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 INHOUD  
 

Ontwerp omslag Marc van der Lee 
Programma t/m  08 maart  2009 Piet Thijssen 
Personalia / mededelingen Bas van der Grinten 
Interne competitie Geert Hovens 
Externe competitie Henk van Gool 
 Nico van der Hoogt 
 Ad Burgmans 
ELO-lijst Ger van Leipsig 
Schöne Grüße aus Heiden Stephan Thijssen 
Jeugd Bas van der Grinten 
 

 PROGRAMMA  
 
 
 
 
 
 

December 2008 

26-dec-08 vr. Gongschaaktoernooi  Venlo 
27-dec-07 vr. Jeugdkampioenschappen Limburg  t/m 30 december 
Januari 2009 

04-jan-09 zon. Nieuwjaarstoernooi  't Pionneke  Roermond 
08-jan-09 don. 1e ronde interne competitie   
10-jan-09 zat. Nrd-Limb. Snelsch aakkamp.  Horst 
15-jan-09 don. 2e ronde LiSB Avondcompetitie   
15-jan-09 don. 2e ronde interne competitie   
16-jan-09 vrij. CORUS weekendtoernooi   
22-jan-09 don. inhalen interne competitie   
29-jan-09 don. 3e ronde LiSB Avondcompetitie   
29-jan-09 don. 3e ronde interne competitie   
Februari 2009 

05-feb-09 don. 4e ronde interne competitie   
07-feb-09 zat. 5e ronde KNSB -bondscompetitie  Venlo - RSC Pionneke 
08-feb-09 zon. 4e ronde LiSB -bondscompetitie  Venlo 2 - Heerlen 1 
   Venlo 3 - Tegelse SV 1 
12-feb-09 don. inhalen interne competitie   
14-feb-09 zat. Glaspaleis Snelschaaktoernooi  Heerlen 
19-feb-09 don. 4e ronde LiSB Avondcompetitie   
19-feb-09 don. 5e ronde interne competitie   
26-feb-09 don. 6e ronde interne competitie   
Maart 2009 

01-mrt-09 zon. Schaesberg Rapid (GP Senioren)  Schaesberg 
05-mrt-09 don. inhalen interne competitie   
07-mrt-09 zat. 6e ronde KNSB -bondscompetitie  HSC - Venlo 
08-mrt-09 zon. 5e ronde LiSB -bondscompetitie  Kerkrade 1 - Venlo 2 
   Tegelse SV 2 - Venlo 3 
 
 

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 o.v. : 12 februari 2009   
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 PERSONALIA  
 

Aangemeld als lid Michiel Niesen Pastoor Vranckenlaan 100 
 077-4744112 5953 CS  Reuver 
 

 Wilma Heger-Stevens Pastoor Kierkelsplein 4 
 077-8500666 5916 SW  Venlo  
   

 MEDEDELINGEN  
 

• Externe competitie: 
Venlo 1 (tweede klasse KNSB) kon de goede start helaas geen vervolg geven. In de 2e 
en 3e ronde werden wat teleurstellende nederlagen geleden tegen Pion Roosendaal en 
DJC 1. In de 4e ronde herstelde Venlo zich enigszins met een gelijkspel tegen het sterke 
Spijkenisse. 
Venlo 2 (promotieklasse LiSB) was in de eerste twee ronden wat fortuinlijk met een ge-
lijkspel tegen MSV-VSM en een zege tegen GESS. In de 3e ronde volgde echter een bit-
tere nederlaag tegen Leudal. 
Venlo 3 (tweede klasse LiSB) begon met verlies tegen het sterke Arx maar haalde daar-
na uitstekende overwinningen tegen HSDV en Leudal 2. 
Venlo 4 en Venlo 5 nemen deel aan de nieuwe avondcompetitie waarvan in december de 
eerste ronde wordt gespeeld. 

• Onze website (www.venlose-sv.nl ) wordt steeds verder ontwikkeld. Zo is het clubblad nu 
online en is de homepage verfraaid. 

• Toernooien in komende periode: 
vr 26 dec:  Gongschaken 
za 3 jan:  Snelschaakkampioenschap van Noord-Limburg in Horst 
zo 4 jan:  Nieuwjaarstoernooi Pionneke 
16-18 jan:  Weekend-vierkampen Corustoernooi Wijk aan Zee  
za 14 febr:  Snelschaaktoernooi Glaspaleis Heerlen 
za 14 mrt:  Nunhems Zadentoernooi 
za 21 mrt:  LimianZ Rapidtoernooi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een beeld van de ont-
moeting Jeugd-
Senioren op 11 de-
cember die ditmaal 
eindigde 
in een duidelijke 5-9 
overwinning voor de 
senioren. 
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 Interne competitie 2e cyclus 2007-2008        door Geert Hovens 

No. Groep 1 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Th. Smith   1 0-0 0-1 ½-0 0-0 2½ 
2 G. Hovens 0   1-1 1-0 0-0 0-0 3 
3 H. Everaars 1-1 0-0   1-1 0-1 0-0 5 
4 S. Thijssen 1-0 0-1 0-0   1-0 0-½ 3½ 
5 H. van Gool ½-1 1-1 1-0 0-1   0-0 5½ 
6 M. Strijbos 1-1 1-1 1-1 1-½ 1-1   9½ 

         
No. Groep 2 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 N. van der Hoogt   0-1 0-1 ½-1 1-1 1-0 6½ 
2 B. van der Grinten 1-0   0-½ ½-½ 0-0 0-0 2½ 
3 M. van der Lee 1-0 1-½   ½-½ 0-0 0-0 3½ 
4 H. Borghouts ½-0 ½-½ ½-½   1-0 ½-½ 4½ 
5 P. Thijssen 0-0 1-1 1-1 0-1   1-0 6 
6 J. Jansen 0-1 1-1 1-1 ½-½ 0-1   7 

         
No. Groep 3 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 R. Roberts   1-1 ½-1 0-½ 1-1 ½-½ 7 
2 A. Burgmans 0-0   ½-½ 0-1 0-1 ½-1 4½ 
3 R. Vink ½-0 ½-½   0-0 1-1 ½-½ 4½ 
4 W. Schmitz 1-½ 1-0 1-1   0-½ ½-½ 6 
5 B. Lietz 0-0 1-0 0-0 1-½   0-0 2½ 
6 H. Leenders ½-½ ½-0 ½-½ ½-½ 1-1   5½ 

         
No. Groep 4 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 P. Kuntzelaers   ½-0 ½-0 ½-0 0-1 ½-0 3 
2 G. in 't Veld ½-1   1-½ 1-½ 1-0 1-1 7½ 
3 T. Kuijpers ½-1 0-½   ½-0 0-½ ½-½ 4 
4 G. van Leipsig ½-1 0-½ ½-1   1-0 0-1 5½ 
5 K. Jacobitz 1-0 0-1 1-½ 0-1   0-½ 5 
6 G. Munten ½-1 0-0 ½-½ 1-0 1-½   5 

         
No. Groep 5 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 J. Kempen   0-0 0-0 0-1 0-0 1-0 2 
2 R. Gonsior 1-1   0-0 ½-0 0-0 1-0 3½ 
3 M. Dael 1-1 1-1   ½-0 ½-1 0-1 7 
4 F. Heemskerk 1-0 ½-1 ½-1   0-0 1-0 5 
5 K. Clabbers 1-1 1-1 ½-0 1-1   ½-½ 7½ 
6 J.P. Joosten 0-1 0-1 1-0 0-1 ½-½   5 

         
No. Groep 6 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 G. Oosterbaan   1-0 1-1 1-1 0-0 1-1 7 
2 P. van der Ven 0-1   1-½ 1-0 0-1 1-0 5½ 
3 J. Verplakke 0-0 0-½   1-0 1-1 0-0 3½ 
4 P. Smith 0-0 0-1 0-1   0-1 0-1 4 
5 W. Ludema 1-1 1-0 0-0 1-0   1-1 6 
6 P. Timmermans 0-0 0-1 1-1 1-0 0-0   4 
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INDELING 2E CYCLUS SEIZOEN 2008-2009                   mededel ing van Geert Hovens 
 
Groep 1:  Maarten Strijbos, Henk van Gool, Hans Everaars, Stephan Thijssen, 
Thijmen Smith/Geert Hovens en Joop Janssen (promovendus); 
Groep 2:  Thijmen Smith/Geert Hovens (degradant) , Nico van der Hoogt, Piet Thijssen, 
Huub Borghouts, Marc van der Kee en Roel Roberts (p); 
Groep 3:  Bas van der Grinten (d), Willy Schmitz, Hans Leenders, Ron Vink, 
Ad Burgmans en Gerard in ’t Veld (p); 
Groep 4:  Bertram Lietz (d), Ger van Leipsig, Sjraar Munten, Karl Jobitz, 
Toos Kuijpers en Kim Clabbers (p); 
Groep 5:  Piet Kuntzelaers (d), Mart Dael, Jean Paul Joosten, Freek Heemskerk, 
Rolf Gonsior en Gerben Oosterbaan (p); 
Groep 6:  Jos Kempen (d), Wout Ludema, Paul van der Ven, Peter Smith, 
Peter Timmermans, Jacqueline Verplakke, Wilma Heger-Stevens en Michiel Niesen. 
 
