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CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   2009-2010  nr. 1 
 Opgericht 1 september 1925 
 
Voorzitter A. Burgmans     acpb@home.nl 
 Beethovenstraat 2    077-3512547 
 5914 BN  Venlo 
 

Secretaris / B. van der Grinten        b.van.der.grinten@inter.nl.net 
    jeugdleider Rijnbeekstraat 35    077-3523420 
 5913 GA  Venlo 
  

Penningmeester P. Thijssen      piet.thijssen@hetnet.nl
 Prins Mauritsstraat 23                      077-3073961 
 5981 BX  Panningen 
 

Wedstrijdleider G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 
   Engerstraat 35    077-3260300 
 5931 EK  Tegelen 
     
Clublokaal Senioren LimianZ 
 Kaldenkerkerweg 182/b 
 5915 AH  Venlo    077-3548969 
 

Speeldagen donderdag : 20:00 - 01:00 senioren 
 zaterdag : 14:00 - 15:30 junioren & 
   aspiranten 
 (zaterdag in Jeugdcentrum Ald Weishoes, 
 Grote Kerkstraat 31  Venlo,     077-3266510) 
 

Contributies: 
  senioren � 45,- per half jaar  (geb. voor  01.01.89) 
  senioren elders hoofdlid � 45,- per half jaar  (geb. voor  01.01.89) 
  junioren  � 22,50 per half jaar  (geb. 01.01.89 - 31.12.92) 
  aspiranten � 22,50 per half jaar  (geb. na  31.12.92) 
 

Advertenties:  � 75,-   per seizoen     (1  pagina, 7 afleveringen) 
   � 40,-   per seizoen     (½ pagina,          "            ) 
 

Abonnement clubblad : � 15,-   per seizoen (7 afleveringen) 
 

Rekeningen Venlose Schaakvereniging: 
  gironummer 105 89 63,   bankrekeningnummer   43 63 33 783   ABN-AMRO Venlo 
 

Redactie P Smith familie.smith@home.nl 
 Schaapsdijkweg 11 077-3548436 
 5913 GL  Venlo  
 R Vink                                                   vink-crienen@kpnplanet.nl 
 Waterleidingsingel 61     077-3514644 
 5915 VT Venlo 
     

Internet: www.venlose-sv.nl 

mailto:acpb@home.nl
mailto:piet.thijssen@hetnet.nl
mailto:geert.hovens@planet.nl
mailto:familie.smith@home.nl
mailto:vink-crienen@kpnplanet.nl
http://www.venlose-sv.nl
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INHOUD  
 

Ontwerp omslag Marc van der Lee 
Programma t/m  30 december  2009 Piet Thijssen 
Personalia / mededelingen Peter Smith 
Erelidmaatschap Bas van der Grinten Ad Burgmans 
Openingswoord jaarvergadering Ad Burgmans 
Notulen Algemene Vergadering Bas van der Grinten 
Toespraak bij het afscheid van Marc van der Lee Ad Burgmans 
Interview met Marc van Lee Peter Smith 
Interview Wouter Smeets Ron Vink 
Externe competitie Henk van Gool 
Interne competitie Geert Hovens 
Zomersnelschaaktoernooi Geert Hovens 
Vienna Open 2009 Peter Smith 
Jeugd Bas van der Grinten 
Ledenlijst oktober 2009 Bas van der Grinten 
 

PROGRAMMA  
 
 

Oktober 2009 
22-okt-09 don. 6e ronde interne competitie  
24-okt-09 zat. 2e Vijverschaaktoernooi Maastricht 
25-okt-09 zon. Smurfit Kappa Open Limb. Snelsch. DJC/GESS 
29-okt-09 don. 7e ronde interne competitie  
31-okt-09 zat. 2e ronde KNSB-bondscompetitie Arnhem 
November 2009 
01-nov-09 zon. Lustrum toernooi (GP Jeugd) Echt 
05-nov-09 don. inhalen interne competitie  
12-nov-09 don. 8e ronde interne competitie  
14-nov-09 za NK Rapid Jeugd Eindhoven 
19-nov-09 don. inhalen interne competitie  
21-nov-09 zat. 3e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 
22-nov-09 zon. 2e ronde LiSB-bondscompetitie Diverse platsen 
26-nov-09 don. 9e ronde interne competitie  
29-nov-08 zon. DSM Jeugdtoernooi (GP Jeugd) Sittard 
December 2009 
03-dec-09 don. inhalen interne competitie  
10-dec-09 don. inhalen interne competitie  
10-dec-09 don. Jeugd - Senioren  
12-dec-09 zat. 4e ronde KNSB-bondscompetitie Helmond 
13-dec-09 zon. 3e ronde LiSB-bondscompetitie Venlo 
17-dec-09 don. 10e ronde interne competitie  
19-dec-09 zat. 3e Heuvellandreunie Bunde 
24-dec-09 don. Geen schaken????  
26-dec-08 zat. Gongschaaktoernooi Venlo 
27-dec-09 zon. Jeugdkampioenschappen Limburg Venlo 
 
 

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 november 2008   

http://www.venlose-sv.nl
http://www.lisb.nl
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PERSONALIA  
  

Aangemeld als lid  Lukas Sordyl  Lodewijk van Nassaustraat 20 
  Tel. 06-41656539  
  5923 BD  Venlo  
Adreswijziging Joep Nabuurs Prins Bernhardstraat 55  
  5961 BT Horst    
Afgemeld Boris Peeters 
 Bart van der Linden 
     
 

MEDEDELINGEN  
 

 
 Bas van der Grinten is erelid geworden van onze club. Zie elders in dit nummer. 
 De Externe competitie is voor Venlo 1 (2e klasse KNSB) uitstekend begonnen. Op 26 sep-

tember eindigde de thuiswedstrijd tegen Voerendaal 2 in een fraaie 5-3 overwinning ! Zie 
elders in dit blad. 

 Het eerste toernooi in Limburg in het nieuwe seizoen 2009-2010 vond plaats in Blerick op 
maandag 7 september.  De winnaar van vorig jaar, Egbert Clevers van onze club, werd 
ook ditmaal winnaar en wel met een score van 6½ uit 7.  

 Joep Nabuurs heeft deze zomer gespeeld  in het Stukkenjagers weekend toernooi. Daar 
heeft hij een fraaie achtste plaats gehaald (TPR 2336). Ook zijn broer Mart en ons nieuwe 
lid Marieke Dirksen hebben deelgenomen en gepresteerd volgens de verwachtingen. 
Henk van Gool heeft gespeeld in het Hogeschool Zeeland toernooi. Hij trok sterk de aan-
dacht met zijn overwinning op GM Yuri Vovk. Bas en Thijmen hebben gespeeld in een 
groot zomertoernooi in Wenen. Een uitgebreider verslag hieroverover vindt u elders in dit 
blad. 

 Henk van Gool heeft op 3 oktober met zijn team TNT 1 een fraaie tweede plaats bereikt 
bij het NK Bedrijvenschaak in Den Haag. Zijn persoonlijke score was 5 uit 7. 

 Toernooien in komende periode: 
zaterdag 24 oktober 2009 �Vijverschaaktoernooi� in Maastricht, 
zondag 25 oktober 2009 �Smurfit Kappa Open Limburgs Snelschaak� in Sittard, 
zaterdag 14 november 2009 �NK Rapid Jeugd� in Eindhoven. 

 De Venlose schaakvereniging heeft dit jaar weer het schaken gepromoot op de Ouverture, 
de inluiding van het culturele seizoen. Deze had plaats op zondag 6 september 2009. Dit 
jaar hebben Piet Thijssen, Zef Hendriks en Stephan Thijssen zich hiervoor ingezet. 
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Toespraak bij gelegenheid van het toekennen van het erelidmaatschap 
van de Koninklijk Erkende Schaakvereniging aan Bas van der Grinten 
d.d. 27 augustus 2009 
 
Bas, 
 
Zojuist heeft de Algemene Ledenvergadering eenstemmig besloten jou het erelidmaatschap 
toe te kennen. Op de oorkonde, die ik je zo dadelijk overhandig, staat dat je dit erelidmaat-
schap krijgt vanwege je grote verdiensten voor de vereniging, je langdurige bestuurslidmaat-
schap en je inzet voor het jeugdschaak. 
 

 

Op 25 april jl. ben je tijdens het NK Jeugdschaak door de LiSB tot erelid benoemd van de 
Limburgse Schaakbond. Dat is niet de aanleiding voor ons om jou dan ook maar erelid te ma-
ken. We hebben het besluit hiertoe al maanden daarvoor genomen. Toch had ik liever gezien 
dat de volgorde andersom was geweest. Jouw verdiensten voor de schaaksport liggen op de 
eerste plaats in Venlo. Je was 14 jaar bestuurslid van de LiSB, als jeugdleider en als secretaris. 
Maar in Venlo zit je al sinds 1981 in het bestuur, een periode van maar liefst 28 jaar.  
 
