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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2019-2020  nr. 2,  december 2019 

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

van 17 juni 1952. 
 

 

Voorzitter G. in ´t Veld gerard@dvlop.nl 

 Adriaan Flinklaan 4, 5915 JG Venlo  06-13854206 
  

Secretaris  B. van der Grinten                     bvdgrinten@ziggo.nl 

     Rijnbeekstraat 35, 5913 GA  Venlo     077-3523420 

   
  

Wedstrijdleider/ G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 

    jeugdleider 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 

 

Speelzaal 

  

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 2019 Piet Thijssen 

Personalia Bas van der Grinten 

Mededelingen  Redactie 

(Inter)Nationale Kampioenschappen Redactie 

KNSB competitie R2: LSG 2 - Venlo 1 Henk van Gool 

Geerts Column: Schakie Splinter op schaakvakantie Geert Hovens 

Boebs Column: De geschiedenis van een schaakbord Boeb Jacobs  

Jumbo Benders Actie Gerard in ‘t Veld 

Interne Zaken + Oude Doos: Schaakkruimels Nico van der Hoogt 

Interne Competitie per 21 november 2019 Geert Hovens 

Interne Elo-rating per 14 november 2019 Robert Meilink 

Ledenlijst december 2019 Bas van der Grinten 

 

 

KPROGRAMMAK 
 
December 2019 

05-dec-19 don. interne competitie + rapid  

08-dec-19 zon. 3e ronde LiSB-bondscompetitie Venlo 1 is vrij! 

08-dec-19 zon. 3e ronde LiSB-bondscompetitie Blerick 1 - Venlo 2 

12-dec-19 don. interne competitie + rapid  

14-dec-19 zat. 4e ronde KNSB-bondscompetitie UVS 1-Venlo 1 

14-dec-19 zat. 4e ronde KNSB-bondscompetitie ASV 3-Venlo 2 

16-12-19 maan. BSV Open ronde 3 Blerick 

19-dec-19 don. interne competitie + rapid  

27-dec-19 vrij. 8e A74 toernooi 40+ Tegelen 

    

Januari 2020 

02-jan-20 don. Gongschaaktoernooi  

5-jan-20 zon. Persoonlijk Jeugd Kampioenschap Limburg Tegelen/Blerick/Venlo 

05-jan-20 zon. Nieuwjaarstoernooi t Pionneke 

09-jan-20 don. interne competitie + rapid  

10-jan-20 vrij. TATA Steel tournament Wijk aan Zee 

16-jan-20 don. interne competitie + rapid  

18-jan-2010 zat. Open Noord Limburgse snelschaak kampioens. Horst 

23-jan-20 don. interne competitie + rapid  

30-jan-20 don. interne competitie + rapid  

 

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: 16 januari 2020   
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KPERSONALIAK 

Aanmeldingen:  geen 

Afmeldingen:         Siem en San van Dael, Abdul Raouf Mamund  

Adreswijzigingen:  Jacqueline Verplakke, Burgemeester Hendrixhof 27 Reuver 

   

KMEDEDELINGENK 
• In het weekend van 26 en 27 oktober 2019 nam Joep Nabuurs  deel aan het First Euro-

pean Janggi Championship in Hamburg. Janggi  is Koreaans schaken. Aan het eind van 

het weekend vond hij zich terug op de tweede plaats. 

• Op 29 oktober 2019 werd het 23e Senioren Schaaktoernooi voor 50-plussers in Veldho-

ven gehouden. In de ‘jongeren’ groep werd Peter Schoeber tiende. In de ‘ouderen’ groep 

werd Piet Thijssen tweede,  Jan op de Laak zesde en Piet Kuntzelaers twintigste. 

• Het nieuwe KNSB ratingoverzicht van 1 november 2019 is uit. De top 3 stijgers van de 

Venlose Schaakvereniging bestaat uit de volgende spelers: 

• Bernd Schäfers + 55 (naar 1885) 

• Peter Timmermans + 44 (naar 1338) 

• Mart Dael +35 (naar 1468). 

De hoogste rating houder van onze club is Max Warmerdam met een rating van 2512. 

• In het Montenegrijnse Ulcinj werd het 35th European Club Cup toernooi gehouden, het 

open Europees kampioenschap voor clubteams. Max Warmerdam deed mee met zijn 

team MuConsult Apeldoorn. Max haalde 2,5 punt uit 7 wedstrijden. 

• Na de ‘Nachtmerrie van Leiden’, zie het verslag van Henk van Gool in dit Vizier, volgde 

in ronde 3 de herrijzenis van Venlo 1 tegen Spijkenisse. Deze wedstrijd werd met 6,5-

3,5 gewonnen. 

• Geert Hovens beschrijft uitgebreid zijn belevenissen op schaakvakantie aan de Te-

gernsee. Zie bladzijde 11 van dit Vizier. 

• Op zondag 10 november 2019 werd de tweede ronde van de LiSB competitie gespeeld. 

Venlo 1 en 2, niet te verwarren met Venlo 1 en 2 in de KNSB competitie, speelden uit 

in de LiSB-onderbond.  Horst - Venlo 1: 2-4. 't Pionneke 2 - Venlo 2: 6-0 

• Het oude schaakbord van columnist Boeb Jacobs gaat 100 jaar terug en Boeb mijmert 

wat dit bord allemaal heeft gezien. 

• Tussen 11 november 2019 en 11 maart 2020 ontvangen klanten bij Jumbo Benders 

(Venlo én Blerick) bij besteding van iedere €10,- aan boodschappen 1 waardepunt (vou-

cher). De Venlose Schaakvereniging doet ook mee. Zie bladzijde 15 van dit Vizier. 

