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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2018-2019  nr. 1,  oktober  2018 

Opgericht 1 september 1925, door goedkeuring van de statuten erkend bij Koninklijk Besluit 

van 17 juni 1952. 
 

 

Voorzitter Vacant 
 

  

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 

  

Zalencentrum LimianZ      Alle teams: 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 december 2018 Piet Thijssen 

Personalia Bas van der Grinten 

Mededelingen  Redactie 

Openingswoord Algemene ledenvergadering  Ad Burgmans  

Ad Burgmans Lid van Verdienste Bas van der Grinten 

KNSB competitie R1: Philidor Leiden – Venlo 1 Henk van Gool 

Enkele partijen van Venlo 2 Diverse auteurs 

Boebs Column: Een volwaardige competitie Boeb Jacobs 

Geerts Column: Pardon????....Overwogen???? Geert Hovens 

Joep Nabuurs speelt Chinees schaak in Toronto Joep Nabuurs 

Eindstand zomersnelschaaktornooi 2018 Geert Hovens 

Interne competitie per 11 oktober 2018 Geert Hovens 

Interne ELO rating per 11 oktober 2018 Robert Meilink 

Ledenlijst oktober 2018 Bas van der Grinten 

 

 

KPROGRAMMAK 
 
November 2018 

01-nov-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

03-nov-18 zat. 3e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1-Caissa A'dam 

03-nov-18 zat. 3e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 2-Blerick 2 

08-nov-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

11-nov-18 zon. 2e ronde LiSB-bondscompetitie Limianz 

15-nov-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

19-nov-18 maan. BSV Open R2 Blerick 

22-nov-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

24-nov-18 zat. 4e ronde KNSB-bondscompetitie Spijkenisse-Venlo 1 

24-nov-18 zat. 4e ronde KNSB-bondscompetitie Maastricht-Venlo 2 

29-nov-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

    

December 2018 

06-dec-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

09-dec-18 zon. 3e ronde LiSB-bondscompetitie Limianz 

10-dec-18 maan. BSV Open R3 Blerick 

13-dec-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

15-dec-18 zat. 5e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1-Oud Zuylen 

15-dec-18 zat. 5e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 2-Dubbelschaak 2 

20-dec-18 don. Gongschaaktoernooi Limianz 

27-dec-18 don. interne competitie + rapid Limianz 

27-dec-18 don. 8e A74 toernooi  Tegelen 

    

 

Alle informatie onder voorbehoud. Let op de berichten tijdens de clubavonden.  

Kijk voor informatie ook onder www.venlose-sv.nl of onder www.lisb.nl .  

De begintijd van de wedstrijden op de donderdagavond is 20.00 uur ! 

 

     

→  Redactiesluiting volgende clubblad: 15 november 2018   
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KPERSONALIAK 
 

 Aanmeldingen:       geen 

 Afmeldingen:         Albert Houwen 

 Adreswijzigingen:  geen 

 

 

KMEDEDELINGENK 
• Op donderdag 6 september 2018, de eerste interne wedstrijd van het nieuwe seizoen, 

werd de kampioensbeker uitgereikt aan Maarten Strijbos. Maarten is 15 keer club-

kampioen geworden van de interne schaakcompetitie. Een prestatie zonder weerga. Zie 

de foto op de voorpagina. 

• Zaterdag 15 september 2018, de eerste ronde van het nieuwe seizoen van de KNSB 

competitie. Venlo 1 speelde een uitwedstrijd tegen Philidor Leiden. Het werd een 

merkwaardige wedstrijd. Eén man minder, drie invallers én toch winnen. Zie de 

bijdrage van teamcaptain Henk van Gool in dit VSV Vizier. Venlo 2 maakte zijn 

debuut in de KNSB competitie. Door personeelstekorten moesten 3 goede spelers naar 

Venlo 1 doorschuiven. Dat desondanks nipt werd verloren is een compliment waard. 

• Over de tweede KNSB ronde kunnen we kort zijn: Zukertort Amstelveen toonde zich 

tegen Venlo 1 over de breedte net iets sterker. Meer hierover in de volgende Vizier. 

Venlo 2 verloor ook weer maar het was een dubbeltje op zijn kant. Zie de 

partijbespreking van Geert Hovens op bladzijde 13. 

• Zaterdag 29 september organiseerden onze schaakvrienden in Bergen het 22e Hyfass 

Rapid toernooi. Dit jaar bestond de Venlose delegatie uit 3 personen: Henk van Gool, 

Frank van Overbeek en Frans Hol. Henk werd uiteindelijk de toernooiwinnaar. 

• Boeb Jacobs schrijft deze keer in zijn column over ‘Een volwaardige competitie’. Het 

is goed dat dit eens wordt uitgesproken: De VSV heeft een hele sterke competitie, die  

in de breedte ook goed bezet is. 

• Ook Geert Hovens schrijft in zijn column over de interne competite en wel over de 

diernamen van de groepen. Dat leidt zelfs tot een vergadering van de ‘Venlose afdeling 

van de Partij Door en Voor de Dieren’. Wie de uitkomst wil weten, leze zijn column! 

• Zondag 14 oktober 2018 zijn twee VSV teams gestart in de LiSB competitie van het 

seizoen 2018-19. Venlo 1 (het oude Venlo 3) startte met remise tegen Horst en het mix-

team Venlo/Schaakvelden verloor met 5-1. Peter Timmermans haalde fier het ene 

punt binnen voor zijn zestal! 

• Joep Nabuurs speelt ook Chinees schaak (Xiangqi). Met een team van de Deutscher 

Xiangqi Bund heeft hij vanaf 5 oktober 2018 deelgenomen aan het 2018 'Elite Cup' 3rd 

World Xiangqi Team Open in Toronto, Canada. Hij haalde 3 uit 6! 

• In het mooie Württemberger land is Bernd Schäfers winnaar geworden van het EVA 

Hauptturnier. Zijn resultaat was 7,5 uit 9. De clubleden Joachim Girbig, Heinz Ditt-

mann deden ook mee. 

• Van 19 tot en met 30 augustus 2018 werden in Riga (Letland) de Europese Jeugdkam-

pioenschappen georganiseerd. Max Warmerdam (EK18) en Siem van Dael (EK14) 

waren erbij. Max eindigde op de twaalfde plaats met 5,5 punten uit 9. Siem is uiteinde-

lijk zevenendertigste geworden met 5 punten uit 9. 
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OPENINGSWOORD ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Hartelijk welkom op de jaarvergadering 

van de 93-jarige Venlose Schaakvereni-

ging. In het bijzonder heet ik welkom onze 

ereleden, Hub van Spijk, Huub Borghouts, 

Bas van der Grinten en Jan op de Laak. 

Ook een bijzonder welkom aan Nico van 

der Hoogt en Henk van Gool, beiden lid 

van verdienste.  