Je bent als 13 jarig jongetje lid geworden van de Venlose Schaakvereniging. Je werd gezien 
als een veelbelovend talent en dat bleek wel toen je als 16-17 jarige al behoorde tot de subtop. 
Je was toen al een bedachtzaam positioneel schaker met een gedegen kennis van de theorie. Je 
schaakt zoals je bent, wordt wel eens gezegd. Ik denk dat dat klopt. Jij bent geen wilde avon-
turier die spektakel op het bord wil zien. Je bent meer iemand die de tijd neemt om alles goed 
te bekijken en pas een beslissing neemt nadat je de kansen en de risico�s goed tegen elkaar 

hebt afgewogen. Je bent niet iemand van toeters en bellen. Jouw beste schaakpartijen worden 
gekenmerkt door degelijk spel. Je bent een schaker die altijd op zoek is naar de beste zet. 
Waarschijnlijk ben je vanwege deze kwaliteiten destijds gevraagd om in het bestuur te komen 
als jeugdleider. Dat was in 1981, je was toen 21 jaar. Mij is verteld dat de toenmalige voorzit-
ter daarover nog met jouw vader heeft onderhandeld��om aan te geven hoe jong je toen nog 

was. 
Je bent jeugdleider geweest van 1981 tot 1996. In 1996 ben je secretaris geworden van het 
bestuur, en dat ben je nu nog steeds. In 1999 heb je voor een jaar tijdelijk weer de functie van 
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jeugdleider op je genomen. In 2003 werd je voor de tweede keer waarnemend jeugdleider tot 
op de dag van vandaag. Het jeugdschaak is je te lief om het bij gebrek aan leiding te laten 
wegkwijnen. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat je van grote betekenis bent geweest, 
en nog steeds, voor het jeugdschaak. De opleidingen in het Ald Weishoes, de samenwerking 
met andere regionale verenigingen in het Vierkant, de organisatie van de jaarlijkse Grand Prix 
wedstrijd voor de jeugd, nu bekend als het Theo van Spijktoernooi, de organisatie van diverse 
regionale en provinciale kampioenschappen, de deelname aan vele externe toernooien waartoe 
je de jeugd stimuleerde om mee te doen en regelde dat er voldoende begeleiding was. Jij was 
ook de initiatiefnemer om het Nederlands Kampioenschap voor de Jeugd naar Venlo te halen 
en je hebt drie jaar lang het secretariaat gevoerd van het NK Jeugdschaak in Den Hulster. 
 
Als secretaris van het bestuur ben je het adres en het aanspreekpunt van de vereniging. Dit doe 
je al weer 13 jaar. Je doet het ongetwijfeld met veel plezier, anders zou je het niet doen, maar 
iedereen moet zich goed realiseren dat je zoiets niet alleen voor je eigen plezier doet. Je dient 
het belang van de vereniging en maakt het daardoor mogelijk dat de vereniging goed draait en 
dat iedereen het naar zijn zin heeft. Bas, ik prijs jouw nauwgezetheid en je vasthoudendheid in 
het bestuur en je constante betrokkenheid bij het welzijn van de leden. Je doet het bestuurs-
werk met een vanzelfsprekendheid en een getrouwheid, waar ik grote bewondering voor heb 
en waar ik je ook dankbaar voor ben. 
 
Ik feliciteer je met dit erelidmaatschap. Het is een blijk van grote waardering in de hele vere-
niging. Ik hoop dat dit voor jou een stimulans is om nog een tijdje zo door te gaan. Ik over-
handig je hierbij de bijbehorende oorkonde. 
 
Venlo 27 augustus 2009  
 
Ad Burgmans 
voorzitter Venlose Schaakvereniging 
 

Openingswoord Jaarvergadering 

Hartelijk welkom op de jaarvergadering van de Koninklijk Erkende Venlose Schaakvereni-
ging, die op 1 september zijn 84e verjaardag viert. In het bijzonder heet ik welkom onze erele-
den, Huub Borghouts en Hub van Spijk. Huub Borghouts is ook lid van verdienste. Ook een 
bijzonder welkom aan Toos Kuijpers, Nico van der Hoogt en Henk van Gool, allen lid van 
verdienste. Paul van der Sterren, erelid, en Frans Mertens, lid van verdienste, zijn vanavond 
niet aanwezig. 
 
Wij zijn in de voorlaatste week van juli opgeschrikt door de plotselinge dood van ons lid Paul 
van der Ven. Hij is verongelukt bij het duiken in de Blausteisee in Eschweiler. Hij was pas 27 
jaar. Als bestuurslid was hij belast met het technische beheer van de website en hij was lid van 
de jeugdcommissie en instructeur bij het jeugdschaak. Veel leden zijn op maandag 27 juli bij 
de crematie aanwezig geweest. Dat is heel goed geweest. Dat zegt ook iets over de schaakver-
eniging zelf. Ter nagedachtenis aan Paul, vraag ik iedereen te gaan staan en een minuut stilte 
in acht te nemen. 
 
In het laatste clubblad zijn de jaarverslagen opgenomen van de secretaris, de wedstrijdleider, 
de penningmeester en de jeugdleider. Die verslagen komen zo dadelijk nog afzonderlijk aan 
de orde. De conclusie moet zijn, dat we weer een prachtig schaakjaar achter de rug hebben, 
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met mooie resultaten en mooie toernooien. Extern heeft het eerste team zich goed kunnen 
handhaven in de 2e klasse van de KNSB door als 5e te eindigen. Het tweede team eindigde in 
de promotieklasse als 3e en zette de reeks van �net niet� voort. Het derde team heeft in de 
laatste rond het kampioenschap in de 2e klasse B verspeeld.  In de avondcompetitie heeft het 
team van Hub van Spijk de titel behaald in de B-groep. Zowel de junioren als de senioren 
hebben zich laten gelden in binnen- en buitenland. Thijmen verdient natuurlijk een bijzondere 
vermelding door in een groot toernooi in Wenen onlangs 5 uit 9 te scoren met een TPR van 
2200. Ook in het toernooi van Saint Lo in Frankrijk heeft Thijmen goed gepresteerd. Maar 
ook Willen Suilen verdient met zijn 2e plaats in het NK rapid voor jeugd een bijzondere ver-
melding. Deze talentjes moeten we koestenen en de ruimte geven om zich te verbeteren. In 
een weekendtoernooi in Tilburg heeft Joep Nabuurs onlangs een fraaie achtste plaats behaald. 
In het Hogeschool Zeeland toernooi heeft Henk van Gool gewonnen van grootmeester Vovk 
en Bas van der Grinten heeft grootmeester Hort verslagen in een simultaan in Krefeld.  
 

  
 
 
 
Naast jubel is er ook reden tot zorgen. We zullen daar bij de bespreking van het verslag van de 
jeugdleider nog op terugkomen. Het jeugdschaak in het Ald Weishoes zit in de gevarenzone 
door een gebrek aan instructeurs. Als er geen instructeurs bijkomen, zullen we moeten stoppen 
met de jeugdopleiding, omdat we niet meer kunnen bieden wat van een jeugdopleiding ver-
wacht mag worden. Bovendien zullen de ouders het niet accepteren als de kinderen slecht be-
geleid worden. We gaan daar straks uitgebreider over praten en het met elkaar proberen op te 
lossen. 
 
De Venlose Schaakvereniging is een vitale vereniging. Veel activiteit, maar ook een grote 
saamhorigheid. Vorig jaar heb ik dit ook al gezegd. Dit is weer gebleken in het meeleven na 
het overlijden van Paul van de Ven. Het is ook gebleken in de belangstelling die er was bij de 
ziekte van Dick Kappert en Jan op de Laak. Gelukkig zijn beiden zodanig hersteld dat zij weer 
met plezier aan het schaken zijn.  
 
Tot slot van dit voorwoord wil ik enkele mensen noemen die zich het afgelopen jaar in het 
bijzonder hebben ingezet voor de vereniging. Marc van der Lee, die het clubblad verzorgt. 
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Huub Borghouts, die zorgt voor de verspreiding van de clubbladen, Ger van Leipsig die de 
Elo-rating bijwerkt, Stephan Thijssen en Rudi van Gool die de schaakinstructies geven, Henk 
Suurhof die aspirant-leden opvangt, hen wegwijs maak in het clubschaken, en die als instruc-
teur van het jeugdschaak een dragende kracht is in het Ald Weishoes, Kim Clabbers, Sjors 
Clabbers en Guido Faassen die ook als instructeurs in het Ald Weishoes actief waren, en Jac-
ques Faassen die de jeugdcompetities extern begeleidde. 
Ook dank aan de leden van het bestuur dat het afgelopen jaar weer veel werk heeft verzet. Let 
wel, dit is allemaal vrijwilligerswerk, ten dienste van de vereniging. We maken met zijn allen 
de vereniging. Voor al deze vrijwilligers die zich het afgelopen jaar bijzonder hebben ingezet, 
vraag ik een applaus. 
 
27 augustus 2009 
Ad Burgmans, voorzitter 

 
Notulen algemene vergadering donderdag 27 augustus 2009 in het 
VVV-home 
 
Aanwezig: 27 leden 
Afgemeld: A. Strucks, M. Strijbos, Th. Smith, E. Braun, G. Dierx, H. Everaars, J. Kempen,  
   J. Jansen, G. in �t Veld, R. Vink, E. Braun, H. Leenders, K. Jacobitz 
    
1. Opening door de voorzitter 
Voorzitter A. Burgmans opent de vergadering om 20.15 en heet de aanwezigen welkom, in het 
bijzonder de ereleden H. Borghouts en H. van Spijk en de leden van verdienste  
mevr. T. Kuypers, H. van Gool en N. van der Hoogt.  
Vervolgens vraagt hij een minuut stilte voor ons overleden (bestuurs)lid Paul van der Ven. 
Zijn openingswoord is elders afgedrukt. 
Verder meldt hij dat hij er naar streeft de vergadering om 21.45 te beëindigen omdat dan mo-
gelijk verenigingsconsulent Franck Steenbekkers arriveert om een presentatie te verzorgen. 
 
