
 
f   e 

d c 

VSV  VIZIER 
2009-2010, nummer 4 
April 2010 

OFFICIEEL  ORGAAN  VAN  DE 
KONINKLIJK  ERKENDE 

VENLOSE  SCHAAKVERENIGING 



 2 

CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   2009-2010  nr. 4 
 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                                                    ronvink@home.nl 
 Waterleidingsingel 61     077-3514644 
 5915 VT Venlo 
     

Internet: www.venlose-sv.nl 

mailto:acbp@home.nl
mailto:piet.thijssen@hetnet.nl
mailto:geert.hovens@planet.nl
mailto:familie.smith@home.nl
mailto:ronvink@home.nl
http://www.venlose-sv.nl
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INHOUD  
 
Ontwerp omslag Marc van der Lee 
Programma t/m 1 juli 2010 Peter Smith 
Personalia / mededelingen Peter Smith 
Externe Competitie KNSB Venlo 1 Henk van Gool 
Externe Competitie LiSB Venlo 2 Nico van der Hoogt 
Externe Competitie LiSB Venlo 3 Eric Braun 
Interne Competitie Geert Hovens 
LimianZ Rapid Toernooi Geert Hovens 
Uit de Oude Doos Peter Smith 
Jeugd Bas van der Grinten 
Ledenlijst maart 2010 Bas van der Grinten 
 
 
 

PROGRAMMA  
 
 
Mei 2010 
06 mei 2010  Do Beslissing clubkampioenschap Venlo 
06 mei 2010  Do Chess 960 toernooi Venlo 
09 mei 2010 Zo Open Limburgs kampioenschap Schaakvoetbal DJC 
13 mei 2010  Do Hemelvaarttoernooi Venlo 
15 mei 2010 Za Kroegenloperstocht te Noorbeek De Juiste -Z- 
20 mei 2010  Do Start Rabo-Open 2010  Venlo 
20 mei 2010  Do Simultaan Friso Nijboer te Maastricht  Maastricht 
21 mei 2010  Vr ENCI Open Limburgs Kampioenschappen Maastricht 
    
Juni 2010 
05 jun 2010  Za Vlaaientoernooi Den Hulster  Venlo 
06 jun 2010  Zo GP-jeugdtoernooi   Roermond 
12 jun 2010  Za Thriathlon-toernooi Bunde 
19 juni 2010 Za 2e Johan van Mil toernooi Snelschaakkampioenschap Eindhoven 
23 juni 2010 Wo 6e Open Hogeschool Zuyd toernooi Heerlen 
25 juni 2010 Vr Zomerschaken Heerlen (t/m 6-8) Heerlen 
27 jun 2010  Zo Alex Vinken Rapid Toernooi  Kerkrade 
30 juni 2010 Wo 6e Open Hogeschool Zuyd toernooi Heerlen 
    

 
 
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. : 21 mei 2010   


http://www.venlose-sv.nl
http://www.lisb.nl
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PERSONALIA  
  
Aangemeld Albert Houwen (senioren) en bij de jeugd  
 Daniël Bouman, Tiem Spitz, Mimosa Spitz   

en Nils Rijk. 
Afgemeld Rolf Gonsior (senioren),  
 Scott Ploos van Amstel en Isabel Kanters (jeugd) 
  
 
 
   

MEDEDELINGEN  
 
 Venlo 1 is kampioen geworden in de KNSB-competitie klasse 2D! In dit nummer een ver-

slag van ronde 6 en 7. 
 Venlo 2 heeft zich na een slecht verlopen competitie nipt gehandhaafd in de LiSB Promo-

tieklasse. 
 Venlo 3 heeft zich gehandhaafd in LiSB klasse 2B. In dit nummer een verslag van Eric 

Braun van de vierde ronde. 
 Venlo 4 is laatste geworden in LiSB klasse 2C. Ze kunnen niet degraderen, dus volgend 

seizoen spelen ze gewoon weer in deze klasse. In het volgend nummer een terugblik. 
 In de externe avondcompetitie van de LiSB speelden twee Venlose teams. Venlo 2 is 

tweede geworden en Venlo 1 is derde geworden. 
 Aan de jaarlijkse schaakhappening, het Corustoernooi  in Wijk aan Zee van 15 tot en met 

17 januari, heeft weer een groep Venlonaren deelgenomen. Het waren Jean Paul Joosten, 
Geert Hovens, Henk van Gool, Nico van der Hoogt, Joep en Mart Nabuurs, Piet Thijssen 
en Peter Timmermans. 

 Dankzij het Corustoernooi heeft Peter Timmermans een rating (1303) verkregen op de 
KNSB rating lijst van 1 februari. 

 Joep Nabuurs, Marieke Dirksen en Thijmen Smith hebben meegedaan aan het Cappelle 
Open in Capelle la Grande in Frankrijk.  Dit is een groot toernooi van ruim 650 deelne-
mers, waaronder meer dan 150 titelhouders. Joep zat met zijn TPR van 2214 precies op 
zijn rating, Marieke met 2041 zat ruim boven haar rating, evenals Thijmen met zijn TPR 
van 2154. 

 Henk van Gool heeft het met overmacht het LimianZ rapidtoernooi gewonnen: 7-uit-7. 
Elders in dit blad een verslag. 

 In zijn debuutjaar wist Maarten Strijbos het 30ste Nunhems Schaaktoernooi ongeslagen 
te winnen door 6½ punten uit 7 partijen te scoren. Opmerkelijk is ook de eerste plaats van 
Peter Timmermans in groep M. Vermeldenswaard zijn nog de derde plaatsen van Jan op 
de Laak in Groep B en Willy Schmitz in Groep D. 

 Het 20e Theo van Spijktoernooi op zondag 11 april is weer prima verlopen. 
In het volgende nummer meer hierover. 

 Donderdag 29 april is het weer tijd voor de halfjaarlijkse ontmoeting  Jeugd-Senioren in 
ons clublokaal LimianZ. 

 Voor 6 mei zal een Chess 960 toernooi worden georganiseerd op de clubavond.. 
 Maarten Strijbos is weer clubkampioen van 2009-2010. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 5 (9 januari 2010)     
VENLO 1  -  De STUKKENJAGERS 2 
        
DOOFPOT       (psst, strikte geheimhouding vereist.)  
Door Henk van Gool 
 
Beste lezer, 
 
Na de eerste vier overwinningen verwacht U natuurlijk meer juichverhalen te lezen over Ven-
lo 1. Temeer daar we op 9 januari voor het eerst in deze competitie met een voltallig team 
konden aantreden. En de Stukkenjagers 2, ach, werd daar niet vorig seizoen ook van gewon-
nen? 
Welnu beste lezer, U zult niet teleurgesteld worden. Opnieuw trok Venlo 1 vernietigend van 
leer en werd, dit keer met overdonderende cijfers, een opponent opzijgeschoven. 
 
Psst, dit ging verre van gemakkelijk! Maar dat mag natuurlijk niet algemeen bekend worden. Venlo 1 moet door andere 
clubs worden gezien als een onoverwinnelijk monster. Dus beste lezer, mondje dicht tegenover anderen! 
 
De zegetocht had zijn aanvang in hotel Wilhelmina op een dag dat Siberische weersomstan-
digheden gemeld werden en vele clubs bij voorbaat bibberend (van kou of angst) hun ontmoe-
ting afzegden. De Stukkenjagers en wedstrijdleider Jos Pots trokken zich niks aan van de hys-
terische weerberichten en reisden zonder problemen af naar de Venlose burcht. In de Glenn 
Corneille zaal hadden we de plaatsen voor het uitkiezen. Gelukkig maar, want tijdens de wed-
strijd werd besloten twee speeltafels te verplaatsen. De één omdat ie te dicht bij de ingang 

stond, de ander omdat de kou door ruit en kieren van de achteruitgang kwam. 
Dit alles was niet van invloed op de rust en concentratie van de spelers. Het werd een eenzij-
dige wedstrijd waarbij Venlo 1 al snel het eerste punt liet noteren en de overige punten in het 
vervolg met de regelmaat van de klok aan Venlose kant kwamen binnenrollen. 
 
Psst, in werkelijkheid duurde het nogal lang voordat de eerste beslissing viel, en het was meer geluk dan wijsheid dat dat 
punt onze kant op viel. Dat gold ook voor andere partijen, maar dat feit kunnen we beter niet aan anderen laten weten. 
Lippen op elkaar dus! 
 
Laten we de partijen op de diverse borden eens onder de loep gaan nemen. 
 
 
Bord 1 César Becx  -  Joep Nabuurs ½ - ½  
 
Een beetje vreemde vogel, die opening. César�s Bird werd door Joep met een dubbelfianchetto 
beantwoord. Na 14 zetjes stond het zo: 
 

De stelling zit muurvast en rond dit tijdstip (bijna 1,5 uur na 
aanvang van de wedstrijd) kwam Joep informeren of een re-
mise acceptabel was. Ik vond het daar nog wat vroeg voor, 
ondanks het feit dat zich op diverse borden al voordeel voor 
de Venlonaren begon af te tekenen. 
 
Psst, dit is natuurlijk niet waar. De situatie in de wedstrijd was nog geheel en al 
onduidelijk, maar de buitenwacht moet de indruk krijgen dat dit een walk-over 
was, dus overdrijven we hier en daar een beetje. 
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En dus schoven César en Joep nog 36 zetten en vele uren lang door, totdat een dame eindspel 
duidelijk maakte dat er toch echt niet meer dan remise in het vat zat. 
 
Bord 2 Rainer Montignies  -  Erik Dignum 1 � 0 
 
Rainer leidde zijn opponent via de Réti opening weer op slinkse wijze een Maroczy in. 
Erik wist snel de dames te ruilen en bood daarop remise aan. Rainer is echter in zijn element 
in dit soort stellingen en met het loperpaar en beide torens ging hij op zoek naar een doorbraak 
op de damevleugel. De mogelijkheid om een beslissende vrijpion te creëren kwam na zwarts 

27e zet: 
 

Met zijn laatste zet 27..,b5? Hoopte zwart te profiteren van de 
ongedekte toren op c2 en de ongedekte pion op f4. 
Er volgde 28.g5,Lg7 29.Le2 
 
Psst, niet de sterkste, 29.c5!, dxc5 30.bxc5,Txf4 31.c6! houdt een duidelijke plus 
vast ondanks verlies van de f-pion. 
 
