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INHOUD  
 

Ontwerp omslag Marc van der Lee 
Programma t/m  09 april 2009 Piet Thijssen 
Personalia / mededelingen Bas van der Grinten 
ELO-lijst Ger van Leipsig 
Interne competitie Geert Hovens 
Externe competitie Henk van Gool 
 Nico van der Hoogt 
 Ad Burgmans 
 Joop Jansen 
Jeugd Bas van der Grinten 
 

PROGRAMMA  
 
 
 
 

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 Snels chaaktoernooi  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   

01-mrt-09 zon. Schaesberg Rapid (GP Senioren)  Schaesberg 
05-mrt-09 don. inhalen int erne 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 
12-mrt-09 don. 7e ronde interne competitie   
14-mrt-09 zat. Nunhems'  Haelen  Nunhem 
15-mrt-09 zon. Jeugdtoernooi Reuver (GP Jeugd)  Reuver 
19-mrt-09 don. 5e ronde LiSB Avondcompetitie   
19-mrt-09 don. 8e ronde interne competitie   
26-mrt-09 don. inhalen interne competitie   
28-mrt-09 zat. 7e ronde KNSB -bondscompetitie  Venlo - Stukkenjagers 2 
29-mrt-09 zon. 6e ronde LiSB -bondscompetitie  Venlo 2 - Voerendaal 3 
   Venlo 3 - 't Pionneke 3 

02-apr-09 don. 9e ronde interne competitie   
05-apr-09 zon. Theo van Spijk  Toernooi (GP Jeugd)  Venlo 
09-apr-09 don. inhalen interne competiti e  
 
 

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 John de Laat Hogeschoorweg 47 
 06-36331578 5914 CD  Venlo 
 
 Patricia van Boekhold Louisenburgweg 4 
 077-3511470 5916 NA  Venlo  
 
Aangemeld als jeugdlid Daniel Derkx Burg. Conraetzstraat 78 
 077-3547580 5913 BC  Venlo 
 
 Gino Driessen Pieter Breughelstraat 4 
 ? 5914 TZ  Venlo  
 
 

MEDEDELINGEN  
 
 
• De voorjaarsvergadering zal plaatsvinden op donderdag 23 april (20.00 LimianZ). 
 
• Toernooien in komende periode: 

 
zo 15 febr:  Schaesberg Rapid 
za 14 mrt: Nunhems Zadentoernooi 
za 21 mrt: LimianZ Rapidtoernooi (GP Senioren) 
vr 10/za 11 apr: Gess-vierkampentoernooi 
do 21 mei: Hemelvaarttoernooi in LimianZ 
di 26 mei: Chess 960 toernooi Bergen 
29 mei-1 jun: ENCI Open Limburgs Kampioenschap 

 
 
 

CORUSTOERNOOI 

 
Traditioneel namen een groot aantal leden van onze club deel aan de weekendvierkampen 
van het Corustoernooi in Wijk aan Zee (16 t/m 18 januari). 
 
Fraaie eerste plaatsen werden behaald door Joep Nabuurs (groep 2) en Henk van Gool 
(groep 3) en Bertram Lietz (groep 7), tweede plaatsen waren er voor Nico van der Hoogt 
(groep 4) en Ron Vink (groep 6).  
Verder waren van de partij: Jean Paul Joosten en Mart Dael in groep 6, Willy Schmitz in 
groep 5, Piet Thijssen, Geert Hovens en Bas van der Grinten in groep 3. 
Voor de mentale ondersteuning was Mart Nabuurs ingehuurd. 
 
Bas van der Grinten 
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Een deel van de Venlose afvaardiging in Hotel Het Hoge Duin voor aanvang van de laatste ronde. 
 

ELO-LIJST  
Na ronde 3 2e cyclus 

 

Naam ELO ∆ Naam ELO ∆ Naam ELO ∆ 
Strijbos M 2289 13 Dierx G 1865 0 Laat J de 1586 -14 
Gool R van 2158 32 Grinten B van der 1862 -34 Munten G 1585 21 
Vogel C 2148 -2 Jacobs J 1859 0 Clabbers K 1583 53 
Montignies R 2142 8 Lee M van der 1833 -19 Suilen W 1581 10 
Nabuurs J 2120 24 Borghouts H 1832 18 Dael M 1568 7 
Nabuurs M 2120 20 Laak J op de 1814 13 Wuts I 1552 0 
Guddat J 2107 -5 Roberts R 1743 10 Joosten JP 1508 -27 
Schoeber P 2056 0 Kappert D 1736 0 Kuntzelaers P 1502 -68 
Gool H van 2048 -50 Spijk H van 1705 0 Kuijpers T 1483 -20 
Thijssen S 1992 -4 Schmitz W 1701 -10 Heemskerk F 1442 32 
Everaars H 1975 35 Wagemakers R 1688 0 Suurhoff H 1440 0 
Jansen J 1962 46 Burgmans A 1675 2 Oosterbaan G 1410 4 
Rievers J 1944 -7 Braun E 1673 -4 Ludema W 1394 8 
Clevers E 1942 0 Veld G in 't 1647 42 Gonsior R 1392 -31 
Boonen P 1918 13 Leenders H 1635 2 Ven P vd 1384 -20 
Hovens G 1914 -4 Leipsig G van 1634 30 Kempen J 1323 -31 
Thijssen P 1891 -1 Faassen G 1628 14 Timmermans P 1221 -6 
Smith T 1886 -16 Vink R 1622 -20 Smith P 1131 24 

Mertens F 1886 11 Lietz B 1612 -41 Niesen M 1103 3 
Hoogt N van der 1874 50 Jacobitz K 1600 26 Verplakke J 1055 14 
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 Interne competitie 2e cyclus 2008-2009        door Geert Hovens 

         
No. Groep 1 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 Th. Smith   0       1 1 

2 J. Jansen 1   ½   1   2½ 

3 H. Everaars   ½   ½ 1   2 

4 S. Thijssen     ½     1 1½ 

5 H. van Gool   0 0       0 

6 M. Strijbos 0     0     0 

         

No. Groep 2 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 R. Roberts     0       0 

2 H. Borghouts         ½ 1 1½ 

3 M. van der Lee 1     0 0   1 

4 N. van der Hoogt     1     1 2 

5 P. Thijssen   ½ 1       1½ 

6 G. Hovens   0   0     0 
         

Groep 3: zie volgende bladzijde 
Groep 3: zie onder          No. Groep 4 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 T. Kuijpers   0 0     0 0 

2 K. Clabbers 1       ½ 1 2½ 

3 G. Munten 1     0     1 

4 G. van Leipsig     1   1 1 3 

5 K. Jacobitz   ½   0     ½ 

6 B. Lietz 1 0   0     1 

         
No. Groep 5 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 R. Gonsior     0       0 

2 G. Oosterbaan         1 0 1 

3 F. Heemskerk 1     ½ 1   2½ 

4 JP. Joosten     ½     ½ 1 

5 P. Kuntzelaers   0 0       0 

6 M. Dael   1   ½     1½ 

         
No. Groep 6 1 2 3 4 5 6 7 Totaal 

1 J. Kempen   1       0   1 

2 M. Niesen 0   1 1 0   0 2 

3 J. Verplakke   0       0 0 0 

4 P. Smith   0       0 0 0 

5 P. Timmermans   1         0 1 

6 W. Ludema 1   1 1       3 

7 P. van der Ven   1 1 1 1     4 
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No. Groep 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal 

1 J. de Laat   0 ½         0   0 

2 W. Suilen 1               0 1 

3 H. Leenders ½               0 0 

4 G. in 't Veld             1   0 1 

5 R. Vink           ½ 0 0   ½ 

6 A. Burgmans         ½   ½     1 

7 W. Schmitz       0 1 ½       1½ 

8 J. op de Laak 1       1         2 

9 B. van der Grinten   1 1 1           3 
 
 

Goede opkomst tijdens jaarlijkse Kerst-Gongschaakto ernooi  
  
Op 2e Kerstdag organiseerde de Venlose Schaakvereniging haar jaarlijkse Gong-
schaaktoernooi. Over de opkomst (19 deelnemers) was de organisatie zeer te spre-
ken. De spelers werden verdeeld in twee groepen. Onder de deelnemers bevonden 
zich ook enkele nieuwkomers, die in het begin duidelijk moeite hadden met het mee-
dogenloze speeltempo van 10 seconden per zet. Tegen achten werd de eindstand 
opgemaakt. De nummers 1, 2 en 3 van elke groep mochten een heerlijke fles wijn in 
ontvangst nemen. 
Winnaar in groep 1 werd Michael Knippel uit Neuss (Duitsland) met 7½ uit 9, voor Jos 
Rievers (6 punt) en Stephan Thijssen (5). 
In groep 2 ging de zege naar Willy Schmitz met 8½ uit 9, voor Kim Clabbers (6½) en 
Huub Borghouts (6). 