2. Mededelingen en Ingekomen stukken 
Afmeldingen zie boven. 
Verder is er een  voorstel van J. Jansen ontvangen waarin hij voorstelt in toernooien bij gelijk 
eindigen de geldprijzen te delen. De vergadering kan hiermee instemmen. 
 
3. Notulen van de algemene vergadering d.d. 28-8-2008 
Goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag secretaris 
Secretaris B. van der Grinten stipt nog enkele punten uit zijn verslag aan: 
Het ledenaantal is de laatste jaren flink gestegen. We zitten nu op 85 leden. 
Ons gewaardeerd (bestuurs)lid Paul van der Ven is op 18 juli j.l. op tragische wijze overleden. 
Marc van der Lee legt na 11 seizoenen zijn functie als hoofdredacteur van het clubblad neer. 
Er zijn maar liefst 75 prachtige clubbladen onder zijn leiding verschenen. 
Applaus voor hem ! 
Gelukkig is een opvolger gevonden in de persoon van Peter Smith (bijgestaan door Ron 
Vink). Het drukwerk is afgelopen seizoen op uitstekende wijze door Xerox Venray verzorgd. 
Hierbij dank aan Ger van Leipsig. 
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Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd. 
 
5. Jaarverslag wedstrijdleider 
Wedstrijdleider G. Hovens merkt op dat de einduitslag van het Zomersnelschaaktoernooi niet 
meer in het verslag vermeld kon worden. Daarom deelt hij hierbij mee dat de 1e klasse werd 
gewonnen door Henk van Gool en de 2e klasse door Leonard Bondarchuk en Sjef Senden. 
Wat de komende interne competitie betreft meldt hij dat er zes groepen van 6 en een groep 
van 8 spelers zal zijn. In deze laatste groep zal geen volledige competitie gespeeld worden. 
Er zijn drie jeugdspelers van de partij. 
H. van Gool en J. Joosten vragen zich af of de zaal niet te klein dreigt te worden bij verdere 
uitbreiding. G. Hovens denkt dat dit door bijplaatsen van wat tafels nog wel op te lossen is. 
Niettemin zal voor het bestuur een aandachtspunt zijn. 
Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd. 
 
6. Prijsuitreiking  
De aanwezige groepswinaars van de interne competitie krijgen boeken uitgereikt. 
1e cyclus    2e cyclus 
Groep 1 Maarten Strijbos (afw.)  Thijmen Smith (afw.) 
Groep 2 Joop Jansen (afw.)   Nico van der Hoogt 
Groep 3 Roel Roberts  (afw.)   Jan op de Laak 
Groep 4 Gerard in �t Veld (afw.)  Ger van Leipsig 
Groep 5 Kim Clabbers    Freek Heemskerk 
Groep 6 Gerben Oosterbaan   Wout Ludema (afw.) 
Groep 6b ---     Michiel Niesen (afw.) 
 
Clubkampioenschap: 
Maarten Strijbos behaalde dit voor de 6e achtereenvolgende keer na een beslissingswedstrijd 
tegen Thijmen Smith. De bijbehorende oorkonde zal nog aan hem worden uitgereikt. 
 
RABO-toernooi om het open kampoenschap van Venlo: 
Wederom was Henk van Gool hierbij de sterkste, ditmaal met een score van 6,5 uit 7. 
De bijbehorende oorkonde wordt aan hem overhandigd. 
 
Ratingprijs: 
Deze ging naar jeugdspeler Willem Suilen, die maar liefst 103 ELO-punten steeg. 
Het bijbehorende boek krijgt hij nog uitgereikt. 
 
Tot slot de ladderprijs: 
Deze werd gewonnen door Gerard in �t Veld met 123 punten. 
 
7. Clubblad 
In een toespraak huldigt A. Burgmans de vertrekkende hoofdredacteur Marc van der Lee die 
na 11 seizoenen afscheid neemt. Als dank voor zijn inspanningen ontvangt hij een geschenk-
bon. (toespraak zie elders). 
Zijn taak zal worden overgenomen door Peter Smith, bijgestaan door Ron Vink. 
A. Burgmans merkt hierbij op dat de rol van het clubblad in de toekomst wellicht minder be-
langrijk wordt door de website. 
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8. Jaarverslag penningmeester / Verslag kascommissie 
Penningmeester P. Thijssen heeft enkele opmerkingen bij het verslag: 
de totale uitgaven zijn ca. � 1100 lager zijn uitgevallen dan vorig jaar. Dit komt met name 

door het clubblad dat veel goedkoper gedrukt kon worden bij Xerox. 
Het eigen vermogen bedraagt � 8234,09. Misschien kunnen hiervoor extra activiteiten ont-
wikkeld worden. 
Van het Ald Weishoes is al twee jaar geen factuur ontvangen. 
Er is geen contributie-achterstand van vóór het tweede halfjaar van 2009. 
H. van Spijk vraagt hoe het zit met de spaarrekening van ABN AMRO. 
P. Thijssen antwoordt dat deze niet vast is. Een deposito is vanwege de gedaalde rente niet 
(meer) interessant. De Rabo-rekening kost ons overigens � 90 per jaar ! 
 
Verslag kascommissie: 
M. van der Lee deelt mee dat hij samen met J. Joosten op 15 augustus de kas bij de penning-
meester thuis heeft gecontroleerd en in orde bevonden. 
Daarom stelt hij voor de penningmeester décharge te verlenen. Onder applaus gaat de verga-
dering hiermee accoord. 
 
9. Jaarverslag jeugdleider 
Jeugdleider B. van der Grinten noemt eerst enkele punten uit het verslag: 
Het overlijden van Paul van der Ven op 18 juli was met name voor de jeugdafdeling een 
zwaar verlies. Na zijn aanmelding in 2002 werd hij al snel actief als instructeur in het Ald 
Weishoes en heeft sinds die tijd veel verdiensten gehad. Hij laat daardoor een grote leegte ach-
ter, maar we houden hem in gedachten. 
Bij het jeugdkampioenschap van Limburg in Roermond werden de drie topplaatsen in catego-
rie A behaald door Venlose spelers: Egbert Clevers, Thijmen Smith en Guido Faassen. 
Het NK Jeugd vond in april/mei voor de derde en laatste maal plaats in College Den Hulster. 
Mede door de vele medewerkers van onze club was het weer een prachtig verlopen toernooi. 
Teleurstellend was wel de publiciteit achteraf door de KNSB (o.a. in Schaakmagazine).  
Er waren zoals voorgaande jaren ook weer diverse nevenactiviteiten (onder meer het Levend 
Schaakspel voor het Stadhuis). Het succesvolle �Vlaaientoernooi� krijgt een vervolg op zater-
dag 5 juni 2010 in College Den Hulster en is reeds vermeld op de kalenders van LiSB en 
KNSB. 
Het 19e Theo van Spijktoernooi op 5 april was met 69 deelnemers weer uitstekend geslaagd. 
Hierbij nogmaals dank aan onze sponsor Van Spijk Uitgevers. 
Vervolgens deelt B. van der Grinten mee dat het jeugdkampioenschap van Limburg door onze 
club georganiseerd zal worden van 27 t/m 30 december. We hopen hiervoor terecht te kunnen 
in College Den Hulster. Toeschouwers (en nog liever medewerkers !) zijn hierbij uiteraard van 
harte welkom ! 
Dan brengt B. van der Grinten de jeugdafdeling in het Ald Weishoes ter sprake. Zoals de 
voorzitter reeds naar voren bracht in zijn voorwoord zijn hier zorgen over de beschikbare in-
structeurs (met name door het wegvallen van Paul van der Ven). Daarom is versterking drin-
gend noodzakelijk, wil de continuïteit van de instructies niet in gevaar komen. Hij doet dan 
ook een uitdrukkelijk beroep op de aanwezigen. 
Gelukkig heeft Sjors Clabbers zich inmiddels beschikbaar gesteld. 
H. Suurhoff doet de suggestie een instructeur buiten de club aan te trekken (tegen vergoeding). 
In dit verband merkt hij op dat er door de jeugdafdeling � 900 winst wordt gemaakt. H. van 

Spijk brengt hier tegen in dat kosten, die ook bij de jeugd horen, drukken op het budget van de 



 11 

senioren. P. Thijssen merkt op dat we zonder jeugdafdeling niet de subsidie van de gemeente 
(� 800) ontvangen. 
Z. Hendriks vraagt zich af of de jeugdopleidingen van de omliggende verenigingen niet ge-
bundeld kunnen worden. 
M. van der Lee vraagt zich af of de jeugdafdeling niet naar de donderdagavond verplaatst kan 
worden. Verder zouden de LiSB en Vierkant misschien een rol kunnen spelen. 
Verder wordt nog attent gemaakt op de nieuwsbrief van de KNSB die o.a. via de LiSB-site 
bekeken kan worden. 
   