29..,bxc4 30.Txc4,Txc4? 
 
Psst, met 30..,Tb8 had zwart een flinke hap uit het witte voordeel kunnen nemen. 
Maar wit heeft wel zijn verlangde vrijpion! 
 

31.Lxc4,Ta1 32.Txa1,Lxa1 33.Lb5,Pf8 34.Lc6 en de vrijpion kon niet zonder stukoffer wor-
den tegengehouden. 
 
Bord 3 Stef Helsen  -  Maarten Strijbos  0 � 1 
 
In wat de spectaculairste partij van de dag werd, hielden Stef en Maarten elkaar vanuit de Sla-
vische opening goed in evenwicht. Maarten kreeg druk over de e-lijn terwijl Stef spel tegen 
zwarts geïsoleerde d-pion kon gaan ontwikkelen. Een onachtzaamheid van Stef verleidde 
Maarten echter tot brute actie: 

 
Met 20.b3? hoopte Stef het witte paard uit zijn dominante po-
sitie te verdrijven. Dit had succes, echter niet op de wijze 
waarop Stef het zich voorgesteld zal hebben. 
20..,Pxe3! De ongelukkige opstelling van de witte stukken en 
de verzwakte zwarte velden in de witte stelling rechtvaardigen 
dit offer. Zwart krijgt een gevaarlijk initiatief. 
21.fxe3,Dxe3+ 22.Kf1,Te8 23.Pc1?! (23.Dxd6 gaat niet we-
gens 24.Dxe2+,Kg1 25.De3+,Kh1 26.Pe4,Db6 27.Pf2+,Kg1 
28.Pxd1+,Dxe3 29.Pxe3 en zwart heeft twee pluspionnen). 
 
 

Psst, 23.De1 houdt de boel beter bijeen, na 23..,Da7 24.Df2,Dxf2+ 25.Kxf2,Pg4+ 26.Ke1,Lc2 27.Td4,Pe3 28.Pb4,Lxb3 
heeft zwart inmiddels wel drie pionnen voor het stuk. De kansen houden elkaar dan in evenwicht. Niet verder vertellen hé. 
 
23..,Pg4 24.Dd4,Dh6?!  
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Psst, hier mist Maarten een kans op groot voordeel met 24..,Tg6! Wit mag de dames dan niet rui-
len: 25.Dxe3,Pxe3+ 26.Kg1, (26.Ke1,Pc2+), 26..,Txg2+ 27.Kh1,Tf2 28.Kg1,Txf3! 29.Lxf3,Pxd1 
30.Lxd1,Te1+ enz. In de vele andere varianten die er mogelijk zijn houdt zwart ook gevaarlijke 
aanval. 
Natuurlijk vergeven we Maarten de �misser� en bedekken dit met de mantel der liefde (en een 

kleiner diagrammetje). 
 
 

 
De stelling bleef hierna een tijdlang ongeveer in evenwicht totdat Stef met een blunder de par-
tij besloot: 
 

Als Stef hier 34.Dd2 speelt is het ongeveer gelijk. Hij speelde 
echter 34.Pd4?? en kon vervolgens na 34..,Td6 35.Pxf5,Txd8 
36.Pxe7,Df6 Maarten de hand schudden. 
0 � 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bord 4 Rudi van Gool  -  Karel Storm ½ - ½  
 
Een Pirc opening kwam al snel tot een climax doordat Karel met de centrumopmars 10..,d5 
een zenuwblokje van pionnen vormde. Rudi won tijdelijk een pion maar Karel hoopte die door 
zijn grotere stukkenactiviteit op termijn weer terug te krijgen. In het vervolg reageerde hij ech-
ter niet optimaal waardoor Rudi de pion met voordeel kon handhaven. Op het moment dat Ru-
di zijn voordeel kon vergroten greep hij echter mis: 
 
Psst, U begrijpt, dat ook dit onder de hoed dient te blijven, vandaar dat ook hier het diagram slechts nietige afmetingen 
heeft. 

 
Wit kan zijn voordeel hier vast houden met 25.Txd8! Op 25..Lxd8 volgt 26.Te4,Lxa5 
27.Txf4,Txe5 28.Txf7,Kh8 29.Txb7 en wit blijft twee pionnen voor of 25..,Txd8 26.Te4,Td2 
27.Tb4,Td7 28.e6 met groot voordeel. 
Helaas speelde Rudi onder tijdsdruk 25.e6?! Na 25..,fxe6 26.Txd8,Lxd8 27.Txe6,Txe6 28.Lxe6+ 
waren alle torens van het bord en hield zwart vanwege de ongelijke lopers remise. 
 
 
 

 
 

Bord 5 Fré Hoogendoorn  -  Henk van Gool 0 � 1 
 
In de Réti opening stuurde Henk aan op hangende pionnen. Fré weigerde echter dxc5 te spelen 

waardoor de spanning in het centrum gehandhaafd bleef. Na 14.Tac1,c4 kwam het er niet 
meer van en ontstond er een spannende strijd om de hegemonie in het centrum. Die strijd leek 
Henk te gaan winnen, maar met 22..,Pd5 schoot hij een bok (psst, hier is zwijgzaamheid in alle toonaarden vereist!). 
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Na 23.Pxb4,Pxb4 24.d5,Tbc8 25.Tc4,Txc4 26.bxc4 was het wit die in het voordeel kwam. 
 
 

 
 
 
 

 
Gelukkig retourneerde Fré de onbedoelde geste en belandde de strijd in een eindspel met zwa-
re stukken. Dat eindspel was eigenlijk remise, maar Fré kreeg van zijn teamleider de opdracht 
door te spelen. Zoeken naar voordeel in een technische remisestelling slorpt echter tijd en met 
beide spelers in razende tijdnood was het Fré die zich liet truuken: 

 
Hier is 36.Txe5 nog steeds goed genoeg voor remise. Fré zag 

echter een pionnenwals: 36.fxe5? en zat na 36..,Dg6! ineens 
zwaar in de knoei. Henk dreigde a2-a1D en blokken met 
37.Da2 kon niet meer omdat de toren op e4 gedekt moest blij-
ven. Fré probeerde nog 37.d6 maar ging na 37..,a2 
38.d7,Txd7 39.Dxa2 in verloren stelling door de tijd. 
 
 
 
 
 

 
Bord 6 Joachim Guddat  -  Ruud Feelders 1 � 0 
 
Deze partij was een sterk staaltje van niets doen en wachten tot de tegenstander een fout 
maakt. Vanuit een damepion opening ontstond een volkomen symmetrische stelling, die door 
Joachim via een ongelukkige ruilcombinatie in een nadeeltje werd omgebogen, maar psst, dat censureren we. 

Ruud gaf zijn voordeel van het loperpaar vijf zetten later al weer op waarna er een hele tijd 
niets gebeurde. Totdat Ruud ongeduldig werd en op de damevleugel in actie kwam. Dat was 
voor Joachim het moment om toe te slaan. 

 
Zwart had net 31..,Ta7 gespeeld om de a-pion onder druk te 
zetten maar werd onaangenaam verrast: 32.Txe6! wint een 
pion, daar op 32..,fxe6 33.Lxe6+,Kg7 34.Lxc8 volgt.  
Ruud deed 32..,Tcc7 waarop 33.Ta6 met torenruil volgde, 
maar de Tilburger bleef ruimschoots in het nadeel. 
De technische klus was niet gemakkelijk maar dit eindspel 
kon je aan Joachim toevertrouwen. Hij klaarde het karwei op 
de 61e zet. 
 
 
 

 
 
Bord 7 Reinier Jaquet  -  Thijmen Smith  0 � 1 
 
De Alapin van het Siciliaans leidde via omwegen tot een Franse doorschuifstructuur waarbij � 
belangrijk � de witveldige lopers geruild waren. De stelling was gelijk totdat de witspeler (ook 
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weer onder de druk van het moeten winnen) een pion offerde voor aanval. Toen werd het even 
spannend. 
 

Thijmen accepteerde het offer: 17..,Dxb2 18.Tg3,Tg8 
19.Le3,Dc2 20.Pf4,De4 21.Dh5 zie volgend diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21..,Pc6??  Psst, dit moeten we écht stil houden. Zie diagram: 
Gaf wit de gelegenheid gewoon op f7 te nemen, waarna het Reinier zou zijn geweest die aan het 
langste eind had getrokken bv. 22.Dxf7,Tcf8 23.Pg6+!,hxg6 24.Dxe7! met de dreiging 25.Th3+. 
Gelukkig voor Thijmen koos Reinier voor 22.Tf3?? waarna alles weer in orde was.  
 
Na 22..,g6 23.Dh3,g5 24.Pg6+,Dxg6 was een stuk en een vol bordpunt in 
de knip. 

 
Bord 8 Marieke Dirksen  -  Peter Huibers ½ - ½  
 
In de Franse opening veroverde Peter het loperpaar. Met behulp van dame en witveldige loper 
wist hij vervolgens Mariekes rokade te verhinderen en een duurzaam voordeeltje te zekeren. 
Nadat Marieke via omzichtige manoeuvres de dames afgeruild had was de vraag: wat is ster-
ker in die stelling, het zwarte loperpaar of het witte paardenpaar? Het bleek dat Marieke met 
haar paardenpaar de gehele partij door een broos evenwicht kon handhaven. 
 
Psst, Peter heeft een kansje gehad om een groter voordeel te bereiken. Zie stelling: 

 
Zwart heeft alles klaar staan voor een pionnendoorbraak. Wanneer hij nu 29..,b5! had gespeeld, 
was hij duidelijk in het voordeel gekomen. Wellicht zag hij er niks in of durfde hij nog niet in actie 
te komen: feit is dat hij koos voor het voorzichtige 29..,Kc6 waarna Marieke met 30.Pd3 druk 
zette op pion c5 en daarmee de doorbraak uit de stelling haalde. 
 
 
 
 

 

Tenslotte mondde de partij uit in een toreneindspel dat door Marieke netjes remise werd ge-
houden. 
 
