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CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2011-2012  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 jeugdleden 

 (zaterdag in Jeugdcentrum Ald Weishoes, 

 Grote Kerkstraat 31  Venlo,  077-3266510) 
 

Contributies: 

  senioren � 45,- per half jaar  (geb. voor  01.01.91) 

  senioren elders hoofdlid � 45,- per half jaar  (geb. voor  01.01.91) 

  jeugdleden  � 22,50 per half jaar  (geb. na 31-12-1990) 
   
Advertenties:  � 75,-   per seizoen     (1  pagina, 7 afleveringen) 

   � 40,-   per seizoen     (½ pagina,          "            ) 
 

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

Rekeningen Venlose Schaakvereniging: 

Rabobank 1466 57 691 of op ABN-Amro 4363 33783 

 

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 
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 3 

KINHOUDK 

 

Programma t/m  maart 2012 Piet Thijssen 

Personalia / mededelingen Redactie 

VSV 1 derde ronde KNSB Henk van Gool 

VSV 2 derde ronde KNSB Nico van der Hoogt  

Interne competitie Geert Hovens 

Even voorstellen� Dirk Bergmans 

Boeb�s Column Boeb Jacobs 

Schaken in de Oekraïne Kim Clabbers 

De rode lantaarn Ans Strucks 

Vriendschappelijke wedstrijd tegen Nettetal Geert Hovens 

Jeugd pagina en agenda Bas van der Grinten 

Ledenlijst Bas van der Grinten 

 

KPROGRAMMAK 

 

December 2011    

30-12-12 vrij. 1
e
 A74 schaaktoernooi voor 50 plussers SV Tegelen 

Januari 2012    

05-jan-12 don. interne competitie   

07-jan-12 zat. 5
e
 ronde KNSB-bondscompetitie HSC Helmond-V1 en t Pionneke-V2 

08-jan-12 zon. Nieuwjaarstoernooi t Pionneke, Roermond 

12-jan-12 don. interne competitie   

13-jan-12 vrij. Tata Steel weekendtoernooi Wijk aan Zee 

19-jan-12 don. interne competitie   

21-jan-12 za Open Noord Limburgs snelschaakkampioenschap SV Horst 

26-jan-12 don. interne competitie   

Februari 2012    

02-febr-12 don. Interne competitie  

09-febr-12 don. Interne competitie  

11-febr-12 zat. 6
e
 ronde KNSB-Bondscompetitie V1-Vianen/DVP en V2-Dubbelschaak 

12-febr-12 zon. 4
e
 ronde LiSB-bondscompetitie  

16-febr-12 don. interne competitie  

23-febr-12 don. interne competitie  

Maart 2012    

01-mrt-12 don. Interne competitie  

08-mrt-12 don. Interne competitie  

10-mrt-12 zat. 7
e
 ronde KNSB-bondscompetitie DJC 1 � V1  en  HMC Calder 3 � V-2 

11-mrt-12 zo. 5
e
 ronde LiSB-Bondscompetitie  

15-mrt-12 do. Interne competitie  

17-mrt-12 za. 32
e
 Nunhems Netherlands toernooi SV Leudal 

22-mrt-12 do. Interne competitie  

24-mrt-12 za. LimianZ Rapidtournooi (GP Senioren) Venlo 

29-mrt-12 do. Interne competitie  

31-mrt-12 za. 8
e
  ronde KNSB-bondscompetitie V1 -Voerendaal 2 en V2-Geleen 

 

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. : 9 februari 2012   

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

  

Aangemeld * geen 

Afgemeld * geen  

Nieuw adres * Gino Driessen : Julianastraat 4,  5911 AX,  Venlo 

 

 

KMEDEDELINGENK 

 

 Op donderdag 15 december vond een vriendschappelijke wedstrijd plaats tussen een 

elftal schakers van Nettetal tegen een elftal van Venlo. Venlo had voor vlaai en koffie 

gezorgd en Jurgen Daniël van Nettetal bood de wedstrijdleider Geert Hovens een 

schaakbord met stukken aan als cadeautje. Hartelijk dank en een mooi gebaar van 

vriendschap!  Dit vriendschapstreffen krijgt over een half jaar een vervolg, maar dan in 

Nettetal. De foto op de voorpagina toont de eerste vier borden van deze ontmoeting. 

 De captain van Venlo 1, Henk van Gool, is dit keer tevreden over de uitslag van de 

derde ronde KNSB, waarin Venlo 1 het in een uitwedstrijd moest opnemen tegen ASV 

1 uit Arnhem. Zijn team won met 2-6.  

 Echter over de uitslag van de vierde ronde KNSB zal Henk minder tevreden zijn. Ge-

plaagd door vier afzeggingen, waarvan één op een laat moment, heeft Venlo 1 zijn eer-

ste nederlaag moeten incasseren: 3.5-4,5 tegen Veldhoven 1.  

  Venlo 2 moest in de derde ronde afreizen naar Nijmegen waar SMB 1 de tegenstander 

was. Captain Nico van der Hoogt vond dit een te kloppen tegenstander. SMB is de laat-

ste jaren afgezakt van de meesterklasse naar de derde klasse. SMB won met 4,5 - 3,5.  

 Ondanks dat een speler moest doorschuiven naar Venlo 1, verliep de vierde ronde van 

Venlo 2 beter: een overwinning met 4,5 �3,5 op Veldhoven 2. De eerste zege van dit 

seizoen.  

 In ronde 2 en 3 van de LiSB competitie verloren Venlo 3 en Venlo 4 hun wedstrijden. 

In ronde twee verloren zij van de  jeugd van Ultimo Vero, respectievelijk met 6,5-1,5 

en met 3-1. In de derde ronde verloor Venlo 3 met 2,5-5,5 van Horst 1 en Venlo 4 met 

0,5-3,5 van Tegelen 3. 

 In de interne competitie is in 4 van 6 groepen een kampioen bekend, zie blz. 19-20. 

 Boeb Jacobs blikt in zijn column vooruit op het Tata Steel toernooi, het vroegere 

Hoogoventoernooi in januari 2012. Er gaat weer een grote afvaardiging van de Venlose 

Schaakvereniging naar Beverwijk. 

 Onze man uit de Oekraïne, Kim Clabbers, meldt dat de winter is ingevallen. Het stadje 

Glugov, waar hij woont, is in winterslaap. Voor hem is dat een mooie gelegenheid om 

zich te verdiepen in schaakproblemen. Een aantal van die problemen legt hij aan ons 

voor. Gelukkig geeft hij de oplossingen erbij. Columnist Kim zal binnenkort ook een 

bijdrage leveren aan de schaakrubriek van Frank Clevers. 

 Ans Strucks is trots op haar rode lantaarn. Zij ziet zichzelf als een goede verliezer met 

een groot hart. Zij stelt voor om van de rode lantaarn een groene lantaarn te maken. 

 Aan het 5
e
 DSM jeugdtoernooi op 20 november hebben Wai Keung Liu (5

e
 van 22 in 

de C-categorie) en Miki Nieczyporowski (13
e
 van 49 in de D-categorie) deelgenomen. 

 Joep Nabuurs is op 3 december vierde geworden in het Snerttoernooi in Asten. Hij 

moest alleen drie titelhouders boven zich dulden. 
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KNSB Klasse 2D RONDE 3 

ASV 1 � VENLO 1 
 

door Henk van Gool 

 

HORDELOPEN 
 

In mijn vorige twee stukjes maakte ik ge-

wag van de observatie dat Venlo 1 nog niet 

bepaald soepel draaide. Met een hordeloop 

van zeven pittige teams voor de boeg werd 

het dan ook tijd ons ware gezicht te laten 

zien. Daarbij werden we gesteund in de 

gedachte dat de vorige ontmoeting met ASV 

een overtuigende zege voor ons team ople-

verde. Ofschoon we ook ditmaal geen ge-

bruik konden maken van de kwaliteiten van 

Maarten en Ololi, lieten we zien op de goe-

de weg te zijn. Ondanks dat hier en daar 

het openingsspel mislukte bleken we over 

de gehele wedstrijd bezien de betere ploeg. 

 

Bord 1   

Rainer Montignies - Otto Wilgenhof   1 � 0  

 

Dit was een van de partijen waarin we met 

de rug tegen de muur kwamen te staan. 

Rainer permitteerde zich in een Reti-

systeem de verzwakking 5.a4  en werd 

daardoor later met een achtergebleven b-

pion opgezadeld. Nadat Rainer noodge-

dwongen een kwaliteit moest inleveren 

volgde een ijzersterke fase waarin hij snel 

weer terug in de partij kwam. 24..,Df2 was 

de ommekeer in de partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Als Otto hier de kwaliteit teruggeeft houdt 

hij een plusje vast bv.: 24..,Txa5 

25.Pxa5,e4! Opent de loperlijn van g7-a1 

waardoor de toren op a3 inactief blijft of 

24..,Txa5 25.Dxa5,De3 26.Pe7+,Kh8 

27.De1,Le4 en paard e7 is gevangen. 

