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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2018-2019  nr. 2,  december  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 februari 2019 Piet Thijssen 

Personalia Bas van der Grinten 

Mededelingen  Redactie 

KNSB competitie R2: Venlo 1 - Zukertort Henk van Gool 

KNSB competitie R3: CaÏssa - Venlo 1 Henk van Gool 

KNSB competitie Venlo II  vs. Blerick II + Maastricht I Nico van der Hoogt, e.a. 

Boebs Column: Reorganisatie Boeb Jacobs 

Boekrecensie ‘Koningen van het schaakbord’ Nico van der Hoogt 

Der Tegernsee is bezauberend Geert Hovens 

Interne competitie per 22 november 2018 Geert Hovens 

Interne ELO rating per 15 november 2018 Robert Meilink 

Ledenlijst december 2018 Bas van der Grinten 

 

 

KPROGRAMMAK 
 
december 2018 

20-dec-18 don. Gongschaaktoernooi Limianz 

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

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

januari 2019 

03-jan-19 don. interne competitie + rapid Limianz 

06-jan-19 zon. Nieuwjaarstoernooi t Pionneke 

10-jan-19 don. interne competitie + rapid Limianz 

11-jan-19 vrij. TATA Steel tournament Wijk aan Zee 

17-jan-19 don. interne competitie + rapid Limianz 

19-jan-19 zat. Open Noord Limburgse Snelschaakkamp. Horst 

24-jan-19 don. interne competitie + rapid Limianz 

31-jan-19 don. interne competitie + rapid Limianz 

Februari 2019 

04-fev-19 maan. 6e Open Kampioenschap Blerick R4 Blerick 

07-feb-19 don. interne competitie + rapid Limianz 

09-feb-19 zat. 6e ronde KNSB-bondscompetitie Vianen/DVP - Venlo 1 

09-feb-19 zat. 6e ronde KNSB-bondscompetitie Vughtse Toren 1 - Venlo 2 

14-feb-19 don. interne competitie + rapid Limianz 

17-feb-19 zon. 4e ronde LiSB-bondscompetitie Bergen - Venlo 1 

17-feb-19 zon. 4e ronde LiSB-bondscompetitie EWS - Venlo/Schvelden 

21-feb-19 don. interne competitie + rapid Limianz 

16-feb-19 zat. LimianZ Rapidtoernooi (GP Senioren) Venlo  

28-feb-19 don. interne competitie + rapid Limianz 

 

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

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

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

 

     

→  Redactiesluiting volgende clubblad: 17 januari 2018   
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KPERSONALIAK 
 

 Aanmeldingen:       geen 

 Afmeldingen:         geen 

 Adreswijzigingen:  Piet Kuntzelaers verhuist naar Wilhelminaplein 93 (was 115), de  

 rest is ongewijzigd 

 

KMEDEDELINGENK 
• Op zaterdag 1 december 2018 is regerend kampioen Max Warmerdam tweede 

geworden in het Open Limburgs Kampioenschap snelschaken 2018 in Stein. GM Lucas 

van Foreest legde beslag op de eerste plaats. Siem van Dael bereikte ook de finale groep 

en is uiteindelijk op de zesde plaats geëindigd.  

• De tweede, derde en vierde ronde van de nieuwe KNSB-competitie gingen verloren voor 

Venlo 1. Venlo 2 boekte één nederlaag en twee overwinningen. Zie de bijdragen van 

teamcaptain Henk van Gool over Venlo 1 en van Nico van der Hoogt over Venlo 2. 

• Boeb Jacobs schrijft deze keer in zijn column over ‘Reorganisatie’. Deze wat 

mysterieuze titel blijkt te slaan op de nieuwe KNSB-competitie waar Venlo 2 zich aan 

heeft gewaagd. 

• Ons erelid Paul van der Sterren heeft weer een nieuw boek aan zijn uitdijend oeuvre 

toegevoegd. Het heet ‘Koningen van het schaakbord’. Nico van der Hoogt heeft naar 

aanleiding hiervan dit boek voor ons gerecenseerd in dit Vizier.  

• ‘Hallo Schachfreunde! Ich bin wieder da!!’, zo begint  Geert Hovens zijn stukje over 

een oude liefde: schaken aan de Tegernsee. Wij zijn blij dat hij weer terug is én zijn 

belevenissen op papier heeft willen zetten. 

• Op zondag 11 november 2018 werd de tweede ronde van de LiSB competitie 2018-2019 

afgewerkt. Venlo nam daaraan deel met twee teams. Venlo 1, niet te verwarren met 

Venlo 1 in de KNSB, speelt in de LiSB klasse 1A; de uitslag was Venlo 1 - Reuver: 3,5-

2,5. Zie de foto p de voorpagina. Het mixteam Venlo/Schaakvelden speelt in de klasse 

2A en is daar de underdog, zoals uit de uitslag valt af te leiden. Venlo/Schaakvelden - 

Tegelen 2 : 0 -6! 

• Max Warmerdam heeft dit jaar weer meegedaan aan het befaamde Hoogeveen Open 

2018. Hij behaalde de 17e plaats met 6-uit-9 en zal gezien zijn fraaie prestaties tegen 

sterkere tegenstanders niet ontevreden zijn. 

• Siem van Dael had zich geplaatst voor het World Youth Chess Championships 2018 

Open U14 in Haldiki, Griekenland. Het was een 11-rondig toernooi van 20 tot en met 30 

oktober 2018. Na 11 ronden had Siem 6,5 punten verzameld en vinden we hem terug op 

plaats 32 van 137 deelnemers, iets beter dan zijn start ranking. 

• Vlak daarvoor was Max Warmerdam ook al in Haldiki geweest, voor het 34th European 

Club Cup Tournament. Max was daar met zijn team van MuConsult Apeldoorn. Uitein-

delijk is zijn team op de 42e plaats geëindigd van 61 teams. Het Russische Sint Petersburg 

stond na 7 ronden op de eerste plaats.
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KNSB COMPETITIE RONDE 2  VENLO 1 – ZUKERTORT:  4½-5½
6 oktober 2018 

 

EEN NIPTE NEDERLAAG 

Door Henk van Gool 

 

Helaas konden we het de tweede KNSB 

ronde tegen het Amstelveense Zukertort niet 

bolwerken. Op de bovenste borden haalden 

we weliswaar een positief resultaat, maar 

onderin ging het mis. Zo bleven we aan de 

verkeerde kant van de score steken: 4,5 – 

5,5. We kampen nog steeds met personele 

problemen. De invallers redden ons ditmaal 

niet van een nederlaag, zoals in ronde 1 wel 

gebeurde. 

 
Bord 1 

Sybolt Strating – Andrei Orlov 0 – 1  

 

Andrei won van Sybolt. Maar vanzelf ging dit 

niet. Hij had de hulp van zijn opponent nodig 

om een remise eindspel nog tot winst te kunnen 

voeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide spelers hebben een vrijpion. Sybolt be-

sloot de zwarte koning naar g7 te lokken om 

schaakjes over de diagonaal a1-h8 mogelijk te 

maken. 54.h7? (remise houdt 54.Lxd6!, b3 

55.Le5, Pd3+ 56.Kg3, Pxe5 57.fxe5, b2 58.e6+, 

Ke7 59.h7 en beide spelers halen dame waarna 

zwart eeuwig schaak moet houden.) 54.., Kg7 

55.Lxd6, Pd3+ 56.Kg2, b3 57.Le7 Het verschil 

met de boven aangegeven remise variant is dat 

na 57.Le5, Pxe5 58.fxe5,b2 de e-pion niet met 

schaak opgeschoven kan worden. Zwart haalt 

dan dame zonder dat wit dat kan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.., Kxh7 58.Lf6, Kg6 59.Lc3, b2 

60.Lxb2, Pxb2 61.d6, Kf7 62.h4, Pxc4 

63.d7, Ke7 64.h5, Pd6 en het paard is net op 

tijd terug om de h-pion tegen te houden. 

 

Bord 2 

Rudi van Gool – Daniel Kutchoukov 

1 – 0  

 

Rudi verkreeg al snel groot voordeel omdat 

zijn tegenstander planloos speelde. 

In eerste instantie miste hij een directe 

winst, maar in tweede instantie kwam de 

combinatie er dan toch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.Lxf7+!, Kxf7 30.Db3+, Pbd5 (30.., Kf8 

31.Lc5+, Ke8 32.De6+, Te7 33.Txd8+ enz.) 

31.exd5, cxd5 (Hardnekkiger was 31.., 

Pxd5 32.Pg4, Kg8 33.Lg5, Tf8 34.Pe3, Lf6 

Weliswaar gaat pion d5 verloren, maar wit 

moet de partij dan nog gaan winnen.) 

32.Lb6, Dc6 33.Lxd8 met kwaliteitswinst. 
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Bord 3 

Stan van Gisbergen – Maarten Strijbos 

1 – 0  

 

Maarten liet een groot gat vallen in zijn stel-

ling en Stan dook daar met een paard in. Om 

van de knol verlost te raken moest Maarten 

verminking van zijn pionnenstructuur toe-

staan. Toch knokte Maarten zich met een 

kwaliteitsoffer terug in de partij. Voor een 

succesvol initiatief had hij zijn eigen cavale-

rie op de juiste manier in de aanval moeten 

betrekken, maar daar ging het mis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kunt de kwaliteit het beste geven met 30.., 

Pc5! Na 31.Lxc4, dxc4 32.a4, Pd5 33.Ta3, 

c3! moet wit de kwal met 34.Txc3 terugge-

ven om erger te voorkomen. Maarten 

speelde echter 30.., Pf5? Hierna kon Stan 

met 31.Lxc4, bxc4 32.b3, Pc5 33.bxc4 op 

tijd de pionnenwals opblazen. Door daarna 

de kwaliteit terug te geven hield Stan een 

veel beter eindspel met een pluspion over: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.Txd3!.cxd3 36.Dxd3, Da7 37.Lc3, Kf7 

38.De4, Dc5 39.De5, Dc4 40.Df6+, Ke8 

41.Dxg6+ en wit had beslissend voordeel. 

 

 

Bord 4 

Philipp Welzel – Onno Elgersma 

1 – 0  

 

Philipp en Onno bekommerden zich niet om 

hun pionnenstructuur. Terwijl Philipp een 

dubbelpion had op de a-lijn  overtroefde 

Onno hem met een triplepion op de c-lijn. 

De triple van Onno stond echter op een half 

open lijn van wit en was daarom een stuk 

kwetsbaarder dan de dubbel van Philipp. 