Alle groepswinnaars van de 1e cyclus van harte gefeliciteerd en de vijf promovendi wens ik 
veel succes in de hogere groep.  Verder is een hartelijk woord van welkom op zijn plaats aan 
de nieuwe leden Wilma Heger-Stevens en Michiel Niesen. 
 
Schaak - diversen 

 
 
Een verrassing in de partij Razuvajev-Mestrovic (wie 
kent ze niet) gespeeld in Keszthely, 1981. 
Een dergelijke wending is bekend. 
 
Wit wint met 38. Ph7!! 
Zie 38.. Txc8 39. Pxf6+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studie: Wit speelt en houdt remise. 
Ter info: 1. cxd4 wordt gevolgd door 1..Txe4 en wit 
verliest. Na. 1.L~ speelt zwart de toren op d4 in vei-
ligheid en wit heeft het nakijken. Wit moet een toren 
veroveren met behoud van de loper. Dus 1.Lf5!  
1..Tde4 faalt op 2.Kh3 en na 1..Tg5 volgt 2.g7 Kxf7 
3.g8D+ Kxg8 4.Le6+ K~ 5.cxd4. Zwart moet dus 
1..Tc4 (1..Ta4) spelen. 2.Le6 Kf8 (2..Ta4 3.Ld7) 
3.Kh3 Tge4 4.Ld5 Kg7 5.Kh2 Ta4 6.Lc6 Tec4 7.Lb5 
Tg4 8.Ld7 Tae4 9.Lf5 enzovoort. Wit houdt steeds 
beide torens onder schot. Op een wachtzet van zwart 
Kf8 (Kg7) volgt wit steeds met Kh3 (Kh2) 
Nog even dit.. 1.Lf3 faalt na 1..Ta4 2.Ld1 Kf8! 3.Kh3 
Ta1! 4.Lxg4 Th1 mat. 
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KNSB COMPETITIE 2e RONDE 

VENLO 1 – DE PION 
 
EEN PIJNLIJKE NEDERLAAG 
 
 
De optimistische verwachtingen voor dit seizoen na de 2-6 zege bij Arnhem werden door 
De Pion uit Roosendaal flink getemperd. We wisten van vorig jaar dat De Pion een niet 
te onderschatten opponent is, maar de sterkte die ons team in de breedte heeft zou vol-
doende moeten zijn om de Roosendalers te kloppen. Niet dus. Enkelen van ons team 
zaten niet goed in de partij en dat bleek voor Roosendaal net voldoende de twee match-
punten buit te maken. 
 
Eigenlijk tekende de nakende nederlaag zich al aan het begin van de wedstrijd af. Joa-
chim loste in een damegambiet de spanningen in het centrum snel op maar wist niet te 
verhinderen dat zijn opponent een duurzaam initiatief ontwikkelde. Thijmen kreeg in een 
versnelde draak een schijnoffer om zijn oren en moest na 11 zetten verder met een mi-
nuspion en een loperpaar tegen.  Ikzelf had moeite het juiste plan te vinden in een da-
mepion opening en verviel weer in mijn oude gewoonte zeeën van tijd te gebruiken. Op 
de borden van Rainer, Rudi en Piet was voordeel voorlopig ver te zoeken. Joep moest 
even zwaar in de verdediging nadat zijn tegenstander een stuk offerde in de Najdorf. Al-
leen onze nieuwe man uit Rheidt, Christian Vogel, wist vanaf het begin een duidelijke 
plus op te bouwen.  
 
Het was dan ook niet verbazingwekkend dat we na drie uurtjes spel met 0-2 achter ston-
den. 
Joachim werd door Pim Eerens flink vast gezet en offerde uit wanhoop zijn dame in de 
hoop met zijn toren en paard tegen de dame een vesting te hebben. Aangezien er op 
twee vleugels nog pionnen stonden was de stelling echter niet meer te houden. 
David Du Pont, de tegenstander van Thijmen, bouwde zijn voordeel netjes uit. Hij wist de 
witte koningsveste te verzwakken en won in de aanval tenslotte een stuk. Thijmen kon 
niet anders meer dan zijn koning omleggen.  
 
De eerste die voor een beetje tegengas zorgde was Rudi. Tegen Ludo Tolhuizen stond 
hij een tijdlang wat minder nadat zijn opponent hem in een slaviër met een subtiele zet-
verwisseling had verrast. Tegen de tijdnoodfase aan beging Ludo een onnauwkeurig-
heid waardoor Rudi de partij weer in evenwicht kon brengen. Gezien het gecompliceerde 
karakter van de stelling lag een wildwest tijdnoodfase in het verschiet. Hier hadden beide 
spelers geen zin in. Remise derhalve. Kort daarop voltrok zich een nieuw drama voor de 
Venlonaren. Henk was er eindelijk in geslaagd controle te krijgen over de stelling. Oppo-
nent Andy Baert werd steeds verder teruggedreven. Nu begonnen de verloren minuten in 
de opening echter een woordje mee te spreken. Met nog drie minuten op de klok voor 15 
zetten besloot Henk in onderstaande stelling tot 26.Pf4? 26.f3 of f4 had het voordeel 
vastgehouden, nu was het zwart die in groot voordeel kwam. 
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Henk van Gool – Andy Baert 
 
26.Pf4 leek even de dame te vangen maar na het á 
tempo gespeelde 26…,exf2+ mag de pion niet ge-
nomen worden wegens .,Pg4 met stukverlies. Er 
volgde 27.Kh1,Le4+ 28.Lg2,Dc4?!  (..,Td8!) 
29.Dxf2,Lxg2+ 30.Pxg2,Pg4 31.Df5,Td8 
32.Txd8+??  een echte tijdnoodblunder 
Nu werd de matdreiging op de onderste rij fataal. 
32..,Lxd8 33.Df4  (of 33.Lb2,Lf6 34.h3,Lxb2 
35.hxg4,Lxa3 en van de witte damevleugel blijft op 
den duur niets over) 33..,Pxe5 met stukwinst 
(34.Dxe5,Df1mat!). 
 
 

Het score verloop deed vermoeden dat Venlo op een grote nederlaag afstevende, maar 
op de  vier overgebleven borden zag de situatie er nog niet zo slecht uit.  

 
 
Joep wist zich uit de omklemming van tegenstander 
Robert Schuermans te bevrijden en toonde vervol-
gens een fijne techniek om zijn stuk voorsprong te 
gelde te maken. De slotzet is een plaatje waard: 
 
Robert Schuermans – Joep Nabuurs 
 
Sta ik schaak? welnee 48..,Ld6+  jij staat schaak, O 
zo! 
 
 
 
Piet toonde zich de perfecte invaller voor Maarten. 
Hij maakte op de 16e zet al een pion buit, maar 

moest tot ver na de tijdcontrole wachten voordat zijn opponent Peter Dankers het beslis-
sende gaatje in zijn stelling liet vallen.  