Alles bij elkaar opgeteld kon Jos Pots een verbluffende 6,5 � 1,5 overwinning voor Venlo 1 
noteren. Een uitslag die iedereen een tikje verbijsterd achterliet. Wij weten inmiddels echter 
dat de basisspelers van Venlo 1 een degelijk ploegje vormen die nauwelijks partijen verliezen 
(om precies te zijn: twee in de afgelopen vijf wedstrijden). Als de tegenstander dan ook nog 
ongeduldig wordt en zijn hand overspeelt� 
 
Toch had deze wedstrijd voor Venlo heel anders kunnen uitpakken als de Tilburgers op een aantal borden wat scherper en 
geduldiger waren geweest. Maar, psst,  dat verklappen we aan niemand. Dat stoppen we in de doofpot. 

 



 10 

KNSB COMPETITIE RONDE 6 (6 februari 2010) 
HMC CALDER 2  -  VENLO 1 
 
WEER EEN STAPJE DICHTERBIJ   Door: Henk van Gool 
 
 
Gezien de ontwikkelingen op de ranglijst in KNSB groep 2D heeft Venlo 1 de �zwakkere 
broeders� in de groep gehad. De komende wedstrijden zal blijken of we ook de concurrenten 
voor de titel kunnen weerstaan.  
De eerste zware jongen op onze weg vormde begin februari HMC Calder 2. Ofschoon dit 
team verzwakt is ten opzichte van andere jaren achtte ik hen zeker in staat om het ons serieus 
moeilijk te maken. We arriveerden, verdeeld over trein en auto, ruimschoots op tijd in de aula 
van het Hervioncollege. Daar bleek de ruimte ingericht te zijn voor een ware schaakhappe-
ning. Zeker vier Bossche teams, waaronder het eerste dat in de meesterklasse tegen Homburg 
Apeldoorn uitkwam, speelden tegelijkertijd thuis. Er viel die middag dus heel wat te zien. 
Mijn inschatting dat HMC Calder 2 geen kleine jongen was bleek juist. Opnieuw toonde Venlo 
1 echter aan over spelers te beschikken die op bijna professionele wijze op resultaat kunnen 
spelen. Dat, en een ander element waar ik aan het eind van het verslag op terugkom, gaf ten-
slotte de doorslag. 
 
Bord 1 Rainer Montignies - Tim Mazajchik 1 � 0  
 
Rainer maakte een vreemde en in bepaalde opzichten vervelende middag door. Dit had te ma-
ken met het gedrag van zijn opponent. Die arriveerde ruimschoots te laat en ging vervolgens 
uitgebreid achter het bord zitten lunchen. Bovendien verbruikte hij na een symmetrische Réti 

opening zeeën van tijd waardoor de situatie ontstond dat Tim al bijna anderhalf uur had ver-
bruikt, terwijl Rainer pas 4 verbruikte minuten op de klok had staan. Rainer kon zijn aandacht 
dus op de andere wedstrijden in de speelzaal richten en moest pas serieus aan de bak toen zijn 
tegenstander nog maar 1 minuut op de klok had voor 20 zetten. Rainer zat hierdoor totaal niet 
in de partij en daardoor slaagde zijn tegenstander erin ondanks de extreme tijdnood naar een 
vrijwel gelijkstaand eindspel af te wikkelen. Niettemin bleef die tijdnoodfase niet onbestraft. 
Op de 39e zet ging Tim in de fout en was Rainer er als de kippen bij om te profiteren: 

 
Als zwart hier 39..,Pc4 speelt staat het volkomen gelijk. Tim 
speelde echter  39..,Pd5? Waarna 40.Tc5 volgde en pion b5 is 
niet meer te verdedigen. Wellicht had Tim in zijn vooruitbere-
kening erop geteld dat hij pion a2 terug zou krijgen. Na 
40..,Ke6 41.Txb5,Pc3 42.Tc5,Pxa2 43.f5+,gxf5 
44.gxf5+,Kd7 45.Tc2 was het paard echter gevangen en zag 
Tim niet beter dan maar met 45..,Txd3 de kwaliteit te geven. 
Het resterende eindspel werd uiteraard door Rainer uitgetikt. 
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Bord 2 Dick Schenkeveld - Maarten Strijbos ½ - ½  
 
Dit was de eerste partij dit seizoen dat Maarten serieus in moeilijkheden kwam. In een geslo-
ten Siciliaan had de witspeler na 10 zetten al een dikke plus. Dat voordeel werd groter toen 
Maarten een ruil dame tegen twee torens toeliet. De stelling was echter zodanig dat het lastig 
was voor de tegenstander het voordeel vast te houden. Zie diagram. 
 

De lichte stukken van zwart staan passief. De witte torens 
kunnen in deze stelling een vernietigende macht worden. Wit 
zou dan ook graag zijn andere toren erbij halen, maar de stel-
ling vereist nauwkeurig schuifwerk. Zo zou 20.Th4! 
(20.exf5?, e4!) om na 20..,fxe4 met de toren op e4 terug te 
kunnen nemen het witte voordeel hebben vastgehouden. 
Dick�s 20.0-0-0?! kwam te vroeg. Via de zwakke zwarte vel-
den rondom de witte koning vond Maarten een gaatje naar de 
monarch toe. 20..,fxe4 21.dxe4,c4 22.Kb2,cxb3 23.cxb3,Pc5 
24.Tdh1,Pd3+ 25.Ka2,Db4 hier zag Dick niet beter dan met 
26.T8h7,Kb8 27.Th8+ op zetherhaling in te gaan. Maarten 

had toen nog 27..,Ka7 28.T8h7+,Lb7 kunnen proberen maar verder spelen was gezien de aard 
van de stelling en de situatie in de wedstrijd onnodig riskant geweest. 
 
Bord 3 Joep Nabuurs - Brent Burg  ½ - ½  
 
Een Philidor ontaardde na een gelijkopgaande beginfase in een interessant tactisch gevecht 
met wisselende kansen. Brent gooide de knuppel in het hoenderhok met een positioneel kwali-
teitsoffer: 

 
Een normale zet is hier 18..,h5 Brent kwam op het idee om 
18..,Td4?! te spelen. Twijfelachtig, omdat wit bij goed spel 
voordeel behoudt. 19.axb5,axb5 20.Lxd4,exd4 21.e5,dxe3 
22.exf6,Lxf6 23.Pe3?! Het eerste barstje in Joeps voordeel. 
23.Df2 gevolgd door 24.Pg3 en 25.Pe4 levert Joep sterk spel 
over de zwarte velden op. 23..,Kf8 24.Pg4,Ld4+ 25.Kh1,h5? 
Zie volgende diagram 
 
 
 
 
 
Joep krijgt een tweede kans op groot voordeel maar benut hem 
niet: 26.Ph6?! (Rybka geeft 26.Dd3!,hxg4 27.Dxd4,gxf3 
28.Txe6!!,fxe6 29.Ta1,Df4 30.Ta8+,Kf7 31.Da7+ met toren-
winst. Je moet t maar zien.) 26..,Tg6 27.Dd3,Lf2 en de kansen 
waren in evenwicht. Er volgde nog 28.Pf5 (Txe6!?) 28..,Lxe1 
29.Txe1,Dd7 30.Dxc3,Lxf5 31.Dh8+,Tg8 32.Dh6+,Tg7 
33.Dh8+ met eeuwig schaak. 
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Bord 4  Bob Jansen - Rudi van Gool 0 � 1 
 
Opnieuw een Bossche speler die opviel door zijn gedrag. Te laat aan het bord, eten, ongeïnte-
resseerde houding, veel weglopen, ook als hij aan zet was� Wat dat betreft een opmerkelijke 
overeenkomst met de bord 1 speler van HMC Calder 2. Het partijverloop was echter radicaal 
anders: Rudi veegde in een Hollandse opening op hardhandige wijze de vloer met hem aan. 
 

Zoals men makkelijk kan constateren is er al veel mis met de 
witte stelling: pion achter, loperpaar tegen, achterstand in 
ontwikkeling, gatenkaas over de zwarte velden, tochtige ko-
ningspositie. Het is voor zwart alleen nog zaak op het juiste 
moment de juiste actie te ondernemen. En die actie moet in 
het centrum plaatsvinden. 16..,c5! 17.c3,Pc6 18.Pxg3,cxd4 
19.cxd4,Pxd4! 20.Dxd4,Lc5 21.b4,Lxd4 22.bxa5,Lxg1 
23.Tc1,Le3 24.Tc7,Lf4 en wit had er genoeg van. 
 
 
 

 
Bord 5 Henk van Gool - Loek Mostertman 0 � 1 
 
Een partij met een speciale tint. Loek was immers mijn oude leermeester. Van hem heb ik te-
samen met een groep andere Venlose spelers een tijdlang schaakles gehad. Hoe lang is dat 
geleden? 20 jaar? 25 jaar? Loek kwam dan uit Den Bosch over voor een les van gemiddeld 
drie uur. Eigenlijk jammer dat de Venlose Schaakvereniging zo�n instructeur niet meer heeft. 
Op een moment als deze wil je eigenlijk je kunnen tonen. Laten zien in hoeverre je je ontwik-
keld hebt in de loop der jaren. Helaas was ik er met mijn hoofd niet bij en schaakte ik beneden 
mijn niveau. Pas toen het al te laat was, liet ik iets zien door in verloren stelling nog hardnek-
kig tegenstand te bieden, maar dat is natuurlijk veel te weinig om een juiste indruk achter te 
laten. Ik was na de partij dan ook danig teleurgesteld in mezelf. Anderzijds: Loek haalde met 
deze zege het enige volle punt binnen dat zijn team die middag zou scoren. Het is voor mij een 
troost dat uitgerekend Loek de eer redde voor zijn team. 
Hoe geraakte ik dan in verloren positie vraagt U zich af? Welnu als volgt: 

 
Loek had zojuist 25..,Lf6 gespeeld en remise aangeboden. Dit 
aanbod had ik onmiddellijk aan moeten nemen. Ik had de ope-
ning (Benoni) al niet best gespeeld en ik merkte dat ik de vari-
anten niet goed doorgerekend kreeg. Bovendien is deze stel-
ling volkomen gelijk. Ik had even eerder echter de andere bor-
den aanschouwd en ik vertrouwde de zaak (nog) niet. Ik 
speelde dus door om, mocht een overwinning nodig zijn, in 
een later stadium nog wat te forceren. In zeer korte tijd werd 
ik echter met de neus op de feiten gedrukt: 26.Tad1,Lc3 
27.Tf1? Een ernstige fout, de toren moet op de e-lijn blijven 
om pion e4 te dekken. 27..,De7 28.Lf4,Ld4 29.Kh1? En nog 

een misser. 29.Lg3 had de zaak nog gered. 29..,Df6 30.Lg3,Txe4 en zwart stond een gezonde 
pion voor. Hoewel de partij nog tot de 71e zet duurde liet Loek in het vervolg zijn prooi niet 
meer glippen. 
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Bord 6 René Olthof - Joachim Guddat  ½ - ½  
 
Bogo-Indisch, eigenlijk een niemendalletje. Het enige interessante moment kwam op de 15e 
zet, toen Joachim er voor koos een positioneel pionoffer te plegen. 
 

