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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2019-2020  nr. 5,  augustus 2020 

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 

 donderdag : 18:30 – 19:30 jeugd 
      

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 

      

mailto:gerard@dvlop.nl
file:///C:/../AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/AppData/Roaming/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/AppData/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/psm/AppData/Local/Microsoft/psm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Q6VBHVK4/geert.hovens@planet.nl
mailto:gerard@dvlop.nl
file:///C:/../AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/AppData/Roaming/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/AppData/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/psm/AppData/Local/Microsoft/psm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Q6VBHVK4/www.venlose-sv.nl
mailto:acpb@home.nl
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  KINHOUDK 

 

Programma t/m oktober 2020 Piet Thijssen 

Personalia Bas van der Grinten 

Mededelingen  Redactie 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Bas van der Grinten 

Jaarverslag secretaris 2019-2020 Bas van der Grinten 

Jaarverslag wedstrijdleider tweeduizend twintig Geert Hovens 

Notulen Algemene vergadering 29-8-2019  Bas van der Grinten 

Geerts Column: Bordschaaktoernooi Geert Hovens 

Sfeerimpressie Venlo Gesloten 23-7- 2020 Redactie 

Boebs Column: Corona Boeb Jacobs  

Interne Zaken + Oude Doos: Dommeck Nico van der Hoogt 

My most interesting games, part 1 Diverse auteurs 

Ledenlijst augustus 2020 Bas van der Grinten 

 

KPROGRAMMAK 
 
September 2020: nader te bepalen 

    

    

    

Oktober 2020: nader te bepalen 

    

    

    

 

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: 19 november 2020   



 4 

KPERSONALIAK 

Aanmeldingen:   geen 

Afmeldingen:         Shafiq Sekandari  

Adreswijzigingen:  Piet Thijssen, Huub Borghouts, Dirk Bergmans  

                                     (voor de nieuwe adressen, zie ledenlijst achterin dit blad) 

E-mail wijziging:  Philipp Welzel welzel-philipp@web.de     

KMEDEDELINGENK 
 

• Het bestuur vult een deel van dit nummer met de stukken voor de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering op donderdag 27 augustus 2020. Dit zijn: Agenda, Jaarverslag van 

de secretaris, Jaarverslag van de wedstrijdleider en de Notulen van ALV van 29-8-

2019. Het financiële verslag van de penningmeester (Inkomsten/Uitgaven en Balans) 

en het Materiaaloverzicht worden voor de vergadering uitgereikt/toegestuurd.  

• De gebruikelijke schaakactiviteiten zijn opgeschort. In plaats daarvan konden onze leden 

vanaf donderdag 2 april online schaken via het platform Lichess. Ruim 20 schakers 

maakten daar gebruik van. Zorgvuldig, met 2 achter elkaar geplaatste borden vanwege 

de vereiste afstand, startte ook achter-het-bord-schaken weer op vanaf donderdag 11 juni. 

Omdat de LimianZ nog niet ter beschikking was koos men voor ontmoetingscentrum De 

Glazenap in Tegelen. Zie de foto op de cover van dit Vizier. 

Nadat de coronabeperkingen nog verder versoepeld waren, kon op 16 juli weer geschaakt 

worden op de vertrouwde locatie van de LimanZ. Op 23 juli was de start van een heus 

toernooi over 5 ronden; het Venlo Gesloten. Zie ook de column van Geert Hovens over 

deze ontwikkelingen. 

• Omdat zowel de interne als de externe competitie zijn gestopt, waren er geen actuele 

partijen beschikbaar om in ons clubblad te bespreken. Om deze leegte op te vullen heeft 

de redactie de spelers van het eerste en tweede team gevraagd om hun interessantste partij 

in te sturen. Deze oproep heeft geleid tot een aantal mooie partijbesprekingen onder de 

titel: My most interesting games. 

• Columnist Boeb Jacobs schrijft -uiteraard- over Corona en hoe dit virus zijn schaakleven 

veranderde. Boeb is inmiddels een gelouterd internetschaker! 

• Nico van der Hoogt bericht in zijn rubriek Interne Zaken & Oude Doos  over voormalig 

VSV-secretaris Dommeck met een bijzonder artikel, met als ondertitel ‘Kloknood & 

Noodklok’. Zéér de moeite waard om  te lezen. 

• De standaardrubrieken Actuele interne ratings en de Stand van de interne competitie ont-

breken deze keer om begrijpelijke redenen. 
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 

donderdag 27 augustus 2020 in ons clublokaal LimianZ  

(Kaldenkerkerweg 182b) Aanvang: 20.15 
 

AGENDA 
 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen van de algemene vergadering d.d. 29-8-2019 (zie elders in dit VSV-Vizier) 

4. Jaarverslag secretaris (zie elders in dit VSV-Vizier) 

5. Jaarverslag wedstrijdleider (zie elders in dit VSV-Vizier) 

6. Prijsuitreiking Interne Competitie  

7. Jaarverslag penningmeester 

8. Verslag kascommissie / Verkiezing kascommissie 

9. Voorstel begroting 2020-2021 

10. Indeling externe en interne competitie 2020-2021 

11. Materiaaloverzicht 

12. Verkiezing bestuur 

13. Rondvraag en sluiting 

 

Toelichting op de agenda : 

   

ad 6 Hierbij gaat het om prijzen voor 1e cyclus en de rapidcompetitie. 

 De prijzen voor de 2e cyclus vervallen omdat deze voortijdig is beëindigd. 

 

ad 8 In de kascommissie hadden dit jaar zitting de heren P. Thijssen (2e keer) en           

 M van der Lee (1e keer). Reservelid was de heer F. Mertens. 

     

ad 12 Voorzitter G. in ‘t Veld is aftredend en herkiesbaar. 

 De bestuursleden B. van der Grinten en G. Hovens zijn aftredend en herkiesbaar. 
    

   

 

JAARVERSLAG SECRETARIS AUGUSTUS 2019 - JULI 2020 
1. Ledenbestand / personalia 

Hoewel we enkele nieuwe jeugdleden mochten verwelkomen (dankzij de nieuwe jeugdafde-

ling, zie punt 6) is het totale aantal door verloop bij de senioren iets gezakt. 

 

Overzicht : 

 Juli 2020 Juli 2019 Juli 2018 Juli 2017 Juli 2016 

Totaal 67 69 65 61 61 

Senioren 60 65 61 58 58 

Jeugd 7 4 4 3 3 

2. Coronacrisis 

Het laatste deel van het seizoen werd uiter-

aard ook in de schaakwereld geheel gedomi-

neerd door het Coronavirus. 

Begin maart werd de situatie dreigend, mede 

door enkele uitbraken in de Duitse grenss-

streek en Noord-Brabant. 
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Niettemin was toen nog de verwachting dat 

de epidemie onder controle gehouden kon 

worden en dat het schaken er weinig hinder 

van zou ondervinden. 

Dit veranderde geheel op zondag 15 maart 

toen door het kabinet in een ingelaste pers-

conferentie werd aangekondigd dat alle ho-

recagelegenheden nog diezelfde middag hun 

deuren moesten sluiten. 

Het clubleven kwam hiermee volledig tot 

stilstand. Kort daarna werden ook de com-

petities van KNSB en LiSB voortijdig stop-

gezet en werden alle toernooien afgelast. 

Dit betekende gelukkig niet dat er niet meer 

werd geschaakt. Overal ontstonden initiatie-

ven om online wedstrijden te spelen. 

Dankzij onze wedstrijdleider Geert Hovens 

ook bij onze club, waarbij gebruik werd ge-

maakt van het platform Lichess. 

Er vonden clubtoernooien plaats op dinsdag- 

en donderdagavond waaraan leden van de 

Venlose en Tegelse Schaakvereniging kon-

den deelnemen. 

Toen op 1 juni fysiek schaken weer werd 

toegestaan was onze clublocatie LimianZ 

helaas nog niet beschikbaar. 

Gelukkig konden we tijdelijk uitwijken naar 

De Glazenap, clublokaal van de Tegelse 

Schaakvereniging. Langs deze weg nog-

maals dank hiervoor ! 

Vanaf 16 juli konden we weer terecht in ons 

eigen clublokaal. 

Zie ook het jaarverslag van de wedstrijdlei-

der. 

 

Wat de nabije toekomst zal brengen is uiter-

aard onzeker. Op het moment van schrijven 

(22 juli) neemt het aantal besmettingen weer 

onrustbarend toe en daarmee het gevaar op 

een tweede golf. 

De KNSB heeft besloten de KNSB-compe-

titie komend seizoen vooralsnog te laten 

doorgaan, maar het is de vraag of dit te rea-

liseren valt. Venlo 1 zal in elk geval niet spe-

len en behoudt daarmee de plaats in de 1e 

klasse. 

 

 

 

3. Vergaderingen / Bestuur 

De algemene vergadering op 29 augustus 

2019 in LimianZ werd bijgewoond door 26 

leden. Hierbij werd onder meer gesproken 

over clubblad (zie punt 8) en clublokaal. 

Over LimianZ waren wat klachten, maar 

deze konden worden opgelost na onderhoud 

met de beheerder. 

Verder werd Gerard in ’t Veld gekozen tot 

voorzitter. 

 

De Bestuurssamenstelling was het afgelo-

pen seizoen als volgt: 

Voorzitter:  

Gerard in ‘t Veld 

Secretaris: 

Bas van der Grinten 

Penningmeester: 

Gerard in 't Veld 

Wedstrijdleider:  

Geert Hovens  

Jeugdleider: 

Geert Hovens 

 

Het bestuur vergaderde zoals gebruikelijk 

elke twee maanden. Alleen werd de ge-

plande vergadering in april wegens Corona 

verplaatst naar mei. 

 

4. Resultaten van onze leden bij 

 toernooien elders 

• Max Warmerdam mocht bij het Tata 

Steel Chess Tournament (11 t/m 26 janu-

ari) meedoen aan de Challengers groep. 

Dit omdat hij vorig jaar winnaar werd 

van de hoogste tienkamp. 

Hij kreeg het niet makkelijk maar door 

mooie zeges in de laatste twee ronden 

eindigde hij met een eervolle score van 

4,5 uit 13 (gedeeld 12e ). 

• Aan de weekend- en dagvierkampen van 

dit toernooi nam zoals ieder jaar een aan-

tal Venlose spelers deel. Helaas wist 

geen van hen zijn groep te winnen. 

