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CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2010-2011  nr. 3 
 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 februari 2011 Peter Smith 
Personalia / mededelingen Peter Smith 
Externe Competitie KNSB Venlo 1 Henk van Gool 
Externe Competitie LiSB Venlo 2 Nico van der Hoogt 
ELO Rating Ger van Leipsig 
Interne competitie Geert Hovens 
Even voorstellen�. Eric Schouten 
Boebs Collumn:  Bord 5 Boeb Jacobs  
De Gesloten Venlose Marathon  Snelschaak  Zef Hendriks 
Kampioenschappen  
Jeugd Bas van der Grinten 
Ledenlijst december 2010 Bas van der Grinten 
 

PROGRAMMA    
 
Januari 2011 
02-jan-11 Zo. Nieuwjaarstoernooi �t Pionneke  (GP senioren) Roermond 
06-jan-11 don. interne competitie   
06-jan-11 don. Open Kampioenschap Midden-Limb (7 don. avonden) 't Stokpaardje 
08-jan-11 zat. 5e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1 -Zukertort Amstelveen 
09-jan-11 zon. 4e ronde LiSB-bondscompetitie o.a. Venlo 2-Schaesberg 1 
13-jan-11 don. interne competitie   
14-jan-11 vrij. CORUS weekendtoernooi Wijk aan Zee 
20-jan-11 don. interne competitie   
22-jan-11 zat Open Noord-Limburgse snelschaakkampioenschappen Horst 
23-jan-11 zon. Juffrouw zonder Kop schaaktoernooi (GP Jeugd) Echt-Susteren 
27-jan-11 don. interne competitie   
    
Februari 2011 
03-feb-11 don. interne competitie   
10-feb-11 don. interne competitie   
12-feb-11 zat. 6e ronde KNSB-bondscompetitie Stukkenjagers-Venlo 1 
13-feb-11 zon. 5e ronde LiSB-bondscompetitie o.a. Venlo 2-De Juiste Zet 1 
17-feb-11 don. interne competitie   
20-feb-11 zon. Open Noord-Limburgs Rapidkampioenschap Blerick 
24-feb-11 don. interne competitie   
    

 
 
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. : 11 februari 2011   

 

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


 PERSONALIA   
  
Aangemeld * geen 
Afgemeld * geen 

 * geen   
Adreswijziging * Kim Clabbers verhuist naar Pastoor Deckersstraat 17 
            5913 TT Venlo  
 
 
 

MEDEDELINGEN    
 
 In de KNSB competitie klasse 1B, is het eerste Venlose team tegen zijn derde nederlaag 

op een rij aangelopen. Henk van Gool analyseert de oorzaken en het wedstrijdverloop in 
zijn bijdrage. In de vierde ronde keerde het tij. Een fraaie overwinning op LSG 2 is het re-
sultaat: 6-4 . Volgende maand kunt u het wedstrijdverslag verwachten. 

 Op 21 november werd de tweede ronde van de LiSB competitie gespeeld. Het tweede 
team wist de slechte start goed te maken door van Voerendaal 3 te winnen. Lees het ver-
slag van Nico in dit nummer, met een hoofdrol voor Jos Rievers. Het derde team won af-
gemeten van RSC �t Pionneke 3 met 4,5-1,5. Het vierde team verloor, met 3-1 van Tegelen 
3, maar blijft punten scoren. Peter Smith was dit keer de gelukkige die het volle punt bin-
nen haalde.  

 Op 12 december volgde de derde ronde LiSB. Het tweede team won hun uitwedstrijd te-
gen DJC 2 met overtuigend cijfers: 2½ - 5½. Het verslag van het vierde team kan kort zijn:  
0-4 verloren. 

 In de aula van de TU/Eindhoven hebben 3 leden van onze club deelgenomen aan het 16e 
Open Nederlands Rapid Kampioenschap voor de jeugd: Joep en Mart Nabuurs en Thij-
men Smith. Joep en Mart speelden in de U25 categorie, de sterkste categorie met o.a. 15 
spelers met een rating boven de 2000. Mart is uiteindelijk zevende (gedeeld 4e) geworden, 
met name door goed spel tegen de twee 2400+ spelers. Winst tegen een 2423 speler en re-
mise tegen de toernooiwinnaar Benjamin Bok (2456). Joep is in deze categorie veertiende 
geworden en Thijmen in zijn jaargang 1992 zesde. 

 Zondag 28 november was in Sittard alweer het derde DSM Jeugdschaaktoernooi, met 
interessante prijzen en een internationaal deelnemersveld. Van onze club reisden drie spe-
lers naar het zuiden af. Sjors Clabbers, Wai Keung Liu en Miki Nieczyporowski. Sjors ein-
digde op de achtste plek in de A-categorie en Wai en Miki als tiende en veertiende in de D-
categorie.` 

 Het rapid Snerttoernooi van de Combinatie in Asten vond dit jaar plaats op 4 december. 
Joep moest vier titelhouders voor zich dulden en werd uiteindelijk vijfde.  

 Het Persoonlijk Jeugdkampioenschap van Limburg zal van maandag 27 t/m donderdag 
30 december in plaats vinden in het Franciscusoord in Valkenburg.  Deelnemers van de 
Venlose schaakvereniging zijn Sjors Clabbers, Thijmen Smith en Wai Keung Liu. 
Meer informatie in de jeugdrubriek. 

 Maarten Strijbos kan niet meer ingehaald worden en is kampioen van de Leeuwen in de 
eerste cyclus van de interne competitie. 

 Het Gongschaaktoernooi komt er weer aan. Zondag 26 december. Let op de aankondi-
ging. 
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KNSB RONDE 3             door Henk van Gool 
RSR IVOREN TOREN  -  VENLO 1 
 
TAAI 
 
Na een gedegen planning reisde Venlo 1 in de 2e helft van november met de trein af naar Rot-
terdam. Daar kwamen we voor het eerst in aanraking met de OV chipkaart waarvan gebruik 
in het Rotterdamse stadsvervoer verplicht is. Gelukkig kwam ik er tijdig achter en kon ik op 
vrijdag een achttal (zelf had ik er een en Marieke reisde op eigen gelegenheid) OV chipkaar-
ten voor mijn medeteamgenoten regelen. Het moet gezegd, het gebruik van deze kaart werkt 
snel en gemakkelijk. Je staat niet in de rij om bij de buschauffeur je strippenkaart te laten af-
stempelen. Mede daardoor verliep de reis voorspoedig en kwamen we weer eens ruimschoots 
op tijd aan.  
 
Het speellokaal was gelegen in het Nivon, een centrum voor cultuur en natuur in Crooswijk. 
Wie daarbij denkt aan een groot sjiek gebouw met prachtige vergaderzalen komt bedrogen uit. 
Het Nivon ligt midden in de wijk in een klein zijstraatje. Het is gehuisvest in een oud pand 
met één zaaltje en een barruimte. In het zaaltje verzamelden zich diverse teams (kennelijk 
speelt de onderbond daar ook op zaterdag) om een middagje de degens boven de 64 velden te 
kruisen. Bij aanvang waren we niet meteen compleet, maar gelukkig kwam Marieke een paar 
minuten later de zaal in snellen en konden we met een gerust hart de aandacht op de speel-
stukken richten. 
 
Het behalen van minstens een matchpunt was bittere noodzaak. Weer een nederlaag zou ons 
vast op de laatste plaats drukken. Bovendien zou RSR wel eens één van de mededegradatie-
kandidaten kunnen zijn. Je kon merken dat iedereen het belang van de wedstrijd zag en er 
werd dan ook hard gestreden. Na een paar uur spelen schatte ik de situatie positief in. Hier 
was een (kleine) zege mogelijk! Je kon echter merken dat de spelers in deze klasse van een 
heel ander kaliber zijn dan in de 2e klasse KNSB. In de 2e klasse hadden we een dergelijke 
wedstrijd waarschijnlijk - met enige moeite weliswaar -  gewonnen, maar dit team was taai.  
 
De tegenstanders beten zich vast en lieten niet los. Taai, stroperig, kleverig, vasthoudend. Het 
waren kwaliteiten die de Rotterdammers in grote - en wij in veel mindere - mate bezitten. Bij 
ons vallen de nullen te gemakkelijk. Onze gastheren echter bleven zelfs in duidelijk slechtere 
stellingen hardnekkig volhouden en hun opponent telkens weer met nieuwe problemen opza-
delen. Omdat we de geboden mogelijkheden niet met beide handen aangrepen en onze tegen-
strevers telkens terug in de partij lieten komen keerden de kansen gaandeweg dan ook. Nu 
begonnen die extra kwaliteiten van Ivoren Toren, tevens geholpen door blunders van onze 
kant, zich ook in harde cijfers uit te drukken. 

Hier volgen wat voorbeelden van gemiste kansen onzerzijds en 
het millimeterwerk van onze tegenstanders om de stelling weer 
in evenwicht te krijgen.  
 