In plaats van het �logische� 15..,e3 speelde Joachim 15..,Pg6  
Na 16.Pxg6,hxg6 17.Pxe4,Pxe4 18.fxe4, g5 had wit een klein 
plusje. 
De zwakte van Lg2 en pion e4 bood Joachim echter voldoen-
de compensatie voor de geofferde pion. Beide spelers kwamen 
dan ook al gauw remise overeen. 
 
 
 
 
 

 
 
Bord 7 Thijmen Smith  - Ronnie de Hoog  ½ - ½ 
 
Ook hier een snelle remise. Ditmaal in een Russische opening. In een populaire variant 
(5.Pc3) hielden Thijmen en Ronnie elkaar goed in evenwicht. De paarden verdwenen al snel 
van het bord en het was alleen de vraag of zwart op termijn een eindspelvoordeel zou kunnen 
krijgen vanwege wits dubbelpion op de c-lijn. Toen Thijmen lang rokeerde had de zwartspeler 
echter ook een andere mogelijkheid: 
 

Thijmen heeft zojuist 15.g4 gespeeld. Eigenlijk vraagt de stel-
ling om actie op de andere vleugel: hier was 15..,b5!? een in-
teressante optie in een poging alle lijnen naar de witte koning 
open te gooien. De witte aanval op de koningsvleugel lijkt 
immers niet echt van de grond te komen. Ronnie koos echter 
voor het ietwat vreemd ogende 15..,f5  Waarmee hij Thijmen 
de mogelijkheid gaf met 16.Lf4 op voordeel te spelen. Thij-
men op zijn beurt koos voor lijnopening: 16.gxf5,Lxf5 17.Le4 
waarna de stelling weinig kansen op voordeel meer bood. Zes 
zetten later leidde een zetherhaling tot remise. 
 

 
Bord 8 Wouter Langerak - Marieke Dirksen  0 � 1 
 
Een (hoe kan het ook anders) Siciliaanse Najdorf bracht Marieke in haar element. Tot en met 
de veertiende zet was het nog allemaal gesneden koek voor haar. Ze vreesde eerst dat er een 
snelle remise uit zou rollen, maar voor haar tegenstander was het kennelijk allemaal niet zo 
triviaal. In de wandelgang kwam Marieke me opgetogen vertellen dat haar tegenstander een 
zwakkere zet had gedaan. Dit betekende dat er op voordeel en dus op winst gespeeld kon wor-
den en dat gebeurde dan ook prompt. Langzaam bouwde Marieke haar voordeel uit totdat de 
weerstand brak: 
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Natuurlijk is Marieke met haar verre vrijpion op de a-lijn en 
het bezit van de e-lijn in het voordeel. Met 29.Dd2 had de wit-
speler echter nog hardnekkig tegenstand kunnen bieden. Het 
gespeelde 29.Tbb1 vereenvoudigde de zaak voor Marieke 
aanzienlijk. Het was nu een kwestie van alles afruilen en de a-
pion geeft de doorslag. Aldus geschiedde: 
29..,Te1 30.f5,Txb1 31.Txb1,Te1+ 32.Txe1,Dxe1+ 
33.Dg1,De4+ 34.Dg2,a5 daar gaat het boertje. 35.g6,hxg6 
36.fxg6,f6 37.Le6+,Kf8 38.Dxe4,Pxe4 39.Ld7,Pc3 en Wouter 
moest zijn loper tegen de a-pion geven 0 � 1. 
 

 
 
Opnieuw een 5-3 overwinning voor Venlo 1 en ook deze leek net zo gemakkelijk tot stand te 
zijn gekomen als die andere vier. De reden dat Venlo 1 ook deze wedstrijd won zat hem naar 
mijn mening echter niet zozeer in het krachtsverschil. We hebben gemiddeld een hogere rating 
dan HMC Calder 2 maar enkele partijen hadden ook een andere uitslag kunnen hebben. De 
doorslag gaf mijns inziens de wedstrijdhouding van de spelers. Terwijl de Venlonaren vol 
overgave achter hun borden zaten en motivatie en wilskracht uitstraalden, maakten enkele spe-
lers bij HMC Calder 2 een matte indruk. Er was geen motivatie, geen strijdlust, geen beleving. 
Alsof men zich al bij voorbaat bij het onvermijdelijke had neergelegd. Desalniettemin: het was 
slechts 5-3. Een team als HMC Calder 2 zou ver kunnen komen, ook tegen hoger gerate tegen-
standers, als iedereen binnen het team vol overgave zou spelen. Met strijdlust zou de Bossche 
ploeg een achterstand in rating goed kunnen compenseren. Het kan het verschil tussen mid-
denmoot en promotie betekenen. 
 
Voor ons betekent de overwinning opnieuw een stap dichter naar het begeerde (toch?) doel. 
Een jaartje eerste klasse zou een mooie ervaring zijn voor de spelers van ons team. 
 
            __________________ 
 
KNSB RONDE 7 VEENENDAAL � VENLO 1 (6 maart 2010) 
 
DE WERKELIJKHEID VAN EEN KRANKZINNIGE  Door: Henk van Gool 
 
 
Ik staar door het kleine raampje naar buiten. De wereld rijgt zich aaneen tot een lang lint van 
bomen, weilanden en huizen. Alles schiet in razende vaart voorbij. In mij is rust, de kalmte 
van het weten. Vandaag is de grote dag. De lucht is blauw, de zon schijnt stralend. Alles is 
geregeld, alles is onder controle. Er kan me, ons, niets gebeuren. 
 
Ik ben in een gebouw. Het is er drukkend warm. Een kakofonie van schreeuwende kinderen en 
roepende ouders verstoort de innerlijke kalmte. Gelukkig zijn daar mijn vrienden, mijn 
schaakmaten, mijn steun en toeverlaat in de strijd die wacht. 
 
Woestijn. Zo ver ik kan kijken droge gebarsten grond. De zon brand onbarmhartig op mijn 
hoofd. Het is ovenheet. Er is geen vegetatie. Nog geen schamel sprietje gras is er te bekennen. 
Waar ben ik? Met verwilderde blik kijk ik om me heen.  
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Daar lopen mijn schaakvrienden. Opgelucht loop ik op hen toe. Maar dan stokt mijn pas. Wat 
is er met hen? Ze lopen doelloos in het rond, hun tred wankel, de ogen op oneindig, uitgeblust. 
Zombies in de desolaatheid van het landschap.  
 
Daar struikelt er een en gaat door zijn knieën. 
 

John Cornelisse � Joachim Guddat 
 
25..,Lxb5?? 26.Lxc5,dxc5 27.Tb2,Tdb8 28.Lf1,Ta5 29.a4 
1 � 0 
 
 
 
 
 
 
 

Voordat ik bekomen ben van de schrik zie ik vanuit mijn ooghoek een volgende ter aarde stor-
ten. 

 
Bord 7 Frans Mertens � Benno van der Veen 
 
23.Pa1?,(23.Pbd2,a3 24.Pb1) 23..,a3 24.Tb1,axb2 
25.Teb2,Txc3 26.Kg2,Ta3 en zwart blijft een gezonde pion 
voor. 0 - 1 
 
 
 
 
 
 

Een ander heft zijn gebalde vuisten naar de hemel. Een machteloos gebaar van woede dat niets 
aan zijn toestand verandert. Maar hij blijft tenminste staan. 
 

Bord 8 Mike van Niel � Thijmen Smith 
Slotstelling na een gelijkopgaande Grünfeld:  ½ - ½  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dan word ik overvallen door een duizeling. Ik doe verwoede pogingen om op de been te blij-
ven, maar mijn blik vernauwt zich. Alles draait om me heen en ik zak als geveld door de blik-
sem ineen. 
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Bord 4 Erik van den Dikkenberg � Henk van Gool 
 
27..,Pxd4?! (27..,Pxe5! En zwart staat, ondanks de kwaliteit 
minder, vanwege zijn pionnenwals duidelijk beter) 
28.Dh5,Lf6?? (fixatie op veld f7) 29.De8 mat! 
1 - 0 
 
 
 
 
 

 
Na enige ogenblikken kom ik bij. Net op tijd om de anderen te zien vallen.  

 
Bord 5 Marieke Dirksen � Stefan Bekker 
 
29..,Pxf3! 30.gxf3,Txf3 31.Lg3,Dg6 32.Pc4? (32.Tb3!) 
32..,Dxe4 33.Td4?,Tf1+ 34.Dxf1,Txf1+ 35.Kxf1,Dxd4 enzo-
voorts 0 � 1 
 
 
 
 
 
 
 
Bord 3 Joep Nabuurs � Tijmen Kampman 
 
34.hxg6? (34.Pb5!) 34..,Dxc3 35.Dd2,Dxd2 36.Txd2,hxg6 en 
wit verliest het eindspel. 0 � 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er blijven er twee over. Terwijl de ene maar met moeite op de been kan blijven, � 
 

Bord 1 Rudi van Gool � Tjaart Offringa 
 
35..,f6? (35..,c5! houdt het voordeel vast) 36.Tc5?! (beter 
meteen  36.Pd4 omdat 36..,c5 dan faalt op 37.Pf5 met de dub-
bele dreiging 38.Pxg3 en Pe7+) 36..,Kf7?! (36..,g5!) 
37.Pd4,Ke8? 38.Txc6? (38.Pf5! en wit wint materiaal) 
38..,Txc6 39.Pxc6,Kd7 40.Pb4,Kd6 41.Kd4,Lf2 42.Pxd5 en 
de partij eindigt in remise.  ½ - ½  
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�, staat de ander plots fier overeind en wijst in de verte. Daar trilt de lucht met een belofte 
van verlossing. 

