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CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2010-2011  nr. 2 
 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  
 Zef Hendriks zef@ziggo.nl 
 Blauwe Keiweg 2     06-22547784 
 4818 CH  Breda 
 R.Vink                                                    ronvink@home.nl 
 Waterleidingsingel 61     077-3514644 
 5915 VT Venlo 
      

Internet: www.venlose-sv.nl 
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INHOUD     
 
Ontwerp omslag Marc van der Lee 
Programma t/m 9 januari 2010 Peter Smith 
Personalia / mededelingen Peter Smith 
Externe Competitie KNSB Venlo 1 Henk van Gool 
OLS voor Viertallen Henk van Gool 
Externe Competitie LiSB Venlo 2 Nico van der Hoogt 
De Gesloten Venlose Marathon  Snelschaak  Zef Hendriks 
Kampioenschappen  
Remise!? Boeb Jacobs 
ELO Rating Ger van Leipsig 
Interne competitie Geert Hovens 
Ontmoeting Jeugd - Senioren Peter Smith 
Jeugd Bas van der Grinten 
Ledenlijst november 2010 Bas van der Grinten 
 

PROGRAMMA    
 
November 2010 
04-nov-10 don. interne competitie  
11-nov-10 don. interne competitie  
13-nov-10 zat. Jeugd - Senioren Ald Weishoës 
18-nov-10 don. interne competitie  
20-nov-10 zat. 3e ronde KNSB-bondscompetitie RSR Ivoren Toren - Venlo 1 
21-nov-10 zon. 2e ronde LiSB-bondscompetitie Venlo 
25-nov-10 don. interne competitie  
December/Januari 2010 
02-dec-10 don. interne competitie   
09-dec-10 don. interne competitie   
11-dec-10 zat. 4e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo-LSG 2 
12-dec-10 zon. 3e ronde LiSB-bondscompetitie o.a. DJC Stein 2-Venlo 2 
16-dec-10 don. interne competitie   
18-dec-10 zat. 4e Heuvellandreunie Noorbeek 
23-dec-10 don. interne competitie   
26-dec-10 zon. Gongschaaktoernooi Venlo 
27-dec-10 ma. Jeugdkampioenschappen Limburg (t/m 30dec) Valkenburg 
02-jan-11 Zo. Nieuwjaarstoernooi (GP senioren Roermond 
08-jan-11 zat. 5e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo-Zukertort Amstelveen 
09-jan-11 zon. 4e ronde LiSB-bondscompetitie o.a. Venlo 2-Schaesberg 1 

 
 
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. : 16 december 2010   

 

http://www.venlose-sv.nl
http://www.lisb.nl
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 PERSONALIA   
  
Aangemeld * geen 
Afgemeld * geen 

 * geen   
Adreswijziging * Zef Hendriks verhuist naar Blauwe Keiweg 2, 4818 CH  
  in Breda. Zijn telefoonnummer blijft 06-22547784. 
Naamwijziging * O. Alkhazashvili-Montignies wordt gewijzigd in 
  O. Alkhazashvili 
  
 

MEDEDELINGEN    
 
 De LiSB competitie is weer begonnen op 24 oktober. Het tweede team kopieerde de 

start van het vorig seizoen door met 5-3 te verliezen tegen Hoensbroek ME. Zie elders in 
dit nummer voor het verslag.  
Het derde team verloor ook, met 4-2 van HSDV.  
Het vierde team verloor weliswaar, met 2,5-1,5, maar haalde in één ronde meer punten 

dan vorig jaar in het hele seizoen.  
 In het Hutton toernooi voor jeugdteams van de regionale bonden, op 23 oktober in Hel-

den gehouden, hebben van onze club twee spelers meegedaan: Guido Faassen en Thij-
men Smith. In hun categorie (A) zijn ze met hun team derde geworden. In totaal klasse-
ment haalde de Limburgse bond de vierde plaats. In de rubriek Jeugd vindt uw meer 
nieuws hierover. 

 In het Open  Limburgs Snelschaakkampioenschap voor Viertallen heeft de Venlose 
vertegenwoordiging de eerste plaats gehaald. Zie het verslag elders in dit clubblad. 

 Donderdag 11 november werd de eerste wedstrijd voor de Avondcompetitie gespeeld. 
Venlo 1 verloor met 1-3 van Venlo 2. De uitslagen:  

Bertram Lietz -  Jan op de Laak  0-1  
Ger van Leipsig -  Wouter Smeets  1-0  
Joop Jansen -  Roel Roberts  0-1  
Sjraar Munten - Gerard in 't Veld  0-1 

 Dertien november vond de ontmoeting Jeugd-Senioren in het Ald Weishoes plaats. De 
jeugd won met 11-9. De uitslagen en de foto�s staan in dit blad. 

 Op zaterdag 27 en zondag 28 november zijn twee interessante toernooien voor de jeugd. 
Zaterdag is in de aula van de TU/Eindhoven het 16e Open Nederlands Rapid 
Kampioenschap voor de jeugd. Hoewel het een Nederlands Kampioenschap is, kan 
iedereen zich inschrijven.  
Zondag 28 november is in Sittard alweer het derde DSM Jeugdschaaktoernooi, met 
interessante prijzen en een internationaal deelnemersveld. Het behoort tot het jeugd 
Grand Prix circuit in het seizoen 2010 � 2011 van de Limburgse Schaakbond. 

Voor meer informatie over beide toernooien, zie de rubriek Jeugd in dit blad. 
 Het Persoonlijk Jeugdkampioenschap van Limburg zal van maandag 27 t/m donder-

dag 30 december in plaats vinden in het Franciscusoord in Valkenburg. Verdere bijzon-
derheden volgen zo spoedig mogelijk. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 1     door Henk van Gool 
WAGENINGEN 1 VLG ADVOCATEN  - VENLO 1 
 
KLASSE 1B: EEN NIEUWE KENNISMAKING 
 
Na twaalf jaren afwezigheid had Venlo 1 op zaterdag 25 september een hernieuwde  
kennismaking met de eerste klasse KNSB. In het mooie rivierengebied boven Nijmegen 
moest Venlo de strijd aanbinden met het Wageningen van topgrootmeester Jan Timman. 
Een stevige kluif zo bij aanvang van het nieuwe schaakseizoen.  
 
In het schitterend gelegen hotel de Wageningsche Berg (uiteraard gelegen op de Wagening-
se berg) verzamelden de Venlose manschappen zich al vroegtijdig om zich nog even men-
taal op de wedstrijd voor te bereiden. Het prachtige uitzicht op de Nederrijn vanaf het hoog-
gelegen terras van het hotel bracht de nodige rust in het hoofd. 
Hotel de Wageningsche Berg staat bekend om haar prachtige vergaderzalen. Eén van deze 

zalen vulde zich met schakers van heinde en verre. Er stonden immers maar liefst drie wed-
strijden op het programma. De ambiance gaf het gevoel alsof er een groot toernooi  
plaatsvond. 
 
Op papier is Wageningen een middenmoter in KNSB klasse 1B, hoewel met name Jan 
Timman de gemiddelde rating van dit team flink omhoogstuwt. Bovendien kunnen een aan-
tal spelers binnen ons team meer aan dan hun rating doet vermoeden. Ik achtte ons daarom 
beslist niet kansloos om een goed resultaat tegen Wageningen neer te zetten. 
 
Helaas was Maarten die dag afwezig en dat deed zich voelen aan de topborden waar de 
grootste kracht van Wageningen ligt. De eerste vier borden gingen allemaal verloren voor 
Venlo. Echter niet zonder harde strijd. Met name Joep deed op bord 1 van zich spreken door 
Jan Timman urenlang het vuur na aan de schenen te leggen. Hij kwam zelfs dicht bij een 
overwinning, maar onnauwkeurig verdedigen gaf Jan de kans zijn initiatief tegen Joeps ko-
ning op prachtige wijze in de volle winst om te zetten. De partij verdient het om volledig te 
worden weergegeven. 
 
Joep Nabuurs � Jan Timman  Tweepaardenspel in de nahand. 
 
1. e4,e5 
2. Pf3,Pc6 
3. Lc4,Pf6 
4. Pg5,d5 
5. exd5,Pa5 
6. Lb5+,c6 
7. dxc6,bxc6 
8. Ld3,Pd5 
9. Pe4,Pf4 
10. Lf1,f5 
11. Pec3,Lc5 
12. d3,0-0 
13. g3,Te8 
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14. Le3?! Een lichte onnauwkeurigheid, 14.a3 of 14.Dd2 (om ontsnappingsruimte op d1 
te maken voor de koning) houdt het evenwicht voorlopig in stand. 

14..,Lxe3 
15.fxe3,Db6 
16.Dc1,Pd5 
17.Pd1, (zie diagram) 
 

17..,La6?! Veel sterker is 17..,f4! Wanneer wit dan bij-
voorbeeld 18.e4 speelt (om de e-lijn gesloten te houden) 
volgt 18..,Lg4! 19.Pf2,Lf3 20.exd5,e4 21.dxe4,Lxh1 en 
zwart komt een kwaliteit voor omdat 22.Pxh1 niet mag we-
gens 22..,Txe4+ met mataanval. Wit kan op zet 18. het beste 
Lg2 spelen en pion e3 weggeven, waarna het althans materi-
eel gelijk staat maar zwart positioneel natuurlijk een over-
wegende stelling heeft. 
Na zwarts 17e zet ontworstelt Joep zich gaandeweg aan de 
druk, waarna de materiële voorsprong een rol gaat spelen. 
 