Na het gespeelde 24..,Df2?! 25.Ta1,Txa5 

26.Dxa5,Lc2 27.Db5 had Rainer gevaarlij-

ke vrijpionnen die het toreneindspel, dat 

later op het bord kwam, in zijn voordeel 

beslisten. 

 

Bord 2  

Peter Boel - Joep Nabuurs 0 � 1  

 

Ook Joep had geen gemakkelijke pot. In 

een Dame Indiër nam hij een egelopstelling 

in. Normaal gesproken leidt dit tot een lan-

ge laveerfase, maar in deze partij moedigde 

Joep�s passieve opzet zijn opponent aan om 

onder opoffering van een paard een heftige 

koningsaanval te starten. Joep keepte het 

ternauwernood en gelukkig overspeelde 

Peter daarop zijn hand waarna Joep de 

overhand kreeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zwarte koning is van g8 naar d6 gejaagd 

en staat inmiddels een stuk veiliger dan zijn 

collega op h1. De volgende zet maakt een 

onmiddellijk einde aan de partij: 54.h5??, 

Th6 55.Dg7 (ook 55.Dxh6,Lxh6 

56.T7f6+,Kc5 57.Txh6,De4+ 58.Kh2,De2+ 

59.Kg1,De3+ gaat uit) 55..,Dxh5+ 

56.Kg2,Dh3 mat. 
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Bord 3   

Thijmen Smith - Wouter van Rijn ½ - ½  

 

En wéér had Thijmen een Franse opening 

op het bord. (Dit was vorig jaar schering en 

inslag in zijn partijen). Ditmaal speelde zijn 

opponent de Tarrash met 3..,c5. Er ontstond 

een thematische strijd rondom de geïso-

leerde zwarte d-pion. Wouter was zo kien 

niet uit alle macht aan die pion vast te hou-

den en offerde hem op in ruil voor initiatief 

door het centrum en op de koningsvleugel. 

Thijmen leek de partij snel in zijn voordeel 

te beslissen toen Wouter een 2
e
 pion inzet-

te: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stelling na 

26..,a5? 

 

 

27.Pxa5! Tja die kan gewoon genomen 

worden: op 27..,Txa5 volgt immers 

28.Dd8+ en mat. 27..,Da6 28.Pb3,Dxb2?? 

Met remiseaanbod. Waarschijnlijk heeft 

Wouter gezien dat hij een blunder maakte. 

Helaas miste Thijmen, waarschijnlijk afge-

leid door het aanbod en onder grote tijds-

druk de opgelegde winst: 29.Ta1! met het-

zelfde motief als daarnet: mat op de onder-

ste rij. Hij speelde in plaats daarvan 

29.Txe3, bleef wel materieel in het voor-

deel, maar verspeelde in het restant van de 

tijdnoodfase de winst. 

 

 

Bord 4   

Léon van Tol  - Rudi van Gool 0 � 1  

 

Een partij die wat stofwolken deed opwaai-

en. In een Hollandse opening kreeg Rudi al 

snel goed spel. Léon liet een loper ruilen op 

g5 maar kon daarna zijn pion op g5 niet 

meer dekken. Omdat de stelling nogal ge-

sloten was, kon Rudi niet op korte termijn 

profiteren van de pluspion en daarom volg-

de een laveerfase waarbij duidelijk werd 

dat dit wel eens een lange zit kon gaan 

worden. Ver na de tijdcontrole waren er 

nog maar twee nauwe doorgangetjes be-

schikbaar. Een op de koningsvleugel en één 

op de damevleugel. Met beide spelers min-

der dan 10 minuten op de klok voor de rest 

van de partij zocht Rudi verwoed naar een 

mogelijkheid beslissend voordeel te berei-

ken. Daarbij zette hij zijn stukken in een  

telkens andere constellatie om vervolgens 

te kijken of dat kansen bood. Léon kon in-

tussen niets anders doen dan afwachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer is een stelling zo duidelijk remise 

dat het gênant wordt om door te spelen?  

Hier is in elk geval het kwaliteitsoffer 

69..,Txb1+ 70.Kxb1,Txb3+ gevolgd door 

71.Txd3 al killing. Een kans die Rudi enke-

le malen kreeg. Hij koos er echter voor om 

de positie van zijn koning wat verder te 

verbeteren en stuurde zijn koning naar a5. 

Daarop stelde Léon zijn stukken iets anders 

op waarop een directe winst er niet in zat. 

Rudi probeerde daarna weer wat anders 

totdat hij uiteindelijk in de volgende stel-

ling zijn kans schoon zag:  

 

zie Diagram volgende pagina 
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87..,Txb3! 88.Kxb3,La4+ 89.Kb2,Lxd1 

Het gat is geslagen. Het ging als volgt uit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.La2,Ta3 91.Lb1,Ka5 92.Kc1,La4 

93.Th2,Tc3+ 94.Kb2,Tb3+ 95.Kc1,Tc3+  

96.Kb2,Ta3 97.Th3,Ld1 98.Kc1,Tb3 

99.Lc2,Lxc2 100.Kxc2,Tc3+  0 - 1 

 

Bord 5   

Joachim Guddat-Richard van der Wel 1 � 0  

 

In een Konings-Indische opening ontwik-

kelde Richard initiatieven op de damevleu-

gel. Toen dat niets opleverde probeerde hij 

het in het centrum, maar daar had Joachim 

de overhand. Gevolg was dat Richard met 

een achtergebleven d-pion en een flinke 

zwakte op d5 bleef zitten. Tenslotte vero-

verde Joachim de pion. Hij werd echter met 

een lastig eindspel opgezadeld toen Richard 

besloot een 2
e
 pion te offeren om een vrij-

pion te creëren. In het paardeindspel dat 

inmiddels ontstaan was moest Joachim zien 

met zijn paard die vrijpion tegen te houden 

en met twee vrijpionnen en een koning de 

overkant te bereiken.  

 

Kennelijk was dit eindspel voor Joachim 

gesneden koek want hij bleef bijna á tempo 

zetten produceren.  

Uiteindelijk maakte hij het af, echter niet 

op de wijze die de stelling vroeg maar ge-

holpen door een blunder van Richard: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier is 59.f5 of 59.h5 winnend. Joachim 

speelde 59.Pc3 waarop Richard de witte d-

pion �verborgen achter de zwarte koning- 

even over het hoofd zag: 59..,Pc6+?? 1 � 0  

 

Bord 6   

Dirk Hoogland - Henk van Gool 0 � 1  

 

Dirk is een tegenstander waar ik in onze 

vorige ontmoeting nog van verloor. Geslo-

ten Siciliaans een systeem waarin ik oor-

spronkelijk weinig punten scoorde met 

zwart (maar dat ik daardoor heb moeten 

leren doorgronden). Alle ingrediënten voor 

een nieuwe nederlaag? Nee dus, want deze 

keer haalde ik in een goede partij het punt 

binnen. Het kritieke moment kwam op zet 

38. Ik had een pion veroverd maar moest 

met nog slechts 37 sec. op de klok voor 

twee zetten een dreigende koningsaanval 

zien af te wenden. Dat kon maar op één 

manier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S

 telling na 38.Lh4 
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38..,Ld8!! Controleert f6 en weekt de dame 

los van de dekking van paard g4. 

39.Dxd8,Dxg4 40.De7+,Kh6 41.Lg5+ (een 

gemeen zetje, 41..,Kh5? 42.Dxh7+,Kxg5 

43.De7+ is eeuwig schaak, dus) 41..,Dxg5 

42.Dxb7,f3! Nog een fijn zetje, wit moet 

nemen. 43.gxf3,Dc1+ 44.Kg2,Dxc2+ 

45.Kg3,Dxd3 46.De7,Df5 zwart heeft een 

gedekte vrije pluspion. De rest vergde nog 

enige techniek, maar uiteindelijk kon ook 

dit punt bijgeschreven worden op het wed-

strijdformulier. 

 

 

Bord 7   

Carsten Fehmer - Remco de Leeuw    ½ - ½  

 

Negentien zetjes, niets aan de hand voor 

beide spelers. Carsten liep dit keer geen 

schade op in de Reti opstelling. Nadat bei-

de spelers hun stukken ontwikkeld hadden 

en er een paar lichte stukken waren afge-

ruild kreeg Carsten een remise aanbod. Na 

overleg met ondergetekende werd dit geac-

cepteerd. Diagram overbodig. 

 

 

Bord 8   

Eelco de Vries - Frans Mertens 1 � 0 

 

Frans had pech. Mag hij een keer invallen, 

zetten de Arnhemmers hun beste man op 

acht! Eelco liet zien dat hij bovenin het 

ASV team thuishoort door de Caro Kann 

op een griezelig eenvoudige wijze volko-

men te ontmantelen. Frans leek gewoon 

logische zetten te doen maar voordat hij 

maar aan een plan kon dénken had hij een 

koningsaanval over zich heen. Onder opof-

fering van een pion vluchtte hij met zijn 

koning naar e7. In het vervolg verweerde 

hij zich nog zeer verdienstelijk, maar uit-

eindelijk was hij niet opgewassen tegen het 

surplus aan elo cijfers tegenover hem. 