 
Bord 2 Etienne Goudriaan � Maarten Strijbos 
 
54..,Pc4! 55.Kg1,Pe3 56.d6,Dxd6 57.Kf2,Dd2+ 58.Kf3,c2 
59.Lxc2,Pxc2 0 � 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hij neemt de anderen bij de hand en gezamenlijk strompelen we naar de einder. 
 
Met zijn zessen zitten we rond de tafel. De geuren van Derho, Zigeni en Kelwa prikkelen de 
neus. 
Een Afrikaanse vrouw zet twee gigantische schalen op tafel. Ik kijk in haar ogen. Plotseling 
verandert haar blik. Een dodenmasker met holle ogen staart me aan. In het ene oog verschijnt 
het getal twee, in het ander het getal 6. 6-2 nederlaag, 6 maart, met zijn zessen aan tafel. 666. 
het getal van de duivel. Ik wend mijn blik af en richt me op de maaltijd. Ik grijp naar mijn 
vork en mes�en grijp in het ledige. Waar is het bestek? Wanhopig zoeken mijn ogen de tafel 
af. De anderen grijpen met hun vingers in de schalen en beginnen te schransen. 
 
Duisternis. Koude. Een ijzige wind slaat in het gezicht. Met zijn zessen lopen we verdwaasd 
rond. Waar is het station? De tijd tikt weg. Een plattegrond moet uitkomst brengen. Nog 20 
minuten. Verdorie, we lopen de verkeerde kant uit! Nog 10 minuten. We lopen, joggen, einde-
loos door de nacht. Vanonder een lantaarnpaal kijkt een zwarte kat ons met nieuwsgierige 
ogen aan. �Du bist schuld!� krijgt het beest naar haar kop geworpen. Nog 5 minuten. Daar 
doemen de contouren van een bord op. Station Veenendaal centraal. Voor ons zien we een rij 
lichten door de nacht glijden. Nog 100 meter. De lichten komen tot stilstand. Deuren schuiven 
open. Hijgend bereiken we de trein. 
 
Ik open mijn ogen. Het koude zweet parelt op mijn voorhoofd. Ik wil overeind komen, maar 
iets houdt me onverbiddelijk tegen. Ik kijk in het rond. Wit, alles wit, een verblindend licht. Ik 
wil naar mijn middel grijpen, waar een stevige band mijn lichaam op zijn plaats houdt. Maar 
mijn polsen zijn met leren riemen vastgemaakt aan de spijlen van het bed waar ik op lig. Ik 
worstel om los te komen. Een gezicht verschijnt boven de mijne. De geur van ziekenhuis 
kruipt in mijn neus. Een injectienaald druppelt wat van de inhoud van een spuit op mijn wang. 
�Rustig maar jongen, je mag weer lekker naar dromenland�. Ik gil, schreeuw het uit. �Ik wil 

niet slapen!! U begrijpt het niet!! Die dromen� zijn� werkelijkheid�� 
     ________________
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Pionneke II  vs. Venlo II 
 

Turnus  IV 
 

Anni MMIX-MMX 
 
 
 
Door: Nico van der Hoogt © 
 

Avé Venlonaii, degradanti te salutant! 
 

Zij die gaan degraderen groeten U! 
Zo luidt, althans gedeeltelijk, de vertaling 
van de groet der gladiatoren die zij een-
drachtig aanhieven in de her en derse Ro-
meinse arena�s wanneer zij hun leven 
moesten bevechten op collega strijders of 
wilde beesten vaak tot de dood er op volg-
de.1 Of het moest zijn, dat de lokale Ponti-
fex Maximus van dienst op het moment van 
de toe te brengen mortuale eind-
houw/steek/slag/beet/worging de ter aarde 
neerliggende verslagene uitstel van execu-
tie verleende middels het bekende noncha-
lante meeliftgebaar duim omhoog�Pollice 
verso. Bij ontstentenis van de Opperste 
Leider nam het publiek dan de honneurs 
waar. Hiervandaan is de uitdrukking ont-
staan: �voor iemand duimen�. 
Overigens werd de overwonnene achteraf 
als extra zekerheidje de hals doorgesneden. 
Rare jongens, die Romeinen! 
De analogie van de huidige Venlotwee-
schaker en het Gladiatorschap zal inmid-
dels na de voorgaande berichtgevingen 
eenieder helder wezen: ook wij zitten in de 
hoek waar de klappen vallen.2 Uitgedeeld 
ditmaal vooral door die oet Ruramunda en 
omstreken�  
Nota bene nog lager geklasseerd, nl. laats-
te�  

                                                 
1 De voorgeschreven groet was: �Avé Caesar, moritori te 

salutant!�� �Hallo Julius, zij die sterven gaan, groeten 
je!� 
2 �Zitten in de hoek��, een versleten cliché, ja, ik weet 

het. Wat? Ja, ja, een pleonasme. 

Het zal wel geen verwondering meer wek-
ken als er af en toe een gladioterm of La-
tijnse spreuk tussendoor glipt.  
En soms een krachtterm. Immers: homines 
sumus, non dei. Mensen zijn wij, geen go-
den� 
Arbo wetgeving of een Partij voor de Die-
ren kende men toen nog niet� 
 
 

 
Boven: de Murmillo (zwaardvechter) heeft de 
Retiarius (met vangnet en drietand)  in het 
zand doen bijten. Nico daarbij in de rol van 
Retiarius� 
 

De Roermondse Venatione3 
 
De schaaktechnische verslaglegging terza-
ke is ditmaal geïnspireerd door de pikorde 
zoals die in het kamp der gladiatoren werd 
gehanteerd. Men oefende met houten wa-
pens op een bijna 2 meter lange paal, de 
palus. De beste vechtersbazen oefenden bij 
de eerste paal en kregen derhalve de titel: 
primus palus. De volgende werden de se-
cundus palus (tweede paal) enz. geheten. 
Het spits wordt dan ook afgebeten door 
Geert, die in de Roermondse Arena enige 
soortgenoten ontmoette. 

                                                 
3 Venatione�jachtpartij, mensen (bestiarii) tegen wilde 
dieren, of dieren onderling: leeuwen, tijgers, nijlpaar-
den, krooks, panters.  
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Doch die middag bleek de Tegelse Tijger 
daardoor een tandeloze� 
 
Primus Palus 
 

□ Geer �t� Hovens (1972) 

■ Gerard Roufs (1980) 
 
In een domus-hortus-culina4 variant van de 
Siciliaan, kan Gerard al snel de bevrijdende 
opstoot d5 plaatsen. Op slag 14 wordt 
Geert rechts in de flank getroffen en geeft 
de h2 pion prijs. Klein beetje bloed aan de 
palus dus. Dan laat G. (H.) na 32 zetten de 
dekking definitief zakken en biedt G. (R.) 
zijn onbeschermde strottenhoofd aan ter 
doorklieving� 
 

XABCDEFGHY 

8-tr-+-+k+( 

7+-tr-+pzpp' 

6-+-+p+l+& 

5zP-+p+-zP-% 

4q+-+-zP-+$ 

3+-zP-+-+-# 

2P+-wQ-+L+" 

1+-tRR+-+K! 

xabcdefghy 

Strotstelling na 33.bxa5? 
 

Verliest op slag. 33.c4 had meer tegenge-
sparteld. Nu gaat evenwel ook nog c3 ver-
loren en wordt wits damevleugel kortge-
wiekt. Drie zetten later werd de Tijger tot 
vloerkleedje gedegradeerd� Deksels! 
 
Homo sapiens non urinat in ventum!5 
(En ook katachtigen plassen maar beter 
beschut) 

                                                 
4 Domus-hortus-culina� huis-tuin en keuken 
5 Homo sapiens etc.� de mens moet niet tegen de wind 
in plassen of: probeer niet het onmogelijke te doen� 

 

 
Verder.  
Vanwege nijpend personeelsgebrek had ik 
die dag good-old Peter S. uit de Blerickse 
mottenballen gehaald. Vele malen club-
kampioen en een geduchte versterking. 
 
Secundus Palus 
 

□ Narcis Sofic (1931) 

■ Peter Schoeber (2033) 
 
Waarschijnlijk rook Narcis onraad en 
vluchtte daarom in het innocente damepi-
onspel. Al snel verdwenen de domina�s van 
het bord en er ontwikkelde zich een mono-
tone schaakpot die uitmondde in onder-
staande remisestelling. 

XABCDEFGHY 

8r+-+-+-+( 

7+p+-+-tr-' 

6-+p+nmk-+& 

5+p+p+p+p% 

4-+-+pzP-+$ 

3zPNzP-zP-zPP# 

2-zP-+-mK-+" 

1+R+-+-tR-! 

xabcdefghy 

niets meer an het handje slotstelling 
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Door. 
 
Tertius Palus 
 

□ Piet P.W. Thijssen (1869) 

■ Raimund van Alphen (1901) 
 
Ook onze quaestor6 en Raimund produ-
ceerden een wat saaie doch degelijke pot 
schaak. Na 34 zetten doet Piet een pion in 
de aanbieding die R. niet 
durft/wil/waagt/overweegt/ (te) nemen. In 
Piets sua lingua Panningia: eerste black 
out. R. wantrouwt de zaak kennelijk en laat 
het boertje ongemoeid en Piet komt er met 
een �black eye� mee weg.  Om op zet 40 

nogmaals dezelfde kleinstaltige agrariër te 

offreren! Nu tast de Roermondenaar wel 
gretig toe. Verdraaid! 
 

XABCDEFGHY 

8-+l+rwq-mk( 

7+-+-+-zpp' 

6p+p+-+-+& 

5zP-snpzPp+-% 

4-+-+-zP-+$ 

3+N+Q+LzPP# 

2-+-+-+K+" 

1tR-+-+-+-! 

xabcdefghy 

tweede black out stelling na 40�¤b7xc5 
 

Het blijkt allemaal weinig zoden aan de 
dijk te zetten. Immers is de zwarte loper 
geen sieraad voor de positia nigra en even 
later besluiten beide kemphaantjes tot een 
Pax Ruramundae Minor.  
Een kleine Roermondse vrede inderdaad. 