Nadat twee van de drie triplepionnen sneu-

velden stortte de zwarte stelling in: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.Ld5, f6 36.Tcd2 Niet overhaast materi-

aal pakken, eerst alles klaar zetten. De toren 

loopt niet weg. 36.., La8 37.Lxc6, Lxc6 

38.Txd7!, Lxd7 39.c6 De aftrekaanval le-

vert een stuk op. 

 

Bord 5 

Fitzgerald Krudde – Henk van Gool 

½ - ½  

 

Ik hield me opmerkelijk gemakkelijk 

staande tegen de op papier sterkste speler 

van Amstelveen. De partij was van begin tot 

eind gelijk, hoewel het op het einde toch nog 

even spannend leek te worden. 
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In een situatie waarin ik moest winnen om 

nog een kans te houden op 5 – 5, had ik wat 

risico genomen om deze stelling te bereiken. 

Zwart dreigt met zijn paard pion a4 te ver-

overen. De witte vrijpion loopt niet hard ge-

noeg door om zwart te verontrusten. Fitzge-

rald besloot daarom de g-pion te geven om 

mijn koning buitenspel te zetten en met zijn 

stukken te pogen mijn damevleugel op te 

ruimen. 

44.Lc7, Kg5 45.Ld8+, Kxg4 46.Ke4, Kh5 

In een poging terug naar e8 te lopen om de 

loper van de diagonaal d8-a5 te verja-

gen.47.Pf3 wit dreigt zich met 48.Pe5+ toe-

gang voor zijn koning te verschaffen. 47.., 

Lc3 48.Pg5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier zag ik niet beter dan met 48.., Lf6 ge-

forceerd naar remise af te wikkelen. Er 

volgde: 49.Pxe6, Lxd8 50.Pxd8, Pb6 

51.Pb7, Pxa4 52.Kd5, Pb6+ 53.Kxc5, Pxc4 

en de laatste pionnen gaan van het bord. 

 

Bord 6 

Thomas Neuer – Paul-Peter Theulings 

½ - ½  

 

Na een moeizaam verlopen seizoen 2017-

2018 en alweer een ongelukkige aanvang 

van dit nieuwe seizoen geloofde Thomas het 

wel. Toen hij de kans zag pakte hij snel re-

mise. Paul-Peter vond het met zwart spelend 

wel best. 

 

 

 

 

 

 

Slotstelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord 7 

Sander Los – Christian Busch 1 – 0  

 

Vanwege de grote druk op zijn damevleugel 

boette Christian halverwege de partij een 

pion in. Sander speelde het daarna netjes af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wit had hier de fraaie onderbreking 31.Pb8! 

Na 31.., Txc4 32.Dxd7, Txc1+ 33.Kh2, 

Kg8 34.De8+, Lf8 35.Ld6 was het uit. 

 

Bord 8 

Carsten Fehmer – Marc Overeem 

0 – 1  

 

Carsten was de eerste ronde afwezig en 

startte zijn seizoen met deze partij. Tegen 

Marc had hij echter weinig in te brengen. 

Vanuit een op het oog gelijkstaand eindspel, 

werd hij binnen de kortste keren weggescho-

ven. 
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Marc heeft de witte pionnen weten te ver-

splinteren en staat inmiddels duidelijk beter. 

Hoe kom je echter verder? 

30.., Pd6! Transporteert het paard naar dat 

andere mooie veld: e4. Bovendien maakt 

zwart ruimte voor zijn torens. 31.Kh4, Pe4 

32.Te2, Tc4 33.Td4, Tac6 34.g6, Tc2 

35.Txc2, Txc2 en wit kon kiezen uit mat of 

materiaalverlies. 

 

Bord 9 

Jelmer Sminia – Frans Mertens  ½ - ½  

 

Jelmer en Frans gooiden al snel hun ko-

ningsvleugelpionnen naar voren waardoor 

beide koningen wat tochtig kwamen te 

staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel Jelmer vanwege ruimtevoordeel op 

een klein plusje kon bogen, kon hij geen 

vooruitgang boeken tegen de zich stug 

verdedigende Frans. Uiteindelijk namen de 

heren genoegen met een zetherhaling. 

 

Hier volgde de zetherhaling 28.Dd3, Pf8 

29.Dd2, Ph7 30.Dd3, Pf8 31.Dd2 remise. 

Bord 10 

 

Marc van der Lee – Christopher Brookes 

0 – 1  

 

Mijn collega-teamcaptain vergaloppeerde 

zich al vroeg in de partij. Een ongelukkige 

koningszet kostte hem een belangrijke cen-

trumpion. 

 

 
 

De koning op h2 staat binnen het bereik van 

een paardschaakje. Zwart profiteerde met-

een door een pionnetje mee te graaien: 15.., 

Pxd4! Dit paard mag niet genomen worden. 

Immers verliest wit na 16.Dxd4, Pg4+ 

17.hxg4, Lxd4 de dame. Marc probeerde 

nog 16.Pcd5, Pxd5 17.Lxd4, Pxf4 18.gxf4, 

b5 19.Lxg7, Kxg7 maar hield na 

20.Te1,bxc4 21.Dd4+, Kg8 22.Dxc4, Tfc8 

geen stelling meer over. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 



 9 

KNSB COMPETITIE RONDE 3  VENLO 1 - CAÏSSA:   4½-5½
3 november 2018 

 

Tenenkrommend puntenverlies  

 

Door Henk van Gool 

 

Vooraf zou je Venlo 1 weinig kans geven te-

gen een team dat spelers als Dimitri Rein-

derman en Hans Ree in de gelederen heeft. 

We waren dit keer echter goed op sterkte en 

dan kunnen we praktisch van iedereen win-

nen. Samen met Venlo 2 bemanden we de 

grote zaal in Limianz waar het, mits er geen 

andere activiteiten gepland staan, goed toe-

ven is voor een schaakwedstrijd. Het werd 

een spannende middag, waarbij Venlo 1 zijn 

tanden liet zien maar uiteindelijk toch sneu-

velde. Venlo 2 had een vrolijkere middag. 

Maar dat staat ongetwijfeld elders in dit 

blad beschreven. 

 

Venlo 1 startte slecht door nederlagen van 

de Van Gool broers en Joep. Thomas zette 

daar slechts een snelle remise tegenover. Op 

de andere borden zag het er echter beter uit 

en zeges van Maarten en Christian brachten 

de tussenstand terug tot een minimaal ver-

schil. Toen Frans op miraculeuze wijze met 

eeuwig schaak naar remise ontsnapte, be-

gon ik zelfs te hopen op een overwinning 

voor ons team. Philipp was zijn opponent 

aan het pletten en Andrei en Thijmen ston-

den beiden een pion voor in een eindspel. 

Helaas wist geen van de drie zijn voordeel 

om te zetten in winst. Wat resteerde was een 

geniepige 4,5 – 5,5 nederlaag die moeilijk te 

verteren was. 

 

Bord 1 

Arno Bezemer – Henk van Gool 1 – 0 

 

Ik had mezelf eens een keer op één geplaatst 

omdat ik de laatste jaren erg wisselvallig 

ben. 

Als ik goed ben kan ik een titelhouder in be-

dwang houden. Als ik slecht ben, kan ik van 

praktisch iedereen verliezen, dan kan ik mijn 

punt maar beter aan Dimitri Reinderman 

laten en de anderen laten scoren op de lagere 

borden dacht ik. En als ik goed ben zit er 

misschien meer in het vat. In de jaren ’90 

heb ik Dimitri al eens op remise gehouden. 

Toen tijdens een KNSB wedstrijd in Am-

sterdam, waarbij illustere spelers als de IM’s 

Dueball en Schneider uit Solingen nog deel 

uitmaakten van ons team. 

Caïssa had echter geanticipeerd op een of-

fertactiek en Dimitri op twee geplaatst.  

Arno Bezemer is echter ook geen misselijke 

opponent. Ik had hem al een paar keer op 

Tatasteel ontmoet en steeds van hem verlo-

ren. Mijn voornemen om de rollen eens om 

te draaien werd in de kiem gesmoord door 

een vreselijke mispeer vlak na de opening.  

 

Bezemer – van Gool 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door ongelukkig terug te nemen op e5 had 

ik Arno al in het zadel geholpen. Zijn stuk-

ken staan gevaarlijk op mijn koningsstelling 

gericht. 16.., Dc6 had de boel nog bijeen ge-

houden, hoewel die vervelende loper op b3 

dan mijn stelling in blijft schijnen. 16.., 

Ph7?? Om de pionwinst 17.Lxh6 eruit te ha-

len was gebaseerd op een misrekening. Na 

17.Td1! realiseerde ik me opeens dat mijn 

geplande manoeuvre 17.., De7 18.Pf5, Df6 

faalt op het ondermijnende 19.Td7. Ik pro-

beerde nog met 17.., Ld6 18.Pf5, Te6 een 

kwaliteit te geven om de aanval af te slaan, 

maar Arno negeerde de kwal en besliste met 

het veel sterkere 19.Dg4! de partij. 
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Bord 2 

Joep Nabuurs – Dimitri Reinderman 

0 – 1  

 

Joep heeft meestal wel een antwoord klaar 

op het spel van zijn tegenstanders, maar te-

gen Dimitri bleek hij niet opgewassen. De 

stelling raakte in onbalans toen Joep besloot 

zijn damevleugelpionnen te offeren in ruil 

voor kwaliteitswinst. Het bleek echter dat de 

vrijpionnen van Dimitri meer waard waren 

dan de kwaliteit. 

 

Nabuurs – Reinderman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier gaf Joep vrijwillig de blokkade van de 

b-pion op met 31.Pxd5 Misschien dat het te-

ruggeven van de kwaliteit met 31.Lxe7+, 

Kxe7 32.Txc6, bxc6 33.Pxa4 nog wat spel 

geboden had. Dimitri staat dan wel een pion 

voor maar heeft geen vrijpionnen meer. Na 

31.., Lxd5 32.Td3, b5 33.Ta1, Ta8 34.Tc3, 

b4 waren de pionnen niet meer af te stoppen. 

 

Bord 3 

Robert Kikkert – Andrei Orlov  ½ - ½  

 

Dit was de laatste partij van de dag. Bij winst 

van Andrei hadden we in elk geval nog een 

5 – 5 uit het vuur gesleept. Dat Andrei er niet 

in slaagde  om Robert te verslaan, was niet 

alleen pijnlijk voor team Venlo maar vooral 

ook voor Andrei zelf. Hij besefte dat hij een 

levensgrote kans gemist had en de teleurstel-

ling was dan ook van zijn gezicht af te lezen. 

