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CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2010-2011  nr. 5 
 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 Peter Smith familie.smith@home.nl 
 Schaapsdijkweg 11 077-3548436 
 5913 GL  Venlo  
 Albert Houwen aje.houwen@home.nl 
 Pastoor Kierkelsplein 6     077-3548502 
 5916 SW Venlo 
 Ad Burgmans                                                    acpb@home.nl 
 Beethovenstraat 2      077-3512547 
 5914 BN Venlo 
      

Internet: www.venlose-sv.nl 

mailto:acpb@home.nl
mailto:piet.thijssen@hetnet.nl
mailto:geert.hovens@planet.nl
mailto:familie.smith@home.nl
mailto:aje.houwen@home.nl
mailto:acpb@home.nl
http://www.venlose-sv.nl
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KINHOUDK 
 
Ontwerp omslag Marc van der Lee 
Programma t/m augustus 2011 Ad Burgmans 
Personalia / mededelingen Ad Burgmans 
Verslag Voorjaarsvergadering 28 april Bas van der Grinten                       
Eindstand Interne Competitie 2010-2011 Geert Hovens 
LimianZ Rapid Open Geert Hovens 
Externe Competitie KNSB Venlo 1 Henk van Gool 
Foto�s Slotonde LISB in Roermond Peter Smith 
De Gesloten Venlose Schaakmarathon Zef Hendriks 
Externe Competitie LiSB Venlo 2 Nico van der Hoogt 
Hemelvaartschaak Piet Thijssen 
Elo rating Ger van Leipsig    
Boebs Column   Boeb Jacobs  
Jeugd Bas van der Grinten 
Aankondiging Vlaaientoernooi Bas van der Grinten 
Ledenlijst juni 2011 Bas van der Grinten 
 

KPROGRAMMAK 
juni 2011 
23-juni-11 don. Rabo Open Kampioenschap van Venlo  6e ronde 
26-juni-11 zon. Alex Vinken Rapid Toernooi Kerkrade 
28-juni-11 din. Hogeschool Zuyd schaaktoernooi Heerlen deel 2 (1e deel 21 juni) 
30-juni-11 don. Rabo Open Kampioenschap van Venlo  7e ronde (slot) 
    
juli 2011    
02-juli-11 zat. Vlaaientoernooi Den Hulster Venlo  
07-juli-11 don. Zomersnelschaaktoernooi Venlo 1e ronde 
05 juli-11 din. Open Maastrichts Zomerkampioenschap (8 rondes) 1e ronde 
13-juli-11 woe. Sportdag Jeugd gemeente Venlo  
14-juli-11 don. Zomersnelschaaktoernooi Venlo 2e ronde 
21-juli-11 don. Zomersnelschaaktoernooi Venlo 3e ronde 
28 juli-11 don. Zomersnelschaaktoernooi Venlo 4e ronde 
    
augustus 2011    
04-aug-11 don. Zomersnelschaaktoernooi Venlo 5e ronde 
11-aug-11 don. Zomersnelschaaktoernooi Venlo 6e ronde slot 
18-aug-11 don. Bijzondere (schaak)avond, maar dan anders  
25-aug-11 don. Algemene ledenvergadering VSV  

 
 
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. : 30 juni 2011   

 

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

 
e-mail adres en tel.nr. * Rick Wagemakers:  ricknicole1@live.com 

  Peter Keimpema: 06-43188747 
 
 
 

KMEDEDELINGENK 
 
 Dit clubblad, VSV Vizier 2010-2011 nr.5, is weer flink van omvang. De Venlose Schaak-

vereniging is gezegend met een aantal goede schrijvers. De hoeveelheid kopij stelt ons in 
de gelegenheid om in juli én in augustus nog een editie uit te brengen. 

 De redactie heeft besloten om de artikelen zoveel mogelijk in twee kolommen op te ma-
ken. Beschouw het als een service aan de lezer. Het geeft bovendien een mooiere bladspie-
gel. 

 In dit nummer is een verslag opgenomen van de voorjaarsvergadering van de Venlose 
Schaakvereniging op 28 april 2011. De jaarstukken van de Algemene Ledenvergadering, 
25 augustus 2011, komen in het augustusnummer van Vizier. 

 Op zaterdag 28 mei werd weer het jaarlijkse Kroeglopentoernooi in Noorbeek gehouden, 
Joep Nabuurs deed weer mee met een team met de voor ons onbegrijpelijke naam �Het 
Kanoniek Ensemble� Het ensemble werd tweede na �Team Tinus�. 

 Joep deed het ook goed bij ons eigen Hemelvaart toernooi op donderdag 2 juni. Hij ein-
digde eerste. Zie elders in dit blad een verslag van Piet Thijssen hierover. 

 Enkele jeugdspelersvan onze club hebben het afgelopen seizoen meegedaan aan de Lim-
burgse JEUGD GRAND PRIX toernooien. Sjors Clabbers is in de eindstand vierde van 
de A groep geworden. Miki Nieczyporowski is in zijn categorie (D-groep) fraai op de 
derde plaats geëindigd en Gino Driessen is in de C-groep tiende geworden. Sjors en Gino 
hebben niet alle toernooien gespeeld. 

 Talententraining. De trainingen voor kinderen die stap 3 hebben gedaan, zullen vanaf 
september 2011 in samenwerking gegeven worden door de Venlose Schaakvereniging, de 
Blerickse Schaakvereniging, de Tegelse Schaakvereniging, Schaakvelden en Leudal. De 
trainers zijn Joep Nabuurs, Daan Holtackers, Pascal Lemmen en Hans Cuppen. Door deze 
gezamenlijke aanpak wordt de jeugdtraining op een hoger level gebracht. De trainingen 
zullen in een serie van 8 sessies op zaterdagmorgen plaatsvinden in de Egelantier in Ble-
rick. 

 Joep Nabuurs en Rick Wagemakers waren dit jaar de enige spelers van VSV die aan het 
Limburg Open en daarmee aan het 82e Limburgs Kampioenschap hebben  meegedaan. In 
de A groep is Joep met 3,5 punten uit 7 geëindigd op de 47

e plaats. Zijn TPR ligt net boven 
zijn rating. Ook Rick had 3,5 punten uit 7 in de C groep, maar heeft wel wat ratingpunten 
moeten inleveren. 

 
 

mailto:ricknicole1@live.com
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VERSLAG VOORJAARSVERGADERING  
DONDERDAG 28 APRIL 2011 IN CLUBLOKAAL LIMIANZ 
door Bas van der Grinten 
 
Aanwezig:  36 leden 
Afgemeld: G. Hovens, K. Jacobitz,  
J. Jansen, J. Joosten, D. Kappert, 
 R. Roberts, H. van Spijk 
 
1. Openingswoord  
door voorzitter A. Burgmans 
Om 20.10 opent voorzitter A. Burgmans de 
vergadering en heet alle aanwezigen (in 
groten getale opgekomen !) van harte wel-
kom. 
In de eerste plaats wil hij nog graag in her-
innering brengen dat onze vereniging weer 
Club van het Jaar van de LiSB is geworden. 
Vervolgens merkt hij op dat dit een opinië-

rende vergadering is die grotendeels in het 
teken zal staan van de interne competitie. 
 
2. Interne competitie 
A. Burgmans geeft eerst een toelichting: 
Vorig jaar was er een discussie vanwege 
veel uitgestelde partijen bij het oude sys-
teem. Daarom is dit seizoen gekozen voor 
een nieuwe opzet waarbij feitelijk twee sys-
temen worden gehanteerd: In de �Buffel-
groep� wordt Zwitsers gespeeld. 
Volgens sommigen werkt dit vrijblijvend-
heid in de hand. A. Burgmans merkt echter 
op dat dit niet is gebleken: er zijn juist 
minder afmeldingen. Een nadeel is wel dat 
er minder spanning is. Om dit te ondervan-
gen worden Elo-prijzen beschikbaar ge-
steld. Dit blijkt echter te weinig bekend te 
zijn. 
 
A. Burgmans geeft nu graag het woord aan 
de aanwezigen. 
 
G. in �t Veld noemt enkele bezwaren van 
het nieuwe systeem: 
- meer uitgevallen partijen dan vroeger 
- geen spanning 
- ratingprijzen onbekend. 

Daarom wil hij graag terug naar kleinere 
groepen. 
G. van Leipsig merkt op dat bij Zwitsers 
systeem geen inhaalwedstrijden horen. 
Verder heeft hij ook meer uitgevallen wed-
strijden gehad dan vroeger. 
Z. Hendriks: meeste spanning bij gelijke 
sterkte, daarom liever terug naar kleine 
groepen ! 
F. Heemskerk vindt het nieuwe systeem 
juist sympathiek: meerdere tegenstanders 
en het is niet minder spannend. 
J. Verplakke vraagt of promotie verplicht 
is. A. Burgmans antwoordt dat dit bij het 
systeem hoort. Vanuit de vergadering 
wordt echter opgemerkt dat promotie bij de 
Goudvinken vrijwillig is. Reactie A. Burg-
mans: dit is nieuw voor het bestuur !  
G. in �t Veld merkt op dat er daardoor wel-
licht geen degradatie vanuit de Buffelgroep 
is waardoor nog minder spanning ! Bij 
kleine groepen zal er minder angst voor 
promotie zijn. 
J. Verplakke merkt op dat iedereen naar de 
zin maken niet kan. Regels moeten voor 
allemaal gelden. 
H. van Gool is het eens met G. in �t Veld. 

Groepen liever kleiner maar wel groter dan 
6, bijvoorbeeld 8. 
P. Thijssen merkt op dat dan een dubbel-
rondige competitie teveel wordt. Een alter-
natief is groepsgrootte 10 met enkelvoudige 
competitie. 
A. Burgmans zegt dat er nu niet teveel over 
oplossingen gepraat moet worden, maar 
meer over de ervaringen met het systeem. 
H. Everaars vraagt zich af wanneer verve-
ling ontstaat. Bij groepen van 6 met twee 
promotie- en degradatieplaatsen zal dit 
waarschijnlijk niet gebeuren. 
E. Schouten vindt het huidige systeem goed 
voor de eerste twee groepen. Verder vraagt 
hij hoe de nieuwe indeling ontstaat. 

P. Thijssen antwoordt dat dit via promotie 
en rating gaat. 

H. van Mulekom vindt het systeem voor 
hem prima. Wel heeft hij behoefte aan 
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meer dynamiek, bijvoorbeeld door snellere 
promotie/degradatie. Verder oppert hij het 
idee om voor een winstpartij 3 punten toe 
te kennen en voor remise 1 punt (dit sys-
teem wordt al bij sommige toernooien toe-
gepast). 
A. Burgmans merkt op dat er gestreefd 
moet worden naar zoveel  mogelijk speel-
plezier. Maar spanning hoort erbij. 
B. Jacobs vindt dat grote groepen de club-
geest bevorderen. 
G. van Leipsig meent dat in de Buffelgroep 
het Zwitsers kunstmatig in stand werd ge-
houden. 
H. Borghouts ziet liever één systeem in 
plaats van meerdere. Dit zorgt voor een 
betere aansluiting. Zo is nu nog niet duide-
lijk hoe de promotie geregeld is. Verder 
zijn er veel uitgestelde partijen. 
A. Burgmans merkt hierbij op dat ook met 
de avondcompetitie rekening gehouden 
moet worden. 
F. Heemskerk: inhaalavonden aanpassen 
aan avondcompetitie. 
G. in �t Veld merkt op dat de competitie er 
is voor de opkomers, en niet voor de weg-
blijvers. 
G. van Leipsig vindt dat ook na de 2e cy-
clus degradatie moet plaatsvinden. Dit was 
vroeger ook gebruikelijk. 

A. Burgmans merkt op dat J. Joosten (af-
gemeld voor vanavond) uitdrukkelijk voor-
stander is van het nieuwe systeem. 
Tot slot deelt hij mee dat alle opmerkingen 
worden meegenomen en dat het bestuur 
vervolgens een besluit zal nemen. 
 
3. Rondvraag 
Z. Hendriks heeft enkele punten: 
- Kan er een duidelijke Elo-norm komen 
voor groep 2 bij het Zomertoernooi ? 
- Hij heeft nog steeds twee huizen (in Bre-
da en Venlo) en zal vanaf de zomer weer in  
 Breda wonen. 
- Vanwege het vorige punt zal hij niet meer 
aan het clubblad kunnen meewerken. 
- De marathon tussen Jan op de Laak en 
Piet Kuntzelaers is na spannende strijd  
gewonnen door eerstgenoemde. Hij krijgt 
hiervoor een fraaie beker uitgereikt. 
 Applaus ! 
P. van Boekhold merkt op dat de vergade-
ring wat eerder begon dan het aangekon-
digde tijdstip van 20.15. Dit veroorzaakte 
enige verwarring. 
A. Burgmans zegt toe dat dit niet meer zal 
gebeuren. 
 
4. Sluiting 
Om 21.00 sluit voorzitter A. Burgmans de 
vergadering onder dank aan de aanwezigen. 
 

 
 

 
 
 
Een bijzondere locatie�.. 
 
Deelname van de Venlose Schaakvereniging aan de 
Nationale Sportdag op Sportpark Vrijenbroek in Venlo, 
16 april 2011 
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EINDSTAND INTERNE COMPETITIE 2010-11, TWEEDE CYCLUS 
   
door Geert Hovens 
 
Buffels, Goudvinken, Tijgers en Leeuwen, het zit erop. Er waren al wat beslissingen 
gevallen, maar nu staat de definitieve eindstand in de groepen vast. 
De koning van het woud en de club is geworden - het zal niemand verbazen - Maarten 
Strijbos. Hij heeft maar liefst 3,5 punt meer gescoord dan de nr 2 en 3. Het was de 
Tegelse Tijger (de enige echte) die hem eenmaal de strot af wist te bijten. 
Bij de Tijgers haalden Stephan Thijssen ongeschonden de eindstreep, zes zeges en 
vijf remises waren voldoende voor de eerste plaats. De anderen snoepten mekaars 
puntjes af en konden Stephan dus niet meer achterhalen. 
Ook Hans Everaars slaagde erin een promotie te bewerkstelligen. 
Het verhaal van Buffalo Bas is bekend. Hij kwam, hij zag en overwin. Bijna alles dus. 
Ook John de Laat promoveert naar de Tijgers. Harry Wuts werd kampioen bij de 
Goudvinken. 
 
Hoe de indeling voor het komend seizoen zal zijn hangt af van de conclusies die het 
bestuur verbindt aan de evaluatie op de voorjaarsvergadering. Daarnaast zal na het 
Rabo Venlo Open weer de jaarlijkse inventarisatie voor het nieuwe seizoen plaatsvin-
den.  
 