  Geert Hovens 
 
A. Grin, 1965 
Wit geeft mat in 15 zetten 
 
In dit probleem heeft wit een Zwickmühle, die de 
toren een gratis zet geeft. 
Verder draait het om tempodwang, waardoor 
zwart de toren uit de dekking van de loper moet 
halen of van de g-lijn weg. Als dat gebeurt, loopt 
zwart binnen een zet of vijf mat. Wit kan zwart in 
tempodwang brengen als de damevleugelpionnen  
veroverd of vastgezet zijn. De zwarte pion op e3 
kan niet zetten wegens de dekking van e2. 
 
1.Le3++ Kg2 Op 1..Ke1 volgt Ld2 mat. 
2.Tf2+ Kg1 3.Tf6! Kg2 4.Kb6 De toren escorteert 
de koning in het vervolg. 

4..a5 5.Tf2+ Kg1 6.Tf5+ Kg2 7.Kxa5 b5 De hardnekkigste variant, de koning kan de pion 
niet slaan en moet er voor gaan staan op b4. De toren moet dus naar f4 
8.Tf2+ Kg1 9.Tf4+ Kg2 10.Kb4 De tempodwangstelling is bereikt. 
10.. Tg8 11.Tf2+ Kg1 12.Tf8+ Kg2 13.Txg8+ Lg7 14.Tx g7+ Kxf1 15.Tg1 mat. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 3 
DJC 1 – VENLO 1 
 

GEWOGEN EN TE LICHT BEVONDEN 
 
Op 22 november stond de wedstrijd tegen DJC 1 op het programma. Na veel bellen en mailen 
was ik blij tenslotte met een groep van acht af te kunnen reizen naar Zuid-Limburg. Het was 
een crime om twee invallers te vinden voor de afwezige Maarten en Rainer. Half Venlo 2 was 
bij de olympiade in Dresden en diverse andere potentiële invallers moesten om uiteenlopende 
redenen afzeggen. Op de zaterdag zelf bleek ik de weersomstandigheden verkeerd te hebben 
ingeschat: de zon scheen volop terwijl ik nattigheid en besneeuwde wegen verwacht had. Ge-
volg: we arriveerden veel te vroeg. De zaal was nog niet open dus werd er buiten in de kou 
wat  rondgedrenteld of een broodje gehaald bij het winkelcentrum een paar honderd meter 
verderop. De speelzaal zelf was een kleine ruimte waar vier teams hutje mutje op elkaar ge-
pakt zaten. Kortom: de aanloop naar de wedstrijd en de omstandigheden waren niet ideaal te 
noemen. Nu is DJC 1 tegenwoordig een team dat uit relatief jonge veelbelovende spelers be-
staat die in de loop van de jaren een aardig niveau hebben opgebouwd. Gaandeweg de wed-
strijd werd mij dan ook duidelijk dat we een moeilijke middag tegemoet gingen. 
 
DJC profiteerde optimaal van het feit dat ze in de breedte sterker waren dan wij.  
De invallers Frans en Huub liepen alras tegen een nederlaag aan.  
Bij Huub verliep de opening niet naar wens. Opponent Ynze Mengerink zette snel druk op de 
zwarte koningsvleugel en won een pion. Ondertussen verzamelde hij een flinke aanvalsmacht. 
Huub slaagde er niet in de overmacht aan invaders af te stoppen. 
Frans kwam met gelijkspel uit de opening. Hij had echter de pech dat een afwikkeling in het 
middenspel slecht voor hem uitpakte. Tegenstander Fabian Miessen incasseerde een pion en 
tien zetten later ook het volle punt. 
 
Joachim en Christian slaagden er niet in voordeel te bereiken. Jozef Simenon hield Joachim, 
die altijd gevaarlijk is met wit, in een Maroczy netjes in bedwang. Nadat de dames van het 
bord verdwenen - en de meeste stukken geruild waren, konden de spelers met een halfje de 
analyse ruimte opzoeken. 
Sander van Wersch bouwde in een Weense partij wat druk op tegen Christian’s koningsstel-
ling, maar die druk werd door onze nieuwe man in het team netjes geneutraliseerd. Niettemin 
bleef er een eindspel over waarbij Christian vanwege een dubbelpion wat minder stond. De 
eerste de beste mogelijkheid om remise te pakken werd door Christian dan ook met beide 
handen aangegrepen. 
 
Gelukkig deden we ook wat terug.  
Joep vond in Stefan Spronkmans een tegenstrever die zich superpassief opstelde. Lange tijd 
weigerde de DJC er met zijn stukken over de zesde rij te komen. Toen Stefan besloot het 
agressiever aan te pakken compromitteerde hij zijn stelling en wist Joep een pion te winnen. 
Het technische deel kan men tegenwoordig gerust aan Joep overlaten. 
Rudi had het, geconfronteerd met zijn eigen repertoire: het Hollands, niet gemakkelijk. Na een 
onnauwkeurigheid van hem op de 19e zet kon opponent Roel Hamblok druk zetten op de witte 
koningsveste en moest Rudi heel nauwkeurig spelen om niet in beslissend nadeel te komen. 
Gelukkig voor Rudi speelde Roel in die fase niet op zijn best en kon Rudi de partij weer gelijk 
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trekken. Ondertussen hadden beide spelers veel bedenktijd verbruikt en ontstond er een waar 
tijdnoodduel. Daarin toonde Rudi zich superieur aan zijn tegenstander. Na Rudi’s 40e zet ver-
gistte Roel zich en liet per abuis de vlag vallen. Maar het eindspel was inmiddels veel beter 
voor Rudi. 
 
De kritische partijen waren die op de borden 2 en 6. Stef Soors-Henk van Gool en Stefan Si-
menon-Thijmen Smith. 
 
Thijmen had in een damepion opening heel veel tijd nodig om de stelling te doorgronden. Ste-
fan wist na 21 zetten een pion buit te maken en druk te zetten op Thijmens koningsvleugel. 
Thijmen had een beetje compensatie in de vorm van een zeer actieve dame die de witte stel-
ling was binnengedrongen. Beide spelers gingen nu op pionnenroof uit. De zaken ontwikkel-
den zich voorspoedig voor de DJC er totdat hij meende met een stukoffer een snel einde aan 
de partij te kunnen maken. 
 

 
Stefan Simenon – Thijmen Smith 
Stand na 27.Lh6? 
 
Na 27..,gxh6 28.Txh7 dreigde er mat op f7. 
Dit veld had Thijmen met 28..,Df1! af kunnen 
dekken waarna hij een stuk meer had gehad. 
Helaas verkeerde Thijmen in grote tijdnood en 
zag hij niet beter dan zijn stuk terug te geven 
met 28..,Te7 29.Txe7,Lxe7 30.Dxe7 
Hierna hield Stefan een gewonnen dame eind-
spel over dat door Thijmen op de 41e zet werd 
opgegeven. 
 