 
 
 
Peter Dankers – Piet Boonen 
 
49..,Dxe3! 50.Txd7  (50.Dxa5 had de nederlaag nog 
even uitgesteld, nu loopt wit mat) 50..,Dd2+ 
51.Kg1,De1+ 52.Kg2,Dh1+ 53.Kf2,Th2+ 
54.Ke3,Dc1+  opgegeven. 
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Christian Vogel slaagde er tegen Rogier van Loon helaas niet in zijn grote voordeel tot 
gelding te brengen. Na lange tijd een enorme druk op de zwarte stelling te hebben uitge-
oefend wikkelde hij op de 32e zet af naar een eindspel met voor beide spelers een toren, 
voor Christian een betere pionnenstructuur maar ongelijke kleur lopers. Die structuur 
bleek helaas niet te winnen. Niettemin liet Christian zien dat hij een echte aanwinst voor 
het team is. 
Met een 3-4 achterstand op het scoreformulier moest Rainer op winst spelen. Tegen-
stander Stefan Colijn is echter een hardnekkige speler (wat ik vorig seizoen aan den lijve 
ervaren had) en het lichte voordeeltje dat Rainer had werd maar niet groter. In het eind-
spel met toren en twee lichte stukken slaagde Rainer er nog in een pion op de tweede rij 
te krijgen. Stefans loper hield het promotieveld echter goed onder controle terwijl de to-
ren er voor zorgde dat Rainer geen winstpoging meer kon ondernemen. 
 
De 3,5 – 4,5 nederlaag smaakt zuur omdat het spelbeeld halverwege de wedstrijd on-
danks de snelle 0-2 achterstand aanleiding gaf tot hoop. We hebben drie weken de tijd 
om de koppen weer fris te krijgen voor de volgende wedstrijd tegen DJC. 
 
VENLO 1  - DE PION  3,5 – 4,5 
 
1. R. Montignies - S. Colijn  ½ 
2. R. van Gool - L. Tolhuizen  ½ 
3. J. Nabuurs - R. Schuermans 1 – 0 
4. H. van Gool - A. Baert  0 – 1 
5. J. Guddat  - P. Eerens  0 – 1 
6. C. Vogel  - R. van Loon  ½ 
7. P. Boonen - P. Dankers  1 – 0 
8. T. Smith  - D. Du Pont  0 – 1 

Henk van Gool 
 

 ELO-LIJST  
per vrijdag 19 december 

Naam ELO ∆ Naam ELO ∆ Naam ELO ∆ 
Strijbos M 2305 29 Jacobs J 1859 0 Dael M 1574 13 
Gool R van 2149 23 Grinten B van 1857 -39 Munten G 1573 9 
Vogel C 2146 -4 Hoogt N van der 1855 31 Suilen W 1573 2 
Montignies R 2142 8 Lee M van der 1854 2 Clabbers K 1558 28 
Nabuurs J 2128 32 Borghouts H 1812 -2 Wuts I 1552 0 
Guddat J 2115 3 Laak J op de 1801 0 Kuntzelaers P 1528 -42 
Gool H van 2068 -30 Roberts R 1741 8 Joosten JP 1509 -26 
Schoeber P 2056 0 Kappert D 1736 0 Kuijpers T 1506 3 
Nabuurs M 2050 0 Schmitz W 1706 -5 Suurhoff H 1440 0 
Thijssen S 1979 -17 Spijk H van 1705 0 Heemskerk F 1418 8 
Everaars H 1962 22 Wagemakers R 1688 0 Oosterbaan G 1403 -3 
Rievers J 1944 -7 Burgmans A 1671 -2 Gonsior R 1401 -22 
Clevers E 1942 0 Braun E 1666 -11 Ludema W 1378 -8 
Jansen J 1934 18 Vink R 1642 0 Ven P vd 1367 -37 
Hovens G 1932 14 Leenders H 1641 8 Kempen J 1328 -26 
Boonen P 1918 13 Veld G in 't 1640 35 Timmermans P 1227 0 
Thijssen P 1897 5 Faassen G 1634 20 Smith P 1150 43 
Smith T 1894 -8 Lietz B 1627 -26 Verplakke J 1061 20 
Mertens F 1871 -4 Jacobitz K 1607 33    
Dierx G 1865 0 Leipsig G van 1604 0 Door:   Ger van Leipsig 
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Venlo II  

 
Externe ronde 1 

Seizoen 2008-09 

Door: Nico van der Hoogt 

  De ‘R’ weer in de maand. Herfstrottenis 
in de neus en een fraai kleurenpalet in 
boom en struik; gevallen blad en padde-
stoel, kortom de hoogste tijd om het exter-
ne schaak wederom ter hand te nemen. 
  Een nieuw seizoen, een vers begin met 
nieuwe kansen en uitdagingen. Als captain 
verval je reeds maanden tevoren in mijme-
rende bespiegelingen met de ultieme 
droom van het grootse, meeslepende kam-
pioenschap, gevierd met knallende sjam-
panje, loftuitingen allerwegen en een af-

sluitend bacchanaal1 bij de lokale . 
Om dan rauw uit deze zinsbegoochelingen 
te worden gewekt door de zakelijke com-
petitie-indeling 2008/09. Met daarin een 
zeer krachtig Brunssums team, volgens de 
harde Elo-getallen zwaar titelfavoriet. 
  Dus maar bij voorbaat de handdoek in de 
ring?2  Nooit! Dan kent U het TWEEDE 
van Venlo wel erg slecht. Foei! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Avé, luij, iech ben d’r Bacchus…hik… 

Iech zuik de woarheid, ummersj: “In vino veritas”. 
 

                                                 
1 bacchanaal→ een uitbundig, vaak zeer losbandig feest 
waarbij een buitensporige drankinname vereist is. Ook 
zijn de tafels afgeladen vol met de meest uitgelezen 
spijzen zoals gebraden speenvarkens en tortelduifjes. Zo 
genoemd naar de Romeinse God van de wijn en de 
vruchtbaarheid, Bacchus. Zie afbeelding boven 
2 de handdoek in de ring gooien→ de strijd staken; 
afkomstig uit de basketbalwereld waar soms balorige 
spelers i.p.v. de bal hun handdoek in de ring deponeren 

Voorbij de scherts: de partijen 
 

� 
  A ls eerste horde diende mocht nog maar 
eens de équipe uit de stad van Vriethoaf, 
André Rieu en ‘In den Ouden Vogelstruys’ 
fungeren, Mestreech dus. Altijd ‘lès-
tiech’… 
 
  Ter zake! Waarbij ik ditmaal bij de ver-
slagleggingsuitgangspuntvolgordeweerga-
ve  als de bepalende factoren het quotiënt 
van de lichaamslengte en schoenmaat heb 
genomen, vermenigvuldigd met de derde-
machtswortel uit d’rlui leeftijd in maan-
den… Je moet wat… Wat? U wil(t) alleen 
de uitslag weten? Neen, lui lezertje, daar 
trap ik niet in. FF doorbijten, s.v.p.!  
 

Bord 1 
 

□ Stephan Thijssen (1955) 

■ Sander Wissink (1887) 
 
B 90 Siciliaans 
 
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.f3 d6 4.xd4 
f6 5.c3 a6 6.�e3 e5 7.b3 �e6 
8.�e2 bd7 9.f3 Een (te) kalme voort-
zetting. De boeken zien liever de volgende, 
wat meer dynamische aanpak: [9.0-0 �e7 
10.a4 0-0 11.d2 �c8 12.a5 c7 
13.�fd1 �c5 14.�xc5 dxc5 15.�f3] 
9...b6 10.�d2 �c7 11.�xb6 [11.�g5 
�e7=] 11...�xb6� 12.d5 �xd5 
13.exd5 g6 [13...�e7 14.a4�] 14.0-0-0 
�g7 15.�b1 0-0 16.�he1 a5 17.a4 
d7 18.�b5   Diagram volg. pag. 
 
 
 
 

 
 

 

Remise?  Of verlieze en gaan knieze?� 
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 Er heerst op het bord de serene rust van 
een reeds lang geleden gesloten en onder-
komen mortuarium. Vandaar de logische 
stap naar verbroedering en een Pax Tra-
jectae. Remise. ½–½ 

 

Hoezo, mat in 3? 
 