LEEUWEN totaal 
1 Wouter Smeets 3 
2 Eric Schouten 5 
3 Geert Hovens 4 
4 Thijmen Smith 4,5 
5 Henk van Gool 5 
6 Maarten Strijbos K 8,5 

 
 

TIJGERS totaal 
1 Sjors Clabbers 3,5 
2 Hans Leenders 4,5 
3 Dick Kappert 4 
4 Willi Schmitz 6,5 
5 Zef Hendriks 3,5 
6 Huub Borghouts 4,5 
7 Marc van der Lee 5,5 
8 Nico van der Hoogt 7 
9 Hans van Mulekom 6,5 

10 Jan op de Laak 4,5 
11 Hans Everaars 7,5 
12 Stephan Thijssen K 8,5 
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BUFFELS 

1 Van der Grinten, Bas K 11,0 
2 De Laat, John 8,5 
3 Suilen, Willem 8,0 
4 Van Leipsig, Ger 7,5 
 5 In 't Veld, Gerard 7,5 
6 Clabbers, Kim 7,0 
7 Munten, Sjraar 6,5 
8 Dael, Martin 6,5 
9 Lietz, Bertram 6,0 

10 Jacobitz, Karl 5,5 
11 Vink, Ron 5,5 
12 Jacobs, Boeb 5,0 
13 Kuntzelaers, Piet 5,0 
14 Joosten, Jean Paul 4,5 
15 Burgmans, Ad 4,5 
16 Kuypers-Heyman, Toos 4,5 
17 Heemskerk, Freek 3,5 
18 Oosterbaan, Gerben 1,5 

  
Ger van Leipsig is winnaarvan de ratinggroep tot 1600 
Boeb Jacobs is winnaar van de ratinggroep tot 1500 
 
 

GOUDVINKEN totaal 
1 Jacqueline Verplakke 4 
2 Albert Houwen 8,5 
3 Patricia van Boekhold 3 
4 Peter Smith 8,5 
5 Peter Timmermans 6 
6 Harald Blankertz 6 
7 Jos Kempen 9,5 
8 Harrie Wuts K 10,5 
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HET LIMIANZ RAPID OPEN 2011    door Geert Hovens 
 

De achtste aflevering van het LimianZ 
Rapid Open, op zaterdag 27 maart 2011 
trok in totaal 41 deelnemers naar Venlo. 
Verdeeld over twee groepen vochten zij 
in 7 ronden van elk 20 minuten om de 
ereplaatsen. Nadat de kruitdampen 
waren opgetrokken bleek Henk van 
Gool (net als vorig jaar) bij groep A de 
winnaar met 6 uit 7. Op een half punt 
volgde Bernd Dahm. Alexander 
Sokalsky (derde op weerstandspunten) 
en Joep Nabuurs scoorden elk 4,5 punt.  

 
                 
In de B-groep zegevierde Arthur Hendrickx met 6 punten, evenveel als Willem 
Vermulst, maar met meer weerstandspunten. Op een vol punt legde Werner Bröker 

beslag op de derde plaats.  
De volledige uitslagen zijn te vinden op de website van de Venlose Schaakvereniging: 
www.venlose-sv.nl. 
 
 
In de pauze reikte Frank Clevers, voorzitter van de Limburgse Schaakbond, de Frits 
Hendriks wisseltrofee uit aan Ad Burgmans, voorzitter van onze vereniging. De trofee 
behoort bij de Titel 'CLUB VAN HET JAAR 2010', die deze keer naar onze vereni-
ging gaat. In een uitgebreide speech roemde Frank Clevers de diverse aspecten die tot 
de uitverkiezing voor de Venlose Schaakvereniging leidden.  
 

   

http://www.venlose-sv.nl
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KNSB COMPETITIE  RONDE 7 
VENLO  -  PAUL KERES door Henk van Gool 
 
PECH ? 
 
Na de 7-3 nederlaag tegen de Stukken-
jagers gaan de laatste drie wedstrijden 
tegen respectievelijk Paul Keres, Eind-
hoven en DD beslissen over een moge-
lijke verlenging van onze deelname in 
de eerste klasse KNSB. 
 
Het eerste deel van deze trilogie vond 
op 12 maart plaats in ons thuishonk: de 
Kromme Schuuver. 
Vrijwel iedereen was op tijd aanwezig 
in de speelzaal. Vrijwel? Ja, we misten 
één belangrijke persoon. Wedstrijdlei-
der Peter Goud was vast komen te zit-
ten in het drukke zaterdagverkeer in en 
rondom Venlo. Nadat ik telefonisch 
met hem contact had , kregen teamlei-
der Paul Hommerson van Paul Keres en 
ik toestemming de wedstrijd alvast op 
te starten. Toen de referee een half uur-
tje later de speelzaal in kwam lopen 
zaten de spelers van  Venlo en Paul 
Keres reeds in alle rust hun hersenen te 
pijnigen.  
Beide teams waren op één persoon na 

compleet. Waar ik echter alle moeite 
moest doen om tien man op de been te 
krijgen kon Paul Keres het zich permit-
teren hun teamleider als non playing 
captain het team te laten begeleiden. 
Paul Hommerson heeft echter een uit-
stekende score. Met het opstellen van 
een vervanger voor hem namen de 
Utrechtenaren een groot risico zoals 
zou blijken. De wedstrijd werd een su-
perspannende aangelegenheid waarbij 
de afloop tot in het 6e uur ongewis 
bleef. 
 
 

Paul Keres brak de score open. Op het 
eerste bord confronteerde Hugo ten 
Hertog onze Joep in de Najdorf met een 
stukoffer.  
 
Stelling na 10.Pd5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarschijnlijk is dit offer vrij nieuw. 
Joep werd er in ieder geval onaange-
naam door verrast. Na lang wikken en 
wegen besloot Joep het stuk niet te ne-
men. 10..,e5 11.Pf5,Pxd5 12.exd5,g6 
13.Pg3,Lg7 14.f4 (a3!), Pd7 15.f5, f6?! 
16.fxg6,hxg6 17.Dd3,Pf8 en zwart 
stond met de rug tegen de muur. Joep 
bood nog flink weerstand maar moest 
tenslotte toch capituleren. 1 - 0 
 
Wie anders dan Ololi trok de stand 
weer in evenwicht. In een Siciliaanse 
Kan greep Ololi met een voor haar ka-
rakteristieke zet het initiatief. De zet 
b2-b4 lijkt in al haar partijen terug te 
komen en vaak markeert dit het begin 
van bulldozeractiviteiten op de dame-
vleugel. Hier begonnen de schuif- en 
pletwerkzaamheden op de 20e zet. Wil-
lem van de Fliert was er niet tegen be-
stand. Hij probeerde wanhopig nog een 
centrumactie maar opende daarbij alle 
lijnen voor Ololi�s loperpaar:  
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Stelling na 29..,d5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.fxe5,Dxe5 31.exd5,Dc3 32.a6,bxa6 
33.d6,Tb8 34.Tfc1,Db4 35.bxa6,Dxd6 
36.a7 en de zwartspeler moest een stuk 
geven. 1 - 0 
 
Hierna bleef de wedstrijd gelijk opgaan. 
Onze invaller voor de zieke Thijmen, 
Wouter Smeets, deed zijn uiterste best 
zich de ervaren Bert Both van het lijf te 
houden. Maar als die iemand in de tang 
heeft laat hij niet meer los. 
 
Stelling na 12..,Tc8? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.Da4! met de dubbele dreiging 
14.Dxa7 en 14.Pxd7 gevolgd door pi-
onwinst op d5. Wouter gaf pion a7 
maar kwam niet meer uit de misère.  
1 - 0 
 
Dit puntverlies werd echter weer ge-
compenseerd door een goede overwin-

ning van Peter. In een interessante pi-
onoffervariant in de Engelse opening 
reageerde zwartspeler Mark Smits ver-
keerd op het witte initiatief.  
 
Stelling na 10.Da4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als Mark hier 10..,Tb8 speelt is Peter 
gedwongen zijn paard weg te spelen en 
dan moet hij nog maar aantonen vol-
doende compensatie te hebben voor 
zijn pion. De zwartspeler besloot echter 
met 10..,axb5 11.Dxa8,bxc4 
12.Lxe5,fxe5 13.Lxc4,d5 de kwaliteit 
te geven voor een pion en een pionnen-
centrum en ging ten onder aan de druk 
die de witte torens later over de c- lijn 
uitoefenden. 1 - 0 
 
Op de borden drie, vier en vijf hielden 
de combattanten elkaar in evenwicht.  
Ik had Maarten expres naar bord drie 
verplaatst omdat ik vermoedde dat Paul 
Keres hun speler van IM sterkte wel 
eens op drie zou kunnen zetten. Dit 
vermoeden bleek juist en Maarten vol-
deed aan mijn verwachting door Xan-
der Wemmers in een lange Slavische 
partij in bedwang te houden. Wel ging 
hij nog even langs de rand van de af-
grond omdat hij een toreneindspel met 
een minuspion moest zien te houden, 
maar de stelling was op het nippertje 
remise. 
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Rudi speelde naar eigen zeggen zijn 
slechtste partij sinds jaren en na analyse 
met Rybka thuis moet ik hem gelijk 
geven. Toch wist opponent Gerben 
Veltkamp hem niet omver te duwen. 
Het is ook een kwaliteit om, als je het 
een dagje niet ziet, je opponent nog op 
remise te houden. 
 
Rainer ging net als Maarten langs de 
rand van de afgrond. Dat lag niet aan 
zijn openingsspel en ook niet aan het 
goede spel van zijn tegenstander. Nee, 
Rainer knoopte zichzelf bijna op door 
iets te vroeg een kwaliteit te offeren. 
Gelukkig wist hij in het eindspel met 
zijn zwartveldige loper en enkele pion-
nen nog een vesting op te bouwen. ½ - 
½  
 
Ondertussen was Joachim er na een 
aantal moeizame rondes er eindelijk 
weer eens in geslaagd een voordelig 
eindspel te bereiken. Om te winnen had 
hij nog wel wat hulp van zijn tegen-
stander nodig, maar het eindspel is inte-
ressant om eens na te spelen. 
 
stelling na 38.Lb5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38..,f4! Dreigt ..,Tc2+ waarna de toren 
gedekt staat en ..,cxb5 er in komt. 
39.Txc6,fxe3+ 40.Kg3? de koning had 
eigenlijk het promotieveld moeten be-
zetten. 40..,Txc6 41.Lxc6,Ke7 

42.Lxd5,Kd6 met tempowinst kruipt de 
koning naar voren om de vrijpion te 
ondersteunen. 43.Lf3? mist zijn laatste 
kans om de koning voor de vrijpion te 
krijgen via 43.Lb7,Ke5 44.Kf3,Kd4 
45.Ke2. Nu weet de zwarte koning ge-
holpen door de loper zijn witte collega 
af te houden: 43..,Ke5 44.Le2,Kd4 
45.Kf4,Ld3 46.Ld1,Lf1 47.g4,Kd3 
48.g5,Le2 49.Lc2,Kd2 50.Ke4,Lh5   
0 � 1 
 
Nu kwam het op Henk en Carsten neer 
om het karwei af te maken en ons 
matchpunten aantal te verdubbelen. Dit 
waren de cruciale partijen van deze 
wedstrijd. Helaas kwam het niet zover 
omdat beide spelers een overwegende 
stelling uit handen gaven: 
 
Henk van Gool � Jan Breukelman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jan had na zeer lang nadenken 15..,Td7 
gespeeld. Ik beoordeelde de stelling als 
goed voor mij en raakte na een tijd 
rondlopen en andere stellingen bekijken 
de concentratie op mijn eigen partij wat 
kwijt. Dit is echter geen excuus voor de 
blunder die ik produceerde. 16.Pef5?? 
Ik zag mijn opponent bevreemd opkij-
ken en zonder lang nadenken nam hij 
het paard 16..,gxf5 Daarop greep ik 
naar mijn hoofd. Ik zag nu pas dat ik 
het verkeerde paard naar f5 had ge-
speeld. Ph5 mag nu niet genomen wor-
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den omdat wit na 17.Dxh5,Lg4 de da-
me verliest. Ik probeerde met een stuk 
achter nog in troebel water te vissen 
maar werd vrij snel opgerold.  
0 - 1 
 
Ondertussen vocht Carsten een heroïsch 
duel uit met Andries Mellema. Onze 
Duitse schaakvriend kwam met voor-
deel uit de Hollandse opening en hield 
dit voordeel lange tijd vast. Rond de 
25e zet liet hij zijn damevleugelpionnen 
in de steek in ruil voor vage aanvals-
kansen op de zwarte koningsvleugel. 
Andries reageerde echter adequaat en 
wits voordeel verdween als sneeuw 
voor de zon.  
 
Stelling na 22..,Lf7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier kan wit ook met 23.Lf1 de c-pion 
dekken. Carsten kiest voor agressiviteit:  
23.Txe7,Dxe7 24.Te1,Dd7 25.Df6? 
Het was nog niet te laat om met 25.c5 
de stelling in evenwicht te houden. Nu 
verliest hij een pion. 25..,Te8 
26.Txe8,Dxe8 27.h4,Pxc4 28.h5,gxh5? 
Met 28..,g5! Had Andries meteen groot 
voordeel gehad. Nu kon Carsten nog 
lang tegenstribbelen. Uiteindelijk moest 
hij toch zijn tegenstander de hand 
schudden. 0 � 1 
 
Dit is de tweede 4,5 � 5,5 nederlaag 
waarbij het gevoel blijft hangen dat er 
meer in had gezeten. Hoe komt het nou 
dat het niet wil lukken? Is hier sprake 
van niveauverschil of van pure pech dat 
teveel spelers van Venlo op het ver-
keerde moment een offday of blackout 
hebben waardoor de teller telkens onder 
de vijf bordpunten blijft steken?  
 
Hoe het ook zij, na deze nederlaag zijn 
onze kansen op handhaving geminima-
liseerd. Er MOET gewonnen worden 
van Eindhoven, anders is het al over en 
uit. 
 
 

VENLO    PAUL KERES  4,5-5,5 
 
1. Joep Nabuurs  - Hugo ten Hertog  0 � 1 
2. Henk van Gool  - Jan Breukelman  0 � 1 
3. Maarten Strijbos  - Xander Wemmers  ½ 
4. Rudi van Gool  - Gerben Veltkamp  ½ 
5. Rainer Montignies - Marijn Otte   ½ 
6. Ololi Alkhazashvili - Willem van de Fliert 1 � 0 
7. Joachim Guddat  - Peter Lombaers  1 � 0 
8. Carsten Fehmer  - Andries Mellema  0 � 1 
9. Wouter Smeets  - Bert Both   0 � 1 
10. Peter Schoeber  - Mark Smits   1 � 0 
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KNSB COMPETITIE RONDE 8  
EINDHOVEN  -  VENLO 1      Door Henk van Gool 
 
EROP of ERONDER    
  
Op een zonnige aprildag, veel te mooi 
om binnen te zitten schaken, vormde 
activiteitencentrum Burghplan in Eind-
hoven het podium van een heus degra-
datieduel. 
Met Eindhoven binnen schootsafstand 
(zij vier-, wij twee punten) was voor 
Venlo de opdracht duidelijk: winnen. 
Bij binnenkomst van de zaal werden we 
overvallen door een bedompte lucht. 
Bovendien was het druk met diverse 
thuisspelende teams. Op mijn verzoek 
werd er een raam opengezet. Er werd 
gewaarschuwd voor wat herrie van 
scooterjeugd, maar frisse lucht was op 
dat moment belangrijker. Niettemin zou 
dit open raam � ter hoogte van bord 1 - 
een rol gaan spelen in (de uitkomst 
van?) de wedstrijd maar daarover later. 
De match werd gestart en zoals ge-
woonlijk zag het er na anderhalf uur 
spelen weer goed uit voor ons. Niette-
min was het Eindhoven dat de leiding 
in de wedstrijd zou nemen. Dat had te 
maken met een paar relatief snelle ne-
derlagen die we op de borden vier en 
tien leden. 
 