 
 

 
 
 
 
Geconfronteerd met de gebeurtenissen op de andere borden werd Henk gedwongen risico te 
nemen in een poging een punt te redden. Ook dit keer ging het echter pas echt mis toen hij in 
tijdnood geraakte. Na een lange theoretische variant in het orthodoxe damegambiet weigerde 
Henk remise door zetherhaling en begon aan activiteiten in het centrum en op de witte ko-
ningsvleugel. 
 
Ingegeven door opkomende tijdsproblemen probeerde Henk meteen een beslissing te forceren 
en via een combinatie de stelling te vereenvoudigen. De complicaties van de afwikkeling wer-
den hem echter fataal: 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 
Stef Soors – Henk van Gool 
 
Als zwart in deze stelling 27..,bxc5 speelt is de 
stelling ongeveer gelijk. Henk koos echter het 
desastreuze 27..,Pxe5? En bleef een stuk ach-
ter na 28.Th3,Dxh3 (ook 28..,Pxd3 
29.Txh4,Pxe1 30.De2 zou wit beslissend 
voordeel hebben gebracht) 29.gxh3,Pf3+ 
30.Kf2,Pxe1 31.Pxe1,bxc5 Even leek het erop 
dat zwart voldoende compensatie had en een 
vesting kon bouwen, maar Stef wist met dame 
en beide paarden een beslissende koningsaan-
val op te zetten en Henk tot opgave te dwin-
gen. 

 
 
Onze tweede nederlaag van het seizoen komt hard aan. Voorlopig zullen we met een plekje 
onder de middenmoot genoegen moeten nemen. Het is te hopen dat we ons de volgende wed-
strijd tegen Spijkenisse herstellen en de koplopers in het zicht kunnen houden. 
 
DJC 1    - VENLO 1  5 – 3 
 
1. Stefan Spronkmans - Joep Nabuurs 0 – 1 
2. Stef Soors   - Henk van Gool 1 – 0 
3. Jozef Simenon  - Joachim Guddat ½ 
4. Sander Vanwersch - Christian Vogel ½ 
5. Roel Hamblok  - Rudi van Gool 0 – 1 
6. Stefan Simenon  - Thijmen Smith 1 – 0 
7. Fabian Miessen  - Frans Mertens 1 – 0 
8. Ynze Mengerink  - Huub Borghouts 1 – 0                 Henk van Gool 
 

 

KNSB COMPETITIE RONDE 4 
VENLO 1 – SPIJKENISSE 
 

LICHT HERSTEL 
 
Na twee nederlagen moesten we tegen Spijkenisse zien de draad van de eerste ronde weer op 
te pakken. Dat zou een zware klus worden, want net als de vorige tegenstander, DJC, bestaat 
Spijkenisse uit jeugdige spelers die allemaal vrij sterk geworden zijn. Wat heet, ten opzichte 
van DJC hadden deze jongens (en een meisje) nog eens gemiddeld 130 elopunten meer met op 
bord 1 Rick Lahaye met een rating van maar liefst 2374! 
Aan het begin van het seizoen werd Spijkenisse dan ook getipt als gedoodverfde groepswin-
naar. Na twee verrassende nederlagen tegen DJC en de Stukkenjagers bleek echter dat Spijke-
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nisse kwetsbaar is. Omdat wij ditmaal weer over Maarten konden beschikken achtte ik ons dus 
absoluut niet kansloos. Helaas moesten we dit keer wel Rainer en Thijmen missen. De laatste 
kwam net terug uit het buitenland en had rust nodig. Rainer was een dag eerder in Denemar-
ken in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin Ololi. Team 1 wenst hen uiteraard harte-
lijk geluk en veel voorspoed in hun leven te samen. In de persoon van Frans en Stephan werd 
echter goede vervangers voor de beide team 1 spelers gevonden. 
Onder leiding van de Zutphense wedstrijdleider Paul Ham bogen de spelers zich op 13 de-
cember over de borden. Alras bleek dat Venlo veel beter draaide dan de afgelopen twee wed-
strijden. Halverwege de match constateerde ik vol ongeloof dat zeker zes van de acht Venlo-
naren goed stonden. Alleen de stellingen van Joachim en Stephan maakten op mij een ver-
dachte indruk.  
Het was niettemin Spijkenisse dat de leiding nam. 
Op het eerste bord wist Maarten ondanks een wat betere stelling geen beslissend voordeel te 
vinden. Hij slaagde er in een pionnenmeerderheid op de damevleugel te verkrijgen maar Rick 
Lahaye wist in een eindspel met zware stukken het vege lijf te redden. 
Op het tweede bord veroverde Christian in een Nimzo indiër het loperpaar. In het vervolg lok-
te hij wat verzwakkingen uit op de zwarte koningsvleugel. Tegenstander Tony Zhang slaagde 
er echter in de dames te ruilen waardoor een aanval niet van de grond kwam. Toen Christian 
in het vervolg ook nog zijn loperpaar moest opgeven om de druk op zijn zwakke d-pion te ver-
lichten was de muziek uit de stelling. Op zet 44 kwamen beide spelers remise overeen. 
Stephan moest de moderne verdediging bestrijden. Door ruil van een zwarte loper tegen een 
wit paard en pion d4 tegen pion b7 kreeg de stelling al vroeg een ongebalanceerd karakter. 
Lange tijd leek er een dynamisch evenwicht te zijn totdat Stephan een paard wat uit positie op 
veld b4 moest plaatsen. Erik Both maakte hier goed gebruik van en incasseerde op de 29e zet 
het volle stuk en daarmee de partij. 
Ondertussen leek Joep hard op weg naar een overwinning tegen de dame in het gezelschap: 
Desirée Hamelink. In een siciliaan rocheerde Joep met zwart lang en begon vervolgens een 
stormloop op de witte koningsvleugel. Het zag er naar uit dat Joep Desirée nog voor de 30e zet 
op de knieën zou hebben, maar op de een of andere manier bleef de genadeklap uit. Joep had 
inmiddels veel bedenktijd gebruikt en er volgden wat onnauwkeurigheden waardoor Desirée’s 
stukken actiever werden. Niettemin had Joep nog steeds groot voordeel totdat op de 33e zet 
een blunder volgde: 

 
 
 
Desirée Hamelink – Joep Nabuurs 
 
33..,Pf4?? (..,Pxe5 was nog steeds winnend. 
Nu lokt wit de zwarte toren van g8 weg) 
34. Td8+!,Txd8 35.Txd8+,Lxd8 
36.Dxd8+,Lc8 37.Pxf4 met een stuk meer. 
37..,Dxf3 38.Dd6+,Kb7 39.Lxc5,Dxf4?? 
(tijdnood) 40.Db6+,Ka8 41.Da7 mat. 
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Joeps eerste nederlaag na drie overwinningen bleek een grote impact te hebben op de wed-
strijd. In plaats van de stand gelijk te trekken stonden we plotseling flink achter. In tegenstel-
ling tot voorgaande wedstrijden slaagden we er nu wél in terug te knokken. 
De eerste die een vol punt voor Venlo noteerde was ondergetekende. Het was tevens zijn eer-
ste overwinning dit seizoen. In een siciliaan sloeg opponent Wilmar Meijer met zijn paard op 
c6 waarop zwartspeler Henk na ..,bxc6 een stevig centrum kon opbouwen. Na wat gemanoeu-
vreer van stukken offerde Wilmar tijdelijk een pion om de zwarte koningsstelling te verzwak-
ken. Hij liet zwart echter het loperpaar dat in het vervolg ijzersterk werd. In tijdnood liet de 
man uit Spijkenisse zich truken waardoor hij een stuk inboette, maar zijn stelling was toen al 
niet best meer. 
Rudi had zich uitermate goed voorbereid maar werd in de opening toch nog verrast door zijn 
opponent. Hij reageerde echter goed en bouwde een plus op waarna de aanval vanzelf kwam 
zie stelling. 