Nu moet gezegd dat Robert aanvankelijk het 

betere van het spel had, maar in het tweede 

deel van de partij had Andrei alle troeven in 

handen. Dit had moeten leiden tot een ver-

nietigende combinatie. 

 

Kikkert – Orlov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide spelers bestoken elkaars koning. Het 

fraaie 29.., Ta2! had de strijd in het voordeel 

van onze GM beslist. Na bijvoorbeeld 

30.Txf2, Txb2! moet wit al met 31.Dxg7+ 

de dame geven om niet meteen vernietigd te 

worden. Andrei vertelde naderhand dat hij 

het motief eerder wel gezien had, maar op 

het moment suprême aan zijn aandacht ont-

snapt was. Hij speelde 29.., De3+?! 30.Kc2, 

Pxd3 31.Dxd3+, Dxd3 32.Kxd3 en hield 

een beter eindspel over. Door knap verdedi-

gend werk van Robert wist hij dat eindspel 

echter niet meer te winnen. 

 

Bord 4 

Rudi van Gool – Juan de Roda Husman 

0 – 1  

 

Net als Henk had ook Rudi zijn dag niet. 

Het ruimte voordeel dat Rudi dacht te heb-

ben in het centrum werd door zijn opponent 

geneutraliseerd. Het schijnoffer dat hij ver-

volgens uitvoerde in de hoop toch nog iets 

van de stelling te maken pakte helemaal ver-

keerd uit. 
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Van Gool – de Roda Husman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier probeerde Rudi  

14.Pxa5, Txa5 15.b4 maar dat bleek veel te 

verzwakkend. 15.., Pcxe4! 16.fxe4, c5! 

17.Dd1, cxb4 18.Pxd5, Pxd5 19.exd5, 

Txd5 20.Df1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ineens zijn er allerlei lijnen en diagonalen 

open gekomen. De gevolgen zijn desastreus. 

20.., Lf6 21.Txb4, Lxa1 22.Dxa1, Lf5 

23.Lf3, Txe3 24.Lxd5, Dxd5  

en wit bleef een stuk achter. 

 

Bord 5 

Michael Wunnink – Maarten Strijbos 

0 – 1  

 

Eindelijk weer eens een vol punt voor Maar-

ten en deze was dik verdiend. Op themati-

sche wijze zette hij het witte centrum onder 

druk. Michael brak en de zwarte stukken 

overspoelden de witte stelling. 

 

 

 

 

 

 

Wunnink – Strijbos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.dxe5?, Pe4 23.Tc1, Dd2 dameruil is 

gunstig voor zwart. Hoe meer stukken ge-

ruild, hoe makkelijker de vrijpionnen op de 

damevleugel straks in beweging te zetten 

zijn.  

24.Dxd2, Txd2 25.La1, Tad8 26.f3, Td1 

27.Txd1, Txd1 28.fxe4, Txe1+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na  

29.Kf2, Tc1 30.Ld4, Tc2+  

was het resterende eindspel uiteraard kans-

loos voor wit. 

 

Bord 6 

Philipp Welzel – Cor Croese  ½ - ½  

 

Philipp was een beetje ziekjes en zat diep 

weggedoken in zijn trui met capuchon ach-

ter het bord. Niettemin domineerde hij de 

partij en drong hij Cor steeds verder achter-

uit. Cor verdedigde zich echter hardnekkig 

en gaf zo min mogelijk kansen weg. Op een 

gegeven moment had je het idee dat er een 

directe beslissing mogelijk moest zijn, maar 

het bleek allemaal niet eenvoudig. Philipp’s 

tijd tikte weg, zonder dat hij zag hoe hij ver-

der moest komen. Toen Cor zijn dame 
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achter de vijandelijke linies wist te manoeu-

vreren kon Philipp niet anders dan berusten 

in remise. Natuurlijk was er een winstweg. 

Maar dat constateer je altijd pas thuis achter 

de computer. 

 

Welzel – Croese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philipp speelde hier 47.De5? Dat bleek een 

veldje te ver, omdat Cor daarop geforceerd 

met 47.., Te7 de torens kon ruilen, waarna 

wit te weinig druk meer had op de zwarte 

koning. 47.Dd4! daarentegen was het begin 

geweest van een plan om de zwakke witte d-

pion op te lossen en een koningsaanval te 

starten via de dan geopende d-lijn. 47.., Te7 

48.Tg6, Tg7 49.Tc6!, Te7 50.d6, cxd6 

51.Txd6, Dc7 52.Lc6 en wit wint. 

 

Bord 7 

Hans Ree – Thijmen Smith  ½ - ½  

 

Net als op bord 3 was dit een partij met twee 

gezichten. Hans was bezig Thijmen op de 

koningsvleugel te overrompelen, maar liet 

toen het mes in het varken steken: 

 

Ree - Smith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.exf6?! (26.gxf6, gxf6 27.Tg3+, Kh8 

28.Dh6 levert een sterke aanval op) 26.., 

Txe3 27.Dxe3, Dd6 28.Lxb4? (laat de dek-

king van Tc1 in de steek. 28.Pb5!, Dh2+ 

29.Kf1 en zwart moet met 29.., Df4+ de da-

mes ruilen om niet in de aanval ten onder te 

gaan. Na 30.Dxf4, Lxf4 31.Te1, gxf6 

32.Te7! staat wit echter nog steeds op winst) 

28.., axb4 29.Pe2, Tf8! En zwart had de 

stelling alweer gelijkgetrokken. Thijmen 

kwam vervolgens een pion voor maar had 

geen serieuze winstkansen meer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loperpaar en pluspion zijn hier niet vol-

doende om te winnen. 

Thijmen speelde met 41.., h5 nog even door, 

maar zag geen doorgang voor zijn pion door 

het bastion dat de witte koning paard en lo-

per na b.v. Pf3+ vormen. Ook 41.., Lxe5 

42.dxe5, h5 43.Ld7, h4 44.Lh3 levert zwart 

niets op. De zwarte koning komt er niet 

door. 

 

Bord 8 

Christian Busch – Enrico Vroombout 

1 – 0  

 

Christian boekte zijn eerste zege van dit sei-

zoen, maar had daarbij wel de hulp van zijn 

tegenstrever nodig. 
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Busch – Vroombout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian moest een kwaliteit geven voor 

tegenspel en dat zag er in eerste instantie 

goed uit. Met 29.., Kd8 zou Enrico echter 

zijn koning in veiligheid hebben gebracht. 

Het gespeelde 29.., Le6? Gaf Christian de 

mogelijkheid van een dubbele aanval: 

30.Pxe6, Dxe6 31.Db6! en de dreigingen 

Dxb7 en Dxb4 zijn dodelijk. Er volgde nog 

31.., Tad8 32.Dxb4, De5 33.Dxb7+, Td7 

34.Tf7+!, Kxf7 35.Dxd7+, Kf6 36.Df5+ en 

na dameruil bleef wit materiaal voor. 

 

Bord 9 

Dennis Brouwer – Thomas Neuer  ½ - ½  

 

Net als vorige wedstrijd deed Thomas het 

voorzichtig aan en was zijn devies: vooral 

niet verliezen! Kennelijk dacht zijn tegen-

stander er hetzelfde over. Met een bord nog 

vol stukken werd dan ook haastig de vrede 

getekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotstelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord 10 

Frans Mertens – Alje Hovenga  ½ - ½  

 

Frans en Alje speelden heel lang een zuivere 

partij waarbij de kansen elkaar in evenwicht 

hielden. In de tijdnoodfase verzwakte Frans 

echter met een pionzet zijn koningsstelling, 

waarna Alje serieuze kansen op winst kreeg. 

Gelukkig voor Frans wilde de Amsterdam-

mer te snel een pion naar de overkant bren-

gen. Daarop greep hij zijn kans om remise 

door eeuwig schaak af te dwingen. 

 

Mertens – Hovenga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier moet 48.., Dc5! Dit haalt eeuwig 

schaak eruit, waarna het dame eindspel met 

de gevaarlijke vrije d-pion moet winnen. 

Alje speelde 48.., d2? En moest na 49.Dd5+ 

constateren dat hij niet meer uit de schaakjes 

kon ontsnappen. 
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FOTO-IMPRESSIE WEDSTRIJD 3 NOVEMBER 2018 

 

Afbeelding 1: Team 1, bord 3 Andrei Orlov 

 

Afbeelding 2: Team 1, bord 10 Frans Mertens 



 15 

 

 

Afbeelding 3:  Team 2,  bord  7 Nico van der Hoogt in opperste concentratie.  
Jan op de Laak en Piet Thijssen kijken toe 

 

Afbeelding 4: Team 2, bord 3 Peter Schoeber 
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Externe Competitie 

Venlo II  vs. Blerick II + Maastricht I 

Ronden 3 + 4 

Door: Nico van der Hoogt  
  

m.m.v. Bas, Piet, Peter, Laurens 

Venlo II – Blerick II 
 

   Nadat de eerste twee externe ronden op 

de niptste wijze verloren gingen, waar de ze-

ges voor het grijpen lagen, brak er in Venlo 

geen wilde paniek uit. Ach, er moest even 

worden gewend aan die nieuwe landelijke 

klasse, andere borden, stukken en opponen-

ten.  

Slechts met St. Nicolaas wordt er door de  

onzen wel eens bij de pakken neergezeten. 

Ook een rol speelde de personele bezetting. 

Het was even schakelen; het Schachurge-

stein1 Jos, al decennia strijdend voor de 

VSV, moet op de nieuwe speeldag – de za-

terdag – zeer helaas verstek laten gaan. Zijn 

broodwinning als Musiklehrer in Germany 

verhindert deelname. Hetzelfde geldt voor 

Joachim. Gelukkig kon dit worden gecom-

penseerd door de komst van Ololi en Rainer. 

Zij zorgden aan de topborden die dag alvast 

voor anderhalve punt. 

Maar eerste even beeld van de oud-dubbel-

clubkampioen van Venlo/Maastricht. Jos. 
foto: Nico 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hier haben wir ihn tijdens de slotronde 

meerdere jaren geleden. 
 

Goed. Al met al werd het toch de hoogste 

tijd wat punten te gaan binnenhalen. En onze 

                                                 
1 Schachurgestein→ Schaakveteraan, heeft niks te ma-

ken met een Schachuhr. 

stadgenoten uit het rijk van de Wortel & De 

Pin leken geknipt voor onze ambities. We 

kennen ze immers van haver tot gerst. 