Rudi van Gool � Dolf Meijer 
Na 30..,Kh8? had Rudi de gelegenheid voor de doorbraak 
31.c5!,bxc5 32.Dc4,De8 33.Dxc5,Ld7 (33..,Lxb5 34.axb5 met 
gevaarlijke vrijpion) 34.Kf1,Kg8  35.Lxd7,Pxd7 36.Dxa5 en 
wit heeft een pion gewonnen en een mooie vrijboer op de a-lijn 
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Er werd gespeeld: 31.Pb1,h6 32.Lxc6,Dxc6 33.Db5,Dd6 34.c5,bxc5 35.Dxc5,Dd8 
36.Pa3,De8 37.Pc4,Pg6 
Opnieuw kon 38.Dxa5 maar met weinig tijd op de klok kon Rudi de consequenties van 
38..,Ph4 en 39..,Dg6+ of 39..,Dh5 niet overzien. De zetten werden herhaald om de tijdcontrole 
te halen. Daarna deed Rudi nog een winstpoging maar de partij eindigde tenslotte op zet 56 in 
remise door zetherhaling. ½ - ½  
 
Wim Koster � Rainer Montignies 
 

De wat ongelukkige opstelling van de witte dame en witveldi-
ge loper boden een aantrekkelijke tactische kans: 
13..,Pe5!, 14.dxe5,Dc6 met matdreiging en aanval op de witte 
dame. 
Rainer koos echter voor een andere tactische mogelijkheid: 
13..,Dc8 14.La2,Pxd4 15.Pxd4,c5 16.Pdf5,exf5 17.Dxf5,Dc6 
18.Dh3,Pd5 19.Pf5,Lf6 20.Tad1 en kon in het vervolg geen 
concreet voordeel meer vinden. ½ - ½  
 
 
 

 
Nathanael Spaan � Henk van Gool 

 
Na een moeizame siciliaanse partij waarin Nathanael de groot-
ste kansen op voordeel had, wist ik me in de tijdnoodfase aan 
de druk te ontworstelen. Als zwart hier gewoon 37..,Kxh6 
speelt heeft hij een pion gewonnen en kan langzamerhand naar 
vergroting van zijn voordeel gaan zoeken. Door tijdsdruk en de 
redenatie �die pion op h6 loopt toch niet weg� gaf ik de wit-
speler de kans zijn pion voorlopig te handhaven: 37..,a5 
38.Ph2,Dc6 39.Pg4,Dc5+ 40.Kh2,b5 De tijdnood is voorbij en 
de kansen zijn in evenwicht. De partij had in remise moeten 
eindigen, maar doordat ik vanwege de stand in de wedstrijd de 
stelling moest gaan forceren bracht ik mijzelf in verliesgevaar. 

Een blunder met nog anderhalve minuut op de klok voor de rest van de partij bezegelde ten-
slotte mijn lot. 1 � 0 
 

Een blunder lag ook aan de basis van een onverwachte neder-
laag van Peter. Hij was in het Russisch met gelijkspel uit de 
opening gekomen. Op de 19e zet opende hij met 19..,d5? ech-
ter een gevaarlijke aanvalslijn voor zijn opponent, Herbert van 
Buitenen.  
Die wist daar op getructe wijze gebruik van te maken en aldus 
Peter een voor hem zeldzaam snelle nederlaag te bezorgen.  
 
20.Lh5! De dame wordt met een tijdelijk stukoffer van het 
matveld c7 afgeleid. 20..,Dxh5 21.cxd5,Pxd5 22.Txd5,Df7 
23.Tc5,c6 24.Txc6+   1 � 0  
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Joachim kreeg op papier de sterkste tegenstander van het Rotterdamse gezelschap: Joost van 
Ruitenburg. In een Dame-indische partij was het echter Joachim die een klein, maar duurzaam 
voordeeltje opbouwde. Hij wist een gedekte vrijpion op c5 te creëren, maar omdat daarbij de 

pionnenstructuur vastgezet - en zijn zwartveldige loper slecht werd, was het plusje te weinig 
om op winst te kunnen spelen. Niettemin is Joachim eindelijk van de 0 verlost!  ½ - ½ 
 
Harmen van de Werken � Marieke Dirksen was een Engelse partij met wisselende kansen. 
Harmen wist een vrije d-pion te creëren, maar het zag er naar uit dat Marieke die kon gaan 

blokken en aan weerskanten van die pion een pionnenstorm kon starten. De witspeler slaagde 
er echter in Mariekes pionnenfalanx uiteen te slaan waarna hij een beter eindspel overhield. 
Even meende Marieke een technische remise in een toreneindspel met minuspion in handen te 
hebben, maar Harmen liet zien dat het niet zo eenvoudig was. 1 - 0  
 
In de Franse Winawer was het in de partij Stephan Thijssen � Rob van der Plas verrassend de 
witspeler die een pion achter kwam te staan. Niettemin waren door de ongelijke kleur lopers 
en de druk die Stephan op de koningsvleugel kon uitoefenen de kansen in evenwicht. Toch 
miste de Rotterdammer nog een paar keer kansen op groot voordeel, maar hij durfde zich niet 
te vergijpen aan een 2e pion die Stephan de hele tijd cool liet instaan. De bluf betaalde zich uit. 
Na de tijdcontrole kon Stephan een zwaarbevochten halfje laten noteren. ½ - ½ 
 
Joep vond in Oscar van Veen een pittige opponent en hij moest dan ook een groot deel van de 
Spaanse partij met een minnetje genoegen nemen. Oscar wist echter zijn voordeel niet te ver-
groten en zo ontstond tegen de tijdnoodfase een dynamisch evenwicht waarin Oscar een 
zetherhaling afdwong. ½ - ½  
 
Thijmen had een moeilijke middag. Hij had de pech dat opponent Richard Ammerlaan in een 
gesloten Siciliaan een superpartij speelde. Waar de witte pionnenstorm op de koningsvleugel 
Thijmen dreigde te verstikken vond onze Benjamin van het team geen aanknopingspunten op 
de damevleugel. Thijmen had al zijn bedenktijd nodig om naar tegenspel te zoeken, maar toen 
hij dit leek te krijgen waren er al teveel gaten geschoten in de zwarte koningsveste. Een neder-
laag waar je weinig aan kan doen.  
Een karakteristiek moment in die partij: 

 
31.Txd5!,Txd5 32.Pxf6+,gxf6 33.Lxd5+ (33.g7 is nog ster-
ker) 33..,Kg7 34.Lg2,Dxb2 35.Pg4,Dd2 36.Pxf6! enzovoorts. 
1 � 0 
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Het is inmiddels duidelijk geworden dat scoren ons moeilijk afgaat dit seizoen. Gelukkig was 
er ook een lichtpunt: Carsten was weergaloos die middag. Hij liet in een Réti systeem Joost 

van Rosmalen volslagen kansloos. De beslissing viel eigenlijk al vlak na de opening. 
 
Carsten Fehmer � Joost van Rosmalen 

 
De zwarte dame staat wat onzeker op veld d7. Ze moet pion b7 
blijven dekken, maar staat tegelijkertijd op een lijn die straks 
door een witte toren bezet kan worden. Wit heeft een lichte 
ontwikkelingsvoorsprong en mooi gerichte lopers. Carsten wist 
de specifieke voordelen die de witte stelling biedt uitstekend 
uit te buiten. 
 
12.e4!,Lg4?! (relatief het beste was nog om op het pionoffer in 
te gaan: 12..,dxe4 13.dxe4,Pxe4 14.Pxe4,Lxe4 15.Pe5,Pxe5 
16.Lxe4,Pc6 17.Tfd1,Dc8 met overwegende stelling voor wit. 
Zijn lopers zijn prachtig en hij kan de pion elk moment terug-

halen op c6 als hij dat wil.) Na zijn 12e zet gaat Joost in een lange variant een pion verliezen. 
13.Pe5,Pxe5 14.Lxe5,dxe4 15.dxe4,Tac8 16.h3,Lh5 17.g4,Lg6 18.Tfd1,De8 19.Dxb7  
Carsten haalde op zet 32 de vis op het droge. 1 � 0  
 
Zo werd het ondanks deze fraaie zege van Carsten toch weer een teamnederlaag. De 6,5 � 3,5 
is wellicht ietwat geflatteerd, maar wanneer je van je tegenstander geen millimeter ruimte 
krijgt en elke kleine kans door ons wordt gemist, maar door hen wordt verzilverd, dan verdie-
nen onze tegenstrevers de overwinning ten volle. Taaie volharding is een belangrijke les die 
we uit dit treffen kunnen leren. 
 
Een ander opvallend feit is de desastreuze score die onze zwartspelers in de afgelopen drie 
wedstrijden hebben behaald. Een schamele 1 uit 15 is toch echt beneden alle statistische ver-
wachting. Er is met name voor de zwartspelers dus werk aan de winkel! 
 
 
   ___________________________________________ 
 
In de vierde ronde won Venlo 1 van LSG 2. Hieronder de stand na ronde 4  in de KNSB klasse 
1B. 
 

Stand 
na R4 

Klasse 1B Rav Mp Bp 

1. Wageningen 1 2211 6 23½ 
2. De Stukkenjagers 2 2238 6 22½ 
3. HWP Sas van Gent  1 2285 5 22½ 
4. Paul Keres 1 2222 4 21½ 
5. RSR Ivoren Toren 1 2176 4 20½ 
6. Zukertort 2 2212 4 18½ 
7. LSG 2 2188 3 19 
8. DD 1 2223 3 18½ 
9. Eindhoven 1 2175 3 18 
10. Venlo 1 2143 2 15½ 
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V.S.V. II - Voerendaal III 
  

 20010-2011, ronde 2 
  

Hotel Wilhelmina 
  

£ 
 
  
  
  
  
  

Winst & Wilhelmina 
 

Door:  Nico van der Hoogt 

  

Vereenigingsgenooten ! 
 