• Geert Hovens was eind oktober weer van 

de partij bij de Open Beierse Kampioen-

schappen aan de Tegernsee. In een deel-

nemersveld van meer dan 500 spelers 

scoorde hij 4,5 uit 9. 
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• Peter Schoeber werd winnaar van het 

A74-toernooi in Tegelen op 27 decem-

ber.  

 

5. Interne, externe competitie en clubtoer-

nooien 

Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van 

onze wedstrijdleider Geert Hovens. 
 

6. Jeugdzaken 

Na een lange voorbereidingstijd is in het na-

jaar onder leiding van Geert Hovens en Ge-

rard in ’t Veld begonnen met een eigen 

jeugdafdeling in Gemeenschapshuis De 

Maagdenberg (op donderdagen van 18.30 

tot 19.30 uur). Hier deden vijf jeugdigen aan 

mee, die ook als lid zijn aangemeld. 

Verder zijn er weer activiteiten georgani-

seerd op diverse basisscholen in Venlo. 

Hierbij wordt ook samengewerkt met de 

jeugdleiders van Tegelen en Blerick. 

 

Het Persoonlijk Jeugdkampioenschap van 

Limburg vond plaats op zondag 5 januari in 

Tegelen en werd gezamenlijk georganiseerd 

door de Tegelse, Blerickse en Venlose 

Schaakvereniging. 

Joshua en Maxim Ekker werden resp. eerste 

en tweede in categorie C. 

 

Broer Laurens werd winnaar van het Herfst 

Jeugdtoernooi in Tegelen op 20 oktober. 

 

Het 29e Theo van Spijktoernooi gepland op 

zondag 22 maart in Gemeenschapshuis De 

Maagdenberg moest helaas afgelast worden 

wegens de Coronacrisis. 

 

7. Sponsoring Venlo 1 

Dankzij de garantiestelling van diverse le-

den kon grootmeester Andrei Orlov dit sei-

zoen weer een aantal wedstrijden meespelen 

in Venlo 1. 

8. Clubblad VSV-Vizier / website 

Tijdens de jaarvergadering werd uitgebreid 

gesproken over de vraag of de schriftelijke 

versie van het clubblad moest blijven be-

staan. Besloten werd om alle leden te vragen 

wie het schriftelijke clubblad nog wil ont-

vangen. Ruim de helft gaf aan voldoende te 

hebben aan de digitale versie. 

Hoe dan ook, er zijn weer vijf prachtige  

nummers uitgegeven, met heel veel mooie 

artikelen. 

De redactie bestond wederom uit Peter 

Smith en Ad Burgmans. 

Zij hebben aangegeven binnen afzienbare 

tijd hiermee te willen stoppen. Er zal dus 

naar opvolging gezocht moeten worden. 

De verzorging van het drukwerk bleef onge-

wijzigd: door Xerox in Venray. 

 

Onze website bleef actueel, vooral dankzij 

Peter Smith, Geert Hovens en de teamlei-

ders. Zie www.venlose-sv.nl. 

Er wordt gedacht over een nieuwe opmaak. 

 

9. Schaakinstructie 

Ook dit seizoen (tot aan de Coronacrisis) gaf 

Henk van Gool weer instructie op de club-

avond van 19.00 tot 20.00 uur aan belang-

stellenden. 

 

10. Diversen 

Max Warmerdam werd gehuldigd als Ven-

loos Sportman van het Jaar tijdens het sport-

gala op 19 december in De Maaspoort. 

 

Tot slot dank aan iedereen die zich het afge-

lopen  bijzondere seizoen weer heeft ingezet 

voor onze vereniging ! 

 

Bas van der Grinten, secretaris   

22 juli 2020 

  

http://www.venlose-sv.nl/
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JAARVERSLAG WEDSTRIJDLEIDER TWEEDUIZEND TWINTIG

 
In september tweeduizend negentien werd 

gestart met de eerste cyclus van de interne 

competitie.  

Bij de Leeuwen-groep mochten we Mart 

Nabuurs verwelkomen. Die liet  er in het 

vervolg van de competitie geen gras over-

groeien en won de groep zeer overtuigend 

met  negen uit tien. Maarten Strijbos moest 

als nummer twee maar liefst twee hele pun-

ten toegeven. 

 

De Tijgergroep kende een spannende strijd 

tussen Nico van der Hoogt, Laurens Ekker 

en Piet Thijssen. Nico en Laurens scoorden 

acht punten, een halfje meer dan Piet, en 

Nico mocht op SB-score de kampioensvlag 

hijsen. 

 

Direct daaronder, bij de Olifanten-afdeling, 

vochten Frans Hol, Hans Leenders en John 

de Laat tot het  bittere einde. John moest toe-

zien hoe Frans en Hans een halfje meer 

scoorden (zes-en-een-half om zeven). Ook 

hier moest de SB-berekening van stal ge-

haald worden. Hans Leenders werd zo-

doende op het  schild gehesen. 

 

De Buffels hielden elkaar goed bezig en 

rookten menige vredespijp. Het werd dus 

meestal remise. Edoch, enkelen slaagden er 

toch in de zegekar te bestijgen. Sjraar Mun-

ten maar liefst vier keer, wat hem tot opper-

buffel maakte (zes punten). Peter Smith on-

derscheidde zich door de tweede plaats voor 

zich op de eisen. Ook Ger van Leipsig ver-

dient extra vermelding, want hij maakte 

slechts eenmaal remise. 

 

En dan de Goudvinken. Hier liet mede-co-

lumnist Boeb Jacobs zien dat hij het schaken 

nog  zeker niet verleerd is (zes-en-een-half 

punt). Hij gunde alleen Jos Kempen, die 

tweede werd, een halfje. Die scoorde met 

vijf punten evenveel als Gerben Oosterbaan, 

maar de SB-score wees Jos aan als nummer 

twee. 

 

Dan de tweede helft van de competitie. Die 

moest helaas door de coronavirusuitbraak 

afgebroken worden.  Als alternatief kon er 

vanaf april online geschaakt worden op 

dinsdag en donderdag via Lichess.  Dat was 

niet voor iedereen een passend alternatief, 

maar de deelnemers waren over het alge-

meen wel positief.  

 

Vanaf juni schaakte een klein aantal leden 

op donderdag in de Glazenap in Tegelen te-

gen elkaar. Op twee aparte borden volgens 

het coronaprotocol was dit goed te doen. Ge-

speeld werd volgens de rapidspeeltempo. 

Vanaf half juli speelden we weer in Limi-

anZ. 

 

Eindstand Interne Rapidcompetitie: ge-

wonnen door Peter Schoeber. 

 

Gongschaaktoernooi december: winnaar 

A-groep Mart Nabuurs, winnaar B-groep 

Kim Clabbers. 

 

LimianZ Rapidtoernooi februari 2020: in 

groep A zegevierde Henk van Gool, voor 

Holger Hortolani en Eugen Heinert.  

De B-groep won Jan op de Laak, voor Hein 

de Boer en Ernest Gerritsen.  

 

Wat betreft de externe competitie van de 

KNSB en de LiSB valt te melden dat ook 

hier vanwege de coronavirusuitbraak de 

competitie, die tot over de helft was afge-

werkt, abrupt is beëindigd.  

 

Ook onze eigen toernooien, het Open Kam-

pioenschap van Venlo en het Zomersnel-

schaaktoernooi konden helaas geen door-

gang vinden.  

 

Geert Hovens, wedstrijdleider 
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NOTULEN ALGEMENE VERGADERING  

Donderdag 29 augustus 2019 in clublokaal LimianZ 

 
Aanwezig: 26 leden  

Afgemeld: K. Clabbers, B. Jacobs, J. 

Joosten, J. de Laat, H. Leen-

ders, H. van Mulekom,  

S. Munten, J. Nabuurs, M. Na-

buurs, F. van Overbeek, M. 

Rahawadan 

     

1. Opening door de voorzitter 

Voorzitter G. in ‘t Veld opent de vergadering 

om 20.17 en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Mededelingen en Ingekomen stukken 

Voorstel van G. van Leipsig: wordt bespro-

ken bij punt 7. 

Afmeldingen zie boven.  

 

3. Notulen van de algemene vergadering 

d.d. 30-8-2018 

Goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag secretaris 

Secretaris B. van der Grinten merkt op dat 

veel aandacht is gewijd aan de resultaten van 

Max Warmerdam en Siem van Dael. Een 

mooie prestatie van Max was onder meer 

zijn winst bij de toptienkamp in het Tata-

toernooi in Wijk aan Zee waarmee hij zich 

kwalificeerde voor de Challengersgroep van 

volgend jaar. 

De berichten van Peter Smith in het clubblad 

en op de website waren erg nuttig voor het 

samenstellen van het verslag. 

Het verslag wordt daarna goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag wedstrijdleider 

Wedstrijdleider G. Hovens heeft het verslag 

voorzien van mooie foto’s. 

Dit wordt onveranderd goedgekeurd. 

 

6. Prijsuitreiking interne competitie 

Clubkampioen is Max Warmerdam gewor-

den ! 

 

De groepswinnaars zijn:   

Groep 4 (Buffels) Najaar, Voorjaar 

Heinz Dittmann, Shafiq Sekandri   

Groep 3 (Olifanten) Najaar, Voorjaar  

Bernd Schäfers, Zef Hendriks 

Groep 2 (Tijgers)  Najaar, Voorjaar 

Geert Hovens, Marc van der Lee   

Groep 1 (Leeuwen)  Najaar, Voorjaar 

Max Warmerdam, Max Warmerdam 

Voor alle winnaars liggen weer boeken klaar 

(afkomstig van Jürgen Daniel). 

 

7. Clubblad 

Eerst wil G. in ’t Veld graag redactie en 

schrijvers bedanken voor hun inbreng. 

Dan brengt hij het voorstel van G. van Leip-

sig aan de orde om het clubblad af te schaf-

fen. 

G. van Leipsig licht toe dat diverse leden het 

clubblad direct weggooien (omdat het toch 

digitaal te lezen is) en dat het de club jaar-

lijks € 600 kost. 

H. van Spijk vindt het erg jammer als het 

clubblad zou verdwijnen. Het hoort erbij en 

zorgt voor binding met de club. 

N. van der Hoogt kan zich hier helemaal bij 

aansluiten. Hij zou het doodzonde vinden. 