10. Voorstel begroting 2009-2010 
Penningmeester P. Thijssen meldt dat de begroting sluitend is. Verder heeft hij nog de volgen-
de opmerkingen: de bijdrage van de LiSB aan het jeugdkampioenschap van Limburg wordt 
waarschijnlijk  � 1000 (i.p.v. � 500) en in de afschrijving materialen van � 320 zit � 200 af-
schrijving voor een nog aan te schaffen electronisch bord van ca. � 600. 
H. van Spijk vindt dat dit laatste bedrag eigenlijk als reservering opgenomen moet worden. 
H. van Gool vraagt zich af of aanschaf van het electronisch bord echt nodig is. 
A. Burgmans merkt op dat zo�n bord onze club niet misstaat. Het bestuur moet dit kunnen be-
sluiten.  
Vervolgens ontstaat een discussie tussen voor- en tegenstanders. Uiteindelijk wordt besloten 
de aanschaf uit te stellen en � 200 als reservering op te nemen (en afschrijving met � 200 ver-
minderen). Hierna wordt de begroting aangenomen. 
 
Na dit agendapunt (om 22.00) wordt een bijzonder punt ingelast. 
A. Burgmans deelt mee dat het bestuur de vergadering wil voorstellen B. van der Grinten we-
gens zijn verdiensten te benoemen tot erelid. Onder applaus gaat de vergadering hiermee ac-
coord. Aansluitend richt A. Burgmans het woord tot B. van der Grinten 
(toespraak zie elders). 
Verder merkt A. Burgmans nog op dat de aankondiging over Franck Steenbekkers een aflei-
dingsmanoeuvre was om ervoor te zorgen dat de vergadering op tijd klaar zou zijn in verband 
met de feestelijkheid van dit erelidmaatschap.  
En dat moest uiteraard nog even geheim blijven. 
 
Vervolgens wordt de vergadering tot 22.30 onderbroken om de aanwezigen in de gelegenheid 
te stellen B. van der Grinten geluk te wensen. 
 
11. Vernieuwde website 
A. Burgmans merkt op dat de website grotendeels klaar is mede dankzij de medewerking van 
Matthijs Smith. Nu wordt het een kwestie van finetuning. Zo moet er meer vulling komen: 
Partijen, analyses etc. Verder meldt hij dat uit de statistieken blijkt dat onze site steeds meer 
wordt bezocht. H. Borghouts oppert het idee oud-leden op de hoogte te brengen van onze site. 
 
12. Indeling interne en externe competitie 2009-2010 
Wedstrijdleider G. Hovens doet enkele mededelingen: 
De interne competitie start op donderdag 3 september met 7 groepen. 
Bij de externe competitie zijn er de volgende teams: 
Venlo 1 in 2e klasse KNSB   
Venlo 2 in promotieklasse LiSB  
Venlo 3 in tweede klasse LiSB  
Venlo 4 in derde klasse LiSB (nieuw team) 
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Verder weer twee teams in de avondcompetitie. 
G. van Leipsig vraagt hoe de indeling hiervan is. Vorig jaar speelde het 2e avondteam in de 
sterkere poule wat merkwaardig was. Afgesproken wordt dat bij aanmelding de gemiddelde 
ELO van de teams zal worden vermeld. 
 
13. Schaakinstructie 
A. Burgmans deelt mee dat deze in de 2e helft van september van start zal gaan (voor het der-
de jaar). Instructeurs zijn weer Rudi van Gool en Stephan Thijssen, die elk 6 avonden verzor-
gen in het najaar. Opgemerkt moet worden dat er voor de deelnemers geen vrijblijvende in-
loop is ! Mogelijk zijn er ook enkele deelnemers van omliggende verenigingen. 
 
14. Materiaaloverzicht 
P. Thijssen heeft enkele opmerkingen bij het overzicht. 
Er waren 5 borden zoek die echter bij Wilhelmina bleken te zijn. Hierdoor blijven er 32 bor-
den met sponsorplaquette. Verder kunnen het grote bord en/of de hoofddeksels (van NK 
Jeugd) verhuurd worden. Hiervoor blijkt al belangstelling te zijn. Er zal ook een melding op 
LiSB-site komen. 
M. van der Lee stelt voor de sponsorplaquettes op de borden te verwijderen (deze kunnen an-
dere borden beschadigen) en de namen in de borden te freezen. Hij heeft een kennis die dit 
kan doen.  
 
15. Verkiezing bestuur 
Voorzitter A. Burgmans bij acclamatie herkozen. 
Hij merkt op dat er door het overlijden van Paul van der Ven nog 4 bestuursleden zijn. 
Het bestuur op zoek naar een vijfde persoon, liefst iemand met technische kennis van websi-
tes. 
 
16. Verkiezing kascommissie 
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit J.P. Joosten (2e keer) en Piet Kuntzelaers (1e keer). 
Reserve is F. Heemskerk. 
 
17. Rondvraag en sluiting 
H. van Spijk heeft enkele punten: 
Klopt het dat er minder sponsoring is ?  
P. Thijssen antwoordt dit bevestigend: Peeters Interieur levert geen bijdrage meer. 
Dank aan fotograaf Peter Smith voor de foto�s van diverse attributen. Dank aan bestuur voor 
alle inzet. 
D. Kappert wil iedereen danken voor de attenties bij zijn ziekte. Verder vraagt hij of we weer 
een stand hebben bij de Ouverture op 6 september. P. Thijssen antwoordt dat aanmelding via 
de website niet meer mogelijk is, maar hij gaat het toch proberen. 
A. Burgmans meldt dat er op 6 september ook kienen in LimianZ is waarbij hij namens onze 
club zal assisteren. Wegens het rookverbod is de belangstelling verminderd, waardoor de op-
brengsten uit deze activiteit lager kunnen uitvallen. 
 
Om 23.07 sluit de voorzitter de vergadering onder dank aan de aanwezigen. 
 
Bas van der Grinten 
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Toespraak bij het afscheid van Marc van der Lee als redacteur van het 
Clubblad Vizier van de Venlose Schaakvereniging 27 augustus 2009 
 
Marc, 
 
Ongeveer een half jaar geleden gaf je te kennen dat je als redacteur van ons clubblad Vizier op 
het eind van het seizoen wilde stoppen. Na 11 jaar vond je het welletjes en wilde je het stokje 
aan een ander overgeven. Natuurlijk had ik daar alle begrip voor, maar ik realiseerde me ook 
dat een opvolger niet zomaar gevonden is. 
Per jaar komen zeven nummers uit. In al die jaren ben jij van 75 nummers redacteur geweest. 
In de nummers 7 van het jaar 1998-1999 en van 1999-2000 schreef je dat het redacteurschap 
je meer plezier deed dan je vooraf verwacht had. Dat kwam mede doordat de leden veel bij-
dragen leverden door middel van wedstrijd- en toernooiverslagen, partijen, analyses, berich-
ten, ledeninformatie, notulen, rubrieken, schaakproblemen, grappen, gein en andere humor. 
Bovendien was je erg tevreden over de inhoudelijke kwaliteit. Je hebt een jaarprijs ingesteld 
voor de beste auteur in het clubblad om daarmee de leden te inspireren en aan te zetten tot 
schrijven. Dat die prijs slechts ten deel is gevallen aan twee personen en dat het altijd dezelfde 
waren die de prijs in de wacht sleepten, doet aan het idee niets af. Jij wilde dat het een club-
blad was voor en door de leden. Je zag je taak als redacteur vooral als iemand die ervoor 
moest zorgen dat het blad goed vormgegeven was, dat er goede verhalen in kwamen en dat het 
op tijd verscheen. Die doelstelling heb je bereikt hoewel het niet altijd lukte om de deadlines, 
die gekoppeld waren aan de externe competitie, te halen. De Venlose Schaakvereniging heeft 
ongetwijfeld het beste en mooiste clubblad van de Limburgse schaakverenigingen. Zo�n club-
blad is van groot belang voor de interne communicatie binnen een vereniging. Zo blijft ieder-
een goed op de hoogte van de activiteiten binnen de vereniging en van de prestaties die door 
de leden op schaakgebied worden geleverd. Iedereen vindt het bovendien leuk om zijn eigen 
successen terug te zien in het clubblad. Het clubblad is daarom ook goed voor de onderlinge 
betrokkenheid binnen de vereniging. Het zou kunnen dat op den duur de website functies gaat 
overnemen. Als iedereen de gewoonte heeft om regelmatig de website van de vereniging te 
bezoeken en als alle informatie actueel op de website wordt gezet, zal de functie van het club-
blad verminderen. De website is immers een veel sneller communicatiemiddel. Wellicht dat 
daardoor de functie van een clubblad gaat veranderen. Maar zover is het nog niet. En ik ben 
daarom blij dat we er in zijn geslaagd om twee nieuwe redacteurs te vinden die jouw taak gaan 
overnemen.  
Marc, ik wil je heel hartelijk bedanken voor al het werk dat je voor de vereniging gedaan hebt 
als redacteur van Vizier. Namens het bestuur bied ik je dit cadeau aan. 
 
Venlo 27 augustus 2009  
Ad Burgmans 
voorzitter Venlose Schaakvereniging 

 
Interview met Marc van Lee bij zijn afscheid als redacteur door Peter Smith 

Precies elf jaar heeft Marc van der Lee de redactie van VSV VIZIER gevoerd. In die tijd zijn 
75 nummers onder zijn verantwoordelijkheid verschenen. De voorzitter noemde in zijn be-
danktoespraak tot Marc ons clubblad het beste en mooiste clubblad van de Limburgse schaak-
verengingen.  
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Wij, de nieuwe redacteuren, vinden het gepast om een interview met de scheidende redacteur 
te plaatsen. Wij bedanken Marc voor zijn jarenlange inzet en toewijding en we hopen dat we 
zijn werk op een goede manier zullen voortzetten. 
 