• Tenslotte strooit Nico van der Hoogt in zijn rubriek Interne Zaken + Oude Doos wat 

schaakkruimels in het rond. Eén kruimeltje gaat over de wedstrijd Venlo 2 tegen Mook, 

het andere kruimeltje leidt zowaar naar een schaakreus: Géza Maróczy (1870-1951).   
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(INTER)NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 

 
Dat Joep Nabuurs een begenadigd speler 

van het Chinees schaken (Xiangqi) is 

wisten we al uit zijn succesvolle deelname 

aan het 3rd World Xiangqi Team Open in 

2018 in Toronto, Canada. 

Maar nu blijkt hij ook de Koreaanse variant 

daarvan goed te beheersen. Deze variant 

wordt Janggi genoemd. 

 

Joep Nabuurs (rechts) tijdens de negende en laatste ronde tegen Lyba, foto Facebook 

 

 

Op zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2019 

heeft hij deelgenomen aan het First Euro-

pean Janggi Championship in Hamburg. 

Aan het eind van het weekend vond hij zich 

terug op de tweede plaats. 

 

De eerste 5 plaatsen zijn: 

Handi Xue (GER) 63 points 

Joep Nabuurs (NED) 56 points 

Jeremy Scherzer (FRA) 49 points 

Dmitry Rumiancev (RUS) 35 points 

Krzysztof Sieja (POL) 35 points 

 

Facebook vermeldt ook nog dat…’the cele-

bration had a musical moment with Joep Na-

buurs at the piano and Jeremy Scherzer as 

voice, who sung with great talent the Korean 

song "Arirang" (in Korean!!!).’ 
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KNSB COMPETITIE RONDE 2: LSG 2 - VENLO 1: 8,5 – 1,5 

 
2 november 2019 

 

Een nachtmerrie in Leiden 

Door Henk van Gool 

 

Een paar weken voor deze wedstrijd zag het 

er naar uit dat het halve team afwezig zou 

zijn. Gelukkig viel dat nog enigszins mee, 

maar vier afzeggingen betekende wel dat er 

een bloedtransfusie vanuit Venlo 2 noodza-

kelijk was. 

 

Het was koffiedik kijken hoe de verhoudin-

gen lagen tussen Venlo en LSG 2. Enkele 

spelers van LSG 2 hadden meesterklasse er-

varing, maar op rating was het verschil 

klein. Vorm en toewijding spelen echter ook 

een rol. De Leidenaren waren fanatiek. Dat 

bleek uit hier en daar een gebalde vuist als 

er weer een punt begroet mocht worden. 

Ook in de teamopstelling was alles uit de 

kast gehaald en werd een lager gerate speler 

geofferd tegen onze GM Andrei. Belangrijk-

ste was echter de focus die de Leidenaren 

aan de dag legden. Hun wil om te winnen 

zorgde voor complete overgave aan het spel. 

Elke zet werd op een weegschaal gelegd. In-

dividueel lieten de Leidenaren in hun par-

tijen dan ook bijna geen steek vallen. 

 

Het Venlose team ontmoette aldus een vast-

beraden ploeg die in bloedvorm bleek te ver-

keren.  Dan moet je als ploeg zelf ook uitste-

kend in je vel steken om een kans te maken 

tegen deze vechtmachine en dat was bij ons 

helaas niet het geval. Één voor één vielen de 

Venlonaren om. Het was aan Andrei en Joep 

te danken dat het geen 10 – 0 werd ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord 1 

Andrei Orlov – Albert Termeulen 

1 – 0  

 

Andrei beukte zijn opponent met bruut ge-

weld omver. Terwijl de stukken van de Lei-

denaar hoegenaamd niets deden had zo’n 

beetje elk stuk van Andrei wel een aanvals-

object. De executie volgde snel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Pxf7, Txf7 21.Txa7, Tb8 22.Lxf7+, 

Dxf7 23.Dxf7+, Kxf7 24.c4 zonder dames 

op het bord rukt het witte pionnenduo ra-

zendsnel op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.., Lc8 25.c5, Txb5 26.c6, Td5 27.Tc7  

1 – 0  
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Bord 2 

Martin Roobol – Maarten Strijbos 

1 – 0  

 

Maarten kreeg een verrassend speelplan 

voor zijn kiezen. Hij probeerde het stellings-

probleem op tactische wijze op te lossen, 

maar geraakte in een slecht eindspel ver-

zeild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De crux in deze stelling is de slechte loper 

op f8. Martin maakt hier gebruik van om een 

belangrijke pion te winnen. 

36.Tc8, Le7 37.Ta8, Tb4 38.Txa3  

Maarten won de pion nog wel terug door 

met zijn toren pion f3 te veroveren, maar on-

dertussen marcheerde wits vrije b-pion on-

gehinderd naar de overkant. 

 

Bord 3 

Joep Nabuurs – Michiel van Wissen 

½ - ½  

 

Deze partij had in een zege voor Joep moe-

ten eindigen, maar onze normaal zo dege-

lijke puntenmachine schoot een voor zijn 

doen zeldzaam grote bok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.Lxc7??, Dxc7 en nog voordat Joep met 

zijn hand naar zijn toren reikte om Td3+ te 

spelen, daalde bij hem het besef in dat zijn 

toren gepend staat. Toen moest hij naarstig 

op zoek naar de noodrem om althans nog 

een half punt te redden. Gelukkig verzeker-

den zijn overvloed aan pionnen hem de re-

mise. 