                                                 
6 quaestor�hij die waakt over de penningen 

De volgende a.u.b.! Maar eerst even een 
blik op de zwoegende, bona fide Piet. Alles 
moet kloppen! Toch?  
 

 
 

�Ik mis heej � 0,11. Wie kin det?� 
 
 

Quartus Palus 
 

□ Melvin Smit (1825) 

■ Bas van der Grinten (1950) 
 
Ab Actis7 Bas beleefde in schaaktechnisch 
opzicht een middagje dat hij ongetwijfeld 
niet gaat bijschrijven aan de debetzijde van 
zijn �Grote Boek met het Gedenkwaardige  
Partijenoverzicht van Schaker Bas.� Voor-
alsnog loopt een Groenveldindiër gesmeerd 

voor B. Er is kennelijk sprake van denktijd-
tekort wanneer hij op zet 31 de f4 pion in-
levert. Twee zetten later trilt gans Roer-
mond op zijn grondvesten� 
Een volgende onvoorzichtigheid van de 
Venlonaar nl. biedt Melvin de kans stante 
pede om na zijn veni en vidi het vici8 te la-
ten volgen. 
 

VVV stelling na 33�¥g7-h6? 
 

                                                 
7 ab actis�secretaris 
8 veni,vidi,vici�ik kwam, ik zag,  ik overwon. Zo snoefde 
Julius C. in een brief aan een vriend, toen hij de slag bij 
Zela in 47 voor J.Chr.tegen Pharnacus II van Pontus 
zegevierend had afgesloten. In het Venloos dialect voegt 
men vaak toe: �Stik maar met dien fietske�. 
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XABCDEFGHY 

8-+-tr-trk+( 

7+-+-+-+-' 

6-+q+-+pvl& 

5zpp+l+-+p% 

4-+-zPp+-+$ 

3zP-zP-sN-+P# 

2-vL-wQ-zPP+" 

1+R+-tR-mK-! 

xabcdefghy 

 

Ziet u het? Juist! Melvin kan nu spijts de 
paardenpenning toeslaan met: 34.¤xd5! 
¥xd2 35.¤e7+ ¢h7 36.¤xc6 ¥xe1 
37.¦xe1 ¦d6 38.¤e5 ¦e6 39.¦xe4...  
 
Acta est fabula, het spel is afgelopen. Afge-
lopen? Nee hoor, M. laat deze kans liggen 
met 34.£e2 maar ¦f7? biedt hem nogmaals 
de kans te slaan op d5 en aansluitend op e4. 
Deze klap kwam Bas niet meer te boven. 
Drommels! 
 

 
 
 
Inderdaad, vergissen blijft menselijk. 
 
 
 
 

Quintus Palus 
 

□ Marc van der Lee (1831) 

■ Rob Loose (1854) 
 
Beide adversarii haalden een eigen brouw-
sel van de Spaanse Opening uit hun 
schaakkelder. Het geheel had een flauwe 
afdronk, totdat Marc een pion inboette. 
Enige zetten later plant Rob meedogenloos 
zijn dolk in M.�s ingewanden nadat Marc 

eventjes onachtzaam zijn Rex Albus van h1 
naar g1 speelde. 
Rob aanvaardt de invitatie en steekt toe: 
 

XABCDEFGHY 

8-tr-+-trk+( 

7zp-zp-+p+-' 

6-+pzp-wq-zp& 

5+-+-vl-zp-% 

4-+-+P+-+$ 

3+-sNQ+-zPP# 

2PzP-+R+P+" 

1tR-+-+-mK-! 

xabcdefghy 

dolkstootstelling na 20.¢h1-g1? 
 

20�¦xb2(!) 21.¦xb2 ¥xc3 22.¦f1 £f4+ 
(gemist Marc?) 23.£xd4 ¥xd4+ 24.¦ff2 
¦e8 25.¦be2 f5! 0-1 
0-1? En het reddende Vanderleetje dan?  
Ad impossibile nemo tenetur9. Zelfs hij. 
Het fraaie Venlose equivalent van het hou-
ten paard dat je niet kunt laten kakken, kent 
u al. Ik weet er nog een: �Hoos maar ens 
asse genne nek hebs�. Hoest maar eens als 
je geen hals hebt.  
Dat kan ook Marc niet eens. Meer schaak! 
 

                                                 
9 Ad impossibile� etc.� Niemand wordt geacht het 
onmogelijke te doen.  
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Sextus Palus 
 

□ Lars Strolenberg (1625) 

■ Nico van der Hoogt (1838) (octavi-
on) 
 
Hier speelde net als in de vorige ronde het 
thema junior versus senior, ofwel jeugd 
versus oude hap. Lars nam tegen zoveel 
routine uiteraard geen enkel risico en kwam 
met een gesloten Siciliaan op de proppen. 
Het enige dat ik die middag bereiken kon, 
was een adstructie van het dichtgeschoven 
karakter van deze openingsopzet.  
 

XABCDEFGHY 

8-+-+-+k+( 

7wq-+l+-+p' 

6-+-+p+p+& 

5+-+pzPp+-% 

4-+pzP-zP-+$ 

3+pzP-+-zP-# 

2rzP-+-+-zP" 

1+RwQL+-mK-! 

xabcdefghy 

barricadestelling na 32�¦a5xa2 
 

Merk ook de harmonieuze pionnenstructuur 
op. Het oog wil ook wat.  
Penetrare non possibile. Geen doorkomen 
an. Gelijkspel. En nu: oude hap en jong 
hapje gaan schaken� 
 

 

Septimus Palus 
 

□ Wouter Smeets (1859) 

■ Robin Meinders (1786) 
 
Ook Wouter, toch opererend op bekend 
terrein, immers domicilie houdend in de 
Bisschopsstad, zal zijn schaakdagboek niet 
hebben voorzien van vrolijke verhalen. 
Verre van. Wat geschiedde? Welnu, Wou-
ters drama in 3 afleveringen. 
 
Parto primo: Hoe W. listig een boertje bin-
nenprikt. 
 

XABCDEFGHY 

8r+-+r+k+( 

7+p+n+pzpp' 

6pwqpvl-sn-+& 

5+-+p+-+-% 

4-+-zP-sN-+$ 

3+-sN-zP-vL-# 

2PzP-+-zPPzP" 

1+-tRQ+RmK-! 

xabcdefghy 
prik binnen, het is winterstelling na 15�£c7-b6 

 
En W. sloeg toe met: 16.¤fxd5!  cxd5  
17.¤a4 £d8 18.¥xd6 en blikte tevreden 
om zich heen. 
 
Parto secundo: Wouter bereikt een win-
nende stelling. 
Zo�n zeven zetten verder heeft W. niet al-
leen ook nog de zwarte b-boer weten te 
confisqueren, maar daarenboven een excel-
lente stelling te borde gebracht.  
 
Zie daartoe het diagram op de volgende 
pagina.  
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XABCDEFGHY 

8r+-+r+k+( 

7+R+-+pzp-' 

6p+-+-sn-+& 

5+-+p+qsnp% 

4N+-zP-vL-+$ 

3+-+-zPP+-# 

2PzP-+-+PzP" 

1+-+Q+RmK-! 

xabcdefghy 

zonder commentaar�na 25�¤e4-g5 
 

Het beste is nu om eerst het schandelijke 
randpaard via b6 in het spel te brengen en 
dan de dames te ruilen met £b1. De Roer-
mondse Venlonaar ruilt/slaat echter op g5 
en raakt even later zijn e pion kwijt. Zijn 
utulitas verdampt als een koel glas bier in 
de Sahara en hij belandt in een toreneind-
spel waarbij een meerboer geen gewicht 
meer in de waagschaal legt.  
Remise derhalve. Maar dan slaat het nood-
lot nietsontziend toe.  
 
Parto tertio: Wouter treft zichzelf dodelijk 
en wordt gestrekt afgevoerd. 
 

XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-+-' 

6-+-+-+-+& 

5+P+-+-+-% 

4P+-mk-+-+$ 

3+-+p+-+-# 

2-+-+-+P+" 

1+-+-+-mK-! 

xabcdefghy 

noodlotsstelling na 47�¢c5xd4 (toren) 

Het is zo klaar als een klontje; na 48.¢f2 
¢c3 49.b6 d2 gaan deze beide pionnen de 
transformatio tot dame beleven. De nieuwe 
zwarte domina gaat vervolgens de witte 
koning voortdurend belagen. Remise.  
Ja, inderdaad, ware het niet dat Wouter  
met 48.¢f1 verder ging. 
En dat verloor, want nu promoveert Robin 
met schaak� 
Wouters gemoedstoestand laat zich ra-
den� In 2005 heb ik een dergelijke ramp 

toegelicht met een citaat van wijlen Groot-
meester en Denker, Hein Donner. 
Nogmaals. Bij deze. Ter consolatio�10 
 
�In dit verband is het zinvol om even stil te 

staan bij de gemoedstoestand van een verloren 
schaker. Hiervan heeft wijlen grootmeester 
Hein Donner eens een treffend beeld gehou-
wen: 
 
�De schaker die zijn partij verloren heeft. Wie 

zal hem beschrijven? Ik heb hem gezien, on-
machtig te bewegen. Het publiek ging reeds 
heen, de lichten werden gedoofd, en nog zat hij 
verstard op zijn stoel naar het afgeruimde bord 
te turen, omdat hij ¥g2 had overzien. Een tota-
le verstening, waar de omstanders fluisterend 
en op hun tenen langsslopen. Ik heb hem ge-
hoord, hoe hij in godslasterlijke taal om straf 
smeekte. Hij had ¤h5 vergeten, en in zijn ont-
zetting over zichzelf riep hij de verbrijzeling 
over zich af. Onze woorden van troost wierp 
hij vér van zich, honend, en hij eiste belediging 
en kastijding. Van verre heb ik gestaan en met 
afgrijzen gadegeslagen hem die in orgiastische 
razernij bezwoer zich het mannelijk lid te zul-
len uitrukken, omdat hij £f6 had gespeeld in 
plaats van £b6. 
Wat heet berouw? Wat wroeging? Dit is de hel 
der hellen. Gehenna. Het dal van Kai Hin-
non.� 
 
(J. H. Donner in �De Koning�, pag. 113, 1987, 

uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam.) 
 