Peter Smith en Ron Vink 
 
 
Ik ben in augustus 1998 begonnen als opvolger van Nico van der Hoogt. Nico heeft 100 
nummers gemaakt en ik �maar� 75, maar ik vind 100 zo�n magisch getal dat ik daar niet aan 
wilde tornen. 
Nico heeft mij gevraagd en ik weet eigenlijk niet waarom, maar ik heb in mijn tienerjaren wel 
ervaring opgedaan als gelegenheidsredacteur van het blad van de NJN, Nederlandse Jeugd-
bond voor Natuurstudie. Ik denk niet dat hij dat wist. 
 

 
De teksten van mijn eerste nummer heb ik deels al met de computer getikt, maar er was nog 
veel handwerk nodig. Huub Borghouts plakte de illustraties en de getikte verhalen op A3 for-
maat bladen die weer werden verkleind naar A4 formaat. Zelfs de bladzijdennummers werden 
geplakt. De A-viertjes werden vervolgens gekopieerd zodat we het bekende boekje kregen. De 
omslag heb ik in 2000 een keer snel gemaakt, maar tot nu toe heeft die nog steeds voldaan. 
Ook kreeg ons officieel orgaan een naam: �VSV Vizier�. Na 20 nummers heb ik het hele 
nummer op de computer voorbereid. Geleidelijk aan werd de redactie steeds verder geautoma-
tiseerd. Al snel werd alle kopij op de computer verwerkt. De modernisering ging helaas wel 
aan Huub voorbij� Pas het 62

e clubblad (!) werd geheel digitaal verwerkt en verloste Huub 
van zijn kopieermachine. 
 
De Venlose club kent al tientallen jaren een trotse traditie van een goed en regelmatig ver-
schijnend clubblad. Daarin zijn we uniek in Limburg, denk ik, en misschien wel daarbuiten. 
 
Naar mijn mening waarderen de lezers het meest dat het clubblad er is. Er wordt altijd reikhal-
zend naar uitgekeken. De externe verslagen van Henk en Nico vormen steevast de highlights. 
Natuurlijk moet alles er foutloos in staan. Taalfouten worden nog vergeven, maar er mogen 
geen fouten in de diagrammen en zetten staan. 
Overigens over taalfouten gesproken. Ik adviseer de nieuwe redacteuren om de stukken van 
Nico niet te �verbeteren�. Zijn woordkeuze is uniek en daar moet je van afblijven. Ik heb het 
één keer toch gedaan en dat heb ik geweten! 
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In de toekomst zal de website wel een keer de functie van het clubblad overnemen. Geleidelijk 
kunnen rubrieken uit het blad verdwijnen. Zo zal iedereen de uitslagen en indelingen van de 
interne competitie lezen via website of de e-mail die Geert elke week verstuurt. De rubriek 
hierover in het clubblad is dan niet zo interessant meer. Je ziet het ook aan het aantal leden 
met e-mail adressen. Slechts een handjevol mensen heeft (nog) geen e-mail. De website heeft 
de toekomst. Papier of online - een redactie zal altijd nodig blijven. 
 
 
Wouter Smeets start de column nieuwe leden V.S.V.  door Ron Vink 
  

       
 

Wie ben ik? 
Mijn naam is Wouter Smeets. Ik woon in Roermond maar ben ook regelmatig te vinden in 
Maastricht samen met mijn vriendin. Naast het schaken heb ik veel interesse voor muziek, 
film en literatuur.  
Waarom ben ik gaan schaken? 
Ik ben vrij laat begonnen met schaken. Mijn oom leerde me toen ik heel klein was de basisre-
gels en daarna heb ik een tijdje gespeeld op een schaakcomputer. Pas toen ik ging studeren 
voelde ik de behoefte om het schaken wat serieuzer te gaan doen en sloot mij aan bij SV Leu-
dal. Hier heb ik 10 jaar geschaakt en erg veel geleerd.  
Wat vind ik leuk aan het schaken? 
Wat er voor mij zo leuk is aan het schaken is moeilijk te benoemen. Het leukste vind ik de 
wedstrijden waar het echt ergens om gaat. Bijvoorbeeld de externe competitie of een groot 
toernooi zoals Corus. Dan voel ik echt de behoefte om me helemaal te verliezen in een partij. 
Dat is denk ik ook wat ik het mooiste vind aan schaken. Dat 1 of 2 keer per week de wereld 
niet groter is dan 64 velden.   
Waarom VSV? 
Voordat ik lid bij werd VSV heb ik een lange tijd geschaakt bij het Leudal in die periode ben 
ik vaak op bezoek geweest in Venlo en dat was altijd heel positief. De schaakclub in Venlo is 
in mijn ogen op het moment een van de gezondste schaakverenigingen in Limburg in tijden 
dat het overal bergafwaarts gaat heeft de VSV een zeer gezonde interne competitie en worden 
allerlei dingen ondernomen om het schaken op de kaart te zetten. Het meest belangrijke is 
voor mij de gezelligheid en daarin is de VSV uniek.  
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KNSB competitie ronde 1: Venlo 1 � Voerendaal 2 door Henk van Gool 
 
GOEDE START VENLO 1  
 
Zaterdag 26 september werd gekenmerkt door de �aftrap� van het nieuwe KNSB seizoen. 
Venlo 1 kon in zijn nieuwe locatie, de Kromme Schuuver, meteen vol aan de bak. Tegenstander was 
immers het tweede van Voerendaal. Dit is een team dat Venlo al een paar jaren achtereen de nodige 
kopzorgen geeft. Zaak dus om alle zeilen bij te zetten. 
Op papier waren we licht favoriet, het elogemiddelde van ons team is 100 punten hoger dan dat van 
Voerendaal 2. We moesten echter Maarten missen en dat scheelt toch wel een slok op een borrel. Zijn 
plaats werd ingenomen door �tijger� Geert en die deed dat met verve zoals we zullen zien. Het geheel 
stond onder leiding van arbiter Frans Hanssen. 
 
Bord 1 Marcel Winkels � Rainer Montignies 
 
De kersverse vader van een zoon, Rainer, deed het rustig aan tegen Marcel. Rainer koos in de Franse 
opening voor het vroege 3..,Pc6 . Hij bezorgde de witspeler de in Franse structuren overbekende dub-
belpion op de c-lijn, echter niet door een loper, maar een paard op c3 te ruilen. Het was de vraag of 
behoud van het loperpaar in die stelling een voordeel of een nadeel is voor zwart. Echt een antwoord 
kwam er niet in deze partij, want beide spelers besloten na zeventien zetjes in een volkomen gelijke 
stelling tot remise. 
 
Bord 2 Joep Nabuurs � Jurgen Fuhs 
 
Joep leek het seizoen voortvarend van start te gaan. In de Siciliaanse opening won hij na een onnauw-
keurigheid van Jurgen een pion en even zag het er naar uit dat hij groot voordeel kreeg. Jurgen ver-
kreeg echter het loperpaar en door de druk die hij met die lopers en de zware stukken op de witte stel-
ling kon zetten bleek de pluspion niet van doorslaggevende betekenis. Joep was gedwongen zijn pion 
weer terug te geven en een licht nadelig eindspel te accepteren. De remisemarge werd echter niet 
overschreden. De partij eindigde in eeuwig schaak. 
 
Bord 3 Holger Heimsoth � Rudi van Gool 
 
Rudi behoort met zijn rating van 2240 tot de elite van het Venlose keurkorps. Zijn tegenstander Hol-
ger leek met een rating van 1820 bij voorbaat kansloos te zijn. De (Hollandse) opening was dan ook 
helemaal voor Rudi. Hij had het voordeel voor het uitkiezen. In plaats van een loperpaar te handhaven 
en sterke druk te zetten koos hij echter voor een iets beter toreneindspel, dat sterke remisegeuren ver-
spreidde. Rudi probeerde er verwoed nog wat van te maken, maar had de pech dat zijn opponent, die 
na de partij stelde niets van het eindspel begrepen te hebben, steeds de sterkste voortzetting koos. 
Derhalve ½. 
  
Bord 4 Henk van Gool � Bob Merx 
 

De vorm van Henk groeit gestaag. Na twee jaar in een dip te 
hebben gezeten rijgt hij nu in toernooien het ene punt na het 
ander aan de zegeketen. In deze eerste KNSB wedstrijd werd 
Bob Merx in een Czech Benoni positioneel volkomen over-
speeld. De tactische fase in de tijdnood van beide spelers bracht 
de beslissing. 
 
H.v.Gool � B.Merx 
Stand na 30..,Ld7 
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31.Pxc5!,dxc5 32.d6+,Pb5??!! (onregl. zet) hier claimde ik twee minuten extra vanwege de onregle-
mentair uitgevoerde zet en het feit dat mijn klok hierna gelopen had. Die twee minuten extra waren 
erg belangrijk omdat ik nu voldoende tijd had om de winst te zoeken. 
32..,Pcd5 33.Lxd5,Pxd5 34.Txd5,Txb2 35.Dxe4 (Pxe4 is nog beter, maar na zwarts antwoord wint 
dit wel het snelst) 35..,Lc6? 36.d7! met de dubbele dreiging d8D en De6+, zwart gaf het op. 
 
Bord 5 Claus Andok � Joachim Guddat 
 
Joachim is gestopt met roken en dat vergt enige mentale aanpassing. Het lijkt ook zijn weerslag te 
hebben op zijn spel, want na 11 zetjes in de Caro Kann had hij al zijn loperpaar opgegeven en zag de 
stelling er niet naar uit dat hij ooit nog op winst kon spelen. Misschien was Claus wat onder de indruk 
van Joachims elorating want vijf zetten later volgde een remiseaanbod dat Joachim graag accepteerde. 
 