  Dan nu de Tijger stand-in: Frans, zetelend 
in het verre Beegden maar immer bereid 
zijn oude strijdmakkers bij te staan. Hij 
moest het opnemen tegen de nominaal 
sterkste Zuid-Limburger.  
 
Bord 4 
□ Hans Ouwersloot (1967) 

■ Frans Mertens (1877) 
 
B 17,Caro Kann, moderne variant 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.c3 dxe4 4.xe4 
d7 5.g5 gf6 6.�d3 e6 7.1f3 
�d6 8.�e2 h6 9.e4 xe4 10.�xe4 
�c7 11.�d2 b6 12.0-0-0 �b7 13.�he1 
0-0-0 14.c4 Diagram  










 
 Tot zover hebben beide kemphanen zich 
keurig aan de theorie gehouden. Hans ver-
laat als eerste dit heldere pad en gaat zijns 
weegs.14...f6 15.�d3 c5 [15...�xh2? 
Is een losse flodder. 16.g3 (16.�xh2?! 
�xh2 17.g3 �h5=) 16...c5 17.�xh2 
cxd4 18.�f3+−] 16.�c3 �f4+ 17.�b1 
�xf3 18.�xf3 cxd4 19.�b4 �b8 
[Zwakker is 19...�xh2 20.g3!] 20.�f1 
En Frans heeft er eentje meer. Het was nu 
"aangebracht" om met 20....Ld6 wits lo-
perpaar te halveren 20...a5 [20...�d6 
21.�xd6 xd6 22.h4�] 21.g3= �d6 
22.�g2 �a7 23.�xd6 Diagram  
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 Brengt zwart weer licht in de 
plus[23.�d2!?=] 23...�xd6� 24.�e5 
�d7 25.�f4 �c8? Als lichtgewichtscha-
ker mot ik natuurlijk vreselijk op mijn tel-
len passen, maar waarom niet het boertje 
verdedigd met: [¹25...d6 En houdt het 
voordeel vast] 26.�xd4= d5 
[26...#a6!?= Is een interessant alterna-
tief.] 27.�xd5  [27.cxd5?? c2+ 
28.#a1 c1+ 29.xc1 �xc1#] 
27...exd5 28.�exd5 [28.cxd5?? c2+ 
29.#a1 c1+ 30.xc1 �xc1#; Slech−
ter is 28.�dxd5 �xd5 29.�xd5 xf4 
30.gxf4 �xc4 31.�d7+ #a6 32.�xf7 
�e4=] 28...�xd5 29.�xc7+ [29.cxd5?? 
Wordt niet aangeraden vanwege het nu 
volgende mat. in 3 29...c2+ 30.#a1 
c1+ 31.xc1 �xc1#] 29...�xc7 
30.cxd5 b5 31.d6 �d7 32.�e4 
[32.a4!? Is een bruikbaar alternatief. 
32...#b6 33.�d5 bxa4 34.#c2.] 
32...�b7 Met een klassiek remisetoren-
eindspel. Handjeklap volgde. ½–½ 
 
  Verder met Bas. Hij toonde aan, dat een 
Schot ook wel eens scheef  kan gaan… 
 
Bord 2  
 

□ Maarten-Jan Oosterman (1943) 

■ Bas van der Grinten (1944) 
 
C 45 Schots (lichte commentaar: Bas) 
 
1.e4 e5 2.f3 c6 3.d4 exd4 4.xd4 
�c5 5.�e3 �f6 6.c3 ge7 7.�c4 0-0 
Mijn openingen−encyclopedie geeft een 
oude variant uit de “Bilguier: 7…Pe5 8 
Le2 Dg6 9 0-0 d5 10 exd5 Lh3 11 Lf3 0-0-
0 met voordeel voor zwart 8.0-0 e5 
9.�e2 d5 10.d2 �b6 11.f4 �h6 
12.�h1 dxe4 13.xe4  13...�g6!? 
Interessante alternatieven waren Td8, Pd5 
en Pf5 14.g5 d5 [14...�xd4 
15.�xd4 �5c6 16.�c5=] 15.f5 
[/15.�c1!? �c6 16.�d3.] 15...�f6 
16.�d2 c5 [16...�xd4 17.cxd4 �c6 

18.�c4 xd4 19.e2!] 17.df3 
[17.�e4 h4 18.�b5=] 17...g4? Wits 
antwoord had ik gemist [/17...�c7= Is 
de beste kans voor zwart.] 18.xh7!  
Diagram  










 
18...�xh7 h7 19.g5+ Mot 19...�g8 
20.�xg4 Nu is zwarts positie ineens uit-
zichtloos c4 21.�f3 �d6 22.e4 �e5 
[Dc6 en je kan nog vechten, Bas! Opm.: 
N.] 23.�ae1 f6??  [/23...�d8+−] 
24.�f4 �a5 [24...e7  25.�g5 d8+−] 
25.xf6+ gxf6 26.�h6 [26.g3 �f2 
27.�xf2 a3 28.�e3 xc3 29.bxc3 
#h7 30.h4+ #g7 31.�h3 �e8 
32.h6+ #g8 33.h8#] 26...�d8 
27.�h5  1–0 
 
 
 

 
Een valse Schot… 
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  Vervolgen wij deze reportage met 
Guido’s winstpot. En weer bracht zijn ge-
liefde Scandinaviër de volle buit… 
Het commentaar is van Guido hoogstper-
soonlijk! 
 

Bord 8 
 

□ Job Geerders (1675) 

■ Guido Faassen (1773) 
 
Scandinavisch B 01 
 
1.e4 d5 2.exd5 �xd5 3.c3 �a5 
4.�c4 f6 5.d3 c6 6.f3 �g4 7.h3 
�h5 8.�d2 �b6 Dc7 was wel wat handi-
ger geweest, maar gewoon e6 kon ook. 
9.�e2 e6 10.g4 �g6 11.0-0-0 bd7 
12.e5 0-0-0 13.f4 xe5 14.fxe5 d5 
15.h4 Een slechte zet van zwart. 15...h5 
16.a4 Diagram  










 
 [16.g5 Dit was beter voor wit, maar dan 
krijgt de zwarte loper wel veel velden.] 
16...�c7 17.�xd5 [een strategische uit-
glijerd. De open c-lijn wordt wit noodlot-
tig.opm. Nico]  cxd5 18.�g5 �d7 19.d4 
hxg4 [19...a5 20.�c3 �b4 21.�d2 
�xc3 22.�xc3 xa2 Ik had 2 plannen in 
gedachte. Da5 met een soort van konings-
aanval of op g4 slaan om vervolgens een 
sterke loper te krijgen. Ik heb gekozen 
voor de sterke loper.] 20.�dg1 �e4 

21.�h2 �f3 22.�b5 �b8 [22...c4 Dit 
was misschien ook wel handig geweest, 
maar is wel een beetje flauw] 23.�d2 �e7 
24.�a5 �c6 25.�b3 Dames ruilen was 
voor wit toch wel wat beter 25...�xh4 
26.�b1 g5 27.c5 �e7 28.�d2 �a8 
29.�a3 b6 30.b3 [30.�a4 bxa5 
31.xe7 xa4 32.xf7 e8] 30...�c7 
31.�b4 �e4 32.�xg4 �xc2+ 33.�a1 
�hc8 Diagram  










 
 [33...�g3 Dit was misschien wel wat 
sneller, maar ik vond mijn variant ook wel 
mooi en ik had ook niet zo veel tijd meer 
over.] 34.�c3 �f5 35.�g1 g4 36.�h2 
�g5 37.�h5 �e3 38.�gh1 �e4 Op dit 
moment dacht mijn tegenstander eraan dat 
die nog een trein moest halen, dus gaf die 
maar op. 0–1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guido was weer in zijn element…Scandinavisch 
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  Over naar Piet. Als financieel verant-
woordelijk genius van onze vereniging 
heeft hij de verleiding weerstaan om ‘s 
clubs activa in IJsland te parkeren… Toch 
heeft het veelkoppige monster van de 
mondiale kredietcrisis Piets schaakpeil niet 
geheel onberoerd gelaten.  
Begrijpelijk! Zijn partij met een eigen 
hartgrondige cri de coeur bij zet 33 en wat 
losse notities van N. (©) 
 