Mocht U hier met instemming kennis van heb-
ben genomen: voor kastijding kan altijd gratis 
worden gezorgd�.� 
 
                                                 
10 consolatio� troost en steun 
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Tot slot. Een lichtstraal in de duisternis. 
 
Octavus Palus 
 

□ Bas van der Linde (�.) 

■ Guido Faassen (1786) 
 
Post tenebras lux. Na duisternis komt licht 
en daarvoor zorgde Guido nog maar weer. 
Met zijn favoriete Wolgagambiet.  
 
A 57, Wolga-Benkö gambiet 
 
 1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.e3 
g6 6.bxa6 ¥xa6 7.¥xa6 ¤xa6  8.¤c3 d6 
9.¤ge2 ¥g7 10.0�0 0�0 11.a3 b4 11...£b6 
12.¦b1 ¦fb8 13.£c2 ¤d7 14.f4 [14.b3 
¤c7=] 14...£b3³ 15.£xb3 ¦xb3 16.¤a4 
[16.¢f2 ¤b6³] 16...¤c7 : Sc7xd5 17.¤ec3 
¤b6 18.¤xb6 ¦xb6 19.¥d2 ¦ab8 20.¤a4 
[20.b4!? ¥xc3 21.¥xc3 ¤xd5 22.¦bc1 
¤xc3 23.¦xc3 cxb4 24.axb4 ¦xb4 
25.¢f2µ] 20...¦b3 21.e4 ¤b5 [21...¥d4+ 
22.¢h1µ] 22.¦a1 [22.e5 ¤xa3 23.¦bc1 
¤b5µ] 22...¥d4+ [22...¦a8!? 23.¤c3 ¥d4+ 
24.¢h1 ¦xb2 25.¤xb5 ¦xb5µ] 23.¢h1 
¥xb2 24.¤xb2 ¦xb2  diagram a.u.b. 
 

XABCDEFGHY 

8-tr-+-+k+( 

7+-+-zpp+p' 

6-+-zp-+p+& 

5+nzpP+-+-% 

4-+-+PzP-+$ 

3zP-+-+-+-# 

2-tr-vL-+PzP" 

1tR-+-+R+K! 

xabcdefghy 

 
Guido heeft de Wolga voorbeeldig afgeva-
ren. Voor zijn gambietpion druk uitgeoe-
fend op de damevleugel en inmiddels de 
opgeofferde dreumes terugverdiend. En 
houdt de druk op de ketel.  Bas bezwijkt: 

25.¥e3(?) ¥c1 biedt meer tegenstand, of 
ook: [25.¦fd1 ¦b3µ] 25...¦e2 in orde, maar 
steviger: 25...¤c3 en de e-pion is het vol-
gende victima... 26.¦f3 [¹26.¦fe1!? ¦xe1+ 
27.¦xe1 ¤xa3 28.¢g1�+] 26...¤xa3!�+ 
27.¥xc5? een desperado [27.¦xa3 ¦e1+ ] 
27...¤c2 [27...dxc5?!  28.¦fxa3 ¦bb2 
29.h3�+] 28.¦f2 [28.¦a2  28...dxc5 29.h4 
c4�+] 28...¦xf2 [28...¦xf2 29.¥xf2 ¤xa1�+]  
0-1 
 

Molto bene! 
 
Summa summarum: Pionneke 5½, Venlo 2½ 

 
1. G.Roufs  Geert  1-0 
2. N.Sofic  Peter  ½ 
3. R.van Alphen Piet  ½ 
4. M.Smit  Bas  1-0 
5. R.Loose  Marc  1-0 
6. L.Strolenberg Nico (oct.) ½ 
7. R.Meinders Wouter 1-0 
8. B.van der Linde Guido  0-1 
 
En nu staat koploper Geleen ante portas� 
Lectori salutem!  N. 
 
 

 
Dulcia non meruit qui non gustavit amara! 
11  En zo is het maar net! 
 

                                                 
11 Dulcia� etc.�Wie het bittere niet geproefd heeft, 
verdient het zoete niet. 
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Jos Rievers Bas van der Grinten 

Guido Faassen Stephan Thijssen 
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LISB COMPETITIE  RONDE 4 (10 januari 2010) 
 
ZWARTE PIONNEN - VENLO 3 Door Eric Braun 
 
De winter is bar maar op 10 januari was de 
reis naar Roermond zonnig en vlot. Ruim-
schoots op tijd in de Jo Gerris-hal konden 
we op ons gemak aan de koffie. Onderweg 
bleek dat Boeb Jacobs en uw scribent bei-
den geruime tijd in Hilversum hebben ge-
woond! En aldaar hebben we getennist en 
geschaakt, niet gelijktijdig overigens. Leuk, 
dit soort verhalen hoort bij de sfeer van een 
dagje samen uit.  
De wedstrijd tegen de Roermondenaren 
was een echte vriespuntenwedstrijd, wij 
stonden pas op 1 uit 3, Zwarte Pionnen was 
nog puntloos. In de �schaakkamer� van de 

grote sporthal hadden we het rijk alleen, 
dus voldoende ruimte en concentratie.  
 
Binnen het uur waren er al twee partijen 
uit. Sjors Clabbers kreeg van Jos 
Lankreyer (veel voorkomende naam in �.. 

Hilversum) een Schotse partij voorgescho-
teld. Hert verloop was allerminst schots en 
scheef, na een grootscheepse stukkenruil 
tekende men de vrede. Gerard in �t Veld 
speelde een Italiaanse partij tegen de jonge 
Jeroen Klokgieters. Gerard kon prijsschie-
ten tegen Jeroen die te lang doorspeelde. 
Stukje schaakopvoeding Dick? (zie verder-
op) 

Zelf wist ik ook te 
winnen. Kurzpar-
tien speelt uw ver-
slaggever zelden, 
maar Dick Klokgie-
ters gaf wit de kans. 
Al naspelend denk 
je dat schaken ei-
genlijk vrij eenvou-
dig is. Lezer, vergis 

u niet: schaken is een verslaving aan een 
spel dat voor de mens te moeilijk is (maar 
wel zeer fascinerend).Tijd voor een band 
een nummer te maken met de titel �Chess 

is the drug� (leeft Brian Ferry nog?). 
 
Tussenstand 2½- ½ voor de onzen. Gelet 

op de nog lopende partijen konden we op-
timistisch zijn over de beoogde twee 
matchpunten.  
 
Kim Clabbers opende zoals altijd met de 
c-pion. Weliswaar bereikte hij licht voor-
deel, maar de grote tijdsachterstand tegen 
Manfred Roesler noopte tot een puntende-
ling. Boeb Jacobs bracht tegen John Cuij-
pers een Philidor op het bord. John offerde 
materiaal en kreeg dit met rente terug. Deze 
goede belegging deed Boeb in het toren-
eindspel capituleren. 
De tussenstand was nu 3-2 in ons voordeel. 
John de Laat kreeg 1. b4 (Sokolski , be-
naming Orang-oetan zie je niet meer) op 
het bord tegen Jo Mooren, en speelde prima 
tegen. Na kwaliteitswinst zag het er goed 
uit. Helaas miste John een sterke aanvul-
lende voortzetting , waarna het tij keerde. 
Onder druk van de klok ging het initiatief 
over naar Jo. Deze wist, al vluggerend, met 
vaste hand het punt te scoren.  
 
Voor de onzen erg jammer, want we blijven 
in de gevarenzone. Het zal nog spannend 
worden. Vervelend is dat we de laatste 
ronde vrij zijn. De concurrentie kan in de 
voorbereiding de rekenmeesters aan het 
werk zetten.  
 

 

 

Naschrift van de redactie. Uiteindelijk staat Venlo 3 na de slotronde in Roermond op de 
voorlaatste plaats en degradeert niet. Reuver is kampioen in klasse 2B geworden 
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PARTIJEN 
LiSB klasse 2B 2009-10. Datum: 10-01-2010  
 
Wit   In �t Veld, Gerard (1551)  
Zwart  Klokgieters, Jeroen (1166) 
 
1. e4 e5 
2. Pf3 Pc6 
3. Lc4 Lc5 
4. c3 Pf6 
5. d4 exd4 
6. cxd4 Lb4+ 
7. Ld2 Lxd2+ 
8. Pbxd2 d5 
9. exd5 Pxd5   Met ongeveer gelijke 

spel (van de Sterren) 
10. 0-0 Lg4 ? Ongedekt stuk 

11. RTe1+ Pde7 
12. Bxf7+ Kxf7 
13. NPg5+ Kf8 
14. Dxg4 Dd5  Wit kan fluitend zijn 

gang gaan 
15. Pe6+ Ke8 
16. Pxc7+ Kd8 
17. Pxd5 
Hier moet zwart onmiddelijk opgeven. Hij 
speelde nog vier zetten. Een makkelijke pot 
voor Gerard. 

     ___________________ 
             
Wit  Braun, Eric (1688) 
Zwart  Klokgieters, Dick (1505) 
 
1. e4 e5   Zo zoon, zo vader    
2. Pc3   Zwartspelers zijn hier-

van minder gechar-
meerd, omdat wit de  

   hoofdvarianten der 
open spelen vermijdt; 
Pf3 speel ik ook . 