Bord 6 Thijmen Smith � Bart van der Zwet 
 
Wat de tijdsindeling van een partij betreft lijkt Thijmen in de voetsporen van de gebroeders Van Gool 
te treden. In de Franse Tarrash had hij na 13 zetten al drie kwartier verbruikt terwijl hij en Bart nog 
gewoon in de openingstheorie zaten. Na 20 zetten had hij nog maar twintig minuten over en de laatste 
10 zetten moesten in zeven minuten worden uitgevoerd. Aangezien Bart een slechte dag bleek te heb-
ben brak hem dat niet op. 
Vlak na de opening had Thijmen een duidelijke plus omdat Bart via een paardvork zijn belangrijke 
zwartveldige loper verloor. Even later liet Bart een simpele penning toe, die hem een kwaliteit kostte. 

 
Th. Smith � B. v.d. Zwet 
Stand na 24..,T8f6? 
 
25.Lh4 Dank U! 25..,g5 heeft weinig zin omdat dan toren f5 
met 26.g4 ver(opge)jaagd wordt. Bart speelde 25..,Db4 maar 
moest in het eindspel in het stof bijten. 
 
 
 
 
 
 
 

Bord 7 Igor Heinen � Geert Hovens 
 
Geert bracht het belangrijkste punt van de dag binnen. Het was namelijk de eerste beslissing in deze 
wedstrijd en de eerste klap is vaak een daalder waard. In een Grünfeld Indiër bleef de partij een tijd-
lang in evenwicht totdat Igor meende een toren aan te kunnen bieden in ruil voor mataanval. 

 
I. Heinen � G. Hovens 
Stand na 23.Tc7? 
 
De tijger rook zijn kans en beet de smakelijke prooi in de nek: 
23..,Dxc7 24.Df6,Kf8 25.Dg7+,Ke7 De zwarte koning is veilig. 
Na  26.Dxh7,Dd6 27.f4,exf4 28.e5,Dd5 29.Kf1,Dxg2+ 
30.Ke1,f3 31.e6,f2+ was de buit binnen en de maaltijd bereid. 
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Bord 8 Marieke Dirksen � Diana Dalemans 
 
Alle ogen waren op deze partij gericht. Natuurlijk: hier zaten toevallig twee dames tegenover elkaar 
en natuurlijk: één van deze dames, Marieke, is de nieuwe parel in het snoer van Venlo 1. De belang-
rijkste reden dat er zoveel belangstelling voor deze partij was, kwam echter door het spektakel dat 
deze dames op het bord vertoonden. In de Siciliaanse Swesjnikov werden alle registers opengetrok-
ken. Nadat de eerste zeventien zetten in rap tempo werden uitgevoerd koos Marieke onder opoffering 
van een pion verwoed de aanval. Dat haar koning daarbij open en bloot op d2 kwam te staan boeide 
niet. 

 
M. Dirksen � D. Dalemans 
Stand na 22..,Pe7 
 
Hier is misschien een rustige verdedigende zet als 23.Kc2 zin-
vol. Diana moet dan maar iets verzinnen tegen de druk op Lh4 
en de koningsstelling. Tevens dreigt 24.Dd4+ en 25.Pf6. Na het 
gespeelde 23.Txh4?!,Pxd5 24.Dh1,Pf6 25.Pd5,Pxe4+ 
26.Kc1?!,Pf6 27.b3,Lf5 28.Tah2,h5 kon Marieke geen goed 
gevolg meer aan de aanval geven. Diana nam het heft in handen 
en ging een toreneindspel met twee pluspionnen in. Marieke 
verweerde zich nog hardnekkig maar kon de partij uiteindelijk 
niet houden.  
 

Het is natuurlijk pech om een eerste wedstrijd voor een nieuwe club te verliezen, maar Diana is na-
tuurlijk niet de eerste de beste. Als Marieke ook de komende wedstrijden zo�n vuur in haar partijen 

legt gaan we nog veel plezier aan haar beleven. 
Recapitulerend boekte Venlo een belangrijke 5-3 zege en doen we vanaf de eerste wedstrijd lekker 
mee boven in de ranglijst. Het zelfvertrouwen voor de komende wedstrijden zal alleen maar toene-
men. 
 

Clubrating per 8 oktober 2009                                                                         door Ger van Leipsig 
Boekhold P v 1006 Jacobitz K 1583 Oosterbaan G 1442 

Boonen P 1918 Jacobs J 1865 Rievers J 1951 

Borghouts H 1803 Jansen J 1981 Roberts R 1778 

Braun E 1645 Joosten JP 1489 Schmitz W 1672 

Burgmans A 1595 Kappert D 1696 Schoeber P 2054 

Clabbers K 1600 Kempen J 1289 Smeets W 1796 

Clabbers S 1370 Kuijpers T 1459 Smith P 1133 

Dael M 1561 Kuntzelaers P 1469 Smith T 1960 

Dierx G 1865 Laak J op de 1789 Sordyl L 1118 

Everaars H 1888 Laat J de 1601 Spijk H van 1727 

Faassen G 1663 Lee M van der 1833 Strijbos M 2259 

Gonsior R 1359 Leenders H 1629 Strucks A 949 

Gool H van 2141 Leipsig G van 1635 Suilen W 1777 

Gool R van 2170 Lietz B 1600 Suurhoff H 1440 

Grinten B van der 1912 Ludema W 1394 Thijssen P 1887 

Guddat J 2113 Mertens F 1889 Thijssen S 1988 

Heemskerk F 1481 Montignies R 2159 Timmermans P 1264 

Heger W 954 Munten G 1565 Veld G in 't 1649 

Hendriks Z 1682 Nabuurs J 2115 Verplakke J 1032 

Hoogt N van der 1836 Nabuurs M 2158 Vink R 1586 

Hovens G 1951 Niesen M 1182 Wuts I 1552 
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 Interne competitie 1e cyclus 2009-2010        door Geert Hovens 

 Stand 1-10-2009        
No. Groep 1 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Joop Jansen   0 0,5 1   1 2,5 
2 Maarten Strijbos 1   0,5   0 1 2,5 
3 Thijmen Smith 0,5 0,5   1 0   2 
4 Stephan Thijssen 0   0   1 1 2 
5 Henk van Gool   1 1 0   1 3 
6 Nico van der Hoogt 0 0   0 0   0 

         
No. Groep 2 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Piet Thijssen   0 0 1   1 2 
2 Geert Hovens 1   1   0,5 1 3,5 
3 Marc van der Lee 1 0   0 1   2 
4 Bas van der Grinten 0   1   1 1 3 
5 Hans Everaars   0,5 0 0   1 1,5 
6 Jan op de Laak 0 0   0 0   0 

         
No. Groep 3 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Dick Kappert   0   0   0,5 0,5 
2 Wouter Smeets 1   0   0   1 
3 Willem Suilen   1   1 0,5   2,5 
4 Roel Roberts 1   0   0,5 1 2,5 
5 Huub Borghouts   1 0,5 0,5   1 3 
6 Ger van Leipsig 0,5     0 0   0,5 

         
No. Groep 4 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Gerard in 't Veld     0,5     1 1,5 
2 Willy Schmitz     0,5   0,5   1 
3 Karl Jacobitz 0,5 0,5   0 0   1 
4 Hans Leenders     1   0,5 0,5 2 
5 Zef Hendriks   0,5 1 0,5     2 
6 Bertram Lietz 0     0,5     0,5 

         
No. Groep 5 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Ron Vink   0,5 0,5       1 
2 Kim Clabbers 0,5       0,5   1 
3 Sjraar Munten 0,5     0,5 0,5   1,5 
4 John de Laat     0,5   1   1,5 
5 Ad Burgmans   0,5 0,5 0   1 2 
6 Freek Heemskerk         0   0 

         
No. Groep 6 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Toos Kuijpers   0   0,5   0,5 1 
2 Mart Dael 1   0   1   2 
3 Gerben Oosterbaan   1   0,5     1,5 
4 Piet Kuntzelaers 0,5   0,5   0 1 2 
5 Jean Paul Joosten   0   1   1 2 
6 Wout Ludema 0,5     0 0   0,5 
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No.           Groep 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 

1 Lukasz Sordyl   0   1             1 

2 Rolf Gonsior 1   0           1 1 3 

3 Sjors Clabbers   1           1 1   3 

4 Jos Kempen 0             1 1   2 

5 Peter Timmermans           1 1 1     3 

6 Peter Smith         0   1 1   1 3 

7 Jacqueline Verplakke         0 0       1 1 

8 Ans Strucks     0 0 0 0         0 

9 Wilma Heger   0 0 0            0 

10 Patricia van Boekhold   0       0 0       0 

 
 

  
  

  
  

 
 

 
 
                                                  Vele bekende merken 
                                                 o.a. Lowa, Dachstein, 
                                                        Raichle, Tecnica, 
                                                                      Gri-sport 
 

          

 
 

Heesakkers Sport   077-3517239 
Bolwaterstraat 15-17 5911 GB Venlo  



 21 

Zomersnelschaaktoernooi 2009 door Geert Hovens 
 
In de zomer, als �ut hersepenke� wat eerder oververhit wordt, vindt op zes achtereenvolgende 
donderdagen een snelschaaktoernooi plaats. Er is gespeeld in een A-groep met een ELO van 
boven de 1700 (plus-minus) en een B-groep. 
 