Bord 3 
 

□ Piet Thijssen (1901) 

■ Maarten van Laatum (1948) 
 
A 30, Engels 
 
1.f3 Piets vaste recept… c5 2.c4 f6 
3.g3 d5 4.cxd5 xd5 5.�g2 c6 6.0-
0 e5 7.c3 �e6 8.g5 �xg5 9.xd5 
�d8 10.c3 �d7 11.d3 �e7 12.�d2 
0-0 13.�c1 �ac8 14.�a4 a6 [14...c4 
15.�e3 cxd3] 15.�fe1 f5 16.�d1 
[16.b3 e4 17.�cd1 (17.�b1 b5 18.�a3 
c4 19.�xa6 �b4 20.�xb4 �xb4 
21.�f1) 17...b5 18.xa6 �a8 19.xb5 
�a5 20.xa5 �xa5 21.dxe4 fxe4 
22.�xe4] 16...b5 17.�e3 d4 18.f4 b4 
19.a4 �d6 20.fxe5 �xe5 21.�f4 �f6 
22.b6 �cd8 23.c4 g5 24.�e5 �f7 
25.e3 b5 26.�e2 �f6 27.�xf6 �xf6 
28.a5 �xa2 29.b7 �de8 30.xc5 
�e7 31.�f2 �fe8 32.�f1 [32.b3 �c3 
33.d4 met fors voordeel voor wit] 
32...�xe3 33.�xf5 �xb2?? Nadat de 
partij in een rustig schaakwater was ver-
zeild geraakt, gaat Maarten nu ernstig in de 
fout. Tot (m)(z)ijn verdriet ziet Piet het 
niet. En het gaat vervolgens van kwaad tot 
erger…[Piet zelf: 33….�e4 is vernieti-
gend, waarom zie ik dit niet?] 
 34.�d5+ ? 
 
Diagram hiernaast  
 
 










 
 hier laat wit een directe winst liggen! 
[34.�e4! g7 35.f2 d4 36.xa2+ 
#h8] 34...�xd5 35.�xd5+ �h8 
36.xa6 helpt zwart verder in het zadel, 
beter: [36.�b1 d4 37.xd4+ �xd4 
38.�xb4 �f3+ 39.#g2 �e1+] 36...�d4 
37.�xd4+ xd4 38.�c4 [38.�c7 b3 
39.�ff7 �e1+ 40.#g2 �1e2+ 41.#g1 
�e6 42.�xh7+ #g8 43.�b7 b2] 
38...f3+ 39.�xf3 �xf3 40.xb4 �e2 
41.�g4 �b2 42.h4 �e3 43.�f1 �ee2 
44.hxg5 �h2 45.�g1 �hd2 0-1 
 

hedgefondsbums 
                                             bonuskop 

   short cut 
sellingköpke 
 

 

 

 

       

 

                            derivatenkop 
kophypotheek 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het kredietmonster 
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  Tijd voor wat bondiger beschouwingen. 
Hiervoor is als eerste  Willi ‘an der Rei-
he”. Hij wist een opengewurmde open c-
lijn tegen Walter Beugels niet tot tastbaar 
voordeel te leiden. De zware artillerie ver-
dween van het bord en nadat een eindspel 
met pionnen en loper tegen pionnen en 
paard resteerde, werden de kamphandelin-
gen “eingestellt”. Remis… 
  Eenzelfde lot was mijzelf die middag be-
schoren. Al werd het in de opening nog 
even spannend. Hoezo? Nou, net als vorig 
jaar trad ik met wit tegen Ashraf Ibrahim 
aan. En weer kwam er een Scandinaviër 
binnenvaren. De trouwe lezer weet dan, dat 
ik toentertijd, net als simultaangever Victor 
Kortsjnoj tegen Ashraf, een sterke voort-
zetting versmaadde. En ik herinnerde mij 
die verbetering nog! Met het hart dan ook 
kloppend achter de adamsappel wachtte ik, 
uiterlijk kalm doch innerlijk rustig, af. A. 
evenwel volgde na lang nadenken de 
hoofdvariant, want zo bekende hij achteraf, 
hij vertrouwde het zaakje niet…Terecht! 
Het werd een korte remise. Toch wist ik 
weer 1 kans te missen: 
 

Bord 5 
 

□ Nico van der Hoogt (1842) 

■ Ashraf Ibrahim (1832) 










 

stelling na 16:…0-0(?) 

U ziet het waarschijnlijk direct: 17.�g5! en 
wint een ‘pupke’.  
Ik zag het niet, trok 17.e4 d5 18.c4 
e3: en ging hier ruimhartig en welwil-
lend op Ashrafs voorstel in om de vijande-
lijkheden op te schorten. Mazzel voor 
hem! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ik voel me de laatste tijd zo mat, dokter”,… 
 

   
  Wie ècht heeft meegelezen en opgelet, 
weet dat de tussenstand intussen 4-3 in 
Maastrichts voordeel luidt.  
Da’s natuurlijk linke soep, maar ik maakte 
mij totaal geen zorgen, immers was Marc 
“Magic” van der Lee nog bezig. Onze ab-
solute topschutter. Maar toch… 
 

Bord 6 
 

□ José Garcia-Queveao  

■ Marc van der Lee (1810) 
 
Zoals te doen gebruikelijk bediende Marc 
zich van zijn Leib- und Mageneröffnung; 
de Benoni. Hij trof daarbij op een geheel 
vers en onbespoten Maastrichtse opponent 
from Barcelona. Goed, ze schaakten wat 
en deden zetten, dachten na en zetten weer. 
Om daarna verder te spelen. Eindelijk 
komt de man uit het land van sangria, pael-
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la en Sinterklaas op zet 32 licht in het 
voordeel. Veel is het niet en ofschoon onze 
H.R. nog een kwal meent te moeten geven, 
ontstaat er een geheide remisestand. Kijk 
zelf maar. 










 

stelling na 53.�d1 

 

U ziet het, beiden kunnen hier geen vorde-
ringen maken. Er kwam nog: 53…f6 
54.�d2 (is al minder) �e5  
Op dit ogenblik wilde ik juist de onder-
handelingen over een puntendeling ope-
nen, immers: “Studio Sport” en “Honger” 
mengden zich in de strijd. Toen echter wist 
de arme José de slechtst denkbare zet uit 
de hoge hoed te toveren en speelde: 
55.�d5+ diagram Vraagtekens schieten te 
kort… Iqué lástima, José! 










 

asunto desastroso 

En even later kon ik, lichtelijk verlegen 
met de zaak, tekenen voor de 4-4… 
En snel maar naar huis…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Och, mensen, geluk dwing je af,  het wordt voor 

mij trouwens tijd voor Venlo 1 
 

 
 
Op een rijtje: 
 
1. Sander Wissink- Stephan ½ 
2. Maarten J. Oosterman- Bas 1-0 
3. Maarten van Laatum- Piet 1-0 
4. Hans Ouwersloot- Frans  ½ 
5. Ashraf Ibrahim- Nico ©  ½ 
6. José Garcia- Marc  0-1 
7. Walter Beugels- Willi  ½ 
8. Job Geerdes- Guido  0-1 
 
Totaal :    4-4 
 
Tot de volgende keer! 
 
Nico 
 
 
 
 
 

� 
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Venlo 3 verliest van Arx    3 Bijdragen van Ad Burgmans 
 
Op 26 oktober 2008 heeft Venlo 3 zijn eerste wedstrijd in de LiSB competitie 2e klasse B ver-
loren van Arx. Er werden drie remises behaald. De overige partijen gingen verloren. 

 
Op het eerste bord nam Karl Jacobitz het op tegen Ro-
bert Knelissen. Karl speelde de ruilvariant van het Sla-
visch. Op de 21e zet werd hij gedwongen om Kg2 te 
spelen en de koning werd hardhandig uit de hoek ge-
dreven. Zie diagram. 
21. Kg2 Dh2+  22. Kf3 Pf6  23. Th1 Lg4+  24. Kf4 
Dxf2+  25. Ke5 Dxe3+ 26. Kxf6 De6++  …..en mat.  
 