  Wederom zijn Wij met grooten 

trotsch vervuld na het vernee-

men van dien blijden boodschap 

dat den tweeden afdeeling van 

Het schaakcorps der ERKEND Ko-

ninklijken eenen nieuwen zeege-

praal aan haaren rijkgevulden 

palmares mag toevoegen. 

Veth  Gelukgewenscht! 

Bijzonder verheugd zijn wij om 

thans in Uwen rangen eenen  

nieuwen, jongen strijder te mo-

gen ontwaaren wiens naam ook 

in onze eigen Koninklijken Kring 

reeds meenig voorvader sierde. 

Willem (I, II, III. IV(?)) 

Treedt verder op diejen inge-

slagen weg en weest daarbij 

verzekerd van onzen oprechten 

steun; 

 

w.g. Wilhelmina 

 

  Alzo luidde het Koninklijke commentaar 
van Hare Wijlen Majesteit. Tot mij geko-
men op esoterische, ondoorgrondelijke we-
gen. 1  
Inderdaad herstelde het Tweede zich op 
fraaie wijze van de ongelukkige openings-
ronde. Opvallend is in dit verband dat we 
een nominaal sterkere opponent (Voeren-
daal) weten te vloeren en een duidelijk la-
ger geëlode (Hoensbroek) de zege moeten 

laten. Het moet dus wel aan de speellocatie 
liggen; zo leerde mij ook een kort histo-
risch onderzoek in de vereenigingsarchie-
ven. Wilhelmina ligt ons wel� 
En Voerendaal kennelijk ook, want onge-
twijfeld staat U de recente slotronde nog 
bij, waarin Venlo aan degradatie ontkwam 
by the skin of our teeth�2 
Maar dat is ouwe koek, terug naar het he-
den. Schaakactie s.v.p.!  

  
 
 
Ouwe spelling.. 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Esoterie→Dit begrip en vele andere zaken zoals de 

weerlegging van de relativiteitstheorie, het wezen van de 
zwaartekracht en het bestaan van buitenaardse intelli-
gentie zullen worden verhelderd in mijn geplande Mag-
num Opus: �Alles verklaard�. Ook praktische zaken 
komen hierin aan de orde zoals het handig opbergen van 
losse punaises en knopen. 
2 By the skin of one�s teeth�[Engels]→met het vel van 

je tanden: ternauwernood, op �t nippertje, maar nèt 
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De zege voor belangstellenden ver-

klaard 
 

  De schönste Partie des Tages
3 werd die 

zondag afgeleverd door de B.R.D. uitwijke-
ling in onze gelederen, Jos. Jos schreef in 
1986 schaakgeschiedenis als dubbelclub-
kampioen in zowel Maastricht als Venlo. In 
het verenigingsorgaan van augustus meldde 
ik als H.R. indertijd: 
[Jos presteerde het dit jaar om niet alleen 
in onze vereniging de titel weg te grissen, 
maar verzekerde zich tevens van het Maas-
trichtse (V.S.M.) equivalent in deze!!!] Dat 
dat allemaal geen toeval was, bewijst de 
volgende partij. 
 
Bord 2 
 

□ JOS RIEVERS (1963) 

■ Bart van der Zwet (2041) 
 
C05, Frans, Tarraschvariant 
 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 Pf6 4.e5 Pfd7 5.f4 
c5 6.c3 Pc6 7.Pdf3 Db6 8.a3 c4 9.Pe2 
[9.Ph3 Le7 10.Le2] 9...f6 10.g3 Le7 
11.Lh3 Pa5 12.0�0 0�0 13.Kg2 f5 14.g4 
g6 15.gxf5 gxf5 Diagram  
 

XABCDEFGHY 

8r+l+-trk+( 

7zpp+nvl-+p' 

6-wq-+p+-+& 

5sn-+pzPp+-% 

4-+pzP-zP-+$ 

3zP-zP-+N+L# 

2-zP-+N+KzP" 

1tR-vLQ+R+-! 

xabcdefgh 

                                                 
3 Schönste usw.�→doordat Jos al vele jaren in de Bun-
desrepublik woont, zijn leichte Duitstalige invloeden in 
dit verslag onverkenbaar 

 Opent de g-lijn. Noodlottig zo zal later 
blijken. 15...exf5 had een hoop ellende 

vermeden...16.Tg1 Tf7 17.Kh1+ Tg7 
18.Txg7+ Kxg7 19.Dg1+ Kf8 20.Pg5 h6 
21.Pf3 Kf7 22.Pg3 De oud 'Doppelmeister' 
dreigt eh..., eigenlijk niet veel. Met Pb3 of 
Pf8 kan Bart gemakkelijk keepen. Hij roept 
echter Hare Donkere Majesteit terug ter 
defensie. En wordt 'kalt erwischt'. 
22...Dd8? Diagram # 
 

XHGFEDCBAY 

1KwQ-+-vL-tR! 

2zP-+-+-zP-" 

3LsNN+-zP-zP# 

4+-zP-zPp+-$ 

5-+pzPp+-sn% 

6zp-+p+-+-& 

7-+kvln+pzp' 

8+-+-wql+r( 

xhgfedcbay 
 
 

 23.Pxf5!! exf5 24.Lxf5 Pf8 25.e6+!! die 
moet Jos tevoren hebben 'erspäht', het is 
een regelrechte killer 25...Lxe6 25...Pxe6 is 
mat in 6 (hoe?) 25...Ke8 is mat in 3. Rela-
tief het beste was hier nog: [25...Kf6 
26.Lh3 (c2) 26...Lxe6 27.f5 de enige die 
wint... 27...Lxf5 28.Lxf5 Kxf5 29.Pe5 h5 
30.Lh6 en de zwarte köning 'geht es an den 
Kragen'.] 26.Pe5+ Kf6 Bart laat, zeer spor-
tief, Jos' combinatoire geweld over zich 
heen komen 27.Lxe6 Kxe6 28.f5+ Kxf5 
29.Dg4+ Kf6 30.Lxh6 Dc8 31.Tf1+ Van-
zelfsprekend is dit veel beter dan het direc-
te mat4 met: 31.Lg7#; het laatste stuk wordt 
zo ontwikkeld� 31...Df5 32.Dxf5#  
 
Diagram  
 
                                                 
4 Indachtig de onvergetelijke uitspraak van wijlen Arx-
Venlo speler Sraar van Megen:�Maar mat is niet altijd 

het beste!�. I.p.v. een mooie combi met damewinst� 
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slotmatstelling 

XABCDEFGHY 

8r+-+-sn-+( 

7zpp+-vl-+-' 

6-+-+-mk-vL& 

5sn-+psNQ+-% 

4-+pzP-+-+$ 

3zP-zP-+-+-# 

2-zP-+-+-zP" 

1+-+-+R+K! 

xabcdefghy 

 
 De dubbelkampioen medio 1986: 
 

   
   Kampioen V.S.M.(l.) en K.E.V.S.V.(r) 
 
  Dan de nieuwe, jonge strijder zoals Wil-
helmina Willem heette. Hij stuitte op de 
sterke Jan Fober.  
 
Bord 5 
 

□ Jan Fober (1971) 

■ Willem Suilen (1790) 
 
E08 Catalaans 
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pf3 Pf6 4.g3 Le7 5.Lg2 
0�0 6.0�0 Pbd7 7.Dc2 c5 8.cxd5 Pxd5 
9.Pc3 Diagram  Tot zover prima gespeeld! 
9�b6 of 9�Pb4 zijn hier de gangbare 

voortzettingen. Willem scheept zichzelf nu 
echter op met een irritante isolani5 die maar 
moeilijk te keepen valt: 
 

                                                 
5 isolani→ pion  zonder steun van  buurtboertjes  

XABCDEFGHY 

8r+lwq-trk+( 

7zpp+nvlpzpp' 

6-+-+p+-+& 

5+-zpn+-+-% 

4-+-zP-+-+$ 

3+-sN-+NzP-# 

2PzPQ+PzPLzP" 

1tR-vL-+RmK-! 

xabcdefghy 

 
9...cxd4(?) 10.Pxd5 exd5 11.Pxd4 Pf6 
12.Le3 Lg4 13.Tac1 Tc8 14.Db3 Dd7 
15.Pf3 Lxf3 16.Lxf3 b6 17.Txc8 Txc8 
18.Td1 Td8 19.Ld4 Diagram  
En de sluwe vos Fober gaat de verdediger 
op f6 elimineren om toe te slaan op d5.  
 

XABCDEFGHY 

8-+-tr-+k+( 

7zp-+qvlpzpp' 

6-zp-+-sn-+& 

5+-+p+-+-% 

4-+-vL-+-+$ 

3+Q+-+LzP-# 

2PzP-+PzP-zP" 

1+-+R+-mK-! 

xabcdefghy 

 
Willem probeert nog: 19...Pe4 maar wordt 
dan verrast door 20.Lxb6 ! axb6 [20...Tb8 
21.Lxe4 Txb6 22.Dc2] 21.Lxe4 Lc5 
22.Txd5 De7 en met 2 pionnen in de min 
staat �den jongen strijder� voor een hopelo-
ze taak.   23.Txd8+ [23.Lxh7+ Kh8 
24.Th5] 23...Dxd8 24.Dd3 Dxd3 25.Lxd3 
En ook dit ongelijke lopereindspel met een 
witte plusboer op beide vleugels gaat op 
den duur verloren 1�0 
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Dan maar gelijk door naar de 2de nulscore. 