18.Pbc3,Tad8 
19.Le2,Pxc3 
20.Pxc3,c5 
21.0-0,Tf8 
22.b3,Pc6 
23.Pa4,Dc7 
24.Pxc5 Daar gaat pion nummer twee. Het witte voordeel groeit gestaag.  
24..,Lc8 
25.c3,Kh8 
26.b4,Pe7 
27.a3,f4 Jan gooit er een derde pion tegenaan om spel op de koningsvleugel te krijgen. 
28.exf4,Lh3 
29.Tf2,exf4 
30.Txf4,Pd5 
31.Txf8,Txf8 
32.Dd2,Df7 
33.Pe4,h6 
34.c4,Pe7 (zie diagram) 
 

Wit staat op winst maar zwart oefent nog een lastige druk uit 
over de f-lijn. Wellicht is 35.d4 met het idee 36.Dd3 37.Lf1 
38.Lg2 39.Tf1 een plan om het zwarte tegenspel dood te 
leggen. Mede onder tijdsdruk doet Joep wat zetten om de 
tijdcontrole te halen, maar geeft Jan daarmee de kans veld 
d4 te blokkeren. 
 
35.Df4,De8 
36.De5,Tf5 
37.Dd4,Pc6 
38.De3,De5 
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39.Tb1,Pd4 
40.a4,h5 
41.b5,h4 
42.a5,Pc2 
43.Dxa7?! veiliger was 43.Dd2 Nu wordt de dame van de verdediging afgesneden. 
43..,Pd4 
44.Kh1? Volgens Fritz is het torenoffer 44.Lf1,Lxf1 45.Txf1,Pe2+ 46.Kg2,h3+ 

47.Kxh3,Txf1 nog het beste voor wit omdat wit er 4 vrijpionnen voor heeft. Ik 
kan me echter voorstellen dat Joep dat niet aandurfde. Hij kiest ervoor de loper 
te geven maar mist daarbij de mooie slotcombinatie die Jan voor hem in petto 
heeft: 

44�,Pxe2 
45.Pf2 (zie diagram) 
 

45�,Pxg3+! 46.hxg3,Lg2+! 47.Kxg2,Dxg3+ 

48.Kf1,Dxd3+ 49.Kg2,Tg5+ 50.Pg4,Txg4+ 51.Kf2,Tf4+ 
0 � 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de borden 2 t/m 4 deden Thijmen, Rainer en Henk hun best een goed resultaat neer te 
zetten. Hun opponenten bleken die dag echter te sterk en ook zij incasseerden dus een ne-
derlaag. 

  
 Mijn hoop was gevestigd op de borden 5 t/m 10 omdat de speelsterkte van onze opponenten 

daar beduidend lager was. Inderdaad zag de score er hier anders uit, maar het was te weinig 
om de vier nederlagen op de bovenste borden te compenseren. 

  
 De leider van het zestal was Rudi en die deed met wit wat van hem verwacht mocht worden: 

een klein voordeeltje tot winst voeren. Uiteraard was hierbij wel de hulp van de tegenstan-
der geboden. 

Na een rustige Slavische ruilvariant laat de zwartspeler met 
19..,Pa7? De dekking van pion e5 varen. Rudi profiteert 
meteen: 20.Txc8,Txc8? (dit kost zelfs een pion. Na 
20..,Pxc8 21.Dc3 staat wit echter ook veel beter) 
21.Txc8,Pxc8 22.dxe5,fxe5 23.Dc3 met dubbele aanval. 
Pion e5 gaat verloren.  
Het eindspel was daarna een makkie voor Rudi. 
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Ook de echtgenote van Rainer, Ololi Alkhazashvili, deed in haar debuutwedstrijd voor  
Venlo van zich spreken. Ze slaagde erin een gedekte vrijpion op c5 te creëren waarna ze de 
pot netjes won. Helaas kan ik geen beelden van de partij leveren. 

  
 Carsten Fehmer hield met de in Krefeld van hem bekende oerdegelijke spelstijl zijn 

opponent in bedwang. Remise. 
 Ook Peter slaagde erin het spel van zijn tegenstander te neutraliseren en een remise uit het 
vuur te slepen. Joachim en Piet (Boonen) hadden het moeilijk. Joachim ging ten onder aan 
een sterke opponentiële druk over de d-lijn terwijl Piet vlak na de opening een pion ver-
blunderde en er daarna eigenlijk niet meer aan te pas kwam. 

  
 Het eindresultaat viel dus niet mee: 7-3 voor Wageningen. 
 Het was echter wel duidelijk dat een aantal spelers bij ons zo bij aanvang van het seizoen 

wedstrijdritme misten. Hopelijk gaat dat de komende wedstrijden beter. 

 Wageningen � Venlo 

 1. Jan Timman (2584)  - Joep Nabuurs (2215)  1 - 0 
 2. Hendrik Marks (2232)  - Thijmen Smith (2087)  1 - 0 
 3. Yochanan Afek (2302)  - Rainer Montignies (2254)  1 - 0 
 4. Sander van Eijk (2316)  - Henk van Gool (2183)  1 - 0 
 5. Fred Jonker (2146)  - Rudi van Gool (2226)  0 - 1 
 6. Erwin Oorebeek (2095)  - Joachim Guddat (2141)  1 - 0 
 7. Bert Torn (2137)   - Carsten Fehmer (ngr)*  1/2 
 8. Jeroen Franssen (2073)  - Peter Schoeber (2059)  1/2 
 9. David van Eekhout (2125)  - Ololi Alkhazashvili (ngr)*  0 - 1 

10. Kees Stap (2094)  - Piet Boonen (1932)   1 - 0 
 
* ngr  = heeft nog geen KNSB rating 
 
 
KNSB COMPETITIE RONDE 2     door Henk van Gool 
VENLO 1 - HWP SAS VAN GENT 
 
(ietwat) GEFLATTEERDE NEDERLAAG 
 

Twee weken na de nederlaag tegen Wageningen ging Venlo 1 er weer eens goed voor zit-
ten. De degradant uit de meesterklasse, HWP Sas van Gent, kwam op bezoek met in de ge-
lederen een grootmeester, twee IM�s en een keur aan FIDE-meesters. Vooraf werd deze 
wedstrijd dan ook als vrijwel kansloos voor Venlo beschouwd. Het bleek echter dat de Ven-
lonaren een stuk geconcentreerder speelden dan tegen Wageningen en halverwege de wed-
strijd dacht ik dat een 5-5 gelijkspel tot de mogelijkheden behoorde. Totdat er in de topper 
Paul Motwani - Maarten Strijbos het volgende gebeurde�maar voordat ik die partij be-
spreek moet ik beide spelers even in bescherming nemen: Maarten had nog tot half 12 ge-
werkt en was (kennelijk) met zijn hoofd niet bij de wedstrijd. En Paul was het slachtoffer 
van zijn TomTom, waardoor hij een half uur te laat in de speelzaal verscheen. Wat was na-
melijk het geval: De TomTom had hem naar de Kaldenkerkerweg in Tegelen gestuurd dat 
tegenwoordig ook de gemeente Venlo is. Daar klampte hij in paniek een vrouw aan, die na 
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telefonisch overleg met mijn ouders zo vriendelijk was Paul naar de Kromme Schuuver te 
rijden. Ook Paul was (derhalve) met zijn hoofd niet bij de partij. 
 
Paul Motwani � Maarten Strijbos 
 
Na een gesloten Siciliaan ontstond de volgende stelling 
 

Hier is 20.Pa3 de aangewezen zet om druk te zetten op b5 en 
paard e2 met de dame gedekt te houden. Na het gespeelde 
20.Pd2? staan er twee ongedekte stukken op de e-lijn. Nu 
kan Maarten met 20..,Te8 in het voordeel komen. Hij kiest 
echter voor 20..,De8?! Wat Paul een ontsnappingsmogelijk-
heid geeft. Wanneer wit nu 21.Lf2 speelt kan Maarten niet 
slaan op e2 wegens 22.Tae1 met dameverlies. Paul produ-
ceert echter 21.Tf3??  
Nu kan Maarten het meteen uitmaken met 21..,Pb4! Immers 
na    22.cxb4,Lxf3 23.Pxf3,Dxe3+ staat hij een gezonde 
kwaliteit voor. Helaas ziet Maarten het niet en speelt  
21..,f5?! Ook Paul is zich nergens van bewust waardoor het  
thema zetten lang in de stelling blijft zitten. 22.g5,Pc5 
23.Td1?,Tf7? (23..,Pb4!) 24.Pg3?,Te7? 
(24..,Pb4!) 25.Lf2?,b4? (25..,Pd8!) 26.Pc4 zie diagram 
26..,Te2?? Geeft pardoes een toren weg, maar inmiddels 
zit zwart al in de problemen. 
27.Dxe2 opgegeven. 1 � 0 
Wat een onvoorstelbare zettenreeks. Normaal zet ik niet zo-
veel vraagtekens maar nu kan ik niet anders.  
 
 

Na deze roulettepartij die voor ons team de verkeerde kant opviel zag ik de bui al hangen. 
Met name de zwartspelers bij ons zagen er niet goed uit.  
 
Rudi werd verrast in de Hollandse opening en had al zeeën van tijd gebruikt om naar een 

oplossing te zoeken. Joep slaagde er in een Siciliaan niet in op tijd zijn damevleugel te ont-
wikkelen en moest lijdzaam toezien hoe zijn opponent de druk versterkte.  
 
Ololi speelde de Nimzo-Indische opening onnauwkeurig en liet haar tegenstander een mach-
tige centrumpositie opbouwen. Alleen Stephan had een gezonde positie door middel van 
aanvallende initiatieven op de damevleugel in een Konings-Indische aanval. 
 
De nadelige zwarte stellingen leken gecompenseerd te gaan worden door de witspelers van 
ons team. Henk, Rainer en Thijmen hadden prettige stellingen terwijl de posities van Peter 
en Joachim nog in evenwicht leken. 
 