A. Burgmans merkt op dat de besparing be-

trekkelijk is. Als er geen financiële nood-

zaak is moet je hiermee voorzichtig zijn. 

Verder weet hij dat bij diverse clubs het 

clubblad helemaal verdween toen er geen 

papieren versie meer was. De vraag is of 

schrijvers het nog leuk vinden om alleen 

voor de digitale versie artikelen te maken. 

P. Thijssen vraagt wat de verzendkosten 

zijn. Dit is moeilijk te zeggen. 

M. van der Lee: jeugd vragen hoe ze erover 

denken.  

P. Smith merkt op dat papieren en digitale 

versie elkaar aanvullen. Hij heeft verder ge-

constateerd dat het websitebezoek voor het 

clubblad minder is geworden.  

G. in ’t Veld komt nu met een bestuursvoor-

stel: alle leden ontvangen een mail waarin 

wordt gevraagd of men het papieren 
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clubblad nog wenst. De vergadering gaat 

hiermee akkoord. 

H. van Gool vindt het wenselijk dat er en-

kele “blanco” exemplaren blijven. 

P. Smith oppert het idee om iedereen die 

geen clubblad meer ontvangt een mail te stu-

ren zodra een nieuwe uitgave digitaal be-

schikbaar is. Dit vindt brede bijval. 

 

8. Jaarverslag penningmeester  

Penningmeester G. in 't Veld merkt op dat 

onze club financieel gezond is. 

B. Mikmak vraagt hoe het zit met het legaat 

van Piet Boonen. G. in ’t Veld antwoordt dat 

dit niet voor reguliere uitgaven wordt ge-

bruikt, maar voor bijzondere zaken zoals 

jeugd. 

Het verslag wordt daarna goedgekeurd. 

 

9. Verslag kascommissie / Verkiezing kas-

commissie 

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Piet 

Thijssen (2e keer) en Marc van der Lee (1e 

keer). 

Reservelid is Frans Mertens. 

 

10. Voorstel begroting 2019-2020 

Penningmeester G. in 't Veld merkt op dat 

sprake is van een scherpe begroting.  

Het prijzengeld bij toernooien is verlaagd. 

Wat jeugd betreft wordt € 300 uit het legaat 

begroot voor een half jaar zaalhuur van Ge-

meenschapshuis De Maagdenberg. 

P. Thijssen vraagt of communicatiekosten 

clubblad en website betreffen. Dit is juist. 

Vervolgens wordt de begroting goedge-

keurd. 

 

11. Indeling interne en externe competitie 

2018-2019 

G. Hovens heeft de voorlopige indelingen 

samengesteld. 

Intern: 5 groepen 

Extern: twee teams KNSB (zaterdag) en 

twee teams LiSB (zondag). 

Voor het eerste LiSB-team wordt nog een 

speler gezocht. 

 

 

12. Materiaaloverzicht 

G. in ’t Veld heeft weer een inventarisatie 

gemaakt. 

Het materiaal voor het levend schaakspel 

moet weg op de plek waar het nu nog ligt 

opgeslagen. 

P. Thijssen gaat na of de Kasteeltuinen in 

Arcen wellicht interesse heeft. 

 

13. Clublocatie 

G. in ’t Veld licht toe dat er de laatste tijd 

wat klachten zijn over LimianZ. Deze zijn 

door G. van Leipsig op een rijtje gezet. Vo-

rige week heeft een goed overleg plaatsge-

vonden tussen het bestuur en Richard Stohr 

van LimianZ. Daarin zijn deze klachten be-

sproken en zijn oplossingen gevonden. Het 

gaat hierbij om de volgende punten: 

1) Probleem: Te weinig personeel. 

    Oplossing: Bel op bar.  

2) Probleem: Gezellig napraten in grote zaal 

niet mogelijk. 

Oplossing: Vanaf 22.00 uur (nog defini-

tief te bepalen) wordt bar in Brasserie ge-

opend. 

3) Probleem: Hoge consumptieprijzen. 

Oplossing: Hier is weinig aan te doen, 

maar er staat tegenover dat er geen zaal-

huur is. 

4) Probleem: Licht in kleinere zaal is niet 

goed. 

Oplossing: Er worden door LimianZ ver-

beteringen aangebracht. 

5) Probleem: Geen mogelijkheid om jeugd 

op te vangen. 

Oplossing: We hebben nu een eigen 

ruimte hiervoor (Gemeenschapshuis De 

Maagdenberg). 

6) Probleem: Wisselen van speelzaal. 

Oplossing: We zullen (tijdens clubavon-

den) zoveel mogelijk in de kleine zalen 

spelen. 

7) Probleem: LimianZ is soms niet beschik-

baar (bij evenementen). 

Oplossing: Dit is niet altijd te voorkomen, 

maar zal dan minstens twee weken tevo-

ren meegedeeld worden. 
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Concluderend vindt G. in ’t Veld dat we in 

LimianZ kunnen blijven. De vergadering is 

het hiermee eens. 

 

14. Verkiezing bestuur 

Na voordracht door het bestuur wordt G. in 

’t Veld bij acclamatie gekozen tot voorzitter. 

Hij zal daarnaast zijn functie als penning-

meester voorlopig blijven vervullen. 

A. Burgmans merkt op dat er nu dus een va-

cature bestuurslid is (i.p.v. voorzitter). 

 

15. Rondvraag en sluiting 

M. van der Lee wil nogmaals voorstellen de 

dierennamen in de interne competitie los te 

laten. 

Hij krijgt hiervoor weinig respons uit de ver-

gadering. 

H. van Spijk wil het bestuur danken voor alle 

inspanningen. Verder hoopt hij dat het gaat 

lukken met de nieuwe jeugdafdeling.  

G. in ’t Veld voegt hier aan toe dat Venlo, 

Blerick en Tegelen gemeenschappelijk het 

jeugdkampioenschap van Limburg gaan or-

ganiseren. 

G. in ’t Veld wil Henk van Gool nog bedan-

ken voor de instructies die hij verzorgt in de 

bibliotheek op dinsdag en op onze club-

avond. 

 

G. in ‘t Veld sluit vervolgens de vergadering 

om 21.20 onder dank aan de aanwezigen. 

 

Bas van der Grinten, secretaris 

2 september 2019 

 

 

 

GEERTS COLUMN 

 

Door Geert Hovens 

 

Een woord zegt vaak meer dan een heel ver-

haal. Voor schakers was het de afgelopen 

maanden enigszins afzien. Want geen bloed-

stollende gevechten achter het schaakbord 

tegenover een zwetende tegenstander.  Geen 

overbodig ‘da kommen sie noch wohl hinter 

junge’ commentaar. Geen geanalyseer bij 

de bar met een pilsje of een bruine rakker.  

 

Nee, we moesten het doen met een lichte va-

riant, het online Lichess-platform.  We 

moesten er veel voor laten en niet iedereen 

was ervoor te porren. Maar uiteindelijk was 

zelfs PK bereid om achter de komjoeter 

plaats te nemen. De deelname was wisselend 

op de donderdagavonden. Met als gevolg dat 

je wel vaak tegen dezelfde tegenstander 

moest aantreden. Een confrontatie met een 

ratingverschil van 1000 elo-punten kwam 

ook geregeld voor, maar dat kan natuurlijk 

nooit een schaakpartij worden. Behalve de 

wedstrijden kon je natuurlijk ook veel oefe-

nen, dat wat ongetwijfeld een plus.  

 

Bovendien werd er vanuit Maastricht op de 

woensdagavond een Limburg Rapid georga-

niseerd, daar was iedereen verzekerd van 

een tegenstander op zijn niveau.  Dan was er 

op de zondagavond een nogal afmattend 

blitztoernooi. 2 uur lang potjes spelen met 

een tempo van 3 minuten en 2 seconden per 

zet. Dat is een verhoogd risico op een muis-

arm, dat is zeker. 

Eind mei werd de belangstelling voor het 

online-schaak wat minder en kwam er bo-

vendien weer groen licht voor het fysieke 

schaak. Weliswaar op twee achter elkaar ge-

plaatste borden, maar dat lijkt toch al heel 

veel op de reguliere clubavond. Een tiental 

leden kwamen in juni al naar de Glazenap 

om middels rapidpartijen wat schaakcondi-

tie op te doen. Belangrijker was natuurlijk 

dat je elkaar weer eens in levende lijve en op 

gepaste afstand kon ontmoeten.  

Op dit moment schaken we weer in Limi-

anZ. Met 19 leden een heus bordschaaktoer-

nooi: het Venlo Gesloten. In september ho-

pen we weer de normale competitie te kun-

nen hervatten. Tot die tijd wens ik jullie een 

fijne vakantie.  

Schakie Splinter 
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SFEERIMPRESSIE VAN VENLO GESLOTEN d.d. 23-7-2020 
Foto’s Bas van der Grinten 

 

 

 
 

 
 

Nico van der Hoogt (links) tegen Peter Schoeber 

 

 

Jan op de Laak (links) tegen Karl Jacobitz 
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Mart Dael 

 

 

 

 
Piet Thijssen (links) tegen Ad Burgmans 
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BOEBS COLUMN 

Corona 
 

Door Boeb Jacobs 

 

Nooit eerder lag 

een onderwerp 

meer voor de hand. 

Het is het gesprek 

van de dag. Ieder-

een heeft er mee te 

maken, en onder-

vindt er de gevolgen 

van: het coronavi-

rus. Het voelt bijna 

als een overwin-

ning: ik schaak op de computer.  

 

In het verleden heb ik het weleens gepro-

beerd om op de tekstverwerker te schaken, 

maar ik vond er weinig aan. Alleen al de 

manier waarop het ‘rekenmonster’, in een 

split second, mijn goed doordachte zetten 

weerlegde, bezorgde mij een minderwaar-

digheidsgevoel waar ik dagen lang onder 

leed. Opgegroeid in het pre-computer tijd-

perk, miste ik ook de expertise om goed 

met het ‘ding’ om te gaan. Het is een gene-

ratiekwestie. Veel van mijn leeftijdgenoten 

hebben de aansluiting naar het digitale tijd-

perk gemist. Wat voor Anouk, mijn beel-

dige kleindochter van 14 jaar, appeltje eitje 

is, is voor opa Boeb (hé) nog in veel geval-

len abracadabra. 

 

En dan zitten we opeens midden in de 

grootste crisis uit de moderne geschiedenis. 