 

Bord 4 

Eelke Wiersma – Rudi van Gool 

1 – 0  

 

Rudi kende de details van de openingsvari-

ant die hij op het bord had niet goed meer en 

werd na een onnauwkeurige zet verrast door 

een stukoffer op de koningsstelling. Rudi 

trachtte met een tussenzet nog materiaal te-

rug te krijgen maar werd daarop door een 

nieuw stukoffer in verlegenheid gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In plaats van het op het eerste gezicht logi-

sche 20.c3 vond Eelke nog wat beters: 

20.Txe5!! offert tijdelijk Lh7 maar dat ma-

teriaal gaat Eelke terug krijgen. 20.., Kxh7 

21.Th5+, Kg6 22.Tg5+, Kf6 23.Td4, a5 

24.a3, Lxa3 wat anders? Op 24.., Le7 volgt 

25.Tf4 mat! 25.bxa3 en de witte pluspion op 

de h-lijn besliste de partij. 
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Bord 5 

Philipp Welzel – Peter Passenier 

0 – 1  

 

Ook Philipp kwam niet lekker uit de opening 

en raakte in het vroege middenspel op tacti-

sche wijze een belangrijke pion kwijt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.., Pxf4 16.gxf4, Pxe2+! 17.Pxe2, Lxb2 

In het vervolg bood Philipp nog hardnekkig 

tegenstand in een eindspel met ongelijke lo-

pers en een toren maar hij kon een nederlaag 

toch niet voorkomen. 

 

Bord 6 

Alexander Polak – Henk van Gool 

1 – 0  

 

 

Een huisanalyse bracht me op het idee van 

een nieuwe opzet in een zijvariant van het 

Siciliaans. Ik stond na de opening dan ook 

prima, moest echter even later een moeilijke 

keuze maken of ik mijn a-pion moest opspe-

len of niet. Uiteraard koos ik verkeerd en dat 

kwam me duur te staan. Ik dreigde mijn b-

pion te verliezen en trachtte wanhopig nog 

op koningsaanval te spelen. Dat mislukte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier houdt 26.., Pd8! 27.Txb4, Pc6 28.Ta4, 

Pxa5 29.Txa5, Txb6 de stelling nog in 

evenwicht. Reeds in tijdnood besloot ik alle 

schepen achter me te verbranden en alles op 

de aanval te gooien. 26.., Ted8 27.Txb4, 

Td1 28.Tf1, Pe5? Offert nog een pion maar 

ook na b.v. 28.., T1d2 29.Lxe6, Txc2 

30.Pd7, Lc8 31.Lb3 staat wit op winst. 

29.Lxe6+, Kg7 30.Pc4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.., Lf3!? Nog een aardigheidje, maar wit 

hoeft natuurlijk niet te slaan: 31.Pe3!, Txf1+ 

32.Kxf1, Lc6 33.f4 Zwart heeft geen spoor 

van aanval meer. Wit won het eindspel met 

zijn pluspionnen. 
 

Bord 7 

Christian Busch – Raoul van Ketel 

0 – 1  

Christian werd in het middenspel langzaam 

weggeschoven en kwam met de rug tegen de 

muur te staan. Vlak voor de tijdcontrole ging 

het definitief mis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier is 35.Tc1 nog hardnekkig. 35.Pd2? gaf 

de partij echter meteen uit handen. 35.., 

Txa3 36.Txa3, Pxa3 37.Tc1, Pb5 38.Pb3, 

Txc3 39.Tb1, Txb3! 0 – 1  
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Bord 8 

Andreas Vogt – Frans Mertens 

1 – 0  

 

Zit je op bord 8, krijg je nog steeds 2300 elo 

tegenover je. Frans maalde daar niet om en 

hield de partij lange tijd netjes in evenwicht. 

Totdat een op de 7e rij verschijnende toren 

zoveel druk gaf dat Frans een pion moest in-

leveren. Zelfs toen was het nog maar de 

vraag of het resterende eindspel met onge-

lijke kleur lopers verloren was, maar tegen 

twee verbonden vrijpionnen viel uiteindelijk 

niets te verzinnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.Txc8!, Txc8 33.Lxe6+, Kg7 34.Lxc8 , 

Lxe5 35.Lxf5, Lxb2 36.g3, a5 37.Ld3? (be-

ter 37.Ld7, b4 38.f4) 37.., b4 38.Lc2 zie dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.., Kf6? Hier biedt 38.., Lc1! (verhindert 

de pionopmars f2-f4) 39. Kf1, Kf6 40.Ke2, 

g4 goede remise kansen. 

39.f4!, gxf4 40.gxf4, Lc1 41.Kf2 en de vrij-

pionnen dwingen zwart een keer zijn loper 

te offeren waarna de witte randpion beslist, 

omdat wit zijn loper op het promotieveld 

kan richten. 

 

 

 

 

Bord 9 

Bas van der Grinten – Remmelt Otten 

0 – 1  

 

Onze secretaris deed zijn best een initiatief 

tegen de zwarte koning op touw te zetten. 

Hij offerde daarvoor een paar pionnen maar 

kreeg er niks concreets voor terug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Pf4, cxd4 14.Ph5, Tf7 15.Te1, dxc3 

16.Lh6, Le8 Wit kon zijn aanval niet ver-

sterken en werd in de tegenstoot opgerold. 

 

Bord 10 

Jan Hellenberg – Marc van der Lee 

1 – 0  

 

Marc hield zijn tegenstander lang in be-

dwang. Die moest door een heel klein gaatje 

beslissend voordeel zien te krijgen. Helaas 

voor Marc lukte hem dat ook nog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is maar een smalle doorgang, maar een 

tactische finesse beslist de partij. 