O ja, u moet het jammer genoeg ditmaal met 

mij doen als verslaggever vanwege Marcs 

absentie. Evenals de Tijger flierefloot hij er-

gens in het buitenland een welverdiende va-

kantie. Gelukkig wordt mijn zware taak ver-

licht door de kundige hulp van diverse me-

demakkers. Als eerste bericht Piet ons. Hij 

bleek van zijn schaakopeningsgeloof geval-

len… 

 

Wit: Piet P.W. Thijssen 

Zwart: Maarten Toll           bord 8 

 

Aan bord 8 Piet, geruild met Jan, speelde na 

zéér, zéér lange tijd 1. e4! Normaal opent 

Piet altijd met Pf3! Het werd een Siciliaan 

en het ging als volgt: 

1…c5 2.Pf3  e6  3.d4  cxd4  4. Pxd4  Pf6  

5.Pc3  Lb4  6.Ld3  Pc6  7.Pf3  Dc7  8.0-0  

a6  9.a3  Lc5  10.b4  La7  11.Lb2  b5  

12.Pe2 Lb7 13.Tc1  d5 (d6 is beter)  

14.exd5  Pxd5  15.c4  bxc4  16.Lxc4  Td8  

17.Db3 (Dc2 is beter!) 0-0  18.Tfd1 (dreigt 

op d5 te slaan)  Pde7  19.Dc3 (dreigt mat op 

g7)  19…,e5? (Dit kost een belangrijke pion. 

Fritz geeft de volgende variant; 19…Pf5 en 

na 20.g4 volgt een grote afruil 20…Db6 

21.Tf1  Pfd4  22.Pexd4  Pxd4  23.Pxd4  

Dxd4  24.Dxd4  Lxd4  25.Lxd4  Txd4 26.f3 

met gelijke stelling, zie diagram.) 
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20.Pxe5  Lb8 (beter is 20…Dxe5  21.Dxe5  

Pxe5  22.Lxe5, na 20…,Lb8 heeft wit twee 

mogelijkheden om beslissend voordeel te 

halen, nl. 21.Pxc6 Dxh2+  22.Kf1  Txd1  

23.Txd1  Pf5  24.Lxf7+  Kh8  25.Td7 zie 

diagram,  

 

     
 

en 21.Txd8  Pxd8  22.Lxf7+  Pxf7  23.Dxc7  

Lxc7  24.Txc7). 

Ik speelde 21.Pf3 ook voldoende voor de 

winst! 21…, Pf5 dekt g7  22.Pg3  Pce7  en 

nu kom ik op het onzalige idee om 

23.Ph5??? te spelen. Ik was teveel bezig 

met matcombinaties en lette niet op mijn 

verdediging. Dit zou me één vol stuk moeten 

kosten na 23…Lxf3!!! Zie diagram. 

 

    
 

24.Dxf3 ook 24.gxf3 helpt niet, dan volgt 

24…,Dxh2+  25.Kf1 en Dxh5 24…,Dxh2+? 

(en hier had Maarten 24…,Txd1+  25.Txd1  

Dxc4! moeten spelen). 25.Kf1  Tfe8?  

(25…,Le5  26.Lxe5  Txd1+  27.Txd1  Dxe5 

is nog speelbaar voor zwart). 26.g4!  Ph6 

dekt f7  27.Lxg7  Lf4 28.Lxh6  Lxh6  

29.Dxf7+ en Maarten geloofde het verder 

wel. 1-0 

  

    
 

Oef. Met enige mazzel dus en dank aan 

Maarten. Na afloop: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie ik? Ja verloren, geen foto a.u.b. 

 

Ook nam Piet Jans pot even op de korrel. En 

even nog dit: in mijn vorige artikel brak ik 

een lans voor de in te voeren B.T.S. Bedenk- 

tijd Toeslag Senioren regel. Ik heb daar ver-

draaid weinig respons op gekregen en ga er 

dus maar van uit dat iedereen akkoord is.  

Alleen Jan valt buiten de doelgroep; die 

heeft die extra tijd helemaal niet nodig… 

 

Wit: Simon  Plukkel 

Zwart: Jan op de Laak      bord 5 

 

Jan speelde aan bord 5 zijn bekende en ver-

trouwde c6-d5-e6-f5 opstelling. Er gebeur-

den geen schokkende zaken.  

 

1.d4  d5  2.c4  e6  3.Pc3  f5  4.Pf3  Le7  

5.Lf4  c6  6.e3  Pf6  7.Le2  0-0  8.h3  Pa4 

9.Pxe4  fxe4  10.Pe5  Da5+  11.Kf1  Dd8  

12.Kg1  Pd7  13.c5  Pxe5 
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En de vrede werd getekend! ½ - ½ 

Aldus Piet. Daarover geen discussie. 

 

Verder met Hans. Die mocht dit jaar al eens 

met het Venlose keurkorps meedoen. Met de 

‘grote’ jongens, Venlo I. En won… Ook 

Niek moest er na een gesloten Siciliaan aan 

geloven. Voor wie hem niet in beeld heeft: 

 

 

 

 

 

 

 
               Hans. foto: I.N.Ternet 

 

Wit: Hans van Mulekom 

Zwart: Niek Philipsen      bord 6 

 

 We bezien het handgemeen na een 29-tal 

slagwisselingen. Niek speelde zojuist 

29…Kg8-f7? 

 

 

 Wit stond al beter, maar 29…Lxg2 had de 

schade beperkt. Nu had Hans vanaf de heup 

met scherp kunnen schieten. Ziet u het zelf 

ook? Ja, natuurlijk, 30.Te6!! Hoe de zwarte 

dame zich ook wendt of keert, het mag alle-

maal niet baten. 1 aansprekende variant kan 

luiden: 31…Db5 32.a4 Dc4 32.Tee1 koel-

tjes terug…Lc6 33.Lxc6 bxc6 34.Pb7 en de 

zwarte stelling is rijp voor de sloop. Echter, 

H. ging verder met 30.Pe6 Ook niet ‘von 

schlechten Eltern’. …Tc8 31.Pxg7 Kxg7 

32.Le5+ Kg8 33.Te2 (Dh4!) en hield voor-

deel dat na de tijdcontrole in winst uit-

mondde. De Kiebitze wisten naderhand wel 

raad met de stelling: 

 

 
Speul toch 

Te6, man! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, die beste stuurlui kennen we wel… 

En ondertussen toen iedereen lekker zat te 

schaken, was Nico aan het zwoegen in een 

lange pot. 

 

Wit: Dimitri ten Have 

Zwart: Nico van der Hoogt   bord 7 
 

Lange tijd speelt het jonge talent Dimitri het 

spelletje met de gelouterde veteraan prima 

mee. Pas na 33 zetten weet N. in het voor-

deel te komen. Stelling na 33…Dc7xc5 

 



 19 

Zie toch die zwarte loper, die toren op de e-

lijn en dame op c5! Het liep inderdaad niet 

goed af voor het Blerickse talent. Die mij 

nog wel het genoegen gunde op zet 54 een 

nieuwe dame te halen. Haar bestaan was 

kort: 1 zet slechts mocht zij van haar bestaan 

op a1 genieten.  

 

 
 

Ja, ja, al goed, ik ben al weg! 

 

Ook Bas had geen makkelijk middagje. José 

weerde zich geducht, zoals Bas ons zelf be-

richt: 

Wit: Bas van der Grinten 

Zwart: José Alonso    bord 4 

Russisch 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.d4 Pxe4 4.Ld3 d5 

5.Pxe5 Ld6 6.0–0 0–0 7.c4 c6 8.Pc3 Lxe5 

9.dxe5 Pxc3 10.bxc3 dxc4 11.Lxc4 Dxd1 

12.Txd1 Lf5 13.a4 a5!? 14.Td41 Pa6 15.g4 

c5 16.Tf4 Ld7!? 17.Le3 b6 18.Tb1 dia: 

 
 

Door enkele onnauwkeurigheden van zwart 

staat wit nu beter. 

18...Pc7 19.Txb6 Pe6 20.Lxe6  

Nog kansrijker was 20.Te4 Tab8 21.Td6 

20...Lxe6 21.Lxc5!?  

Nauwkeuriger was 21.Tb5. Zwart krijgt nu 

tegenspel. 

21...Tfc8 22.Ld4 Tc4 23.Le3 Txc3 24.Td4 

Zie diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24...Ta3?  

Wit kan hierna weer twee pionnen voor ko-

men. Na 24… h6 moet zwart het kunnen 

houden. 

25.Ta6 Tb8 26.Txa5 h6 27.Tb5!? 

En hiermee vergooit wit weer grotendeels 

zijn voordeel. Beter 27.Kg2. 

27...Ta8 28.Kg2 T8xa4 29.Txa4 Txa4 

30.h3 Kh7 31.Kg3 g6 

In deze stelling bood José remise aan wat ik 

aannam. 

½–½ 

Aldus Bas.  

Ook de  veteranenkampioen van Limburg en 

veelvoudig oud-clubkampioen Peter,  blikt 

even terug.  

 

Wit: Norbert Raygrotzki 

Zwart: Peter Schoeber   bord 3 

 

De onderstaande stelling ontstond na de 23e 

zet in de partij N.Raygrotzki-P.Schoeber. 

De witspeler had enkele zetten eerder de 

kwaliteit geofferd voor aanvalskansen. Dat 

had hier al gekund. 
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Zie diagram 

 

 
 

24. Lxd5-Pxd5 25. Lxg7-Kxg7 26. Pxf5-

Kg6 27. Dg7-Kxf5 en nu laat Fritz de zwarte 

koning aan een Odyssee beginnen naar vei-

liger oorden. 28.e4-Ke6 29.exd5-Kd6 

30.Pc3-Kc7 31.a6-Kb8 32.Tb1-b6 en wit is 

uitgepraat. 

 

Na de 32e zet van wit had zwart met 32....-

Pxf2   kunnen toeslaan. 

 

 
 

Wit kan beter niet meteen nemen, want na 

33.Lxf2-Txf2 34.Kxf2-Tc2 en 35….-De2 

staat hij verloren. Na de tussenzet 33.Te1-

Db4 34.Lxf2-Txf2 35.Kxf2-Tc2 36.Kg1-

Dd2 heeft hij het reddende 37.Te8-Kf7 

38.Te7-Kxe7 39,Dxg7 en wit heeft eeuwig 

schaak. 

Al met al sprong onze ploeg van de 10de naar 

plaats 5 op de ranglijst.  