 
Jordy Lahaye – Rudi van Gool 
 
De witte stelling op de damevleugel ligt he-
lemaal open. Ideaal om met een paard binnen 
te vallen: 29..,Pc3 30.Tb4,Tf7 (mist in eerste 
instantie de inslag 30..,Pxe2+! bv. 
31.Txe2,Td1+ 32.Lf1,Ld4 (dreigt ..,Tg8+ en 
mat op de volgende zet) 33.h4,Tg8+ 
34.Kh2,Le5+ 35.Kh3,Txf1 en tegen 36..,Th1+ 
is niets zinnigs meer te verzinnen. ) 
31.Lf1,Ld4 32.Lb2,Tg7+ 33.Lg2,Pxe2+ daar 
is ie dan toch 34.Kf1,(34.Txe2,Lxb2 en nu 
35.Te1,Lc3 of 35.h4,Le5 36.Tb1,Tdg8) 
34..,Lxb2 35.Txb2,Pf4 36.f3,Tdg8 
37.Lh1,Tg1+ 38.Kf2,Txe1  0 – 1 

 
 
 
De stand was weer gelijk: 3 – 3 en het kwam aan op de laatste twee partijen. 
 
Joachim haalde in een koningsindiër op de 10e zet een pion op maar zwartspeler Maurits van 
der Linde had zoveel druk dat hij de pion acht zetten later weer terug kon halen. Het eindspel 
ging lange tijd gelijk op. Toen Joachim echter het laatste stel torens afruilde bleek zijn voor-
post op e5 zwak te worden. Die pion werd door Maurits opgehaald, waarna het eindspel voor 
Joachim net niet meer te houden was. 
Nu diende Frans een matchpunt voor Venlo 1 te redden. Frans kwijtte zich uitstekend van zijn 
taak door een zeer mooie pot te spelen. Vanuit de opening bouwde hij een duurzaam voordeel-
tje op. Via goed positiespel en fraaie tactische zetten creëerde hij in het eindspel op de dame-
vleugel een vrijpion waartegen zijn opponent Fabian van Buuren een stuk moest geven. Het 
eindspel met een stuk meer was echter verre van gemakkelijk te winnen. De stelling zat name-
lijk helemaal dicht. Frans vond echter een ingenieuze methode om het eindspel alsnog naar 
zich toe te trekken. Zie stelling: 
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Frans Mertens – Fabian van Buuren 
 
Hoe komt wit hier verder? Frans vindt het ant-
woord: 58.f4!!,gxf4 (of 58..,exf4 59.Kf3,Kg6 
60.Ld6,Kg7 61.Lxf4!,gxf4 62.Kxf4,Kg6  
63.e5,fxe5 64.Kxe5 en de witte koning loopt 
naar de damevleugel pionnen terwijl de zwarte 
koning de g-pion moet bewaken.) 59.Kf3,Kg6 
60.Le7,Kg7 61.g5,fxg5 62.Lxg5,Kg6 63.Lxf4 
(het eenvoudigst)..,exf4 64.Kxf4,Kf6 
65.Ld5,Lc8 66.e5+,Ke7 67.Ke4,Kd7 
68.Kd4,Kc7 69.Kc5,Ld7 70.Lf7 en zwart gaf 
op. Hij wordt uiteindelijk gedwongen zijn lo-
per tegen de witte vrijpion te geven.  
 
 

Commentaar van Frans na afloop: ‘eenvoudige eindspelletjes winnen lukt me nog wel’. Een-
voudige eindspelletjes…ja ja… 
 
 
 
Zo werd het na een zeer enerverende wedstrijd 4-4. Helaas was dit te weinig om steun te ge-
ven aan onze ambitie, namelijk bovenin de groep meedoen om het kampioenschap. We verlie-
zen namelijk opnieuw terrein ten opzichte van de koplopers De Pion en Stukkenjagers 2. Deze 
ploegen hebben immers nog een 100% score. 
Niettemin zag ik in deze wedstrijd veel lichtpunten voor de rest van het seizoen. Wanneer de 
toenemende vorm van een aantal spelers doorzet én we kunnen een aantal malen op volledige 
sterkte aantreden dan moeten we nog een eind kunnen komen in deze competitie. 
 
 
 
 
VENLO 1  -  SPIJKENISSE 4 – 4 
 
1. M. Strijbos -  R. Lahaye  ½ 
2. C. Vogel  -  T. Zhang  ½ 
3. J. Nabuurs  -  D. Hamelink  0 – 1 
4. J. Guddat  -  M. van der Linde 0 – 1 
5. R. van Gool -  J. Lahaye  1 – 0 
6. S. Thijssen -  E. Both  0 – 1 
7. H. van Gool -  W. Meijer  1 – 0 
8. F. Mertens  -  F. van Buuren 1 – 0 
 
 
Henk van Gool 
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Ronde TweeRonde TweeRonde TweeRonde Twee    
Venlo TweeVenlo TweeVenlo TweeVenlo Twee 

 

De MaagdenbergmoordenDe MaagdenbergmoordenDe MaagdenbergmoordenDe Maagdenbergmoorden    
 

Door: Nico van der Hoogt 

  Het schaakforensisch onderzoek achteraf 
bracht op die dichtgesneeuwde zondag in 
november de feiten genadeloos aan het 
licht: Venlo Twee had eens te meer zijn 
killersinstincten botgevierd en vijf corpi 
delicti op de dampende locus delicti1 ach-
tergelaten. 
  De 5 daders werden stante pede en op he-
terdaad in de kraag gevat en zij bekenden 
onmiddellijk hun snode euveldaden aan 
even zovele Geleense Sittardenaren ver-
richt. De ontlastende pleidooien volgen 
later waarbij we dan tevens kunnen bezien, 
of de gevelde vonnissen conform de feiten 
zijn of dat het hoge schaakgericht er weer 
een potje van heeft gemaakt…Tevens zal ik 
later ingaan op de collateral damage aan 
Venlose zijde; immers was er wel degelijk 
serieus weerwerk voordat het pleit defini-
tief was beslecht. Dat ene Venlose Nicolaus 
zich daarbij als zoengave liet slachtofferen, 
zal wel inmiddels niemand meer verbazen. 
Ook Jos, onze man aus dem Osten, liet zich 
die middag arresteren, maar hij kan ver-
zachtende omstandigheden aanvoeren; door 
drukke bezigheden ontbeert hem die Praxis 
des Schachspielens.  
  Willi tot slot remiseerde gelijk.  
Het drama voltrok zich in ons 2de schaak-
pand extern: G.C. De Maagdenberg. Al-
hier. 