De laatste ronde werd gewonnen door Nick Bijlsma (uit Sneek, op bezoek in Venlo) in de A-
groep en Piet Kuntzelaars in de B-groep. Zij mochten de dagprijs in ontvangst nemen.  
Wat betreft het klassement werd Henk van Gool in de hoogste categorie eerste met 28 punten. 
Vadim Bondarchuk werd met 21 punten tweede voor Joop Jansen met 18 punten.  
Sjef Senden en Leonid Bondarchuk deelden met allebei 28 punten de eerste plaats in de B-
categorie.  
 

 
 
De klassementen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep B:  
1 Bondarchuk, Leonid 28  
   Senden, Sjef 28  
3 Kuntzelaers, Piet 16  
4 Denissen, Harm 15  
5 Vossen, Jack 14  
6 Kappert, Dick 13  
7 Griesheimer, Edwin 11  
   Leenders, Hans 11  
9 Vink, Ron 9  
10 Meegen, Judith van 8  
11 Ven, Paul van der 7  
     Leipsig, Ger van 7  
13 Burgmans, Ad 4  
14 Boeb Jacobs 2  
15 Clabbers, Kim 1 
 

Groep A: 
1 Gool, Henk van 28 
2 Bondarchuk, Vadim 21  
3 Jansen, Joop 18  
4 Hovens, Geert 16  
5 Faktorovich, Ilja 14  
   Faassen, Guido 14  
7 Smeets, Wouter 12  
8 Bijlsma, Nick 10  
9 Smith, Thijmen 8  
10 Lennart Ootes 6  
     Meer Kuppermann 6  
12 Briels, Raymond 5  
     Thijssen, Piet 5  
14 Meegen, Ruud van 4  
15 Hoogt, Nico van der 3  
16 Thijssen, Stephan 2  
      Laak, Jan op de 2  
 

Henk van Gool 
Open Venlose kampioen 2009 
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Vienna Open 2009 door Peter Smith 
 
 
Waar vind je een groot en sterk bezet zomertoernooi, in de mooiste speelzaal van de wereld 
(volgens de toernooiorganisatie) en in het hartje van een wereldstad? 
Het antwoord is: Wenen. Het toernooi heet officieel �16. Internationales Offene Wiener 
Schachmeisterschaft 2009� en liep van 15 augustus tot en met 23 augustus 2009. 
In het totaal kwamen er meer dan 600 deelnemers waaronder 81 titelhouders. 
Van de Venlose club namen Bas van der Grinten en Thijmen Smith deel. En ik ging mee als 
begeleider van Thijmen en van schaakvriend Nick Bijlsma uit Sneek. Nick is diegene die de 
laatste avond van ons zomersnelschaaktoernooi met overmacht heeft gewonnen. 
 
Het begon allemaal tijdens het Open Limburgs Kampioenschap in Maastricht. De moeder van 
Nick en ik spraken af dat Nick en Thijmen er samen heen zouden gaan. Later hoorde Bas er-
van en heeft hij zich ook ingeschreven. 
En ik moet zeggen Wenen was een uitstekende keuze. De speelzaal in de �Festsaal� van het 
Raadhuis van Wenen heeft een majestueuze uitstraling: groot met gotische bogen, beelden van 
Weense helden, kroonluchters, goudkleurige accenten en -niet onbelangrijk in een hete zomer- 
op moderne wijze van airconditioning voorzien. 
 

 
 
Het Raadhuis ligt aan de rand van het oude centrum en op loopafstand liggen bekende be-
zienswaardigheden van Wenen, zoals de �Burghof  en �Stephansdom�. Het goede en goedkope 
openbare vervoer brengt je met tram en metro binnen een half uur bij �Prater� of �Schön-
brunn�. 
Bovendien is er zomers op het plein voor het Raadhuis een openlucht filmfestival. Na afloop 
van de wedstrijd kon je op stoeltjes of op een tribune gaan zitten en naar muziekfilms kijken. 
We hebben een avond naar de Chinese pianist Lang Lang gekeken en geluisterd. En pal naast 
het filmfestival was een uitgaanscentrum gemaakt. Er waren paviljoens die eten en drinken 
aanboden uit ongeveer 15 landen, van Mexico tot Australië. 
Aangezien doordeweeks de partijen om vijf uur �s middags begonnen, konden we na afloop 
van de wedstrijd een drankje of hapje pakken om de hoek. 
Nu we toch over eten hebben, er was volop keuze, zoals je mag verwachten in een wereldstad. 
Maar de meeste indruk heeft toch de Wiener Schnitzel gemaakt. Restaurant �Figlmüller� ser-
veert de beste én grootste schnitzels van Wenen. Reserveren vereist, zo populair zijn deze 
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schnitzels. De ronde schnitzels hadden ook het formaat van een grote pannenkoek. Niemand 
van ons gezelschap kon een hele schnitzel opeten, maar Bas was de duidelijke winnaar als er 
een wedstrijd zou zijn geweest.  
En dan werd er ook nog geschaakt. 
In de eerste ronde mocht Nick Bijlsma tegen de nummer één geplaatste van het toernooi, maar 

ook de beste Nederlander van dit moment, Sergei Tiviakov (Rating 2674), een wedstrijd die hij 
verloor, maar die hij niet snel zal vergeten. Ook Bas en Thijmen werden naar boven ingedeeld. 
Met andere woorden, de A-groep werd beschouwd als één grote groep voor de Zwitserse inde-
ling. 
In het totaal waren er bijna 30 Nederlandse schakers, waaronder nog twee uit Limburg: Maar-
ten van Laatum en Jasper Zilverberg van VSM/MSV.  
De beste Nederlanders werden uiteindelijk Twan Burg en Sergei Tiviakov met 7 punten uit 9 
wedstrijden. De grote Nederlandse smaakmaker was Lars Ootes die een IM norm scoorde 
(TPR 2540), maar ook zijn broer Lennart, die het afgelopen seizoen bij onze club schaakte, 
had een goed toernooi. Tot ronde 9 had hij uitzicht op een norm, die hij net niet haalde, maar 
uiteindelijk eindigde hij op 5,5 punt uit 9 met een TPR van 2380. Thijmen was zeer tevreden 
met zijn 5 punten uit 9 en een TPR van 2200, waardoor zijn rating weer een sprong zal maken. 
Bas en Nick hebben een goed toernooi gespeeld met interessante partijen maar zullen niet he-
lemaal tevreden zijn met hun eindresultaat. 
 

 
Partijfragment Thijmen negende ronde 
 
Zülhke, Burkhard - Smith Thijmen 
Vienna Chess Open 2009 Vienna (9), 23.08.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op dit moment is er nog niet veel aan de hand voor wit. Als hij het simpele h3 of f4 doet, 
is het dood gelijk. Maar wit ging dingen forceren, maar hier is dat heel erg fout! 
28. g4?! Qh3 29. Kg1! Bd7  
Deze mooie zet brengt de loper mooi in de aanval. De pion op b5 is een mooi aanvalsdoel, 
wit kan hem ook niet verdedigen vanwege het mat op h2. Opmerking: Iedereen weet dat 
ik vaak in tijdnood kom, zo ook in deze partij. Voor de laatste 10 zetten had ik nog iets 
van 5 minuten. 30. Rf2 Bxf2 31. Qd1 De enige zet, want ik dreigde al 31... Lxh2+ 31... 
fxg4 32. Bf5 h5 33. fxg4 Rf8! Dit geeft mij tijd om op g4 te slaan. Merk ook dat ik alle 
tijd heb omdat wit geen tegenspel heeft. 34. Be6+ Kh7? Dit geeft wit meteen de kans om 
helemaal terug in spel te komen. 35 Bf7? Wit straft mijn fout gelukkig niet af.  35...Rxf7! 
36. Qc2 + Kg8 37. Rxf7 Qx g4+ 38. Kh1 Kxf7 0-1 
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Het toernooi was goed georganiseerd met een website die snel werd bijgewerkt. Het enige 
minpunt was het zoeken van de indelingen op de publicatieborden. Met 375 deelnemers in de 
A-groep is het een heel gedoe om je tafelnummer en je tegenstander op een indelingslijst te 
vinden. Naast een paringslijst zou een alfabetische lijst nuttig zijn geweest. 
 
Misschien ben je na het lezen van dit verhaal zo enthousiast geworden dat je volgend jaar ook 
zou willen gaan. Houd dan wel goed de informatie in de gaten. Ik meen begrepen te hebben, 
maar dat was mij niet helemaal duidelijk, dat het onzeker is of het toernooi volgend jaar door-
gaat. Het zou iets te maken hebben met geld en mensen die de organisatie voor andere doelen 
zou moeten inzetten. Maar na het grote succes van dit jaar zou het me niet verbazen als het 
toch doorgaat. 
 
Voor meer informatie kan je naar de website gaan: 
http://www.vienna-chess-open.at/index.htm  
en natuurlijk kan je met je vragen ook bij mij terecht. 
 
 
 

Partij Bas toernooi Wenen 16-24 augustus 2009 
 
Ondanks dat ik slechts 1,5 punten uit 8 partijen wist te vergaren heb ik een interessant toer-
nooi gespeeld met veel aardige partijen. 
 
Zoals Peter ook in zijn verslag vermeldt was het een mooi toernooi in een prachtige zaal ! 
 
 

  
 
 
 
 

http://www.vienna-chess-open.at/index.htm
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Hier heb ik mijn partij uit de vijfde ronde gekozen. 
 