 Op een gegeven moment bleek dat de eerste zes borden elkaar qua score in evenwicht gin-
gen houden. Het eloverschil en het verschil in ervaring gaf op de onderste borden echter de 
doorslag. Van elke speler volgt hier een fragment: 
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Henk van Gool � Koen Leenhouts 
 

Zwart is vanuit een damepion opening volkomen overspeeld. 
In opkomende tijdnood dient Henk nog wel nauwkeurig te 
spelen om het volle punt te kunnen incasseren. Hij krijgt 
hierbij hulp van zijn opponent. 
36.Lb2!, (dreigt Dc3) 36..,Pf7? 37.La3! De zwarte dame 
kan geen kant meer op. In plaats van 37..,Pd6 38.e5 met 
stukverlies kiest Koen voor 37..,Dxa3 38.Dxa3,Pe5 
39.Ld7,Pxf3+ 40.Kh1,Tf4 dreigt even mat 41.Lxe6+,Kh8 
42.Dc3+,Pf6 43.Dxf6+ en wit blijft een toren voor. 1-0 
 
 

 
 
Helmut Cardon � Rudi van Gool 
 

Rudi heeft de openingsproblemen aardig weten op te lossen 
maar heeft mede onder tijdsdruk met zijn laatste zet 
(24..,Kg7) een fout gemaakt. De meester slaat toe: 
25.Txd7!,Lxd7 26.Txd7,Kf6 27.Pd4,Te8 28.Lxe6! die lo-
per mag niet genomen worden wegens 29.Pd5+ en wit blijft 
twee pionnen voor. Met twee pionnen voor de kwaliteit + 
een flinke aanval is de zaak gelopen. Er volgt nog 28..,Ph6 
29.Pd5+,Kg6 30.Td6,Kg7 31.Pc6,Ta8 32.h3,Kf8 
33.Kc1,Pf7 34.Lxf7,Kxf7 35.Pe5+,Kg7 36.Td7+,Kg8 
37.g4,fxg4 38.hxg4,Tb8 39.g5,b5 40.Pg4,Kh8 41.Pgf6  
zwart geeft op. 1 � 0 

 
 
Rainer Montignies � Thibaut Vandenbussche 
 

Rainer en Thibaut hebben na een Reti-opening een eindspel 
bereikt dat bij correct spel waarschijnlijk remise is. Thibaut, 
bang voor 29.Pc4 en 30.Pxa5, speelt nu 28..,Ld5? en komt 
juist daardoor in een verloren eindspel terecht. Correct was 
28..,Ke7 
29.Txg4,fxg4 30.Pf1,Kf6 31.Pg3,Lf7 32.Kc3,Lg6 
33.b4,axb4 34.Kxb4,Ld3 35.Kc3,La6 36.Kd4,Ke6 
37.Ke4,Lc4 38.f5+,Ke7 39.Pxh5  
en nadat ook de zwarte g-pion is opgeruimd hebben de witte 
vrijpionnen ruim baan.  
1 � 0 
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Thibaut Maenhout � Joep Nabuurs 
 

Een Najdorf-Siciliaan is niet goed verlopen voor Joep. De 
druk op de damevleugel is ondraaglijk. 
23..,Ld7 24.b3,h5 25.Td1,Lc6 offert in arrenmoede de pion 
in de hoop zijn torens te kunnen activeren. 26.Lxc6,bxc6 
27.Txa6  
Joep stribbelt nog een tijdje tegen maar de vrijpionnen op de 
damevleugel geven tenslotte de doorslag. 1 � 0 
 
 
 
 

 
Thijmen Smith � Gunter Deleyn 
 

In een ondoorzichtige partij heeft Thijmen ergens een stuk 
buit gemaakt, maar daar heeft Gunter nog wel een gevaarlijk 
ogende pionnenwals voor terug. Aan Thijmen de taak de 
wals te blokkeren. 
29.Pd5,Lxd5 zo�n machtig paard kun je op den duur toch 

niet laten staan. 30.Dxd5,f4 31.Lb6,Td7 32.Tfe1,Tf5 
33.Dc6,De6 34.Td5,g3 35.Ted1,Tf6 36.Txe5! De zwarte 
pionnenformatie wordt gesloopt, 36..,Dg4 37.Dd5. 
Zwart gaf op. 1 � 0 
 
 

 
Steven Geirnaert � Ololi Alkhazashvili 
 

De problemen voor Ololi ontstaan al in de openingsfase. Wit 
heeft een stevig centrum opgebouwd, maar als zwart hier 
13..,Pf4 speelt met het plan 14..,Pg6 om op het blokkadeveld 
e5 te gaan staan is de stelling ongeveer in evenwicht. Ololi 
speelt echter 13..,Pf6? en komt vervolgens op de konings-
vleugel in de knel. 14.Df3!,h5 15.h4,Lh6 16.Pf5,Pg4 
17.Pxh6,Pxh6 18.Dxh5 en wit heeft een pion buitgemaakt 
bij overwegende stelling.  
Ololi vecht nog tot de 48e zet door maar kan de nederlaag 
niet meer voorkomen. 1 � 0 
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Peter Schoeber � Johan Goormachtigh 
 

Deze Engelse partij staat in het teken van het kreupele witte 
loperpaar. Met name de boodschapper op c1 lijdt een zielto-
gend bestaan. Johan verlost hem uit zijn lijden terwijl hij 
afwikkelt naar een technisch gewonnen eindspel. 
23..,Tc8 24.fxe4,Pxc1 25.Ld1 (Lf1 is misschien iets hard-
nekkiger) 25..,Kf8 26.Ta1,Pd3 27.Le2,Pc5 28.Tc1,Td8 
29.b4,Pxe4 30.Tc7,Td2 31.Lf3,Pd6 32.Txa7,Pxb5 
33.Tb7,Td6 
Wit staat een pion achter zonder enige compensatie.  
De zwakke broeders op e3 en b4 verzekeren zwart de winst. 
0 - 1  

 
Tieme Verlinde � Stephan Thijssen 
 

Na een enerverende partij is de stelling nog steeds in even-
wicht. Met nog 10 seconden op de klok moet Stephan snel 
beslissen.  
Met het �logische� 40..,Lxa3 kan hij de partij de remisehaven 
in leiden. Hij kiest echter voor 40..,Pa1? En moet na 
41.Tc3,Ke8 42.Pd3,Pb3 43.c5,Kd7 44.Tc4,Ta8 
45.Pb2,Kc6 46.Pxa4,Kd5?? 47.Pb6+ het punt alsnog aan 
zijn tegenstander laten. 1 - 0 
 
 
 

 
 
Joachim Guddat � Hans Groffen 
 

Met die gedekte vrijpion op c4 heeft zwart al een plusje, 
maar als Joachim hier 28.Dg1 speelt met het idee op de g-
lijn te verdubbelen, kan hij de stelling misschien houden. Na 
28.Dg2,Pe7! 29.Dxg7,Kxg7 30.e4,fxe4 31.Pxe4,Pf5 
32.Pc5,Pxd4  staat het witte paard ten koste van een pion 
maar marginaal beter. De zwarte stukken zijn ook veel ac-
tiever. Het einde komt nog enigszins abrupt: 
33.Kg1,Kf7 34.Kf2,Tc8 35.Ke3,Pf5+ 36.Ke4,Td8 
37.Pxa6??,Td3 en het is mat in drie. 0 � 1 
 
 

 
Het gevoel na deze nederlaag overheerst dat er meer in had gezeten. We deden niet veel on-
der voor dit team. Als dit de sterkste opponent uit de groep was (elo-gemiddelde 2298) dan 
moeten we onze kansen dit seizoen nog krijgen. Het is alleen de kunst allemaal tegelijkertijd 
goed in vorm te zijn. 
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VENLO 1 - HWP SAS VAN GENT 3 � 7 
 
1. Maarten Strijbos (2321)  - Paul Motwani (2501)  0 � 1 
2. Henk van Gool (2183)  - Koen Leenhouts (2388)  1 � 0 
3. Rudi van Gool (2226)  - Helmut Cardon (2366)  0 � 1 
4. Rainer Montignies (2254) - Thibaut Vandenbussche (2294) 1 � 0 
5. Joep Nabuurs (2215)  - Thibaut Maenhout (2342)  0 � 1 
6. Thijmen Smith (2087)  - Gunter Deleyn (2277)  1 � 0 
7. Ololi Alkhazashvili (ngr) - Steven Geirnaert (2331)  0 � 1 
8. Peter Schoeber (2059)  - Johan Goormachtigh (2218) 0 � 1 
9. Stephan Thijssen (1981)  - Tieme Verlinden (2199)  0 � 1 
10. Jaochim Guddat (2141) - Hans Groffen (2174)  0 � 1 
 
 
OPEN LIMBURGS SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP VOOR VIERTALLEN 
door Henk van Gool 
 

Op zondag 7 november werd door DJZ in paviljoen Berggalm te Noorbeek voor de tweede 
maal het Open Limburgs Snelschaakkampioenschap voor viertallen georganiseerd. Op het 
allerlaatste moment schreef een team van Venlo zich in voor dit toernooi. Dit op initiatief 
van Rainer, die rondsurfend op de website van de LiSB. bij dit toernooi uitkwam. Hij wist 
vervolgens Henk, Rudi en Piet (Thijssen) over te halen een dagje te gaan schaken. 
 
Met Piet aan het roer (stuur) van de auto vertrokken we al vroeg naar het zuiden. Daar  
aangekomen keken we verbaasd in een lege zaal rond. Het bleek dat het toernooi een uur 
later startte dan we dachten. We waren al daar nog voordat de organisatie arriveerde.  
Gelukkig ging de bar net open en konden we in elk geval een kopje koffie of thee  
bemachtigen. Even later kwam een optocht dames met vlaai, soep en stokbrood aanzetten. 
Aan de catering zou het in elk geval niet liggen die dag. 
 