 

zie diagram volgende kolom 

 

 

 

Het moment van de aanval: zwart heeft 

voornamelijk ontwikkelingszetten gedaan 

� en staat technisch verloren! 16.Ph5,Lc6 

17.Pxf6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De stelling 

na 5..,Ld7?!                                           

 

 

(volgens Rybka niet eens het sterkste: die 

geeft 17.Lf4 of het agressievere 17.Pxf7) 

17..,Lxf6 18.Lxf6,gxf6 19.Dg4+,Kf8 

20.Pxc6,Dxc6 21.Lxh7,Ke7 22.Le4 en 

zwart stond zonder compensatie een pion 

achter. 

 

Zoals U ziet betekende die laatste partij de 

enige nederlaag in een voor Venlo verder 

voorspoedig verlopen duel. De 2-6 mag 

dan wellicht iets aan de hoge kant zijn: de 

teamoverwinning is op zich wel terecht. Op 

naar de volgende horde! 

 

De stand na ronde 3: 

Stand 2e klasse D 
 

1. Venlo 6 16 

2. Veldhoven 5 15½ 

3. HSC 5 14½ 

4. Vianen/DVP 5 13½ 

5. ASV 4 11 

6. DJC 3 12 

7. DSC Delft 1 2 11½ 

8. 

De Toren Arn-

hem - VSV 2 0 9 

9. Voerendaal 2 0 9 

10. Zevenaar 0 8 
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Strijdt met Beleid I vs. Venlo II 
  

Ronde III 
  

Seizoen 2011-2012 
  

  

Door: Nico van der Hoogt © 

 

Nederlaag in Nijmegen 

 

Welgemutst & vol goede moed rukte het 

Tweede onlangs uit richting Noviomagus, 

Nijmegen dus. De Waalstad die zich gaarne 

afficheert als oudste van onze gewesten en 

dan steevast de bewoners van Trajectum ad 

Mosam, Maastricht, briesend tegenover 

zich vindt. �Nè, dat zien veer��. Hoe het 

ook zij, de roemruchte lokale schaakvere-

niging Strijdt met Beleid, blijkt te terugge-

vallen naar niveau KNSB, klas 3. Een te 

kloppen gezelschap, zo schatten wij tevo-

ren in. En uiteraard klopte dat natuurlijk 

ook wel -we vergissen ons zelden- maar 

achteraf bleken we het Sinterklaaslied 

slechts gedeeltelijk te hebben gezongen; 

lees: tè zacht op de deur te hebben ge-

klopt� Daar waar het harder had gemoe-

ten. 

Met als gevolg de niptste nederlaag moge-

lijk. Vreugde dus in Knotsenburg, om-

floerste treurnis bij de mannen uit het Jo-

cusriëk.1 Van korte duur vanwege ons for-

midabele incasseringsvermogen. Daar kan 

VVV een puntje aan zuuge� Maar ja, die 

gaan dan ook degraderen. 

 

Tot mijn ontzetting lees ik later op het on-

line wedstrijdverslag van invaller Huub een 

identiek getoonzette opmerking: 

�Vol verwachting klopt ook ut hert van de 

SMB'ers want tevoren is bedacht dat de 

mannen uit het zuiden te pakken zijn�. 
Goddank besluit hij met: 

                                                 
1
 Knotsenburg→Nijmegen in Vastenavondtijd. 

  Jocusriëk→Venlo in dezelfde periode.Met excuus aan 

Oelesman Geert, Piet de Plaggenhouwer en Wortelepin 

Marc. Ook aan �Foetelaer� onderdaan  Hans van M.  

�Opluchting alom bij de SMB'ers, de pun-

ten zijn binnen en we kunnen de vriendelij-

ke tegenstanders uit Limburg breed la-

chend uitzwaaien�.  

Dat nadat ik als laatste het punt aan Bram 

laten moest.  

Tja, die verrekte vriendelijkheid, die moet 

eruit. 

 

 

 
 
Nico vergeefs in actie tegen Bram (dank fotograaf!)  

Maar mijn haar zat goed, die middag� 

 

 

Analyses, verklaringen & smoezen 

 

Mijn top-down benadering de vorige x van 

dit geliefde en soms verguisde reportage-

deel, is bij sommigen in het verkeerde 

keelsgat geschoten. �Waarom de grote 

jongens altijd eerst?� was 1 veelgehoorde 

klacht. Al goed, mensen. Dan nu: bottom-

up! Ondersteboven dus. 

Marcs in Limburgia gevreesde status van 

Magisch Schaker bleek onbekend in het 

Gelderse land. 

 

Bord 8  

 

□ Huub Janssen (1752) 

■ Marc van der Lee (1837)  

 

B 13, Caro Kann, ruilvariant 
Lichte commentaar: Nicolaus 

 

1.d4 Pf6 2.Pf3 c5 3.e3 cxd4 4.exd4 d5 

5.Ld3 Pc6 laatste zet uit boek 6.a3 g6  

7.0�0 Wit heeft een actieve stelling 7...Lg7 

8.b3 Uiteraard kende de goede Marc zijn 

tegenstander niet. Maar na zetjes als a3 en 
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b3 had er een licht tinkelend belletje moe-

ten gaan rinkelen: �M., heden zijn er winst-

kansen...� [8.Pbd2 0�0=] 8...0�0 9.Lb2 Pe4 

10.Pbd2 Pxd2 Diagram  
 

 
 

In de Nijmeegse kaart gespeeld: vereen-

voudiging door afruil. Maar wellicht wilde 

Marc dat zelf ook wel. Beter:[10...Pc5 

11.Lb5 Pe6] 11.Dxd2= Db6 12.Le2 Lg4 

13.Tad1 Tac8 14.Pe5 Lxe2 15.Dxe2 Dc7 

16.Pxc6 Dxc6 17.Tc1 e6 18.c4 Db6 

19.cxd5 Met een kwalmende vredespijp. 

Uche, uche...  ½�½ 
 

 
 
Uit: �Marc bij de Mohikanen� 

 

Ook Hans van M. kreeg die namiddag een 

pijp te roken, een zware� 

Proestend en kuchend moest hij hem aan 

Maarten geven. Maar Sintermerte was al 

geweest� 

Bord 7  

 

□ Hans van Mulekom (1812) 

■ Jacques Ottenheijm (1825)  

 

B 07, Pirc-achtig 
Lichte commentaar: Nicolaus 

 

We betreden het speelveld na zo�n 20 zet-

ten. Hans heeft een Pirc wel erg tammetjes 

bij de lurven gevat en staat zeer gedrukt. 

Een geïsoleerde dubbelboer en ongerokeer-

de koning doen het ergste vrezen� 
Stelling na 20�.Tae8 
 

 
 

Amaai! Nu is goede raad bijna onbetaal-

baar. En ofschoon Jacques zich wat sterke 

vervolgzetten redelijk inhoudt, lijkt het on-

deronsje 7 zetten later beslist. 

 

 
 

Stelling na 27.Pdc4 

J. heeft nu een grabbelton aan winnende 

voortzettingen onder handbereik. 27. b5 27. 

Pxe4 27.Txe4 27.Kf8 en meer. Slaagt er 

echter in de strijd aan de gang te houden:  



 11 

27�f5? 28.e5 f4 29.Pe4 fxg3 30.Kxg3 

Pxe4+ 31.Txe4 Tf8 32.e6?... Hier had 

32.Pe3 onze man uit Nieuwstadt weer on-

der het schaakvolk kunnen brengen. Nu 

vindt Jacques het wel welletjes: 32�Lf5 

33.Te1 h4+ 34.Lf4+ enz. Slaat de spijker 

op zijn kop. 

 

 
 

Enzovoortsstelling 

 

Dat Hans, vanwege teambelang, zich nog  

kweelde tot 61 zetten, was lovenswaardig. 

 

 
�Dus Jacques, Lf4+ slaat de spijker op z�n kop? 

Eens zien�� 

 

Ach, dat wrede schakerslot. 

Iets beter liep het af met onze man van 

Panningen & Penningen,  het groene laken 

en van acquit: Python Piet. Hij krijgt te 

maken met invaller nr.3, Peter. Die, wel-

licht vanwege derdeklasvrees zijn partij te 

passief afwerkt.  

 

 

Bord 6  

 

□ Peter Schut (1792) 

■ Piet P.W.Thijssen (1851)  

 

B 07, Pirc-achtig 
Lichte commentaar: Nicolaus 

 

Na 30 zetten krijgt Piet zijn 1
ste

 kans om toe 

te slaan: 

 

Stelling na 30.Kg1-f1 

 

 
 

En nu: 31�Dc5 32.Ke2 d5! Een ijzersterke 

breekzet. 33.Kd(e)1 dxe4 34.dxe4 a4 met 1 

onweerstaanbare, winnende zwarte attaque. 

Kijk zelf!   