Bord 4  Frans Kuijpers � Joep Nabuurs 
 
Joep wist in een Siciliaanse Najdorf de 
stelling goed in evenwicht te houden, 
totdat hij zich op de twintigste zet aan 
een boertje op b2 vergreep zie stelling. 
De ouwe rot in het vak sloeg onmiddel-
lijk toe: 
21.Dh3,g6 22.Te7,Tcd8 23.Lh6,Lg7 
24.Lxg7,Kxg7 25.De6! Die zet had 
Joep in zijn berekeningen overzien.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pion f7 valt en daarmee ook de verde-
diging rondom de zwarte koning.  
1 - 0 
 
Bord 10  Jan Cox � Peter Schoeber 
 
Peter had een jeugdige opponent. Die 
jongens spelen in het algemeen scherpe 
systemen, dus zal Peter gedacht hebben 
�laat ik het maar RUStig aan doen�. 

Prompt werd hij na de Russische zetten 
1.e4,e5 2.Pf3,Pf6 3.Pxe5,d6 verrast met 
het paardoffer 4.Pxf7. Toch heeft Peter 
al eens eerder met dit bijltje gehakt 
maar zo�n stelling blijft lastig verdedi-
gen. Jan bleef flink druk zetten en 
wachten op een fout van Peter. Die 
kwam op de 22e zet: 
22..,Tg8?? Dreigt weliswaar 23..,Pf3+  
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maar na wits antwoord  23.e6!! is er 
plotseling niets meer te verzinnen tegen 
de dreigingen 24.e7+  of 24.Tf7 mat! 
Aangezien een stuk geven met 
23..,Pxe6 ook zinloos is werd het snel  
1 - 0 
 
Ondertussen bereikte Rainer op het 
derde bord hoegenaamd geen voordeel 
in een Catalaan tegen Jos Sutmuller. 
Nadat Jos aanvankelijk al een remise-
aanbod had gedaan, zag Rainer vijf zet-
ten later ook geen reden meer om de 
stelling verder te spelen. ½ - ½  
 
Op bord zes speelde Carsten een ver-
dienstelijke remise tegen Jan Veerman. 
In de Leningrader van het Hollands 
miste de Eindhovenaar hier en daar wat 
kansjes op voordeel. Na twintig zetten 
stond het volkomen gelijk en zagen 
beide spelers niets meer in de stelling. 
½ - ½  
 
Toch was er geen man overboord want 
op de andere borden zag het er allemaal 
heel wat beter uit.  
Natuurlijk was het Ololi die het voor-
touw nam en Venlo het eerste volle 
bordpunt schonk. 
In het begin bereikte ze in een vierpaar-
denspel betrekkelijk weinig. Gaande-
weg wist ze wat druk te zetten op de 
zwarte koningsvleugel. Na wat stukken 
geruild te hebben behield Ololi door 
haar actievere toren en dame een licht 
voordeel. Een blunder van Alessandro 
di Bucchianico gaf Ololi echter mat-
aanval: 
 
29..,Kg8?? 30.Dd8+,Kg7 
31.Dxc7+,Kf6 32.Te3!,Df7 de  
dame offeren was het enige � en tevens 
zinloze -  alternatief. 33.De5+,Kg5 
34.Tg3+,Kh6 35.Th3+,Kg5 

36.f4+,Kg4 37.De3 en mat op de vol-
gende zet 1 � 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op het achtste bord begint Joachim in 
zijn element te komen. Dit keer werd 
Robert Klomp geslachtofferd. In een 
Stonewall liet Joachim zien dat hij beter 
wist waar de stelling om draait. Gehol-
pen door zijn tegenstander wist hij twee 
vrijpionnen te creëren.  
Robert deed nog een poging één van de 

vrijpionnen te elimineren, maar kwam 
erachter dat de andere wel erg hard 
loopt: 31.d6,Txd6 32.Txc5,Le2 
33.Ta1,d3 34.f4,e2 35.Td5,Txd5 
36.Lxd5+,Ke7 37.Lb3,Txb3 0 � 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De stand was weer gelijk en de omme-
keer in de wedstrijd leek nabij. Toen 
leken de goden in te grijpen. Door het 
aan het begin van de wedstrijd geopen-
de raam loeide plotseling een harde 
windvlaag. Die flapte een gordijn naar 
binnen dat zowat alle stukken van Ru-
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di�s speelbord sloeg. Wanhopig pro-
beerde Rudi de lap stof van zich af te 
krijgen. Ondertussen snelde de wed-
strijdleider toe om mee te helpen de 
stukken recht te zetten. Rudi�s klok was 

echter een eind doorgelopen en voordat 
alles weer rustig was en Rudi de con-
centratie weer had opgepakt waren er 
een paar minuten verstreken. 
 
Vanaf dat moment ging alles fout. 
 
Frans Mertens miste in zijn partij te-
gen Jan Vosselman een kans op groot 
voordeel. Toegegeven: je moet het wel 
even zien. 
 
Bord 7  Frans Mertens � Jan Vossel-
man 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier kan 19.Pg6! Op 19..,Kxg6 volgt 
20.Dxd7,Tfe8 (20..,Dxd7 21.Pe5+,Kh7 
22.Pxd7 gevolgd door 23.Pxb6)  
21.Pe5+,Kh7 22.Dxe7,Txe7 
23.Txc8,Lxc8 24.Tc1 met een uitste-
kend eindspel voor wit. 
Frans vervolgde echter met 19.Txc8?! 
waarna de stelling vervlakte en zes zet-
ten later in een zetherhaling eindigde.  
½ - ½  
 
Ikzelf maakte het weer erg bont. Nadat 
ik in een Siciliaan met groot voordeel 
uit de opening was gekomen en een 
pion had buitgemaakt, liet ik mijn tijd 

wegtikken. Mijn tegenstander was ge-
nereus door mij remise aan te bieden, 
terwijl ik in een vrij gecompliceerde 
stelling nog maar 5 minuten op de klok 
had voor 16 zetten. Ik was mijn trots 
echter niet de baas. Met een pion meer 
remise aannemen kon en wilde ik niet. 
Mijn gevoel dat remise wel eens onvol-
doende zou kunnen zijn was gebaseerd 
op een gebrek aan informatie. Wanneer 
ik de stand van zaken van dat moment 
wat beter bestudeerd had, dan had ik de 
remise onmiddellijk moeten accepteren. 
Voor een ervaren teamleider een onver-
geeflijke fout.  Uiteraard kreeg ik in het 
vervolg de deksel op de neus: 
 
Fred Hallebeek � Henk van Gool 
 
Zes zetten na het remise aanbod stond 
het zo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het mag duidelijk zijn dat ik spijt had 
als haren op mijn hoofd dat ik het aan-
bod geweigerd had. In vliegende tijd-
nood werd ik geslacht: 30..,Tb8?? 
31.g4,Pf4+ 32.Pxf4,exf4 
33.Txg7+,Dxg7 34.Db8+,Df8 35.Dxb6 
enzovoorts. 1 � 0  
 
Nu was het aan Thijmen en Rudi. Bei-
den stonden op winst. Beiden MOES-
TEN ook winnen om de zege veilig te 
stellen. 
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Rudi was op het eerste bord tegen Bas 
van der Plassche bezig een uitmuntende 
partij te spelen. Toch had hij wat veel 
tijd verbruikt, maar gezien de stelling 
moest hij het kunnen redden. Ook Bas 
had door zijn positionele sores veel tijd 
verbruikt en beide spelers geraakten 
gaandeweg in hevige tijdnood. Een 
thriller diende zich aan: 
 
Bord 1  Rudi van Gool � Bas van der 
Plassche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wit aan zet met nog één minuut op de 
klok. Wat te doen? Rudi kreeg hier 
plotseling last van een blackout. Hij 
staarde naar de stelling terwijl zijn tijd 
wegtikte en kon niet besluiten of hij het 
geplande 35.Kxh2 of toch de andere zet 
35.Kh1 zou spelen. Menend dat de ko-
ning achter de vijandelijke pion wel zo 
veilig zou staan koos hij voor 
35.Kh1?? (35.Kxh2! was de zet: bijv. 
35..,Dg5 36.Th3+,Kg8 37.Dxg6+,Dxg6 
38.Tg3 en wit krijgt een technisch ge-
wonnen toreneindspel op het bord. Rudi 
zei achteraf dat hij dit motief van te 
voren zelfs gezien had maar tijdens de 
blackout volkomen kwijt was. Maar hij 
zou nog een kans krijgen�) 
35..,Dg5?? (..,Dh7! is crushing) 
36.Kxh2? (36.Th3+! gevolgd door 
37.Txh2 met opnieuw de dreiging naar 
een gewonnen toreneindspel af te wik-

kelen met  38.Dxg6+) 36..,Kg7? 
(..,Th6+!) 37.Th3,Th8?? Zie diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is mat in ten hoogste drie zetten! Te 
beginnen met 38.Db7+ . Er was maar 
één probleem� Rudi had nog maar 3 

seconden op de klok om 3 zetten uit te 
voeren.  
 
Stel je voor dat gordijn was halverwege 
de wedstrijd niet naar binnengewaaid. 
Zou Rudi dan een paar minuten meer 
hebben gehad om de partij fluitend tot 
een goed einde te brengen? 
 
Gefixeerd op de koningsvleugel en ge-
dwongen door de klok produceerde Ru-
di razendsnel 38.Df3?? en werd ver-
volgens  door Bas afgeschoten: 
38..,Txh3 39.Dxh3,Th6 40.Tg1,Txh3 
0 � 1 
 
Verbijstering en ongeloof in het Venlo-
se kamp. In plaats van 4,5 � 5,5 werd 
het 5,5 � 4,5 
Want Thijmen won zijn partij wel: 
 
Bord 9  Thijmen Smith � Frits Schalij 
 
Na een lange variant in de Spaanse Jae-
nisch wist Thijmen een voordelig to-
reneindspel te bereiken.  
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33.Tf1! ook 33.c4+ is goed maar de 
zwakke e-pion loopt niet weg en dan is 
het wel handig de enige open lijn in 
bezit te hebben. 33..,a5 34.Tf5+,Kd6 
35.a4!,Tb7 36.Kxe4,Ke6 37.Te5+, 
Kd6 38.Kd3 (38.d5!,cxd5 
39.Txd5+,Kc6 40.axb5 wint iets ge-

makkelijker) 38..,Tb6 39.c4,bxc4 
40.Kxc4!,Ta6 41.g4,Ta7 42.g5,hxg5 
43.Txg5,Tf7 44.Txa5 en met twee 
pluspionnen was de winst  �in de tes�: 
1 � 0  
Door deze onnodige nederlaag zijn we 
vroegtijdig gedegradeerd. Als men be-
ziet hoe diverse wedstrijden verlopen 
zijn hebben we ongelooflijk veel pech 
gehad. We hadden ons voor hetzelfde 
geld ook reeds gehandhaafd kunnen 
hebben. Mijns inziens hoort dit team in 
deze samenstelling gewoon thuis in de 
eerste klasse. 
Laten we de laatste ronde tegen DD 
proberen onze sportieve plicht te doen 
en minstens een punt te vergaren. We 
zullen toch niet weer zoveel pech heb-
ben? 

 
 
 
EINDHOVEN   - VENLO 1   5,5-4,5 
 
1. Bas van der Plassche  - Rudi van Gool  1 � 0 
2. Fred Hallebeek   - Henk van Gool  1 � 0 
3. Jos Sutmuller   - Rainer Montignies  ½  
4. Frans Kuijpers   - Joep Nabuurs  1 � 0 
5. Alessandro di Bucchianico  - Ololi Alkhazashvili  0 � 1 
6. Jan Veerman   - Carsten Fehmer  ½ 
7. Jan Vosselman   - Frans Mertens  ½ 
8. Robert Klomp   - Joachim Guddat  0 � 1 
9. Frits Schalij   - Thijmen Smith  0 � 1 
10. Jan Cox    - Peter Schoeber  1 � 0 
 
     _______________ 
 



 19 

KNSB COMPETITIE RONDE 9    
VENLO 1 - DD        door  Henk van Gool 
 
 
ONGELUKKIG SEIZOEN 
 

Na ronde acht was de degradatie een feit. 
Niettemin waren we erop gebrand nog 
eenmaal te laten zien waartoe we in staat 
zijn. Welnu, dat laatste lukte inderdaad�, 

alleen niet in de betekenis die we ons had-
den voorgesteld. Wat we namelijk lieten 
zien was datgene dat we het hele seizoen al 
tonen: het cadeau geven van punten. 
Onder toeziend oog van diverse supporters 
slaagden we er weer in ons een stevige des-
illusie te bezorgen. Gelukkig waren er ook 
lichtpunten. 
Zo slaagde Joep erin John van der Wiel op 
remise te houden en slaagden Joachim en 
Rainer er op de valreep in een 50% score in 
de KNSB eerste klasse te behalen door hun 
Haagse opponenten te kloppen. Onze inval-
ler Hans Everaars boekte een verdienstelijk 
halfje, mede door een gedegen theoretische 
voorbereiding. 
Helaas stonden daar teveel minpunten te-
genover. Peter was kansloos tegen Rogier 
van Egmond, ondanks dat die drie kwartier 
te laat aan het bord verscheen. Ololi had 
zwart en blijkt met deze kleur heel wat 
meer moeite te hebben dan met wit. Ook zij 
had ditmaal geen kans. Rudi werd in de 
Leningrader van het Hollands door zijn 
tegenstander opgerold. Carsten slaagde erin 
een betere stelling te verkrijgen maar hield 
zo weinig bedenktijd over dat hij met remi-
se genoegen moest nemen. 
Niettemin was er nog niks beslist. Bij een 
stand van 3,5 � 4,5 voor DD stond Henk op 
winst en had Maarten minstens remise. Een 
5-5 eindstand lag dus in het verschiet. Toen 
sloegen de hersenen van Maarten en Henk 
(weer) op tilt: 
 
Gerrit Prakken � Maarten Strijbos 
Maarten had na een mislukte opening met 
heel veel moeite zijn stelling bevrijd. Hij 
was zelfs zover gekomen dat hij voorzich-

tig aan het spelen op winst kon gaan den-
ken. 
Toen produceerde hij 53..,Pf6?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De blunder doet denken aan zijn partij uit 
de 2e ronde tegen Sas van Gent, toen ging 
in één zet een toren verloren. 
Nu was het na 54.Td6+ een paard en daar-
mee ook de partij. 
 
Henk van Gool � Arie Werksma 
 
Na een uitstekend opgezette partij had ik 
eindelijk een winststelling bereikt. Ineens 
zag ik niet meer hoe het verder moest. Bo-
vendien had ik nog maar vijf minuten voor 
de rest van de partij. Ik speelde 
58.Dc3?,Lxa6 59.Dxc6 maar wist na 
59..,Dg7+ 60.Kf2,Dd4+ niet meer uit de 
schaakjes te ontsnappen ½ - ½ .  
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Meteen na de partij liet onze secretaris Bas 
zien dat hij tactisch in goede doen is:  
58. e7! Wint onmiddellijk: 58..,Dxe7 59.a7 
enz. of 58..,Kf7 59.e8D+,Kxe8 
60.Dh8+,Kd7 61.Dh7+ met damewinst. Of  
58..,c5 59.Ld5+,Kh7 60.Df6 met mataan-
val. Of 58..,Da8 59.De5,De8 60.a7 enz. 
 
Zo verloren we ook deze laatste wedstrijd 
weer onnodig met 4-6. 