De laatste keer dat ik aan dit toernooi had deelgenomen was in Roermond. Destijds was dit 
toernooi sterk bezet. In Noorbeek was de bezetting iets minder. Op papier bleken we  
(veruit) het sterkste team te vormen. De gemoedelijkheid en gezelligheid ter plekke waren 
echter top. Hulde wat dat betreft aan de toernooiorganisatie en alle deelnemende teams! 
Dat diverse teams dit toernooi als een leuk dagje uit beschouwden bleek ook wel uit de 
teamnamen en het feit dat enkele teams met 5 man (waarvan de reservespeler vaak bedui-
dend minder schaakkwaliteiten had dan zijn teamgenoten) rouleerden. Niettemin zouden 
teams met welluidende namen als �Zug und Zwang�, �die Bauernbremser� en met name �4 

Bier bitte� het ons (wat schraal klinkende team �Venlo�) behoorlijk lastig maken. 
 
Onder leiding van arbiter Rick Wagemakers (wie anders) ging het kampioenschap van start. 
In de eerste ronde boekten we een benauwde 2,5-1,5 zege op DJC 2. Direct hierna kwamen 
we tegen het pittige 4 Bier bitte (Voerendaal) uit en die bezorgden ons prompt een 1-3 ne-
derlaag. In ronde drie kwamen we met een 4-0 tegen DJZ 3 terug in de strijd. 
 
Na ronde drie was de eerste van twee pauzes gepland en hadden we tijd de moeizame start 
te verwerken met een lekker broodje gezond. Daarna begon het iets beter te draaien bij ons. 
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�Zug und Zwang� (MSV-VSM) was in ronde vier de volgende lastige kluif en met enig for-
tuin werd dit team met 3-1 verslagen. Dit was de opmaat voor onze beste prestatie van de 
dag. �t Pionneke 2 (qua sterkte eigenlijk �t Pionneke 1), met o.a. kersvers lid van Venlo Eric 
Schouten in de gelederen, had net een ronde eerder �4 Bier bitte� op 2-2 weten te houden. 
Dat leek een lastige klus voor ons te worden. Dit team, dat later op de dag in de eindstand 
de derde plek wist te veroveren, werd door Venlo echter zonder pardon met 4-0 opzij ge-
schoven. 
 
Halverwege het toernooi stond �4 Bier bitte� nog steeds aan de leiding. Toen we in ronde 6 
een 2-2 gelijkspel tegen die Bauernbremser (DJC) moesten incasseren geloofden we eigen-
lijk niet meer in onze kansen op de toernooiwinst. 4 Bier bitte had de sterkste opponenten al 
gehad en kon niettemin bogen op een voorsprong van 2 matchpunten op nummer twee: 
Venlo. In de pauze overlegden we quasi serieus of we de heren wellicht nog een extra bier-
tje zouden presenteren in de hoop dat ze in de laatste drie ronden behalve bier ook nog pun-
ten zouden morsen. 
 
In ronde 7 deden beide teams hun plicht. �4 Bier bitte� won van DJC 1 en wij pletten ook het 
andere team van �t Pionneke. De achtste ronde bracht echter het wonder waar we stilletjes 
op hoopten. DJC 2 wist �4 Bier bitte� met 2,5-1,5 te verslaan. Plotseling stonden we gedeeld 
aan kop! Door betere uitslagen hadden we zelfs 1,5 bordpunten méér weten te vergaren dan 

�4 Bier bitte�.   
 
Een 3-1 zege in de laatste ronde tegen GESS zou volstaan om de toernooiwinst binnen te 
halen. Die 3-1 kwam er inderdaad, hoewel ook deze uitslag weer zwaar bevochten was. Al-
dus mag Venlo zich een jaartje open snelschaakkampioen van Limburg noemen. Maar dat 
het moeizaam ging valt niet te camoufleren. Het niveau van de Limburgse teams is hoog! 
 
Eindstand:  
1. Venlo    15 26 
2. 4 Bier bitte   14 23,5 
3. �t Pionneke 2   14 21,5 
4. Die Bauernbremser  11 20 
5. Zug und Zwang  11 19 
6. DJC 2    10 21 
7. DJC 1    10 20 
8. De Juiste Zet 1  9 14,5 
9. Gess    8 13 
10. De Juiste Zet 2  8 12 
11. �t Pionneke 1   8 11 
12. SF Geilenkirchen  5 8,5 
13. De Juiste Zet 3  3 6 
 
Persoonlijke scores: 
Rudi van Gool 8,5 uit 9 (bord 3) (topscorer van het toernooi!) 
Rainer Montignies 7,5 uit 9 (bord 1) 
Henk van Gool 6,5 uit 9 (bord 2) 
Piet Thijssen  3,5 uit 9 (bord 4 
 



Hoensbroek M.E. vs. Venlo  II 
 

Ronde I 
 

Seizoen 2010-2011 

 
Door:  Nico van der Hoogt 
 

Harde klappen M.E.1 
 

  Een nieuwe herfst en een nieuw begin. 
En Venlo II in de zijn inmiddels zo ver-
trouwde rol van goedmoedige puntenleve-
rancier, die bereidwillig de tegenstander 
aan diens matchpunten helpt. Het ouwe, 
bekende liedje dus.  
Zou het de sleet wezen? Reeds op de 
heenweg werd er ietwat lacherig gewezen 
op het hoge �mastodontengehalte� van het 
team; ontbraken immers niet Willem en 
Guido. 
Zou het de tegenstander wezen? Immers 
duidelijk lager geëlood. En de voorsprong 

van 2-0 die Bas en Marc in hun reeds tevo-
ren al eerder vooruitgespeelde potten had-
den bewerkstelligd ?2 
Zouden wij helemaal niet zo goed zijn, 
zoals wijzelf denken? 
Ik heb geen flauw idee, beste lezersschaar.  
En nu wordt de slotvraag in mijn vorige 
verslag actueel: �Een verse teamleider 

wellicht? We zullen zien.� Een pittig ge-
sprek met de voorzitter, in navolging met 
V.V.V.�s Jan van Dijk, lijkt onontkoom-
baar. Het grote verschil met de gekwelde 
oefenmeester ligt evenwel in het feit dat 
hij, Jan dus, wèl met een ondermaats team 

moet werken.3 Daar waar ìk over een rijk 

getalenteerde selectie tot mijn beschikking 
heb� Trouwens was er die middag nog 

                                                 
1 �Venlo I knock-out door harde klappen M.E.�→Zo 

luidde de titel boven �t verslag van oud-schaker,  colle-
ga, en collega-captain Ronald Traa, die in 1986  met 
Venlo I  klop kreeg van Hoensbroek M.E.: 5,5-4,5  
Bert, Bas en Nico wonnen wel�  
2 �reeds eerder al tevoren�: abominabel nederlands 
3 �ondermaats team�, hier verschil ik regelmatig van 

inzicht met VVV-adept en medeclublid Sjraar M. Tè 

vaak moet ik mijn ongelijk erkennen. En rondjes geven. 

een andere, zeer opmerkelijke calamiteit. 
Een der lokalo�s meldde rond klokke 4, 

velen verbleven al in het �natte� horecage-
deelte, de bar,  dat Feyenoord met 10-0 ten 
onder was gegaan in Eindhoven.4 Mario 
Beens gemoedstoestand was die zwarte 
zondag dan ook de mijne. En dat gaf mij 
als geroepen mijn inspiratiebron voor dit 
epistel: de voetbalsport. Af & Toe zal ik 
vanuit die hoek een voorzetje inkoppen.  
Tel ze maar!  
 
Ter afsluiting van deze intro laat ik nog-
maals een visionaire Ronald aan het woord 
in �86: 
 
�Deze nederlaag kan gevolgen hebben voor 

de promotie, waarvan menigeen al dacht dat 
dit min of meer slapend te bereiken zou zijn�.  
 
Dàt kan natuurlijk ook nog: we hebben 

zitten slapen. Of een dutje gedaan, passend 
bij senioren�Zzzzzzzzzzzzzzzzz� 

Zelfs deze schaakdroom klopt voor geen me-
ter� 

 

De preliminaire potten 
 

 Marc en Bas waren met hun winstpot dus 
wel verantwoordelijk voor het effect van 
de wet van de remmende voorsprong.  

 

 

                                                 
4 Aanvankelijk werd de boodschapper niet goed snik 
geacht� 
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(De wet van de remmende voorsprong is 
een fenomeen dat door Jan Romein in 
1937 is beschreven in zijn essay "De dia-
lectiek van de vooruitgang", onderdeel 
van de bundel "Het onvoltooid verleden". 
Het verschijnsel is in tal van omgevingen 
toepasbaar zoals teamschaakwedkampen. 
De wet stelt dat een voorsprong op een 
bepaald domein genomen (bijv. in een 
schaakwedstrijd) er vaak toe leidt dat er 
weinig stimulans is om verdere verbete-
ring of vooruitgang op te zoeken, zodat 
een ander je vroeg of laat voorbijstreeft. 
Door te berusten in een voorsprong word 
je geremd om nog verder te gaan. Remise 
vindt men zat.) 

Het zou in dit kader echter iets te ver gaan 
om Bas en Marc de nederlaag aan te wrij-
ven. Maar geheel onschuldig zijn zij niet� 

Schaaktechnische toelichting 

  Tijd om te schaken. Ons eigen �Fan-
toom�5 Marc verricht met Theo de aftrap. 
Gezien M�s  predilectie voor de Ben-Oni 
werd hij met zwart opgescheept.  

Het schakende fantoom M. 

 

 

 

 

 

 

 

Marc is te herkennen aan zijn rechterduim 

 

 

                                                 
5
�Das Phantom�, koosnaampje voor oud stervoetballer 

Roy Makaay bij Bayern M. Hij scoorde net als Marc 
vaak onverwacht vanuit het niets� Tegenstanders tot 
tranen dwingend. 