 

Ik begin vandaag met een korte beschou-

wing over onze schaakvereniging. We heb-

ben op dit moment 68 leden. 3 Vrouwen en 

65 mannen. 54 van Nederlandse nationali-

teit en 14 van Duitse nationaliteit. 3 Jeugd-

leden en 65 senioren. De gemiddelde leef-

tijd is 56 jaar. 48% Van onze leden is 60 

jaar of ouder. We hebben 8 leden die ouder 

zijn dan 80. Ons jongste lid is 14, ons oud-

ste lid is 84. Ondanks dat we gemiddeld 

een ‘oude vereniging’ zijn, zijn we toch een 

vitale vereniging. Er wordt enthousiast ge-

schaakt en met hulp van onze Duitse vrien-

den schaken we op hoog niveau in de lan-

delijke competitie. Toch moeten we oppas-

sen. We worden elk jaar ouder en de aan-

was van jonge leden is er niet of nauwe-

lijks. We zijn wel via het contact met scho-

len het schaken aan het promoten, maar het 

is nog maar afwachten of daar ook nieuwe 

leden uit voortkomen. Omdat we een hoog 

aantal bejaarde leden hebben, worden we 

ook vaker geconfronteerd met ziekte en 

gebreken. Het is zaak dat we goed op el-

kaar letten en dat we proberen iedereen 

binnenboord te houden. Schaken is een 

sport die je tot op hoge leeftijd kunt blijven 

beoefenen. En schaken helpt je om geeste-

lijk fit te blijven. Maar in een vereniging is 

het ook belangrijk dat je je prettig kunt 

voelen en dat er een sfeer van vriendschap 

is onder elkaar. De Venlose Schaakvereni-

ging, iedereen, moet daar alert op zijn.  

 

Voor mij is dit de laatste vergadering als 

voorzitter. In augustus 2006 ben ik voorzit-

ter geworden. Mijn bewind heeft 12 jaar 

geduurd en ik kan me goed voorstellen dat 

jullie snakken naar iemand anders. Toch 

moet ik jullie teleurstellen. Ik ga weg, maar 

er komt voorlopig niemand anders voor in 

de plaats. De realiteit is dat niemand binnen 

de vereniging bereid is gevonden om voor-

zitter te worden of, wat ook had gekund, 

bestuurslid, zodat er binnen het bestuur ge-

schoven had kunnen worden. We hebben 

daar op de voorjaarsvergadering al over 

gesproken. Helaas….maar het is niet an-

ders.  

Ik heb daar geen goed gevoel over. Een 

vereniging moet in staat zijn zichzelf van 

een bestuurlijk kader te voorzien. Als je 

gevraagd wordt voor een bestuurlijke func-

tie voor een periode, zou het antwoord in 

principe ja moeten zijn. Natuurlijk kom je 

hier op de eerste plaats om te schaken. 

Voor de ontspanning. Maar om dat moge-

lijk te maken moeten er altijd enkele men-

sen zijn die het een en ander regelen en de 

voorwaarden scheppen om het clubschaken 

mogelijk te maken. Ik vind dat de verant-

woordelijkheid van iedereen. Eigenlijk zou 

iedereen een tijdje in het bestuur moeten 

zitten. Het is niet zo’n grote belasting als je 

misschien geneigd bent te denken. Je krijgt 

er veel voor terug. Het is toch fijn als je iets 

voor een ander kunt doen? Niet dan? Dat 

heb ik tenminste zo ervaren. 

 

Binnen het bestuur ontstaat straks een vaca-

ture van voorzitter. De functie van voorzit-

ter zal wisselend vervuld worden door Bas 

van der Grinten en Gerard in ’t Veld. Zij 

blijven gewoon in functie als secretaris en 

penningmeester, maar zullen waar nodig de 

voorzitter waarnemen. Dat is een noodver-

band. Ik vind dat zo snel mogelijk het be-

stuur uitgebreid moet worden zodat de ver-

eniging weer een voorzitter krijgt.  

 

Na deze klagende woorden wil ik de lof-

trompet steken. We hebben enkele ambiti-

euze jonge schakers in ons midden. Max 

Warmerdam mag zich sinds kort Interna-
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tionaal Meester noemen en Siem van Daal 

Fide Meester. Daar zijn we als vereniging 

trots op en wij volgen hun prestaties in na-

tionale en internationale toernooien op de 

voet. En we hebben ook nog Miki Niec-

zyporowski en Laurens Ekker als veelbelo-

vende talenten. We moeten zuinig zijn op 

hen en hen alle mogelijkheden bieden om 

zich verder te ontwikkelen. Bovendien 

wordt het hoog tijd dat Maarten Strijbos 

onttroond wordt. Deze kanjer werd dit jaar 

voor de 15e keer clubkampioen. 

In het jaarverslag van de secretaris staat een 

uitgebreid overzicht van de deelname van 

onze leden aan allerlei toernooien in bin-

nen- en buitenland. Ik verwijs graag naar 

dit jaarverslag en naar agendapunt 5. 

In het jaarverslag van de wedstrijdleider 

wordt verslag gedaan van de interne en ex-

terne competitie en van enkele eigen toer-

nooien. Ik verwijs naar dit jaarverslag, 

agendapunt 6. Ik wil hier wel al even me-

moreren dat Venlo 3 kampioen is geworden 

van klasse 2B van de LiSB en dat Venlo 1 

zich gehandhaafd heeft in de eerste klasse 

van de KNSB. 

Onze penningmeester heeft een financieel 

jaarverslag gemaakt, agendapunt 8. Hij zal 

ook een toelichting geven op de begroting, 

agendapunt 10. 

 

Voordat we met de vergadering verder gaan 

wil ik nog enkele mensen in het bijzonder 

bedanken. Henk van Gool voor de training 

op de donderdagavond voorafgaand aan de 

clubavond. Robert Meilink wil ik bedanken 

voor het bijhouden van de Elorating. Peter 

Smith voor het redactiewerk van ons club-

blad en Peter Timmermans voor de ver-

spreiding daarvan.  

 

Na deze inleiding open ik de vergadering 

en gaan we verder met de agenda. 

 

30 augustus 2018 

Ad Burgmans, voorzitter 

 

 

 

 

 

AD BURGMANS LID VAN VERDIENSTE 

 

Tijdens de jaarvergadering op 30 augustus 

j.l. is Ad Burgmans na 12 jaar afgetreden 

als voorzitter.   

 

Bij die gelegenheid werd hij door de verga-

dering unaniem benoemd tot Lid van Ver-

dienste.  
 

Naast zijn functie als voorzitter is hij onder 

meer actief geweest als teamleider en is hij 

nog actief als als redacteur van het club-

blad. 

 

Verder is hij dit jaar precies 40 jaar lid van 

onze vereniging en de Limburgse Schaak-

bond.   