Het mag duidelijk zijn dat teveel teamleden 
dit seizoen hun niveau niet hebben gehaald. 
Wanneer een winst er dan eindelijk vinger-
dik op lag werd die alsnog weggegeven. Als 
we komend seizoen maar een paar procent 
beter spelen en de kansen die we krijgen 
wel benutten, dan worden we met dit team 
weer kampioen in de 2e klasse. 

  
 
VENLO 1    DD    4 � 6 
 
1. Maarten Strijbos   Gerrit Prakken  0 � 1 
2. Joep Nabuurs   John van der Wiel  ½ - ½  
3. Rudi van Gool   Edgar Blokhuis  0 � 1 
4. Henk van Gool   Arie Werksma  ½ - ½  
5. Ololi Alkhazashvili  Lars Vistisen   0 � 1 
6. Rainer Montignies  Henk Happel   1 � 0 
7. Carsten Fehmer   Ronald Dickhoff  ½ - ½ 
8. Joachim Guddat   Jan-Joost Lindner  1 � 0 
9. Hans Everaars   Jos de Waard   ½ - ½ 
10. Peter Schoeber   Rogier van Egmond  0 � 1 
 
Eindstand KNSB Klasse 1B 
 
1. De Stukkenjagers  14  54* 
2. HWP Sas van Gent 14  54* 
3. Zukertort Amstelveen 13  48 
4. Wageningen VLG 10  48,5 
5. RSR Ivoren Toren 10  44,5 
6. Paul Keres   9  44,5 
7. DD    8  42 
8. Eindhoven   6  39 
9. LSG 2   4  39,5 D 
10. Venlo   2  36 D 
 
*De Stukkenjagers is kampioen op grond van art. 7.5 van het competitiereglement 
 
Persoonlijke scores op volgorde van bordgemiddelde: 
 
1. Maarten Strijbos  1,5 uit 5 Bord 1,4 tpr 2176 
2. Henk van Gool  3 uit 9  Bord 3,0 tpr 2120 
3. Joep Nabuurs  3,5 uit 9 Bord 3,1 tpr 2258 
4. Rudi van Gool  3 uit 9  Bord 3,1 tpr 2145 
5. Rainer Montignies 4 uit 8  Bord 3,8 tpr 2237 
6. Thijmen Smith  3,5 uit 7 Bord 6,3 tpr 2178 
7. Joachim Guddat  4 uit 8  Bord 6,8 tpr 2173 
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8. Carsten Fehmer  3 uit 8  Bord 6,8 tpr 2050 
9. Ololi Alkhazashvili 5 uit 7  Bord 6,9 tpr 2312 Topscorer 
10. Frans Mertens  1,5 uit 2 Bord 8,0 tpr 2278 
11. Stephan Thijssen 0,5 uit 3 Bord 8,0 tpr 1926 
12. Hans Everaars  0,5 uit 2 Bord 8,5 tpr 1936 
13. Peter Schoeber  2,5 uit 8 Bord 8,8 tpr 1986 
14. Wouter Smeets  0 uit 2  Bord 9 tpr 1777 
15. Hans van Mulekom 0,5 uit 1 Bord 10 tpr 1990 
16. Piet Boonen  0 uit 1  Bord 10 tpr 1807 
17. Marieke Dirksen 0 uit 1  Bord 10 tpr 1853 
  
      ____________________ 
 
 
 
FOTO�S VAN DE SLOTRONDE VAN DE LISB COMPETITIE 
4 april 2011 in Roermond 
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DE  GESLOTEN  VENLOSE  SCHAAK-
MARATHON  
 
Van uw Sjef-redacteur 
 
Geachte lezers, 
 
Inmiddels is het dan zover: De Titanen-
strijd tussen Jan Op de Laak en Piet Kunt-
zelaers is inmiddels geëindigd. Jan heeft de 

strijd gewonnen met een overmachtscore 
van 297 tegen 47. In doorgaans welinge-
lichte kringen wordt gefluisterd dat de 
strijd was afgesproken als �the best of 

600�. Schakers die ook tennissen weten 

ongetwijfeld wat ik bedoel. Het komt er op 
neer dat degene die het eerst 300 punten 
heeft verzameld, de wedstrijd gewonnen 
heeft. En naar goed schakersgebruik geeft 
de aanstaande verliezer de wedstrijd op 
voordat hij is verslagen. 
 
Wij feliciteren Jan Op de Laak met deze 
prachtige overwinning. Op de afgelopen 
voorjaarsvergadering is hij dan ook in het 
zonnetje gezet, en kreeg hij de felbegeerde 
beker uitgereikt. 
 

  
De trotse winnaar Jan Op de Laak (staande 
links) met de beker.  
In het  midden de als tweede geëindigde 

Piet Kuntzelaers. 
 
Op de vraag of deze beker een ereplaats in 
zijn huis krijgt, meldde Jan dat hij in ge-
bruik zal worden genomen als asbak. 
Voorwaar een creatief idee. 
 

Het is jammer dat deze stijlvolle huldiging 
werd ontsierd door het gedrag van de heer 
Ger van Leipsig. Alsof de rectificatie in het 
vorige nummer al niet genoeg stof heeft 
doen opwaaien  -  zo heeft erelid Huub 
Borghouts zelfs aangeboden om te bemid-
delen  -  presteerde de heer Van Leipsig het 
om met een pilsje in de hand de prijsuitrei-
king bij te wonen.  

 

En of dat nog niet genoeg is, blijkt hij bo-
vendien gesponsord te worden door de 
bierfabriek Hertog Jan. Ik overweeg om op 
de jaarvergadering een motie van afkeuring 
tegen de heer Van Leipsig in te dienen. Het 
wordt toch tijd dat hij gaat beseffen dat hij 
werkelijk te ver gaat. Wij houden u op de 
hoogte! 
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Venlo II vs. De Juiste Z I 
 

Ronde V, seizoen 2010-2011 
 
Door: Nico van der Hoogt © 
 
 

 
Noorbeek in Nood 

 

 
 

 
�Ach Norbeeck, ach Norbeeck,  

Waat es mit dir jescheje, 
Waat höbste doch jeleje 

Mieng erreme dörrepe mieng. 
Denn �t heitje vuur end naatje 

waatjer1 
(Det kwoam denn waal getj 

laatjer) 
Zeer höbbe oos geströäf 

Geströäf woveur, dat willich 
weite 

Oos schöene dörp dat es noe 
pleite� 

   Etc. etc. 
 
Uit: �Herrinneringhe an mieng schöën Norre-
beck�, door Henric thoe Melleghersberghe (1351-
1422) 

                                                 
1 �t heitje vuur, naatje waatjer�→heet vuur, nat water, 
pleonasmen, toen al! 

  We schrijven het jaar  1394 A.D.. Een 
annus horribilis2 in de historie van het pit-
toreskste dorp van Limburg, Noorbeek.  
  Wat was loos?  
  Welnu, de beklagenswaardige regio werd 
indertijd geplaagd door de huiveringwek-
kende Zwarte Pest. Tallozen legden in 
�Norrebeeck� en omstreken hun laatste 
loodje. Leuk is anders! En of dit allemaal 
nog niet genoeg was, brak er in de nacht 
van 30 op 31 april ook nog een allesver-
zengende brand uit, die driekwart van de 
huizen en hutjes, want van hout, in 1 mum 
van tijd in de as legde. Dat maakte de 
stemming er ter plaatse niet beter op� Ze-
ker niet toen �s anderendaags Mooder Maas 
meende royaal buiten haar oevers te moeten 
treden en Norrebeeck overstroomde�3 
  Reden voor de door mij reeds vaker ten 
tonele gevoerde lokale bard en scriever 
vaan soethe liedercens en veerskes, Henric 
thoe Melleghersberghe, de ganzenveer op 
te nemen en een ellenlange klaagzang te 
dichten van dit misfortuin.  
  Waarom deze uitwijding? Welnu, omdat 
de schaakéquipe uit datzelfde Noorbeek 

eenzelfde pijniging onderging in de Vde 
ronde extern. Want werd door ons met 
maar allerliefst  6½-1½ zuidwaarts gezon-
den.  
En dat, terwijl diezelfde ploeg ons vorig 
jaar nog met 3-5 had ingepakt! Maar een 
goed teamleider trekt dan zijn plan�4 
  Goed, rampspoed voor DJZ dus, daar 
waar inmiddels de titel: �Kampioen van 

Limburg� voor ons aan de horizon blinkt. 
Zaak is nu om niet naast de schaakschoe-
nen te gaan lopen en de kop erbij te houden 
en niet in het zand te steken. Maar ja, scha-
kers, wie weet wat zij zullen doen?       
Het blijft afwachten� 

                                                 
2 Annus horribilis→[Latijn] rampjaar. Een juiste spel-
ling (dubbel n) is hier van groot belang.  
3 De loop van de Maas was toen meer oostwaarts 
4 Discipline bleek het toverwoord. Alle frivoliteiten zijn 
uitgebannen. I.p. daarvan overheersen nu ernst, toewij-
ding en intense aandacht. Maatje XXL.  
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En dan zal ons wellicht de ultieme beloning 
deelachtig worden: de Kroning tot �Lim-
burgs Beste�.�t Zal tijd worden� 
 

Technische Toelichting 
 
  Er blijken toch altijd nog enige lezers te 
zijn, die na de inleidende teksten blijven 
doorlezen.5 Voor hen wordt onze zegepraal 
iets verder uitgewerkt en toegelicht.  
Bij het analyseren der partijen sprong als 
allereerste een merkwaardig fenomeen in 
het oog: een ogenschijnlijk nodeloze pun-
tenweggave van Noorbeekse zijde. Ofwel 
in 1 woord: door onverklaarbare, plotselin-
ge misrekeningen. Waarvan de Venlona-
ren6 graag en gretig profiteerden.  
Vanwaar dit collectieve Zuid-Limburgse 
falen? vroeg ik me af. De indrukwekkende 
Corneillezaal in het Wilhelmina? Het goede 
weer? De amicale sfeer zoals die altijd bij 
Venlo vs. Noorbeek domineert? 
Ik ben echter bang dat de Tigris Tigliensis, 
Geert dus, de oorzaak (mede) zal zijn.  
Hoezo? Welnu, ik had hem gevraagd om de 
opening te verrichten. Immers wedstrijdlei-
der van professie. Zijn kenmerkende tijger-
keelklanken brachten bij zo menig schaker 
die middag een huivering van kruin tot 
kruis teweeg. En dat leidde dan weer tot het 
syndroom van het konijntje voor de slang: 
de langoor is gebiologeerd door het gevaar 
maar kan er zich, verlamd van schrik,  niet 
aan onttrekken� 
Hoewel� zie volgende afbeelding! 
 

 Konijn grijpt slang 

  
Zo, eerst maar het drietal draws. Piet 1st. 

                                                 
5 De niet doorlezers kunnen hier nu dus afhaken. Tot 
ziens! Bedankt! 
6 Venlonaren→hiervoor dient ook gelezen te worden: 

Kerkenaren, Tegelenaren, Panningers en Blerickenaren. 

Ook zijn partij kent het slang/konijntje 
moment. Piet in de rol van elozwaar reptiel 
en Jules als angstig, elolicht knaagdier. En 
de slang verzwelgt de knuffel. Einde van 
fabel? Bijlange niet! Kennelijk bevatte Ju-
les een uiterst nare bijsmaak, want Piet 
moest ten langen leste het verslindproces in 
achterwaartse richting laten verlopen en het 
konijn weer aan de buitenwereld prijsge-
ven7

� Buuuuurp. O, excuus� 
 
Bord 5 
 

□ Jules Daemen (1615) 

■ Piet P.W.Thijssen (1895) 
 
A 48 Koningsfianchetto 
 
1.Het konijn en de slang 
 
1.Pf3 Pf6 2.d4 g6 3.c3 Lg7 4.Lf4 d6 
5.Pbd2 0�0 6.e4 Pbd7 7.Le2 c6 8.0�0 Dc7 
9.Db3 e5 10.Lg5 Te8 11.Lc4 Pb6 12.Ld3 
Lg4 13.Tfe1 h6 14.h3? Diagram  
 

XABCDEFGHY 

8r+-+r+k+( 

7zppwq-+pvl-' 

6-snpzp-snpzp& 

5+-+-zp-vL-% 

4-+-zPP+l+$ 

3+QzPL+N+P# 

2PzP-sN-zPP+" 

1tR-+-tR-mK-! 

xabcdefghy 

 
En na 14�Le6 verdwijnt Jules in Piets 
bek. Maar het externe schaak kent zijn ei-
gen wetten. 1 Ervan luidt: doorspelen! (Zie 
ook bij Guido in ronde 3) Dat deed Jules. 
En de slang liet zich in slaap wiegen. 

                                                 
7 �aan de buitenwereld  prijsgeven�,→vomeren, braken 
ofwel uitkotsen. Op z�n Venloos: �Kelfkes make�. Sma-
kelijk! 
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2. De slang rispt op.  
 

XABCDEFGHY 

8-+-+r+-+( 

7zpp+-trpmk-' 

6-snp+-+pzp& 

5+-+-+-+-% 

4-+-zPPtR-+$ 

3+N+L+-wqP# 

2PzP-sN-+P+" 

1+-+-+RmK-! 

xabcdefghy 

P.P.W. speelde zonet: 28�Dh4-g3? Nu 
kan Jules hem duchtig laten kokhalzen met: 
29.T1f3! De1+ 30.Kh2 en Her Black Ma-
jesty zit in de kerker en wordt met Tf1 op-
gehaald. Rybka komt nog met het stukoffer 
Pd5 op de propjes. Maar dat had Piet waar-
schijnlijk nooit gevonden. Hoewel� 
Enfin, Jules speelde 29.T4f3(?) en Jacque-
lines oogappel kon weer even slikken: 
29�Dd6. Dan een tijdje later� 
 
3. Het konijn ziet het daglicht weerom 
 

XABCDEFGHY 

8-+-+-tr-+( 

7zp-wq-trpmk-' 

6-zppsN-+pzp& 

5+-sNnzP-+-% 

4-+-zP-+-+$ 

3+-+L+R+P# 

2PzP-+-+P+" 

1+-+-+RmK-! 

xabcdefghy 

Want zwart speelde: 33�b7-b6?  

Het loerende gevaar ziet Piet niet8. Jules 
speelde als de wiedeweerga: 34.Txf7! ge-
baseerd op de dreigende paardvork op e6.  
34�Txf7  35.Txf7 Kg8  36.Pe6 Dd7 

37.Pf8 Dd8?  
 
XABCDEFGHY 

8-+-wq-sNk+( 

7zp-+-trR+-' 

6-zppsN-+pzp& 

5+-+nzP-+-% 

4-+-zP-+-+$ 

3+-+L+-+P# 

2PzP-+-+P+" 

1+-+-+-mK-! 

xabcdefghy 

Nu was 37.Dxd6! weer vet ok. geweest. 
(37�exd6 38.Txf7 Pxg6 39. Td7 met goede 
winstvooruitzichten.) Na 38.Tf3 Dxf8 (ge-
dwongen!) 39. Txf8 Kxf8 Lxg6 is het ko-
nijntje al voor ¾ naar buiten gewurmd. P. 

heeft nog steeds de betere kansen, maar 
waarschijnlijk begon het hem allemaal de 
keel uit te hangen.  En 8 zetten later geheel 
en al. Remise. Oef! 
 

 
 

�Python Piet� met kleinkind�Aaie biësje� 

                                                 
8 �Het �..niet�. Piet is onderwerp, het loerende ge-
vaar= lijdend voorwerp. 
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 Op naar de volgende puntendeling, die 
tussen Jos en Luc.  
 