50.axb7, Tcxb7 51.Ta6+, Kc7 daar zit het 

probleem. Zwart zou graag 51.., Kd7 spelen 

maar dan wint 52.c6+ een toren. 

52.Txb7+, Txb7+ 53.Kc3, Kd8 54.Txe6, 

Te7 55.Td6+, Kc7 56.Kd3 en zwart gaf op. 
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Na de 8,5 – 1,5 vernedering was de ellende 

nog niet voorbij. We dachten in de buurt een 

chinees restaurant te kunnen bezoeken, maar 

die bleek niet te bestaan. 

Dan maar met de auto richting binnenstad op 

zoek naar een eettent. Maar in de smalle 

straatjes langs de grachten is het moeilijk 

een parkeerplek te vinden. Nadat onze auto 

zich helemaal vast had gereden en met 

moeite weer uit de doolhof te voorschijn was 

gekomen, hoorden we van degenen die op 

een nieuw adres ter plaatse waren dat dat 

restaurant helemaal vol zat. In een donker, 

koud, winderig en regenachtig Leiden, 

murw gebeukt door  een forse nederlaag, 

zonder plan en fatsoenlijke parkeerplek, 

daalde de motivatie om nog verder naar een 

eetgelegenheid te zoeken naar een diepte-

punt. Hongerig en uitgeput hielden we het 

voor gezien. Uiteindelijk werden de magen 

gevuld in een rustig restaurant langs de snel-

weg. Vele kilometers verwijderd van de 

nachtmerrie die Leiden heet. 

 

Individuele resultaten 

LSG 2 - Venlo 1: 8½-1½ 

Gemiddelde rating: 2193 - Gemiddelde ra-

ting: 2162 

Termeulen, Albert 2088 - Orlov, Andrei 2508 0 - 1 

Roobol, Martin 2287 - Strijbos, Maarten 2330 1 - 0 

Wissen v., Michiel 2254 - Nabuurs, Joep 2314 ½ - 

½ 

Wiersma, Eelke 2284 - Gool van, Rudi 2241 1 - 0 

Passenier, Peter 2175 - Welzel, Philipp 2247 1 - 0 

Polak, Alexander 2109 - Gool van, Henk 2141 1 - 0 

Ketel van, Raoul 2215 - Busch, Christian 2110 1 - 0 

Vogt, Andreas 2308 - Mertens, Frans 1954 1 - 0 

Otten, Remmelt 2091 - Grinten v/d, Bas 1938 1 - 0 

Hellenberg, Jan 2117 - Lee v/d, Marc 1835 1 – 0 

  

 

 

  

 

De tegenstander LSG 2, in ieder geval één van de tegenstanders verslagschrijver Remmelt Ot-

ten, kon zich wel inleven in de gemoedstoestand van de Venlonaren. 

 

Hij schreef hierover op hun website: 

 

‘Stel je voor: ruim twee uur op de snelweg, van Venlo naar Leiden. Dan nog wat nagelbijten in 

een file bij de Lammenschans. En vijf uur later met een oogst van 1,5 punten op 10 borden 

dezelfde weg weer terug moeten rijden terwijl het al donker wordt en af en toe regent. Dan 

besluit je toch vanzelf om nooit meer ‘klassiek’ te gaan schaken en voortaan lekker rapid of 

blitz te spelen? Ik had te doen met onze tegenstanders.’ 
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GEERTS COLUMN 

 
Schakie Splinter op schaakvakantie 
  

Ieder jaar eind 

oktober vindt 

bij de Tegernsee 

één van Duits-

lands grootste 

schaaktoer-

nooien plaats. 

Dat zijn de Of-

fene Internatio-

nale Bayerische Meisterschaften, afgekort 

OIBM. Sinds 1999 ga ik ernaar toe, inmid-

dels zijn we aanbeland bij toernooi nummer 

23. Meer dan 500 schakers nemen het in 9 

ronden tegen elkaar op. Ook Carsten 

Fehmer, spelend voor Venlo 1, doet mee 

aan het  toernooi. 

 

Het toernooi wordt sinds 3 jaar gespeeld in 

Gut Kaltenbrunn in Gmund (zie foto hier-

boven). 

 

Vorig jaar had ik het experiment  ‘Openen 

met 1. d4’ redelijk doorstaan, nu besloot ik 

met zwart de Hippo-verdediging uit te pro-

beren. Voor de niet-kenners: je zet de lo-

pers op b7 en g7, de paarden op d7 en e7 en 

op het juiste moment ga je een pion-door-

braak plegen. Tot zover de theorie. 

 

De praktijk leerde me dat de diagonalen 

werden gesloten en de stukken niet goed 

kunnen samenwerken. Je hebt weinig 

ruimte. Ik wil de opening niet meteen af-

schrijven, maar moet wel terug naar de stu-

deerkamer. Vier maal met zwart tegen een 

sterkere tegenstander leverde 4 nullen op. 

Helaas. 

U snapt dat  ik me dan beperk tot de wit-

partijen. De tegenstanders waren op papier 

minder, maar vooral tegen de jeugdige op-

ponenten moest ik oppassen en alles uit de 

kast halen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ronde 1 speelde ik tegen de Oostenrijker 

Hans Feigelbinder. Ik ga promoveren en 

wat doe je dan? Je gaat op zoek naar een 

extra dame. Het was echter nog redelijk 

vroeg in de wedstrijd en in de directe om-

geving was er geen dame geslagen. Dus 

wenkte ik de wedstrijdleider en die regelde 

een dame. De WL bleef nog even bij het 

bord staan, terwijl ik de promotiezet uit-

voerde.  