                                                 
1 Hier doet zich in mijn woordkeus en verslagmodus de 
invloed gevoelen van de vastbijtende TV speurder annex 
aanklager Peter R. de V.  
Schakers hebben van hem niets te vrezen daar hij geen 
loper kan onderscheiden van een paard… 

 
 

Grand Café de Maagdenberg 
 
In een bericht in 2007 heb ik reeds kort de his-
torie van het pand uitgelicht. In de buurt was 
in vroeger dagen de zgn. “Galgenberg” gele-
gen, alwaar  ter dood veroordeelde Venlona-
ren jammerlijk aan hun eind kwa-
men…Passend bij de teneur van mijn bericht… 
 
[Een Venlose anekdote verhaalt in dit verband 
van de morbide streek die de jonge boeren-
knecht Sjang F. in 1732 met zijn beulen uit-
haalde. Veroordeeld wegens een dubbele 
moord in het Ven hing hij aan de strop te bun-
gelen, toen S. plots heftig met zijn armen be-
gon te zwaaien. Men maakte hem los en infor-
meerde of hij wellicht nog een laatste wens of 
berouw had. “Neen, dat niet”, zo sprak de 
schelm, “ik dacht alleen even dat ik stikte…”] 

    

De Processen verbaalDe Processen verbaalDe Processen verbaalDe Processen verbaal    
&&&&    

De verhorenDe verhorenDe verhorenDe verhoren    
    

  Tijd om de Technische Schaakrecherche 
op te laten draven om licht in deze duistere 
zaakjes te brengen. Hiertoe heb ik ditmaal 
de assistentie ingeroepen van de inspec-
teurs Frits Ritz en Rob Ybka. Waarvoor 
dank! 
  Als eersten zullen Jos en ikzelf in ‘de ver-
hoor’ plaatsnemen. Dat felle licht is trou-
wens heus niet nodig, mensen, we beken-
nen vrijwillig… 
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  De ondervragingstechniek van Fred en 
Rob bleek kinderlijk simpel: met een don-
derende stentorstem2 dan wel zoetgevooisd 
stelden zij 1 vraag: 
 
“ Vertel op! Waarom verloren?” 
 
 
 Procesverbaal 1 
 
Bord 3 
 

□ Marcel van Haren 

■ Jos Rievers 
 
  Routinier Jos, na vele jaren woonachtig te 
zijn in Kerkum licht Deutsch angehaucht, 
schaakte in een gesloten siciliaan vlotjes 
naar een remise. Althans zo leek het. Want 
een Ausrutscher na 26 zetten bracht vrijwel 
onmiddellijk de beslissing. Marcel voerde 
het finale vonnis rücksichtslos uit. 
 

Uitglijstelling na 27….�d8−b6 ? 

 
 
 

                                                 
2 Ja, ja, ik weet het, een geval van pleonasme, dub-
belopwerk, al reeds eerder tevoren in een vroeger 
stadium behandeld. Onnodig slordig taalgebruik! 
Jammer! 

En na Marcels dolkstoot 28. �h3 is het pleit 
reeds beslecht. De dreiging tegen h7 is niet 
af te wenden. Jos had het vege lijf redden 
kunnen met: 27….g5, gevolgd door �g6. 
Nu werd hij gevankelijk abgeführt. Scha-
de… 
 

 
Tut mir Leid, Herr Rievers, mitkommen 

 
 
 
Procesverbaal 2 
 
Bord 5 
 

□ Wiep Terpstra (1875) 

■ Nico van der Hoogt (1842) 
 
  Na 1 achtervolging van 30 zetten werd ik 
door Wiep na totaal  zo’n 70 zetten later in 
de boeien geslagen en opgebracht. Ik was 
trouwens reeds na 23 houtverplaatsingen 
aan een dodelijk gevaar ontsnapt maar 
schaakte vervolgens onderkoeld naar de 
volgende positie op de volgende pagina.  
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 Logisch en goed was hier …a5. Om nog 
onopgehelderde redenen vond ik b5 echter 
sterker. Maar U ziet: het paard gaat geruild 
worden en de pion op c4 sneuvelt.  
Crèque zo gebeurde… 
 

Stelling na 34: �c3 

 
  Goed, er kwam 34…b5  (a5!) Het paard 
kan niet weg en wordt afgeruild, pion c4 en 
de pot gaat verloren… Snif… 
 
En dan kan er dit gebeuren: 
 

 
 
“Nou, ik sloeg de pion, maar  zag f-5 over de 
kop. Toen grepen ze mij vast en begonnen me 
te slaan. Daarom hang ik hier nu…Fijne vrin-
den…” 
 
 

Procesverbaal 3 
 
Bord 6 

 
□ Marc van der Lee (1810) 

■ Bart Salden (1851) 
 
 
  Het kan uiteraard allemaal geen toeval 
meer wezen. Het fascinerende fenomeen 
van de plotselinge schaaksuïcide (“lem-
minggedrag”) bij Marcs opponenten 
schreeuwt om nadere duiding. Hierbij een 
poging tot een psychologische verklaring 
van de koude grond… 
Na grondige observatie, studie en analyse 
ben ik er achter gekomen wat ’s mans te-
genstanders de afgrond in doet lopen. Er 
zijn mijns inziens 2 bepalende factoren in 
het geding nl.:  
 

• Het doorschaakeffect in hopeloze 
stellingen en 

• Marcs lichaamstaal 
 

 Factor 1 zal ook de doorsnee schaker wel 
herkennen; je staat hemelhoog gewonnen, 
maar die andere geeft maar niet op en blijft 
maar zetjes afscheiden. Ziedend irritant 
zeg! We zullen hem/haar eens even vlug 
opknopen!  
 Factor 2 is in combinatie met 1 een uiterst 
giftige mix. Marc roept met zijn lingua 
corpa het vreselijke vermoeden op van on-
verslaanbaarheid. Nimmer wekt hij de in-
druk (aan)geslagen te zijn. Waar anderen 
hoofdschuddend, scheldend of erger blijk 
geven van het troosteloze besef van hun 
ingestorte stelling, blijft Marc uitstralen elk 
ogenblik nog een schaakbommetje achter 
de hand te houden. Voor noodgevallen. Die 
ander wordt onzeker, gaat twijfelen en 
hij/zij stort zich tot slot in de dodelijke 
blunder. Waarna M., lichte verbazing vein-
zend, koeltjes het punt incasseert…  
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[In mijn laatste interne pot tegen hem maakte 
ik dankbaar gebruik van mijn nieuw verworven 
inzichten. Ik ontkende gewoon geestelijk voor 
mezelf tegen hem te spelen! “Dit is niet Marc 
van der Lee”.] 
Ik won vlot… 

 
“Dit is niet een pijp”  René Magritte 

 
 Zo luidt dan mijn verklaring. De werke-
lijkheid zou echter zeer wel heel wat ver-
ontrustender kunnen zijn… 
 

Compleetverlorenstelling na: 35.�b7−d5 

 
U ziet: de arme Marc is compleet overval-
len en had in 1  2-zet van het leven kunnen 
worden beroofd: 35….	f5+  36. 
g2 
	xe3 en mat. 
Bart greep naar: 35….�g6 en gaf op na 36. 
�xh5… 
Hallo, bent U daar nog? 
Hallo, hallo…??? 

Procesverbaal 4 
 
Bord 8 

 
□ Guido Faassen (1773) 

■ Robert de Vries (1558) 
 
 Guido, met wit,  kwam zichzelf als het 
ware tegen doordat Robert Guido’s Scandi-
naviër liet aanrukken. Maar ja, G. is in die 
kringen welbekend… Voor de fans com-
pleet: 
 
1.e4 d5 2.exd5 �xd5 3.�c3 �a5 4.d4 c6 
5.�c4 e6 Nu komt zwart heel passief te staan. 
6.�f3 �f6 7.0-0 �d6 8.�e2 0-0 9.�e4 
�e7 10.�eg5 �bd7? Ik denk dat dit een van 
de slechtste zetten is voor zwart, omdat je veld 
e6 nog minder verdedigt. (G.) 11.�xe6 Dia-
gram  

 

11...�e8 12.�fg5 �d5 [De pot is uit. Robert 
geraakt niet meer uit Guido's dodelijke py-
thonworggreep. Er volgde nog een te lange 
doodsstrijd...N.] 13.�h5 �xg5 14.�xg5 
�7f6 15.�xf7+ �h8 16.�xd5 cxd5 
17.�f4 h6 18.�f3 [18.�e5 �xe5 (18...hxg5 
19.�xf6 gxf6 20.�xe8+ 
g7 21.�fe1) 
19.�f8+ �g8 20.�f7+ �h7 21.�xe5 Dit 
was nog een beetje beter] 18...�d8 19.�e5 
�e6 20.�xh6 �xf7 21.�xf7+ �h7 
22.�xd8 �xh6 23.�f7+ �g6 24.�e5+ 
�h7 25.�fe1 �ac8 26.c3 �e4 27.f3 
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�d6 28.�f2 �c7 29.�e2 �g8 30.�ae1 
�f8 31.�g1 �f5 32.�d3 �f7 33.�e5 �e7 
34.�c5 b6 35.�e6 �d7 36.�xf8 �xf8 1-0 
 