 

Alles en iedereen overziend: 

Venlo II  -  Blerick II:              5,5 – 2,5 

 
1. Rainer Montignies - André Krüger        ½ 

2. Ololi Alkahashvili – Christoph Wolff   1-0 

3. Peter Schoeber – Norbert Raygrotzki    0-1 

4. Bas van der Grinten – José Alonso         ½ 

5. Jan op de Laak – Simon Plukkel     ½ 

6. Hans van Mulekom – Niek Philipsen    1-0 

7. Nico van der Hoogt – Dimitri ten Have 1-0 

8. Piet Thijssen – Maarten Toll     1-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kom op, Peter, ik heb niet de eeuwige schaaktijd… 

 

Maastricht I – Venlo II 

Dan over naar ronde vier, en weer een glo-

rieuze zege van Uw tweede. De uitpot in 

Maastricht mag toegevoegd worden aan die 

lange rij memorabilia. Want vrolijk & vrij 

snaaide de Venlose afvaardiging het ene na 

het andere punt binnen. Omdat Marc en 

Geert tot hogere taken werden geroepen in 

Venlo I, nam aan bord 8 Laurens de zaken 

waar. En met verve. Hij ontwikkelt zich al 

ras tot een stambordklant in het tweede… 

 

Wit: Bas Pasterkamp 

Zwart: Laurens Ekker 

Schots      bord 8      commentaar: Laurens 
 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Lc4 d6 

5.Pxd4 Pf6 6.Pc3 Le7 7.0–0 0–0 8.h3 Ik 

vind mezelf nu wel erg passief staan. Dus 

het leek me een goed plan om het centrum 

op te gaan breken. 
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8...Pe5 9.Le2 c6 10.Lf4 Pg6 11.Lg3 d5 

12.exd5 Pxd5 13.Pxd5 Dxd5 14.Lf3 Dd8 

15.c3 Db6 16.Db3 Lc5 17.Tad1 Td8 

18.Tfe1 Lxd4 een diagram a.u.b. 

 

 
 

19.cxd4? Wit had eerst zelf dames moeten 

ruilen. Nu krijgt hij wel een heel slechte pi-

onstructuur.19...Dxb3 20.axb3 Le6 21.Td3 

Td7 22.Ted1 Tad8 23.Le4 Pe7 (f5! N.) 

24.f4 Lf5 25.Lxf5 Pxf5 26.Lf2 c5 Wint de 

pion op d4 27.d5 b6 28.g4 Pe7 29.d6 Pc8 

Diagram graag 

 

 
 

 30.f5 Txd6 31.Txd6 Txd6 32.Te1 Kf8 

33.Lg3 Td3 [Met nog maar minuten op de 

klok geeft mijn tegenstander nog een paar 

pionnen weg. Hier dacht ik zeker wel te gaan 

winnen.]34.Le5 Txh3 35.Lc3 Tg3+ 36.Kf2 

Txg4 37.Td1 Ke7 38.Kf3 h5 39.Te1+ Kd7 

40.f6 gxf6 41.Lxf6 Tg6 42.Lc3 Pe7 43.Te5 

f5 44.Te2 Pc6 45.Kf4 Tg4+ Geef een pion 

om de stelling te vereenvoudigen door paard 

tegen loper te ruilen.46.Kxf5 Pd4+ 47.Lxd4 

Txd4 48.Kf6 Kc6 Nu alleen nog met mijn 

koning zijn b-pionnen ophalen 49.Kg5 h4 

50.Tf2 Kb5 51.Tf3 a5 52.Te3 Td2 En wit 

geeft op   0–1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die is mooi binnen. Nu meldt zich Piet. In 

deze tijd van het jaar speelt Piet liever niet 

met zwart… Het mocht die dag niet baten. 

 

Wit: Piet Thijssen 

Zwart: Ashraf Ibrahim 

Caro Cann      bord 7   commentaar: Piet 

 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Lf5 

5.Pg3 Lg6 6.h4 h6 7.Pf3 Pd7 8.Ld3 Lxd3 

9.Dxd3 Pgf6 10.c4 e6 11.Ld2 Ld6 12.Pe4 

Pxe4 13.Dxe4 Pf6 14.De2 Dc7 15.0-0 g5!? 

Deze zet verraste mij enigszins. 16.hxg5 

hxg5 17.Pe5 Pd7 18.f4 (zie diagram) 

 

 
 

(18.Tfe1 Pxe5 19.dxe5 Le7 is beter voor wit 

of 18.Tfe1 f6 19.Pg6!) 18…gxf4 19.Lxf4 0-

0-0 20.Pd3 Th4! 21.De3 Tg8 22.Tf3 Thg4 

23.Tf2 Kb8 24.Tc1 f6? 25.c5? (hier laat ik 
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een goede voortzetting liggen om in het 

voordeel te komen, 25.Dxe6 Lxf4 26.Pxf4 

en zwart kan niet nemen met de toren op f4 

omdat de toren op g8 hangt, zie diagram!).  

 

 
 

25. ..Lxf4 26.Pxf4 e5 27.Pe6 Dc8  28.b4? 

(of beter 28.dxe5 Pxe5 29.Txf6 Txg2+ 

30.Kf1 Tg1+ 31.Dxg1 Txg1+ 32.Kxg1 

Dg8+ 33.Kf1 Pd7 34.Td1 Pxf6 35.Td8+ 

Dxd8 36.Pxf8 met gelijkspel).  

 

28. ..exd4 (…De8!) 29.Pxd4 Pe5! 30.Tcc2? 

Dd7 31.Td2 Dd5! met dodelijke dreigingen 

o.a. de paardvork op f3 32.Dc3 Txd4! 

33.Txd4 Dxd4 34.Dxd4 Pf3+ 35.Kf1 Pxd4 

36.Tf2 f5 37.Tf4 Td8 38.Kf2 Td5 39.g4 a5 

40.bxa5 Ka7 41.Ke3 en wit geeft op!  

Piet vervolgt met de 2 toppotten.(N.) 

 

Wit: Rainer Montignies 

Zwart: Jacob Perrenet       bord 1 

 

Rainer had nog een appeltje te schillen met 

Jacob na het verlies van vorig jaar. 

1.Pf3 Pc6 2.d4 d5 3.g3 Lg4 4.Lg2 Dd7 5.c4 

e6 6.0-0 Pf6 7.Pe5 Pxe5 8.dxe5 Pe4??? 

Zie diagram. 

 

 

9.f3  Rainer maakt dankbaar gebruik van het 

vroege Sinterklaas geschenk! 

9. .. Lc5+ 10.e3 0-0-0 11.fxg4 De7 12.Pc3 

h5 13.Pxe4 dxe4 14.Dc2 hxg4 15.Dxe4 c6 

16.b4 Lxb4 17.Tb1 f5 18.exf6 gxf6 19. Lb2 

f5 20.De5 Ld6 21.Dg7 Dxg7 22.Lxg7 Th7 

23.Ld4 c5 24.Lc3 b6 25.Tbd1 Kc7 26.Td2 

Tg8 27.Tfd1 en Jacob hield het voor gezien. 

1-0 

Aan bord 2 ‘kämpfte’ Ololi. Veel clubgeno-

ten zullen haar niet kennen, zij speelt alleen 

externe partijen voor Venlo. Vandaar even 

beeld! (Nico)   

 

 
 

Wit: Jasper Zilverberg 

Zwart: Ololi Alkahashvili    bord 2 

 

1.d4 e6 2.c4 b6 3.e4 Lb7 4.f3 Lb4+ 5.Ld2 

De7 6.Ld3 Pc6 7.Pe2 Dh4+ 8.g3 Df6 (f3 en 

d4 aanvallen!) 9.Lxb4 Pxd4 10.0-0 c5 

11.Pbc3 cxd4 12.Pb5! (dreigt Pd6+) Kf8 

(dit ziet er niet lekker uit!, koningsvleugel 

nog niet ontwikkeld, maar volgens “de ma-

chine” zoals Peter Svidler placht te zeggen 

als hij commentaar geeft bij Chess24, nog 

speelbaar, zie diagram) 
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13.f4 h5 (aanvallen!) 14.Pd6 Lc6 15.e5 De7 

16.f5!? (Pxd4 is beter!) …Dg5 (of b.v. 16. .. 

exf5! 17.Lxf5 Dxe5 18.Lg6 f6 19.Pf7 De3+ 

20.Tf2 Pd3 21.Lxd3 Pxf7 22.Pxd4 en zwart 

heeft een pion meer, zie analysediagram) 

 

 
 

Analysediagram na 22.Pxd4 

 

17.fxe6! De3+ 18.Tf2 Ph6? (…Pe7 om veld 

g6 te controleren was nodig) 19.Pf4? (en 

hier laat Jasper een goede kans onbenut 

19.Lg6  d3 20.Pf4 fxg6 21.Pd5+ Dxf2+ 

22.Kxf2 Pxd5 23.cxd5 Lxd5 24.e7+ Kxe7 

25.Dxd3 zie analysediagram) 

 

 
 

Analysediagram na 25.Dxd3 

 

19. ..Pxd3 20.Pxd3 dxe6 (zwart staat iets 

beter!) 21.Dxh5? (zie diagram) 

 

  
 

(dit is te driest, na 21.Db3 had o.a. kunnen 

volgen 21. ..h4 22.gxh4 Pg4 23.Te1 Pxf2 

24.Txe3 dxe3 25.Pxf2 exf2+ 26.Kxf2 met 

ongeveer gelijke stelling)21. ..Dxd3 (neemt 

dankbaar het geschenk aan!) 22.Pxf7 Kg8 

(even uit de penning gaan!) 23.Pg5 g6 

24.Dh3 Pf5 25.Dg4 Th6 25.Td1 De3 

26.Tdf1 Te8 27.Pf3 en Jasper geloofde het 

verder wel! Beide spelers hebben er een in-

teressante partij van gemaakt!  0-1 

 

 
 

Even bijkomen, mensen… 
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Goed. Terwijl iedereen zo zijn/haar zetjes 

zat uit te broeden, werkte Hans aan zijn 

100% externe buit. Waarvan 1 x in het eer-

ste! Lange tijd gebeurde er na een onschul-

dige Weense ouverture -met soms een 

vleugje Blaue Donau- niets bijzonders. Dan 

gebeuren er in een ogenschijnlijk simpel 

eindspelletje rare dingen… Enige moment-

opnamen. 

 

Wit: Hans van Mulekom  partij nr. 803 

Zwart: Philippe Ramaekers   bord 5   

 

Philippe glijdt half uit na 33…b4? 

 
  

Dat boertje wordt opgehaald via Lb6 en La5. 

Daar geeft wit graag dat op b2 voor terug. 