 Verrassenderwijs tekende niemand minder 
dan Marc hiervoor. Waarschijnlijk wilde 
hij af van het aan hem door mij toegedichte 
imago van magisch, ongrijpbaar en on-
klopbaar schaker. Zijn partij leek een cri de 

coeur op zijn Wilhelminiaans van: �Ook 

ik ben slechtsch een mensch van 

vleesch en bloed!�  Zeer begrijpe-
lijk� Maar klopt het? 
 
Bord 8 
 

□ Marc van der Lee (1843) 

■ Guus van den Akker (1750) 
 
C02 (!) Frans, (k)opstootvariant 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6 5.Ld3? 
Diagram hier a.u.b.  
 

XHGFEDCBAY 

1RsN-mKQvLNtR! 

2zPPzP-+-zPP" 

3-+-+LzP-+# 

4+-+-zP-+-$ 

5-+-zPpzp-+% 

6+-+p+n+-& 

7pzpp+-+pzp' 

8trnvlkwql+r( 

xhgfedcbay 

 
 Zonder eerst Pf3 kost dit 'gewoon' de pion 
op d4: [5...cxd4 6.cxd4 Pxd4 7.Lxh7 Da5+ 
8.Ld2 Dc7 9.Lf4 g5 10.Le3  Pc6 en zwart 
is vet ok.]  5...Ld7 Guus vertrouwt het 
kennelijk niet. Marcs Magie flakkert hier 
nog lichtjes op...6.Pe2 cxd4 7.cxd4 Db6 
8.Lc2 Pb4 9.Pd2 Pxc2+ 10.Dxc2 Tc8 
11.Db3 Dxb3 12.Pxb3 Ph6 13.Ld2 Lb5 

14.Lc3 Le7 15.f4 0�0 16.Kd2 Tc7 
17.Tac1 Tfc8 18.h3 Pf5 19.Thg1 b6 
20.Pa1 (?) Diagram  
 

XABCDEFGHY 

8-+r+-+k+( 

7zp-tr-vlpzpp' 

6-zp-+p+-+& 

5+l+pzPn+-% 

4-+-zP-zP-+$ 

3+-vL-+-+P# 

2PzP-mKN+P+" 

1sN-tR-+-tR-! 

xabcdefghy 

 
Marcs bastion was al onderhevig aan een 
lichte vorm van betonrot. Maar om nu het 
onschuldige paard naar de verste uithoek te 
verbannen, is smeken om moeilijkheden. 
Die door Guus prompt worden aangele-
verd... 20...Lxe2 21.Kxe2 Pxd4+ en zo 
sneeft alsnog de gewraakte d4 pion . Met 
een gedekte vrije plusboer op d5 gaat G. 
het pleit beslechten. Zeker wanneer M. ook 
nog zijn resterende toren afruilt... 22.Kd3 
Pf5 23.g4 Ph4 24.Ld2 Pf3 25.Txc7 Txc7 
26.Tc1 Txc1 27.Lxc1 g5 28.Le3 f6 29.exf6 
Lxf6 30.fxg5 Pxg5 [30...Lxb2 31.Pc2 e5 
32.Pb4 e4+] 31.Lxg5 Lxg5 32.Pc2 Lf6 
33.b3 Kf7 34.Ke3 e5 35.Pb4 Ke6 36.Pc2 
Lg5+ 37.Kf3 a5 38.a4 e4+ 39.Ke2 Ke5 
40.b4 d4 41.Pa3 d3+ 42.Kd1 axb4 
43.Pc4+ Kd4 44.Pxb6 b3 0�1 
 
En zo keerde Marc bij ons op de schaak-
aarde terug. 
 

   Maar �k zal me herpakken→→ 
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  Tijd voor vrolijker berichten. Daartoe 
nemen we de pot van de in de vorige afle-
vering zo gefnuikte Tijger onder de loep. 
Hij won. Maar had daarvoor wel een zwijn-
tje nodig� 
 
Bord 1 
 

□ Luc Zimmerman (2034) 

■ GEER�T� HOVENS (1963) 
 
B03 Aljechin 
 
1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.d4 d6 4.c4 Pb6 5.exd6 
exd6 6.Pc3 Pc6 7.Le2 Lf5 8.a3 [8.Pf3 Pb4 
9.0�0 Pc2 10.Tb1 Le7 11.a3 c5 12.Ld3 
Lxd3 13.Dxd3 Pxd4 14.Pxd4 cxd4 
15.Dxd4] 8...a5 9.b3 evenals 8.a3 een ui-
terst voorzichtig zetje. Ja, de reputatie van 
d'n T.T. is mettertijd wijd en zijd verbreid... 
9...Le7 10.Pf3 Lf6 11.Le3 0�0 12.Tc1 Te8 
13.d5 Pe5 14.0�0 Pxf3+ 15.Lxf3 Pd7 
16.Te1 Le5 17.Le2 Df6 18.Pb5 Tac8 
19.Ld3 Diagram  
 

XABCDEFGHY 

8-+r+r+k+( 

7+pzpn+pzpp' 

6-+-zp-wq-+& 

5zpN+Pvll+-% 

4-+P+-+-+$ 

3zPP+LvL-+-# 

2-+-+-zPPzP" 

1+-tRQtR-mK-! 

xabcdefghy 

 
Het zaakje is volgens mijn Rybka 4 w32 
volkomen in equilibre. Maar Geert meent 
hier een actie tegen het witte centrum te 
moeten beginnen. Voorbarig! 19...c6 
[19...Lxd3 20.Dxd3 Pc5 21.Dc2 c6 nú wel! 

22.Pc3 a4 met wederzijdse kansen] 20.dxc6 
bxc6 21.Lxf5 Dxf5 22.Pxd6 Lxd6 

23.Dxd6 en er is een boertje flöten.6 
23...Pf6 24.Ted1 Pg4 25.Ld4 Te6 [25...c5 
26.h3 Ted8 27.Dg3 cxd4 28.Dxg4 Dc5] 
26.Dg3 Tg6 27.h3 Pf6 28.Dd3 Dg5 29.Df3 
h5 Diagram  
 

XABCDEFGHY 

8-+r+-+k+( 

7+-+-+pzp-' 

6-+p+-snr+& 

5zp-+-+-wqp% 

4-+PvL-+-+$ 

3zPP+-+Q+P# 

2-+-+-zPP+" 

1+-tRR+-mK-! 

xabcdefghy 

 
Met een diepe grom van achteruit de tijger-
strot, puur imponeergedrag, na 30.Tc3 en 
later naar d3 blijft Luc royaal in de 
plus....30.Lxf6 maar dit houdt de Tegelse 
roofkat/zanger/sjaker in leven! Hier moet 
wel worden vermeld, dat Luc in ernstige 
tijdsperikelen was verzeild geraakt. 
30...Txf6 31.Dg3 Dc5 32.Ta1 Te8 33.Td3 
Tfe6 34.Kh2 Te2 35.Tf3 De7 36.Df4 Te4 
Diagram  
 

XABCDEFGHY 

8-+-+r+k+( 

7+-+-wqpzp-' 

6-+p+-+-+& 

5zp-+-+-+p% 

4-+P+rwQ-+$ 

3zPP+-+R+P# 

2-+-+-zPPmK" 

1tR-+-+-+-! 

xabcdefghy 

 

                                                 
6 is flöten→[o.i.v. het Rievers gedeelte] :is op de fluit 

gaan spelen ofwel verlören gegaan 
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Door het tijdnoodgeschravel heeft G. nog 
aardige tegenkansen geschapen. Enige zet 
is nu 37.Dc1.  37.Df5 Dc7+ 38.g3 T8e5 
met damevangst 0�1 
 
En nu een foto uit Geerts jonge beginscha-
kersjaren.  
 

 
 
Links Geert. Rechts onbekend. 
 

 Vervolgen we met de drie gelijkremises 
van die dag. Verantwoordelijken: Piet,  Ni-
co en Hans. 
 
Bord 6 
 

□ Nico van der Hoogt (1834) 

■ Roger Hünen (1983) 
 
B50 Siciliaans 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.c3 Pf6 4.Le2 Ld7 5.d3 
g6 6.0�0 Lg7 7.Te1 0�0 8.Lf1 Pc6 9.d4 
cxd4 10.cxd4 e5 11.d5 Pe7 12.Pc3 Pe8 
13.Db3 b6 14.Ld2 f5 15.Pg5 fxe4 16.Pe6 
te druistig gespeeld. Beter het eenvoudi-
ge:[16.Pcxe4 Pf5 17.Pe6 Lxe6 18.dxe6 
De7±] 16...Lxe6 17.dxe6 d5 18.Lg5 Lf6 
19.Lh6 Lg7 20.Lg5 Diagram 20...Lf6 ½-½ 
Vanwege de welhaast gedwongen zetherha-
ling en de tussentijdse teamscore, berustte 
ik hier welwillend in Rogers remiseaanbod. 
Om met good old Huub B. te spreken: �Ik 

goof remies�. 
 
  

XABCDEFGHY 

8r+-wqntrk+( 

7zp-+-sn-vlp' 

6-zp-+P+p+& 

5+-+pzp-vL-% 

4-+-+p+-+$ 

3+QsN-+-+-# 

2PzP-+-zPPzP" 

1tR-+-tRLmK-! 

xabcdefghy 

Hans speelde een korte degelijke pot tegen 
de zakelijke Ed Vos. 
 