 

 
 

zelfkijkstelling na 34�a4 

Doordat het Slangenmens direct met d5 op 

de proppen kwam, ontsnapte Peter voor-

eerst. Zeker toen Piet met d5-d4 zijn sloop-
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hamer inleverde� Toch krijgt hij nog 1 

kans� 

Aanschouwt de stelling na: 39.Dc2-d2? 

 

 
 

En nu: 39�Lxc4 40.bxc4 Db6 41.Db2 Pc5 

42.Pf1 a4 43.Pd2 b3 met de huiveringwek-

kende zwarte dreiging Db4, Dc3. 44.Da3 

bxa2 zie analysediagram: 

 

 
 

Wit wordt opgerold, vastgebonden en weg-

gedragen. Maar ja, (sommige) Venlonaren 

hebben last van vriendelijkheid� In ieder 

geval nam Piet consequent niet op c4 waar-

na de zaak in remise verzandde. Mijn Nij-

meegse alter ego noteert: �Peter aan bord 

6 weet na enige avonturen langs de rand 

van de afgrond de stelling te neutraliseren 

en bekwaam remise te houden�. 

Eens. 

 

En, kent u Piets nieuwe vriendin? Hier is 

ze: 

 
 
Ook een slangenmens raakt wel �ns in de knoop� 

 

We moeten door, anders loopt dit relaas 

weer uit de hand. En nu dan toch eindelijk 

goed nieuws. Hans E. speelde een degelijke 

pot met een modelaanpak van het eindspel 

goed paard versus slechte loper. Hij bleek 

naderhand een tevreden mens, want hij 

meldt o.a.: �Het werd een uitgeslapen 

overwinning die ook de teamgenoten deugd 

deed: �modelpartij�, �uit het boekje�, 

�een genot om naar te kijken�etc. En: 

�Tjonge�. Ja, vriendelijke teammakkers� 

Nu de feiten. Snel! 

 

Bord 5  

 

□ Hans Everaars (1842) 

■ Dennis Jaheruddin (1925)  

 

C 14, Frans, klassiek systeem Lg5 Le7 
 

Lichte commentaar:  Hans, Nicolaus, Rybka 

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.Lg5 Le7 5.e5 

Pfd7 6.h4 De Aljechine-Chatard aanval. 

Hans citeert o.m. uit de Oxford Compen-

dium to Chess: "Chatard-Alekhine Attack, 

or Albin attack,...a popular line in the 

French defence, originated by Albin in the 

1890's and analyzed a few years later by 

the French player Eugène Chatard (1850�

1924). 6...Lxg5 7.hxg5 Dxg5 8.Th5  

Diagram  

Volgende pagina mensen! 

Plaatsgebrek! 
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Hans: "De partijzet is decennia geleden 

eens door mijzelf bedacht, lang vóór het 

computertijdperk"2. Nico: "Ph3 of Dd3 zijn 

de zetten die de grauwe massa speelt..." 

8...De7 9.Dg4 f5 10.Dh3  10...Pc6 11.0�0�

0 g6 12.Th6 Rybka meldt cryptisch:"Wit 

kan zijn stukken niet verzetten: c8".  Hans 

geeft aan: "Inmiddels is Deep Rybka 4 zo-

ver dat hij wit een plusje toekent. Pion g6 

staat in en daarom lijkt ...Pf8 aangewezen. 

Het is vreemd dat zwart nu die pion laat 

slaan- vermoedelijk gewoon over het hoofd 

gezien".12...Pb6? 13.Txg6± hxg6 

14.Dxh8+ Df8 15.Dh7 Df7 16.Dh4 De7 

[16...Dg7 17.Pf3+�] 17.Dg3 Diagram  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans: "Mist het sterkere 

17.Dh6...[17.Dh6!?+� Df7 18.Ph3 Ld7 

19.Pg5 Dg8 20.Pe2 0�0�0 21.Pf4 Pe7 

22.Le2 Te8 23.b3 Kb8 24.Th1 Diagram  
 

                                                 
2
 Vóór het computertijdperk→de mensheid liep nog rond 

in dierenvellen, woonde in holen, sprak met rauwe keel-

klanken , moordde & zat mammoeten voor de lol achter-

na. Sarrend roepend:�Wat moet je, mammoetje?� Scha-

ken deed hij niet. Hoewel een enkeling� (Zie cartoon) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Nico): En de man met Sri-Lankaanse wor-

telen is in een Pythonachtige verwurging 

genomen. Het einde naakt...] 17...g5± 

18.Ph3 g4 19.Pf4 Ld7 20.Kb1 Nico: "Aan 

zelfkritiek ontbreekt het de doorsnee Venlo 

II-speler meestal niet. Want:"  Hans:"Ik 

had op dit punt moeite een goede zet te vin-

den, vandaar deze nuttige (?!) wachtzet. " 

[20.Lb5 0�0�0±] 20...0�0�0 21.Pce2 Pc4 

22.Pc1 Db4  23.Pb3 [23.Lxc4 Dxc4 24.b3 

Db5²] 23...P6a5 [23...b6 24.a3 Da4 

25.Pc1²] 24.Pd3  24...De7 25.Le2 Th8 

26.f3 [26.Pf4 Th6±] 26...gxf3 27.Lxf3 

Pxb3 28.axb3 Pe3 29.Te1 Pg4 30.Lxg4 

Tg8 31.Th1 Txg4 Diagram  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans:"Het lijkt alsof wit een pion verliest, 

maar er zitten allerlei complicaties in de 

stelling". 32.Th8+ Le8 33.Dh3 Txd4??  

 

Zie Diagram  

volgende bladzijde 
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 [33...b6 34.g3=] 34.De3?? Geeft de winst uit 

handen. Hans:"Wat beide spelers misten is 

34.Dh6!!, een zet waarmee de witte dame do-

minatie
3
 heeft over de zwarte stukken. Er dreigt 

35.Th7..." Rybka: [34.Dh6 En wit zou het beste 

van het spel krijgen. 34...Kd7 35.Th7+� Lf7 

36.Dg7 Ke8 37.Pc5 b6] 34...Th4=  35.Dxa7 

b6 36.Da8+ Kd7 37.Txh4 37...Dxh4 38.Da4+ 

Dxa4 39.bxa4 39...Kc6 40.c3 d4 41.c4 Ni-

co:�De tijdcontrole is gehaald, de stelling 

weer gelijk. Een gevaarlijk moment, zo blijkt 

uit talloze potten. Vaak zakt de concentratie 

even 2 streepjes terug om het brein kort te ont-

spannen. Of Dennis hier ook door werd aange-

stoken? In ieder geval produceert de jonge 

Nijmegenaar  het verliezende:� 41...Lg6??  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybka: [¹41...Kb7 Gaat nog net. 42.b3 

c5=�en Dennis kan gemakkelijk keepen� 

(Nico)] 42.Pf4+� Nico:�Met het verhaal 

"goed paard vs. slechte loper" tot gevolg. 

Hans speelt het op voorbeeldige wijze af...� 

42...Lf7 43.b4 Kb7 44.Kc2 [44.b5 c6+�] 

44...Ka6? [¹44...c5±] 45.b5++� Kb7 

                                                 
3
 Dominatie→overheersing. Volgens oud  schaakmees-

ter, schoolmeester Hans Bouwmeester niet: dominantie. 

Meldde Hans E.. Ikzelf zie er geen graten in� = 

46.Kd3 c5 47.bxc6+ Kxc6 48.Kxd4 Lg8 

49.Ph3 Lf7 50.Pg5 Lh5 51.Kc3 Ld1 

52.Pxe6 Lxa4 53.Kb4 Ld1 54.Pd4+ Kd7 

55.Kb5 f4 56.Kxb6 Lh5 57.c5 Lg4 58.c6+ 

Kc8 59.Pb5 Lh3 60.Pa7+ Kd8 61.c7+ 

Ke7 62.gxh3 f3 63.c8D f2 64.Pc6+1�0 

 

Hans:�Mooi zeg, precies 64 zetten.�4 

 
Fout, Anachron! Wij spelen dit spel nog niet! 

 

Verder met: � de TIJGER! Die dit jaar tot 

mijn ontsteltenis meldde dat ook hij, net als 

Piet, geregeld absenteren moet vanwege 

een andere hobby: de Schone Zangkunst. 

Net als Dick Kappert is hij gezegend met 

een paar Gouden Stembanden� Venlo II is 

mooi de dupe. Vals hoor! 

Maar nu doet hij weer eens mee. 

 

Bord 4  

 

□ Paul Waenink (2010) 

■ GeerT Hovens (1969)  

 

B 03, Aljechin 

 
Lichte commentaar:  Nicolaus, Rybka 

Behoedzaam, immers op onbekend terrein, 

sluipt Goudkeeltje katachtig Aljechiaans 

door het schaakstruikgewas. Met 1 ramme-

lende maag en barstend van de honger. 

Want al 2 ronden lang niet gespeeld! Het 

Belcanto prevaleerde immers� 

                                                 
4
 Precies 64: Zo dacht �Big Bobby� Fischer ongetwij-

feld ook, toen hij op 64-jarige leeftijd het ondermaanse 

bestaan voor gezien hield� Trouwens: ikzelf ben nu 64! 