 
Bord 1 
 

□ Luc Janssen (1903) 

■ Jos Rievers (1963) 
 
B 38, Siciliaans, Maroczy 
 
1.e4 d6 2.c4 Pf6 3.Pc3 c5 4.Pf3 g6 5.d4 
cxd4 6.Pxd4 Lg7 7.Le2 Pc6 8.Le3 0�0 
9.0�0 a6 10.Tc1 Pxd4 11.Lxd4 Le6 12.f3 
Tc8 13.b3 Da5 14.Dd2 Pd7 15.Le3 Tfd8 
16.Tfd1 Pe5 17.Pd5 Dxd2 18.Lxd2 Pc6 
19.Le3 Lb2 20.Tb1 La3?  
 

XABCDEFGHY 

8-+rtr-+k+( 

7+p+-zpp+p' 

6p+nzpl+p+& 

5+-+N+-+-% 

4-+P+P+-+$ 

3vlP+-vLP+-# 

2P+-+L+PzP" 

1+R+R+-mK-! 

xabcdefghy 

 
Na een  aantal degelijke zetten, gaat Jos als 
eerste op dwaalwegen. Wat doet die loper 
daar op a3 i.p.v. op de machtige diagonaal 
a1-h8? Want, zoals J.R. zèlf later aangaf, 

kan wit die bewuste bisschopsfiguur gaan 
belagen middels: 21.b4! a5 (andere zetten 
verliezen sneller meldt Rybka) en na de 
beste verdediging met: 22.bxa5 Lxd5 
23.Txd5 e6 24.Td3 Lc5 25.Lxc5 dxc5 
26.Txb7 Txd3 27.Lxd3 Ta8 28.Tb5 is de 
zwarte vesting een rokende puinhoop. Luc 
ging deze voortzetting koppig uit de weg: 
21.Pf4 Lc5 22.Lxc5 dxc5 23.Pxe6 fxe6 
24.f4 Kf7 25.e5 Pd4 26.Kf2 a5 27.Lf3 Tc7 

28.Le4 Tcd7 29.Td3 Kg7 30.Tbd1 Tf8 
31.Ke3 Pc2+ 32.Kf3 Pd4+  ½�½ 
 
 

XABCDEFGHY 

8-+-+-tr-+( 

7+p+rzp-mkp' 

6-+-+p+p+& 

5zp-zp-zP-+-% 

4-+PsnLzP-+$ 

3+P+R+K+-# 

2P+-+-+PzP" 

1+-+R+-+-! 

xabcdefghy 

 
 Géén commentaar verder? Neen. Luc ont-
trok zich zo op sluwe wijze aan de Noor-
beekse malaise en hield Jos knap onder de 
duim. Diens geïsoleerde dubbelboer wordt 

ruimschoots vergoed door het machtige 
centrumpaard.  
Rybka 4 wil Luc hier nog op pad sturen 
met Kg4 en Kg5.  
Typisch dom computerwerk� 
Door met remise nr. 3. 
 
 
Bord 4 
 

□ Nico van der Hoogt (1863) 

■ Roy Kluten (1856) 
 
C 02, Frans, dubbeldoorschuifvariant 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6 5.Pf3 
Db6 6.a3 c4 c5-c4, na wits e4-e5 door mij 
dus de dubbeldoorschuiffransoos genoemd. 
Het spel krijgt een pregnant positioneel 
karakter. Heerlijk! 7.Pbd2 Diagram vol-
gende pagina. Er schuilt een addertje onder 
het schaakgras� 
Ssssssssssssssss�.. 
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Zal Roy erin tuinen? 

XABCDEFGHY 

8r+l+kvlntr( 

7zpp+-+pzpp' 

6-wqn+p+-+& 

5+-+pzP-+-% 

4-+pzP-+-+$ 

3zP-zP-+N+-# 

2-zP-sN-zPPzP" 

1tR-vLQmKL+R! 

xabcdefghy 

 
Hier begon Roy l a n g na te denken. Een 
typisch tactisch motief in deze stelling is: 
7...Pge7? 8.Lxc4! dxc4 9.Pxc4 Dc7 
10.Pd6+ Kd7 11.Pxf7 Tg8 12.0-0, volgend 
d4  met een onweerstaanbare aanval. Na 10 
minuten overpeinzing echter ging Roy 
doodleuk met de hoofdvariant verder� 
7...Pa5 8.Le2 Ld7 9.0�0 Pe7 10.Tb1 Pb3 
Diagram  

XABCDEFGHY 

8r+-+kvl-tr( 

7zpp+lsnpzpp' 

6-wq-+p+-+& 

5+-+pzP-+-% 

4-+pzP-+-+$ 

3zPnzP-+N+-# 

2-zP-sNLzPPzP" 

1+RvLQ+RmK-! 

xabcdefghy 

 
11.Pb3? Maar nu kon weer: 11.Lxc4! zie 
opm. bij zet 7. Na 11�Pxd2 12.Pxd2 ver-
schijnt er een vers paard op d2 en dreigt de 
afwikkeling opnieuw! Dat had N. even niet 
in de smiezen�Pxb3(?)  La4 12.Lf4 Pg6 
13.Lg3 Le7 14.h4 Lxb3 15.Dd2 h5 
16.Ld1 Lxd1 17.Dxd1 Dc6 18.Te1 b5 
19.Pg5 Lxg5 20.hxg5 Pe7 21.Lf4 a5 22.g3 
½ op mijn voorstel. Opgelucht nam Roy 
aan. Zwart staat beter.  ½�½ 

 
 
 
 
 
 
 

Een vers peerd, Nico, niet gezien? S****l! 
 
 Op nu naar de eerste zege. En wie kan er 
beter het spits afbijten dan onze huistij-
ger� Sjerpe teng� 
 
Bord 1 
 

□ Geer�T� Hovens (1963) 

■ Serge Herzet (1865) 
 
B 06, Pirc  (F=Fou(Nar)=Loper)9 
 
1.e4 g6 2.d4 d6 3.Pf3 Fg7 4.Fc4 e6 5.0�0 
c6 6.Te1 Pe7 7.Pc3 b5 8.Ff1 Fb7 9.d5 a6? 
(Diagram verderop) 
Monsieur Serge moet wel très impression-
né zijn geweest door �Le Tigre Tiglien�. 
Want biedt Geert zo de kans om kort af te 
killen. Maar kennelijk verkeerde die weer 
in een speelse bui, liet zijn prooi nog maar 
eens los om later dan toch définitivement de 
Walloonse Noorbeeker de duimen te laten 
leggen.10 

XABCDEFGHY 

8rsn-wqk+-tr( 

7+l+-snpvlp' 

6p+pzpp+p+& 

5+p+P+-+-% 

4-+-+P+-+$ 

3+-sN-+N+-# 

2PzPP+-zPPzP" 

1tR-vLQtRLmK-! 

xabcdefghy 

stelling na 9�a6? 

                                                 
9 Fou=loper; bron Serge lui-même. 
10 �De duimen leggen�→[Vlaams Ned.], opgeven.  
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10.dxe6 fxe6 11.Pg5 Fc8 12.Fe3 Véél be-
ter is: [12.Df3 Tf8 13.Dh3 h5 14.Pxe6 Fe5] 
12...0�0 13.a4 b4 14.Pe2 c5 15.c3? Dia-
gram  
 

XABCDEFGHY 

8rsnlwq-trk+( 

7+-+-sn-vlp' 

6p+-zpp+p+& 

5+-zp-+-sN-% 

4Pzp-+P+-+$ 

3+-zP-vL-+-# 

2-zP-+NzPPzP" 

1tR-+QtRLmK-! 

xabcdefghy 

 
[15.Pf4! Met een fin mortual. De dubbel-
attaque op e5 is akelig om te zien. Na 15.c3 
is het weer égal...] 15...h6 16.Ph3 Pbc6 
17.cxb4 Pxb4 18.Dd2 e5 19.Ted1 Fxh3 
20.gxh3 Tc8 21.Dxd6 Dxd6 22.Txd6 Dia-
gram (ook weer wat verderop) 
Le Grand Tigre heeft zich toch weer in het 
voordeel weten te werken. 
Om het vervolgens niet meer uit handen te 
geven.  
Sorry, uit de klauwen� 

XABCDEFGHY 

8-+r+-trk+( 

7+-+-sn-vl-' 

6p+-tR-+pzp& 

5+-zp-zp-+-% 

4Psn-+P+-+$ 

3+-+-vL-+P# 

2-zP-+NzP-zP" 

1tR-+-+LmK-! 

xabcdefghy 

 

22...Pc2 23.Tad1 Pxe3 24.fxe3 Tb8 
25.T1d2 Tf3? De laatste erreur, les jeux 
sont faits. Rien ne va plus.   26.Td8+ Txd8 
27.Txd8+ Kf7 28.Pc3 Ff6 29.Fxa6 Txe3 

30.Fc4+ Kg7 31.a5 Te1+ 32.Kg2 Ta1 
33.a6 Pc6 34.Td7+ Kh8 35.Td6 Pa5 
36.Fd5 Le7 37.Td7 Pc6 38.Fxc6 Txa6 
39.Fb5 Te6 40.Fc4 Tb6 41.Txe7 Txb2+ 
42.Kf3 Tc2 43.Pd5 1�0 Fin 
 

Tja, papegaaien, det doon die� 
 
 
 
  Fou! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dan Willem. Hij ontsnapte onderweg aan 
ernstig malheur. Een later in ernstige tijd-
krapte verkerende Harrie maakt de daarbij 
passende foutzetten. W. profiteert niet. 
Waarna H. dan maar op 40 door de chro-
nosbarrière heenbreekt; lees: verliest op 

tijd. 
O ja, schaken, leuk man! 
 
Bord 6 
 

□ Willem Suilen (1800) 

■ Harrie Peek (1741) 
 
B 14, Caro Kann, Panovvariant 
 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 e6 5.Pc3 
Pf6 6.Pf3 Le7 7.Ld3 Pc6 8.0�0 0�0 9.Te1 
Te8 10.Le3 a6 11.a3 dxc4 12.Lxc4 b5 
13.Ld3 Lb7 14.Dc2 Tc8 15.Tad1 g6 
[15...b4] 16.Dd2 b4 17.axb4 Pxb4 18.Lb1 
Pbd5 19.Lg5? Willem struikelt� Lb4 
maar valt niet. Wel na: [19...Pxc3 20.bxc3 
Lxf3 21.gxf3 Pd5 22.Lxe7 Txe7  
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Diagram �wat was geweest als��  

XABCDEFGHY 

8-+rwq-+k+( 

7+-+-trp+p' 

6p+-+p+p+& 

5+-+n+-+-% 

4-+-zP-+-+$ 

3+-zP-+P+-# 

2-+-wQ-zP-zP" 

1+L+RtR-mK-! 

xabcdefghy 

 
Willems stelling ware rijp voor de sloop. 
20.Tc1 Da5 21.Lxf6 Pxf6 22.Pe5 Pd5 
23.Dh6 Lf8 24.Dh3 Pxc3 25.bxc3 Tc7 
26.Dd3 Lg7 27.Pc4 Dd5 28.Pe3 Dg5 
29.De2 h5 30.Ld3 Tec8 31.Tb1 Lc6 
32.Lxa6 Ta8 33.Ld3 Tca7 34.Tec1 Lf8 
35.Lb5 Le4 36.Ld3 Lc6 37.Tb6 Ta1 
[37...Lxg2] 38.Tcb1 T8a2?? Diagram  
 

XABCDEFGHY 

8-+-+-vlk+( 

7+-+-+p+-' 

6-tRl+p+p+& 

5+-+-+-wqp% 

4-+-zP-+-+$ 

3+-zPLsN-+-# 

2r+-+QzPPzP" 

1trR+-+-mK-! 

xabcdefghy 
 
39.Dd1? [39.Df1 en nu hangt de loper op 
c6 alsook de toren op a1. Bijv. 39�Txb1 
Lxb1 ] 39...Df4 40.De1 Txb1 (Willem: 
zwart verliest op tijd!!!)  
1�0 
 
En ook Harrie zal hartgrondig met mijn 
mantra instemmen: �Schaken, zó leuk!�  

�Buffalo Bas�11 kon als topscoorder van het 
TWEEDE uiteraard niet achterblijven. 
Henrics verre nazaat Peter werd de klos� 
Die evenwel een 2-tal kansen onbenut laat 
en zelf dan na 1 moment van onoplettend-
heid vol op de horens wordt genomen. 
 
Bord 3 
 

□ Peter Mergelsberg (1929) 

■ Bas van der Grinten (1951) 
 
C 44, Schots en Scheef 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.c3 d5 5.Ld3 
dxc3 6.exd5 Dxd5 7.0�0 c2 8.Te1+ Le6 
9.Dxc2 Pf6 10.Pc3 Dd7 11.Lb5 Ld6 
12.Lg5 a6 13.La4 0�0 14.Lxf6 gxf6 
15.Pe4 De7? 16.Dd2 Peter profiteert niet 
van Bas� lichtzinnigheid. Met: [16.Lxc6 
bxc6 17.Pd4 f5 18.Pxd6 Dxd6 19.Pxe6 fxe6 
20.Tad1] en heel Venlo weent bittere tra-
nen met tuiten. 16...Pe5 17.Pd4 Tad8 
18.Dh6?? Diagram  
 

XABCDEFGHY 

8-+-tr-trk+( 

7+pzp-wqp+p' 

6p+-vllzp-wQ& 

5+-+-sn-+-% 

4L+-sNN+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2PzP-+-zPPzP" 

1tR-+-tR-mK-! 

xabcdefghy 

 
Dat staat gelijk aan een stier een rode lap 
ombinden. Er gaat ook nog een heel stuk12 

                                                 
11 �Buffalo Bas�, een subtiele verwijzing naar Bas� 

huidige status als koploper in de door de Tijger zo gehe-
ten derde interne competitiegroep Buffels. 
12 �heel stuk�→[oxymoron:] stijlfiguur waarbij twee 
woorden die elkaar in hun letterlijke betekenis tegen-
spreken toch worden gecombineerd tot één enkel begrip. 
Vgl.: Dat mens is knap lelijk. Die z is goed fout. Oudere 
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verloren. 18...Pg4 19.Dh4 Lxh2+ 20.Kh1 
Txd4 21.Lc2 Dd8 22.Tad1 f5 23.Pf6+ 
Dxf6 24.Dxf6 Pxf6 25.Txd4 Ld6 26.Th4 
Pg4 27.Kg1 Lc5 28.Te2 Lxf2+ 29.Txf2 
Pxf2 30.Kxf2 Td8 31.Ke3 Kg7 32.g3 Td6 
33.a3 a5 34.b4 Tc6 35.Kd3 axb4 36.Txb4 
b6 37.La4 Td6+ 38.Ke3 Kg6 39.Lc2 Tc6 
40.Kd2 Kg5 41.La4 Tc4 0�1 
 

 
B.B. 

�Is nog iets, mensen?� 
 

[Anekdote. Onlangs zat Bas mede aan bij 
een post-mortem van een pot van Club-
Champ Maarten. B. stelde een ijzersterke 
zet voor, waar Maarten complimenteus op 
reageerde. En dat weer ontlokte Bas de 
oneliner: �En dat voor een buffel��.]  
 
Ja, aan scherts in Venlo geen gebrek!  
 
 Op naar het volgend geval van victorie; 
Guido�s. 
 