 

 
 

Een python na de maaltijd…Burp… 
 
 
 

Procesverbaal 5 
 
Bord 4 

 
□ Piet P.W. Thijssen (1893) 

■ Gilbert Leentjes (1916) 
 
 
  Piet mocht die middag bepaald niet mop-
peren. Dat hoort men hem trouwens zelden 
doen, immers gezegend als hij is met een 
gezonde balans en rijkgevulde clubkas… 
Hij had wel een “vanderleetje” nodig om 
onmiddellijke liquidatie te ontlopen! 
Na een regelmatig verlopen schaakpot 
meent P. ineens een combinatoire streek uit 
te moeten halen. Daarin geeuwt evenwel 
een lek van Titaniciaanse afmetingen. De 
ongelukkige Gilbert stapt dan royaal naast 
de reddingsboot in het ijskoude zeewater. 
Reddeloos… 
 
Zie vlug volgende pagina! 
 
 
 

Liquidatiestelling na 23.	d4-e6 
 

 
Met veel branie en bravoure getrokken; 
immers 23…�xd1 faalt op 24.�f8 mat. 
Faalt? Nou, neen, Piet overziet de penning3 
van genoemd kasteel. Paard en pot gaan 
verloren. Gaan verloren? Nou, neen, Gil-
bert is zo onder de indruk van het lef van 
de neo-Panningenaar dat ook hij winkelt in 
de supermarkt: “Beter van Niet” en speelt: 
23….�d8-b6+  gevolgd door 24.�h1 
�xe6  25. �d7 �b8 26.�xe6 en mat in 6. 
   
Hallo, waar bent U gebleven ?? Hallo?... 
 
 
 

  Tijd om naar de hoogste regionen te ver-
kassen. Maar voorzichtig mensen, wij be-
treden nu het domein van de jagende tijger. 
Een kousenvoeten stilte s.v.p.! 
 
 
Procesverbaal 6 
 
Bord 4 

□ Andy Nelissen (2005) 

■ Geer’T’ Hovens (1971) 

                                                 
3 Dit krijgt bij een penningmeester natuurlijk een 
extra dimensie 
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 Zo’n 30 zetten lang weet Andy zich schuil 
te houden. Om zich dan pardoes in de bijt-
grage bek van de Tigris Tigliensis te stor-
ten. Fascinerend… 
 

Stelling na 30…�g4-e4 

 
G. heeft duidelijk het betere spel, maar echt 
veel is er nog niet loos. 31.�ed1 of b5 had-
den goede verdedigingskansen geboden. A. 
ging hier echter onderuit, want speelde: 
31.�b3-d1? En Geert beet toe: 31…�c3! 
De toren moet wijken, zwart speelt b5 en 
ruimt vervolgens de witte damevleugel op.  
Enige zetten later gaf Andy er dan ook de 
brui aan… 

En ich brölde neet ens zoë hèl, luuj… 
 

Protokoll 7 
 
Bord 7 

□ Bart Koelman (1902) 

■ Willi Schmitz (1775) 
 
  Jammer genoeg kan ik hier niet veel van 
berichten, het schriftelijk bewijs is verloren 
gegaan. Mondelinge bronnen meldden een 
voor Willi verloren eindspel dat remise 
verklaard werd… 
  De staart van dit verslag wordt gekwis-
peld door Bas, die daarin voor enig venijn 
zorgt. Zelden saai. 
 
 
Procesverbaal 8 
 
Bord 2 

 
□ Bas van der Grinten (1978) 

■ Fred Schotanus (1842) 
 
Caro-Kann, hoofdvariant 
 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.�c3 dxe4 4.�xe4 �f5 
5.�g3 �g6 6.h4 h6 7.h5 �h7 8.�f3 �d7 
9.�d3 �xd3 10.�xd3 �c7 11.�d2 e6 
12.0-0-0 �gf6 13.�e2 0-0-0 14.�e5 �xe5 
15.dxe5 �d7 16.�c3 Diagram  
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 Tot hier an toe spoelden beiden een wel-
bekende variant weg. Bas verlaat als eerste 
de gebaande paden16...�e7 17.�b1 �c5 
18.�g4 �hg8 19.�xd8+ �xd8 20.�d1 
�c7 21.�f1 �d8 22.�e1 �f8 23.�e3 b5 
24.�b4 �b6 Fred durft het slaan op e5 
kennelijk niet aan 25.�f3 �d7 26.�xf8 
�xf8 27.�g3 �g8 28.c4 b4 29.�d1 �c5 
30.f4 �b6 31.b3 a5 32.�d6 �c7 33.�c2 
�c8 34.�d1 �e7 35.f5 Met een reeks kor-
te tikjes heeft Bas de zwartspeler steeds 
meer onder druk gezet. Met c5 of Dg5 kan 
Fred proberen het noodlot af te wenden. 
Zijn gespeelde zet leidt regelrecht in het 
verderf...Vanwege het hogere teambelang 
gaat F. tegen beter weten in nog een tijdje 
door. Bas laat evenwel niet meer los... 
35...�d8? Diagram  

 

 
[35...exf5 36.e6+ �b6 (36...	d6 37.c5) 
37.�d7 �xe6 38.�c7+ �c5 39.�xa5#] 
36.�xd8 �xd8 37.fxe6 �d1+ 38.�b2 
fxe6 39.�xg7+ �b8 40.�xh6 �e2 
41.�xe6 �xh5 42.�d4 �a7 [42...�d1 
43.�f3 �e2+ 44.�c1 �f1+] 43.�d6+ �c8 
44.e6 �g5 45.�d7+ �b8 46.�e8+ �c7 
47.�f7+ �b8 48.e7 �xg2+ 49.�c2 �g3 
50.e8�+ �c8 51.�f6 �g2 52.�d6+ �a7 
53.�c7+  
1-0 
 

 En daarmee kreeg de Venlose zege zijn 
beslag.  
Ja, een Venlose zege daar waar de Geleense 
delegatie er de meeste rechten op had kun-
nen doen gelden.  
Als dieven in de nacht sloop het mazzelen-
de contingent VSV’ers de Maagdenberg uit 
en af… 
 
 
HET VONNIS: 
 
VENLO II GELEEN I:  5,5-2,5 
 
1. Geert Hovens    Andy Nelissen 1-0 
2. Bas vd Grinten  Fred Schotanus 1-0 
3. Jos Rievers       Marcel v. Haren  0-1  
4. Piet Thijssen   Gilbert Leentjes 1-0 
5. Nico      Wiep Terpstra     0-1 
6. Marc vd Lee   Bart Salden   1-0 
7. Willi Schmitz  Bart Koelman  ½ 
8. Guido Faassen Robert de Vries 1-0  
 
Dat was het! 
 
Nico 
 

    
 

Ik zeg je Harrie, we hadden die potjes tegen 
Ritz en Ybka nooit moeten winnen. 

Dat zijn bepaald  geen lachebekjes…
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Verslag Blerick-Venlo, avondcompetitie. 
 