Even later de volgende zwarte misstap. Stel-

ling na 37.Lb4-d2 valt g5 aan.  

 
 

Dus: …Kf6?? Maar dat mag dus niet. De 

Zwarte Majesteit moet ook de damevleugel 

in de gaten houden. 38. b4 wint. 1-0 

Hoe lang kunnen we hem nog behouden 

voor Venlo II? 

Verder dan maar met Bas. Hij belicht zijn 

daden van die dag zelf. Hier was Vrouwe 

Fortuna de Venlonaar welgezind.  

 

 Wit: Maarten-Jan Oosterman 

Zwart: Bas van der Grinten   bord 4 

Italiaans 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.d3 Lc5 5.c3 

Lb6 6.Lb3 d6 7.Pbd2 0–0 8.Pc4 Le6 9.Lg5 

h6 10.Lh4 Lxc4 Het begin van een ongeluk-

kig plan. Beter 10.... g5. 

11.Lxc4 De7 12.h3 Pd8!? 13.Ph2!  

Sterk gespeeld. Wit krijgt nu duidelijk voor-

deel.13...g5 14.Lg3 Pe6 15.h4 Kg7 16.hxg5 

hxg5 17.Df3 Th8 18.0–0–0 Ph5 19.Pg4 

Pxg3? 20.Dxg3 Pf4 21.Df3 Pg6 22.g3 c6 

23.Kc2 Tag8 24.The1 Tf8 25.d4 exd4 

26.cxd4 c5 27.Pe3 Kg8 28.Pd5 Dd8 29.Df5 

Kg7 30.e5 cxd4  Zie diagram  

 

 
31.exd6? Wit staat al een aantal zetten op 

winst en had hier zwart eenvoudig kansloos 

kunnen laten met 31.Pxb6 axb6  32.Txd4. 

31...Dxd6 32.Dxg5?  

Met 32. Kb1 kon wit nog overwicht houden. 

32...Tc8 33.Pe3?? diagram klein 
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Wit is zijn voordeel kwijtgeraakt en deze zet 

had zelfs direct kunnen verliezen. Beter 33. 

Pxb6 met wederzijdse kansen. 

33...Dc5?? Mist een fraaie winst met 33... 

d3+!  34.Txd3 Lxe3  35.Dxd7 Lxg5. 

34.Pf5+ Kf8 35.Txd4? Goed was 35.Kb1! 

Dxc4  36.Tc1 met ongeveer gelijk spel. 

35...Db4! 36.Tdd1 Dxc4+ 37.Kb1 Dc2+ 

38.Ka1  Zie diagram 

 

 
 

38...Dxf2?? Nu grijpt zwart weer helemaal 

mis. Goed was 38... Dc6  39.Td6 

Th1.39.Df6?? Wit verzuimt toe te slaan met 

39.Tf1! Dg2 (of 39... Dc5  40.Tc1)  40. Pd6. 

39...Th7 40.Tf1 De2  Zie diagram 

 

 
 

41.Tde1? De laatste fout van wit. Na 41.Pd6 

Ld8 42.Dd4 blijft de situatie in evenwicht. 

41…Dd2 42.Td1 Ld8 43.Txd2 Lxf6 

44.Pd6 Td8 45.Txf6 Th1+ 0-1 

 

Een enerverende partij! 

 

 

 

 
E N E R V E R E N D. Ja, fijn dat schaken… 

 

Ook Peter had een genoeglijke namiddag. 

Maarten stak onbedoeld een handje toe. De 

Blerickse veteraan doet zelf verslag. 

 

Wit: Peter Schoeber 

Zwart: Maarten van Laatum  bord 3 

Konings-Indisch, 4 pionnen aanval 

 

1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.f4 0–

0 6.Pf3 Pbd7 7.Le2 e5 8.fxe5 dxe5 9.d5 

Een voorbeeld hoe de zwarte stelling te be-

handelen is: Pion op c5, Paard f6-e8-d6 en 

dan met de pionnenopmars f5 of b5 het witte 

centrum aantasten. Dit moet natuurlijk goed 

voorbereid worden. Geïnteresseerden ver-

wijs ik naar her boek Die Kunst der Bauern-

führung (1956) van Hans Kmoch. Hij be-

handelt de hefboomwerking van pionnen. 

(In ons geval dus f5 of b5) 9...c6. Een ander 

voorbeeld  geeft het siliconenmonster. 

9…Pc5 10.Dc2 a5 11.0–0 De7 12.Pe1 b6 

13.Le3 Ld7 14.h3 Pe8 15.Pd3 Pxd3 16.Lxd3 

Pd6.  En ook in deze stelling kan zwart met 

de hefboom f5 gaan werken. 10.0–0 cxd5 

11.cxd5 Db6+ 12.Kh1 Pg4 13.De1 dia! 
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13....Pe3? Bij het doen van deze zet ging de 

zwartspeler er vanuit dat het paard geslagen 

zou worden. 14.Pa4 Ai, niet gezien. De 

dame moet de dekking van het paard losla-

ten. 14...Pxg2 Nog de beste praktische kans. 

Er volgt nu een tactische schermutseling, die 

de goedkeuring van het siliconenmonster 

krijgt. 15.Pxb6 Pxe1 16.Pxa8 Pc2 17.Tb1 

Pc5 18.Lg5 Pxe4 19.Le7 Pe3 20.Lxf8 Lxf8 

21.Ld3 Pc5 22.Pxe5 f6 23.b4 fxe5 24.bxc5 

Lxc5  1–0 
 

Mooi! Rest al met al nog… Nico. Vanwege mijn 

alom bekende bescheidenheid als laatste in de 

rij. Helaas een oud deuntje; een gewonnen stel-

ling verwelkt naar remise. Toch is er een opmer-

kelijke partijfase naar die ontweken winst! 

 

Wit: Peter Schotman 

Zwart: Nico van der Hoogt   bord 7 

 

Het spel na een Koningsindiër met dubbelfian-

chetto blijft vaak rustig. Zo ook hier. Tot zet 26. 

Zijne Witte Majesteit, het vlakke spel wellicht 

beu, meent  met een bord vol stukken zijn vei-

lige paleisje te moeten verlaten. En dat had hem 

de koninklijke kop moeten kosten. Beeld! 

 

 
 

Stelling na 26.Kg2-f3? De tijd begon al 

weer te dringen, maar toch zag ik al ras: 

26…Td7 27.Dc2 Txd1 28.Dxe1 en nu, ge-

achte lezers/essen? Inderdaad, goed gezien. 

28…Pxe4! De knol is taboe vanwege 

                                                 
2 Prima gezien. Ja, de VSV kookt over van het schaakta-

lent. 

dame verlies na 29.Kxe5 Df5+ 30.Kd5 

Dd7+ Dus Peter besloot tot de retirade 

29.Kg2  Maar nu zit er wederom een fraaie 

aan te komen. Namelijk? Wéér goed beke-

ken! 2 29…Dxh3+! Een dame-offer er ach-

teraan. 30.Kxh3 Pxf2+ met een familie-

schaak als slot van de drieklap wordt de 

derde pion en de dame opgehaald. Doordat 

ik 29…Pd2 trok, kwam het er dus niet van 

en rolde het naar een half ei. Jammer! 

 

Generaal totaal:  

Maastricht I – Venlo II: 1,5 – 6,5 

 

 

Toetje 

 

Er is nog plek. In blad 3 dit jaar had ik het 

over “Hoog Bezoek”. U weet nog wel, Da-

vidson. Nog hoger was de visite van Dr. 

Euwe in 1975 in De Staay. We zien op on-

derstaande foto vier simultaniërs, links wij-

len Theo van Spijk en Jacques Pietrzyk. En 

die twee rechts? Herkent u ze?  Oplossingen 

naar mijn mail-adres. Lak aan alle privacy!  
nvanderhoogt@hotmail.com 

(Afgebeelden zijn uitgesloten van deel-

name, over de uitslag kan niet worden ge-

bakkeleid) 

 

 1ste prijs: na loting, 1 consumptie in Limi-

anz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Foto: Hay Stevens 

 

Nico, november/ december 2018 
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BOEBS COLUMN 
Reorganisatie 

 

Door Boeb Jacobs 

 

U kent toch ook die 

domme vraag van 

niet-schakers: ‘Wat 

is er nu zo leuk aan 

schaken’? Terwijl ik 

zie dat collega-

schakers aarzelen, 

heb ik mijn ant-

woord direct klaar: 

‘Het naspelen van 

gewonnen partijen’.  

 

Met ingang van het seizoen 2018-2019 heeft 

de KNSB de externe competitie ingrijpend 

gereorganiseerd. Roept in het bedrijfsleven 

het woord reorganiseren alom schrik, en bij 

uitvoering doffe ellende op omdat er in de 

meeste gevallen minder mensen mee mogen 

doen, bij de KNSB is het juist de bedoeling 

dat er meer teams meedoen. Werden we in 

het seizoen 2017-2018 opgeschrikt doordat 

de bond gestaalde KNSB schakers in onze 

gemoedelijke regiocompetitie toeliet, nu 

gaat de bond verder. 

 

In het Schaakmagazine van oktober j.l. legt 

Monique van Griendt de nieuwe indeling 

uit. In het paginagrote artikel schrijft Moni-

que o.a. dat de nieuwe indeling spelers, lees 

LiSB-spelers, van de KNSB de kans krijgen 

zich te meten met sterke KNSB spelers. Of 

veel spelers naar deze kans uitkijken valt te 

bezien. Aan dergelijke  partijen is voor beide 

spelers immers weinig eer te behalen. De 

ene loopt kans veel Elo-punten te verliezen. 

De ander loopt tegen een vrijwel zekere nul 

aan. Schaakwedstrijden organiseren tussen 

gelijkwaardige tegenstanders moet het doel 

zijn. 

 

In het genoemde artikel in Schaakmagazine 

meldt de KNSB dat de externe competitie 

met maar liefst 207 teams is uitgebreid. 

Door die uitbreiding is status verloren 

gegaan. In de oude regeling speelde je niet 

zomaar in de KNSB-competitie. Er werd 

enig niveau verwacht. KNSB-speler zijn 

was toch een soort titel. 

 

Overigens is de fabelachtige uitbreiding niet 

het gevolg van een niet te stuiten stroom van 

nieuwe leden, maar doordat teams (soms 

van fusie-achtige samenstelling) in het 

weekeinde, en ook op doordeweekse club-

avonden, zowel landelijk als in de regiocom-

petitie, mogen uitkomen. Spelen op club-

avonden heeft het nadeel dat het team dan 

laat in de avond, in winterweer, nog terug 

naar huis moet rijden. Terwijl de volgende 

ochtend vroeg het werk of de school weer 

wacht. 