Een crisis die ons lieve leventje volledig op 

zijn kop zet. Wat eerst nog een Chinese 

ziekte werd genoemd, verspreidt zich ra-

zendsnel over de hele wereld. Het corona-

virus slaat in als een bom. Het doet de op 

welvaart en groei gerichte wereld op zijn 

grondvesten schudden. Het maatschappe-

lijk verkeer valt stil. Het leven op aarde 

verandert. Ook het schaakleven. Terwijl de 

TV geen beelden kan uitzenden omdat er 

geen sportwedstrijden worden georgani-

seerd, reageert de Venlose 

Schaakvereniging door in Tegelen schaak-

wedstrijden te organiseren, waar een be-

perkt aantal spelers aan mag meedoen. Het 

speelt zich allemaal af in de goed geoutil-

leerde schaakzaal van Piet Hoeben, waar 

ook de Tegelse Schaakvereniging haar 

clubavond houdt. Niet onbelangrijk (geld is 

een scherp mes), de consumpties worden 

daar afgerekend tegen vriendenprijzen. Er 

kan dus worden geschaakt. 

 

Maar eerste minister Mark Rutte maakt 

zich zorgen. Hij waarschuwt :’we leven in 

een gevaarlijke wereld’. Waakzaam blijven 

dus. Om de veiligheid van de deelnemers in 

Tegelen te garanderen zijn regels opgesteld. 

Voor de goede uitvoering moeten de deel-

nemende schakers zich wel aan deze proto-

collen conformeren, zich aan de regels hou-

den. Maar ook dan is deelname voor eigen 

verantwoordelijkheid. Alle soorten van bij-

eenkomsten houden op dit moment enig ri-

sico in.  

“Elk nadeel ‘heb’ zijn voordeel”, is een va-

riant op een uitspraak van Johan Cruijff. In 

dit geval is het voordeel dat een aantal pret-

schakers onder de naam ‘Goudvinken’ een 

toernooitje heeft opgezet. Ik doe mee. Met 

dank aan club genoot Peter Smith. Met ge-

duld, een betere zaak waardig, heeft hij mij 

via de telefoon begeleid met het zoeken 

naar de juiste pagina. 

 

Intussen speel ik op de computer tegen Pe-

ter een soort van tweekamp op de woens-

dagavond. Het is leuk en een aanrader. Pe-

ter ontkent de stelling van de grondlegger 

van de (sport) journalistiek in Nederland. 

De schrijver/journalist Joris van de Berg. 

De beste sportverslaggever ooit stelde: ‘wat 

goed is komt snel’. Peter voldoet dus niet 

aan die stelling, hij speelde al jaren voordat 

hij zich de laatste tijd wat meer in het spel 

ging verdiepen. 

Het is te merken. Hij speelt nu klassen ho-

ger. Ik heb er mijn handen aan vol!! 

In hoeverre mijn enthousiasme voor online 

schaak te maken heeft met mijn positieve 

uitslagen, is voer voor psychologen. 
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Interne Zaken & Oude Doos 
 

 

 

Door: Nico van der Hoogt    
 

Dommeck 
Kloknood & Noodklok 

 

Mei 1945 

 Venlo’s binnenstad ligt goeddeels in puin. 

Vooral de bombardementen op de Maasbrug 

en de Fliegerhorst op de Groote Heide heb-

ben enorm veel verdriet en grote schade ver-

oorzaakt. Honderden doden zijn er te betreu-

ren. Een groot deel der Venlonaren is even-

als zo veel anderen geëvacueerd naar noor-

delijk Nederland en zal mondjesmaat naar 

de stad terugkeren. U heeft er de laatste tijd 

veel over kunnen lezen en zien. Vijfenze-

ventig jaar geleden alweer.  

Een beeld (in kleur!) bij de stadhuismarkt. 

Pand van Juwelier Nellissen is verwoest.  

 

 Foto: Alphons Hustinx 

 

 Maar ondanks die puinhopen, evacuatie en 

al het andere oorlogsleed wordt er in Venlo 

al spoedig weer geschaakt. Voorzitter Haa-

nen roept op 13 mei ’45 een vergadering bij-

een. Met het verzoek om tevens om borden 

en stukken mee te brengen. Acht dagen na 

de officiële bevrijding van heel Nederland! 

Er komen zo’n 12 schakers opdagen in de 

gespaard gebleven ‘Gouden Tijger’. Zo’n 30 

meter van het stadhuis vandaan…  

Later dat jaar, op 30 juni 1945 op een alge-

mene vergadering van de LISB, stelt de 

VSV vast hoe men de oorlog was doorgeko-

men: “geen doden, alle materiaal verlo-

ren!”  Vooral het verlies van de schaakklok-

ken trekt een zware wissel op het spelen van 

partijen. Daarover later meer. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de ‘Gouden Tijger’. Ong. 1930 

Dus vooral: géén klokken meer! Waarmee 

de vereniging zo’n honderd jaar terug in de 

tijd wordt geworpen. Kloknood ! 

 

De oude meesters 

 Want in die tijd hadden de schakers geen 

last van tijdnood; schaakklokken die de be-

denktijd mooi in partjes sneden en bijhiel-

den, ze waren er niet! Men mocht nadenken 

zo lang men wilde. En daarvan werd vaak 

uitbundig gebruik gemaakt. Een mooi, hoe-

wel apocrief verhaal in dit verband, vertelt 

over de match in 1857 tussen Louis Paulsen 

en Paul Morphy. Paulsen was een zo’n be-

ruchte langdenker. Tijdens een van hun par-

tijen had Paulsen na zo’n twee uur nog 

steeds geen zet gedaan. Morphy werd het er 

begrijpelijkerwijs te veel aan en vroeg hem 

of het niet eens tijd werd om te zetten. Paul-

sen keek hem ontsteld aan en stamelde: 

“Ben ík werkelijk aan zet?” Spoedig daarna 

stopte het genie Morphy met schaken. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De match Morphy-Paulsen. 
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Zo te zien is het trouwens maar goed dat de 

huidige privacy regels nog niet in zwang wa-

ren. Goedkeurend applaus door de ‘Kie-

bitze’1 bij een mooie of afkeurend geknorre-

pot na een slechte zet, was schering en in-

slag! Dit kon zo natuurlijk niet doorgaan. Er 

werd achtereenvolgens met zandlopers en 

stopklokken gewerkt totdat in 1870 bij het 

grote internationale toernooi van Baden Ba-

den er met een heuse schaakklok werd ge-

speeld. Speeltempo 20 zetten per uur. Een 

hele vooruitgang. 

 

     

 

 

 
 

 

         De Yale Clock New Haven Chess Timer. 

 Maar terug naar het zo gehavende Venlo 

van 1945. Ook daar wordt allerwegen de 

“Wederopbouw” krachtig ter hand geno-

men. In Venlo bestond zelfs kort een 

schaakvereniging met die naam! Bezield 

met dat nieuwe vaderlandse elan wordt in de 

VSV een nieuw lid verwelkomd. 

 

Hay Dommeck 

 

Zo treedt in 1948 als secretaris de markante, 

voortvarende Hay Dommeck aan. Hij zal ja-

renlang een stevig stempel op de vereniging 

drukken. En zich een man van de klok beto-

nen… Maar eerst  schetsen uit zijn leven. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri Karel Marie Dommeck (1919-1983) plm. 1980 

Bron: Mirna Moonen-Dommeck 

 
1 Kiebitz→(Bargoens), toeschouwer die zich in woord en 

gebaar met het spel, schaken of kaarten, bemoeit. 
2 Zelf herinner ik me het memoriseren van de catechis-

mus,  het verplichte kerkbezoek met de lange, droge en 

In huize Dommeck kraaide in tweeërlei op-

zicht de Rode Haan. Symbool zowel voor de 

rechtlijnige socialist Dommeck – in katho-

liek Venlo van de jaren vijftig geen lichtzin-

nige onderneming2 – als ook vanwege zijn 

hoge positie als ondercommandant bij de 

Venlose brandweer. Gezegend met een apart 

gevoel voor humor. Vaak gekruid met een  

ironisch scheutje venijn… Zo lezen we in 

het clubblad na de jaarvergadering in 1954: 

 

“Als de voorzitter de voorzittershamer niet 

had vergeten, had hij waarschijnlijk het 

schaken tijdens de vergadering kunnen te-

gengaan”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Rode Haan: het dubbelsymbool 

 

In de landelijke pers trof ik meerdere berich-

ten aan, die Hay Dommeck ten voeten uit 

kenmerken. Veelal met een hoog humoris-

tisch gehalte. Ik mag ze u niet onthouden. 

Na de capitulatie van de Nederlandse krijgs-

macht in mei 1940, raakte ook sergeant 

Dommeck als alle militairen in krijgsgevan-

genschap. Dat was tot daar aan toe. Erger 

was dat hem daarbij 25 Hollandse guldens 

werden ontnomen. Dommeck zou Dom-

meck niet zijn als hij dat na de bevrijding op 

zijn beloop had gelaten. Hij schakelt de 

Venlose kantonrechter in. Restitutie a.u.b.! 

In te dienen bij de allerhoogste Duitse in-

stanties, desnoods bij de bondskanselier! 

Het bericht bevat ook  een ontroerende reac-

tie vanuit Beieren. 

(Uit: “Het vrije volk”, 31-10-1958) 

onbegrijpelijke preken, de biechtgang ( ik deed n.b. nooit 

wat verkeerd!) en de dreiging van het eeuwige hellevuur 

wanneer men stierf in staat van doodzonde. De Eerste 

Communie daarentegen was weer wel lucratief… 
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Jonge Duitser 

kwijt schuld 
(van een onzer verslaggevers) 

De heer H.K.M. Dommeck te Venlo, die on-

langs een actie ondernam om geld terug te krij-

gen dat hem in 1940 tijdens Duitse krijgsgevan-

genschap werd afgenomen, heeft van een Duitse 

student in de medicijnen te München een bedrag 

van DM 30 aangetekend toegezonden gekregen 

als compensatie voor het geld dat hem is ontno-

men. De Duitser, Günther Portzky geheten, gaf 

te kennen, dat hij zich als Duitser van een 

nieuwe generatie die aan een verenigd Europa 

gelooft, ook medeverantwoordelijk voelt voor 

het leed dat Duitsland ook over ons land heeft 

gebracht. Na de mededeling dat zijn bijdrage 

ook nog een persoonlijke reden heeft, besluit  

Portzky zijn brief aan de heer Dommeck met het 

verzoek een dwangbevel aan ‘Herrn Bundes-

kanzler’ achterwege te laten, aangezien dat ze-

ker niet zou bijdragen om de betrekkingen tus-

sen de buurlanden Duitsland en Nederland te 

verbeteren. De heer Dommeck zal het geld voor 

een liefdadig doel bestemmen. Hij heeft de 

Duitser bedankt en hem tevens bericht, dat hij 

het bedrag als een kwijting beschouwt, zodat de 

betreffende aangelegenheid thans voor hem is 

afgedaan. 