 
Ad Burgmans en Gerard in 't Veld met oorkon-

de 

 

 

 



 7 

KNSB COMPETITIE RONDE 1:  PHILIDOR LEIDEN - VENLO 1
15 september 2018 

 

VENLO 1 WINT IN ONDERTAL 

Door Henk van Gool 

 

Een nieuw competitieseizoen start je het 

liefst met een fris en voltallig team. Als dan 

de halve ploeg zich afmeldt, slaat de schrik 

je om het hart. Hoe vang ik dit op? Het 

doorschuiven van spelers vanuit team 2 is 

al een stuk lastiger geworden, nu ook dit 

team KNSB speelt. Plotseling moeten er 

achttien KNSB stoeltjes bezet worden. Een 

zware belasting voor het spelersmateriaal 

op onze vereniging. 

Na een spannende week meldden zich uit-

eindelijk negen man voor de reis naar Lei-

den. Een tiende was teveel gevraagd, nadat 

ik op het laatste moment nog een ziekmel-

ding kreeg. Als dit het hele seizoen zo 

doorgaat ... 

Ik zag de wedstrijd tegen Philidor Leiden 

dan ook somber tegemoet. Philidor is een 

promovendus. Het was dus zaak daar pun-

ten te pakken. Het is niet prettig als het dan 

bij aanvang al 1-0 staat voor hen. 

Gelukkig werd de achterstand al vroeg in 

de wedstrijd rechtgetrokken door onze GM 

Andrei Orlov. Omdat ook de andere borden 

een goede aanblik boden, leken we even op 

een soepele overwinning af te stevenen. 

Uiteindelijk werd het toch heel spannend 

en mochten we blij zijn dat we met de 

kleinst mogelijke zege van 4,5 - 5,5 twee 

kostbare matchpunten konden stelen uit 

Leiden. Onze invallers leverden met een 

score van 2 uit 3 een belangrijke bijdrage. 

 

 

 

 

Bord 1 

Andrei Orlov – Guido Bakker 1 – 0  

 

Een walk-over voor onze topman, die gre-

tig profiteerde van de aarzeling in de stel-

lingsontwikkeling bij zijn tegenstander. 

Een ongerokeerde koning bood de spring-

plank naar een snelle zege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Pc4, Dc5 18.Da4! dekt niet alleen alles 

maar zet ook dreigingen op tegen de zwarte 

koning. Die heeft geen veilig heenkomen. 

18.., Pf6 19.b6+, Ke7 20.b7, Tab8 

21.Dxa6, Thd8 22.b4! leidt de dame af van 

veld e3, waarna het witte paard vrij komt 

voor een beslissende manoeuvre. 22.., 

Dxb4 23.Pa5, Pd7 24.Pc6+ 1 – 0 . 

 

Bord 2 

Thijs Roorda – Joep Nabuurs  0 – 1  

 

De meest kritieke partij voor het matchver-

loop. Joep leek op de koningsvleugel onder 

de voet te worden gelopen. Maar met een 

beetje hulp wist hij op de damevleugel net 

op tijd binnen te vallen om de plannen van 

zijn opponent op de koningsvleugel te 

dwarsbomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.hxg6 zou de kansen in evenwicht hou-

den omdat Joep dan niet met de h-pion mag 

terugpakken. Na 50.., fxg6 levert wits ge-

dekte vrijpion voldoende tegenspel op om 
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zwarts initiatief op de damevleugel te com-

penseren. Het gespeelde 50.Tf2? gaf Joep 

net dat ene tempo dat hij nodig had om 

sterke dreigingen op te zetten. 50.., Taxa4 

51.Td1, Da6 52.hxg6, hxg6! Nu wel! Wit 

komt te laat voor een mataanval. Het is 

juist zwart die wit gaat matzetten. 53.Tdd2, 

Tb1 54.Lb2?? Tijdnood. Wit had nog maar 

twee seconden op de klok toen hij opschrok 

en haastig een zet deed. 54.., Txg4+ 

55.Kf3, Tbg1 56.Tg2, Df1+  

57.Tdf2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.., T1xg2! 58.Txf1, T4g3+ 59.Kf4, Lh6 

mat! 

 

Bord 3 

Thijmen Smith – Arres Oudshoorn  ½ - ½  

 

Na een lange afwikkeling kwam Thijmen 

in een paardeindspel terecht met een pion 

minder. Gelukkig stonden de pionnen op 

één vleugel, zodat de remisemarge erg 

groot was. In de diagramstelling is Arres 

het al dertig zetten lang aan het proberen.  

 

De stukken staan nu echter zodanig opge-

steld dat Thijmen de remise kan forceren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.Pf4+!, Pxf4 64.Kxf4, Kd6 (64.., Ke6 

65.Kg5, Ke5 66.Kxg6 en beide spelers ha-

len een dame.) 65.h5! en remise gegeven 

vanwege 65.., gxh5 66.Kxf5, h4 67.Kg4, h3 

68.Kxh3 

 

Bord 4 

Jan Aart v.d. Steen -  Rudi van Gool 

0 – 1 

 

Rudi besloot een stuk tegen twee pionnen 

te geven om het initiatief te grijpen tegen 

een wat blote witte koning en slecht sa-

menwerkende witte stukken. Hij werd 

daarbij geassisteerd door zijn tegenstrever, 

die hem nog een b-pion cadeau deed. Ru-

di’s vrijgekomen b-pion bracht daarop de 

beslissing. Niettemin kreeg de witspeler 

nog één kans op gelijkspel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 32.Txc4, dxc4 33.Txb2 is de gevaarlijke 

vrijpion opgeruimd en het zwarte centrum 

uiteen geslagen. In tijdnood knoopte Jan 

Aart zich echter zelf op. 32.Td1?, e4 

33.Txd5??, b1D! 0 – 1. 

 

Bord 5 

Henk van Gool – Bert v.d. Marel  0 – 1 

 

Ik kwam uitstekend uit de opening, maar 

verdronk daarna in de vele mogelijkheden. 

Mijn tegenstander greep een sullige dame-

zet van mij aan om het initiatief te grijpen. 

Ik besloot een stuk tegen zijn twee dreigen-

de centrumpionnen te geven om de rollen 

om te draaien. Het initiatief dat ik daarna 

verkreeg had bijna remise opgeleverd.  
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Dan had ik wel een moeilijke zet moeten 

vinden. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels is de achterstand nog slechts een 

kleine kwaliteit, maar de a-pion hangt en de 

vrije b-pion dreigt een gevaar te worden. 