Door Joop Jansen 
 
Dit jaar is de avondcompetitie in de Limburgse schaakbond anders georganiseerd. De 
bond moest wel iets ondernemen. De laatste jaren was er een teruggang van de teams. 
Nu is het zo dat IEDERE speler, lid van de bond in de avondcompetitie mee mag spelen. 
Ach wel leuk natuurlijk. Nu is het ook nog zo dat wij, het oude Venlo V, ineens Venlo I 
zijn en het oude Venlo IV, ineens Venlo2 is. Waar de fout ligt is niet duidelijk, het voor-
deel is dat wij lekker tegen Voerendaal 1 en 2 mogen 
En ons vierde maar naar Bergen moeten, lekker puh. Gaan wij lekker toch naar Voeren-
daal, wie zou daar anders ooit komen! Daar hebben zich jongens opgegeven van ruim 
2100, dus een kleinigheid voor de matadoren van het vaandelteam van Venlo! Op voor 
het eerste slachtoffer. Helaas was het wel HEEL dichtbij en kwamen er twee spelers zo-
maar op de fiets naar zaal Apollo, die van een rookverbod nog NOOIT hadden ge-
hoord(het zag er blauw....). De buitenlander onder ons ,die Brabo, uit het hoge Noord-
Limburg kwam natuurlijk  met de auto. Verder hadden we een invaller nodig, onze trou-
we 6e man Mart Dahl hielp ons weer verder. Tenslotte is hij een puntenmachine geble-
ken de afgelopen jaren! 
Ja Ger en Bertram, konden niet. Ze zitten op het ogenblik meer in het buitenland dan in 
os schöne Limburg.  
Zo nu op naar de wedstrijd: 
 
Ja na 3 zetten snapte Ron er al niets meer van. Hij had, met zwart aan het tweede bord 
f4, Pf3, d4 tegen gekregen. Ja ja hij deed het prima, onze Ron. Na een zet of 12 had hij 
zijn dame al ontwikkeld naar f7 en al lang gerokeerd. Prima, zo speel je schaak! Maar 
goed onze captain deed het volgende: 

 
Sraar – Senden, 1682 
 
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 e5 4.Pf3 Pc6 5.Lc4 
Le7 6.cxd4 exd4 7.Pxd4 Pf6 8.Pf5 0–0 9.0–0 
Pe5 10.Lb3 Lc5 11.Pc3 d6 12.Lg5 zwart moet 
nu niet wachten en meteen h6 spelen, of Lxf5. 
Hij speelt de afgrijselijke blunder....  
12...g6 13.Pd5 En onze Sraar weet hoe je als 
teamcaptain moet optreden. Snel zelf een punt 
binnenhalen en de tegenstander verpletteren! 
1-0 na nog wat nutteloze zetjes en een dame−
offer van zwart.....  
 
 
 

 
Zo dat gaat snel. Mart kreeg daarna snel remise aangeboden. Op dat moment maakte 
de tegenstander een blunder en kon mart een volle kwal. Winnen. Echter Mart zag het 
niet en moest gewoon doorspelen. 
Ook de andere witpartij van o.g. was vrij snel afgelopen. Mijn tegenstander weigerde 
enig eigen initiatief dus werd hard afgestraft, zie onder. 



23 
 










 

 

Joop- Roland van Vliembergen 1791 
 
1.e4 e6 2.b3 Het papagambiet. Met Stephan heb ik hier al een paar robbertjes mee uit−
gevochten. In ieder geval worden het vaak interessante partijen en zijn de bekende pa−
den verlaten. Dat heeft zeker tegen een jeugdspeler altijd voordeel, ofschoon mijn erva−
ring (met zwart) in het Frans redelijk uitgebreid is.  2...d5 3.Lb2 Hier keek hij verwonder−
lijk; Hij wilde eerst Pf6 spelen, a tempo. Toen zag hij dat er zomaar, op de derde zet een 
pion instond! 3...dxe4 4.Pc3 Pf6 5.g4 b6 6.g5 Pfd7 7.Pxe4 Lb7 8.Lg2 Pc5 9.De2 Pbd7 
10.h4 een typerende stelling, al vele malen op het bord gehad (vluggertjes op het inter−
net!) Dus met de stellingskenmerken ben ik wel vertrouwd.  10...h6 11.f4 hxg5 12.hxg5 
Txh1 13.Lxh1 g6 Dat geeft nog meer gaten en zorgt ervoor dat er nooit een zwarte toren 
naar h8 kan. Gewoon De7 en lang rokade moest geschieden. 14.d4 Pxe4 15.Lxe4 c6 
16.0-0-0 Dc7 17.Dg4 0-0-0 18.Pe2 Ld6 19.Th1 Niet het beste. Wrs moet ik hier al gaan 
werken met wat ik daarna wel doe (doorzetten van d5). Van de andere kant is het een 
mooie afleidingsmanoeuvre. 19...La6 20.c4 Pf8 21.Kb1 Kb8 22.Df3 Lb7 23.Th4 Le7 
24.a3 a5 25.Th1 Ld6 Hier ergens bood hij remise aan. Hij verzint echter niets en wacht 

lijdzaam af. Verder had hij veel meer tijd ver−
bruikt en had nu nog ongeveer 10 minuten 
over. Dus HOEZO remise?! 26.Ka2 Ka7 
27.Td1 Le7 28.Pc3 Zo alle stukken die op d5 
kunnen staan, staan dus klaar....! 28...Kb8 Ziet 
wel dat er een vervelend schaakje in een aantal 
varianten op b5 kan komen wat maar een klei−
nigheid kost(de garde).  29.d5 cxd5 30.cxd5 
Diagram 
30…e5 ?? Een blunder. Het is nu meteen uit. 
Beter is exd5, maar ook dan blijft wit lekker 
staan met veel ruimteoverwicht, en een slechte 
gevaarlijke koningsstand voor zwart. 31.Pb5 
Daar is hij toch. Het is nu uit.  31...Dc5 
32.Lxe5+ Ka8 33.d6 Dxb5 34.dxe7 Volgens 
Rybka is het zelf nu mat. 1–0  

 
 
Nou toen Ron: hij verloor door een kleine combinatie een pion, vlak na de opening en 
bleef die achter staan. Maar ook bleef hij zich taai verdedigen. Echter in tijdnood vond hij 
een , mogelijk remisemakende, mogelijkheid niet. Jammer. Goed gevochten.  
Intussen had mart al drie keer remise aangeboden gekregen, geweigerd, en bleef gelijk 
staan. Maar omdat het intussen 2-0 was speelde de tegenstander door. Het bleef gelijk 
staan alleen mart liet zich door de vlag heen jagen; nou ja jagen. Gewoon rustig. Mart 
bleef de zetjes opschrijven. Dat schiet natuurlijk niet zo hard op. Hij moest zich gewon-
nen geven in een nog steeds gelijkstaand eindspel. Jammer. 2-2 dus. 
 
 
Blerick-Venlo 2-2 
1. Roland van Vliembergen,1791 -Joop Jansen, 1901,   0-1 
2. Bergmans, 1722   -Ron Vinck, 1650,   1-0 
3. Senden, 1682   -Sraar Munten, 1611,   0-1 
4. Wouw, zonder rating  -Mart Dael, 1605   1-0 
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PS1: 
Op de 16e zet van wit Pc3 ontstond onder-
staande stelling. 
 
Door nu Lb4 met penning op Pc3 te spelen kan 
zwart helaas geen kwal. winnen. 
Zwart kan gewoon het gepende paard naar b5 
spelen met aanval op de toren. 
Na afruil van de torens ontstaat volgens Fritz 
en nagenoeg gelijke stelling. 
Volgens Fritz is a6 de betere zet (wat ook ge-
speeld is) zodat het paard 
gedrongen word om te verkassen naar e2 of 
b1. 
 

PS2: 
Bij het verlaten van het pand bleek de fiets van Sraar gestolen te zijn! 
Jammer Joop (en ik neem aan ook Mart) waren al naar huis: lopen dus…. 
 
Joop Jansen 

 
Probleem 
 
J. Krichely, 1974 
Wit geeft mat in 14 
 
Leuk om even na te spelen.. 
 