Bord 8 
 

□ Rob Zink (1771) 

■ Guido Faassen (1800) 
 
 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.Lg5 Le7 5.e5 
Pfd7 6.h4 De zgn. Aljechin-Chatard aan-
val. Wit offreert een pion waarna hij (zij) 
over de open h-lijn tot aanval hoopt te ko-
men. In de praktijk ziet zwart van het boe-
renaanbod af. 6...f6 7.Dh5+ g6 Diagram   
 

                                                                              
jongeren. Zeeland. Een levend lijk. Een oorverdovende 
stilte. Een beetje veel van het goede. E.d. 
 

XABCDEFGHY 

8rsnlwqk+-tr( 

7zppzpnvl-+p' 

6-+-+pzpp+& 

5+-+pzP-vLQ% 

4-+-zP-+-zP$ 

3+-sN-+-+-# 

2PzPP+-zPP+" 

1tR-+-mKLsNR! 

xabcdefghy 

 
8.exf6(!) Pxf6 [8...gxh5 9.fxe7 Dxe7 
10.Lxe7 Kxe7 11.Ph3] 9.De2 c5 10.Pf3 
 [10.dxc5 Pc6 11.0�0�0 0�0 12.Ph3 
Sanguinetti-Benkö, Argentina 1954. Met 

knap spel voor wit.] 10...Pc6 11.0�0�0 
[11.dxc5] 11...Pxd4 12.Pxd4 cxd4 
13.Txd4 0�0 14.g4 b5 15.h5 gxh5 [15...b4 
16.Pd1] 16.Lh6 b4? Bij Rob lijkt hier het 
slakosyndroom13 toe te slaan; hij produ-
ceert plots een aantal mindere zetten... 
[16...Tf7] 17.Lxf8 Lxf8 18.g5!  
Diagram alstublieft  
 
XABCDEFGHY 

8r+lwq-vlk+( 

7zp-+-+-+p' 

6-+-+psn-+& 

5+-+p+-zPp% 

4-zp-tR-+-+$ 

3+-sN-+-+-# 

2PzPP+QzP-+" 

1+-mK-+L+R! 

xabcdefghy 
18...bxc3 19.gxf6 De ganse zwarte ko-
ningsvleugel ligt open en wordt weldra in 
een orgie van wit schaakgeweld verwoest. 
Ja, schakers, aardige lui!  

                                                 
13 �Slakosyndroom�→slang-konijn s. 
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19...cxb2+ 20.Kb1 Dxf6 21.Dxh5 Lg7 
22.Tg4 Kf8 23.Thg1(?) Guido lijkt hier 
even ten prooi aan keuzestress, Tg3 of 
Dxh7 waren dodelijker14. Nu kan Rob na 
23...De5 nog even tegenspartelen. 23...Lh6 
De eerder beschreven psychologische pro-
cessen doen ook bij hem echter hun kwalij-
ke werk. Nu bijt G. genadeloos toe: 
24.Tg8+ Ke7 25.De8+ Kd6 26.Dd8+ 1�0 
 
 

 
 
�Mag ik raden Rob? Geen promotie gemaakt?� 
 
 Aan Marc de eer om deze zegereeks te be-
sluiten. En die heeft geen �slako� nodig om 
opponenten te paralyseren. Die heeft zijn 
eigen on(be)grijpbare nigromantie.15 
Een kwartet spelmomenten van bewijs: 
 
Bord 7 
 

□ Huub Senden (1792) 

■ Marc van der Lee (1850) 
 
Zie diagram 1. na 19.Pe5-f3? 
En ook goudvinken en buffels zien nu het 
akelige: 19�Pg3 met vette kwalwinst  
 
 
 

                                                 
14 Dodelijker→vergrotende onzintrap, vgl.: unieker, 

zwangerder, ultiemer, wereldberoemder e.d. Ach ja. 
15 Nigromantie→Zwarte Kunst 

 
 

XABCDEFGHY 

8-+rtrl+k+( 

7zp-wq-+p+p' 

6-+-+p+p+& 

5+-vlp+-+n% 

4-+-+-+-+$ 

3+-zPL+N+P# 

2PzP-vLQzPP+" 

1+R+-+RmK-! 

xabcdefghy 

 
M. zou M. niet wezen, als hij zijn voordeel 
niet weer enigszins uit handen geeft. Maar 
geen nood! Diagram 2 na 26.Pg4-e3? Dia-
gram 2 
 

XABCDEFGHY 

8-+rtrl+k+( 

7zp-wq-+p+p' 

6-+-+-+p+& 

5+-+p+-+-% 

4-+-+pvl-+$ 

3+-zP-sN-+P# 

2PzPLvL-zPP+" 

1+R+-+QmK-! 

xabcdefghy 

 
En Marc pakte onweerstaanbaar uit met: 
26�d4 27.Pc4 Lxd2 (Lb5!) 28.Pxd2 dxc3 
29.Pxe4 cxb2 en toonde zo aan dat Huubs 
26ste z. een op drijfzand gebouwd luchtkas-
teel was. De elektronica wijzen hier een 
plus van zo�n 4,6 voor de zwartspeler aan. 
Opgelucht wilde ik dan ook deze bericht-
geving afsluiten met het cliché: �En Marc 

streek na 45 zetten het punt op�. Maar 

wacht! Marc zou Marc niet zijn�? En in-
derdaad weet de oud H.R. zijn immense 
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voordeel na 37 zetten weer bijna geheel in 
te leveren�  
Diagram 3 

XABCDEFGHY 

8-+r+-+k+( 

7zp-+ltRp+-' 

6-+-+-+p+& 

5+-+-+-+p% 

4-+-+-wq-+$ 

3+L+-+-sNP# 

2P+-+-zPPmK" 

1+-tr-wQ-+-! 

xabcdefghy 

M. speelde 37�Tc6-c1 Huub heeft inmid-
dels door de pressie op f7 zo ongeveer ge-
lijkgetrokken. Na 38.De2 Le8 39.Txe8 Txe8 
40.Dxe8 Kg7 is er sprake van pariteit. 
Draw. Helaas! Er kwam: 38.Da5? h4? 
(Le8!) 39.Txf7 hxg3 40.fxg3 Dxf7 41.Lxf7 
Kxf7 42.Dxa7 T8c7 en er is een interessant 
eindspel ontstaan van K+D+4 pionnen ver-
sus K+2T+L+1pion. 43.Dd4 T1c2 44.a4 
Lc8 45.g4? dameschaaks (d5) bieden red-
ding. Nu is het uit. Echt!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als jij nou Dd5+ doet,  
kunne we lekker doorschake!� 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4. Nu is het gedaan. 

XABCDEFGHY 

8-+l+-+-+( 

7+-tr-+k+-' 

6-+-+-+p+& 

5+-+-+-+-% 

4P+-wQ-+P+$ 

3+-+-+-+P# 

2-+r+-+PmK" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

 
45�Lb7 46.Kg3 g5 47.h4 en 0-1 
Eindelijk. 
  
Tja, Marks schaak, ondoorgrondelijk. 
Al met al bracht deze ontmoeting ons aan 
de kop van de ranglijst. Nu op naar Leudal! 
 
 

Gedétailleerd:  
 

1. Jos   Luc Janssen  ½ 
2. Geert   Serge Herzet  1-0 
3. Bas   Peter Mergelsberg 1-0 
4. Nico   Roy Kluten  ½ 
5. Piet   Jules Damen  ½ 
6. Willem  Harrie Peek  1-0 
7. Marc   Huub Senden 1-0 
8. Guido   Rob Zink  1-0 
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Leudal I  vs. Venlo II 
  

Ronde VI 
  

Seizoen 2010-2011 
  

  
Door: Nico van der Hoogt © 
 
 
 

 
 

 

Bacchanaal in Buggenum 
 

of 
 

Leudal: Luilekkerland16 
 

  

  Een woest drink- en eetgelag is 
een van de mildere omschrijvingen 
van het begrip dat in de titel dit be-
richt siert. En dat was exact datgene 
wat mijn geestesoog die schaakna-
middag in landelijk, lieflijk Leudal 
trof: een cohort van Venlose 
schaaksmulpapen dat zich de hapjes 
en drankjes op hun (schaak)bord uit-
bundig liet smaken!  
Dat een onzer zich daarbij verslikte 
en de lepel moest afgeven17; ach het 
vermocht de pret niet te drukken, 

                                                 
16   De ondertitel komt van de T.T., Geert. 
17 �de lepel afgeven�→[Duits:�den Löffel abge-
ben, of wegwerfen�]=de pijp uitgaan 

want was niet immers het groepsre-
sultaat van primair belang? En dat 
ontaardde om 19 uur, toen Bas zijn 
bordje leeg had,  in weer 1 volvette 
Venlose Victorie. Tja, mensen, weer 
werd een geduchte opponent met huid 
en haar door een hongerige Venlose 
équipe verslonden. 
Het gaat op opzet lijken� 
  Toch was ik er op voorhand niet 
helemaal gerust op; wie herinnert 
zich immers niet het druilerige drama 
van enige jaren her? Door Panninger 
Penningen Python Piet omschreven 
als: �Leudal Tranendal�, omdat we 
daar indertijd een daverend pak op de 
broek kregen. Maar de psychologi-
sche oppeppil mijnerzijds: �Jônges, 

doot ôch bes!�, bleek zijn uitwerking 
niet te hebben gemist.  
En dat ook de geduchte Leudaller 
Oosse niet van de partij bleek te zijn, 
maakte het allemaal wat simpelder 
dan gevreesd. 
 Zo stijgen onze titelkansen naar 
Olympische hoogten en lijkt de slot-
ronde nog slechts een verplicht nr. 
Enige bordpunten volstaan daar om 
de titel te grijpen. De taferelen die er 
dan mogelijk volgen, zullen niets 
voor mensen met een zwakke darm, 
blaas of maag zijn. 
De afsluitende Chinees, Boeddha,  is 
al gewaarschuwd!18  
 

                                                 
18 Reeds jaren op rij veroorzaakt Venlo II na het 
competitieslot ernstige gehoorschade bij de loca-
le Chinese horeca door ze de oren van het hoofd 
te eten� 
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Lale jongens, die schakels! 19 
 
 
Goed, tijd voor een wat zakelijkere 
benadering; de (schrans)partijen. 
Als eerste moeten we met Hans E. 
door een zure appel heen bijten. Toch 
had deze ontmoeting een hoog amu-
sementsgehalte, vooral door de vari-
anten die achter de coulissen verbor-
gen bleven�  
 
Bord 5 
 

□ Hans Everaars (1864) 

■ Hans Kivits (1846) 
 
B 02 Aljechin, anders dan anders 
 
1.e4 Pf6 2.e5 Pe4?! Een zeldzame 
gast in openingenland 3.d3 Pc5 4.d4 
Pe6 5.Le3 c6 6.Pd2 d6 7.f4 g6 
8.Pgf3 Pg7 9.Ld3 Lf5 10.Pe4 Lxe4 
11.Lxe4 Pd7 12.De2 e6 13.0�0�0 
Le7 14.h4 Dc7 15.g4 0�0�0 16.Kb1 
f6 17.h5 f5 18.gxf5 exf5  
 

                                                 
19  Smakelijk eten allemaal, sambal bij? 

XABCDEFGHY 

8-+ktr-+-tr( 

7zppwqnvl-snp' 

6-+pzp-+p+& 

5+-+-zPp+P% 

4-+-zPLzP-+$ 

3+-+-vLN+-# 

2PzPP+Q+-+" 

1+K+R+-+R! 

xabcdefghy 

 
19.h6? Ph5 20.Txh5? Moedig maar 
gebaseerd op een miscalculatie. 
Zwart krijgt winnend voordeel. 
20...fxe4 21.Pg5 gxh5 22.Pf7 
[22.Pe6 Da5 23.Pxd8 Dxd8 24.Dxh5 
is wat sterker, maar belooft de witpar-
tij ook niet veel goeds...] 22...h4 
23.d5 c5 24.e6 Pb6? [24...Pf6 daar 
verricht de knol veel betere diensten. 
Nu kan wit weer vechten.] 25.Lf2 
Lf6 26.Dxe4 Tdf8 27.Pxh8 Txh8  
 

XABCDEFGHY 

8-+k+-+-tr( 

7zppwq-+-+p' 

6-sn-zpPvl-zP& 

5+-zpP+-+-% 

4-+-+QzP-zp$ 

3+-+-+-+-# 

2PzPP+-vL-+" 

1+K+R+-+-! 

xabcdefghy 

 
28.Tg1 Rybka roept: [28.Df5 De7 
29.Lxc5! en die loper is uiteraard ta-
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boe, daar anders het centrale witte 
pionnenduo als een ouwerwetse 
stoomwals de donkere materie aan 
gort plet... Kijk zelf maar... 29...dxc5 
30.d6 Td8 31.c3 Txd6 32.Txd6 Dxd6 
33.e7+ Kc7 34.e8 Paard +!] 
28...Kb8 29.a4 Pc8 30.Df5 Dd8 
31.c4 verliest verrassenderwijs. Een 
bloedstollende ontsnapping was hier 
voor de Oud Tomaat20 mogelijk met 
het verbluffende: [31.Tg7! Lxg7 
32.hxg7 Tg8 33.Dxh7 h3 34.Lg3 Pe7 
35.f5 Pxd5 36.Lxd6+ Ka8 37.Lf8 Pb4 
38.Dh5   Analysediagram  

XABCDEFGHY 

8k+-wq-vLr+( 

7zpp+-+-zP-' 

6-+-+P+-+& 

5+-zp-+P+Q% 

4Psn-+-+-+$ 

3+-+-+-+p# 

2-zPP+-+-+" 

1+K+-+-+-! 

xabcdefghy 

 
38...Pc6 39.b3 Dd2 40.e7 en zwart 
moet naar het melige middel van 
eeuwig schaak grijpen...] 31...Df8 
32.Dh5 Pe7 33.f5 [33.Lxh4 Lxh4 
34.Dxh4 is hardnekkiger] 33...Ld4? 
Hoe vriendelijk! Nu kan onze man 
weer terugknokken. [33...De8] 
34.Lxd4 cxd4 35.Df7?  
Diagram  
 

                                                 
20Oud-Tomaat→Voormalig student aan het 

Thomascollege alhier. Evenals o.a. Erelid IGM. 
Paul van der Sterren, Bas van der Grinten en 
Nico. Niet de minsten! 

XABCDEFGHY 

8-mk-+-wq-tr( 

7zpp+-snQ+p' 

6-+-zpP+-zP& 

5+-+P+P+-% 

4P+Pzp-+-zp$ 

3+-+-+-+-# 

2-zP-+-+-+" 

1+K+-+-tR-! 

xabcdefghy 

 
Dit is er echter definitief teveel aan. 
[35.Dxh4 Dxf5+ 36.Ka2 Te8 
37.Dxd4 en de gedekte vrijboer op e6 
met de + pionnen garanderen een ze-
kere remise.] 35...h3 36.Tg5 Dxf7 
37.exf7 Tf8 38.f6 Pg6 39.Th5 Txf7 
40.Txh3 Txf6 41.b4 Pe5 0�1 
 

 
 

Zetten! Ik heb tijdnood! 
 
Ook Marc leek aanvankelijk op weg 
naar een smakelijke schaaksnack. Die 
bleef hem echter halverwege in de 
strot steken. Hé, géén Vanderlee? 