 

□ Theo Pluijmen (1854) 

■ MARC VAN DER LEE (1880) 

A 70,  Ben-Oni 
Licht & luchtig commentaar: Marc, Nico 
 
1.d4 Pf6 2.Pf3 c5 3.d5 e6 4.c4 exd5 
5.cxd5 d6 6.Pc3 [6.e4 niet: Pxe4 7.Da4+] 
(M) 6...g6 7.e4 Lg7 8.Ld3 0�0 9.0�0 a6 
10.a4 Lg4 11.h3 Lxf3 12.Dxf3 Dc7 
13.Lf4 Pfd7 14.Dg3 Pe5 15.Lxe5 [een 
lekkere afruil voor M!] (N) Lxe5  16.f4 
Ld4+ 17.Kh1 Pd7 18.Tae1 Tae8 19.Lb1 
Db6 20.Te2 Da5 21.Tfe1 Dc7 22.h4 Kg7 
23.h5 Th8 [23...Pf6 was beter 24.h6+ 
Kh8] 24.Dh3 Thf8 25.h6+ Kh8 26.Pd1 
Pf6 27.Pf2 Dd7 28.Dh4 [Afruilen 28.Dxd7 
Pxd7 29.g3 was beter] (M) 28...Ph5 
29.Ph3 Lf6 30.Df2? Diagram  
 

XABCDEFGHY 

8-+-+rtr-mk( 

7+p+q+p+p' 

6p+-zp-vlpzP& 

5+-zpP+-+n% 

4P+-+PzP-+$ 

3+-+-+-+N# 

2-zP-+RwQP+" 

1+L+-tR-+K! 

xabcdefghy 

 

[Beter was 30.Pg5 Dxa4] (M) 30...Dg4 
[De dame dringt onhoudbaar de stelling 
binnen] (M) [En wit kan vanwege de drei-
gingen Lh4 of Pg3+ het veld verlaten.  
Theo speelt, hoewel ernstig geblesseerd 
toch verder en wordt dan als volgt van de 
mat gespeeld:] (N)  31.e5 [31.Te3] 
31...Lh4 32.De3  Diagram op volgende 
pagina.  
 

Bord 4 
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[Het luxe probleem voor zwart is het grote 
aantal winnende voortzettingen dat moge-
lijk is. Keuzestress ligt op de loer: dè 
postmoderne kwelling voor de hedendaag-
se Nederlander. ] 
 

XABCDEFGHY 

8-+-+rtr-mk( 

7+p+-+p+p' 

6p+-zp-+pzP& 

5+-zpPzP-+n% 

4P+-+-zPqvl$ 

3+-+-wQ-+N# 

2-zP-+R+P+" 

1+L+-tR-+K! 

xabcdefghy 

 
M. blijft koel als een kouwe kikker op een 
kale, kromme komkommer en werkt af in 
het netje met:] (N) 32...Pg3+ 33.Kh2 Pxe2 
34.Txe2 dxe5 35.fxe5 [35.Ld3] 35...Lg3+ 
36.Kh1 Txe5 37.Dxc5 Tc8 38.De7 Tc1+ 
39.Pg1 Dh5+ 0�1 
 
 Ook Bas leverde keurig zijn Rybkiaans 
becommentarieerde partij bij me in.  
Na zwarts 16de zet gaat B. aan een levens-
grote kans voorbij en laat John weer ge-
lijkscoren. Omdat de laatste vervolgens 
zijn defensie ernstig verwaarloost, kan de 
gelouterde en gelauwerde Venlonaar toch 
de volle winst binnenoogsten. 
 
 
Bord 3 
 

□ BAS VAN DER GRINTEN (1890) 

■ John Cörvers (1820) 
 
B 63, Siciliaans 
 
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 
5.Nc3 Nc6 6.Bg5 e6 7.Bc4 [7.Qd2 Be7 
8.0�0�0 0�0 9.Ndb5 Qa5=] 7...Be7 
8.Qd2!? h6 [8...Nxe4 9.Nxe4 Bxg5 

10.Nxg5 Nxd4 11.Qxd4 Qxg5 12.Qxd6 
Bd7=] 9.Bh4 a6 10.0�0�0 Nxd4 11.Qxd4 
Bd7!? [11...b5 12.Bb3 Bb7 13.Bg3 e5=] 
12.f4 Bc6 13.f5² b5 14.Bb3 e5 15.Qd3 

b4!? [15...0�0 16.Bxf6 Bxf6 17.Qxd6 Rc8 
18.Qxd8 Rfxd8] 16.Bxf6 Diagram  
XABCDEFGHY 

8r+-wqk+-tr( 

7+-+-vlpzp-' 

6p+lzp-vL-zp& 

5+-+-zpP+-% 

4-zp-+P+-+$ 

3+LsNQ+-+-# 

2PzPP+-+PzP" 

1+-mKR+-+R! 

xabcdefghy 
16...bxc3? [16...Bxf6 17.Qxd6 Qxd6 
18.Rxd6 Rc8±] 17.Qc4!? [17.Qxc3 Bxe4 
18.Bxg7 Rg8 19.Ba4++-] Nog ster-
ker:[17.Lxg7 Tg8 18.Dxc3 Tc8 19.f6! Lf8 
20.Dh3 en de zwarte stelling stort imme-
kaar. (Analyse van Nico�s nieuwe Rybka 
4)] 17...cxb2+ 18.Kxb2 gxf6 19.Qxc6+ 
Kf8 20.Rd3± Qe8 21.Qd5 Rc8 22.Rc3 

Rxc3 23.Kxc3 Rh7 24.Bc4 Rg7!? 
[24...Qb8 25.Rd1 Kg8 26.Bxa6±] 

25.Rb1+- Qc8 26.Rb6 Qe8 27.Rxa6 
Rxg2 28.Ra8 Bd8 29.Rxd8 Qxd8 
30.Qxf7# 1�0 (matdia) 
XABCDEFGHY 

8-+-wq-mk-+( 

7+-+-+Q+-' 

6-+-zp-zp-zp& 

5+-+-zpP+-% 

4-+L+P+-+$ 

3+-mK-+-+-# 

2P+P+-+rzP" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 
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En John liet zich met veel gevoel voor 
humor vermatteren.(Zie ook spotprent!)→ 

Leuk, hè, dat mat. Maar waarom lach ik niet? 
 

Heel mooi allemaal, maar dat waren gelijk de 
enige volle punten. Een tweetal schamele re-
mises zou nog volgen. 
 

Het nederlagenkwartet 

 
 Tja, het valt niet te vermijden, ik moet nu 
enigszins in de rol vervallen van ene Johan 
Derksen, die in het beschouwende, achter-
afwauwelende voetbalprogramma �Voet-
bal International�, zijn vaak in azijn ge-
trokken commentaren het land in stuurt. 
Licht geneutraliseerd door een voortdu-
rend bulderend lachende René van der 

Gijp. O.l.v. een gegeneerde Genée. 
Ach, het is allemaal niet kwaad bedoeld. 
(Nog) geen gele kaarten, hoor. 
Van natrappen is geen sprake! 
 
 

 

 

 

Ook hij windt er vaak geen doekjes om: Johan D. 

Bord 5 
 

□ Piet Thijssen (1890) 

■ Leo Maessen (1939) 
 
Piets malheur is snel beschreven. 1 moment 
van onachtzaamheid kost hem in gelijke stel-
ling de kop. Leo�s counter wordt hem fataal 

na: 20�gxf4 

XABCDEFGHY 

8r+l+qtrk+( 

7zp-+-zp-+p' 

6-zp-zp-zpn+& 

5+-zpPsn-+L% 

4-+P+Pzp-+$ 

3+-wQ-+-vL-# 

2PzP-sN-+PzP" 

1tR-+-+RmK-! 

xabcdefghy 

noodlotsstelling na 20�gxf4 

Enige zet is nu: [21.Lxg6 Pxg6 22.Lxf4 
Pxf4 23.Txf4 Kh8] met een wit plusje. 
Maar de ongelukkige import Panningenaar 
speelt niets en niemand vermoedend: 
21.Lxf4 ?  & ziet tot zijn afgrijzen hoe 
Leo gretig toetast: 21...Pxf4 ! 22.Dg3+ 
Confuus in eigen doel gespeeld. Hardnek-
kiger was:[22.Lxe8 Pe2+ 23.Kf2 Pxc3 
24.Lc6 Pxc6 25.dxc6 Pa4 26.b3 Pb2 
27.Ke3 La6 28.a4 Tac8 29.Tfb1 Pxc4+ 
30.bxc4 Txc6 en zwart heeft inderdaad 
zijn gewonnen stuk weer moeten inleve-
ren, maar behoudt bij 2 + boeren een dik 
gewonnen positie] 22...Pfg6 23.b3 Df7 
24.Tf2 Dg7 25.Taf1 Ld7 26.h3 Dh6 
27.Ld1 Kh8 28.Dc3 a5 29.a3 Tg8 0�1 
Exitus Piet. Tot troost: 
 

Piet, kop op, ein Venloos spraekwoord 
zaet: �Aste �t zoor kriegs, hebste �t zeut te 
verwachte.� (na regen komt zonneschijn). 
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 Het volgende �Venlose� lijk werd wegge-
dragen aan het zesde bord. Daar werd ons 
nieuwbakken teamlid en oud Arxenaar 
Hans van Mulekom slachtoffer van Johns 
dadendrang. Een tijdlang gaat de strijd 
gelijk op. Doch dan laat Hans een witte 
knol zijn veste binnen� Húúúúúú� 
 
Bord 6 

 
□ John Lafleur (1825) 

■ Hans van Mulekom (1850) 
 

1.c4 Pf6 2.Pc3 d5 3.cxd5 Pxd5 4.d4 e6 
5.Pf3 Le7 6.e4 Pxc3 7.bxc3 0�0 8.Ld3 b6 
9.0�0 Lb7 10.De2 Pd7 11.a4 c5 12.La3 
Dc7 13.Tfc1 Tac8 14.e5 Tfe8 15.Le4 c4 
16.Lxe7 Txe7 17.Pg5 Lxe4 Diagram  
 

XABCDEFGHY 

8-+r+-+k+( 

7zp-wqntrpzpp' 

6-zp-+p+-+& 

5+-+-zP-sN-% 

4P+pzPl+-+$ 

3+-zP-+-+-# 

2-+-+QzPPzP" 

1tR-tR-+-mK-! 

xabcdefghy 

 
Deze zet is de oorzaak van de opkomende 
misère. Het opgemelde paard snelt naar 
zijn ideale hippocampus d6, waarna pion 
c4 ten dode is opgeschreven en de zwarte 
veste collabeert. Ach, het inpassen in een 
nieuw team vergt altijd enige tijd. Ook aan 
Hans: ziet Piets spreekwoord!  Goed 
speelbaar was nog:[17...f5 18.exf6 Pxf6 
19.Lxb7 Dxb7 20.Te1 Dd5] 18.Pxe4 Dc6 
19.Tcb1 a6 20.Pd6 Tc7 21.Tb4 Pf8 
22.Txc4 Dd5 23.Txc7 Txc7 24.Dxa6 
Txc3 25.Da7 h6 26.Dxf7+ Kh7 27.Pe8 
Dd7 28.Pf6+ 1�0 
 

�Zijn gedroomde hippocampus� 

Dat zeg ik: �dé 6!� Húúú! 