 
Unseren vielen Deutschen Schachfreunden 

zuliebe folgt hier  einmalig eine Übersetzung in 

die Sprache Schillers, Goethes und Beckenbau-

ers dieses bemerkungswertigen  Zeitungsarti-

kels über unseren ehemaligen Vereinssekretär .  

 

Junger Deutscher 

begleicht Schuld 
(von einem unserer Reporter) 

Herr H.K.M. Dommeck in Venlo, der vor kur-

zem eine Aktion unternahm um das Geld zurück 

zu bekommen das ihm in Kriegsgefangenschaft 

abgenommen wurde, hat von einem Deutschen 

Medizinstudenten in München einen Betrag von 

DM 30 per Einschreiben zugeschickt bekom-

men als Ausgleich für das Geld das ihm weg-

genommen worden war. Der Deutsche, namens 

Günther Portzky, gab an, daβ er sich als Deut-

scher einer neuen Generation die an ein verein-

tes Europa glaubt, sich mitverantwortlich fühle 

 
3 had gekund→Ik fiets hier een beetje mee op de trol/fop-

nieuws mode van heden ten dage… Excuus! 

für das Leid das Deutschland auch über unser 

Land gebracht hat. Nach der Mitteilung daβ sein 

Beitrag auch noch einen persönlichen Grund 

habe, beschlieβt Portzky seinen Brief an Herrn 

Dommeck mit der Bitte einen Zwangsbefehl an 

‘Herrn Bundeskanzler’ zu unterlassen, weil 

das bestimmt nicht dazu beitragen würde die 

Beziehungen zwischen den Nachbarländern 

Deutschland und die Niederlande zu verbessern. 
Der Herr Dommeck wird das Geld für einen 

Wohltätigkeitszweck bestimmen. Er hat dem 

Deutschen gedankt und ihm auch berichtet, daβ 

für ihn die betreffende Angelegenheit damit er-

ledigt sei. 

 

Wiedergutmachung auf engstem Raum. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dr. Med. Günther Portzky. (1933-2004) Had 

later een artsenpraktijk in Augsburg. Was ook 

een verwoed goochelaar! (Bron: internet) 

 

Portzky had het verhaal in een Duitse krant 

gelezen. Ook  Bundeskanzler Konrad 

Adenauer moet er dus lucht van hebben ge-

kregen… Zijn reactie had zó maar gekund.3 

’Der Alte’: 

 

 
 

“Mein lieber Herrjott, ein Zwangsbefehl aus Hol-

land ? Jib dem Mann sein Jeld schnellstens wieder!”

  

Adenauer bleef tot op hoge leeftijd (87) in 

het ambt. Verknocht aan zijn positie. Een 

Witz uit die tijd: Adenauer vraagt een klein-

zoon wat hij later worden wil. 
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“Bundeskanzler natürlich, Opa!”, ant-

woordt die. “Aber Junge”, zegt Adenauer, 

“das ist doch der Opa schon…”. 

 

Doordat de Venlose kantonrechter Dom-

meck met een flauwe smoes niet ontvanke-

lijk verklaart, komt de Bundeskanzler er mit 

einem blauen Auge davon. 

Dan duikt de vaderlandse pers op weer een 

opmerkelijk bericht uit Venlo met vader en 

zoon Jons Dommeck in de hoofdrollen.  

Het “Vrije Volk” bericht – met Dommecks 

typische,  gekruide taalgebruik – op 17 no-

vember 1959 over een doldwaas avontuur 

van het duo in het slachthuis van Venlo.  

 

“Wat doet een vader die met z’n vijftienja-

rige zoon een gemeentelijk slachthuis be-

zichtigt en aan het eind van de middag ont-

dekt, dat ze hem en z’n zoon zijn vergeten 

en het gebouw verlaten hebben? “ 

‘Kouwe rillingen krijgen!” verzucht niet 

zonder humor de veertigjarige gemeente-

ambtenaar Harry Dommeck uit Venlo. 

Het overkwam hem vorige week, samen met 

z’n zoon Jons. ‘Ze hadden gezegd, ga zelf 

maar es rondkijken. Nou, ’t was machtig in-

teressant, maar toen we in de koelcellen 

kwamen – een grote zaal van schat ik tien bij 

twintig meter, met een temperatuur flink on-

der nul – dachten we: Nou niet langer, je 

stikt van die lucht van die beesten die net ge-

slacht zijn, en je moet nog uitkijken voor je 

kleren ook. Ik zeg, we gaan, jong. Maar ik 

zag geen mens en de deur vond ik ook niet, 

want het licht was uitgegaan. Ik zeg, daar 

komen we nooit meer uit, jong, maar die 

jongen van me zei niks en ik wist niet waar-

ie zat. Ik floot es, maar je kon niks horen van 

dat geruis van al die aggregaten. Ik gaf es ’n 

gil, maar ik had het net zo goed kunnen la-

ten. Afijn, ik steek m’n aansteker aan en m’n 

jongen, die achter zo’n beest bleek te zitten, 

ook en toen en toen hebben we allebei op de 

muren staan hengsten. Maar d’r kwam niks. 

 Ik zeg, we staan d’r prettig op, trek jij mijn 

jas maar aan, want ik kan wel tegen ’n dreun.  

Verschrikkelijk donker dat ’t daar was; als 

je hoestte, zag je alleen maar sterretjes. We 

staken zowat de moord van de kou, maar we 

bleven rondlopen, wat ook niet best ging, 

omdat je steeds tegen die kapotte runderen 

aanbotste.  

 Nou, op een gegeven ogenblik ging de deur 

open, want toevallig moesten ze nog een 

noodslachting doen die avond. Toen was het 

gebeurd! Vier dagen later hoorde ik, dat er 

een alarmschel in die koelcel zit. Maar dat 

hadden ze me wel es vooruit kunnen vertel-

len!’  

 

En zo ontsnapte het onfortuinlijke duo aan 

een grote calamiteit en kwam er, net als 

Adenauer, met een blauw oog af. De onder-

koelde (!) humor van Dommeck is kenmer-

kend. 

 

 
Het Venlose slachthuis anno 1900 (Bron int.) 

 

En nogmaals halen de twee de nationale 

kranten, o.a. de “Friese koerier” kopt op 17 

juni 1959: 

 

Geld uit fietsframe 

niet inwisselbaar 
 

Zoon Jons (13) fietste op een dag tegen een 

trottoirband. Het frame brak en daarbij 

kwam een rolletje papier tevoorschijn, dat 

een bedrag van 200 gulden aan vervallen 

bankbiljetten bleek te zijn. Moeder Engelina 

had dit geld, toen landwachters in 1943 huis-

zoeking deden, in allerijl in de buis van het 

frame verstopt. 

Vanzelfsprekend trachtte Dommeck de ver-

vallen bankbiljetten alsnog van de Neder-

landsche Bank vergoed te krijgen. En weer 

laten de autoriteiten hem in de steek; het ver-

zoek kan wegens overschrijding van de 
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inwisseldatum niet in behandeling worden 

genomen… 

De Koerier: 

 

“Pa Dommeck zit met de strop, want in de 

hoop nog wel vergoeding te zullen krijgen 

voor deze bankbiljetten, heeft hij voor zijn 

zoon al een nieuwe fiets gekocht.” 

 

Deze harteloze reactie was wel te verwach-

ten. Hoopte Dommeck stilletjes op wederom 

sponsoring van buitenaf ? 

Hij: “houwde weer op unnen aos.”4 Zoals 

hij als kenner van het Venlose dialect ge-

zegd zou hebben. 5 

 

Dan begint Hays eega, Engelina van Ge-

mert, in 1960 een landelijke actie . Aanlei-

ding zijn diverse moorden in o.a. Venlo en 

Sevenum op kinderen door recidiverende, 

psychopathische moordenaars. Eind 1960 

mag zij, gewapend met een door achtdui-

zend medestanders ondertekende petitie, op 

audiëntie komen bij de toenmalige minister 

van Justitie, Beerman. Om drie kwartier te  

mogen spreken over de kern van haar zaak: 

‘Strengere straffen en groter toezicht’. Zo 

berichten diverse landelijke kranten. Zijne 

Excellentie zegt minzaam toe de nodige aan-

dacht aan de brieven te zullen besteden.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Mevrouw Dommeck-van Gemert met petitie 

Bron: internet 

 

 
4‘op unnen aos houwe’ → hij bereikte geen resultaat 

Hay was uiteraard ter ondersteuning aanwe-

zig.  

Hub van Spijk, als jonkie van 16 al actief 

VSV’er indertijd,  berichtte me: “Als hij je 

mocht was je een aardige vent, als je ……… 

heette, was hij niet te genieten, zeker niet 

toen …. ook nog SV Blerick oprichtte.” En: 

“Dommeck was links en zo rood als een 

kreeft en dat in het katholieke, rechtse 

Venlo.”  Dixit Hub. 

 

De e-mail 
Dit hele verhaal werd in gang gezet door een 

mail die op 11 april jl. mijn box binnen 

plofte. Afkomstig van oud VSV lid Joop 

Jansen. Verwoed correspondentie schaker 

en verzamelaar van schaakmemorabilia van 

de buitencategorie. Hij berichtte over een 

collega collectioneur , ook hors categorie, 

die beslag had weten te leggen op een unieke 

schaakklok. En die daar nadere informatie 

over vroeg. Want op dat ouwe unicaat prijkt 

het logo van… de Venlose Schaakvereni-

ging! Het artefact, de noodklok in kwestie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De trotse nieuwe eigenaar John van Veen: 

“Geheel uit hout met een glazen voorkant. 