Ziet U in deze stelling voor wit een dubbele 

aanval op b7 verschijnen? Met nog twee 

minuten op de klok miste ik de volgende 

verborgen wending: 24.De4!, Pc3 (24.., 

Pd2 25.Dd4!) 25.Lxc3, bxc3 26.Txc8!, 

Txc8 27.Db7 daar is ie dan, de dubbele 

aanval dame. 27.., Dd8 28.Dxb3 en wit 

houdt remise. Helaas koos ik voor het pri-

mitievere 24.Dg5?, Pc3 25.De3 en moest 

vervolgens na het sterke 25.., Lh3! vanwe-

ge de dreiging 26.., Dd5 (of 26.., Da8) be-

slissend materiaal inleveren. 

 

Bord 6 

Nico Kuijf – N.O.  1 – 0 r 

 

Bord 7 

Geert Hovens – Maarten van Harten  

0 – 1  

Geert speelde volgens de computer een na-

genoeg perfecte partij, maar had de pech 

dat de stelling zodanig was dat elke misser 

ook verlies van de partij kon betekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier kun je maar twee zetten doen. De ene 

is winnend, de andere verliest. Geert was in 

de verdedigende modus en koos de ver-

keerde. 27.De2? (27.Dxb7!, Dxd3 28.Lb4 

en wit blijft materiaal voor.) 27.., Tfe8 

28.Df1, g3 29.h3, Lc5 30.Tac1, Txa3 

31.Lxf4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.., gxf2+ 32.Kh1, Dxf4 33.Txc5, Txd3! 

0 – 1  

 

Bord 8 

Leonore Braggaar – Thomas Neuer  1 – 0  

 

Thomas, die afgelopen jaar een moeilijk 

seizoen had, startte voortvarend aan zijn 

partij. Hij kreeg nog eens extra de wind in 

de zeilen, toen Leonore een stuk offerde 

voor aanval. De zwarte koning ontsnapte 

echter naar de damevleugel waarna Thomas 

Leonore in de tegenaanval dreigde te ver-

pletteren. Net als in de partij van Geert ont-

stond er echter een situatie waarin Thomas 

de enige zet moest zien te vinden die wint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zwarte dame is gevangen. Als zwart iets 

heeft moet het nú komen. En zwart blijkt 

iets te hebben! Het ligt alleen wat verbor-

gen. 33.., Txe7!! Dat is de clou: proberen 
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de toren af te leiden van de dekking van 

Lf4. Op 34.Txe7 volgt 34.., Dxf4+ 35.Ke1, 

Df2+ dus wit moet de dame pakken. 

34.Lxh2, Txf7+ 35.Ke1, Pxg2+ 36.Txg2, 

Lb5 en wit moet de dame teruggeven om-

dat anders mat op f1 volgt. Helaas miste 

Thomas deze briljante oplossing van het 

stellingsprobleem. Zijn natuurlijk ogende 

33.., Lb5 34.Lxh2, Lxd3+ 35.cxd3, Pxg2 

36.dxe4, Pe3+ 37.Ke2, Pxg4 leidde na 

38.Lf4 alleen maar tot een hopeloos eind-

spel. Daarmee bleef hij verstoken van een 

eigenlijk dik verdiend punt. 

 

Bord 9 

Hans van Mulekom – Herman van Hal-

deren 1 – 0  

 

Geheel anders verliep het in de partij van 

Hans. Die hoefde niet een smalle weg te 

bewandelen die naar winst voerde, die had 

de winstvoering voor het uitkiezen! In een 

stelling met tegengestelde rokades stormde 

Hans op de monarch van de tegenstander 

af. Die verdedigde zich niet optimaal, 

waarna Hans vernietigend toesloeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier volgde 17.., axb5? (17.., b6! Is de 

enige zet die de witte aanval een beetje af-

remt) 18.Lxb5, b6 19.Da4 (of meteen 

19.La6+!) 19.., Ld7 20.La6+, Pxa6 

21.Dxa6+, Kb8 22.Pxd7+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En opgegeven door Herman vanwege 22.., 

Dxd7 23. Dxb6+, Kc8 24. Da6+, Kb8 25. 

Tab1+ en zwart loopt mat. 

 

Bord 10 

Wessel Braggaar – Bas v.d. Grinten 

0 – 1  

 

Bas verloor in de opening het recht tot ro-

keren en moest een tijdlang verdedigen. Hij 

ontsnapte toen Wessel winst van de kleine 

kwaliteit achterwege liet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier kan 19.Pe3! (Na 19.g4?, Dh4 20.gxf5, 

Te8 21.Le3, Lg3 heeft zwart een stevig ini-

tiatief) 19.., Lg3 20.Pxf5, Lxf2+ 21.Dxf2. 

Misschien dat Wessel de gevolgen van de-

ze variant verkeerd inschatte: in elk geval 

koos hij voor de veilige weg om met 

19.Lf4 de lijn van de zwarte loper te neu-

traliseren. Daarna consolideerde Bas zijn 

stelling en kon hij met een pluspion op 

zoek gaan naar een winnend eindspel. Dat 

kwam er op zet 51. 
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51.., c5! Maakt ruimte voor de zwarte ko-

ning. 52.dxc5, Ke5 53.b4, Kd4 54.b3, Kd3 

55.Kf2, Kc3 56.Kf3, Kxb4 57.Ke4, a5 

58.Kd5, a4 en de a-pion loopt door. 

 

Philidor Leiden – Venlo 1 4,5 – 5,5 

 

1. Bakker – Orlov    0 – 1  

2. Roorda – Nabuurs   0 – 1  

3. Oudshoorn – Smith   ½ - ½  

4. v.d. Steen – van Gool R   0 – 1  

5. v.d. Marel – van Gool H   1 – 0  

6. Kuijf – N.O.    1 – 0  

7. van Harten – Hovens   1 – 0  

8. Braggaar L – Neuer   1 – 0  

9. van Halderen – van Mulekom    0 – 1  

10. Braggaar W – v.d. Grinten  0 – 1  

 

 

 
Links op de voorgrond twee van de invallers: Hans van Mulekom en Bas van der Grinten (foto 

website Philidor) 
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ENKELE PARTIJEN VAN VENLO 2 
 

De wedstrijdverslagen van Venlo 2 in de 

KNSB competitie zullen helaas niet meer 

standaard in het clubblad verschijnen. 

Toch kunnen we incidenteel partijen laten 

zien. De eerste partij met eigen commen-

taar is van Nico van der Hoogt uit de ope-

ningsronde op 15 september 2018. Venlo 2 

speelde uit tegen Eindhoven 2. De indivi-

duele resultaten waren: 

 

Eindhoven 2 - Venlo 2:  4½-3½  
H. Bosscher 2006 - R. Montignies 2201  0-1  

H. v.d. Hurk 1987 - O. Alkhazashvili 2170 0-1  

B. Friesen 1956 - P. Schoeber 1906  1-0  

J. van de Put 2020 - P. Thijssen 1841 1-0  

H. Ouwersloot 1923 - M. v.d. Lee 1800 0-1  

R. de Böck 1902 - N. v.d. Hoogt 1770  ½-½  

J. Koster 1865 - B. Schäfers 1846 1-0  

A. Coenen 1813 - L. Ekker 1620  1-0 

 

Aan bord 6 zat Nico zwoegend de vereni-

gingseer hoog te houden. Er ontvouwde 

zich, de trouwe volgers vermoeden het al, 

een vertrouwd scenario. Dat gaat de laatste 

jaren vaak zo: 

1. Opening ok. 

2. N.1 bereikt gewonnen stelling 

3. N. gaat weifelend verder 

4. Alsnog remise 

Ja, niks nieuws aan het firmament. Men zie 

de stand van zaken na zet 21. Dd1-d3(?) 