Bord 4 
 

□ Hans van Mulekom (1834) 

■ Ed Vos (1968) 
 
B 25 Koningsfianchetto 
1.e4 g6 2.Pc3 Lg7 3.g3 c5 4.Lg2 Pc6 5.d3 
d6 6.Le3 Tb8 7.f4 Pd4 8.Tb1 e6 9.Pf3 Pe7 
10.0�0 0�0 11.Pe2 e5 12.c3 Pxf3+ 13.Lxf3 
b6 14.Lg2 f5 15.h3 [15.fxe5 dxe5 16.Db3+ 
Kh8 17.Lxc5 f4 18.Lxe7 Dxe7 19.gxf4] 
15...Le6 16.Kh2 Dd7 17.b3 Tbd8 18.c4 
Pc6 19.Dd2 Pd4 20.Pc3 Tde8 Diagram  
Pax Wilhelminiae , ½-½  

XABCDEFGHY 

8-+-+rtrk+( 

7zp-+q+-vlp' 

6-zp-zpl+p+& 

5+-zp-zpp+-% 

4-+PsnPzP-+$ 

3+PsNPvL-zPP# 

2P+-wQ-+LmK" 

1+R+-+R+-! 

xabcdefgh 
 



 15 

  Piets draw was van een geheel andere 
orde. Op enig moment belaagde hij mij met 
het voorstel om het halve punt te mogen 
accepteren. Ja, ja, zo hoort het! En bracht 
mij daarmee in 1 lastig parket. Ik kende 
zijn stelling en vond die kansrijk. Een 
teamleider mag bij zijn advies evenwel 
geen inhoudelijk oordeel de stelling aan-
gaande afgeven. 
Wat te doen? Innerlijk verscheurd som-
meerde ik hem toch om door te gaan. Daar-
bij veinzend dat de tussenstand op dat mo-
ment mijn enige richtsnoer was� 
 
 
Bord 7 
 

□ Eric Jan Morren (1790) 

■ Piet P.W. Thijssen (1893) 
 
We bekijken deze pot na 24.Tc2-b2 (dia-
gram) 
Eric Jan staat al onder druk, maar kan met 
de volgende manoeuvre naar remise dwin-
gen: 25.b4! Lxb4 26.Lxb4 Txb4 27.Df5! 
g6(h6)  en Hare Blanke Majesteit gaat een 
perpetueel schaak ensceneren. 
E.J.M. vervolgt daarentegen met 25.Da6 en 
komt in de door mij al aangegeven, ernstige 
problemen� 

XHGFEDCBAY 

1-mKRvL-+-+! 

2zP-zP-+-trq" 

3-zP-zPQ+Pvl# 

4+-+-zP-+-$ 

5-+-+p+-+% 

6+-+-+-zp-& 

7pzpp+-+-zp' 

8+k+-+-+-( 

xhgfedcbay 

stelling na 24�Tc2-b2 

De rest voor het nageslacht: 

25.Da6 [25.b4 Lxb4 26.Lxb4 Txb4 27.Df5 
g6=] 25...Lf8 26.Db7(?) Dxb3 27.Dxa7 g6 
28.Dc7 omtrent hier bestookte Piet mij met 
het remisebod. Maar na 28�Dd3 oordeelt 

Rybka zeer groot zwart voordeel. Net als 
Nico�  Tc2 29.De5 Dc4 30.h4  h5(?) 
[30...De2 met Tc1 verovert de loper! Nu 
krijgt Eric Jan weer Oberwasser�] 31.g4 
hxg4 32.h5 Dc6 33.hxg6 fxg6 34.Kg2 Lg7 
35.Db8+ Kf7 36.Df4+ Lf6 37.Dxg4 Dd6 
38.Dd1 Tc8 39.Db3 De6 40.f3 Th8 41.Lg3 
Tc8 42.Dd3 Dc6 43.Tf2 De6 44.e4 Th8 
45.Tf1 Dh3+ 46.Kf2 Lh4 [46...Ta8 47.Db3 
Lxd4+ 48.Ke2 Ta5] 47.Lxh4 Dxh4+ 
48.Ke2 Df4 49.Tf2 Th2 50.e5 g5 
[50...Txf2+ 51.Kxf2 b5 52.De3 Dh4+ 
53.Ke2 b4 54.Kd3] 51.De3 Txf2+ 52.Kxf2 
Dh4+ 53.Ke2 Ke6 54.Dg1 [54.Dc3 Kd7 
55.Db4 Dh6 (55...Dh2+ 56.Kd3 Dh7+ 
57.Ke3 Dg6 58.Db5+ Dc6 59.Dxc6+ Kxc6) 
56.Db5+ Dc6 57.Dxc6+ Kxc6 58.Kd3 Kd7 
59.Kc3 Kc6 60.Kb4 Kc7 61.Kb5 Kb7 
62.Ka4 Kc6 63.Kb3 Kd7] 54...b5 55.Dg4+ 
Ke7 56.Kd3 [56.Df5 Dxd4 57.Dxg5+ Kf7 
58.Df6+ Kg8] 56...b4 57.Kc2 Dh2+ 
58.Kc1 Dh4 ½�½ 
 
Dit was de laatste pot en al laat bovendien. 
De zege veiliggesteld en alles op zijn 
pootjes terechtgekomen� 
 

 
 

Piet(l) en Eric Jan bij hun zachte landing 

  Waarmee we zijn aanbeland bij de laatst  
overblijvende overwinning, die van Bas.  
Hij mocht weer tegen Ingrid aantreden, die 
hij in de enerverende vorigseizoensslotron-
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deontmoeting nog �von der Schippe�
7 had 

laten springen. Maar ditmaal had de Venlo-
se routinier het woord genade uit zijn voca-
bulaire gestreken. 
 
Bord 3 
 

□ Ingrid Voigt (2091) 

■ BAS VAN DER GRINTEN (1951) 
C 45 Schots 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Lc5 
5.Le3 Df6 6.c3 Pge7 7.g3 d5 8.Lg2 dxe4 
9.0�0 0�0 10.Pd2 Lxd4 11.cxd4 Lf5 en 
verlaat het theoretische pad dat Le6 prefe-
reert 12.Pxe4 Lxe4 13.Lxe4 Tad8 14.Dc2 
h6 15.Tad1 Pd5 16.Db3 De6 17.Lg2 
[17.Lxd5 Dxd5 18.Dxb7 Tb8 19.Dxc7 
Txb2] 17...Pa5 18.Lxd5 gibt den schönen 

Läufer her... 18...Txd5 19.Dc2 Pc6 20.Tfe1 
Dd7 21.b3 Pb4 22.Dc4 c5 23.Tc1? Lange 
tijd ging het gelijk op. Maar indentisch aan 
hun vorige onderonsje, produceert Ingrid 
weer een graverende �Ausrutscher'.  B. laat 
zich deze keer niet 2x 'bitten' & slaat toe: 
23...b5 Diagram  

XABCDEFGHY 

8-+-+-trk+( 

7zp-+q+pzp-' 

6-+-+-+-zp& 

5+pzpr+-+-% 

4-snQzP-+-+$ 

3+P+-vL-zP-# 

2P+-+-zP-zP" 

1+-tR-tR-mK-! 

x 
24.De2 cxd4 25.Lf4 d3 26.Dd2 Pc2 
27.Te5 Txe5 28.Lxe5 Df5 [28...Te8 
29.Lb2 Te2 30.Txc2 b4 31.f4 Txd2 
32.Txd2 Dd5] 29.Lb2 Te8 30.Tf1 b4 

                                                 
7 �von der Schippe springen�→[Duits], van de schop 

springen=ternauwernood aan onheil ontkomen. Verg. in 
het Venloos: �Beej Bierstekers van de schöp springe�,= 
net aan de dood ontsnappen. Bierstekers was vroeger de 
plaatselijke doodgraver� 

31.Dd1 Te2 32.Lc1 Df3 33.h4 Pe1 Dia-
gram  
 

XABCDEFGHY 

8-+-+-+k+( 

7zp-+-+pzp-' 

6-+-+-+-zp& 

5+-+-+-+-% 

4-zp-+-+-zP$ 

3+P+p+qzP-# 

2P+-+rzP-+" 

1+-vLQsnRmK-! 

xabcdefghy 

 
Ingrid laat het zich heel sportief allemaal 
aanleunen. Een Alptraum voor wit, een 
droomstelling voor zwart... 34.Dxe1 Txe1 
35.Txe1 Dc6 36.Le3 Dc2 37.Tc1 d2 
38.Lxd2 Dxd2 39.Tc4 a5 0�1 
 
En zo kwamen wij aan onze 4,5 bordpun-
ten. Met de top 3: 3 uit 3! Hulde heren! 
Dank aan de supporters Johan en Stephan! 
 