 

Lof en waardering moet er zijn voor mensen 

binnen de KNSB die modellen bedenken om 

het schaken in het algemeen en de externe 

competitie in het bijzonder aantrekkelijker 

te maken. Op dit punt heeft de bond een 

goede mogelijkheid laten liggen. Door de re-

geling in te voeren dat teams naar speel-

sterkte moeten worden opgesteld worden 

wedstrijden aantrekkelijker, zuiverder en 

sportiever. 

 

Hoe mijn schaakcollega`s over de nieuwe 

organisatievorm denken weet ik natuurlijk 

niet, maar bij mij roept het enige verwarring 

op. Want opeens zie ik dat mijn goede 

schaakvriend John de Laat op het eerste bord 

van Venlo één figureert. 

Reken maar dat John de opstelling uitknipt 

om die vervolgens in het familiealbum te 

plakken. Om later tegen zijn kleinkinderen 

te kunnen zeggen: ‘Kijk, opa John speelde 

in zijn jonge jaren een aardig potje schaak, 

ik speelde in Venlo 1 op het eerste bord’. 

 

Of de uitbreiding van de KNSB-competitie 

het beoogde effect heeft moet de tijd uitwij-

zen. De bond heeft er twee jaar voor uitge-

trokken.  
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Boekrecensie 

  
Door: Nico van der Hoogt 

 

 

 

 

Koningen van het schaakbord 
 

 
 

 
 

“Een ode aan fascinerende stoet ge-

nieën” 

 Zo pakte verslaggever Roel Wiche afgelo-

pen donderdag 22 november j.l. tot mijn 

blijde verrassing breed uit in het sportkatern 

van “de Limburger”. Die exponentieel toe-

nam toen bleek dat het handelde over het 

jongste boek van VSV-erelid, IGM Paul van 

der Sterren. Aanleiding voor het interview 

met Paul was natuurlijk ook de actuele strijd 

om het wereldkampioenschap tussen Mag-

nus Carlsen en Fabiano Caruana. Ook, want 

we moeten natuurlijk wel onze prioriteiten 

goed in gaten blijven houden… 

Paul portretteert in zijn nieuwste boek alle 

wereldkampioenen uit de geschiedenis. Van 

François-André Danican Philidor tot Mag-

nus Carlsen. De briljante Morphy, Tovenaar 

Tal en het enigma Robert Fischer. Paul in 

het artikel:  

“Wat al die kampioenen verenigt, is dat ze 

vrijwel allemaal genieën waren […] De hele 

wereld sprak over hen, altijd waren alle 

ogen op hen gericht.” Uiteraard wordt ook 

Dr. Euwe niet vergeten. Paul weer: “Met 

zijn burgerlijke, onkreukbare imago was de 

altijd hoffelijke wiskundeleraar uit Amster-

dam een witte raaf in de bonte eregalerij van 

de schaaksport.” 

De kampioenen worden door Paul weer tot 

leven gewekt door hun biografieën, be-

roemdste partijen en spelkarakteristiek te 

beschrijven. Tegelijkertijd volgen we de in-

grijpende veranderingen van het spel zelf. 

Mede door de opmars van de loeisterke 

schaakprogramma’s, is er een nieuwe di-

mensie aan het schaken toegevoegd. 

Paul sluit af in de krant met:  

“Na voetbal is schaken de meest verspreide 

sport ter wereld. Het heeft oorlogen en tij-

den van onderdrukking overleefd. Grote 

denkers, mensen die ergens onbegrijpelijk 

goed in zijn, zullen altijd een enorme aan-

trekkingskracht blijven uitoefenen.” 

 
“Koningen van het schaakbord” 

Auteur: Paul van der Sterren 

Pagina’s 267 

Uitgever: Thinkers Publishing 

Jaar: 2018 

Te bestellen o.a. via:  
http://www.debestezet.nl/catalog/pro-

duct_info.php?products_id=4036 

Naast Pauls artikel staat een kort verslag van 

de 9de pot Carlsen – Caruana (rem.) met: 

“Carlsen zat achter het bord met een blauw 

oog. De titelhouder was tijdens een voetbal-

potje op de rustdag in botsing gekomen met 

het hoofd van een tegenstander […] Hij kon 

er de humor nog wel van inzien. Er komt 

meer vuur in de strijd, meldde hij.” 

Het zijn dus toch ook maar mensen! 

Nico, november 2018 

http://www.debestezet.nl/catalog/product_info.php?products_id=4036
http://www.debestezet.nl/catalog/product_info.php?products_id=4036
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DER TEGERNSEE  

IST BEZAUBEREND!! 
 

Door Geert Hovens 

 

Hallo Schachfreunde! Ich bin wieder da!! 

Nach 4 Jahren in Ruhestand. aldus het korte 

stukje op onze website. Inderdaad was ik 

vier jaar niet in Bad Wiessee geweest we-

gens Filosofische Bespiegelingen. Die mij 

tot het uiteindelijke inzicht brachten dat ik 

het toch wel node gemist had, deze schaak-

vakantie. Het is waarlijk goed toeven in de 

prachtige omgeving van de Tegernsee, met 

mooie wandelroutes, schitterende verge-

zichten en een uitstekend georganiseerd 

toernooi.  

 
 

De Offene Internationale Bayerische 

Meisterschaften worden al sinds 1997 ge-

houden in Bad Wiessee. In 1999 bezocht  ik 

voor de eerste maal het toernooi en speelde 

al gelijk in de eerste ronde tegen de latere 

toernooiwinnaar Alexander Shabalov. In de 

jaren daarna waren onder andere Ulf An-

dersson en Linke Mik mijn tegenstanders. 

Ulf was er ditmaal weer bij, maar Michael 

heb ik in velden noch wegen waargenomen. 

Al deden zich wel enkele Linke-Mik-frag-

mentjes voor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linke Mik fragment 1: 

 

 
 

Uit de partij van de eerste ronde tegen de Fin 

Martti Hamina. Gaat mijn paard op b4 nu 

verloren??  Nee, dus. Tot mijn grote opluch-

ting zag ik dat ik na Da3 via een zoge-

naamde röntgenaanval de loper op d3 voor 

het paard terugkrijg. Oef!! 

 

 
 

Op bovenstaande plaat onmisbaar zichtbaar: 

de geslagen pionnen, het bordnummer en het 

krachtvoer. 

 

Korten we Linke Mik nu af tot LM dan is 

ook de invulling Laconiek Momentum mo-

gelijk.  Dat doet zich voor als je duidelijk 

beter en zo goed als gewonnen staat en je 

meent je een zet te kunnen veroorloven die 

later door Fritz en consorten als blunder in 

het kwadraat wordt gekwalificeerd. 
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Laconiek Momentum nr. 1 

 

Jaja, die Rode pijl geeft aan wat ik wilde met 

zwart, maar die kleine Groene had ik dus 

even overzien. Maar gelukkig volgde Pf6+.  

 

Het volgende fragment wil ik jullie niet ont-

houden, geen Linke Mik dit keer, maar een 

Krachtzet. Uit dezelfde partij tegen Markus 

Leitz, enkele zetten later. 

 

 
 

Hier komt een beetje psychologisch inzicht 

wel van pas. Markus heeft net De1 gespeeld 

en remise aangeboden. Wat zou hij nu doen 

na Ta2 schaak? 

Te2 dus, de enige zet trouwens, waarna De3 

de partij met een kruispenning besluit. 

Amen. 

 

Het toernooi werd dit jaar voor de tweede 

keer gehouden op het prachtige Gut Kalten-

brunn, een voormalige boerderij die vorig 

jaar tot restaurant en zalencomplex is omge-

toverd. Vijfhonderd schakers speelden ver-

spreid over twee ruimten, waarvan het ge-

wone titelloze volk in de enorme varkensstal 

met luchtwassers. 

 

 
 

Geen varkens, maar schakers. Niet op de 

foto zichtbaar (of je moet inzoomen tot je 

een ons weegt) zijn de vliegen, die menige 

schaker op de zenuwen werkten. De mythe 

dat een schaker geen vlieg kwaad doet, werd 

hier daadkrachtig de kop ingedrukt. 

 

Even bevrijd van de zorg voor de Leeuwen, 

Tijgers, Olifanten en Buffels, kom je in de 

derde ronde tegenover Fuchs, Harald te zit-

ten. Een vos, niet sluw genoeg, maar op weg 

naar de zege kreeg ik last van Laconiek Mo-

mentum nr 2. 
 

 
 

Of eigenlijk al LM nr. 3, want al eerder had 

ik na de stukwinst de pion op c5 
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‘verschenkt’. Na Le5 verdwijnt mijn sterke 

loper en moet ik vechten voor de remise. 

(vos-tijger remise). 

Ik blijf nog even in de dierennamenmodus: 

in ronde 4 met wit mag ik het opnemen tegen 

FM Löw. 

 

Geen Löwe, maar toch. Met secuur verdedi-

gen en medewerking van een flink aantal ir-

ritante vliegen, bereikte ik een gelijkspel. 

(tijger-leeuw remise). 

 

Voor het toernooi had ik al besloten tot het 

verlaten van mijn vaste beginzet e4. Door 

met d4 te beginnen zette ik de opponenten 

op het verkeerde been. Je speelt altijd e4, 

zeiden ze verontwaardigd. Ja, zei ik, ik ex-

perimenteer graag. Tweemaal werd ik hard-

handig van het bord gezet, maar drie remises 

tegen op papier sterkere tegenstanders is zo 

gek nog niet. 

 

In de laatste twee partijen kwam ik zelfs ge-

wonnen te staan, maar geheel in stijl en ken-

nelijk onontkomelijk volgden LM3 (4) en 

LM 4(5). 

 

 
Laconiek Momentum nr. 3(4) 

 

In de achtste ronde speel ik met wit tegen 

Marcus Römhild. Als ik er niet doorheen 

kom met mijn stuk meer, heeft zwart goed 

tegenspel dacht ik met zijn pionnenover-

wicht.  

Onder het motto: zwart moet mat, offer 

ik hier eerst de toren op f4 en vervolgens de 

loper op g7, klaar voor de Eeuwige Roem. 

Net niet dus. Geen eeuwige roem maar eeu-

wig schaak en slechts een half puntje. 

 

  
Analyse Momentum 

 

Zondagmorgen 4 november, 10 uur. 