Nee. Het is niet alle dagen feest� 
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Bord 8 
 

□ Arthur Hendrickx (1800) 

■ Marc van der Lee (1846) 
 
B 50 Geweigerd Siciliaans 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.Lc4 Pf6 4.d3 e6 
5.0�0 Le7 6.Te1 Pc6 7.a3 a6 8.c3 b5 
9.La2 0�0 10.Pbd2 Lb7 11.Pf1 Dc7 
12.Pe3 Tfd8 13.De2 Tac8 14.h3 h6 
15.Pf1 Lf8 16.Pg3 Pe7 17.d4 cxd4 
18.Pxd4 d5 19.e5 Pe4 20.Pxe4 dxe4 
21.Pxe6?  
 

XABCDEFGHY 

8-+rtr-vlk+( 

7+lwq-snpzp-' 

6p+-+N+-zp& 

5+p+-zP-+-% 

4-+-+p+-+$ 

3zP-zP-+-+P# 

2LzP-+QzPP+" 

1tR-vL-tR-mK-! 

xabcdefghy 

 
verleidelijk maar matig. Pion e5 blijft 
een vogel voor de kat.21...fxe6 
22.Lxe6+ Kh8 23.Lxc8 Txc8 24.Lf4 
Pg6 25.Lh2 Pxe5 26.Tad1 Ld6 
27.Txd6? Dxd6 28.Dh5 Dd2?  
 
Diagram verderop 
 
[28...Tc5 29.Td1 De7 en wit blijft een 
vol stuk achter. Maar dat is Marc te 
simpel...] 29.Td1 Pf3+ daar had de 
lepe import Blerickenaar op ver-
trouwd. Alleen... het werkt niet!   

XABCDEFGHY 

8-+r+-+-mk( 

7+l+-+-zp-' 

6p+-+-+-zp& 

5+p+-sn-+Q% 

4-+-+p+-+$ 

3zP-zP-+-+P# 

2-zP-wq-zPPvL" 

1+-+-tR-mK-! 

xabcdefghy 

 
30.Dxf3 natuurlijk. 30...exf3 31.Txd2 
fxg2 waarna beide kemphaantjes na 
64 zetten tot puntendeling  besloten. 
Nee, heden geen Vanderlee(tje).  
 
Volgen er nu maar liefst zes zeges!  
Smulpaap nr. 1:  
 
Bord 1 
 

□ Stephan Thijssen (1956) 

■ Geert Gabriëls (1992) 
 
B 02, een soort van Scandinavisch 
 
1.e4 d5 2.Pc3 Pf6 3.e5 d4 4.Pce2 
Pg8 Spekje voor Stephans bekje. De 
theorie wordt in sneltreinvaart verla-
ten en beiden moeten verder op eigen 
kompas.  5.Pg3 Dd5 6.f4 g5 7.d3 
Lh6 8.Pf3 [8.fxg5 legt voor de hand 
en is ook stukken sterker dan Pf3. Nu 
komt Geert in het voordeel.] 8...gxf4 
9.Pe2 Lg4 10.Pexd4 Pd7 11.c4 Dxd4 
12.Pxd4 Lxd1 13.Kxd1 Pxe5 14.Pf5 
Pg6 15.g3 e5 16.h4 Td8 17.Kc2 Lf8 
18.h5 P6e7 19.Pxe7 Lxe7 20.gxf4 
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Ld6 21.fxe5 Lxe5 22.Lg5 f6 23.Te1 
Kf7?  
 

XABCDEFGHY 

8-+-tr-+ntr( 

7zppzp-+k+p' 

6-+-+-zp-+& 

5+-+-vl-vLP% 

4-+P+-+-+$ 

3+-+P+-+-# 

2PzPK+-+-+" 

1+-+-tRL+R! 

xabcdefghy 

 
 ? van Stephan. En terecht, veel ge-
zonder was 23...Pe7. Nu slaat de neo-
Blerickenaar toe...24.Txe5 fxg5 
25.Txg5 Nòg smakelijker: [25.Lg2 c6 
26.Tf1+ Pf6 27.Tef5 Td6 28.d4 Ke7 
29.c5 Te6 30.Txg5] 25...h6? 26.Tg3 
Pf6 27.Lg2 b6 28.Tf1 c5?? De laats-
te fout 29.Ld5+ 1�0 
 
 
Op naar Hans nr. 2, van Mulekom. Er 
kwam een onschuldig Russisch maal-
tje op tafel van borsjt21 met wodka. 
Maar dan verslikt de arme Jack zich 
hevig in zijn tweede glaasje� Nazd-
rovje!22 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 borsjt→Russisch: áîðù) is een in Slavische 
landen veel gegeten rode bietensoep 
22 nazdrovje→Russisch: proost! 

Bord 6 
 

□ Jack Sonnemans (1788) 

■ Hans van Mulekom (1856) 
 
C 43, Russisch 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.d4 Pxe4 4.Ld3 
d5 5.dxe5 Le7 6.0�0 Pc5 7.Lf4 Lg4 
8.h3 Lh5 9.Te1 Pc6 10.Pc3 Pe6 
11.Lh2 Lc5 12.Le2 Pe7 13.Dd2 Lg6 
14.Ld3 a6 15.Tad1 c6 16.Ph4 Lxd3 
17.Dxd3 Db6  
 

XABCDEFGHY 

8r+-+k+-tr( 

7+p+-snpzpp' 

6pwqp+n+-+& 

5+-vlpzP-+-% 

4-+-+-+-sN$ 

3+-sNQ+-+P# 

2PzPP+-zPPvL" 

1+-+RtR-mK-! 

xabcdefghy 

 
Tja, nu dringt zich 18.Lg3 op met 
egalisatie.  De volgende witte zet 
schiet in het verkeerde keelsgat, ver-
oorzaakt een heftige hoestbui met 
acute ademnood en een voortijdige 
exitus. Reanimatie (terugzetten) is 
immers verboden. Ach, dat wrede, 
meedogenloze schaak! 18.Pa4 vraag-
tekens schieten tekort. Pion en qual 
gaan verloren.Lxf2+ 19.Kf1 Da7 0�1 
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Smulschaak 
 

 
Ach, foutje, moet kunnen. Maar je 
kunt natuurlijk niet aan de gang blij-
ven. Dat deed Martijn echter wel te-
gen niemand minder dan mijzelf. Dat 
ik weer een zwijntje nodig had, ver-
baast inmiddels niemand meer.  
 
Bord 7 
 

□ Nico van der Hoogt (1851) 

■ Martijn Vossen (1566) 
 
De arme Martijn is in 1 aangebrande 
Pirc totaal overlopen middels een 
onweerstaanbaar wit f3-f4-f5-f6. Met 
als resultaat de oxymoron, het leven-
de loperlijk op h8. Maar dan schiet ik 
mezelf in de volgende stelling bijna 
in de voet�  
Páááf! 
 
Bijna elke witte damezet is ok. Be-
halve het door mij gespeelde: 
24.De4? Een gevolg van een geheel 
misplaatst superioriteitsgevoel; 

 
 

Stelling na 23�c4 

XABCDEFGHY 

8r+q+ntrkvl( 

7zp-+-+p+-' 

6-sn-zp-zPp+& 

5+p+-zP-zPp% 

4-+p+-+-zP$ 

3+PsNQ+-+-# 

2P+P+LvL-+" 

1+K+R+-+R! 

xabcdefghy 

ik kin mich alles leiste23� Het 
(waan)idee was: 24�cxb3 25.cxb3 

Dxc3 26.Lxb6 en de toren op a8 gaat 
ook nog verloren. Maar er kan vol-
gen: 26�axb6!! 27.Dxa8 Dxe5 en de 

witte loper gaat naar de vaantjes 
vanwege:bijv. 28.Df3? Pxf6!! En de 
oxymoron24 op h8 wordt als een ei-
gentijdse Frankenstein weer tot leven 
gewekt met een dodelijke dreiging 
over de diagonaal a1-h8.  

Who, me? Oxymoron? 
 
                                                 
23 Ik kin mich alles leiste→[Venloos dialek], ik 

kan mij alles veroorloven, mij kan niets gebeu-
ren� 
24 Oxymoron→zie vorig verslag. Nog wat woor-
doxy�s: boosaardig, volledig. Och ja. 
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Analysezwijnstelling na:.28�Pxf6! 

XABCDEFGHY 

8-+-+-trkvl( 

7+-+-+p+-' 

6-zp-zp-snp+& 

5+p+-wq-zPp% 

4-+-+-+-zP$ 

3+P+-+Q+-# 

2P+-+L+-+" 

1+K+R+-+R! 

xabcdefghy 

 
Aangezien Martijn wat paniekerig 
26�Pxf6 speelde, kwam steller dezes er 
met een blauw oog vanaf. En won. 
 
So far, so good. Over naar onze Duitse 
expat Jos. Hij had een makkelijk mid-
dagje. 
 
Bord 3 
 

□ Jos Rievers (1963) 

■ Raoul Lemmen (1877) 
 
B 01 Scandinavisch 
 
1.e4 d5 2.exd5 Pf6 3.d4 Lg4 4.Pf3 
Pxd5 5.Le2 e6 6.0�0 Ld6 7.c4 Pf4 
8.c5 [8.Lxf4] 8...Pxe2+ 9.Dxe2 Le7 
10.Db5+  
 
Diagram verderop 
 
Schachschlitzohr Jos wil graag na-
schen op b7. Raoul werkt mee: 
10...Pd7? veel beter: [10...Pc6 
13.dxe5 0�0 14.De4 Lf5, de zwarte 
 

XABCDEFGHY 

8rsn-wqk+-tr( 

7zppzp-vlpzpp' 

6-+-+p+-+& 

5+QzP-+-+-% 

4-+-zP-+l+$ 

3+-+-+N+-# 

2PzP-+-zPPzP" 

1tRNvL-+RmK-! 

xabcdefghy 

 
11.Dxb7? (11.Pe5 a6 12.Dxb7 Pxe5 
ontwikkelingsvoorsprong alsmede het 
loperspaar compenseren de pion 
ganz und gar) 11...Lxf3 12.gxf3 Pxd4 
met zwart voordeel. 11.Dxb7 Lxf3 
12.Dxf3 0�0 13.Pc3 Tb8 14.Tb1 Lf6 
15.Le3 e5 16.d5 Le7 17.b4 f5 18.d6 
cxd6 19.cxd6 Lg5 20.Lxa7 e4 
21.Dd1 Tc8 22.Dd5+ Kh8 23.Ld4 
Lf6 24.Pb5 De8 25.Tfc1 Txc1+ 
26.Txc1 f4 27.Te1 Lxd4 28.Pxd4 
Dg6 en na 38 zetten: 1�0 
 
Verder met de Tijger. Hij kreeg te ma-
ken met een geval van Amaurosis Scha-
chistica. 25 Bij zijn jeugdige tegenstander 
Ruud welteverstaan.  
 
 

                                                 
25 Amaurosis Schachistica→Ziekte beschreven 

door schaker-arts Dr. Siegbert Tarrasch. (1862-
1934) Belangrijkste symptoom is het maken van 
blunders in het schaakspel. Hij onderscheed 3 
graden van ernst: a.m. chronica communis, a.m. 
acuti en a.m. totalis duplex benigna ridicula. De 
klacht is beter bekend als schaakblindheid. Vol-
gens Tarrasch was het een veel voorkomende 
ziekte waartegen geen preventieve behandeling 
mogelijk was. Bovendien was zij waarschijnlijk 
besmettelijk.  
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Bord 2 
 

□ Ruud van Meegen (1918) 

■ GeerT Hovens (1963) 
 
B 03 Aljechin 
 
1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.c4 Pb6 4.d4 d6 
5.exd6 exd6 6.Pc3 Lf5 7.Le3 Pc6 
8.Pf3 Le7 9.a3 0�0 10.Le2 a5 11.0�0 
Lf6 12.Tc1 Dd7 13.d5 Pe5 14.Pxe5 
Lxe5 15.f4 Lxc3 16.Txc3 Pa4 
17.Tb3 b6 18.Ld4 Pc5 19.Te3 Tae8 
20.g4 Txe3 21.Lxe3 Le4 22.b4 axb4 
23.axb4 Pb7 24.Lf3 Lxf3 25.Dxf3 
Ta8 26.f5 f6 27.g5 fxg5 28.Lxg5 Pd8 
29.f6 g6 30.Te1 Pf7 Tot hieraantoe is 
er �gewoon� geschaakt en hebben de 

tijger en de welp elkander keurig in 
balans gehouden. Maar dan maken 
wij kennis van het ultieme schrik-
beeld van elke schaker; ik bedoel het 
schaakblindheidfenomeen� 
Want Ruud speelde hier: 
31.Te7 ??  
 

XABCDEFGHY 

8r+-+-+k+( 

7+-zpqtRn+p' 

6-zp-zp-zPp+& 

5+-+P+-vL-% 

4-zPP+-+-+$ 

3+-+-+Q+-# 

2-+-+-+-zP" 

1+-+-+-mK-! 

xabcdefghy 

 

31...Pxg5 32.f7+ Kf8 33.Df6 Dxe7 
34.Dh8+ Kxf7 35.Dxa8 De3+ 0�1 

 

 
Ach, kennen wij niet allen de duistere 
schaduwzijden van dat leuke scha-
ken? 
 
Komen we bij de slotpot van die dag. 
Bas dus. Hij nam zich uitgebreid de 
tijd voor een schaakmaal van 77 zet-
ten. Met 1 mat als uitsmijter� 
 
 
 
Bord 4 

□ Jan Broekhuis (1882) 

■ Bas van der Grinten (1951) 
 
C 77  Spaans 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 
Pf6 5.De2 b5 6.Lb3 Lc5 7.c3 0�0 
8.0�0 d6 9.d3 h6 10.Td1 Lb6 
11.Pbd2 Pa5 12.Lc2 Le6 13.Pf1 Pg4 
14.Pe3 Pxe3 15.Lxe3 Lxe3 16.Dxe3 
c5 17.Td2 Dc7 18.h3 Tab8 19.Ld1 
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f5 20.exf5 Txf5 21.Ph4 Tf4 22.g3 
Tf6 23.Lg4 Df7 24.Lxe6 Dxe6 
25.Kh2 g5 26.Pg2 Tbf8 27.Tf1 Tf3 
28.De2 Dd5 29.Pe3 De6 30.Kg2 Pc6 
31.a3 d5 32.Pg4 h5 33.Ph2 g4 
34.Kg1 e4 35.dxe4 dxe4 Diagram  
 

XABCDEFGHY 

8-+-+-trk+( 

7+-+-+-+-' 

6p+n+q+-+& 

5+pzp-+-+p% 

4-+-+p+p+$ 

3zP-zP-+rzPP# 

2-zP-tRQzP-sN" 

1+-+-+RmK-! 

xabcdefghy 

 
Ook voor de doorsnee schaker een 
goed te volgen reeks zetten. Nou, 
ja� Wit lijkt in de verdrukking ge-
raakt. Lijkt. 36.hxg4 is ok. Maar na 
36.Pxf3? gxf3 37.De3 Dxh3 met acu-
te matdreiging is de toestand voor de 
witspeler reddeloos. Al-
thans�38.Dg5+ Kh7 39.Td7+ Dxd7 
40.Dxh5+ Kg7 41.Dg5+ Kf7 
42.Dh5+ Ke6 43.Te1 Pe5 44.Txe4 
Tf5 45.Dh6+ Kd5 46.Te1 c4 het be-
gin van een mindere zwarte periode 
47.Dxa6 Pd3? Een misser. Nu kan 
Jan naar remise afwikkelen. Hetgeen 
hij voorshands ook doet. 48.Da8+  
 
 
 
 
 

XABCDEFGHY 

8Q+-+-+-+( 

7+-+q+-+-' 

6-+-+-+-+& 

5+p+k+r+-% 

4-+p+-+-+$ 

3zP-zPn+pzP-# 

2-zP-+-zP-+" 

1+-+-tR-mK-! 

xabcdefghy 

 
48...Kc5 49.Te8 Pe5 50.Td8 Df7?  