Heel bijzonder is het mechanisme om de tijd 

te stoppen en te starten bij de opponent. Dit 

is namelijk een plat balkje over de lengte bo-

ven op de klok. Daardoor is de vorm van de 

klok een perfecte doos. De vlaggetjes zijn 

van hout en het binnenwerk is ook afwijkend 

5 “Een man met een fijne neus voor taal in het algemeen 

en het Venloos in het bijzonder.” Venloos Woordenboek, 

pag. 12.  
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en ziet er te grof uit voor machinale verwer-

king…” 

Hij zal de noodklok laten restaureren en in 

ere herstellen.  

Hub meldt:  

“Het leuke van die klok is, dat ik er vroeger 

nog, misschien wel deze, wedstrijden mee 

gespeeld heb!” 

En zo komt Dommeck weer in beeld. Want 

Drs. Jo Thijssen meldt in het jubileumboek 

van 1985: “In 1948 waren weer schaakklok-

ken leverbaar, en daarvoor was geen geld. 

Onmiddellijk werd Dommeck actief. Afge-

wezen door de gemeente Venlo en de 

Schade-Enquête-Commissie Limburg te 

Roermond bracht hij 50 medewerkers6, een 

timmerman en een horlogemaker tot activi-

teit. De leden maakten de klokken zelf. Oude 

en nieuwe wekkers kan men daartoe aan mij 

overdragen, zei Dommeck….Nog in maart 

1953 volgde een oproep voor oude wekkers, 

desnoods defecte, voor onderdelen…” 

Dat kon, want de vereniging koesterde een 

horlogier in zijn midden: Philip Begas. Die 

moest dus aan het werk. En dat deed die.  

Dommeck zelf schrijft in november 1954 in 

het clubblad : “Ons lid Ph. Begas, hoewel 

over weinig tijd beschikkend, heeft zich be-

reid verklaard nog vóór 6 December a.s. 

twee of drie reserve schaakklokken in orde 

te zullen maken. Hij heeft onlangs 10 

schaakklokken kant en klaar afgeleverd, 

doch het komt bepaald gewenst voor dat er 

een paar als reserve zijn…” 

 

 

 

 

 

 

                    Philip Begas in 1950 

  

Hij had een klokkenwinkel aan het Lamber-

tusplein in Blerick. En moet zo’n 13 klokken 

hebben vervaardigd met timmermanshulp. 

Dommeck weer: “…hierbij heeft ons lid Be-

gas zich onderscheiden door een uitvindink-

 
6 Bedoeld wordt: de leden. 

je; hij heeft nl. in de klokkenkastjes een klem 

bevestigd, waardoor de “wip”- inrichting 

veel en veel soepeler beweegt…”  

 Toch blijkt de werking der klokken, mede 

door ruw gebruik, onder de maat. En omdat 

in 1955 de Lisb. de schaakklok verplicht 

stelt, wordt besloten om 20 nieuwe exempla-

ren aan te schaffen. Daartoe wordt een lote-

rij commissie in het leven geroepen. Dom-

meck, van Dommelen en L. Manders  rege-

len de verkoop van de loten à f 0,25. 

De 20 klokken kosten f 370,- en voorzitter 

Smets schiet het bedrag voor. 

 

 

 

 

 

                    G. Smets in 1950 

 

En de commissie kweet zich op voorbeel-

dige wijze van zijn taak. Loterij geslaagd! 

Die leverde zelfs een batig saldo op van 

 f 300,56 . De prijzen blijken afkomstig uit 

Begas’ winkel, met als hoofdprijs een pen-

dule. Waarde f 75,- ! De 5e en laatste prijs 

was altijd nog een keukenklok van f 22,-  De 

huisgemaakte klokken werden vervolgens 

voor 6 gulden aangeboden. En eentje daar-

van bracht in 2020 dus liefst het honderd-

voudige op! Hub treurt: “Jammer dat ik toen 

geen klok gekocht heb voor 6 gulden!!!”  

Hoe het Dommeck verder verging? Rond 

1955 taant zijn schaakliefde. Hub weer: 

“Dommeck had inmiddels ook Theo [ van 

Spijk, 1956, N.] als secretaris gestrikt en be-

gon zich een beetje terug te trekken…Hij 

vond dat hij zijn hobby goed had achterge-

laten en daar hij toch al nauwelijks 

schaakte, stopte hij ermee.” 

En ging vervolgens over naar de… damver-

eniging! 

Bij de totstandkoming van dit artikel gaat veel 

dank uit naar: Mirna Moonen-Dommeck, Hub 

van Spijk, John van Veen en Joop Jansen voor 

hun onmisbare inbreng. 

Nico, juni 2020 
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MY MOST INTERESTING GAMES PART 1 
 

Omdat zowel de interne als de externe com-

petitie ineens werd afgebroken was er ge-

brek aan actuele partijen, die normaal het 

clubblad zo rijkelijk vullen. 

 

Een schaakclubblad zonder partijen is als 

een roddelblad zonder BN’ers: kaal, oninte-

ressant, misschien zelfs nutteloos en irrele-

vant. Om deze leegte op te vullen heeft de 

redactie de spelers van het eerste en tweede 

team gevraagd om hun interessantste partij 

in te sturen, d.w.z. de beste / leukste / span-

nendste / verrassende / meest memorabele 

partij, naar eigen inzicht. Deze oproep heeft 

geleid tot vele pareltjes van partijen. 

 

We beginnen met een partijbespreking inge-

zonden door Thomas Neuer, tegen Peter 

Schoeber in het Venlo Open 2017. Thomas 

werd ongeslagen winnaar van dit toernooi 

en deze partij was de sleutel tot de eind-

winst. 

 

Thomas Neuer (2077) -  

Peter Schoeber (2016)  

Rabobank Open Kampioenschap van Venlo 

Venlo (5), 22.06.2017 

 

During the 

CORONA 

shutdown I 

started to re-

view and an-

alyse some 

of my games 

of the last 3 

years again. 

One of these 

games was 

the follow-

ing against 

Peter Schoe-

ber, played in the 5th round of the Rabobank 

Open Kampioenschap van Venlo 2017. For 

me it was the decisive game for winning the 

tournament. Why? Believe it or not, with 15-

20 minutes left for the rest of the game I 

decided, trying to win this tournament. 

Sometimes these kind of games are more 

important for the player than the spectacular 

ones, lasting only 18 moves, ending with a 

tactical shot or against the most dangerous 

opponents in the tournament.  

 

1.Pf3 d5 2.g3 Pc6 3.d4 Lf5 4.Lg2 e6 5.0-0 

Pb4 6.Pa3 Le7 7.c3 Pa6 8.Db3 Dc8 9.Lf4  

This is the preferred move of the engines, 

but the most often played move in the data-

base was  

9.c4 c6 10.Ld2 Pf6 11.Tac1 0-0 12.Tfd1 Pe4 

13.Le1 Lf6 14.Pb1 Td8 15.Pc3 Pc7 16.Pe5 

Pxc3 17.bxc3 Lxe5 18.dxe5 b5 19.cxb5 

cxb5 20.Ld2 h6 21.Le3 Da6 22.Lc5 Tac8 

23.Lf1 Pa8 Fressinet,L (2702)-Ivanisevic,I 

(2653)/Berlin 2015/Mega2015 Update 47/1-

0 (47)] 

 

9...Pf6 10.Tae1N  

In this variation it is normally better to open 

the position for the pair of bishops. There-

fore it is maybe better to start with [10.Ph4 

Lg4 11.f3 Lh5 12.e4 (12.g4!?) 12...0-0 

13.g4 dxe4 14.gxh5 Pxh5 15.Lg3 g5 16.Le5 

gxh4 17.fxe4 f6 18.Lh3 Kh8 19.Lxe6?? 

(19.Lf4 with a complex but slightly better 

position for white.) 19...De8 20.Dxb7 Tb8 

21.Dxa6 Dg6+ 22.Lg3 Pxg3 23.Tf2 Pe2+ 

24.Kh1 Dxe4+ Lagashin,P (2111) -Dobro-

volsky,O (2294)/Moscow 2011/CBM 140 

Extra/0-1]  

 

10...c6 11.Ph4 Lg6 12.Pxg6 hxg6 13.f3 

13.Pb1!?;  

13.c4!?  

13...0-0 14.e4 Pc7  

14...c5 15.Lg5 Dd7 16.exd5 Pxd5 17.Lxe7 

Pxe7 18.f4]  

15.Pb1  

[15.c4!?]  

15...b5 16.Pd2 a6 17.Lg5 Dd8 18.e5  

[18.Dc2 Tc8 (18...Pd7 19.Le3) 19.Pb3]  

 

18...Pd7 19.Lxe7  
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Maybe 19.Le3 was the better option. In most 

cases it is better for the side with the space 

advantage not to change pieces. Here I 

thought, that his bishop was better than mine 

because of the closed center with all of my 

pawns on black squares. 19...c5 20.f4 

 

19...Dxe7 20.f4 c5 21.Pf3 cxd4  

[21...c4 22.Dd1 (22.Dc2 b4 23.Pg5 bxc3 

24.bxc3 Tfb8 25.h4 Pf8 26.g4) 22...b4 

23.Pg5 Tfb8 24.h4 bxc3 25.bxc3 Pf8 26.h5 

gxh5 27.Dxh5 Tb2 28.g4 f6 29.exf6 gxf6 

30.f5!± with a dangerous attack.]  

 

22.Pxd4 Dc5 23.Kh1 Dc4 24.Lf3 Dxb3 

25.axb3 Pc5  

[25...a5 26.Le2 Pc5= this was the more ac-

tive setup for black. In this position black 

has the chance to get counter play on the 

queen side.]  

 

26.Ta1 Tfc8  

[26...a5 27.Kg2] 27.Kg2 [27.b4 Pa4 28.Tf2 

Kf8 29.Kg2 Ke8] 27...Kf8 [27...a5 28.Le2 

Tcb8 29.h]  

 

28.Ta2 Tab8 29.b4  

After this move black was fixed in a passive 

position. Now it's only possible for him to 

sit and wait for the upcoming things, always 

trying to find the right setup to resist. In the 

following part I tried to manoeuvre and to 

better my position little by little. If you like 

to see real masterpieces using this strategy, 

please take a close look at Karpov games!  

 

29...Pa4 30.Ld1 Pb6 31.Le2 Ke8 32.Ld3 

Kd7 33.Tf2 Pa4 34.Lc2 Pb6 35.Pb3 Pc4 

36.Ld3 Ta8 37.Kf3 Kc6 38.h4  

preventing any counter play with g5.  