 

Wit: R. de Böck 

Zwart: Nico 

 

 
                                                 
1 N. → Privacywetgeving, weet u nog? 

Een witte Siciliaan is enigszins in het onge-

rede geraakt. En zoals Ololi me aansluitend 

fijntjes meedeelde, had ik hier verwoestend 

kunnen toeslaan middels: 21…Txc3! Ook 

mijn gespeelde 21…Pxb5 was uiteraard  

winnend. Toch liet ik de zaken langzaam 

versloffen, waarna we in een eindspel be-

landden dat zowaar nog naar remise ver-

liep.  

Hiervan maar liever geen verdere détails. 

In het kader hiervan een kort pleidooi voor 

een nieuw zogenoemd B.T.S. artikel in het 

in- en externe wedstrijdreglement. B.T.S ? 

Wat nou weer, vraagt u? Ik bedoel een 

nieuw in te voeren stelsel“Bedenktijd Toe-

slag Senioren”. Om het afnemend denk-

vermogen van ouderen deels te compense-

ren, behelst dit een extra bedenktijdeenheid 

toeslag voor 50+ sers. Die krijgen een leef-

tijdsbonus van 10 minuten. 60+ sers 15 mi-

nuten en 70+ zelfs 20 minuten erbovenop. 

Plus 3 vrije consumpties. Zij kunnen er 

immers ook niets aan doen dat de cerebrale 

synapsenprocessen steeds moeizamer ver-

lopen. Logisch dus. Tevens dienen zij het 

recht te verwerven om na 70 zetten remise 

te mogen claimen. Puntjes voor de jaarver-

gadering. 

 

 
“En ik dan? Ik ben al 108!” 

Nico van der Hoogt 

 

De tweede KNSB wedstrijd werd op zater-

dag 6 oktober 2018 gespeeld. Venlo 2 tegen 

Zuid Limburg 5. 
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Deze wedstrijd ging ook verloren, maar dat 

was een dubbeltje op zijn kant. De cruciale 

partij van die was van bord 5  

 

Venlo 2 – Zuid-Limburg 5: 3½-4½  

R. Montignies 2201 - M. v. Haren 1934 ½-½ 

O. Alkhazashvili 2170 - R. Hünen 1919 0-1  

P. Schoeber 1906 - J. Heuts 1845 1-0  

B. v.d. Grinten 1864 - G. Bischoff 1854 0-1  

G. Hovens 1851 - L. Caessens 1819 0-1  

N. v.d. Hoogt 1770 - R. Orbons 1687  ½-½ 

L. Ekker 1620 - R. Chappin 1618  ½-½ 

H. v. Mulekom 1813 - W. Lindelauf 1175 1-0 

 

Geert Hovens was zo welwillend om zijn 

partij tegen Leo Caessens te analyseren. 

Geert was  als laatste nog bezig. Hij hoopte 

de matchwinnaar te zijn maar na het vallen 

van de vlag zat de matchwinnaar tegenover 

hem. 

 

Leo Caessens - Geert Hovens  

 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 d5 4.Pc3 Le7 5.e3 

0–0 6.Ld3 Pc6 7.a3 a6 Helaas volg ik hier 

een onzalig plan, natuurlijk gaat wit niet 

slaan op d5 maar schuift door. Dan zit ik de 

halve partij met een zwakke damevleugel 

en een lamme loper opgescheept. 8.c5 a5 

9.0–0 b6 10.cxb6 cxb6 11.De2 Lb7 

12.Td1 Dc8 13.Ld2 Td8 14.Tac1 Db8 

15.Pa4 Da7  

 

Blik op de stelling:  

XABCDEFGHY 
8r+-tr-+k+( 
7wql+-vlpzpp' 
6-zpn+psn-+& 
5zp-+p+-+-% 
4N+-zP-+-+$ 
3zP-+LzPN+-# 
2-zP-vLQzPPzP" 
1+-tRR+-mK-! 
xabcdefghy  

He,he…de wandeldame (die niet zo van 

penningen houdt) heeft een tijdelijke rust-

plaats gevonden op a7. 16.Lb5 Tac8 

17.Dd3 Pe4 18.Db3 Pxd2 Het lijkt een 

beetje prematuur om de loper te slaan, maar 

ik zag iets met Pxb6 Lxa5 en twee verbon-

den vrijpionnen op a en b dus ik dacht: weg 

ermee.  

19.Pxd2 Pb8 20.Lf1 Pd7 21.Db5 La8 Zo, 

wit houdt wel druk, maar komt niet echt 

verder. 22.h3 Ld6 23.Pf3 Tc7 24.Txc7 

Dxc7 25.Db3 Tb8 26.Pc3 Tc8 27.Pb5 Db8 

28.Td3 Le7 29.Tc3 Lb7 30.Dc2 Txc3 

31.Pxc3 Dc7 32.Db3 Kf8 33.Lb5 Pb8 

34.Lf1  

Na deze zet bood wit remise aan, waarop ik 

besloot tot een rondje lang de borden. 

Buurman Bas ging verliezen en Peter stond 

remise, virtueel stonden we achter. Door-

spelen dus.  

 

34...La6 35.Lxa6 Pxa6 36.g3 f6 37.Kg2 

Kf7 38.Db5 Pb8 39.Pa4 Pd7 40.Pc3 g6 

Stellingsweergave: 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-wqnvlk+p'  
6-zp-+pzpp+& 
5zpQ+p+-+-%  
4-+-zP-+-+$ 
3zP-sN-zPNzPP#  
2-zP-+-zPK+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy  
Tijdcontrole gehaald, mijn hoop is geves-

tigd op het bezetten van veld c4 om na een 

afruil met een pionnenmeerderheid op de 

damevleugel een doorbraak te forceren. Het 

verbaast me dan ook dat wit geen e4 speelt 

om de voorpost op d5 af te ruilen. 41.h4 

Ld6 42.Da4 Ke7 43.Pd2 Pb8 44.Pb5 Dc6 

45.Db3 Pa6 Wit kon hier een pion winnen: 

Pa7 Dxb7 en Pc8+. Hij zag het niet. Ik ook 

niet trouwens. 46.Pxd6 Kxd6 47.Pb1 b5 

48.Pc3 b4 49.Pa4 Dc4  
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Diagrammetje!  