 

 De tijger is beroerd uit zijn zomerslaap 
ontwaakt. Ik zag en hoorde het al toen we 
hem te Tegelen inlaadden: minder Bruls, 
met sleetse vacht, de ogen doef, slappe 
rafelstaart en tevens trekkend met de lin-
kervoorpoot.6 En ontbraken daar niet 2 
hoektanden? Ook zijn aamborstig hijgen 
voorspelde niets goeds. 
En crèque zo was het; na 22 zetten stak de 
T.T. zijn kop in de strik. En Peter B. mocht 
trekken� 

We moeten toch niet het prefix �voorheen� 
(vh.) uit de kast halen? �Vh. de T.T.�, een 
afschuwelijke gedachte. 
Quatsch! Geert gaat sterk terugkomen. 
 
Bord 2 

 
□ Peter Bruls (1819) 

■ Geert  Hovens (1905) 
 
A 36, Engels 
 
1.c4 c5 2.g3 Pc6 3.Lg2 g6 4.Pc3 Lg7 5.e3 
d6 6.Pge2 Pf6 7.0�0 0�0 8.h3 e6 9.d4 
cxd4 10.Pxd4 d5 11.cxd5 Pxd5 12.Pxd5 

                                                 
6 �en trekkend enz.�→ deed me denken aan mijn vroe-
gere tandarts die trok met zijn linkerbeen� 
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exd5 13.b3 Te8 14.Lb2 Pe5 15.Tc1 Da5 
16.De2 Ld7 17.Lc3 Db6 18.Tfd1 Tac8 
19.Db2 Tc7 20.Kh2 Tec8 Diagram  
 

XABCDEFGHY 

8-+r+-+k+( 

7zpptrl+pvlp' 

6-wq-+-+p+& 

5+-+psn-+-% 

4-+-sN-+-+$ 

3+PvL-zP-zPP# 

2PwQ-+-zPLmK" 

1+-tRR+-+-! 

xabcdefghy 

 
En laat d5 in de steek [20...g5 21.Lxd5 
Dh6 22.Lg2 Lxh3] 21.Lxd5 Da6 22.Dd2 
Tc5 23.Le4 Dd6 ? Diagram  
 

XABCDEFGHY 

8-+r+-+k+( 

7zpp+l+pvlp' 

6-+-wq-+p+& 

5+-tr-sn-+-% 

4-+-sNL+-+$ 

3+PvL-zP-zPP# 

2P+-wQ-zP-mK" 

1+-tRR+-+-! 

xabcdefghy 

Om  ook nog de qual per direct op te ge-
ven: 24.Lb4 b6 25.Lxc5 bxc5 26.Pf3 
Pxf3+ 27.Lxf3 Dxd2 28.Txd2 Le6 
29.Ld5 Td8 30.Tcd1 Lc3 31.Td3 1�0 
 

 

 
 

Comment G.: �Nico, do 

kinsj mich de pot op�. 
   
    �vh. de T.T.� 

 

 Dit, zoals naar ons later bleek, funeste 
scoreverloop bracht de laatstspelende 
Stephan in een lastig must win parket.  
 
Bord 1 
 

□ Stephan Thijssen (1930) 

■ Ger Hahn (1880) 
 
C 88, Spaans, anti-Marshall met Pc3 
 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 
5.0�0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 0�0 8.Pc3 an-
dere zetten om de Marshall te ontlopen 
zijn a4, d4 of h3. d6 9.Pd5 Pxd5 10.exd5 
Pa5 11.d4 exd4 12.Pxd4 Lf6 13.Le3 Lb7 
14.Df3 Le5 15.Tad1 Df6 16.Dxf6 Lxf6 
17.c3 Pxb3 18.Pxb3 Tae8 19.Pa5 La8 
20.Td3 Te5 21.Ted1 Tfe8 22.g3 Te4 
23.b3 Ld8 24.b4 Lf6 (remise-aanbod van 
zwart!)  25.Kf1 g6 26.Ke2 Lg5 Diagram  
 

XABCDEFGHY 

8l+-+r+k+( 

7+-zp-+p+p' 

6p+-zp-+p+& 

5sNp+P+-vl-% 

4-zP-+r+-+$ 

3+-zPRvL-zP-# 

2P+-+KzP-zP" 

1+-+R+-+-! 

xabcdefghy 

 
zwart heeft vanwege zijn druk over de e-
lijn en zijn lopersspan licht voordeel. 
Stephan probeert afruil en dus vereenvou-
diging te voorkomen maar komt daardoor 
van de regen in de drup 27.f4 ? Ld8 
28.Kf2 halsstarriger was 28.Pc6, nu gaan 
er meerdere boeren verloren. Lxd5 
29.Txd5 Txe3 30.T1d3 Te2+ 31.Kf3 
Txa2 32.Pc6 Lf6 33.Pd4 Lxd4 34.cxd4 
Txh2 35.Tc3 Te7 36.Tc6 Ta2 0�1 
De nederlaag was daarmee een feit.  
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 Resteert het tweetal draws. Frans wist 
weliswaar een licht voordeel bijeen te har-
ken, maar nimmer overschreed men de 
remisemarge. 
 

Bord 8 
 

□ Max Mannheims (1644) 

■ Frans Mertens (1887) 
 

D 13, Slavisch afruil 
 
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.c4 c6 4.cxd5 cxd5 
5.Pc3 Pc6 6.e3 Lf5 7.a3 e6 8.Le2 Ld6 
9.0�0 Tc8 10.Ld2 0�0 11.b4 Te8 12.Db3 
e5 13.Pb5 Lb8 14.dxe5 Pxe5 15.Pxe5 
Lxe5 16.Tac1 a6 17.Txc8 Dxc8 18.Pc3 
Dc7 19.g3 d4 20.exd4 Lxd4 21.Lf3 Lh3 
22.Lg2 Lxg2 23.Kxg2 Dc6+ 24.f3 h6 
25.Te1 Txe1 26.Lxe1 b5 Diagram  
 

XABCDEFGHY 

8-+-+-+k+( 

7+-+-+pzp-' 

6p+q+-sn-zp& 

5+p+-+-+-% 

4-zP-vl-+-+$ 

3zPQsN-+PzP-# 

2-+-+-+KzP" 

1+-+-vL-+-! 

xabcdefghy 

 
Totaal niets meer aan het handje zijnde, 
moest Frans berusten in: ½�½ 
 
 Tenslotte; de Grote Baas zelf, N. Ik dus. 
Kwam, zeer bedachtzaam (lees te lang-
zaam) spelend terecht in een kansrijke stel-
ling. Gehinderd door goedbedoelde 
schaaklessen van vroeger (�Sla nooit met 
een loper op a2, h2, h7 of a7. Ze sluiten je 
op en pakken je je loper af!�), sloeg ik niet 
toe op h7� Tja, een goede schaker kent de 

regels, maar een betere speler ook de uit-
zonderingen. (En daarop weer de excep-
ties) 
 
Bord 7 

□ Nico van der Hoogt (1845) 

■ Stef van den Berg (1757) 
 
XABCDEFGHY 

8-+ktrr+-+( 

7zppzp-vl-zpp' 

6-+nzp-+-+& 

5+-+N+q+-% 

4-+-+-zP-+$ 

3+-+-vL-+-# 

2PzPPwQ-+PzP" 

1+-mKR+-+R! 

xabcdefghy 

 
Stef zelf wees me na afloop op: 15.Lxa7! 
En nu de kindtraumatische opsluitvariant:  
 [15.Lxa7 b6 16.Dc3 Kb7 17.Lxb6 cxb6 
18.Db3, essentieel, pion b6 is ten dode 
opgeschreven Dd7 19.Td3 Tb8 20.Dxb6+ 
Kc8 21.Te1 Txb6 22.Pxb6+ Kc7 23.Pxd7 
Kxd7] en wit moet zegevieren. Er kwam: 
15.The1 15...Lf6 16.Pxf6 Dxf6 ½�½ 
 

Niet gezien, een typisch geval van te wei-
nig elo� Of denkluiheid. 
 
Vandaar : Hoensbroek I-Venlo II: 5-3 
 
Zum Tode betrübt: Nico Hier Geerts advies vol-
gend� 

        
 
 
 
 
 
  �hoge (tijds)nood� 

  
 



 22 

DE GESLOTEN VENLOSE MARATHON SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAPPEN  
door Zef  Hendriks 
 

In doorgaans welingelichte kringen wordt gefluisterd dat er al enige tijd een speciale schaak-
wedstrijd aan de gang is. Er schijnt gestreden te worden om het Venlose Marathon Snel-
schaakkampioenschap.  
 
Het vreemde is, dat aan deze wedstrijd nooit enige ruchtbaarheid is gegeven, zodat de erkende 
Venlose schaakmatadoren als Maarten Strijbosch, Henk van Gool en Geert �Tigran� Hovens 

ditmaal achter het net vissen.  
 