In slow motion ging dat als volgt: ik pakte 

met mijn linkerhand de pion op b7 en sloeg 

de toren op a8, die ik in dezelfde hand nam. 

Mijn handen zijn niet zo groot dus ik 

plaatste met mijn rechterhand de dame op 

het  bord. Oei, oei, dat kon niet door de 

scheidsrechterlijke beugel. Want ik mocht 

geen twee handen gebruiken.  

Mijn tegenstander kreeg er twee minuten 

bij, en ik kreeg een waarschuwing: bij de 

volgende onreglementaire zet had ik de par-

tij verloren. Slik! 

 

Toen de rookwolken waren opgetrokken 

fluisterde mijn tegenstander: ‘was war dass 

denn?’ Hij snapte er niets van. Maar ik be-

grijp de scheids wel, die is blij als hij een 

keer kan laten zien dat hij de regels kent.  

Opmerkelijk genoeg heb ik in een vorig 

Splinter iets geschreven over de onregle-

mentaire zet. Niet vermoedend dat mij ooit 
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zoiets zou overkomen. Overigens raakte ik 

in de partij niet van slag, 5 zetten later 

mocht ik 1-0 noteren. 

 

 
 

In mijn derde partij wederom een Oosten-

rijkse tegenstander, de 11-jarige Julian 

Jetzl. Hij schaakte behoorlijk goed, hieron-

der de slotstelling. Met de laatste zet Df2 

bood ik remise aan, hetgeen Julian feitelijk 

niet kon weigeren, hij was moe en had nog 

weinig tijd over. Ik zag dat na dameruil ook 

pion d6 gaat vallen en dan heb ik meer dan 

genoeg  compensatie voor de kleine kwali-

teit. 

Fritz gaat echter door met Dd3 en na Txb7 

komt de grote verrassing Lh6 en zwart gaat 

winnen. Maar Julian is Fritz niet (die wordt 

nooit moe) en accepteerde de remise. Daar 

kom ik goed weg! 

 

 

De speelzaal boven 

 

Houten balken, houten borden, houten stuk-

ken en 1 rode loper. 

 

 
 

Nadat ik in ronde 4 wederom een kansloze 

nederlaag kon noteren, was Mario Lindner 

het slachtoffer in de volgende partij. Zwart 

staat met de rug tegen de muur. Overigens 

heeft hij eerder wel gerokeerd, maar is de 

koning noodgedwongen terug op veld e8. 

Alle witte stukken staan goed. Fritz geeft 

mat in 19, mat in 16 of mat in 12. Wat doet 

zwart? Hij biedt remise aan, echt waar. Al 

weet ik niet meer of het bij deze stelling 

was of enkele zetten eerder. Welnu, ik 

voelde geen enkele aandrang om ook maar 

iets te zeggen. Ik had er geen woorden 

voor. 

 

De partij van ronde 7 tegen Clemens Lerchl 

in vier diagrammen. 

 

Stelling 1 

 

 

 

 

 

 

 

Ik offer een paard op f4 tegen twee pion-

nen. 

 

Stelling 2 

 

 

 

 

 

 

 

Zwart offert een paard op f3. 
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Stelling 3 

 

 

 

 

 

 

 

Ik moet de dame geven tegen loper en to-

ren. 

 

 

Stelling 4 

 

 

 

 

 

 

 

Zwart moet de dame geven voor toren en 

loper na Pf5, Dh3 en Lf1. 

 

 

Resteert nog het slotakkoord in ronde 9. Ik 

speel tegen Leo Jahnke Navarro. Vandaag 

wordt hij 10 jaar. Als ik het van te voren 

had geweten zat er misschien een remise-

aanbod in. Maar helaas gaat hij op  de 21e 

zet de fout in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste zet h6 verhindert de volgende 

niet: 22. Lg4 en Pf5 is gedwongen. Geluk-

kig is de lijdensweg kort:  

23. Pe4, Lg5?? 24. Pxg5, hxg5 25. Lxf5  

en stukwinst. Leo geeft op en gaat taart 

eten met zijn familie. 

 

 

Totaal 4,5 uit 9. Jammer van het mislukte 

experiment, maar de schaakvakantie was 

als totaal weer erg geslaagd. Volgend jaar 

vanaf november ben ik weer erbij. 

 

Geert Hovens 
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BOEBS COLUMN 
De geschiedenis van een schaakbord in 

een notendop 

 

Door Boeb Jacobs 

 

Net als bij de Ven-

lose schaakvereni-

ging (is het 1922 of 

1925?) is de pre-

cieze ouderdom van 

mijn schaakbord 

niet onbetwist. Maar 

in familiekringen 

denken ze dat het 

bord dit jaar 100 

jaar oud is. 

 

Het bord komt uit de nalatenschap van opa 

Lanjouw. De protestante familie Lanjouw, 

de naam komt van het Franse Anjou, 

vluchtte in de achttiende eeuw om aan ver-

volging te ontkomen naar Nederland. Op het 

bord hebben tientallen familieleden leren 

schaken. Talenten zijn er niet uit voortgeko-

men. Wel zijn op het bord historische zetten 

gedaan. Dat was toen ik in mijn jonge jaren 

partijen van Fischer, Karpov en van andere 

grootheden naspeelde. 