 ABCDEFGHY  
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+p' 
6n+-mkpzpp+& 
5zp-+p+-+-% 
4NzpqzP-+-zP$ 
3zPQ+-zP-zP-#  
2-zP-+-zPK+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy  
Daar staat ie dan, de dame op c4. Wit mag 

niet ruilen natuurlijk. 50.Dd1 b3 51.Pc3 

Pc7 52.Df3 Ke7 53.Df4 Kd7 54.Dxf6  

 
Stelling na de 54e zet van wit  

XABCDEFGHY  
8-+-+-+-+( 
7+-snk+-+p'  
6-+-+pwQp+& 
5zp-+p+-+-%  
4-+qzP-+-zP$ 
3zPpsN-zP-zP-#  
2-zP-+-zPK+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy  

Wit trapt hier in de val. Ik had gezien dat ik 

de dame kan offeren voor het paard en dat 

wit dan de b-pion niet meer kan stoppen. 

54...Dxc3 55.bxc3 b2 56.Dg7+ Kc6 

57.Dxh7 b1D 58.h5 De4+ 59.Kg1 gxh5 

60.Dxh5 In het vervolg maak ik niet altijd 

de beste keuzes maar inmiddels speelde het 

tijdnoodduiveltje mij ernstig parten. Elk 

half minuutje is immers na dertigtellen 

voorbij. 60...a4 61.Dd1 Kb5 62.De2+ Kb6 

63.g4 Db1+ 64.Kg2 Db3 65.g5 Dxa3 

66.g6 De7 67.Db2+ Pb5 68.Db4 Dg5+ 

69.Kf1 a3  

 

Een laatste diagram (met een zwart randje).  

 

XABCDEFGHY  

8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-'  
6-mk-+p+P+& 
5+n+p+-wq-%  
4-wQ-zP-+-+$ 
3zp-zP-zP-+-#  
2-+-+-zP-+" 
1+-+-+K+-! 
xabcdefghy  
Met de gedachte: van mijn vrijpion blijf je 

af, schoof ik deze triomfantelijk door, om 

twee zetten later in arren moede te verzuch-

ten: dan nog maar een dame offeren. Na 

Dxg6 sta ik gewonnen, al is de technische 

winst dan nog een hele toer. 70.Dc5+ Ka5 

[70...Ka6 71.c4 Pa7 72.Dxa3+ Kb7 73.cxd5 

exd5 74.Dd6] 71.c4 dxc4 72.Dxg5 a2 

73.Dd8+ Kb4 74.Da8 Pa3 75.g7 En de 

zwarte vlag viel.  

 

De matchwinnaar zat aan de andere kant 

van het bord. Een heroïsch gevecht was het 

wel. 1–0 

 

Geert Hovens 

 

 
 

. 
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BOEBS COLUMN 
Een volwaardige competitie 

 

Door Boeb Jacobs 

 

Toen wedstrijdlei-

der Geert Hovens 

half augustus de 

indeling voor het 

seizoen 2018- 2019 

bekend maakte, 

bleek dat Venlose 

Schaakvereniging 

voor haar leden 

weer een geweldige 

interne competitie 

organiseert.  

 

Met drie spelers van meestersterke, en met 

Henk van Gool en Dirk Bergmans op het 

vinkentouw, halen we een ongekend hoog 

niveau. Zelfs landelijk gezien scoren we 

met deze bezetting  hoog. Bij de Venlose 

Schaakvereniging is de onderlinge compe-

titie een volwaardige competitie. Een com-

petitie die ergens om gaat. Er is een speel-

schema opgemaakt, de deelnemers zijn naar 

hun mogelijkheden ingedeeld en er is een 

promotie- en degradatieregeling. Deelname 

aan een volwaardige competitie is niet vrij-

blijvend. Van deelnemers wordt verwacht 

dat ze op de geplande wedstrijddagen be-

schikbaar zijn. 

 

 

Intussen zijn de eerste wedstrijden alweer 

geschiedenis. De stofwolken die de eerste 

confrontaties opwierpen zijn neergedaald. 

De verliezers hebben manmoedig hun te-

leurstelling verwerkt en de winnaars van 

het eerste uur, die meenden de competitie 

ijzersterk te zijn begonnen, zijn terug in de 

treurige werkelijkheid toen bij het naspelen 

bleek dat de winst voornamelijk te danken 

was aan onoplettendheid van hun tegen-

standers. Maar goed, we zijn nog maar net 

begonnen dus zijn er nog volop kansen 

voor iedereen. Een nieuw seizoen roept in 

de sportwereld steeds weer spanning en 

verwachting op. Een nieuw elan maakt zich 

van clubs en spelers meester. Met een 

schone lei beginnen, wie wil dat nou niet, 

die kans krijg je in het leven niet iedere 

dag. 

 

Dat het een spannend schaakseizoen gaat 

worden staat als een paal boven water. On-

ze inmiddels internationaal gelouterde co-

ryfeeën willen natuurlijk laten zien dat ze 

hun meestertitels waard zijn. ‘Er werd een 

eik geveld’2, is de wondermooie titel van 

een roman. In het boek, dat gaat over het 

wel en wee van een landbouwfamilie, 

wordt een oude eik gerooid om plaats te 

maken voor nieuwe en jonge aanplant. 

Gevreesd moet worden dat voor Maarten 

dit jaar de rol van de eeuwenoude eiken-

boom is weggelegd. Of zou onze kampioen 

van de laatste vijftien!  jaar de aanval op 

zijn troon andermaal weten af te weren? 

 

Ook in de andere groepen zal er veel con-

currentie zijn, daar staat de indeling garant 

voor. De spelers zijn aan elkaar gewaagd, 

waardoor de kans op glorie of de vernede-

ring van degradatie te moeten ondergaan 

dicht bij elkaar ligt. Wat dat betref ben je 

bij de Buffels het beste af. Daar zal het de-

gradatie spook vergeefs naar slachtoffers 

zoeken, want bij de Buffels kun je niet de-

graderen, daar gaat de strijd alleen om het 

kampioenschap of om een plaats die recht 

geeft op promotie. 

 

Na alle gejubel over het komende seizoen 

is er ook minder goed nieuws. Ik mis in 

deze cyclus twee ’vaste klanten’: Harry 

Wuts en Karl Jacobitz. Leden van de fami-

lie Wuts speelden meer dan vijfendertig  

jaar bij de Venlose Schaakvereniging. En 

Karl is een positieve en sportieve speler 

met sociale vaardigheden. Een speler die 

iedereen er graag bij wil hebben. 

                                                 
2 Sylvia Mares, Uitgeverij Spaarnestad, 1955 
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EINDSTAND ZOMER- SNELSCHAAKTOERNOOI 2018 

 
Door Geert Hovens  

 

In totaal waren er 46 deelnemers aan het 

Zomersnelschaaktoernooi.  