 

38...Th8 39.Tf1 Pb6 40.Pa5+ Kd7 41.Lc2 

Pc4 42.Pb3 Kc6 43.Tfa1 Ta7 44.Pd4+ Kb7 

45.Ld3 Tha8 46.Pb3  

 

[46.g4 Pd2+ 47.Ke3 Pc4+ 48.Kf2 Pb6 

49.h5±;  

46.b3]  

46...Kc6 47.Pd4+ Kb7 48.b3 Pb6 49.g4 

Th8?  

After this move my strategy should be suc-

cessful  

 [49...Pd7±]  

 

 
Diagram na 49… Th8 

 

But in upcoming time trouble I missed it 

with  

50.Kg3?  

[50.Lxb5! Txh4 51.Lc6+ Kb8 52.Kg3 Th8 

53.b5 a5 54.c4 dxc4 55.bxc4 Pxc4 56.Tc1+-]  

 

50...Taa8 

With only 15 or 20 minutes left for the rest 

of the game, I asked myself, if I want a draw 

or fight for the win of the tournament and 

take more risk. I convinced myself to see 

this tournament as a rapid competition (it 

was played with 100 min. for the whole 

game) and started action!  

 

51.Th2 Th6 52.Tah1 Tah8 53.h5 gxh5 

54.Txh5  

[54.g5 h4+ 55.Kg4 Th5 56.g6 fxg6 57.Lxg6 

T5h6 58.Lb1±]  

 

54...Txh5 55.Txh5 Txh5  

[55...Tc8 56.g5 Pd7 57.Th7]  

 

56.gxh5± Pd7 57.Pf3  

Trying to provoke f6 to get the g5 square for 

the kings march.  
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[57.Kh4 Pf8 58.Kg5 Pe8 59.f5±]  

57...f6  

In time trouble my opponent didn't find the 

best way to fight.  

[57...Kc8 58.Kh4 Kd8 59.Kg5 Ke8 60.Pd4 

Ke7 61.Pc6+ Kf8 62.Lb1 Pe8 63.f5] 

 

58.exf6± Pxf6 59.Kh4 Pce8?  

[59...Pd7 60.Kg5 Pf8 61.Pd4±]  

 

60.Lg6  

[It was also possible to take the direct way... 

60.Pd4 Pc7 61.Kg5 Pd7 62.Kg6 e5 63.fxe5 

Pxe5+ 64.Kxg7 Pe8+ 65.Kf8+-] 

 

60...Kc7 61.Lxe8 Pxe8 62.Kg5 Kd6 

63.Kg6 Ke7 64.Pd4 Pf6 65.Pc6+ Kd6 

66.Pb8 e5 67.fxe5+ Kxe5 68.Pxa6 d4  

[68...Pe8 69.Pc5 (69.Pb8 Ke4 70.Pd7 Kd3 

71.Kf7 Pd6+ 72.Kxg7 Kxc3 73.Kg6 d4 

74.Pc5 d3 75.Pxd3 Kxd3 76.h6 Kc3 77.h7 

Kxb3 78.h8D+-) 69...d4 70.c4 bxc4 

71.bxc4+-]  

 

69.cxd4+ Kxd4 70.h6!  

With only 1 or 2 minutes left on the clock 

this little tactic helped me winning a piece. 

 

70...gxh6 71.Kxf6 Kc3 72.Kg6 Kxb3 

73.Kxh6 Kc4 74.Kg5 Kd5 75.Kf5 Kc6 

76.Ke6 Kb6 77.Pc5 Kc6 78.Pd3 Kb6 

79.Kd6 Ka6 80.Kc5 Kb7 81.Kxb5  

[81.Kxb5 Kc7 82.Kc5 Kd8 83.Kc6 Ke7 

84.b5 Ke6 85.b6 Kf5 86.Kd5 Kg5 87.b7 

Kg4 88.b8D Kg5 89.Ke6 Kg4 90.Df4+ Kh5 

91.Dg3 Kh6 92.Kf6 Kh5 93.Dh3#]   

 

1-0 

 ______________________ 

 

We gaan verder met een partij van Joep Na-

buurs uit 2013. 

 

Voor de onderstaande partij wil ik twee 

overkoepelende principes belichten. 

1. Zwakte van een kleurencomplex.  

Dit soort zwakte is wat minder bekend 

dan zwakke velden of pionnen. Deze on-

bekendheid komt denk ik omdat zwaktes 

vaak als een formule onderwezen wor-

den, zoals ‘geïsoleerde pion’, of ‘veld d5 

in de Sveshnikov’. Dat is niet helemaal 

terecht, het zijn eerder kenmerken dan 

zwaktes per definitie. In werkelijkheid is 

een zwakte iets wat je tegenstander ge-

makkelijk aan kan vallen, maar jij moei-

lijk goed kunt verdedigen.   

In de partij ruilt zwart zijn zwartveldige 

loper af, terwijl in het centrum zijn pion-

nen op wit staan. Dat is op zich geen fout, 

maar het betekent wel alle zwarte velden 

als geheel beter bereikbaar zijn voor wit 

en moeilijk te dekken voor zwart, zelfs als 

geen enkel punt er nou direct als formula-

tief verzwakt uitziet.  

We gaan zien dat een loper vanuit a3 de 

velden e7 en f8 in de gaten houdt, en dat 

dit de basis vormt voor meerdere tacti-

sche wendingen. Dat later ook nog pion 

c7 valt, waardoor voor wit Dd6 een mo-

gelijkheid wordt en De7 mat in meerdere 

varianten opduikt, is een treffend voor-

beeld van collectief verzwakte zwarte 

velden. 

2. Praktische keuzes in een partij. 

Tegen een IM, of betere spelers in het al-

gemeen, creëer ik graag dynamische stel-

lingen waarin ook zij grote fouten kunnen 

maken. Middels de Franse opening zal 

zwart vaak op vertrouwd terrein spelen, 

maar in deze partij loopt het anders. 

Zwart wint snel een pion, maar ten koste 

van zijn zwartveldige loper. Daar komt 

ook bij dat het centrum relatief open is 

voor een Franse stelling, en wit meerdere 

aanvalsplannen heeft die zwart allemaal 

zal moeten taxeren. Wit kan altijd focus-

sen op het zwart moeilijk maken te ont-

wikkelen, waardoor de meeste witte zet-

ten zich aandienen, terwijl zwart veel zet-

ten heeft die er allemaal even goed uitzien 

maar allemaal een nadeel hebben. 

Een latere praktische keuze komt in de di-

agramstelling, waar ik onmiddellijk een 

tempo kan winnen middels Tb1 kijkend 

naar de zwarte dame op b6. Dit stel ik 

echter uit, zodat zwart altijd er rekening 

mee moeten houden dat Tb1 tussendoor 
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komt en de stelling net iets anders zal 

zijn. Het blijkt meteen te werken, de 

dame moet op een ongelukkig moment 

ineens pion c7 loslaten. 

 

Joep Nabuurs (2206) - 

IM Pieter Claesen (2342) 

Geraardsbergen Open 2013 (4) 11.8.13 

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pc6 4.Pf3 Pf6 5.Ld3 

Lb4 6.0-0 Lxc3 7.exd5 Lxb2 8.Lxb2 Dxd5 

9.c4 Dd6 10.Db3 a5 11.La3 Pxd4 12.Pxd4 

Dxd4 13.Tad1 Db6 14.Dc3 Ld7 15.Td2 

Lc6?! 16.Lc2  

 

 
Stelling na zet 16. Lc2 

 

Misschien is meteen Tb1beter, maar deze 

zet is mijn favoriete van de partij. Allereerst 

omdat hij in één zet meerdere stukken ver-

betert. Daarnaast is er een valkuil die geca-

moufleerd wordt door een veel zichtbaarder 

positioneel idee. Positioneel: de d-lijn komt 

weer vrij, zodat de zwarte koning geen vei-

ligheid kan opzoeken. Valkuil: de derde rij 

komt vrij voor de dame, en enkele pionnen 

op zwarte velden zijn zwak. Had zwart de 

zet op volle waarde geschat, dan had hij ze-

ker nu Pd7 gespeeld om meteen lang te ro-

keren. 

 

16...h5?? 17.Tb1 Da6 18.Dg3 Pd7 19.Dxc7 

f5 20.Txd7! Lxd7 21.Tb6!  

En opgegeven. Na Da7 loopt zwart mat, 

te beginnen met 22. Txe6+  

1-0 

Achteraf heb ik het idee dat beide pionoffers 

volledig correct zijn. Vaak als zwart vroeg 

zijn zwartveldige loper ruilt in het Frans, 

kan hij het centrum op slot zetten en om 

zwaktes heen spelen, waardoor een extra 

pion al snel beslissend is. In de partij liep de 

zaak anders; ieder was reeds een centrum-

pion kwijt, de loper op a3 hield de koning 

van kort rokeren af, en hoewel lang rokeren 

ooit had gemoeten staan zwarts koning en 

dame nooit helemaal comfortabel.  

In praktische zin hielp het dat zwart zelden 

een duidelijk beste zet had, en altijd meer-

dere kwaden moest afwegen, terwijl voor 

wit alle aanvalszetten ongeveer even goed 

waren. Op het kritieke moment na 16. Lc2 

had hij al veel tijd verbruikt, en zal hij alleen 

de open d-lijn hebben gezien. Na de partij 

gaf Pieter aan inderdaad 18. Dg3 gemist te 

hebben. Hierna deed hij nog verwoede po-

gingen om te ontsnappen aan mataanvallen, 

maar de verzwakkingen rond zijn koning 

waren reeds te veel, zeker toen het paard op 

d7 viel en zwarte velden b6,c5,c7,d6,e7 al-

lemaal toegankelijk werden. 

 ______________________ 

 

De derde speler van het eerste team, waar 

wij enige partijen van kregen was Thijmen 

Smith, Het is een partij uit 2011, gespeeld 

op Kreta tegen een jonge Turkse IM’er. 

 

 
Foto uit het toernooi  
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Mustafa Yilmaz (2513) - 

Thijmen Smith (2149) 

Rethymno Open (4) 13.07.2011 

 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 

5.Pc3 a6 6.Lg5 e6 7.f4 Db6 

 

De bekende Poisened-pawn variation, die 

zowel berucht al beroemd is. Ik heb me 

voorbereid met een boek met de nieuwste 

variantjes en die krijg ik hier op het bord.  