 

In de familie gaan we er dus van uit dat de 

bewogen geschiedenis van het bord in 1919 

begon. Het was geen gelukkige start. In dat 

jaar werd in Frankrijk het vredesverdrag ge-

tekend dat een einde maakte aan de eerste 

wereldoorlog. Hoewel de oorlog geen win-

naar kende legden de geallieerden Duitsland 

onbetaalbare herstelbetalingen op. Het ver-

drag leidde tot een catastrofe. Het werd de 

oorzaak van de tweede wereldoorlog. Duits-

land verarmde. Investeerders trokken zich 

uit het land terug. De inflatie was draco-

nisch. Eerste levensbehoeften werden dage-

lijks tientallen procenten duurder. Centraal 

gezag ontbrak. Bendes waren de baas op 

straat. Het land was terug in de middeleeu-

wen. Duizenden jonge vrouwen ontvluchtte 

de ellende en boden zich in Nederland aan 

als huisbediende met inwoning. Onder hen 

de oma van mijn kleinkinderen. 

 

Het schaakbord was 10 jaar oud toen zich 

een economische ramp voltrok. Na jaren van 

optimisme en van nieuwe uitvindingen 

stortte in 1929 de beurs van New York in. 

Wereldwijd kwam de economie vrijwel tot 

stilstand. De werkloosheid werd massaal, de 

armoe groot. Werkgevers hadden het op de 

arbeidsmark voor het zeggen. Overal werd 

op bezuinigd. Lonen, uitkeringen en pensi-

oenen werden gekort. Voor het kapitaal was 

het ook een moeilijke tijd. 

Er vond op grote schaal geldvernietiging 

plaats. Goederen die overzee waren inge-

kocht, waren na een zeereis van 5 of 6 we-

ken bij aankomst in Rotterdam soms wel de 

helft minder waard.  

 

In het jaar 1934, het bord is dan 15 jaar, gaat 

er een golf van enthousiasme door schakend 

Nederland. Nee, niet omdat in dat jaar uw 

columnist werd geboren, maar omdat Max 

Euwe wereldkampioen schaken wordt. 

 

Het schaakbord was 20 jaar toen in 1939 de 

pleuris uitbrak: Duitsland begon de tweede 

wereldoorlog. Algemeen werd gedacht dat 

het een korte oorlog zou worden. Het Duitse 

leger was oppermachtig en geen enkel land 

kon een langdurige oorlog betalen,  was de 

algemene mening. De Duitse legerleiding 

was zo optimistisch dat ze het leger in zo-

mertenue naar de oorlog in Rusland stuurde. 

Ontelbaar waren de verliezen door bevrie-

zing 

 

Het bord is 25 jaar als de slag om Arnhem 

plaats vindt De operatie mislukt. Voor het 

nog bezette deel van Nederland een ramp 

van ongekende omvang. Noord- en West-

Nederland kregen te maken met de honger-

winter. 

 

Als eind jaren zestig, het schaakbord ziet 

dan Abraham, Europa zich net van de 

tweede wereldoorlog heeft hersteld en weer 

tot bloei komt, gooit een internationale 
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groep wetenschappers roet in het eten. In 

een rapport kondigen ze het einde van de 

welvaart aan. De grondstoffen zouden opra-

ken. Gelukkig hadden ze het mis. 

 

De laatste 50 jaar van het schaakbord waren 

saai. Afgezien van de geboorte van een ver-

enigd Europa gebeurde er niets noemens-

waardigs. Het waren goede tijden. Traditio-

neel heeft de geschiedenis daar  

weinig aandacht voor. De welvaart ging ge-

leidelijk over in overdaad: vakantiereizen 

van 20.000 km zijn geen uitzondering meer. 

Ziekenhuizen worden ingericht als hotels 

met restaurants die roomservice hebben. En 

supermarkten verkopen, in winkels van dui-

zenden vierkante meters, 100 soorten chips.  

 

Echt. 

 

 

 

 

 

 

 

    _    

 

 

 

 

 

 

JUMBO BENDERS ACTIE 
 

Tussen 11 november 2019 en 11 maart 

2020 ontvangen klanten bij Jumbo Benders 

(Venlo én Blerick) bij besteding van iedere 

€10,- aan boodschappen 1 waardepunt (= 

voucher).  

 

Waardepunten kunnen in de winkel gedo-

neerd worden aan een deelnemende vereni-

ging naar keuze.  

 

 

Hoe meer waardepunten er aan de Venlose 

Schaakvereniging gedoneerd worden, des 

te hoger is het eindbedrag voor onze ver-

eniging. 

 

Inleveren van de vouchers kan bij Gerard 

in ’t Veld of ze kunnen in de winkel recht-

streeks worden ingevoerd. 

Er is in totaal een bedrag van € 100.000,- te 

verdelen.
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Interne Zaken & Oude Doos 
 

Door: Nico van der Hoogt    

 

 

 

Schaakkruimels 

  “Da’s vlot”, zo dacht ik toen er recentelijk 

weer een redactionele oekaze – kopij graag! 

- mijn mailbox binnen knalde; het eerste 

clubbladexemplaar was immers amper afge-

koeld en de co2/stikstofbeschouwingen van 

Piet, Jean Paul en mezelf waren nog maar 

net bij het grote publiek bekend geworden. 

(Het kabinet schijnt trouwens daarna in al-

lerijl over de kwestie te hebben gedelibe-

reerd en doortastend besloten: 130→100. 

Aan de (te) late kant natuurlijk.)  Doordat 

mijn bescheiden bijdragen vaak een langere 

incubatietijd vergen vanwege het noodzake-

lijke bronnenonderzoek, studiereizen en in-

terviews, moet ik me vanwege het spoedei-

sende karakter van de kopijkalender, beper-

ken tot wat voor de hand liggend ‘klein 

schaakspul’.1 Geen leesplicht ditmaal! 