 15 

Prooi Paul kan zich lange tijd het Gestreep-

te Gevaar gemakkelijk van het lijf houden. 

En dan maakt G. zelfs 1 ernstige mispeer. 

Stelling na: 37�Te8-b8? 

 

 
 

Vooreerst reageert Paul adequaat: 38.Tf5+ 

Ke7 39.Tf2? maar niet zo! Wel: 39.bxa7 

Ta8 40.Ld2 Txa7 41.Lb4+ Ke8 42.a3 met 

een gezonde meerboer. Gelijkgestemd 

schaakten ze door. Totdat P. door onhandig 

manoeuvreren een pionneke inboet. En na 

59. Zetten ontstaat de volgende jachtscène: 

Stelling na: 59.Kd7-e6 

 

 
 

Leuk & aardig die pion meer. Maar hoe te 

winnen? Paul is nu zo vriendelijk (ook in 

Nijmegen heerste dit virus) met 60. Th3?? 

deze vraag een academische lading te ge-

ven. Loperzetten naar bijv. h8, b8 of c7 

laten het winprobleem levensgroot in leven.  

60�c5! 61.Th6+ Kf5 62.Th5+ Pg5 

63.Th1 c4+ 64.Ka3 Pf3 65.Tf1 Ke4 en 1 

zet te laat smeet Paul de handdoek. 0-1 

Tijger heeft zwijn. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Ich haaj waal van 

zông zjwienke, luuj!
5
 

 
 

 

We naderen op bord 3 de top van de Olym-

pus. Met Bas. Een Siciliaanse Draak vliegt 

hem naar de keel� 
 

Bord 3  

 

□ Bas van der Grinten (2041) 

■ Roy van den Hatert (1975)  

 
B 79, Siciliaans, Draak 
Lichte commentaar:  Nicolaus, Rybka 

 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 

5.Pc3 g6 6.Le3 Lg7 7.f3 0�0 8.Dd2 Pc6 

9.Lc4 Ld7 10.0�0�0 Pe5 11.Lb3 Da5 

12.Kb1 Tfc8 13.Pd5 [13.h4 Pc4 14.Lxc4 

Txc4 15.g4] 13...Dxd2 14.Txd2 Pxd5 

15.Lxd5 e6 16.Lb3 a5 17.a4 Pc4 18.Lxc4 

Txc4 19.b3 Tc3 Diagram  

Volgend blad.  

So far, so good. Moeiteloos heeft Bas, zelf 

ook jarenlang actief geschaakt hebbend in 

Nijmegen, de Draak in toom gehouden. 

Biedt dan plots de Gevleugelde Vuurspuger 

amicaal een niet te missen kans. 

 

Zie diagram 

volgende bladzijde 

 

 

                                                 
5
 �Ich haaj��, (Tegels dialect)→ �Enig dergelijk for-

tuin kan ik wel appreciëren, mensen!�  



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Lf4? ai. e5 21.Pe2 exf4 22.Pxc3 Lxc3 

23.Txd6 Lc6 Diagram  
 

 
 

Punten tellend, valt de schade mee: 6 om 6. 

Maar de èchte schaker kent de kracht van 

het loperpaar in open stellingen... Op in-

structieve wijze bewijst Roy mijn gelijk. 

Koel, kil en klinisch wordt Bas wegge-

schoven. Knap werk! 24.Thd1 Kg7 

25.T6d3 Le5 26.c4 g5 27.Kc2 [27.Td8 

Txd8 28.Txd8 g4 29.Td3 Kg6 30.Kc1 f5 

31.exf5+ Kxf5 32.Kd1 Lc7 33.Ke2 Kg5 

34.Kf1 Kh4 35.fxg4 Kxg4 36.Td2 h5 

37.Td3 h4 is niet veel beter] Bas kan 

slechts lijdzaam toezien, hoe de Draak zijn 

vernietigende werk aan hem verricht. Scha-

ken, ja, een leuk spel! Daar maak je vrien-

den mee. 

 

Variantendiagram. 

In volgende kolom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analysediagram 

En zwart triomfeert ook.] 27...g4 28.Kd2 

Kf6 29.Ke2 Lc7 30.c5 h5 31.T1d2 Tg8 

32.Kf1 Tg5 33.Tc2 h4 34.Tc4 h3 35.gxh3 

gxh3 36.Td2 Ke6 37.Tf2 Ld8 38.Te2 Le7 

39.Tec2 Kd7 40.T4c3 Kc7 41.Tc4 Ld7 

42.e5 Txe5 43.Txf4 Le6 44.b4 axb4 

45.Txb4 Lxc5 46.a5 Lf5 0�1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Roy vertrok tevreden holwaarts� 

 

Dan tot veler verrassing op bord 2: 

 

Bord 2  

 

□ Bram Rijkschroeff (1993) 

■ Nico van der Hoogt (1865)  

 
A 45 Trompofski 

Lichte commentaar:  Nicolaus, Rybka 

 

De Trompofski kennen we al uit het bericht 

van ronde 1; Jan Jaap Janse vs. Stephan.  

Het biedt onschuldig schaakvermaak. Een 

venster open na 28 zetten op de volgende 

bladzijde: 
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Venster na 28.Th2-d2 

Routineus heb ik de opmars op de konings-

vleugel tot staan gebracht en droom reeds 

van het scenario in Asten: meedogenloos, 

zakelijk & vernietigend toeslaan op de an-

dere zijde. Een loffelijk streven, dat wel, 

maar enkele krakkemikkige zetten bedier-

ven Nico�s pret� 

Logisch was nu: oprukken met de a-pion, 

bevrijding van de loper en dan� zien we 

verder! Maar zover kwam het niet. 

28�Db7 29.De2 a5 30.Pd1 Db4 schijnac-

tiviteit ener dame 31.Tdc2 Lf8 32.Txc4 

Txc4 33.Txc4 en er is een belangrijke pion 

in het ongerede geraakt. Ook mijn vervolg 

bracht de handjes niet op elkaar. 33�Db6 

34.Tc6 Dd4 35.Tc4 Dg1 36.Tc1 Dg3 

37.Df2 Dh3 38.Pe3 Dd7 (e6) 39.Pc4! a4 

40.Pxe5 Db5 Net binnen de tijd, dat wel. 

Maar: 2de pion kwijt, punt ook ribbedebie. 

Vanzelfsprekend weerde ik me nog als 1 

duivel in 1 wijwatervat, maar Bram hield 

de touwtjes strak. Na 64(!)exf8+D 1-0 

 

 
�When I�m 64��  

Op de top van de Olympus zetelt onze 

Venlose Zeus, Stephan. We zullen hem 

dezer dagen moeten controleren op het aan-

tal zijner vingers. Want wellicht 1�tje afge-

beten� 

 

Bord 1  

 

□ Stephan Thijssen (1999) 

■ Ruben Hogenhout (1993)  

 
A 42 Russisch 

Lichte commentaar:  Nicolaus, Rybka 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 d6 4.Pf3 Pxe4 

5.d4 d5 6.Ld3 Pc6 7.0�0 Lg4 8.Te1 Le7 

9.c4 Pf6 10.Pc3 0�0 11.Lf4 Lxf3 12.Dxf3 

Pxd4 13.De3? Diagram  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beter: [13.Dh3 dxc4 14.Lxc7 Dc8 

(14...Dxc7?? 15.Pd5 met inlevering van de 

dame) 15.Lxh7+ Pxh7 16.Dxc8 Taxc8 

17.Txe7 Pc6 met gelijke kansen] 13...Pe6 

[13...dxc4 14.Lxc4 Pc2 15.Dxe7 Dxe7 

16.Txe7 Pxa1 17.Txc7 Tad8 18.Le3 Td7 

19.Txd7 Pxd7 20.Lxa7 Pc2] 14.cxd5 Lc5 

15.Df3 Pxf4 16.Dxf4 Pxd5? Een ernstige 

misrekening van de Nijmegenaar. Die 

evenwel zonder gevolgen blijft. 17.Df5 Pf6 

18.Dxc5? Sapristie!6 Hier mist onze nu-

mero uno 1 inderdaad niet voor de hand 

liggend zetje.  

                                                 
6
 sapristie→ouwerwetse krachtterm, nu: �sh*t��of: 

� f***� Minder fraai. 
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(Zie diagram). Mijn vooraf gediagnosti-

ceerde aanleiding voor het afbijten van een 

der indexen.  
 

 
 

Vingerbijtstelling na 17�Pd5-f6 

 

Wij zien natuurlijk allemaal: 18.Pe4! En 

hoe Ruben zich nu wendt of keert, het gaat 

immer ten koste van fors materiaalverlies. 