Op bord twee speelde Willem Suilen remise tegen Mat-
thijs Broeren. Willem verdedigde zich behendig in een 
Italiaans partij. Omdat de centrumpionnen al vroeg 
sneuvelden, werd het een open partij met veel actieve 
stukken. 
 

Ad Burgmans speelde op het derde bord tegen Herman Peters. In de openingsfase verloor 
hij een pion, maar die wist hij met een mooie combinatie weer terug te winnen. Na de 20e zet 
stond hij positioneel beter. Maar dat voordeel verdween helemaal toen hij op de 27e zet een 
toren gepend neerzette met als gevolg dat hij hem verloor op de volgende zet. De overige 
zetten deden er niet meer toe. Een verloren partij.  
Gerard in ’t Veld bracht een half punt binnen. Hij speelde op bord vier met zwart remise te-
gen Kees Gieteling. Gerard speelde Russisch. De Dames verdwenen snel van het bord. Een 
spel dat het vanaf het begin moet doen zonder Dames is meestal taai. Beide spelers waren 
afwachtend en schoven de stukken zonder een duidelijk plan. Gerard sloot zijn witveldige 
loper op achter zijn pionnen, maar wit heeft er niet op gespeeld om zijn voordeel uit te bui-
ten.  
 
Kim Clabbers wist op het vijfde bord eveneens een half puntje te scoren. Hij speelde met 
zwart tegen Nico Koolen. 1. c4 Pf6  2. d4 c5  3. Pf3 cxd4  4. Pxd4 g6 . Dezelfde stelling 
kreeg Ad op het bord. Kim ging echter verder met 5. Lg2 en op de tiende zet fianchetteerde 
hij ook zijn zwartveldige loper. Het werd een partij waarin de meeste lichte stukken en de 
torens al snel afgeruild werden. Toen ook de Dames geruild werden was remise een feit. 

 
Tenslotte heeft Freek Heemskerk op het zesde bord 
verloren tegen Peter Schoeber (niet onze Peter). In 
een Schotse partij  speelde Freek 1. e4 e5  2. Pf3 
Pc6  3. d4 Pxd4  4. Pxd4 Lc5  5. Le3 d6 . Dit had tot 
gevolg dat Peter niet aarzelde om eerst het Paard op 
c6 en daarna de Loper op c5 te ruilen:  6. Pxc6 dxc6 
7.Lxc5 dxc5 .  Na zeven zetten had Freek al een ho-
peloze pionnenstelling, zie diagram. Toen ook de 
Dames nog geruild werden was het in feite een ge-
wonnen stelling voor wit. Dat Freek het nog vieren-
veertig zetten heeft volgehouden, had meer te maken 
met teambelangen, dan met geloof in kansen. 
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Venlo 3 herpakt zich 
 
 
Op 23 november speelde Venlo 3 thuis tegen de schakers van HSDV uit Helden. Op papier 
een geduchte tegenstander, maar Venlo heeft een fraaie overwinning behaald: 3½ – 2½. 
 
Eric Braun speelde op het eerste bord met zwart tegen Urbain Diarra. Het was een Siciliaan, 
de Alapinvariant 1.e4 c5  2.c3 g6 .  Vanaf de 12e zet, toen de Dames geruild werden, heeft 
Eric lange tijd beter gestaan, hoewel hij een zwakke c –pion had die met zware stukken ver-
dedigd moest worden.  Op de 34e zet liet hij een Torenruil toe. Daardoor kon wit vervolgens 
de c-pion slaan. Daardoor kantelde de partij en moest Eric op de 40e zet opgeven. 
 
Op het tweede bord speelde Willem Suilen tegen Hans Leenders remise. Het was de ruilva-
riant van Caro-Kann 1.e4 c6  2.d4 d5  3.e4xd5 c6xd5  4.c4  (de Panovvariant als een soort 
Damegambiet. De partij ging gelijk op. Willem heeft op het eind de winst gemist, maar was 
tevreden met de remise. 
 

 
Ad Burgmans wist de volle winst te pakken op het derde 
bord tegen Wiel Versteegen. In een Konings-Indische 
partij waren er wisselende kansen. Zwart fianchetteerde 
zijn beide lopers en zette met twee Torens en de Dame 
druk op de c-lijn. Op de 28e zet speelde zwart 28. … d4. 
Zie diagram. Daarna volgde 29. exd4 e3  (dreigt mat met 
Dxg2) 30. d5 exDd2  31. dxDc6 Lxc6 32. Txd2  … En 
plotseling stond wit beter. Maar niet voor lang. Toen 
zwart de witte b- en c-pionnen wist te verschalken was 
de vrijpion op de b-lijn niet meer te stoppen.  
 
 
 

 
In een Engelse partij won Kim Clabbers op het vierde bord met wit van Marcel Schuman. De 
Dames gingen al op de negende zet van het bord af. Kim kwam positioneel actiever te staan 
en plaatste brutaal een paard op d6 terwijl de zwarte pion nog niet ontwikkeld was. Toen hij 
er in de 19e zet in slaagde om op de d-lijn zijn Torens te verdubbelen, was er voor zwart 
geen houden meer aan. 

 ARX VENLO 3  
1 Robert Knelissen Karl Jacobitz 1-0 
2 Matthijs Broeren Willem Suilen ½-½ 
3 Herman Peters Ad Burgmans 1-0 
4 Kees Gieteling Gerard in ’t Veld ½-½ 
5 Nico Koole Kim Clabbers ½-½ 
6 Peter Schoeber Freek Heemskerk 1-0 
   4½-1½ 
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Sjors Clabbers heeft zijn debuutwedstrijd dit jaar in de 
LiSB competitie verloren van Pascal Schuman. Met ver-
wisseling van zetten speelde Sjors met zwart een Da-
megambiet. Het probleem van Sjors was dat hij alle 
ruimte aan wit liet. De zwarte stukken bleven met een 
enkele uitzondering hangen op de onderste drie rijen. 
Toen gebeurde er dit: 18. b4  Pa5b7 . Het veld c6 is on-
gedekt en wit aarzelde geen moment en speelde 19. 
Pc6. Het vorkje c6 met b8 en d8 kwam zwart niet meer 
te boven. Zie diagram. 
 
 
 

In een klassiek Damegambiet won Karl Jacobitz op bord zes van Jan Verbruggen. Tot aan 
de 18e zet stond Karl beter. Toen kon zwart een pion winnen na een paardruil. Het voordeel 
was daarna voor zwart. Wit wist echter een gat te schieten in de verdediging van de zwarte 
koning door een loperoffer op g6. De koning was reddeloos. 
 
 
 Venlo 3 HSDV  
1 Eric Braun Urbain Diarra 0 – 1 
2 Willem Suilen Hans Leenders ½ – ½ 
3 Ad Burgmans Wiel Versteegen 1 – 0 
4 Kim Clabbers Marcel Schuman 1 – 0  
5 Sjors Clabbers Pascal Schuman 0 – 1  
6 Karl Jacobitz Jan Verbruggen 1 – 0  
   3½- 2½ 
 
 

Venlo 3 overklast Leudal 
 
Op papier is Venlo 3 sterker dan Leudal 3, maar dat het verschil in de derde ronde van de 
LiSB op 14 december zo groot zou worden, hadden we niet gedacht. De uitslag 5-1 was niet 
geflatteerd. Het had eigenlijk 6-0 moeten zijn als Sjors zich niet onnodig mat had laten zet-
ten. 