XABCDEFGHY 

8Q+-tR-+-+( 

7+-+-+q+-' 

6-+-+-+-+& 

5+pmk-snr+-% 

4-+p+-+-+$ 

3zP-zP-+pzP-# 

2-zP-+-zP-+" 

1+-+-+-mK-! 

xabcdefghy 

 
Bas verslikt zich hevig in wits hete 
aardappel. Dodelijk is nu:51.De4! 
De6 52.Dd4+ Kc6 53.Ta8 Ke7 
54.Da7+ Kc6 55.Tb8 Dd7 56.Db6+ 
Kd5 57.Td8 met dameverlies.  Jan 
laat deze opgelegde kans achteloos 
aan zich voorbij gaan.   51.Tc8+ nog 
steeds goed voor remise. 51...Kd6 
52.Da6+ Ke7 53.Tc7+?  
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Stelling na:�Tc7+? 

XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-tR-mkq+-' 

6Q+-+-+-+& 

5+p+-snr+-% 

4-+p+-+-+$ 

3zP-zP-+pzP-# 

2-zP-+-zP-+" 

1+-+-+-mK-! 

xabcdefghy 

 
Smijt het halfje weer het raam uit! 
Plicht was: 53.Dxb5 Kf6 54.Db6+ 
De6 55.Dd8+ De7 56.Dh8+ met een 
nimmereindigend schaakgebod. Nu 
wordt het paard weer bij de defensie 
betrokken en staat de Venlonaar nog 
maar eens gewonnen. 
Pd7 Inmiddels was het al laat gewor-
den en zo menigeen verlangde naar 
huis en haard. Warm eten, Studio 
Sport, VVV! Nou, ja VVV� Jan 

echter schaakte tot het gaatje en liet 

zich rond klokke 7 sportief vermatte-
ren. De rest nog voor de echte 
schaaklekkerbek: 54.Dh6 Te5 
55.Dh4+ Kd6 56.Ta7 Df5 57.Dh6+ 
Kd5 58.Ta6 Te1+ 59.Kh2 Ke4 
60.Td6 Ke5 61.Tg6 Pf6 62.Dg5 
Dxg5 63.Txg5+ Ke4 64.Tg7 Kf5 
65.g4+ Pxg4+ 66.Kg3 Pe5 67.Tb7 
Tg1+ 68.Kh2 Tg2+ 69.Kh1 Txf2 
70.Kg1 Tg2+ 71.Kf1 Txb2 72.Tb6 
Pg4 73.a4 Pe3+ 74.Kg1 f2+ 75.Kh2 
f1D+ 76.Kg3 Tg2+ 77.Kh4 Dh1# 0�
1 
 

Slot van 1 enerverend middagje! 
 

Leudal I � Venlo II:   1,5 � 6,5 
 

  Tot hier! Nico 
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HEMELVAARTSCHAAK  
door Piet Thijssen 
 

Zoals elk jaar weer werd op Hemel-
vaartdag (2 juni 2011) de denksport-
dag gehouden. Gastheer en gast-
vrouw Jo en Els Stohr verwelkomden 
de bridgers, kruisjassers, rikkers en 
schakers op gepaste wijze in hun ge-
zellige accommodatie. Het speeltem-
po werd na rijp beraad (tussen Nico 
en Piet) op 15 minuten gesteld, zodat 
de ervaren snelschakers niet zo ge-
makkelijk aan hun punten konden 
komen en er ook kwalitatief betere 
partijen zouden worden gespeeld. Of 
dat laatste werkelijk is gebeurd, kan 
ik helaas niet onderschrijven. Maar 
goed, in ieder geval werd er harts-
tochtelijk geschaakt en daar gaat het 
om.  
 
De grote kanshebbers waren Joep en 
Joachim, die zich beiden te elfder ure 
hadden aangemeld. Na drie ronden 
waren zij de enigen die de maximale 
score van drie punten hadden ver-
gaard. Volgens de heer "Swissmas-
ter" betekende dit: Joep tegen Joa-
chim. Ik heb de partij niet gezien, 
maar Joep won met zwart van Joa-
chim.  

In deze vierde ronde lukte het good-
old Willy zonder blikken of blozen en 
zonder excuses Eric mat te zetten.  
Of hier de hand van God in het spel 
was? Maar deze was toch reeds opge-
stegen!  
 
De stand na ronde zes, nog voor het 
zeer smaakvolle buffet met o.a. Hol-
landse komkommers, was als volgt: 
Joep met 6, Joachim met 5 en dan 
Jos, Eric, Nico en Jan met 4.  
Wie zou Joep nog kunnen stoppen? 
Nico lukte het in de zevende ronde 
om Joep op remise te houden, terwijl 
Joachim remiseerde met Jan en Eric 
met zwart won van Jos. In de achtste 
ronde kon Joep niet winnen van Eric, 
de tweede remise. Joachim won van 
de tijger en kwam op een halfje van  
Joep, 7 tegen 6,5.  
Zou Jan nog roet in het reeds door 
Joep verorberde buffet kunnen gooi-
en? Jan is en zal altijd een lastige te-
genstander zijn en blijven. Ik spreek 
hier uit zeer lange ervaring. In dat 
geval kon Joachim op weerstand het 
toernooi nog winnen.  
Zowel Joep als Joachim deden wat ze 
moesten doen, winnen! Ook Eric won 
van Jos en klom naar de derde plaats. 
 

De eindstand:  
1 Nabuurs, Joep 8,0  
2 Guddat, Joachim 7,5  
3 Schouten, Eric 6,5  
4 Rievers, Jos 6,0  
5 Jacobs, Johan 5,5  
6 Op de Laak, Jan 5,5  
7 Thijssen, Piet 5,0  
8 Roberts, Roel 5,0  
9 Van Mulekom, Hans 5,0  
10 Hovens, Geert 4,5  
11 Van der Hoogt, Nico 4,5  

12 Van der Lee, Marc 4,5  
13 Leenders, Hans 4,5  
14 In 't Veld, Gerard 4,5  
15 Schmitz, Willy 4,0  
16 Jacobitz, Karl 4,0  
17 Hendriks, Zef 3,5  
18 Kuntzelaers, Piet 3,0  
19 Suurhoff, Henk 2,0  
20 Wuts, Harry 2,0  
21 Blankertz, Harald 2,0  
22 Van Leipsig, Ger 2,0  
23 Timmermans, Peter 1,0 
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ELO RATING per 9 juni 2011      door Ger van Leipsig 
 

speler wit progressie beginstand 
R4.OV 

9/6  speler wit progressie beginstand 
R4.OV 

9/6 

Strijbos M -16 2299 2283  Hendriks Z -32 1721 1689 

Montignies R 1 2192 2193  Leenders H 22 1645 1667 

Alkhazashvili O 40 2144 2184  Laat J de 36 1628 1664 

Gool R van -8 2190 2182  Kappert D 4 1635 1639 

Nabuurs J 14 2152 2166  Leipsig G van 70 1563 1633 

Nabuurs M 0 2158 2158  Clabbers S 117 1498 1615 

Fehmer C -18 2127 2109  Veld G in 't 4 1610 1614 

Guddat J 8 2100 2108  Clabbers K -1 1613 1612 

Gool H van -44 2108 2064  Vink R -29 1630 1601 

Schoeber P -6 2064 2058  Dael M 43 1534 1577 

Smith T 43 2006 2049  Burgmans A -13 1586 1573 

Rievers J 4 1973 1977  Lietz B -5 1559 1554 

Thijssen S 5 1970 1975  Munten G -2 1549 1547 

Jansen J -27 1984 1957  Jacobitz K -37 1565 1528 

Hovens G 15 1940 1955  Jacobs B 26 1468 1494 

Schouten E 78 1863 1941  Kuntzelaers P 28 1461 1489 

Everaars H 3 1924 1927  Kuijpers T 3 1460 1463 

Boonen P 0 1918 1918  Joosten JP 0 1458 1458 

Thijssen P 6 1887 1893  Heemskerk F -5 1456 1451 

Grinten B van der 10 1883 1893  Suurhoff H 0 1440 1440 

Smeets W 67 1825 1892  Oosterbaan G -39 1463 1424 

Mertens F 5 1883 1888  Keimpema P -9 1400 1391 

Dierx G 0 1865 1865  Wuts H 4 1298 1302 

Jacobs J 0 1865 1865  Kempen J 21 1273 1294 

Laak J op de 13 1842 1855  Blankerz H -19 1227 1208 

Mulekom H van 31 1813 1844  Timmermans P -62 1258 1196 

Hoogt N van der 9 1834 1843  Smith P 4 1138 1142 

Lee M van der -18 1846 1828  Houwen A 88 991 1079 

Faassen G 18 1773 1791  Boekhold P v -17 1060 1043 

Roberts R 21 1730 1751  Verplakke J -53 993 940 

Borghouts H -19 1759 1740  Strucks A -50 871 821 

Schmitz W 25 1709 1734      

Spijk H van 0 1730 1730      
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BOEBS COLUMN: door Boeb Jacobs  
 
De Kwaliteit 
 

De kwaliteit van ons 
clubblad loopt  ge-
vaar. 
Columnisten en ande-
re schnabbelende 
hobbyschrijvers krij-
gen steeds meer pagi-
na�s tot hun beschik-
king. Terwijl deskun-
digen hun best doen 

om stellingen uit te leggen en anderen over 
ervaringen van hun teams vertellen, hante-
ren zij het motto: echte journalistiek is rod-
deljournalistiek.  
 
Neem nou de laatste uitgave. Die doet toch 
denken aan Story of Privé? Niet gehinderd 
door enige behoefte aan nuances wordt 
over een �paar� potjes caféschaak geschre-
ven of er een galavoorstelling gaande is. 
Deelnemers worden als sterren opgevoerd. 
Standen en uitslagen worden gebracht alsof 
er wereldwijde belangstelling voor is. Er 
wordt een beker ter beschikking gesteld 
waarbij een Oscar verbleekt. 
 
Bij een ander verhaal, over een �ster�, die 

wel in het café komt, maar niet om te scha-
ken, gaat het alleen over zijn consumptie 
patroon aldaar. 
En dan deze:  Mark en Boeb, zagen een 
verzoek om mee te mogen doen, door de 
ballotagecommissie afgewezen. 

Roddel ! 
Zou schrijver dezes  nou niet weten dat 
spelers met een dergelijke status gevraagd 
worden? 
 
En wie ziet graag zijn eigen foto? Een van 
de gefotografeerde - en niet de minste - 
lijkt het maar zozo te vinden. �Ach�, zie je 

hem denken, �laat ik maar de wijste zijn, 

laat ik maar net doen of mijn neus bloedt. 
 
Wie denkt U dat de motor achter deze 
neerwaartse spiraal is? Wie leent zijn ove-
rigens uitstekend functionerende pen hier-
voor? Die zegt pal te staan voor smaak en 
kwaliteit, maar tegelijk zegt paparazzi te 
zijn? Het is niemand minder dan onze 
bloedeigen Sjef-Redacteur. Pseudoniem 
voor ene S. Hendriks van de Blauwe Klei-
weg.  
 
Wat drijft deze verder toch goed uitziende 
en als luisterrijk bekendstaande schaker?  
Om dat te weten te komen, zult U, beste 
lezer, het innerlijke leven en gedrag van de 
mensen moeten bestuderen. 
 
Intussen vraag ik mijn redactie om weer 
over te gaan op kwaliteitsberichtgeving. 
Anders moet gevreesd worden dat de eerst-
volgende uitgave van ons zo populaire 
clubblad � in zijn geheel -  aan Uw colum-
nist is gewijd. 

 

  



 47 

Jeugd      door Bas van der Grinten 

 
 
AGENDA 
 
 Za 18 juni Ontmoeting Jeugd-Senioren in Ald Weishoes. Aanvang 14.00 
 Za 2 juli  Vlaaientoernooi in College Den Hulster. Aanvang 12.00 
 Za 9 juli  Slotmiddag Ald Weishoes 
 1 t/m 6 aug Open NK Jeugd in Borne (Twente) 
 Za 10 sept Start nieuwe seizoen Ald Weishoes 
 
 
MEDEDELINGEN 
 
De slotdag van de jeugd in Ald Weishoes 
vindt plaats op zaterdag 9 juli (van 14.00). 
Dan worden ook de prijzen van de competi-
tie uitgereikt. 
Hierna begint de zomerpauze. De activitei-
ten worden hervat op zaterdag 10 septem-
ber. 
 
COMPETITIE ALD WEISHOES 
 
De resultaten van zaterdag 14 mei:  
 
Jasper - Miki 0-2  
Luca - Wai 0-2  
Gino - Nils 2-0  
 
 

Daarmee is de stand:  
(achter naam aantal punten en gespeelde 
wedstrijden):  
 
1. Luca Kanters 6(4)  
2. Wai Keung Liu 6(4)  
3. Miki Nieczyporowski 6(4)  
4. Jasper Hendrickx 4(5)  
5. Famke Kovacs 3(3)  
6. Gino Driessen 5(5)  
7. Victor Peeters 2(1)  
8. Inge Rijk 2(4)  
9. Nils Rijk 1(6)  
 
Luca, Wai en Miki samen bovenaan. Het 
wordt dus een spannende slotfase ! 
 
 
EXAMENS ALD WEISHOES 
 
Zaterdag 21 mei was het weer tijd voor de 
halfjaarlijkse stap-examens in het Ald 
Weishoes.  
Er waren totaal 9 deelnemers van Venlo, 
Blerick, SchaakVelden en Horst die alle-
maal overtuigend slaagden.  
Ons jeugdlid Wai Keung Liu behaalde zijn 
diploma voor Stap 4. Gelukgewenst ! 
Verder dank aan examinator Ad Burgmans.  

 

 
De 9 geslaagden met examinator Ad Burgmans 
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De Venlose Schaakvereniging nodigt alle schaakliefhebbers  
uit voor het: 
 

VLAAIENTOERNOOI 2011 
 
 
Datum: Zaterdag 2 juli 2011 
 
Locatie: College Den Hulster, Hagerhofweg 15  5912 PN  Venlo 
 Tel. 077-3590300 
  
Tijd: Van 12 uur tot ca. 17 uur.  aanmelden vanaf 11.30 
 
Bedenktijd: 15 of 20 min. p.p.p.p. 
 
Systeem: Afhankelijk van aantal deelnemers 
 
Prijzen: Nu eens geen geldprijzen, maar echte Limburgse vlaaien ! 
 
Inschrijfgeld: geen  
  
Inschrijven: Per e-mail of telefonisch liefst vóór 28 juni bij 
 Bas van der Grinten  B.van.der.Grinten@inter.nl.net  
    077-3523420  
 Piet Thijssen   piet.thijssen@hetnet.nl 
     077-3073961    
 
Dit toernooi is een voortzetting van het gelijknamige evenement dat tijdens het Neder-
lands Jeugdkampioenschap in College Den Hulster (2007-2009) als nevenactiviteit 
werd georganiseerd. 
 

 
 
 

 

mailto:piet.thijssen@hetnet.nl


 51 

 