1) �Pxe4 19.Lxe4 dreigt # en Dxc5 

2) �Dxd3 19.Pxf6+ en dameverlies 

3) �g6 19.Pxf6+ Kh8 20.Dxc5 

 De (latente) matdreiging op h7 kost Ruben 

de kop. Alleen: Stephan zag het niet... (En 

zal zich vermoedelijk achteraf alsnog de 

haren uit de kop hebben willen trekken. Tot 

leedwezen van het kappersgilde...) Het bes-

te ware trouwens nog: 18...Lxf2+ 

(18...Pxe4 19.Lxe4 Lxf2+ 20.Dxf2) 19.Pxf2 

Dd4] 18...Dxd3 19.Dxc7  

En er werd een Pax Noviomagae Minor 

beklonken. De jus is eraf, de lucht eruit... 

½�½ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgemelde  Oppergod tijdens een wraakoefening� 

 

Resumerend en alles en iedereen overziend, 

moeten we vaststellen dat 1 zege bepaald 

niet tot de onmogelijkheden behoorde. 

 

De zaken nog even op een rij: 

 

SMB I  Venlo II:  4,5-3,5 

 

 

Per geval: 

 

1. R.Hogenhout S.Thijssen   ½ 

2. B.Rijkschroeff Nico    1-0 

3. R.v.d.Hatert B.v.d. Grinten 1-0 

4. Paul Waenink G.Hovens   0-1 

5. D.Jaheruddin H.Everaars   0-1 

6. P.Schut  P.Thijssen   ½ 

7. J.Ottenheijm H.v.Mulekom  1-0 

8. H.Jansen  M.v.d.Lee    ½ 

 

Goed. U bent weer op de hoogte en hebt 

daarmee voldoende gespreksstof om bijv. 

pijnlijke stiltes in gezelschap op aangename 

wijze op te vullen. 

[�Zal ik jullie eens vertellen over het 

Tweede van Venlo? Luister��] 

 

 

 

De stand na ronde 3: 

 

Stand 3e klasse H 

 

1 Paul Keres 2 5 16 

2 Geleen 5 15½ 

3 Dubbelschaak '97 4 13½ 

4 De Combinatie 4 13 

5 SMB 3 11½ 

6 RSC 't Pionneke 3 11½ 

7 D4 2 11 

8 HMC Calder 3 2 9½ 

9 Venlo 2 1 10½ 

10 Veldhoven 2 1 8 

 

 

W.g. Nico 
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Stand Interne competitie 
 

De stand na donderdag 15 december 2011 

 

Leeuwen 

No. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal Part. plaats 

1 Hovens G   0,5 0,5 0,5 0 0 0 1,5 3 10 7 

2 Schouten E 1,5   1,5 0,5 0 0 0,5 1,5 5,5 10 5 

3 Everaars H 1,5 0,5   0   0 0,5 1,5 4 9 6 

4 Bergmans D 0,5 0,5 1   0,5 0 0 0,5 3 10 4 

5 Strijbos M 1 1   1,5   1,5 0 1 6 8 ? 

6 Gool H van 1 1 1 2 0,5   1,5 0,5 7,5 10 ? 

7 Smith T 1 0,5 0,5 2 1 0,5   1 6,5 9 ? 

8 Thijssen S 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0   2,5 10 8 

 

Tijgers 

No. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal part. plaats 

1 Mulekom H van   0,5 0,5 2 0,5 0 0,5 1 5 9 5 

2 Lee M van der 0,5   2 0,5 0,5 0 1 1 5,5 10 ? 

3 Roberts R 0,5 0   0,5 1 1 1 0,5 4,5 9 ? 

4 Borghouts H 0 0,5 0,5   0 0 0,5 1 2,5 10 8 

5 Grinten B van 

der 
0,5 1,5 0 1   1,5 1 1 6,5 9 ? 

6 Smeets W 1 2 1 1 0,5   1 0,5 7 10 ? 

7 Laak J op de 0,5 0 0 1,5 0 0   1,5 3,5 9 ? 

8 Hoogt N van 

der 
1 0 0,5 1 0 0,5 0,5   3,5 10 ? 

 

Olifanten 

No. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal part. plaats 

1 Clabbers S   0,5 1 0 1 1,5 1 0 5 9 3 

2 Leenders H 0,5   0 0 2 0,5 1,5 1,5 6 10 5 

3 Leipsig G van 1 1   2 0,5 1 0 1 6,5 10 2 

4 Vink R 1 1 0   0,5 0 0,5 0,5 3,5 9 4 

5 Schmitz W 0 0 0,5 0,5   0 1 0 2 9 8 

6 Hendriks Z 0,5 0,5 1 2 1   1 1 7 10 1K 

7 Kappert D 0 0,5 1 0,5 1 0   1,5 4,5 10 6 

8 Laat J de 1 0,5 0 0,5 1 0 0,5   3,5 9 7 
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Buffels 

No. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal part. plaats 

1 Lietz B   0 1 0   0,5 0 1 2,5 9 4 

2 Jacobitz K 2   1 1   1 1 0,5 6,5 9 1K 

3 Munten G 0 0   1,5   0 0,5 1,5 3,5 8 6 

4 Kuntzelaers P 1 0 0,5     0,5 0 0,5 2,5 8 7 

5 (vrij)                 0 0 8 

6 Veld G in 't 1,5 1 1 0,5     1 0,5 5,5 9 3 

7 Dael M 2 1 0,5 1   1   0,5 6 9 2 

8 Burgmans A 0 0,5 0,5 1,5   0,5 0,5   3,5 8 5 

 

 

Struisvogels 

No. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal part. plaats 

1 Oosterbaan G   1 1 1 1 0,5 1 0,5 6 10 3 

2 Janssen M 0   2 0,5 0 0 1 0 3,5 9 6 

3 Keimpema P 0 0   0,5 0,5 0 0 0 1 10 8 

4 Wuts H 0 1,5 1,5   0 0 0 0 3 10 7 

5 Jacobs B 0 1 1,5 2   0,5 0 0 5 9 5 

6 Joosten JP 1,5 1 1 1 0,5   0 0 5 10 4 

7 Kuijpers T 1 0 1 1 1 2   1 7 10 2 

8 Heemskerk F 1,5 1 1 1 1 2 1   8,5 10 1K 

 

Goudvinken 

No. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal part. plaats 

1 Smith P   0 1 1 0 0,5 1,5 1 5 10 4 

2 Houwen A 2   1 1 0,5 0 1 1 6,5 10 2 

3 Boekhold P v 0 0   2 0 0 0 0 2 10 7 

4 Strucks A 0 0 0   0 0 0 0 0 10 8 

5 Kempen J 2 1,5 1 1   1 2 1 9,5 10 1K 

6 Blankertz H 0,5 1 2 2 0   0 1 6,5 10 5 

7 Esmati D 0,5 1 1 1 0 1   1 5,5 10 3 

8 Timmermans P 0 0 2 2 0 1 0   5 10 6 
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EVEN VOORSTELLEN� 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie ben ik? 

Ik ben Dirk Bergmans, ondertussen toch 

alweer 28 jaar (zo voelt het niet). Inmiddels 

ben ik toch alweer ruim 2 jaar getrouwd 

met mijn lieve vrouw Melissa. Na 5 jaar 

actief te hebben gewerkt bij Gilde-BT 

Software werk ik sinds oktober bij Ciber, 

een wereldwijde speler in de ICT-

dienstverlening. Via Ciber word ik bij ver-

scheidene klanten geplaatst om daar mijn 

bijdrage te leveren in lopende projecten. In 

die hoedanigheid ben ik nu actief bij Phi-

lips Research en werk ik met veel plezier 

aan een leuk innovatief project voor de ge-

zondheidszorg. Naast het schaken doe ik 

nog graag aan hardlopen en voetbal. Ook 

ben ik een groot supporter van Feyenoord, 

in dat kader heb ik een aantal erg zware 

jaren achter de rug ;) 

 
Wanneer en hoe ben ik gaan schaken? 

Ik heb het schaken geleerd van mijn broer 

toen ik 5 was. Al snel was ik erg enthousi-

ast en toen ik oud genoeg was om op mijn 

basisschool 't Ritjen de schaaklessen te 

volgen van Ronald Traa heb ik dit direct 

gedaan. Een jaar later ben ik met mijn broer 

bij de Blerickse Schaakvereniging gaan 

spelen. Hier heb ik de gehele jeugd doorlo-

pen en erg veel geleerd en toptrainingen 

gehad van mensen als Rob Brunia en Bert 

Jacobs. Mijn broer is overigens na een jaar 

al gestopt, in mijn ogen omdat hij niet meer 

van mij kon winnen, al is zijn lezing daar-

over iets anders! 