 
Op het eerste bord revancheerde Eric Braun zich tegen 
Han Wismans voor zijn nederlaag in de vorige ronde 
tegen HSDV. Met verwisseling van zetten kwam de 
doorschuifvariant van het Frans op het bord: 1. d4 d5  
2. e4 e6  3. e5 Pc6. Deze laatste zet van zwart geeft 
wit de kans om controle te houden op het centrum. De 
zet 3. …c5 is actiever. Toen zwart op de twaalfde zet 
ook nog b5 speelde, had zijn stelling twee zwakke pi-
onnen op c6 en e6. Zie diagram. Eric zette zwart onder 
druk en forceerde daardoor een blunder van zwart op 
de negentiende zet. Door een verkeerde Damezet ont-
stond er een vorkje en zwart verloor zijn loper en 
daarmee de partij. 
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Op het tweede bord speelde Karl Jacobitz met zwart 
een Siciliaan tegen Theo Schoone. 1. e4 c5  2. Pf3 c6  
3. d4 cxd4  4. Pxd4 Pf6  5. Pc3 a6  6. Lg5 e6  7. D f3 
Le7  8. Ld3 0-0  9. 0-0 Pbd7  10. Tfe1 Pe5  11. Dd1  
h6  12. LxPf6 Lxf6.  Deze afruil is gunstig voor zwart. 
Karl ging met zijn Toren op de halfopen c-lijn naar vo-
ren en bracht de Toren in een aanvalstelling naar de h-
lijn, nadat hij de g-lijn had opengemaakt. Hij kwam ech-
ter even in de problemen toen zijn Toren ingesloten 
dreigde te raken na 20. Pg3 LxPg3  21. fxLg3 e5  22. 
f4 g6 . Toen zwart na 23. Dd2 Lh3  24. Tf2  zijn Dame 
naar f6 speelde (met dreiging DxTa1) liep wit in de val. 
Na 25. Le2 exf4  26. LxTh5 DxTa1+  was de partij ge-
speeld. Zie diagram. Winst voor Karl. 

 
Ad Burgmans (wit) kwam tegen P. Steuten al vroeg in de partij een pion voor. 1. d4 d5  2. c4 
e5. Dit zogenaamd Albin’s tegengambiet heeft tot doel om ruimte veroveren n het centrum. 
Na 3. dxe5 d4  4. Pf3 Pc6 heeft zwart met zijn pion op d4 een stevig houvast in het centrum 
en kan hij zich via open lijnen vlot ontwikkelen. Zwart sloeg echter na 3. Pc3 de pion op d4. 
Na 4. Dxd4 Pc6  5. Dxd5 Dxd5  6. Pxd5  stond wit een pion voor. Omdat de Dames van het 
bord waren en zwart ook nog eens ruimhartig stukken ruilde, kon Ad zijn voorsprong gemak-
kelijk behouden en de partij naar zich toetrekken. 
De kortste partij werd gespeeld door Gerard in t Veld. Hij moest het met zwart opnemen te-
gen Naomi de Ridder, een jeugdspeler van Leudal. De partij duurde maar 11 zetten. 1.e4 e5  
2.Pf3 Pf6  3.Pc3 Lb4  4.Pxe5 0-0 5.f3 Te8 6.Pd3 La5  7.le2 Lb6  8.e5 Ph5  9.g4 Dh4+ 
10.Kf1 Pf4 11.De1 Dh3++ . Schaken is aanvallen en verdedigen. Daar had wit even niet aan 

gedacht. 
Sjors Clabbers speelde met wit tegen Hans van der 
Vliet Koningsgambiet. Zwart wist hier geen raad mee en 
al na enkele zetten stond Sjors op groot voordeel. Mis-
schien dat Sjors daardoor slordig ging spelen. In plaats 
van direct op de winst af te gaan, maakte hij er een 
rommelpartij van. Op de dertiende zet kwam hij een 
Loper voor te staan met positioneel overwicht, maar hij 
gaf even later zomaar een paard cadeau. Hij bleef een 
pionnenvoorsprong houden, maar hij liep met zijn Ko-
ning naar een onveilig veld. Tot zijn verassing stond hij 
op de zesendertigste zet plotseling schaakmat. Zie dia-
gram. Een gebrek aan concentratie speelde hem par-
ten. Of was het jeugdige overmoed? 

 
Florens Cals deed voor de eerste keer mee dit jaar. Hij speelde op bord zes met zwart tegen 
K. Bangchaem. Zijn tegenstandster was eigenlijk geen partij voor hem. Zij had geen over-
zicht en gaf onnodig stukken weg. Florens was gauw klaar en ging een boek lezen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leudal 3 Venlo 3  
1 Han Wismans Eric Braun 0 – 1 
2 Theo Schoone Karl Jacobitz 0 – 1 
3 P. Steuten Ad Burgmans 0 – 1 
4 Naomi de Ridder Gerard in ‘t Veld 0 – 1 
5 Hans van de Vliet Sjors Clabbers 1 – 0  
6 K. Bangchaem Florens Cals 0 – 1 
   1 – 5 
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Schöne Grüße aus Heiden! 
 een bijdrage van Stephan Thijssen  

 
Ik heb jaren mijn schaakkunsten vertoond in Brüggen. Twee seizoenen samen met Martin 
Vinck (wie kent hem nog?); de laatste jaren bestond het Venlose contingent verder uit Piet 
Thijssen en uiteraard Willi Schmitz. 
Sinds dit seizoen speel ik voor SV Heiden '62 in het mooie Münsterland. Ik moet u iets be-
kennen en reken op uw discretie: Heiden is een dorp van niets; de mensen zijn echter zeer 
aardig en de club ouderwets gezellig! Een uur voor de wedstrijd ontmoeten wij elkaar in een 
'Konditorei' voor 'Kaffee und Kuchen' en een peptalk zoals alleen Duitsers dat kunnen ('Wollt 
ihr den totalen Krieg' gaat misschien wat ver, maar veel scheelt het niet!). 's Avonds wordt 
gedineerd op een wijze, een Bourgondiër waardig! Met andere woorden: ik voel me er thuis!! 
 
Stephan Thijssen - Herr Cvetkovich 
Heiden II - Raesfeld II, bord 1 
 
e4 e6 Cvetkovich deed me denken aan de 'Schachnovelle' van Stefan Zweig. Die 

hoofdpersoon heet weliswaar Centovich, maar ik kreeg de associatie niet meer 
uit mijn gedachten! Ik kreeg nog een goede raad van Alfred (speelt bij ons 
tweede bord): 'Cvetkovich ist ein Hacker, sei nur vorsichtig!' De bijl waarmee hij 
hakt is vrij bot ...  

d4 d5 
Pd2 Pf6 
e5 Pfd7 
Ld3 c5 
c3 Pc6 
Pe2 Db6 Normaal is cd4; cd4 f6. 
Pf3 Le7 Een teken dat hij niets van schaken begrijpt, tenzij hij over twee zetten met de 

loper slaat!! 
0-0 f6 
exf6 Pxf6 Consequent was Lxf6 met druk op d4. Nu staat de loper zeer slecht. 
Te1 0-0 
Pf4 ... U constateert het ongetwijfeld ook; de velden e5 en e6 zijn een beetje zwak! 
... Pd8 
Pe5 Pf7 
Te3 Pd6 
Th3 Pf5 Als zwart Pde4 speelt, volgt Lxe4 

Pxe4; Txh7 Kxh7 (Txf4; Dh5 met on-
dekbaar mat); Dh5+ Kg8; Pfg6 en mat! 

Le3 ... 'Eine Falle'! Slaan op e3 mag namelijk 
niet ... (zie diagram) 

... Pxe3 
Lxh7+ ... Hopla!! Zijn witte gelaat sprak nu 

boekdelen. Het is helemaal uit: na 
Pxh7; Dh5 gaat zwart geforceerd mat! 

... Kh8 
Pg6  mat 
 
Mijn teamgenoten waren ook op dreef en wij won-
nen met 6,5-1,5.  De 'Filet mit roter Portsoße' 
smaakte bijzonder goed. 
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JEUGD        
Door: Bas van der Grinten 
 
 
AGENDA 
 
• za 20 dec Stappenexamens Ald Weishoes (14.00) 
• 27 t/m 30 dec Jeugdkampioenschap van Limburg in Roermond 
• za 3 jan  Open Limburgs snelschaakkampioenschap Horst 
• zo 4 jan  Snelschaaktoernooi Straelen 
• za 10 jan Vierkantcompetitie Egelantier Blerick (10.30) 
• zo 18 jan LiSB-Jeugdclubcompetitie categorie C,D en E (onder voorbehoud) 
• 23 t/m 25 jan Grote Bostoernooi Geldrop 
• zo 8 februari LiSB-bondscompetitie (4e ronde) 
• di 10 februari Vierkantcompetitie Kiësstolp Velden (18.45) 
• za 21 februari Vasteloavend: geen jeugdschaak Ald Weishoes 

 
 

MEDEDELINGEN 
 
•  Verhinderingen op de zaterdag gaarne doorgeven aan eigen trainer of  

Bas van der Grinten (zie onder). 
• Het jeugdschaken vindt iedere zaterdag plaats van 14.00 tot 15.30 in het Ald 

Weishoes. 
• Op de zaterdagen 27 december en 3 januari zijn er wegens de kerstvakantie geen 

activiteiten. De eerste keer in het nieuwe jaar is dus zaterdag 10 januari. 
•   Voor informatie over toernooien (zie kalender) kun je terecht bij Jacques Faassen 

(tel. en e-mail zie onder) of bij de sites www.jeugdschaak.nl en www.lisb.nl . 
 
