rievers J 0 1946 1946  Kuntzelaers P -31 1505 1474 

Dael van S 103 1841 1944  Joosten JP 9 1419 1428 

Boonen P 0 1918 1918  Jacobs B -8 1430 1422 

Mertens F 0 1901 1901  Heemskerk F 0 1394 1394 

Grinten B v. der -36 1922 1886  Smith P 47 1276 1323 

Thijssen P -1 1883 1882  Oosterbaan G -48 1361 1313 

Schoeber P -20 1901 1881  Timmermans P 2 1311 1313 

Jacobs J 0 1872 1872  Rahawadan M -11 1314 1303 

Hovens G -27 1898 1871  San van Dael -5 1300 1295 

Dierx G 0 1865 1865  Wuts H 24 1268 1292 

Mulekom H van -8 1841 1833  Kempen J -30 1318 1288 

Lee M van der -12 1843 1831  Mahmund A.R 11 1234 1245 

Hoogt N v. der -12 1837 1825  Houwen A -36 1225 1189 

Spijk H van 0 1730 1730  Tiesinga C -35 1126 1091 

Laat J de -36 1732 1696  Verplakke J 14 943 957 
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