Of hier opzet in het spel is, lijkt bij het ter perse gaan van dit nummer nog onduidelijk. Wij 
gaan dit tot op de bodem uitzoeken.  
 

 
 
 
Omdat kennelijk alleen Jan op de Laak en Piet Kuntzelaers op de hoogte waren van het be-
staan van dit toernooi, zijn zij ook de enige deelnemers aan dit kampioenschap. De Venlose 
Marathonkampioen 2010 zal dus hoe dan ook voortkomen uit dit illustere gezelschap.  
 
De heren zijn bij hun wedstrijd te bezichtigen op elke clubavond na de reguliere partijen.  
De tussenstand schijnt op dit moment 167 � 31 te zijn in het voordeel van Jan op de Laak. Wij 
houden u op de hoogte.  
 
Mocht er binnenkort meer saillant nieuws over dit onderwerp naar buiten komen, dan zal de 
redactie niet schromen om met een extra editie van het verenigingsblad te verschijnen. 
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REMISE!?        door Boeb Jacobs  
 

Wind, kou, regen, sneeuw, erwtensoep, de geur van 
worst, bier, apfelkorn, euforie bij winst, �slecht gespeeld� 

bij verlies, een café waar ze met de benen buiten hangen, 

uitkijken naar de inschrijfbevestiging, logies reserveren. 
Een dorp aan zee  versierd met schaakstukken. Kortom 
Corus koorts.  
 
In de aanloop naar januari heb ik onlangs nog eens geke-
ken naar notities van door mij in Wijk aan Zee gespeelde 
partijen. Het zal U, beste lezer, niet verbazen dat hieruit 
geen verbetering aan bestaande theorie naar voren is ge-
komen, ook geen winnende voortzettingen of onweerleg-
bare analyses, maar wel een kort verhaaltje over een 
schaakpartij, dat ik met enige schroom opschrijf. Want ik 
begeef mij hiermee op het terrein van talentvolle schrij-
vers en deskundige verslaggevers die ons clubblad zo 
goed leesbaar maken dat er steeds weer met belangstelling 
naar wordt uitgekeken.  Een pluim voor die mannen. 
 

Ik heb in het Corus Chess Tournement tot nu toe met 36 tegenspelers te doen gehad. Allemaal 
prettige mensen, sportief ook, en sociaal na afloop van een partij. Vooral twee van hen zal ik 
niet snel vergeten.  
De een door haar schilderachtige naam, haar uitstraling en haar titel; de inmiddels tot dame 
gepromoveerde �Lisa Hortensius� toen 12 jaar oud en kampioen van Nederland.  
De ander vanwege zijn wedstrijdmentaliteit. Jan, we kenden elkaar van voorgaande jaren, ge-
trouwd met een leuke vrouw en twee dito kinderen woont, werkt en schaakt in Alkmaar. Naar 
eigen zeggen bij een heel gezellige schaakclub. En dat verbaasde mij nogal want �daarboven� 
wonen toch de kaasschaafvolkeren? En die �Benne zunig�. Daar komt het verhaal vandaan dat 
mensen in hun eigen tuin staan te blaffen om een hond uit te sparen. 
 
Ik speelde tegen Jan in groep 6 de laatste ronde op zondagmiddag om 12 uur. Na enige uren 
kwamen er uitslagen op de borden waaruit bleek dat remise voor Jan voldoende was op 
groepswinnaar te worden en voor mij om niet te degraderen. Tijd om remise voor te stellen 
dacht ik in mijn eenvoud. Maar Jan bleek over dergelijke voorstellen een geheel eigen mening 
te hebben. Zijn antwoord was legendarisch: �Boeb, allemaal leuk en aardig maar ik kom hier 
eigenlijk om te schaken�!!  
Na afloop hebben we nog lang aan het buffet gestaan. Bij het vertrek zei Jan: �Boeb, leuke 

partij vanmiddag, de mazzel en tot volgend jaar�. Bijzondere ontmoetingen op een toch al 
luisterrijk toernooi.  
Uitslag laatste partij in groep H6: Jan 1625 � Boeb 1585  0-1. 

Naschrift redactie: Corus heet dit jaar �Tata Steel Chess Tournamement. Het maximale aantal deel-
nemers voor de tienkampen en de weekendvierkampen is inmiddels bereikt. Inschrijving voor de ande-
re groepen (dagvierkampen en rapidtoernooi) was op 13 november nog steeds mogelijk. 
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ELO RATING VAN DE VENLOSE SCHAAKVERENIGING door Ger van Leipsig  
 
Het ratingoverzicht van 13 november 2010, waarin alle interne en externe competitie-
uitslagen zijn verwerkt. 
Sjors Clabbers blijft doorstijgen, dit keer met 10 punten, maar Jan op de Laak is nog harder 
gestegen en heeft de eerste plaats van de snelste stijger overgenomen. 
 

Speler progressie beginstand 
Stand 
13/11  Speler progressie beginstand 

Stand 
13/11 

Strijbos M -17 2299 2282  Spijk H van 0 1730 1730 

Montignies R 6 2192 2198  Schmitz W -2 1709 1707 

Gool R van 4 2190 2194  Hendriks Z -31 1721 1690 

Nabuurs M 0 2158 2158  Wagemakers R 0 1673 1673 

Alkhazashvili O 0 2148 2148  Leenders H 16 1645 1661 

Nabuurs J -6 2152 2146  Kappert D 6 1635 1641 

Fehmer C 0 2127 2127  Clabbers K 11 1613 1624 

Gool H van 4 2108 2112  Laat J de -8 1628 1620 

Guddat J -18 2100 2082  Vink R -19 1630 1611 

Schoeber P -6 2064 2058  Leipsig G van 42 1563 1605 

Smith T 15 2006 2021  Veld G in 't -11 1610 1599 

Dirksen M 0 1999 1999  Burgmans A -21 1586 1565 

Jansen J -29 1984 1955  Dael M 16 1534 1550 

Rievers J 0 1973 1973  Jacobitz K -18 1565 1547 

Thijssen S -22 1970 1948  Clabbers S 47 1498 1545 

Hovens G -5 1940 1935  Lietz B -16 1559 1543 

Everaars H 0 1924 1924  Munten G -31 1549 1518 

Boonen P 0 1918 1918  Kuntzelaers P 17 1461 1478 

Thijssen P 0 1887 1887  Oosterbaan G 11 1463 1474 

E Schouten 32 1863 1895  Jacobs B 5 1468 1473 

Laak J op de 49 1834 1883  Heemskerk F 29 1456 1485 

Mertens F -17 1883 1866  Suurhoff H 0 1440 1440 

Dierx G 19 1865 1865  Joosten JP -21 1458 1437 

Jacobs J 0 1865 1865  Kuijpers T -26 1460 1434 

Grinten B van der -24 1883 1859  Wuts H 2 1298 1300 

Lee M van der -12 1846 1834  Kempen J 18 1273 1291 

Hoogt N van der -34 1846 1812  Timmermans P -9 1258 1249 

Mulekom H van 18 1813 1831  Blankertz H 10 1227 1237 

Smeets W 3 1816 1819  Smith P -8 1138 1130 

Suilen W -32 1825 1793  Boekhold P v -3 1060 1057 

Faassen G 0 1773 1773  Houwen A 34 991 1025 

Borghouts H -3 1759 1756  Verplakke J -13 993 980 

Roberts R 24 1730 1754  Strucks A -19 871 852 
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INTERNE COMPETITIE EERSTE CYCLUS 2010-2011  door Geert Hovens 
Stand per 11 november 2010 
 
 
Groep Leeuwen, per 11 november 
 

No. Naam maarten henk thijmen joop stephan geert Totaal partijen 

1 Maarten Strijbos   0,5 1 1 1 2 5,5 7 

2 Henk van Gool 0,5   0   1,5 1,5 3,5 6 

3 Thijmen Smith 1 1   0,5 0,5 1 4 7 

4 Joop Jansen 0   1,5   0 1 2,5 6 

5 Stephan Thijssen 0 0,5 0,5 1   0 2 6 

6 Geert Hovens 0 0,5 0 1 1   2,5 8 

 (verliespunten) 1,5 2,5 3 3,5 4 5,5   

 
 
Groep Tijgers, na ronde 8 per 11 november 
 
    willem bas marc jan nico wouter eric hansM huub roel zef willy hansL  Tot. 

1 
Willem 
Suilen 

    0,5 0 0,5   0 0 0      1   2 

2 
Bas van 
der Grinten     1 0   0 0 0      1   0 2 

3 
Marc van 
der Lee 

0,5 0     1 0,5 0,5      0   0,5   3 

4 
Jan op de 
Laak 

1 1     1       1   1   0,5 5,5 

5 
Nico van 
der Hoogt 0,5   0 0       0,5   0,5   0,5 0,5 2,5 

6 
Wouter 
Smeets 

  1 0,5       0,5   0   1 1 1 5 

7 
Eric 
Schouten 

1 1 0,5      0,5   1   1 1 1   7 

8 
Hans van 
Mulekom 

1 1     0,5   0   1 0,5 1   1 6 

9 
Huub 
Borghouts 

 1     0   1   0   0   0   2 

10 
Roel Ro-
berts 

    1   0,5   0 0,5 1   0,5 0   3,5 

11 
Zef Hen-
driks 

  0   0   0 0 0   0,5       0,5 

12 
Willy 
Schmitz 

0   0,5   0,5 0 0   1 1       3 

13 
Hans 
Leenders 

  1   0,5 0,5 0   0           2 
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Groep Buffels, na ronde 8 per 11 november 
 

Plaats Nr Naam Punten 

1 16 Sjors Clabbers 6 
2 9 Ger van Leipsig 6 
3 2 Dick Kappert 5,5 
4 6 Kim Clabbers 5,5 
5 1 John de Laat 5,5 
6 4 Rick Wagemakers 5 
7 15 Freek Heemskerk 5 
8 11 Martin Dael 5 
9 5 Ron Vink 4,5 

10 13 Piet Kuntzelaers 4,5 
11 14 Gerben Oosterbaan 4 
12 17 Gerard in 't Veld 4 
13 7 Ad Burgmans 4 
14 3 Karl Jacobitz 4 
15 18 Boeb Jacobs 4 
16 12 Bertram Lietz 4 
17 8 Sjraar Munten 3,5 
18 10 Jean Paul Joosten 3 

19 19 Toos Kuypers-Heyman 2,5 
 
Groep Goudvinken, per 11 november 
 
    jos harald harrie peterT peterS patricia jacqueline albert ans  Tot. 