Kruimel 1.  Het staartje van de externe ont-

moeting Mook I vs. Venlo II, ronde 2. Van-

wege drukke bezigheden van de leiding 

wordt er dit jaar (?) slechts mondjesmaat 

verslag gedaan van dit succesvolle octet. 

Goed. De wedstrijd loopt ten einde. In de be-

nedenverdieping spelen Peter en Wim de 

laatste pot van de dag. Boven is de rest al aan 

het bier en bittere ballen. Word(t)(en) verha-

len verteld, gesnoefd en analyses gewrocht. 

U kent dat wel..  

 

 

 

 

  

                                        

 

 
Kom liefje, dat eindspel kan me gestolen wor-

den, ik weet véél aangenamer vertier… 

 
1 Ook het ruime honorarium maakt veel goed. 

Een van de weinigen die het sloteindspel ge-

boeid, want schaakliefhebber, wèl vervolgt 

is Nico. Het uur is gevorderd, de belangen 

groot en een fout is snel gemaakt. Zo ook 

door onze Blerickse routinier. 

Peter schrijft: “In de wedstrijd 

PION/MOOK 1 – Venlo 2 stond in de partij 

P. Schoeber – W. Molenkamp na 41 zetten 

de volgende stelling op het bord: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er gebeurde nog 42.Ta4-Kf7 43.a3-bxa3 

44.Txa3-Tb3 45.Ta5-Txc3 46.Txc5-Ke7 

46.Tc6-h5 waarna de vrede getekend werd. 

Wat hadden beide spelers niet gezien?” 

Ach, waarschijnlijk zag u thuis in de luie 

stoel wat er mis was. Na 43.a3? volgt ‘een-

voudig’ 43…b3! Dreigt Txg2+ waarna het 

b-boertje de dame metamorfose lonkt… 

Eenvoudig 42.Ta5 houdt de zaak overeind. 

Bijv. 42…bxc3 43.Ta4! Nu wel! Tb4 44.Ta3 

met een remise-afloop.  

Venlo won overigens met 5-3! 

 

Kruimel 2.  

Die komt wederom uit Theo’s schaaknala-

tenschap. Het betreft een uniek exemplaar 

van de uitgave:  

“Maróczy’s Hundert Schachpartien”  

Het boek wordt door de schaakreus Géza 

Maróczy zelf geschonken aan Willem An-

dreas Theodorus Schelfhout. (1874-1951) 

Schaakjournalist, redacteur, schrijver, 
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bestuurder en schaakmeester, meldt zijn bi-

ografie. 

 Begin 20e eeuw was hij een bekende figuur 

in de Nederlandse schaakwereld en hoorde 

bij de landelijke top tien. Wist in 1923 zelfs 

een minimatch met Euwe gelijk te houden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    W.A.T.S. Schelfhout 

 

Door intimi vaak kortweg aangeduid als: 

‘WATS’.  

Kleinzoon van de vermaarde landschap-

schilder Andreas Schelfhout.  

Maróczy schrijft een persoonlijk woord aan 

‘WATS’ voorin zijn werk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géza Maróczy (1870-1951) was een Hon-

gaarse schaaktopper in die dagen en stond 

bekend als defensief genie. Won onder meer 

in Hastings 1895. In 1906 stond er zelfs een 

ontmoeting om de wereldtitel met wereld-

kampioen Emanuel Lasker aan te komen. 

Door politieke troebelen op Cuba, voorziene 

plaats van handeling, werd die afgeblazen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géza Maróczy. Afbeelding uit het boek. 

 

Voor de èchte liefhebber een van zijn beste 

partijen, een romantisch koningsgambiet:  

Wit: Géza Maróczy 

Zwart: Mikhail Tsjigorin 

Wenen, 5 mei 1903, ronde 3 
1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 g5 4. Bc4 g4 5. Nc3 

gxf3 6. Qxf3 d6 7. d4 Be6 8. Nd5 c6 9. O-

O cxd5 10. exd5 Bf5 11. Bxf4 Bg6 12. Bb5+ 

Nd7 13. Rae1+ Be7 14. Bxd6 Kf8 15. Rxe7 N

xe7 16. Re1 Kg7 17. Bxe7 Qa5 18. Qe2 Nf8 1

9. Bf6+ Kg8 20. Qe5 h6 21. Bxh8 f6 22. Qe7 

Kxh8 23. Qxf6+ Kg8 24. Re7 1-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus, Nico, november 2019 
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INTERNE COMPETITIE, per 21 november 2019 
Eerste cyclus, najaar 2019 

Door Geert Hovens  

 

LEEUWEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Peter Schoeber   0 0 0 0 0 2 0,5 2,5 

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

3 Bas van der Grinten 1 0   0 0 0 2 0 3 

4 Henk van Gool 2 0 1   0,5 0 2 0 5,5 

5 Frans Mertens 1 0 1 0,5   0 1 1,5 5 

6 Mart Nabuurs 1   1 1 1   1 1 6 

7 Marc van der Lee 0 0 0 0 0 0   0 0 

8 Dirk Bergmans 0,5 0,5 1 1 0,5 0 1   4,5 

 
TIJGERS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

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

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

3 Robert Meilink 0,5 0   0 0 2 1,5 0 4 

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

5 Bernd Schäfers 1 0 1 0   1 0,5 0 3,5 

6 Jan op de Laak 1 0 0 0 0   0 0 1 

7 Geert Hovens   0 0,5 0 0,5 1   0,5 2,5 

8 Laurens Ekker 1   1 1 2 1 0,5   6,5 

 
OLIFANTEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Joshua Ekker   0 1 1 0 0,5 0 1 3,5 