Weber, Meikel - Van der Grinten, Bas 
Vienna Chess Open 2009 Vienna (5), 19.08.2009 
 
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 d6 5.d4 Bd7 6.c3 g6 Een zij-variant van het Spaans die ik 
vaker probeer (met betrekkelijk weinig succes overigens). De bedoeling is pion d4 onder druk 
te zetten en zo wit tot een verklaring te dwingen.  
7.0�0 Bg7 8.Bg5 Nge7 9.Na3 h6 10.Be3 0�0 11.Bb3 Bg4 12.Qd2 Wit wil zijn pion op d4 
handhaven maar laat daarmee wel een verzwakking toe.  
12...Bxf3 13.gxf3 g5 14.h4 gxh4 Een aardig alternatief was hier 14... Pg6 15 hxg5 exd4  16 
cxd4 hxg5  17 Lxg5 Pxd4.  
15.Bxh6 Ng6 16.Kh2 Kh7? Veel sterker was 16... exd4  17 Lxg7 Kxg7  18 cxd4 Df6, met 
goed spel voor zwart.  
17.Bxg7 Kxg7 18.Rg1 Kh7 19.Rg4? En hier mist wit een kans op groot voordeel met 19 Tg5 
Pf4  20 Tag1 Df6  21 dxe5 dxe5  22 Dd7.  
19...Qf6 20.Rag1 Zie diagram  
 

XABCDEFGHY 

8r+-+-tr-+( 

7+pzp-+p+k' 

6p+nzp-wqn+& 

5+-+-zp-+-% 

4-+-zPP+Rzp$ 

3sNLzP-+P+-# 

2PzP-wQ-zP-mK" 

1+-+-+-tR-! 

xabcdefghy 

 
20...Nce7 Dit is wat te langzaam. Na 20...exd4  21 Lxf7 Pge5  22 Lg6+ Kg7 was de stelling 
ongeveer in evenwicht.  
21.Nc2 Rg8 22.Qg5 Qxg5 23.Rxg5 Zwart heeft nu wat moeilijkheden maar met 23...Pf4  24 
Lxf7 Txg5  25 Txg5 Pd3 had hij de schade kunnen beperken. Na de gespeelde zet is zijn stel-
ling plotseling hopeloos.  
23...Rg7? 24.Ne3 Rgg8 25.Bxf7 1�0 
 
Bas van der Grinten 
 
 

Weber, Meikel - Van der Grinten, Bas 
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   J E U G D   door Bas van der Grinten 

 
AGENDA 
 
Za 3 okt 1e ronde Vierkantcompetitie in Ald Weishoes (14.00) 
Zo 18 okt 1e ronde LiSB-competitie 
Do 5 nov  2e ronde Vierkantcompetitie in Horst (19.00) 
Za 14 nov Open NK Rapid Jeugd individueel Eindhoven 
Zo 22 nov 2e ronde LiSB-competitie 
Zo 29 nov DSM-toernooi Sittard (GP Jeugd) 
Di 1 dec 3e ronde Vierkantcompetitie in Velden (18.45) 
Za 5 dec Sinterklaasviering Ald Weishoes 
Do 10 dec Ontmoeting Jeugd-Senioren in clublokaal LimianZ 
Zo 13 dec 3e ronde LiSB-competitie 
Za 19 dec Examens Ald Weishoes (14.00) 
27-30 dec Jeugdkampioenschap van Limburg in Venlo 
 
MEDEDELINGEN 
 
Sjors Clabbers is toegetreden als instructeur in het Ald Weishoes. Wij wensen hem alle succes 
toe ! 
Als je een keer verhinderd bent op zaterdag in het Ald Weishoes, geef dit dan door aan je ei-
gen instructeur of jeugdleider Bas van der Grinten. 
(Adressen zie onder). 
 
SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE 
 
Instructeurs: 
Kim Clabbers tel. 06-26953635 kimclabbers@yahoo.com  
Sjors Clabbers tel. 077-3518548 sjors64@hotmail.com  
Axel Plate   tel. 06-19502971  axelplatebsv@hotmail.com 
Henk Suurhoff    hsuurhoff@home.nl  
Extern wedstrijdleider : 
Jacques Faassen     tel. 3827315             jaquesfaassen@home.nl 
Jeugdleider: 
Bas van der Grinten tel. 3523420  B.van.der.Grinten@inter.nl.net 
 
HERFSTTOERNOOI TEGELEN 
 
Zondag 20 september organiseerde de Tegelse SV in zaal �Op de Heide� in Tegelen het eerste 
Grand Prix-toernooi van dit seizoen  
(vroeger vond dit toernooi op 2e Pinksterdag plaats).  
 
Er waren ongeveer 65 deelnemers waarvan vier van onze club.  
Hun resultaten waren als volgt.  
* Miki Nieczyporowski: 6e in categorie E  
* Wai Keung Liu: 2e in categorie D  

mailto:kimclabbers@yahoo.com
mailto:sjors64@hotmail.com
mailto:axelplatebsv@hotmail.com
mailto:hsuurhoff@home.nl
mailto:jaquesfaassen@home.nl
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* Jasper Hendrickx: 8e in categorie C  
* Sjors Clabbers: 3e in categorie A  
 
Het volgende GP-toernooi is het DSM-toernooi op zondag 29 november in Sittard. 
 
REGIOCOMPETITIE 
 
De eerste ronde van de regiocompetitie is op zaterdag 3 oktober in Venlo gespeeld. Vijfen-
twintig jeugdschakers hadden de weg naar het Ald Weishoes gevonden, waaronder een grote 
delegatie van onze club. 
 
De uitslagen, veel foto�s, het wedstrijdschema en adressen zijn te vinden op een nieuwe web-
site:  http://regiocompetitie.blogspot.com/ 
 
 
Stap 1 
Jarno Cox (H) - Kubilay Özdemir(B) 0-2 
Selim Öztürk(SV) - Gino Driessen(V) 0-2 
Sinan Öztürk(SV) - Jasper Adriaans(V) 0-2 
 
Stap 1 en 2 
Erik Braas(SV) st.1 - Kay Lamers(H) st. 2 1/2 - 11/2 
 
Stap 2 
Tim Beelen(H) - Dominick Hendriks(V) 2 - 0 
Famke Kovacs(V) - Raoul Titulaer(B) 1-1 
Daan Houwen(H) - Inge Rijk 0 -2 
Sjoeke Suilen(V) - Tuan Anh Nguyen(B) 0 -2 
 
Stap 3 
Niels Buyssen(H) - Jasper Hendrickx(V) 0 -1 
Freek vd Berg(H) - Miki Nieczyporowski 1 - 0 
Jim Erskine(H) vrij 
 
Stap 4 
Koen Vink(B) - Luca Kanters(V) 0-1 
Joey v Kuijck(SV) - Sjors Clabbers(V) 0 -1. 
 
De 2e ronde is op donderdagavond 3 november aanstaande in Horst.  
 
 
VENLOSCH JEUGDTEAM GEDEELD DERDE BIJ HET NK RAPID VOOR JEUGDTEAMS  
 
In het Brabantse Mierlo is op zondag 27 september het Venlose jeugdteam gedeeld derde ge-
worden in de A/B-groep van het Open NK rapid voor jeugdteams. Op bordpunten waren ze 
vijfde.  
Het team bestond uit Egbert Clevers, Thijmen Smith, Guido Faassen en gastlid Marina van 
Vliembergen. 

http://regiocompetitie.blogspot.com/
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De vijfde plaats is een verbetering ten opzichte van 2008 toen ons team elfde was geworden. 
 
De eerste ronde was een makkie omdat ons team een bye had, niet spelen en toch 2 matchpun-
ten en 4 bordpunten krijgen. Maar dit werd snel afgestraft omdat we in de tweede ronde tegen 
de zwaarste tegenstander en de latere kampioen, SV Veenendaal, moesten spelen. We verloren 
met 3,5 - 0,5, en alleen Egbert haalde een half puntje binnen.  
Daarna tegen Voorschoten. Egbert en Guido brachten de stand op 2-0, maar Thijmen en Mari-
na waren in tijdnood. Marina ging door haar vlag maar Thijmen wist nog te winnen. Eindstand 
3-1. 
De vierde ronde bracht weer een zware tegenstander, Zukertort 2 uit Amsterdam, de latere 
nummer 4 in de eindstand. Nu kon alleen Thijmen een remise bereiken en moesten de anderen 
een nul bijschrijven. De vijfde ronde, weer een team uit Amsterdam, weer een Zukertort, maar 
nu hun derde team. De uitslag was 3,5 - 0,5 voor ons, maar eerlijk gezegd was deze uitslag een 
beetje geflatteerd, want zo zwak waren ze niet. 
In de zesde ronde, tegen DSG Pallas, stonden de eerste twee borden snel op een 2-0 voor-
sprong. Guido stond de hele tijd onder druk, en redde het uiteindelijk niet. Marina stond beter, 
maar had weinig tijd over, zodat ze met nog 10 seconden op de klok via zetherhaling voor re-
mise koos. Met haar remise won het team deze match en stelde ze de hoge klassering zeker. 
 
Egbert en Thijmen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Persoonlijke scores zonder bye: 
Egbert  3,5 punten uit 5 wedstrijden 
Thijmen  3,5 punten uit 5 wedstrijden 
Guido  1,5 punten uit 5 wedstrijden 
Marina  1,5 punten uit 5 wedstrijden 
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