 

 

Wat vind ik leuk aan het schaken 

Schaken is echt mijn grootste hobby. Een 

partij is nooit hetzelfde en jezelf continu 

kunnen en willen verbeteren spreekt me erg 

aan. Ik ben een schaker die altijd  probeert 

vanuit activiteit te schaken (met de nadruk 

op proberen), hier is vroeger vanuit de 

jeugd altijd op gehamerd. Verder heb ik 

dan ook geen favoriete opening, ik probeer 

zoveel mogelijk verschillende openingen te 

spelen. Daar sta ik om bekend bij de BSV 

en ook in de VSV heb ik de eerste cyclus 

dit jaar alle partijen andere openingen ge-

speeld. Mijn ambitie is om een rating van 

2000 te halen en ik denk dat het mijn ont-

wikkeling bevorderd door zoveel mogelijk 

verschillende soorten van openingen en 

stellingen op het bord te krijgen. Verder 

heb ik nog de ambitie om de BSV naar een 

hoger niveau te tillen. Met de prachtige 

nieuwe locatie 't Roadhoes, het toenemend 

aantal seniorenleden en de steeds sterker 

wordende interne competitie en externe 

teams denk ik dat we hier al een aardig eind 

op de goede weg zijn! 

 
Waarom de VSV? 

Ik schaak al sinds jaar en dag bij de BSV 

en ik ben hier ook meervoudig kampioen 

en sinds enkele jaren met veel plezier ook 

actief als voorzitter. Omdat ik erg ambiti-

eus ben en mezelf verder wilde ontwikke-

len ben ik een jaar of 5 terug een tweede 

vereniging gaan zoeken om competitie te 

spelen. De keuze viel destijds op Horst, in 

die tijd een ietwat vergelijkbare vereniging 

als de BSV. Hier ben ik ook kampioen ge-

worden en na een aantal jaren voelde ik dat 

het tijd was om de volgende stap te gaan 

maken en waar kan dat beter dan bij de 

Venlose Schaakvereniging! Schaken tegen 

klasse spelers zoals Maarten Strijbos, Henk 

van Gool en Thijmen Smith, als je daar 

niets van kan leren ben je of heel goed of 

doe je iets fout! De eerste maanden zijn erg 

goed bevallen en ik hoop dat er nog ele 

leuke en spannende partijen mogen volgen.
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BOEBS COLLUMN 

Tata Steel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door Boeb Jacobs 

 

 

�Schaken een meesterlijke sport� roept de 

KNSB in reclamespots. En ze hebben gelijk. 

Schaakmeester, huismeester, concertmees-

ter, schoolmeester, penningmeester, rit-

meester, burgermeester, allemaal heb ik �

wachtmeester in ruste- ze in de loop van de 

jaren op het jaarlijkse internationale 

schaaktoernooi in Wijk aan Zee ontmoet. 

Een van mijn betere relaties op deze slechte 

wereld was een erkend schrijver die ook 

een grote naam als dichter had. Des te op-

merkelijk vond ik zijn uitspraak: �Boeb, 

alles is al geschreven, heel vaak zelfs. Ik 

schrijf het alleen anders�. 

 

Ik moest weer aan de uitspraak van die 

zeldzaam bescheiden man denken toen ik 

iets wilde schrijven over het schaaktoernooi 

in Wijk aan Zee dat vanaf 13 januari 2012 

voor de 74
e
  maal wordt georganiseerd. 

 

Over het super toernooi is in het verleden 

ook alles al geschreven. Heel vaak en in 

alle toonaarden is er geschreven over de 

omvang, over de kwaliteit, over de sfeer, 

het weer, de soep, het strand, de zee en het 

café. 

 

Maar we leven nu in het digitale tijdperk 

waarin veranderingen elkaar met de snel-

heid van het licht opvolgen. Dat merk je 

ook aan de naam van het toernooi. 63 jaar 

spraken we over �Hoogovens� 11 jaar over 

�Corus� en nu dus voor het tweede jaar 

�Tata Steel�. Ik kan er nog steeds niet aan 

wennen. Echt niet. �Tata Steel� opschrijven 

gaat nog wel, maar uitspreken�.. Het gla-

zuur breekt toch van je tanden. Een niet 

ingewijde denkt eerder aan een kinder-dag-

opvang-verblijf dan aan een internationaal 

schaaktoernooi.  

 

Naarmate de tijd verstrijkt lijkt die steeds 

sneller te gaan. Nog een paar weken en dan 

zal het voormalige vissersdorp voor veel 

schakers weer het epicentrum van de aarde 

zijn. Een parallele wereld waarin weinig tot 

geen belangstelling zal zijn voor wat er in 

de rest van de wereld gebeurt. Het zal mij 

niet verbazen dat als je aan de schakers in 

de �Moriaan� (schaakzaal) zou vragen:� 

Hoe staan de Grieken ervoor?� dat het ant-

woord zal zijn: �Er spelen dit jaar geen 

Grieken mee�. 

 

Tweeduizend schakers doen wel mee. 

Tweeënveertig fenomenen zijn uitgenodigd 

om in drie grootmeestergroepen voor eeu-

wige roem en voor het prijzengeld te spe-

len. De overige deelnemers zijn min of 

meer doorsnee burgers die niet zozeer voor 

eigen glorie of voor de centen gaan, maar 

meer om de liefde voor hun sport uit te 

dragen. Naar ruwe schatting komen er zo�n 

33 miljoen elo punten naar Wijk aan Zee. 

 

We logeren dit keer in Zandvoort. Het is 

maar dat U het weet. Want mocht U in de 

loop van het toernooi een zet van mij te-

genkomen die U niet begrijpt of die niet 

voorkomt in de reeds bestaande schaakthe-

orie dan heb ik er alvast een naam voor be-

dacht �De Zandvoort variant�. 
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Шахматы в Украине!  

(Schaken in Oekraïne!)   

 

 

Deel III 

 
Door Kim Clabbers 

 

Nu de winter hier echt is begonnen (soms 

overdag al  vijf graden vorst) speelt het 

schaakleven zich hier niet meer op straat af. 

Alleen op de markt zie je nog af en toe ver-

kopers onderling een partijtje pionnen 

schuiven tegen de verveling.   

 

Ook het stadje Glugov valt hier langzaam 

in winterslaap. Samen met Aleksandr Kel-

bas, de lokale schaakleraar, hebben we ge-

probeerd om een overdekt winterkwartier te 

vinden om het betere blitz- en rapidwerk 

onverstoord te laten doorgaan de komende 

maanden. In een naburige muziekschool 

kunnen we voor 30 euro per maand een 

lokaal huren. Dit komt neer op een luttele 

contributie van  1 euro per persoon per 

maand. Helaas haakten daarom vele scha-

kers af. Meer uit gierigheid dan uit armoe-

de vermoed ik. Jammer, maar het is niet 

anders. Schakers zijn af en toe net mensen. 

Daarom heb ik deze keer weinig live 

nieuws uit het Oostfront. 

 

Wel heb ik inmiddels genoeg schaakvriend-

jes opgedaan om regelmatig  thuis of in een 

café te spelen. Eventuele verschillen in 

speelsterkte reduceren we doorgaans mid-

dels consumptie van bier of gedestilleerd 

.  

Alweer een tijdje geleden heb ik op een 

boekenmarkt in Kiev een boekje gekocht 

van A.M. Titarenko met daarin 660 schaak-

opgaven, oplopende van mat in 2 tot mat in 

7 (!).  Afgelopen weekend ben ik erin be-

gonnen maar zelfs de mat-in-twee�s laten 

mijn bescheiden 1600-rating-hersenpan al 

goed koken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Wit geeft mat in 2 

B) Mat in 2 met de witte dame op c3 ipv b2 

C) Mat in 2 met de zwarte koning op h6 

i.p.v. d1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Wit geeft mat in 2 

E) Nu met de witte koning op e5 ipv b4 

F) Nu met de witte koning op d1 ipv b4 

 

En? Waren ze te doen? Ik heb maar de helft  

van de juiste oplossingen zelf kunnen vin-

den. Nooit gedacht dat ik zo mijn kop zou 

breken over een mat-in-twee. Maar goed, ik 

ben weer een winteravond doorgekomen. 

 

Schaakstudie en wedstrijdmentaliteit zijn 

hier nu eenmaal harder dan bij ons. Leuke 

boekjes zoals bijvoorbeeld de Nederlandse 

stappenmethode, met af en een plaatje van 

een grappige pion of verdrietige koning, 

bestaan hier niet. Schaakstudie betekent 

hier ouderwets hard blokken en saaie boe-

ken doorwerken. Het is niet toevallig dat 

deze Spartaanse aanpak al vele wereldkam-

pioenen heeft voortgebracht, t.w. Botwin-

nik, Kasparov en Kramnik.  

Een landgenoot die onlangs kennis heeft 

gemaakt met het hoge niveau hier is de Ne-
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derlandse jonge meester Robert Ris (23), 

die onlangs als laatste is geëindigd op een 

toernooi in Lvov. Met 2400 rating denk je 

toch aardig te kunnen schaken, maar hij 

eindigde met 2,5 uit 9 op de laatste plaats. 