Venlo II � Voerendaal III: 4,5-3,5 
 
 

 
 

Een valse Schot 
 
 

Op de volgende bladzijde nogmaals 
Jos� huzarenstukje. Nu met commen-
taar van de maestro zelf! 
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Wit: Jos Rievers  

Zwart: Bart van der Zwet 

Venlo II � Voerendaal III, Venlo 2010 

C 05 Frans 

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pd2 Pf6 4. e5 Pfd7 
5. f4 ( het alternatief is hier Ld3)  c5 6. 
c3 Pc6 7. Pdf3 Db6 8. a3 ?! (deze zet is 
misschien niet zo goed , in ieder geval 
geen theorie. Beter is waarschijnlijk 8. g3 
of 8. Pe2 ) c4 9. Pe2 f6 10. g3 Le7 11. 
Lh3 Pa5 (zie hier het bezwaar van 8. a3 : 
veld b3 is zwak) 12. 0-0 0-0 (hier of later 
in de partij had zwart volgens mij toch 
eens Pb3 moeten doen om de loper op c1 
af te ruilen) 13. Kg2 (deze zet speelde 
ik om grapjes als f6 x e5 f4 x e5 Tf8 x 
f3 Tf1 x f3 Pd7 x e5 uit de stelling te 
halen. Gezien het partij verloop was 
Kh1 echter nauwkeuriger geweest)  f5 
14. g4 g6 ?! (m.i. dubieus. Het openen 
van de g-lijn komt alleen wit ten goe-
de. Beter lijkt Pd7-b8 om het paard om 
te spelen) 15. g x f5 g x f5 16. T g1 ( 
zie commentaar bij wits dertiende zet ) 
Tf7 17. Kh1 + Tg7 18. T x g7 + K x 
g7 19. Dg1 + Kf8 20. Pg5 (even een 
verzwakking afdwingen) h6 (verzwakt 
veld g6, maar wat anders ? L x g5 is 
positioneel gezien zelfmoord) 21. Pf3 
Kf7 22. Pg3 Dd8?  (dit is echter een 
ernstige fout. Na Pd7-f8 om Pg3-h5 op 
te vangen met Pf8-g6 had zwart zich 
nog goed kunnen verdedigen) 23. P x 
f5 ! ( een uiterst kansrijk stukoffer) e x 
f5 24. Lxf5  Pf8 (niet goed is uiteraard 
Dd8-g8 vanwege Le6 + met dameverlies. 
Misschien heeft zwart gedacht zo de aan-
val af te kunnen slaan , maar nu komt de 
pointe van het stukoffer ) 25. e6 + ! (na-
tuurlijk. Nu wordt ook het paard op f3 
bij de aanval betrokken) Lxe6?  ( dit 
verliest geforceerd, zoals we zullen 
zien. Ook Pf8 x e6 ? Dg1-g6 + Kf7-f8 
Pf3-e5 Dd8-e8 Dg6 x h6 + Kf8-g8 
Dh6-h7 + Kg8-f8 Dh7-h8 mat of Kf7-
e8 ? Lf5-g6 + Pf8 x g6 Dg1 x g6 + Ke8 

�f8 Dg6-f7 mat was onmiddellijk ver-
liezend geweest. Maar met Kf7-f6 had 
zwart nog kunnen vechten. Een goede 
zet is in dat geval Lf5-c2 en nu : a) 
Pa5-b3 ? Dg1-g8 ! (dreigt Df7 mat) 
Dd8-e8 (of Lc8 x f5 Dg8-h8 + Kf6-f7 
Pf3-e5 + Kf7-e8 Lc2-g6 + Le6-f7 Lg6 
x f7 mat of Pf8 xe6 ? Dg8-g6 mat ) f4-
f5 en tegen Dg8-h8 mat of ook Lc1-g5 
+ en mat is geen kruid gewassen )of b) 
Lc8 x e6 Pf3-e5. Een leuke variant is 
nu bv. Pa5-c6 (op Le6-f5 volgt Lc2 x 
f5 Kf6 xf5 Dg1-g4 + Kf5-f6 f4-f5 met 
winnende aanval ) f4-f5 Le6 xf5 Dg1-
f1 Dd8-c8 Pe5-g4 +Kf6-g6 Pg4 x h6 ! 
en wint omdat zwart niet op c2 kan 
slaan vanwege Df1-f7 mat of c) Kf6 
xe6 (nog het beste) met als mogelijk 
vervolg Pf3-e5 Le7-f6 ( Le7-d6 ? Dg1-
g8 + en mat op f7) f4-f5 + Ke6-e7 Lc1 
x h6 en het lijkt me dat zwart dit niet 
overleeft. De toren op a1 kan ook nog 
via e1 erbij gehaald worden. Terug 
naar de partij nu . Zwart speelde dus 
25�.Lxe6 en er volgde nog 26. Pe5 + 

Kf6 27. L x e6 K x e6 28. f5 + (het 
eenvoudigst. Toen ik deze zet uitvoerde, 
moest ik even terugdenken aan wat 
Stephan me aan het begin van de partij ge-
zegd had nl. dat hij dat systeem met 5. f4 
maar niks vond voor wit. Nu zei ik tegen 
hem : maar als ik in de opening niet f4 had 
gedaan, had ik nu niet deze onmiddellijk 
winnende zet f5 + kunnen spelen. Daar 
moesten we beiden om lachen!) K x f5 
(Ke6- d6 ? Pe5-f7 + kost de dame en 
na Ke6- f6 Lc1 x h6 moet zwart ook op 
f5 slaan om direct mat te voorkomen 
met hetzelfde vervolg ) 29. Dg4 + Kf6 
30. L x h6 (zie het commentaar bij zwarts 
twaalfde zet. Ik verwachtte nu dat zwart 
op zou geven, maar Bart was zo sportief 
om mij het mat te gunnen ) Dc8 31. Tf1 
+ (ik was even �vergeten � dat Lg7 mat in 

een was geweest, waarschijnlijk omdat ik 
blij was eindelijk de toren op a1 aan het 
spel te kunnen laten deelnemen) Df5 32. 
D x f5 mat. Voor mij een aardig begin 
van de externe competitie. Zo kan het 
wat mij betreft verder gaan !



ELO RATING VAN DE VENLOSE SCHAAKVERENIGING door Ger van Leipsig  
Het ratingoverzicht van 9 december 2010, waarin alle interne en externe competitie-uitslagen 
zijn verwerkt. 
 
Sjots Clabbers  heeft de toppositie als grootste stijger met +61 punten weer overgenomen, 
met Jan op de Laak (+36) als goede tweede, op de voet gevolgd door Wouter Smeets (+ 33). 
 

Speler progressie Begin-  
stand 

Stand 
13/11 

 Speler progressie Begin- 
stand 

Stand 
13/11 

Strijbos M -28 2299 2271  Spijk H van 0 1730 1730 

Montignies R 6 2192 2198  Schmitz W 11 1709 1720 

Gool R van 4 2190 2194  Hendriks Z -28 1721 1693 

Nabuurs M 0 2158 2158  Kappert D 23 1635 1658 

Alkhazashvili O 4 2144 2148  Leenders H 12 1645 1657 

Nabuurs J -6 2152 2146  
 Wagemakers 
R -19 1673 1654 

Gool H van 20 2108 2128  Laat J de 8 1628 1636 

Fehmer C 0 2127 2127  Vink R -11 1630 1619 

Guddat J -18 2100 2082  Veld G in 't -16 1610 1594 

Schoeber P -6 2064 2058  Clabbers K -22 1613 1591 

Smith T 26 2006 2032  Burgmans A -13 1586 1573 

Rievers J 0 1973 1973  Leipsig G van 6 1563 1569 

Thijssen S -20 1970 1950  Dael M 28 1534 1562 

Clevers E 0 1942 1942  Clabbers S 61 1498 1559 

Jansen J -47 1984 1937  Lietz B -25 1559 1534 

Hovens G -5 1940 1935  Jacobitz K -47 1565 1518 

Everaars H 0 1924 1924  Munten G -32 1549 1517 

Boonen P 0 1918 1918  Heemskerk F 27 1456 1483 

Schouten E 26 1863 1889  Oosterbaan G 18 1463 1481 

Laak J op de 36 1842 1878  Kuntzelaers P 17 1461 1478 

Thijssen P -10 1887 1877  Jacobs B 7 1468 1475 

Mertens F -17 1883 1866  Kuijpers T 5 1460 1465 

Dierx G 0 1865 1865  Suurhoff H 0 1440 1440 

Jacobs J 0 1865 1865  Joosten JP -19 1458 1439 

Smeets W 33 1825 1858  Wuts H 10 1298 1308 

Mulekom H van 18 1813 1831  Kempen J 19 1273 1292 

Grinten B v.d. -61 1883 1822  TimmermansP  -18 1258 1240 

Lee M van der -29 1846 1817  H Blankerz 6 1227 1233 

Suilen W -12 1816 1804  Smith P 2 1138 1140 

Hoogt N van der -33 1834 1801  Boekhold P v -2 1060 1058 

Faassen G 0 1773 1773  Houwen A 22 991 1013 

Borghouts H 6 1759 1765  Verplakke J -16 993 977 

Roberts R 29 1730 1759  Strucks, A -18 871 853 
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INTERNE COMPETITIE EERSTE CYCLUS 2010-2011  door Geert Hovens 
Stand per 9 december 2010 
 
 
Groep Leeuwen, per 16  december 
 

No. Naam maarten henk thijmen joop stephan geert totaal partijen 

1 Maarten Strijbos   0.5 1 2 2 2 7.5 10 K 

2 Henk van Gool 1.5   0.5 2 1.5 1.5 7 10 

3 Thijmen Smith 1 1.5   0.5 1.5 2 6.5 10 

4 Joop Jansen 0 0 1.5   0 1 2.5 10 

5 Stephan Thijssen 0 0.5 0.5 2   0 3 9 

6 Geert Hovens 0 0.5 0 1 1   2.5 9 

 (verliespunten) 2.5 3 3.5 7.5 6 6.5   
 
 
Groep Tijgers, na ronde 11 per 9 december 
 
    willem bas marc jan nico wouter eric hansM huub roel zef willy hansL Tot. 