 

8.Dd2 Dxb2 9.Tb1 Da3 10.e5 dxe5 11.fxe5 

Pfd7 12.Pe4 h6 13.Lh4 Dxa2 14.Td1 Dd5 

15.De3 Dxe5 16.Le2 Lc5 17.Lg3 Lxd4 

18.Txd4 Da5+ 19.Td2 0-0 

 

Ik was hier nog steeds in mijn voorbereiding 

en laten we een eerst een balans opmaken. 

Zwart staat maar liefs 3 pionnen voor en wit 

heeft een grote ontwikkelingsvoorsprong en 

een sterk initiatief.  

 

20.Ld6 Td8 21.Dg3 Pc6!  

Het is nu echt tijd om voor zwart te gaan ont-

wikkelen. Je moet niet te veel gefocust zijn 

op die kwaliteit. Je staat ten slotte al 3 pion-

nen voor.  

 

[21...Da1+ Als je dame uit de dubbele aan-

val wilt halen, kost dat te veel tijd en heeft 

wit allerlei trucs. 22.Td1 Db2 23.Le5 Met 

dreiging op g7 en de ongedekte toren op d8 

wint wit materiaal.] 

 

22.Lc7 Da1+ 23.Td1 Db2 24.0-0 

Wit gaat zelf ook niet in op de kwaliteit om-

dat hij dan zijn mooie loper kwijt is. Zelf had 

ik een andere variant voorbereid waar ik een 

stuk tegen 3 pionnen krijg.  

[24.Pd6 Tf8 25.Pxc8 Taxc8 26.Txd7 Dxc2 

27.Lf4 Tfd8 28.Lxh6 Db1+ Waarna de witte 

koning in het midden blijft en zwart hoogst 

waarschijnlijk wel eeuwigs schaak kan for-

ceren.]  

 

 

 

 

24...Tf8 25.Ld6 f5!?  

 

Diagram na zet 25…f5 

 

Jaagt het witte paard van zijn dominante po-

sitie weg en haalt de druk van f7 weg. Het 

nadeel is dat e6 eventueel zwak wordt. Ik 

dacht dat het tijdens de partij wel mee viel!  

 

26.Lxf8 Pxf8 27.Pd6 Dxc2!  

Ik zag niet direct een manier om deze gretige 

zet af te straffen. Zo heeft wit in een eindspel 

nooit genoeg compensatie en moet hij altijd 

energiek blijven spelen om niet slechter ko-

men te staan!  

[27...Df6 is ook goed om te consolideren.]  

 

28.Lc4 Kh7 29.Da3  

Deze zet had ik helaas even gemist, wit 

dreigt namelijk met Ld3 mijn dame in te 

sluiten. Gelukkig is het niet direct verloren 

en vind ik nog een oplossing!  

 

29...Pe5 30.Ld3?!  

Wit geeft vrijwillig zijn loper op en daardoor 

een potentieel aanvalsstuk. 

[30.Dc5!? Hier moet zwart goed oppassen 

dat hij het niet fout doet. Pfd7 ( 30...Pc6?! 

En wit wint nu 2 pionnen terug en de positie 

wordt benauwend. 31.Tc1 Db2 32.Pxc8 

Txc8 33.Lxe6 Pxe6 34.Dxf5+ Kh8 

35.Dxe6) 31.Dc7 Pxc4 32.Pxc8 Pde5 

33.Pb6. Dit ziet er in ieder geval al beter uit 

dan in de partij!]  
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30…Pxd3 31.Txd3 Ld7 32.Tg3 

We komen langzaam in de tijdnoodfase en 

wit probeert er beetje klunzig door heen te 

komen. Ik laat me niet afschrikken. 

[32.Pxb7? Lc6] 

 

32...Lc6 33.h4 Td8? 

[33...Pd7! Was natuurlijk beter geweest om 

de lange diagonaal meteen dicht te stoppen. 

Het paard staat veel beter op f6 dan op g6.] 

 

34.Kh2 

[34.Pxf5! exf5 35.De7 Pg6 36.Dxd8 f4 

37.Tg4 Df5 38.Dd1 a5 

 

Wit staat 2 kwaliteiten voor tegen 3 pionnen. 

De witte stukken staan wel kreupel en zwart 

heeft 2 gevaarlijke vrijpionnen op de dame-

vleugel. Alhoewel dit de beste kans voor wit 

is, heeft zwart genoeg compensatie en staat 

zelfs beter.] 

 

34...De2 35.Pf7 Dxf1?  

Nu heeft wit remise binnen bereik door eeu-

wig schaak met Txg7+. 

[35...Te8! Houdt de dame van e7 weg en 

zwart consolideert zijn materiaalvoor-

sprong.] 

 

36.Pxd8 f4 37.Tg4 De2 38.Kh3? Pg6!  

 

Diagram, na zet 38…Pg6 

 

Wit heeft zijn kan gemist op remise en de 

koning van wit wordt een aanvalsdoel voor 

mijn dame en paard. Daarna win ik met een 

mooie en lange combinatie.  

 

39.Pxc6 bxc6 40.h5 Pe5 41.Txf4 Dxh5+ 

42.Th4  

[42.Kg3 Dg5+   wint de toren.] 

 

42...Df5+ 43.Kg3 Dg5+ 44.Kh3 Pg6! 

45.Tg4 Pf4+ 46.Kg3 Pe2+ 47.Kh3 Pg1+ 

48.Kg3 De5+ 49.Kf2 Df5+ 50.Kg3 Pe2+ 

51.Kh4 g5+ 52.Kh3 Pf4+ 53.Kh2 

[53.Kg3 Ph5+ 54.Kh3 Pf6]  

 

53...Dxg4  

Conclusie: Na een fantastische voorberei-

ding heb ik hem langzaamaan weggespeeld. 

Hij heeft wel een kans op remise gemist.  

Een geweldige partij!   

 

0-1 

 

Met deze overwinning haalde Thijmen zelfs 

de lokale Griekse krant Rethymnitika Nea.  

 

 
 

Grieken vinden het blijkbaar leuk als een 

Turk verliest. 

 ______________________ 
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Twee spelers van het tweede team stuurden 

interessante partijen in. De eerste partij is 

van Hans van Mulekom tegen niemand 

minder dan Viktor Kortchnoi. 

 

 
Viktor tijdens de simultaan van DJZ 

Foto uit Schakend Limburg, december 2007 

 

In 2007 gaf Viktor Kortchnoi een simultaan 

in Cadier en Keer ter gelegenheid van het 

dertigjarig bestaansfeest van de schaakvere-

niging DJZ uit Noorbeek.  

Hans deed hieraan mee. In een miniatuur 

moest Viktor de Verschrikkelijke het onder-

spit delven.   

Saillant detail is dat Viktor  bij het opgeven 

de stukken door elkaar husselde, een hand 

geven hoorde er ook niet bij! 

 

 
Hans van Mulekom kan lachen. Hij staat ge-

wonnen (Foto Frank Clevers) 

 

 

 

 

 

Viktor Kortchnoi - 

Hans van Mulekom 

Simultaan Cadier en Keer 27-10-2007 

 

 
 

21. Pxf5 Dxf5 

En wit verliest een stuk. Hij geeft meteen op. 

 

0-1 

 ______________________ 

 

De laatste memorabele partij -om een heel 

andere reden- is er één van Nico van der 

Hoogt. 

 

Déjà Vu 

 

‘Reeds gezien’. Een fenomeen dat iedereen 

wel eens ervaren heeft:  

“Een déjà vu is een verschijnsel in de psy-

chologie; het betreft de ervaring iets mee te 

maken waarvan men tegelijkertijd de indruk 

heeft het al eerder te hebben meegemaakt, 

terwijl men weet dat dat niet het geval is.”  

Aldus de Alwetende Wikipedia.  

 

Een vervreemdend gevoel maakt zich van je 

meester; je hoort bijv. iemand iets vertellen,  

of je komt een onbekend gebouw binnen, en 

dan lijkt het net alsof je dit al eerder hebt  

gehoord of gezien. Terwijl dat toch onmoge-

lijk lijkt. Nou, zoiets dergelijks trof me tij-

dens de vijfde ronde interne competitie op 

13 februari dit jaar. Ik, Nico,  was weer eens 

in de leeuwenkuil beland en was daar goed 
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bezig. Maarten, Henk en Laurens waren eer-

der goed weggekomen en nu was herintreder 

Frans het beoogde slachtoffer. Dat leek vlot-

jes te gaan. Er kwam een vrij gangbare Caro- 

Kann op het bord. Maar bij zet zeven begon 

het in de hersenpan te borrelen. Want:  had 

ik dit niet al eens gespeeld? Toch? En had ik 

toen niet een lelijke val opengezet waar de 

zwartspeler met open kijkers intuinde? 

 

Bronnenonderzoek leidde later naar A.D. 

2005. 

Vol bluf, branie en bravoure schreef ik in-

dertijd  in het clubblad in een wedstrijdver-

slag: 

 

Geniepig intermezzo 

 

“Normaliter speel ik als gerijpt (rot?) scha-

ker niet met trucs of opgelegde rottigheid. In 

de laatste ronde van het Corusfestival dit 

jaar echter wilde ik de KAPITALE analyses 

van Jan Timman gaan opsnuiven en greep 

derhalve eenmalig naar het uiterst onsympa-

thieke middel van de firma “Liszt & Be-

drogh”: een openingsval… 

 

Wit: Nicolaus   Zwart: H.J. Leyte 

Corus 2005  Ronde 3 Groep 4B 

 

Caro-Kann, doorschuiven maar… 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.dxc5 ¤c6 5.Pf3 

Lg4 6.Lb5 e6  

[Hier begon het dus (2020) te knagen in 

mijn brein. Toch al zo vlot overbelast. En het 

kwartje viel.]  

7.c3  Lxc5?? Het is zo verleidelijk.. De pion 

terugwinnen met tempo, echter:  

 

 
 

Na: 8.Lxc6 bxc6 9.Da4 is het einde oefe-

ning.” Tenminste, zo dacht H.J.L. er toen 

over en gaf op. Frans niet, die speelde door 

en… wist nog te winnen. Hierover is ook 

weer heel wat te vertellen. Wegens tijdge-

brek een andere keer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die afbeelding heb toch al eens gezien? 

 

 ______________________ 

 

Dit besluit het eerste deel van ‘My most in-

teresting games’.  

In het volgende nummer van Vizier komen 

nog 3 partijen aan bod.  
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