Overall-winnaars in het eindklassement 

werden Eugen Heinert (A) en Jan op de 

Laak (B).  

 

De eindstanden in de beide groepen:  

 

A-groep 
  

Punten totaal  
  

Heinert, Eugen 28 

Bergmans, Dirk 26 

Van Gool, Henk 24 

Liedmann, Dennis 22 

Schäfers, Bernd 19 

Hovens, Geert 17 

Alonso, Jose 15 

Van der Hoogt, Nico 10 

Thijssen, Piet 9 

Van der Grinten, Bas 8 

Montignies, Rainer 5 

Van Dael, Siem 4 

Jacobs, Johan 4 

Korlotsidis, Spiridon 4 

Van Mulekom, Hans 3 

De Lange, Vincent 0 

 

 
 

B-groep 
  Punten totaal  
Op de Laak, Jan 28 

Clabbers, Kim 26 

Ekker, Laurens 25 

Meilink, Robert 20 

Sekandai, Shafiq Olia 19 

Van Overbeek, Frank 16 

Clevis, Herman 15 

Kappert, Dick 13 

Sijbers, Niek 9 

Hol, Frans 8 

Van Leipsig, Ger 6 

Plukkel, Simon 5 

In 't Veld, Gerard 5 

Jacobitz, Karl 4 

Kuntzelaers, Piet 3 

Lindelauf, Wil 3 

Dael, Mart 3 

Munten, Sjraar 2 

Mamund, Abdul R. 2 

Rahawadan, Maria 2 

Oosterbaan, Gerben 1 

Vossen, Jack 1 

Jacobs, Boeb 0 

Kempen, Jos 0 

Mikmak, Ben 0 

Timmermans, Peter 0 

Van Dael, San 0 

Dittmann, Heinz 0 

Girbig, Joachim 0 

Nenov, Plamen 0 

 

Winnaar van de 1e ronde Dennis Liedmann  

(links) 
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EINDWINNAARS ZOMERSNELSCHAAKTOERNOOI 2018 

 

            
Eugen Heinert  (A1)     Dirk Bergmans  (A2) 

 

            
Jan op de Laak  (B1)    Kim Clabbers (B2) 
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Laurens Ekker (B3) 
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GEERTS COLUMN 
Pardon????.... Overwogen???? 

 
Door Geert Hovens 

 

Gelekt uit de notulen van de jaarvergade-

ring: 

15. Rondvraag en sluiting 

M. van der Lee vraagt of de dierennamen 

bij de interne competitie niet vervangen 

kunnen worden. 

G. in ’t Veld antwoordt dat dit overwogen 

zal worden. 

 

Pardon ???? …..  

OVERWOGEN???? 

 
We schakelen over naar LimianZoo voor 
de vergadering van de Venlose afdeling 
van de Partij Door en Voor de Dieren. 
 

Dit kan niet waar zijn, brulde de Leeuw.  

De vechtjas pur sang, veelgekroonde ko-

ning van de savanne, schudde woest zijn 

wilde manen.  

Het is een schande, meesmuilde de Tijger. 

Hij ontblootte zijn messcherpe tanden en 

likte zijn poten. 

Ongehoord, trompetterde de Olifant, 

schudde zijn Grote Wijze Grijze hoofd en 

snapte er geen slurf van. 

Misschien is het een storm in een glas wa-

ter, opperde de Buffel. Een Vanderleetje of 

zo. 

Maar dan wel eentje van de mindere soort, 

bromde de Leeuw. Vanderleetjes horen op 

het schaakbord thuis. Een laatste redding 

uit de Leeuwenkuil.  

Nee, oreerde de Olifant. Het is geen Van-

derleetje. Dit is een hersenspinsel van een 

andere orde. 

Mee eens, gromde de Tijger. Het is een on-

zinnig, onduidelijk en gevaarlijk voorstel. 

Het is voor mij onbegrijpelijk, mompelde 

de Buffel, dat de voorzitter, notabene ie-

mand met de achternaam in ’t Veld, zegt 

dat het bestuur het gaat OVERWEGEN. 

Uit betrouwbare bron, sprak de Leeuw, heb 

ik vernomen dat de wedstrijdleider door het 

voorstel enigszins aangeslagen was. 

Compleet uit ’t Veld geslagen, loeide de 

Olifant, duidelijk trots op deze venijnige 

woordspeling.  

Het is ook niet niks, zei de Buffel, als je 

kindje je dreigt te worden afgenomen. Het 

was toch een prima idee van de wedstrijd-

leider om de groepen dierennamen te ge-

ven. 

Ja, riep de Tijger. Ik kan het me nog goed 

voor de geest halen. Toen we het hoorden 

waren we door het dolle heen. Een groot 

feest was het. 

En na een tijdje was het helemaal ingebur-

gerd, constateerde de Olifant. Schakers wa-

ren er trots op zich Leeuw, Tijger, Olifant 

of Buffel te noemen. 

Vergeet de Struisvogels en de Goudvinken 

niet, memoreerde de Leeuw. Prachtnamen 

waren dat, waarmee spelers zich mee kon-

den onderscheiden. 

Het is echt een unicum in schaakland, 

sprak de Tijger. Groep 1, 2, 3 en 4, dat is 

toch saai. 

Ik geloof, riep de Buffel, dat het voorstel 

was om de groepen om te dopen naar na-

men van beroemde schaaktoernooien of 

grootmeesters. 
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Dat is juist, zei de Leeuw. Maar dat laten 

we toch niet gebeuren?! 

Over mijn lijk, gromde de Tijger. 

Ik ga niet terug in de porseleinkast, slurfte 

de Olifant. 

Laat mij maar lekker grazen op die 64 vel-

den, riep de Buffel. 

Mooi, constateerde de Leeuw. Dan zijn we 

het eens. Ik zal een verslag van onze verga-

dering aan het bestuur van de VSV sturen. 

Met het advies de huidige namen te behou-

den. 

Daar proosten we op, zeiden allen in koor. 
 

 

 

JOEP NABUURS SPEELT CHINEES SCHAAK IN TORONTO

Dat Joep Nabuurs ook Chinees schaak 

(Xiangqi) speelt weet menigeen. Maar zijn 

verrichtingen daar blijven vaak onbekend.  

 

Met een team van de Deutscher Xiangqi 

Bund nam hij vanaf 5 oktober 2018 deel 

aan het ‘2018 Elite Cup 3rd World Xiangqi 

Team Open’ in Toronto, Canada. Er waren 

teams uit landen als de Filipijnen, Duits-

land, Macau, Mainland China en natuurlijk 

gastland Canada. 