1 
Willem 
Suilen 

  
1 0.5 0 0.5   0 0 0     1   3 

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

3 
Marc van 
der Lee 0.5 0     1 0.5 0.5 0 1 0   0.5 0 4 

4 
Jan op de 
Laak 1 1     1 0 1   1   1 0.5 0.5 7 

5 
Nico van 
der Hoogt 0.5   0 0   0 0 0.5   0.5 1 0.5 0.5 3.5 

6 
Wouter 
Smeets   1 0.5 1 1   0.5 1 0 1 1 1 1 9 

7 
Eric 
Schouten 1 1 0.5 0 1 0.5   1 0.5 1 1 1   8.5 

8 
Hans van 
Mulekom 1 1 1   0.5 0 0   1 0.5 1   1 7 

9 
Huub 
Borghouts 1 1 0 0   1 0.5 0   0   0   3.5 

10 
Roel Ro-
berts   1 1   0.5 0 0 0.5 1   0.5 0 0 4.5 

11 
Zef Hen-
driks   0   0 0 0 0 0   0.5   0.5 1 2 

12 
Willy 
Schmitz 0   0.5 0.5 0.5 0 0   1 1 0.5   1 5 

13 
Hans 
Leenders   1 1 0.5 0.5 0   0   1 0 0   4 
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Groep Buffels, na ronde 11 per 9 december 
 

Plaats Nr Naam Punten 

1 2 Dick Kappert 9 

2 16 Sjors Clabbers 9 

3 1 John de Laat 7.5 

4 4 Rick Wagemakers 7 

5 11 Martin Dael 7 

6 9 Ger van Leipsig 6.5 

7 5 Ron Vink 6 

8 6 Kim Clabbers 6 

9 15 Freek Heemskerk 6 

10 14 Gerben Oosterbaan 6 

11 17 Gerard in 't Veld 6 

12 13 Piet Kuntzelaers 6 

13 7 Ad Burgmans 5.5 

14 18 Boeb Jacobs 5.5 

15 8 Sjraar Munten 5 

16 12 Bertram Lietz 5 

17 19 Toos Kuypers-Heyman 5 

18 3 Karl Jacobitz 5 

19 10 Jean Paul Joosten 4 

 
 
Groep Goudvinken, per 9 december 
 

 Naam jos harald harrie peterT peterS patricia jacqueline albert ans Tot. 

1 Jos Kempen  1 0.5 1 0.5 1 1 1 0.5 6.5 

2 Harald Blankertz 0  1 1 1 0 1 1 1 6 

3 Harrie Wuts 0.5 0  0.5 1 1 1 1 1 6 

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 Ver-

plakke 0 0 0 0 0 1  0 0.5 1.5 

8 Albert Houwen 0 0 0 1 0 1 1  1 4 

9 Ans Strucks 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0  1 
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9 dec play-off groep 1 jos harald harrie peter T ronde  1 totaal  

1 Jos Kempen  0.5  1 6.5 8  

2 Harrie Wuts 0.5  1  6 7.5  

3 Harald Blankertz  0   6 6  

4 Peter Timmermans 0    4.5 4.5  

         

9 dec play-off groep 2 albert peter S patricia jacqueline ans ronde 1 totaal 

1 Albert Houwen  0    4 4 

2 Peter Smith 1    1 3.5 5.5 

3 Patricia van Boekhold     1 3 4 

4 Jacqueline Verplakke      1.5 1.5 

5 Ans Strucks  0 0   1 1 

 
 
 
EVEN VOORSTELLEN�. ERIC SCHOUTEN 
 

Na vier seizoenen bij 't Pionneke uit Roermond te 
hebben gespeeld, was het tijd voor iets nieuws. De 
reden om bij Venlo te gaan schaken is de uitstraling de 
die club heeft.  De vele activiteiten die worden geor-
ganiseerd, de sterkte van de clubspelers (ook in de 
breedte), de locatie en het enthousiasme wat uitstraalt 
in het clubblad, moet iedere fanatieke schaker aan-
trekken.  
 
Sinds de komst van de nieuwe A73 is Venlo veel beter 
bereikbaar vanuit Linne, mijn huidige woonplaats en 
dat heeft zeker een rol meegespeeld. Omdat ik al ruim 
25 jaar schaak, kende ik al een aantal leden van Venlo, 
waardoor de "integratie" eenvoudig verloopt. Tot nu 
toe bevalt het prima.  
 
 

Extern speel ik nog bij de vriendenclub s.v. Checkmate uit Weert. We hebben 10 leden en spe-
len alleen externe competitie in de eerste klasse NBSB.  
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BOEBS COLUMN: BORD 5       door Boeb Jacobs
  
 

 Zondagmiddag, in een waterig zonnetje en met een koude wind 
tegen wandel ik naar Hotel Wilhelmina. Het is koopzondag in Venlo 
en dat betekent parkeerproblemen. Een eindje lopen dus.  
 
�Waarom horen we zo weinig over het competitie verloop van het 3e 
team� horen we nog al eens. Diegenen die dat vragen, hebben ken-
nelijk nooit de column gelezen van grootmeester Jan Hein Donner 
waarin hij schrijft: �Als je lange tijd niets van mij hoort is het niet 
moeilijk om mijn uitslagen te raden.� Donner liep niet graag met 

zijn nederlagen te koop. Wij ook niet. 
 
Ook is er nog een uitspraak van een succesvol schrijver, groot dich-
ter en wijsgeer waarmee ik gedurende enige tijd ontmoetingen had: 
�Zonder ter zake doende kennis kan niemand schrijven.� Niet echt 

een tekst die aanmoedigt om uitvoerig over schaken te berichten. 
Toch? 
 

 
We spelen tegen �t  Pionneke, zonder onze voorzitter want die achtte de tijd gekomen om de wereld 

zijn fysiek te tonen, maar met Karl, gezegend zij zijn naam want hij vangt al enige tijd de klappen 
voor ons op. 
 
Als tegenstander trof ik een oude bekende, de ex-voorzitter van de Limburgse Schaakbond. Ongeveer 
20 jaar geleden ontmoette ik de goede man in de Orangerie van Van de Valk in Roermond na afloop 
van, naar ik meen, de allereerste gezamenlijke ronde van de L.I.S.B. Hij was toen uiterst ontevreden 
over het beleid van de K.N.S.B. Zijn kritiek betrof vooral het financiële gedoe. Teveel geld ging naar 

te weinig mensen, naar de topspelers in Nederland, vond hij. Om die reden overwoog hij om ons af te 
scheiden van de rest van Nederland en ons aan te sluiten bij een buitenlandse schaakbond.  
Hij had twee voor de hand liggende varianten in gedachten: België en Duitsland. 
Na enige versnaperingen deelde ik zijn mening over afscheiding, maar waar we ons bij aan zouden 
moeten sluiten dat is die avond niet duidelijk geworden. 
 
En nu zitten we dan klaar om een potje te schaken en ervaar ik die wonderlijke spanning van wed-
strijdsport waarvan ik nog altijd niet zeker weet of het de kwaliteit van ons leven verbeterd. 
 
Na enige uren loopt Nico voorbij. Hij speelt mee in een hoger team. De vloer kraakt onder zijn voeten 
evenals de stelling van mijn tegenstander. Hij kijkt met opzet of toevallig naar mijn bord. Ik denk, wat 
zal hij denken: bingo, de buit is binnen of zal hij weet hebben van een uitspraak van eerder genoemde 
grootmeester: �Niets is lastiger dan het winnen van een �gewonnen� stelling.� 
 
Over mijn partij op bord 5 kan ik verder kort zijn: een combinatie van chaos en geluk, zo kenmerkend 
voor mijn speelstijl, bracht dit keer het volle punt op. 
Het team heeft trouwens ook gewonnen. Dik. Met 4,5 tegen 1,5 zelfs. 
 
Na afloop nog even nagepraat. Over vroeger, over die avond in de Orangerie, er was toen ook sprake 
van de verkiezing van de club van het jaar. Om steekhoudende redenen beval ik Tegelen aan, daar was 
ik lid en als ik eens een keer om half 2 �s nachts het clublokaal verliet, vroegen ze thuis: �Was het niet 

leuk op de schaakclub?� 
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DE GESLOTEN VENLOSE MARATHON SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAPPEN  
 
door Zef Hendriks 
 

Ook aan de bar in Limianz is het hierboven genoemde toernooi het onderwerp van hooglo-
pende discussies. Uw Sjef-redacteur heeft in het kader van zijn onderzoeksjournalistiek over 
deze Gesloten Marathon met slechts twee deelnemers een aantal saillante uitspraken kunnen 
noteren die hij u niet wil onthouden.   
 
Nico v.d. Hoogt (onder het genot van een glas Chardonnay): Dit lijkt wel een privékampioen-
schap. Hier moet tegen opgetreden worden. Het is gewoon een discriminatoir toernooi. Neem 
nu alleen het feit al dat een schaker als N. v.d. Hoogt niet in staat wordt gesteld om hier de 
hoofdprijs te winnen. Dat kan natuurlijk niet. Ik overweeg om hier op de voorjaarsvergadering 
vragen over te gaan stellen. De voorzitter moet dan maar actie ondernemen. 
 
Ger van Leipsig (pilsje): Dat zet weinig zoden aan de dijk. Piet en Jan presteren het om zelfs 
tijdens de jaarvergadering nog stiekem door te schaken. Alsof wij dat niet in de gaten hebben! 
Maar ze trekken zich gewoon nergens wat van aan. 
 