1 Jos Kempen   1 0,5 1 0,5 1 1 1   6 

2 
Harald Blan-
kertz 

0   1 1 1 0 1   1 5 

3 Harrie Wuts 0,5 0   0,5 1    1 1 1 5 

4 
Peter Timmer-
mans 

0 0 0,5   1  1 1 0 1 4,5 

5 Peter Smith 0,5 0 0 0   0 1 1 1 3,5 

6 
Patricia van 
Boekhold 

0 1  0 0  1   0 0 1 3 

7 
Jacqueline 
Verplakke 

0 0   0 0 1   0 0,5 1,5 

8 Albert Houwen 0   0 1 0 1 1   1 4 

9 Ans Strucks   0 0 0 0 0 0,5 0   0,5 
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FOTO�S  
Interne competitie  
11 november 2010. 
 
Van linksboven naar rechts-
onder:  
 
Willy Schmitz, Willem Suilen 
Jacqueline Verplakke, 
Peter Timmermans, Harrie 
Wuts 
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ONTMOETING JEUGD SENIOREN OP 13 NOVEMBER 2010 door Peter Smith 
 

De ontmoeting Jeugd - Senioren heeft deze keer in het Ald Weishoes plaats gevonden. De 
vorige  ontmoetingen op de donderdagavond in het clublokaal LimianZ, trokken helaas wei-
nig jeugdspelers. Daarom gingen de senioren dus op bezoek bij de jeugdafdeling.  

 
De opkomst was goed te noemen, met 10 senioren en 
10 jeugdspelers.  
Er werden twee partijen gespeeld, eenmaal met wit en 
eenmaal met zwart.  De tijd was 15 minuten p.p.p.p. 
 
Na de eerste ronde stond de Jeugd met 6-4 voor. Dit 
gaven ze niet meer uit handen: de Jeugd won met 11 
tegen 9.   
 
Volgens wedstrijdleider Willem Suilen was het heel 
gezellig! 
 
 
 
 
 

 
De einduitslagen zijn als volgt: 
 
Mart    tegen  Geert   2  - 0 
Sjors  tegen  Piet  0,5-1,5 
Florens  tegen   Axel  0  - 2 
Wai  tegen  Henk  2  - 0 
Miki  tegen  Ad  0  - 2 
Joep  tegen  Hans  2  - 0 
Gino  tegen  A.   2  - 0 
Jasper tegen  Jos  0,5-1,5 
Luca  tegen  Peter  1  - 1 
Willem tegen   Karl  1  - 1 
 
Totaal 
Jeugd tegen  Senioren 11- 9 
 
De mooiste uitslag was de tweede partij tussen Luca en Peter.  Peter had zwart, maar promo-
veerde zijn zwarte pion tot een witte Dame, waardoor Luca ineens gewonnen stond.  
Alsnog werd tot remise besloten. 
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FOTO�S  
 
Ontmoeting Jeugd tegen Senioren 
 
13 november 2010 
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J E U G D   door Bas van der Grinten 
 
AGENDA 
 
 Zo 21 nov LiSB-bondscompetitie 2e ronde (13.00 uur) 
 Za 27 nov NK Rapid Jeugd in Eindhoven (Aula TU) 
 Zo 28 nov DSM-jeugdtoernooi Sittard (Grand-Prix) 
 Za 4 dec  Sinterklaasmiddag Ald Weishoes 
 Za 11 dec Stapexamens Ald Weishoes (14.00 uur) 
 Zo 12 dec LiSB-bondscompetitie 3e ronde (13.00 uur) 
 Di 14 dec Regiocompetitie 3e ronde in Velden (18.45 uur) 
 Za 18 dec Kersttoernooi Eindhoven 
 27 t/m 30 dec Persoonlijk Jeugdkampioenschap van Limburg (PJKL)  
 Zo 9 jan  LiSB-bondscompetitie 4e ronde (13.00 uur) 
 Za 15 jan Open Noord-Limburgs Snelschaakkampioenschap in Horst 
 Za 22 jan Regiocompetitie 4e ronde in Blerick (10.30 uur) 
 Zo 30 jan Jeugdtoernooi Echt (Grand-Prix) 
 
MEDEDELINGEN 
 
 Het Persoonlijk Jeugdkampioenschap van Limburg zal van maandag 27 t/m donderdag 

30 december in plaatsvinden in het Franciscusoord in Valkenburg. Verdere bijzonderhe-
den volgen zo spoedig mogelijk. 
 

 Zaterdag 27 november vindt in het auditorium van de TU Eindhoven het Open NK Rapid 
2010 plaats. Er wordt gespeeld in 13 leeftijdsgroepen, één voor elk geboortejaar van 

1990 t/m 2002. Daarnaast is er nog een categorie U25 voor spelers geboren vanaf 1985. 
Er worden 9 ronden Zwitsers gespeeld met een bedenktijd van 20 minuten p.p.p.p. Aan-
melding vanaf 9.30 uur. De prijsuitreiking is rond 18.15 uur. 
Aanmelden kun je je bij de Externe wedstrijdleider Jacques Faassen (zie onder). 

 
 Zondag 28 november is het DSM-jeugdtoernooi in het gebouw van Trevianum Scholen-

groep in Sittard. Aanvang is 10.30 en prijsuitreiking rond 17.00. 
Er wordt gespeeld in 3 groepen: A,B,C-groep met 6 ronden en 25 min p.p.p.p. , 
D,E-groep met 7 ronden en 20 min p.p.p.p. en de F,G,H-groep met 13 ronden en 10 min 
p.p.p.p.  Ook hiervoor kun je je aanmelden bij Jacques Faassen. 

 
HUTTONTOERNOOI 
 
Zaterdag 23 oktober vond in de prachtige locatie "Het Kerkeböske" in Helden het jaarlijkse 

Huttontoernooi plaats, waarbij jeugdteams van regionale bonden in 5 categorieën tegen elkaar 
uitkomen. Er waren ditmaal 7 bonden van de partij. Winnaar werd SGA (Amsterdam), ge-
volgd door de OSBO (Gelderland). De LiSB eindigde op de 4e plaats.  
Van onze club speelden Thijmen Smith en Guido Faassen mee in het A-team van de LiSB. 
Thijmen scoorde aan het 1e bord 3 uit 5 en Guido aan het 2e bord 2,5 uit 5. Piet Thijssen zat 
in de wedstrijdleiding 
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Foto�s Huttontoernooi (door Frank Clevers) 
 

                       
    Thijmen Smith        Guido Faassen 

 
 

Piet Thijssen (met Jos Pots)  
in actie bij de wedstrijdleiding 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COMPETITIE ALD WEISHOES 
 
De competitie in het Ald Weishoes is alweer enige tijd aan de gang. 
Hieronder de uitslagen: 
 
25 september: 
Groep 1:    Groep 2:  
Inge - Miki  0-1   ---      
Luca - Famke  1-0 
Jasper - Wai  0-1 
 
2 oktober: 
Groep 1:    Groep 2:      
Famke - Jasper  0-1   Gino - Nils  1,5-0,5 
Miki - Luca  0-1 
Inge - Wai  0-1 
 
16 oktober: 
Groep 1:    Groep 2: 
Luca - Victor  0-1   Daniel B - Gino  2-0 
Jasper - Miki  0-1 
Famke - Inge  1-0 
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23 oktober: 
Groep 1:    Groep 2: 
Inge - Luca  0-1   Gino - Nils 1-1 
Famke - Wai  0-1   (Daniel vrij) 
 
30 oktober: 
Groep 1:    Groep 2: 
Miki - Wai  0-1   Gino - Daniel  1,5-0,5 
Luca - Jasper  0-1 
(Famke vrij) 
 
6 november: 
Groep 1:    Groep 2: 
Jasper - Inge  1-0   Nils - Gino  1,5-0,5 
Wai - Victor  1-0 
Famke - Miki  0-1 
(Luca vrij) 
 
De stand wordt hiermee als volgt: (achter elke naam aantal punten en gespeelde wedstrijden): 
 
Groep 1:    Groep 2: 
(1 partij per wedstrijd)  (2 partijen per wedstrijd) 
1. Wai Keung Liu  5 (5)  1. Gino Driessen  4,5 (5) 
2. Luca Kanters  3 (5)  2. Daniel Bouman  3,5 (3) 
3. Jasper Hendrickx  3 (5)  3. Nils Rijk  3 (3) 
4. Miki Nieczyporowski  3 (5) 
5. Victor Peeters  1 (2) 
6. Famke Kovacs  1 (5) 
7. Inge Rijk  0 (5) 
 
 
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 
Willem Suilen tel. 077-3521394 willemsuilen@hotmail.com  
 
Extern wedstrijdleider : 
Jacques Faassen     tel. 3827315              jaquesfaassen@home.nl 
 
Jeugdleider: 
Bas van der Grinten  tel. 3523420  B.van.der.Grinten@inter.nl.net 
    

mailto:florens_cals@hotmail.com
mailto:kimclabbers@yahoo.com
mailto:sjors64@hotmail.com
mailto:axelplatebsv@hotmail.com
mailto:hsuurhoff@home.nl
mailto:willemsuilen@hotmail.com
mailto:jaquesfaassen@home.nl
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