 
SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE 
 
Jeugdleider: 
Bas van der Grinten  tel. 3523420  B.van.der.Grinten@inter.nl.net 
 
Instructeurs Ald Weishoes: 
Kim Clabbers tel. 06-26953635 kimclabbers@yahoo.com  
Axel Plate  tel. 06-19502971  axelplatebsv@hotmail.com 
Henk Suurhoff  hsuurhoff@home.nl  
Paul van der Ven  tel. 3519469  P.Ven@home.nl 
 
Wedstrijdleider Ald Weishoes: 
(vacature) 
 
Extern wedstrijdleider : 
Jacques Faassen     tel. 3827315              jaquesfaassen@home.nl 
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WEBSITE 
 
Onze nieuwe clubsite www.venlose-sv.nl wordt steeds verder ontwikkeld. 
Onder de link Jeugdschaak staan reeds diverse berichten. 
De stand van de jeugdcompetitie in het Ald Weishoes is te vinden onder de link Interne 
Competitie en Jeugdgroepen. 
 
 
JEUGDCOMPETITIE ALD WEISHOES 
 
Deze competitie is al weer enkele maanden aan de gang. 
De stand na 13 december (11 wedstrijddagen) is als volgt: 
 
Groep 2  (2 partijen per wedstrijd) 
 Aantal wedstrijden  Score  
1.  Dominick Hendriks   10   14.5   
2.  Boris Peeters   7   9.5   
3.  Famke Kovacs   8   8   
4.  Inge Rijk   11   6.5   
5.  Sjoeke Suilen   8   6.5   
6.  Jasper Adriaans   5   6   
7.  Baer Lamberts   10   4   
 
Groep 1  (1 partij per wedstrijd) 
 Aantal wedstrijden  Score  
1.  Sjors Clabbers   10   10   
2.  Victor Peeters   9   7   
3.  Wai Keung Liu   10   5   
4.  Willem Suilen   6   5   
5.  Florens Cals   10   4   
6.  Luca Kanters   8   3   
7.  Jasper Hendrickx   4   2   
8.  Bart van der Linden   8   2   
9.  Miki Nieczyporowski   11   1.5   
10.  Isabel Kanters   8   1   
 
Wie gaan de achtervolging inzetten op Dominick en Sjors ? 
 
JEUGDKAMPIOENSCHAP VAN LIMBURG 
 
Dit vindt traditioneel plaats in de Kerstvakantie, van zaterdag 27 t/m dinsdag 30 decem-
ber. Locatie is ditmaal Sporthal Jo Gerris, Achilleslaan 2a 6042 JV  Roermond  (clublo-
kaal van Pionneke). 
Van onze club zijn 9 spelers aangemeld: 
Categorie A: Egbert Clevers, Guido Faassen en Thijmen Smith 
Categorie B: Florens Cals en Sjors Clabbers 
Categorie C: Willem Suilen en Victor Peeters 
Categorie E: Wai Keung Liu en Famke Kovacs 
Wij wensen hen allemaal veel succes ! 
Voor verdere informatie (o.a. speelschema’s) zie de toernooisite: http://www.lisb-pjkl.nl/ 
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SIMULTAAN ALD WEISHOES 
 
In verband met de jaarlijkse Sinterklaasviering was er op zaterdag 6 december een si-
multaanwedstrijd die werd gegeven door Henk van Gool. 
11 jeugdigen en één begeleider (Kim) namen het tegen hem op. Na afloop bleek 
niemand hem van een overwinning te hebben kunnen afhouden. 
Gelukgewenst Henk ! 
Vanwege de feestelijke aanleiding was er voor iedereen een drankje en lekkernij. 
 
 

 
 
Henk aan het werk tijdens zijn simultaan 
 
DSM-JEUGDTOERNOOI SITTARD 
 
Zondag 30 november vond in het fraaie Fortuna-stadion in Sittard het  
DSM-jeugdtoernooi (onderdeel van de GP Jeugd) plaats. Met bijna 220 deelnemers was 
het een zeer geslaagd toernooi dat uitstekend werd georganiseerd door de clubs GESS 
en MSV-VSM onder leiding van Jo Hermans.  
De Venlose afvaardiging (7 spelers) haalde redelijke resultaten, maar grote successen 
zaten er ditmaal niet in. Een overzicht:  
Cat. F: 5e Miki Nieczyporowski (5,5 uit 7), 14e Sjoeke Suilen (3 uit 9)  
Cat. E: 21e Inge Rijk (1 uit 9)  
Cat. C: 10e Willem Suilen (5,5 uit 8)  
Cat. B: 16e Sjors Clabbers (3,5 uit 7)  
Cat. A: 7e Thijmen Smith (4 uit 7), 15e Guido Faassen (3 uit 7)  
 
Toernooiwinnaar werd Roi Miedema uit Eindhoven, die de hoogste categorie won met de 
maximale score. 
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Miki (links) in actie 
 
 
SUCCES WILLEM SUILEN BIJ NK RAPID 
 
Het NK Rapid jeugd in Eindhoven (zaterdag 15 november) is voor Willem Suilen heel 
mooi geëindigd. In zijn leeftijdsgroep (geboortejaar 1995) behaalde hij een prachtige 2e 
plaats met een score van 7 uit 9. Hij moest daarmee alleen Marco Kirana laten voor 
gaan die maar liefst 100% scoorde.  
Met wisselend resultaat namen nog diverse andere Venlose spelers deel:  
Boris Peeters (29e in groep 2000), Victor Peeters (37e in groep 1996), Thijmen Smith 
(11e in groep 1992), Guido Faassen (32e in groep 1990) en Mart Nabuurs (10e in groep 
1988). 
 

 
 
 
 
 

IEDEREEN 
FIJNE FEESTDAGEN 

EN ALLE GOEDS 
VOOR HET NIEUWE JAAR 

GEWENST !! 
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Schaak - allerlei 
 
 
Wit geeft mat in 18 zetten 
 
 
 
Oplossing:  
1. Ta8+ Kh7 2. Lg8+ Kh8 3. Lxe6+ Kh7  
4. Lg8+ Kh8 5. Lxd5+ Kh7 6. Lg8+ Kh8  
7. Lxc4+ Kh7 8. Lg8+ Kh8 9. Lxb3+ Kh7  
10. Lg8+ Kh8 11. Lxa2+ Kh7 12. Lg8+ Kh8  
13. Ld5+! Kh7 14. Th8+!! Kxh8 15. Ta8+ Kh7  
16. Th8+ Kxh8 17. Da8+ Kh7 18. Dg8 mat.  
 
 
 
 
 
Wit geeft mat in 10 zetten 
 
Oplossing:  
1.g4+ Ke5 2.d4+! Kd6 3.c5+ Kc7 4.b6+ Kc6! 
5.La4+ Kd5 6.Kb5!! Lxe3 7.Pc2 Lxd4! 8.Pb4+ 
Ke5 9.Pd3+ Kd5 10.Lb3 mat 
 
Een sneller mat volgt na 
4..Kc8 5.b7+ Kc7 6.Pb5+ Kc6 7.bxa8D mat  
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgave: wit promoveert de d-pion. 
 
 
 
 
Oplossing: 
1.Pxa5 Pd8 2.Ke8 Kc7 3.Ke7 Pf7! 4.Pb7!! Kc6 
5.Pd8+ en wit gaat de pion promoveren. 
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