2 Ad Burgmans 1   0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 3 

3 Karl Jacobitz 0 1   1 0 0 0 1 3 

4 Jochen Girbig 0 0,5 0   0 0 0,5 1 2 

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

6 Hans Leenders 0,5 1 1 1 1   1 0,5 6 

7 John de Laat 1 0,5 1 0,5 0 1   1 5 

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

BUFFELS Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 

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

2 Heinz Dittmann 0,5   0,5 0 0,5   1     0,5 3 

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

4 Bertram Lietz 0,5 0 1   0 0,5 1 0   0 3 

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

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

7 Peter Timmermans 0,5 0   0 0 0   0   1 1,5 

8 Ger van Leipsig     0,5 1 0 0,5 1     0 3 

9                      0 

10 Peter Smith 1 0,5 0,5 1   0,5 0 1     4,5 
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Rapid competitie per 21-11-2019 

 

 
12 september 2019 Frank van Overbeek - Peter Timmermans 2-0 

19 september 2019 Shafiq Olia Sekandari - Gerard in 't Veld 2-0 

19 september 2019 Abdul Raouf Mamund - Eric van der Hagen 2-0 

26 september 2019 Bernd Schäfers - Nico van der Hoogt 1-1 

17 oktober 2019 Piet Thijssen - Nico van der Hoogt 0,5-1,5 

17 oktober 2019 Karl Jacobitz - Mart Dael 1-1 

31 oktober 2019 Bernd Schäfers - Peter Schoeber 1-1 

7 november 2019 Hans van Mulekom - Nico van der Hoogt 1-1 

7 november 2019 Peter Schoeber - Geert Hovens 1,5-0,5 

14 november 2019 Ger van Leipsig - Gerard in 't Veld 2-0 

14 november 2019 Jochen Girbig - Piet Thijssen 0,5-0,5 

14 november 2019 Nico van der Hoogt - Peter Schoeber 0-2 

21 november 2019 Jan op de Laak - Bas van der Grinten 0-2 

21 november 2019 Peter Smith - Jacqueline Verplakke 1-1 

   

GOUDVINKEN Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 

1 J. Verplakke   0 0 0   0,5 0,5     1 2 

2 Jos Kempen 1   1     0 1   0,5 1 4,5 

3 Maxim Ekker 1 0             0 1 2 

4 Kees Tiesinga 1           1   0 1 3 

5                       0 

6 G. Oosterbaan 0,5 1 1       1   0 1 4,5 

7 Eric van der Hagen 0,5 0   0   0     0 0 0,5 

8                      0 

9 Boeb Jacobs   0,5 1 1   1 1     1 5,5 

10 Ben Mikmak 0 0 0 0   0 1   0   1 
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INTERNE ELO RATING Per 14 november 2019  

Door Robert Meilink 

 

Laurens Ekker (+47) is de hoogste ELO stijger, gevolgd door Hans Leenders (+38) en Cees 

Tiesinga (+33). Nieuwe leden worden met een geschatte beginrating toegevoegd. 

Speler 
Progres-
sie 

Begin 
seizoen 

14-11-19   Speler Progressie 
Begin 
seizoen 

14-11-19 

Alkhazashvili,O. 0 2185 2185  Leenders H 38 1573 1611 

Bergmans D 32 1972 2004  Leipsig G van -8 1481 1473 

Borghouts H 0 1688 1688  Lietz B 14 1445 1459 

Burgmans A -10 1534 1524  Meilink R -9 1716 1707 

Busch, C. 0 2145 2145  Mertens F 23 1965 1988 

Clabbers K 0 1618 1618  Mikmak, Ben -25 1036 1011 

Dael M -13 1507 1494  Montignies R 0 2195 2195 

Daniel, J. 0 2271 2271  Mulekom H van 0 1850 1850 

Dierx G 0 1865 1865  Munten G 17 1493 1510 

Dittmann, H 3 1290 1293  Nabuurs J 0 2232 2232 

Ekker, J 10 1425 1435  Nabuurs M 18 2273 2291 

Ekker, L. 47 1714 1761  Neuer, T. 0 2036 2036 

Ekker, M -4 1287 1283  Nieczyporowski M 0 1747 1747 

Fehmer C 0 2063 2063  Oosterbaan G -2 1294 1292 

Girbig, J. -9 1469 1460  Orlov, A. 0 2480 2480 

Gool H van -21 2166 2145  Overbeek, F. van -33 1629 1596 

Gool R van 0 2244 2244  Rahawadan M 0 1309 1309 

Grinten B van der -3 1886 1883  Schäfer, B. 10 1673 1683 

Guddat J 0 2131 2131  Schoeber P -5 1959 1954 

Hagen, E van der -15 941 926  Sekandri, S 20 1505 1525 

Hendriks Z 0 1588 1588  Smith P 22 1326 1348 

Hol, F. 24 1545 1569  Smith T 0 2185 2185 

Hoogt N van der 30 1798 1828  Spijk H van 0 1730 1730 

Hovens G -29 1798 1769  Strijbos M -10 2271 2261 

Jacobitz K -45 1573 1528  Thijssen P 31 1762 1793 

Jacobs B 16 1363 1379  Tiesinga C 33 1084 1117 

Joosten JP -6 1463 1457  Timmermans P -26 1402 1376 

Kappert D 0 1572 1572  Veld G in 't -30 1482 1452 

Kempen J 18 1203 1221  Verplakke J 0 1005 1005 

Kuntzelaers P -15 1388 1373  Warmerdam M 0 2360 2360 

Laak J op de -47 1690 1643  Welzel, P. 0 2246 2246 

Laat J de -8 1627 1619      

Lee M van der -34 1862 1828      
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