 

 
 

Joep schrijft over het toernooi:  

 

‘Voor wat het toernooi zelf betreft, het was 

erg fijn om er te spelen. Ik denk dat plaats 

15 van 18 gerust een succesje mag heten. 

We hebben toch twee Aziatische teams on-

der ons gelaten, en dat zijn er twee meer 

dan ik had durven beloven.  

Met 5 matchpunten uit 7 rondes hebben we 

ook een teamoverwinning tegen een Azia-

tisch team, gesitueerd in Canada maar toch, 

en ook een gelijkspel. De laatste twee 

matchpunten komen uit een overwinning 

op Duitsland 2.  

Naast het toernooi hebben we ook in een 

Chinees winkelcentrum gespeeld, het pu-

bliek was zeer enthousiast!’ 

 

Beeld van de openingsceremonie:  

Mr. Guo Guoheng, voorzitter van de  

Toronto Xiangqi Association 
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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 11 oktober 2018 
Cyclus najaar 2018 

 

Door Geert Hovens  

 

 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Peter Schoeber  1 0 0    0 1 

2 Maarten Strijbos 0   0   1 0,5 1,5 

3 Siem van Dael 1     1 1  3 

4 Henk van Gool 1 1   1 1 0,5  4,5 

5 Marc van der Lee    0  0 0 0 0 

6 Hans van Mulekom   0 0 1  0 0 1 

7 Dirk Bergmans  0 0 0,5 1 1   2,5 

8 Max Warmerdam 1 0,5   1 1   3,5 

 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal 

1 Robert Meilink  1 0,5  0 0      0 1,5 

2 Piet Thijssen 0  1 0,5       0,5 1 3 

3 Frank van Overbeek 0,5 0        1 0 0 1,5 

4 Frans Hol  0,5       0 0,5 0  1 

5 Laurens Ekker 1       1 1  0,5  3,5 

6 Geert Hovens 1      1 1 1  1  5 

7 Nico van der Hoogt      0  0 0,5 1  0,5 2 

8 Miki Nieczyporowski     0 0 1  1    2 

9 John de Laat    1 0 0 0,5 0    0 1,5 

10 Hans Leenders   0 0,5   0      0,5 

11 Jan op de Laak  0,5 1 1 0,5 0       3 

12 Bas van der Grinten 1 0 1    0,5  1    3,5 

 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal 

1 Peter Timmermans   0,5 0 1               1 2,5 

2 Gerard in 't Veld 0,5                   0,5 0,5 1,5 

3 Sjraar Munten 1             0       0 1 

4 Jean Paul Joosten 0               0   0,5   0,5 

5 Mart Dael               0 1 0,5 0,5   2 

6 Ger van Leipsig             0   1 1     2 

7 Ad Burgmans           1   0 1 0,5   0,5 3 

8 Bernd Schäfers     1   1   1   1     0 4 

9 Maria Rahawadan       1 0 0 0 0         1 

10 Bertram Lietz         0,5 0 0,5           1 

11 Jochen Girbig   0,5   0,5 0,5               1,5 

12 Dick Kappert 0 0,5 1       0,5 1         3 
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BUFFELS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal 

1 Gerben Oosterbaan  0,5 1  1       1 3,5 

2 Abdul Raouf Mamund 0,5   1       1 0 2,5 

3 Peter Smith 0         1 1 1 3 

4 Ben Mikmak  2       0 0 0  2 

5 Jacqueline Verplakke 0       0  0,5   0,5 

6 Piet Kuntzelaers       1 1 0  0,5  2,5 

7 Kees Tiesinga      0    0  0 0 

8 Jos Kempen     1 0   0,5   1 2,5 

9 Heinz Dittmann    1  1  0,5     2,5 

10 San van Dael   0 1 0,5  1      2,5 

11 Boeb Jacobs  0 0 1  0,5       1,5 

12 Plamen Nenov 0 1 0    1 0     2 

 

 

 

Maarten Strijbos krijgt de beker voor het 

behalen van het clubkampioenschap van 

het seizoen 2017-18.  

Het was zijn vijftiende keer! 
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INTERNE ELO RATING Per 11 oktober  2018 
 

Door Robert Meilink 

 

Laurens Ekker  (+39) is de hoogste ELO stijger, gevolgd door Geert Hovens (+29) en Peter 

Timmermans (+26)  

 

Speler 
Progres-
sie 

Begin 
sei-
zoen 

11-10-18   Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

11-10-18 

Orlov, A. 0 2480 2480  Laak J op de 13 1664 1677 

Daniel, J. 0 2271 2271  Meilink R -10 1678 1668 

Strijbos M -31 2299 2268  Schäfer, B. -4 1670 1666 

Welzel, P. 0 2236 2236  Clabbers K 0 1660 1660 

Nabuurs J 0 2235 2235  Ekker, L. 39 1598 1637 

Gool R van 0 2234 2234  Overbeek, F. van -6 1628 1622 

Montignies R 0 2201 2201  Kappert D 13 1604 1617 

Smith T 0 2198 2198  Leenders H -19 1630 1611 

Warmerdam M 11 2180 2191  Jacobitz K 0 1573 1573 

Alkhazashvili,O. 0 2170 2170  Veld G in 't -9 1574 1565 

Nabuurs M 0 2158 2158  Burgmans A 4 1560 1564 

Gool H van 21 2114 2135  Hol, F. 0 1529 1529 

Guddat J 0 2131 2131  Munten G -6 1512 1506 

Busch, C. 0 2127 2127  Lietz B -10 1489 1479 

Dael van Siem 17 2091 2108  Leipsig G van 9 1469 1478 

Neuer, T. 0 2071 2071  Dael M 1 1461 1462 

Fehmer C 0 2055 2055  Joosten JP -36 1483 1447 

Bergmans D 7 1970 1977  Kuntzelaers P -4 1436 1432 

Rievers J 0 1949 1949  Girbig, J. 9 1395 1404 

Schoeber P 3 1927 1930  Timmermans P 26 1377 1403 

Mertens F 0 1901 1901  Jacobs B -20 1391 1371 

Hovens G 29 1849 1878  Smith P 2 1333 1335 

Dierx G 0 1865 1865  Rahawadan M -5 1334 1329 

Thijssen P -15 1865 1850  Oosterbaan G 6 1291 1297 

Mulekom H van -8 1831 1823  Mahmund A.R 20 1256 1276 

Grinten B van der 8 1812 1820  Kempen J 10 1223 1233 

Lee M van der -6 1822 1816  Dael, S. van -7 1234 1227 

Hoogt N van der -16 1772 1756  Wuts H 0 1214 1214 

Spijk H van 0 1730 1730  Houwen A 0 1168 1168 

Nieczyporowski M 6 1683 1689  Tiesinga C -15 1088 1073 

Borghouts H 0 1688 1688  Verplakke J 22 947 969 

Laat J de -29 1712 1683      

 



 27 
 