 

Na een ferme wandeling van ruim 50 minu-

ten ben ik helemaal klaar voor de laatste pot. 

Wederom met wit, ditmaal is Norbert Hall-

mann mijn tegenstander. 

 

Met een schitterende breekzet e4 heb ik een 

pion veroverd en als ik het rustig speel, dan 

kan er niks gebeuren. 

Edoch…. 

 

 
Laconiek Momentum nr. 4(5) 
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Misschien zat er een vlieg in mijn oog. Met 

een stukkenruil kan ik hier de tweede pion 

gaan winnen:  
 

 

Hovens,Geert - Hallmann,Norbert 
 

23…, Lb7 24.Lxd7 Dxd7 25.Pb6 De6 

26.Pxd5 Lxd5 27.Dxd5 Dxd5 28.Txd5 Tc8  
 

Maar de laatste zwarte toren komt binnen en 

wit moet gaan verdedigen. Gelukkig hou ik 

de schade beperkt en kan het toernooi afslui-

ten met 4½ punt. En een fantastisch mooie 

plek op de ranglijst: nr. 222. 

 

Als uitsmijter of toetje krijgen jullie nog de 

slotzetten van deze partij. 

 

 

29.Le3 Tc3 30.Lg1 Kf7 31.Td1 Tc2 

32.Ta1 Ke6 33.g3 h5 34.Lb6 h4 35.gxh4 

Lxh4 36.Kg1 Kd5 37.Td1+ Ke4 38.e6 

Kxf4 39.Ld8 Lxd8 40.Txd8 Te2 41.Td4+ 

Ke3 42.Td1 Kf4 43.Td4+ Kf3 44.Td3+ 

Ke4 45.Td1 Kf4  

½–½ 

 

 

 
 

 

Toernooiwinnaar van de 22. OIBM werd de 

Letse GM Igor Kovalenko. 

 

Geert Hovens 

 

 
‘Bayerische Eröffnungsfeier’ van het toernooi  (foto website) 
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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 do-

minee’ . Theater Suus, Zwolle  

 

mailto:piet.thijssen@hetnet.nl
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INTERNE COMPETITIE, per 22 november 2018 
Cyclus najaar 2018 

 

Door Geert Hovens  

 

 
LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Peter Schoeber  1 0 0 1 1 0 0 3 

2 Maarten Strijbos 0  0 0 1 1 1 0,5 3,5 

3 Siem van Dael 1 1  1 1 1 1 0,5 6,5 

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

5 Marc van der Lee 1 0 0 0  0 0 0 1 

6 Hans van Mulekom 0 0 0 0 1  0 0 1 

7 Dirk Bergmans 1 0 0 0,5 1 2  0 4,5 

8 Max Warmerdam 1 0,5 0,5 1 1 1 1  6 

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

1 Robert Meilink  1 0,5 1 0 0 0  1 1  0 4,5 

2 Piet Thijssen 0  1 0,5 0 1  1 1  0,5 1 6 

3 Frank van Overbeek 0,5 0  0 0,5  0   1 0 0 2 

4 Frans Hol 0 0,5 1   0,5 0  0 0,5 0 0 2,5 

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

6 Geert Hovens 1 0  0,5 1  1 1 1 0,5 1  7 

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

8 Miki Nieczyporowski  0   0 0 1  1 1 1 1 5 

9 John de Laat 0 0  1 0 0 0,5 0  0,5  0 2 

10 Hans Leenders 0  0 0,5  0,5 0 0 0,5  0  1,5 

11 Jan op de Laak  0,5 1 1 0,5 0 0,5 0  1  0 4,5 

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

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

1 Peter Timmermans  0,5 0 1 0 1 1 1 1   1 6,5 

2 Gerard in 't Veld 0,5   0,5 0,5 0  0 1  0,5 0,5 3,5 

3 Sjraar Munten 1   0 0  0,5 0   0 0 1,5 

4 Jean Paul Joosten 0 0,5 1      0  0,5 0 2 

5 Mart Dael 1 0,5 1   0  0 1  0,5 0 4 

6 Ger van Leipsig 0 1   1  0  1    3 

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

8 Bernd Schäfers 0 1 1  1  1  1  1 0 6 

9 Maria Rahawadan 0 0  1 0 0 0 0    1 2 

10               

11 Jochen Girbig  0,5 1 0,5 0,5  1 0    1 4,5 

12 Dick Kappert 0 0,5 1 1 1  0,5 1 0  0  5 
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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 0,5 1  0,5 0,5   5 

2 Abdul Raouf Mamund 0,5   1 0 1  0 1  1  4,5 

3 Peter Smith 0   1 0,5   1  1 1  4,5 

4 Ben Mikmak  0 0    0  0 0 0  0 

5 Jacqueline Verplakke 0 1 0,5     0 0 0,5   2 

6 Piet Kuntzelaers 0,5 0     1 1 0  0,5  3 

7 Kees Tiesinga 0   1  0    0 1  2 

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

9 Heinz Dittmann 0,5 0  1 1 1  0,5  0,5   4,5 

10 San van Dael 0,5  0 1 0,5  1  0,5  1  4,5 

11 Boeb Jacobs  0 0 1  0,5 0 1  0   2,5 

12               

 

 

Rapid competitie VSV 2018-19       

       

Rangschikking na Ronde 10 - 22-11-2018       

Pos Naam                            Prt   W   R   V  Score      Pos Naam                      Prt   W   R   V  Score      
  1 Ger van Leipsig                  8   5   0   3  700,0      21 Hans van Mulekom    2   0   1   1  372,0  
  2 Jan op de Laak                   6   4   0   2  698,3       22 Miki Nieczyporoski     2   1   0   1  369,0  
  3 Shafiq Sekandri                 8   7   0   1  687,3       23 Jos Kempen                 2   0   1   1  356,5  
  4 Piet Thijssen                      6   4   0   2  687,0       24 Kim Clabbers               0   0   0   0  333,6  
  5 Gerard in 't Veld               6   3   1   2  642,8    25 Siem van Dael             0   0   0   0  329,3  
  6 Frank van Overbeek        4   2   0   2  550,0   26 Dirk Bergmans            2   2   0   0  328,3  
  7 Abdul Raouf Mamund     6   2   1   3  545,6    27 San van Dael               0   0   0   0  325,0  
  8 Maria Rahawadan            4   2   0   2  522,0    28 Jochen Girbig              0   0   0   0     

  9 Ad Burgmans                     2   1   1   0  510,5    29 Joshua Ekker               2   1   0   1  319,7   
 10 Frans Hol                          3   2   0   1  494,6    30 Bas van der Grinten   0   0   0   0  312,0   
 11 Robert Meilink                2   1   1   0  473,0    31 Geert Hovens              0   0   0   0  303,3   
 12 Ben Mikmak                    8   2   0   6  449,0   32 Karl Jacobitz                0   0   0   0  299,0  
 13 Nico van der Hoogt        4   1   1   2  445,6   33 Dick Kappert               0   0   0   0  294,6   
 14 Piet Kuntzelaers             2   1   0   1  437,0   34 Boeb Jacobs                2   2   0   0  291,7  
 15 Peter Timmermans        6   1   1   4  436,5   35 Gerben Oosterbaan  0   0   0   0  286,0  
 16 Heinz Dittmann              4   2   0   2  436,0   36 Bernd Schäfers           0   0   0   0  281,6  
 17 Laurens Ekker                 4   1   1   2  430,1   37 Hans Leenders           1   0   0   1  256,0  
 18 Mart Dael                        2   1   0   1  403,0   38 Sjraar Munten           2   0   0   2  252,0  
 19 Henk van Gool               2   1   0   1  399,0    39 Peter Smith                2   0   0   2  248,0  
 20 Peter Schoeber              6   1   1   4  385,8         
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INTERNE ELO RATING Per 15 november 2018 
 

Door Robert Meilink 

 

Peter Timmermans  (+70) is de hoogste ELO stijger, gevolgd door Laurens Ekker (+48) en 

Jochen Girbig (+46). Ook opmerkelijk is de vierde plaats van Jacqueline Verplakke (+44)

  

 

Speler 
Progres-
sie 

Begin 
seizoen 

18-11-18   Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

18-11-18 

Alkhazashvili,O. 0 2170 2170  Leenders H -27 1630 1603 

Bergmans D 11 1970 1981  Leipsig G van 19 1469 1488 

Borghouts H 0 1688 1688  Lietz B -27 1489 1462 

Burgmans A -23 1560 1537  Mahmund A.R 28 1256 1284 

Busch, C. 0 2127 2127  Meilink R 6 1678 1684 

Clabbers K 0 1660 1660  Mertens F 0 1901 1901 

Dael M 12 1461 1473  Montignies R 0 2201 2201 

Dael van Siem 36 2091 2127  Mulekom H van -16 1831 1815 

Dael van San -3 1234 1231  Munten G -40 1512 1472 

Daniel, J. 0 2271 2271  Nabuurs J 0 2235 2235 

Dierx G 0 1865 1865  Nabuurs M 0 2158 2158 

Dittman, H 15 1267 1282  Neuer, T. 0 2071 2071 

Ekker, L. 48 1598 1646  Nieczyporowski M 37 1683 1720 

Fehmer C 0 2055 2055  Oosterbaan G 13 1291 1304 

Girbig, J. 46 1395 1441  Orlov, A. 0 2480 2480 

Gool H van 13 2114 2127  Overbeek, F. van -24 1628 1604 

Gool R van 0 2234 2234  Rahawadan M 7 1334 1341 

Grinten B van der 3 1812 1815  Rievers J 0 1949 1949 

Guddat J 0 2131 2131  Schäfers, B. -14 1670 1656 

Hol, F. 0 1529 1529  Schoeber P -2 1927 1925 

Hoogt N van der 0 1772 1772  Smith P 4 1333 1337 

Houwen A 0 1168 1168  Smith T 0 2198 2198 

Hovens G 17 1849 1866  Spijk H van 0 1730 1730 

Jacobitz K 0 1573 1573  Strijbos M -43 2299 2256 

Jacobs B -30 1391 1361  Thijssen P -14 1865 1851 

Joosten JP -18 1483 1465  Tiesinga C 6 1088 1094 

Kappert D -13 1604 1591  Timmermans P 70 1377 1447 

Kempen J -4 1223 1219  Veld G in 't -27 1574 1547 

Kuntzelaers P -22 1436 1414  Verplakke J 44 947 991 

Laak J op de 0 1664 1664  Warmerdam M 22 2180 2202 

Laat J de -46 1712 1666  Welzel, P. 0 2236 2236 

Lee M van der -7 1822 1815      
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