2�., Lc5  Niet erg gebruikelijk, 
maar speelbaar 

3. Pf3 d6  
4. d4 exd4  
5. Pxd4  Van der Sterren be-

oordeelt deze stelling 
als kritiek voor de be-
oordeling van 2..., Lc5  

5�, Pf6  
6. Lg5 h6  
7. Lh4 De7  Voor zwart prefereer 

ik hier het plan 7..., g5 
8 De7. Ontwikkeling 
damevleugel en .....0-
0-0  

8. Dd3 of Pd5  
8�, Lg4 
9. f3 Lh5 ? Zwart had ook kunnen 

terugkeren, waarna wit 
ook prima stond  

10. Pf5 Qf8 
11. Lxf6 gxf6  
12. Pd5  Voor liefhebbers van 

Concours Hippiques  

 
12�, Lg6  
13. Db5+  Dick dacht hier lang 

na, en gaf terecht op: 
het is helemaal uit 
(zwakte b7) 

1-0 
 
Eindelijk weer eens een echt goede partij in 
de externe
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  Interne competitie 2e cyclus 2009-2010 
Stand15-04-2010 

door Geert Hovens 

         
         

No. Groep 1 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Maarten Strijbos   2 2 1 2 1,5 8,5 Kamp 
2 Henk van Gool 0   1 1 2 1 5 
3 Joop Jansen 0 1   0,5 2 1 4,5 
4 Thijmen Smith 0 1 1,5   0,5 1 4 
5 Geert Hovens 0 0 0 1,5   1,5 3 
6 Stephan Thijssen 0,5 1 1 1 0,5   4 

         
No. Groep 2 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Hans Everaars   1 1,5 1,5 1,5 1 6,5 Kamp 
2 Bas van der Grinten 1   0,5 1 1,5 0 4 
3 Nico van der Hoogt 0,5 1,5   1 1 1 5 
4 Piet Thijssen 0,5 1 1   1 1,5 5 
5 Marc van der Lee 0,5 0,5 1 1   1,5 4,5 
6 Willem Suilen 1 2 1 0,5 0,5   5 

         
No. Groep 3 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Hans van Mulekom   1 0 0,5 0,5 0 3 
2 Huub Borghouts 0   1 0,5 1 0 2,5 
3 Wouter Smeets 1 0   1 1 1 5,5 
4 Willy Schmitz 0,5 0,5 0   0,5 0 2,5 
5 Ger van Leipsig 0,5 0 0 0,5   0 1,5 
6 Jan op de Laak 1 1 0 1 1   6 Kamp 
7 Roel Roberts 0,5 1 0 0 0,5 0 2 
8 Zef Hendriks 0,5 1 0,5 1 1 0 5 

         
No. Groep 4 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Sjraar Munten   1,5 1 0,5 1 0,5 4,5 
2 Dick Kappert 0,5   0,5 0,5 1 1 3,5 
3 Gerard in 't Veld 1 1,5   0,5 0,5 1,5 5 
4 John de Laat 1,5 0,5 0,5   0,5 1,5 4,5 
5 Hans Leenders 1 1 1,5 1,5   1,5 6,5 Kamp 
6 Bertram Lietz 1,5 1 0,5 0,5 0,5   4 

         
No. Groep 5 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Ron Vink   1 0,5 1,5 2 1 6 
2 Karl Jacobitz 1   0,5 0,5 0,5 1,5 4 
3 Ad Burgmans 1,5 1,5   1 1 0,5 5,5 
4 Kim Clabbers 0,5 1,5 1   2 1,5 6,5 Kamp 
5 Gerben Oosterbaan 0 0,5 1 0   0,5 2 
6 Mart Dael 1 0,5 1,5 0,5 1,5   5 
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No. Groep 6 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Piet Kuntzelaers   0,5 1,5 0,5 0 2 4,5 
2 Toos Kuijpers 1,5   1 0,5 1 1 5 
3 Jean Paul Joosten 0,5 1   0,5 1 2 5 
4 Freek Heemskerk 1,5 1,5 1,5   0 1 5,5 
5 Sjors Clabbers 2 1 1 2   2 8 Kamp 
6 Rolf Gonsior 0 1 0 1 0   2 

 
No.           Groep 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1 Jos Kempen   
1 0,5   1 1 1 1 

5,5 
Kamp 

2 Peter Timmermans 0   0   1 1 1 1 4 

3 Harry Wuts 0,5 1     1 0,5 0 1 4 

4 Albert Houwen                 0 

5 Peter Smith 0 0 0     1 1 1 3 

6 Jacqueline Verplakke 0 0 0,5   0   0 0,5 1 

7 Patricia van Boekhold 0 0 1   0 1   1 3 

8 Ans Strucks 0 0 0   0 0,5 0   0,5 

 

  
  

  
  

 
 

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

           

 
 

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

 



 30 

LIMIANZ RAPIDTOERNOOI 
 
Henk van Gool wint met 7-uit-7 
 
Op zaterdag 20 maart werd alweer het 7e Limianz- Rapid-toernooi gehouden. Er waren 47 
deelnemers (18 in A-, 29 in B-groep) 
 

Het toernooi is overtuigend gewonnen door Venlonaar Henk 
van Gool met de maximale score van 7 uit 7. Hij versloeg on-
der andere de winnaar van het vorig jaar, Alexander Sokalsky 
(spelend voor Dússeldorf), die met 5 punt beslag legde op de 
tweede plaats.  
Op weerstandspunten eindigde Narcis Sofic, van �t  Pionneke, 
op de derde plaats, voor Geert Hovens en Vladimir Vovchik, 
allen met 4,5 punt.  
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In de B-groep (rating tot 1800) vielen een drietal Brabanders in de prijzen. Winnaar werd Nol 
Heinemans van SV Veldhoven met 6 uit 7. Hij scoorde een half puntje meer dan Harm Fortuin 
uit Mierlo (2e plaats) en clubgenoot Frans Voets, die derde werd.  
.  
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UIT DE OUDE DOOS 
(naar een idee van Joop Janssen) 
Uit: Verzetsmuseum Bulletin, 6e jaargang, nummer 2, november 1997 
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   J E U G D   door Bas van der Grinten 
 
AGENDA 
 
 Zo 25 apr Koninginnetoernooi Blerick (volgens Stappenmethode) 
 Do 29 apr Ontmoeting Jeugd-Senioren in clublokaal LimianZ (20.00-22.00) 
 Za 29 mei Examens Stappenmethode Ald Weishoes (14.00) 
 Zo 30 mei Open Dag activiteiten Ald Weishoes 
 Za 5 juni Vlaaientoernooi in Den Hulster 
 Za 26 juni Slotdag Ald Weishoes 
 6 t/m 14 aug Open Jeugdkampioenschap van Nederland in Hengelo 
 
MEDEDELINGEN 
 
 Het 20e Theo van Spijktoernooi op zondag 11 april is weer prima verlopen. 

In het volgende blad meer hierover. 
 De 5e en laatste ronde van de regiocompetitie van het Vierkant werd op zaterdagmiddag 

13 maart werd in het Ald Weishoes gespeeld.  
Het was een geslaagd evenement met niet minder dan 30 deelnemers (waarvan een flink 
aantal van Venlo). 

 Donderdag 29 april is het weer tijd voor de halfjaarlijkse ontmoeting  
Jeugd-Senioren in ons clublokaal LimianZ. We verwachten dat veel jeugdspelers hier 
aan mee kunnen doen! (ook gezien de vrije dag op 30 april.) 
Aanmelden is mogelijk bij Jacques Faassen of Bas van der Grinten. 

 Wai Keung Liu zal deelnemen aan het NK Jeugd in categorie D, dat van donderdag 13 
t/m zaterdag 15 mei in Rijswijk wordt gespeeld. 
Wij wensen hem alvast veel succes! 

 Vergeet niet onze verenigings-site www.venlose-sv.nl te bezoeken met onder meer veel 
leuke verslagen en foto�s. 

 
 
SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE 
 
Instructeurs: 
Florens Cals  tel. 077-3517993 florens_cals@hotmail.com 
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 
 
 
 

http://www.venlose-sv.nl
mailto:florens_cals@hotmail.com
mailto:kimclabbers@yahoo.com
mailto:sjors64@hotmail.com
mailto:axelplatebsv@hotmail.com
mailto:hsuurhoff@home.nl
mailto:jaquesfaassen@home.nl
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JEUGDCOMPETITIE ALD WEISHOES 
 
De stand na 3 april is als volgt:  
(achter elke naam aantal punten en gespeelde wedstrijden)  
 
Groep 2:  
(2 partijen per wedstrijd)  
 
1. Famke 12,5 (7)  
2. Inge 9,5 (5)  
3. Dominick 9 (6)  
4. Tiem 5 (5)  
5. Daniël 5 (8)  
6. Nils 4,5 (6)  
7. Gino 3,5 (6)  
8. Jasper A 3 (3)  
9. Scott 0,5 (1)  
10. Mimosa 0,5 (7)  
 
Groep 1:  
(1 partij per wedstrijd)  
 
1. Wai 4,5 (6)  
2. Miki 4 (6)  
3. Luca 4 (7)  
4. Jasper H 4 (8)  
5. Victor 3 (8)  
6. Isabel 1,5 (7) 
 
Helaas heeft Isabel zich inmiddels afgemeld als lid. 
 
Alle uitslagen zijn te vinden op de website van onze club: http://www.venlose-sv.nl . 
 
REGIOCOMPETITIE 
 
Op 13 maart vond de vijfde en laatste ronde plaats van de regiocompetitie. Er waren maar 
liefst 30 spelers naar het Ald Weishoes gekomen. 
Uitslagen van de Venlose spelers zijn: 
 
Stap 1 
Selim Öztürk (SV) - Jasper Adriaans (V) 0-2 
Gino Driessen (V) - Jasin Asfour (B) 1-1 
Scott Ploos van Amstel (V)- Tiem Spitz (V) 2-0 
Niels Rijk (V) - Mimosa Spitz (V) 2-0 
 
Stap 2 
Daan Houwen (H) - Femke Kovacs (V) 0-2 

http://www.venlose-sv.nl
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Inge Rijk (V) - Tim Beelen (H) 0-2 
 
Stap 3 
Jasper Hendrickx (V) - Nicole v Gellecom (SV) 1-0 
Miki Nieczyporowski (V) - Niels Buijssen (H) 0-1 
 
Stap 4 en hoger 

 
 
 
 

 
 
Uiteindelijk vielen 3 spelers van onze club in de prijzen. 
 
Jasper Hendrickx werd eerste in de groep stap 3, Jasper Adriaans en Femke Kovacs, werden 
derde in hun categorieën. 
 
De uitslagen, veel foto�s, het wedstrijdschema en de adressen zijn te vinden op de website:  
http://regiocompetitie.blogspot.com/ 
 

Joey v Kuijck (SV) - Florens Cals (V) 0-1 
Wai Keung Liu (V) - Frans Hol (B) 0-1 

http://regiocompetitie.blogspot.com/
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