Bas v.d. Grinten (kopje thee) is een andere mening toegedaan: Ik vind dit toernooi een leuk, 
origineel en verrassend initiatief. Dat ik niet mee kan doen, vind ik niet erg. Ik ben zelf op dit 
moment niet genoeg in vorm om enige kans te maken op dit kampioenschap. 
 
Ger van Leipsig (tweede pilsje): Maar ik blijf er bij dat ze met dat toernooi toch wat meer de 
openbaarheid moeten zoeken. Laten we het bestuur verzoeken om voor de beide heren in de 
speelzaal een vaste plaats met verhoging te creëren. 
 
Bas v.d. Grinten (tweede kopje thee): Dat verzoek zal ik meenemen naar de eerstvolgende 
bestuursvergadering. Wellicht kunnen we er ook een demonstratiebord achter zetten. 
 
Geert Hovens (spaatje blauw): Ja, en dan ook twee naambordjes. 
 
Ger van Leipsig (derde pils): We moeten ook niet overdrijven. Ze hoeven niet achter glas. En 
een grote asbak hoeft er ook niet bij. 
 
Wouter Smeets (Jägermeister): Er is in onze speelzaal geen ruimte meer voor een verhoging. 
Ik stel voor dat we een schellinkje bouwen, zoals bij de Muppets. Dan kunnen Piet en Jan ook 
op hoog niveau gaan schaken. Maar ik vind het hoe dan ook toch wel mooi wat die mannen 
doen. 
 
Peter Timmermans (Red Bull): Niks op hoog niveau schaken. Dat ratingverschil tussen Jan 
en Piet is sowieso veel te hoog om er een eerlijke wedstrijd van te maken.  
 
Ger van Leipsig (kleintje pils): Hoe is de stand eigenlijk na ronde 219?  
 
Zef Hendriks (bitter lemon): In doorgaans welingelichte kringen wordt gefluisterd dat de 
stand inmiddels 184 - 35 is. 
 
Peter Timmermans (tweede Red Bull): Ik vind 35 punten toch knap van Piet. 
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Stelling na 85. Te5-e7. Piet en Jan schaken onverstoorbaar verder, ook al heeft de eigenaar van Limianz zo laat in de 
nacht de verwarming al uitgezet. 
 

�� en zo gingen de discussies nog uren door.  
 
De hamvraag bij dit alles is natuurlijk wat het Bestuur van de VSV voor een standpunt in-
neemt. Als hier geen duidelijke sturing wordt gegeven, kunnen de discussies onder de leden 
uiteindelijk alle kanten uitgaan, met alle verstrekkende gevolgen van dien.  
 
Uw Sjef-redacteur is er nog niet in geslaagd om het Bestuur een officieel standpunt te ontlok-
ken. Off the record  hebben we echter al kunnen vernemen dat dit orgaan zichzelf een gedoog-
bestuur vindt, dat niet te krachtdadig kan optreden omdat men dan de meerderheid van het 
draagvlak onder de leden dreigt te verliezen. 
 
Ook hebben we nog niet kunnen achterhalen wie de geheimzinnige sponsor is die een gewel-
dige bokaal als prijs ter beschikking schijnt te hebben gesteld. Mochten er in de nabije toe-
komst verdere onthullingen geopenbaard worden, dan zullen wij niet schromen om en passant 
een extra katern aan het clubblad toe te voegen. Wij houden u op de hoogte! En houdt u vooral 
ons volgende verenigingsblad in de gaten! 
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J E U G D   door Bas van der Grinten 
 
AGENDA 
 
 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 3e ronde in Blerick (10.30) 
 Zo 30 jan Jeugdtoernooi Echt (Grand-Prix) 
 Zo 13 feb LiSB-bondscompetitie 5e ronde (13.00) 
 Za 26 feb Regiocompetitie 4e ronde in Ald Weishoes (14.00) 
 Zo 13 mrt LiSB-bondscompetitie 6e ronde (13.00) 
 Di 22 mrt Regiocompetitie 5e en laatste ronde in Velden (18.45) 
 Za 26 mrt Rapidtoernooi in Zaal LimianZ 
 Zo 3 apr  21e Theo van Spijktoernooi in De Dörpel (Grand-Prix) 
 Za 9 apr  Instuif Ald Weishoes (14.00) 
 Zo 10 apr LiSB-bondscompetitie slotronde in Roermond (13.00) 
 
MEDEDELINGEN 
 
 Het Persoonlijk Jeugdkampioenschap van Limburg vindt plaats van maandag 27 t/m 

donderdag 30 december bij Stichting Adelante (het voormalige Franciscusoord) in Val-
kenburg. De organisatie is in handen van de Maastrichtse club MSV-VSM. 
De categorieën A en B spelen alle dagen, de categorieën C en D van dinsdag t/m donder-
dag en de categorieën E t/m H alleen donderdag.   
Van onze club nemen in elk geval deel: Wai Keung Liu in categorie D en Sjors Clabbers 
en Thijmen Smith in categorie A. Wij wensen hen hierbij veel succes toe ! 

 Bij het NK Rapid jeugd op zaterdag 27 november in Eindhoven waren drie Venlose spe-
lers van de partij: 
Thijmen Smith werd 6e in de groep 1992 en in de groep U25 werden Mart en  
Joep Nabuurs resp. 7e en 14e. 

 Drie van onze spelers waren actief bij het DSM-toernooi in Sittard op zondag 28 novem-
ber (onderdeel van de Grand-Prix): Wai Keung Liu en Miki Nieczyporowski werden 
resp. 10e en 14e in groep D, Sjors Clabbers werd 17e in groep A. 

 
 
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  
 

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
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Extern wedstrijdleider : 
Jacques Faassen     tel. 3827315              jaquesfaassen@home.nl 
 
Jeugdleider: 
Bas van der Grinten  tel. 3523420  B.van.der.Grinten@inter.nl.net 
    
SINTERKLAASMIDDAG 
 
De jaarlijkse Sinterklaasmiddag in het Ald Weishoes op 4 december was weer erg gezellig. 
Naast 11 jeugdspelers was ook Ans Strucks van de partij. Er werd een onderling toernooi ge-
speeld in een groep met 12 deelnemers waarbij 5 ronden werden gespeeld.  
Net als bij de ontmoeting Jeugd-Senioren was de wedstrijdleiding in handen van Willem Sui-
len die zich ook nu voortreffelijk kweet van zijn taak. Mooi gedaan Willem !  
Na afloop was er voor iedereen leuk sinterklaas-presentje, uitgezocht door Henk Suurhoff.  
 
Winnaars werden Famke Kovacs en Sjors Clabbers met liefst 5 uit 5 !  
Vooral voor Famke is dit natuurlijk een prachtige score.  
 
De verdere eindstand aan kop:  
3: Wai Keung Liu  4  
4: Victor Peeters  3  
5: Florens Cals  2,5  
 

 
 
Impressie van de Sinterklaasmiddag 
 
 
 
 

mailto:jaquesfaassen@home.nl
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EXAMENS ALD WEISHOES 
 
Zaterdag 11 december was het weer tijd voor de halfjaarlijkse stapexamens in het Ald 
Weishoes.  
Ditmaal waren er totaal 7 deelnemers van de clubs Venlo en SchaakVelden, die allemaal 
slaagden. Van harte gelukgewenst !  
 
De Venlose geslaagden zijn:  
Stap 1:  Daniël Bouman, Nils Rijk 
Stap 2:  Gino Driessen  
 
Examinator was ditmaal Piet Thijssen (Penningmeester Venlose Schaakvereniging). Hiervoor 
nogmaals onze dank ! 
 
 
 

 
 
De trotse geslaagden met examinator Piet Thijssen 
 
REGIOCOMPETITIE 
 
De tweede ronde is op 18 november in Horst gespeeld. 
Van onze club waren hierbij Famke Kovacs en Jasper Hendrickx van de partij. 
Famke wist haar partij te winnen en Jasper maakte remise. 
 
De derde ronde zou op 14 december in Velden worden gespeeld, maar is naar maart verscho-
ven. 
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Het resterende programma is daarmee als volgt: 
3e ronde: zaterdag 22 januari in Blerick (10.30) 
4e ronde: zaterdag 26 februari in Ald Weishoes (14.00) 
5e ronde: dinsdag 22 maart in Velden (18.45) 
 
COMPETITIE ALD WEISHOES 
 
De uitslagen van 20 november:  
 
Groep 2:     Groep 1:  
Nils - Daniel 2-0    Luca - Wai 0-1    
(Gino vrij)     Victor - Jasper 0-1 
      Inge - Famke 0-1 
      (Miki vrij) 
 
De stand is hiermee als volgt:  
(achter elke naam aantal punten en gespeelde wedstrijden):  
 
Groep 2:     Groep 1:  
(2 partijen per wedstrijd)   (1 partij per wedstrijd) 
1. Nils Rijk 5(4)    1. Wai Keung Liu 6(6)  
2. Gino Driessen 4,5(5)   2. Jasper Hendrickx 4(6)  
3. Daniel Bouman 3,5(4)  3. Miki Nieczyporowski 3(5)  
      4. Luca Kanters 3(6) 
      5. Famke Kovacs 2(6)  
      6. Victor Peeters 1(3)  
      7. Inge Rijk 0(6) 
 
 
 
 
 

DE JEUGDCOMMISSIE WENST IEDEREEN FIJNE KERSTDAGEN EN ALLE 
GOEDS VOOR HET NIEUWE JAAR ! 
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