Dit probleem draait om de Zwickmühle Ta5-La7-
Lb6-Lxc7 mat, maar c7 staat nu nog gedekt. 
De andere dreiging is Te7 of Td7 gevolgd door 
Ta5 en Te(d)8 mat. Op 1.Td7 volgt echter 1..Pf7 
en wit heeft niets meer. Op 1.Te7 heeft zwart 
1..Dc6 klaarliggen waarna wit niet verder komt. 
Hier is overigens 1..Le7 niet goed omdat na 
2.Td7 het zwarte paard niet meer naar f7 kan. 
 

Wit moet dus aanvankelijk Dc6 verhinderen en in het verdere verloop steeds het matnet in-
tact houden. Door gebruik te maken van lijnversperringen en weglokken van stukken bereikt 
wit uiteindelijk zijn doel. 
 
1.Ta4+ Kb8 2.La7+ Ka8 3.Lc5+! De ‘gratis’ zet die de Zwickmühle oplevert, schermt veld c6 
af. Nu dreigt Te7. 
3..Kb8 4.Tb5+ Ka8 5.Te7! Dc6 kan hier niet dus is Lf7 gedwongen. 
5..Lf7 Wit kan niet onmiddellijk Td7 spelen omdat zwart met Txd6 alle problemen oplost. Wit 
moet dus eerst de d-lijn versperren. Dat gaat weer met de bekende Zwickmühle. 
6.Ta5+ Kb8 7.La7+ Ka8 8.Ld4+! Het witte paard op d6 staat nu afgeschermd. 
Kb8 9. Tb5+ Ka8 10.Td7! Dreigt 11.Ta5 en 12.Td8 mat. Zwart heeft maar één verdediging: 
10..Dg5 Maar laat wel de dekking van c7 los. 
11. Ta5+ Kb8 12.La7+ Ka8 13.Lb6+ Kb8 14.Lxc7 Mat 
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JEUGD 
 
Door: Bas van der Grinten 
 
 
AGENDA 
 
• zo 8 februari LiSB-bondscompetitie (4e ronde) 
• di 10 februari Vierkantcompetitie Kiësstolp Velden (18.45) 
• zo 15 maart Jeugdtoernooi Reuver (GP Jeugd) 
• za 21 maart Rapidtoernooi in zaal LimianZ (clublokaal senioren) 
• zo 29 maart 6e ronde LiSB-bondscompetitie 
• zo 5 april Theo van Spijktoernooi in De Dörpel in Venlo (GP jeugd) 
 
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. 
• Vanwege de Carnaval is er op de zaterdagen 21 en 18 februari geen jeugdschaak 

in het Ald Weishoes. 
•   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 
 
JEUGDCOMPETITIE ALD WEISHOES 
 
In het volgende clubblad zal de eindstand van de eerste cyclus worden gepubliceerd. Zie 
ook de website. 
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PERSOONLIJKE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN IN ROERMOND  
 
De Limburgse schaakbond organiseerde ditmaal de PJKL (van 27 t/m 30 december) 
De sportzaal waar drie van de vier dagen werd gepeeld was geregeld koud en daar had-
den de spelers best last van (vooral de A/B/C spelers) 
Deelnemers A-categorie: Egbert Clevers, Guido Faassen, Thijmen Smith 
B-categorie: Sjors Clabbers, Florens Cals 
C-categorie: Willem Suilen, Victor Peeters 
E-categorie: Wai Keung Liu , Famke Kovacs 
   
De A/B-categorie speelde samen.  
In de A/B was de Kon. Erk. Venlose SV met veel spelers vertegenwoordigd. Zou favoriet 
Egbert  zich laten verassen?  
In de tweede ronde verloor Thijmen van Ruud van Meegen (C-speler van Leudal die de-
ze meedoet in de B-categorie). In de derde ronde kon Egbert tegen Sander Bachaus uit-
eindelijk zijn partij toch in winst ombuigen en kreeg daarmee een punt voorsprong van 1 
punt op de rest van de A-spelers (Guido speelde remise tegen Ruud). 
In de vierde ronde kon Egbert met zijn winst tegen Ruud  zijn voorsprong vasthou-
den. Thijmen won Guido en kon zich opmaken voor de wedstrijd tegen Egbert. In de vijf-
de ronde kreeg Thijmen in de partij tegen Egbert geen winstkansen en het werd remi-
se. In de zesde ronde speelde Egbert tegen Guido. Guido stond wat beter voor maar 
bood remise aan om niet alsnog door Egbert verrast te worden. Voor Egbert betekende 
dit in ieder geval dat hij zijn voorsprong van een half punt kon vasthouden. Egbert ein-
digde met 6 uit 7 en werd hiermee kampioen in A. 
Thijmen behaalde 5 1/2 de tweede plaats. Guido liet in de slot partij ) zijn winst ontglip-
pen en daarmee de derde plaat (Guido werd vierde). 
B-categorie 
Sjors kan terugzien op een mooi toernooi. In een veld met sterke spelers wist Sjors de 
nodige punten bij elkaar te spelen. De loting zat niet tegen en Sjors kon daardoor een 
mooie tweede plaats in de B-categorie behalen. 
Florens kan terugzien op een mooi toernooi. In een zeer sterk veld wist Florens 2 punten 
bij elkaar te spelen in de  
B-categorie. Florens wist dat de punten niet voor het oprapen zouden liggen. Tegen de 
afwezige B-spelers zou hij nog beslist meer punten hebben behaald. 
 
C-categorie 
Willem startte goed in de C-categorie. De wedstrijd tegen Naomi de Ridder leverde ver-
lies op. Daarna nog enkele partijen verloren en in de slotfase van het toernooi kwam hij 
weer terug. Willem eindigde met 5,5 uit 9 op de 5de plaats. Jammer voor hem, want hij 
was de favoriet in deze categorie. Volgend jaar biedt weer nieuwe kansen. 
Victor speelde een mooi en regelmatig toernooi in de sterk bezette C-categorie en be-
haalde met 4,5 uit 7 een mooi resultaat.  
 
E-categorie 
Wai Keung speelde het hele toernooi mee in de top van de E-categorie. Hij speelde met 
veel plezier en behaalde met 13 uit 17 een mooi resultaat (een goede derde plaats). In 1 
partij vergiste Wai Keung zich een beetje en dacht dat de Koning zonder goede dekking 
uit zijn verdediging kon komen. Helaas dat liep niet goed af. 
 
Famke speelde met veel plezier in de E-categorie en behaalde met 6 uit 17 een mooi 
resultaat. 
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Het leek in enkele partijen wel een partij snelschaken. Met wat langzamer schaken zijn 
daar nog best wel punten te halen de volgende keer.  
  

Jacques Faassen 
  

 
 

De Venlose afvaardiging (Victor Peeters ontbreekt helaas) 
 
 

M. Platov, 1927 
 
Wit speelt en wint. Normaal gesproken is de 
materiaalverhouding niet goed voor wit. 
Wit heeft echter een Zwickmühle, waarmee wit 
moet proberen de dame te vangen. 
1.Le5+ Kg8 2.Tg7+ Kh8 3.La1! Hier staat de 
loper veilig voor de dame. Wit dreigt met af-
trekschaak de dame te winnen. Zwart moet nu 
met de dame de loper aanvallen! 3..Dc1 4.Lf6 
Wit dreigt nu mat met Tf7-Tf8-Th8. Zwart heeft 
2 verdedigingen: 
A) 4..Dc5 (om de toren op f8 te slaan) 5.Txg6+ 
Kh7 6.Tg7+ Kh8 7.Tg5+  met damewinst, of: 
B) 4..g5 (maakt een vluchtweg) 5.Txg5+ Kh7 
6.Tg7+ Kh8 7.Tg1+  met… ook damewinst! 
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