(http://robertris.blogspot.com/) 

 

Voorlopig zal het ook nog een hele tijd du-

ren voordat de oude kracht van de soviet-

schaakschool is uitgewerkt. Op het kandi-

datentoernooi dit jaar in Kazan, waarin 

werd bepaald wie Anand mag uitdagen 

voor de tweekamp om de wereldtitel in 

2012, kwamen maar liefst zeven van de 

acht spelers uit de voormalige Soviet-Unie 

(en daarbij nog de Bulgaar Topalov die ook 

nog goed Russisch spreekt).  Ofwel de ab-

solute nachtmerrie van Bobby Fischer, die 

een grote hekel had aan communisten.  Bo-

ris Gelfand (42) heeft dit toernooi gewon-

nen en voor het eerst zal Anand (41) de 

�jongste� zijn  tijdens een WK match.   

 

Om jullie bezig te houden tijdens de kerst-

dagen nog enkele puzzels. Aangezien de 

feestdagen niet alleen bedoeld zijn om te 

schaken, maar ook als functie hebben om 

goede wijn en lekker bier te nuttigen, zal ik 

het bij mat-in-twee laten en geen mat-in-

zeven laten afdrukken. Daar mat(s) ik jullie 

weer, Venlo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G) Wit zet mat in 2  

H) Mat in 2 zonder de loper op b4  

I) Mat in 2 met een zwarte pion op b5 

 ------------------------------------------------- 

(De oplossingen van de puzzels staan op 

bladzijde 25 in dit blad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J) Wit zet mat in 2 

K) Mat in 2 met de dame op e8 ipv f8 J) 

Wit zet mat in 2 

L) Mat in 2 met de witte koning op h4 ipv 

e7   

     Potje op het strand. 

    Of op de camping. Het kan hier overal. 

 

Ik weet niet of dit clubblad nog uitkomt 

vóór het gongschaken op 2
e
 Kerstdag. Zo 

ja, dan hoop ik jullie daar te treffen. En zo 

nee, dan zien we elkaar later en  wens ik 

jullie alvast een gezond schaakjaar 2012 

toe! 

 

Schaaxe! 

Ким Клабберс,  
KimClabbers@yahoo.com 

mailto:KimClabbers@yahoo.com
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De Rode Lantaarn 
Door Ans Strucks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dierbare Geert, 

Met enige verbazing heb ik jouw eindcon-

clusie gelezen voor wat betreft mijn score.  

Je noemt me daarin een Rode Lantaarn.  

Laat ik je even uit de droom helpen. Er be-

staan goede winnaars en slechte verliezers. 

Maar het omgekeerde bestaat ook: nooit 

echt tevreden winnaars en heel goede ver-

liezers. Laat ik mijzelf onder laatstgenoem-

de categorie plaatsen. 

 

Waarom? zul je vragen. Dat zit zo: tot nu 

toe heb ik mijn tegenstanders (vrijwel) al-

tijd een gevoel van superioriteit gegeven en 

het gros zwelgt daarin. Nu volgt voor mij 

de cruciale keuze: gaan zitten treuren of 

mijn tegenstander van ganser harte felicite-

ren, waardoor hij/zij met een volkomen 

gevoel van voldoening op de partij terug 

kijkt. Dit maakt, dat ook ik met plezier op 

de partij terug kijk. Het zal wel aan mijn 

grote hart liggen denk ik (grapje). 

 

 

Dus Geert je ziet, niks geen Rode Lantaarn, 

maak er maar een Lichtgroene Lantaarn 

van. 

 

Overigens bedankt voor je medeleven, 

 

Ans 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Oplossingen van de puzzels van Kim Clabbers: 

 

A) 1.Pc1, Ke1 2.De2# 

B) 1.Ke4, Ke2 2.De1# 

C) 1.Dh8+, Kg6 2.Pe5# 

D) 1.Dc1, Kd4 2.Dc3# 

E) 1.Ld1, Kc3 2.Dd4# 

F) 1.Ld5, Kc3 2.Dd2# 

G) 1.Lc3, Kf8 2.Td8# 

H) 1.Kf6, Kf8 2.Td8# 

I) 1.Le7, b4 2.Td8# 

J) 1.Ke6, Kg6 2.Dh6# 

K) 1.Kf8, Kh8 2.Dh5# 

L) 1.Kg4, Kg6 2. Dg8# 
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Vriendschappelijk wedstrijd Venlo-Nettetal  door Geert Hovens 

 

De uitslag van de op donderdag 15 december 2011 gespeelde wedstrijd.  
  

Vriendschappelijke wedstrijd - Vergleichskampf 

Koninklijk Erkende Venlose Schaakverening - Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e.V. 

Bord/Brett 1 Bas van der Grinten - Niklas van der Valk 1-1 

Bord/Brett 2 Geert Hovens - Alexander Nent 0-2 

Bord/Brett 3 Marc van der Lee - Jürgen Daniel 1-1 

Bord/Brett 4 Nico van der Hoogt - Bernd Schäfers ½-1½ 

Bord/Brett 5 Ger van Leipsig - Jonas Kurzweg 1-1 

Bord/Brett 6 Gerard in 't Veld - Eckehard Dombrowe 0-2 

Bord/Brett 7 Mart Dael - Jochen Post/Marcus Faahsen 1-1 

Bord/Brett 8 Freek Heemskerk - Boris Glasunov 1-1 

Bord/Brett 9 Piet Kuntzelaers - Reiner van der Valk 0-2 

Bord/Brett 10 Albert Houwen - Ernst Clemens 1-1 

Bord/Brett 11 Karl Jacobitz - Heinz Troubartz 1-1 

 7½-14½ 

  

 

 

Op de website van onze gasten staat al een 

bericht. 

 

�Die traditionell guten Beziehungen zwi-

schen der Koninklijk erkende Venlose 

Schaakvereiniging und der Schachgemein-

schaft Nettetal wurden mit einem Ver-

gleichskampf in Venlo auf eine neue Ebene 

gestellt. Die Initiative ging von unseren 

niederländischen Schachfreunden aus, die 

Mitte des Jahres vorschlugen, sich gegen-

seitig zu besuchen und einen Vergleichs-

kampf auszutragen. Man kennt sich hier ja 

seit Jahren. Einige Mitglieder spielen in 

beiden Vereinen, ein Vergleichskampf war 

aber etwas Neues. Nun muss man sagen, 

dass wir von der Papierform her gegen das 

stärkste Venloer Team nicht so viel Chan-

cen haben sollten. Aber die Venloer waren 

sehr gastfreundlich und boten nicht ihre 

stärksten Leute auf. Gespielt wurden zwei 

Partien mit Fischer-Bedenkzeit 25 Minuten 

pro Spieler und 10 Sekunden pro Zug. Das 

Schnellschach brachte es mit sich, dass es 

viele taktische Duelle gab, bei denen wir 

am Ende mit 14,5:7,5 die Oberhand behiel-

ten. 

Im Frühjahr 2012 gibt es einen Rückkampf 

in Nettetal. 

Ich stelle in den nächsten Tagen die Einzel-

ergebnisse ein. In de tussentijd: Bedankt 

lieve schaakvrienden uit Venlo voor een 

zeer geslaagde wedstrijd en de (zoals altijd) 

gezellige sfeer!� 

 

Op de Venlose website meer foto�s van de 

ontmoeting 
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JEUGDAFDELING 
Door Bas van der Grinten 

 

AGENDA 

Di 27 t/m vr 30 dec   

Persoonlijk Jeugdkampioenschap van Lim-

burg in Valkenburg 

 

Za 14 jan  

4
e
 ronde Regio-competitie in Ald 

Weishoes.  Aanvang 14.00 

 

Za 21 jan  

Open Noord-Limburgs snelschaakkampi-

oenschap in Horst 

 

Zo 29 jan  

Juffrouw zonder Kop-jeugdtoernooi in Echt 

(Grand-Prix) 

 

Zo 12 feb  

4
e
 ronde LiSB-Bondscompetitie 

Aanvang 13.00 

 

Za 3 mrt  

5
e
 en laatste ronde Regio-competitie in  

Ald Weishoes. Aanvang 14.00 

 

Zo 11 mrt 

5
e
 ronde LiSB-Bondscompetitie 

Aanvang 13.00 

 

Za 24 mrt 

LimianZ Rapidtoernooi 

 

Zo 1 apr 

6
e
 ronde LiSB-Bondscompetitie 

Aanvang 13.00 

 

Zo 15 apr 

22
e
 Theo van Spijktoernooi (GP) 

 

 

Zo 22 apr 

7
e
 en laatste ronde LiSB-Bondscompetitie 

Aanvang 13.00 (Helden) 

 

 

 

MEDEDELINGEN 

 

- Op de zaterdagen 24 en 31 december 

zijn er in het Ald Weishoes geen activi-

teiten. 

We beginnen weer op zaterdag 7 janua-

ri. 

- Het Persoonlijk Jeugdkampioenschap 

van Limburg vindt net als vorig jaar 

plaats bij Stichting Adelante in Valken-

burg van dinsdag 27 t/m vrijdag 30 de-

cember.  

 

EXAMENS ALD WEISHOES 

 

Zaterdag 10 december was het weer zover. 

Van onze club slaagde Laurens Ekker voor 

Stap 1, en verder nog 8 deelnemers van 

andere Vierkant-clubs. Gelukgewenst ! 

 

 
 

De geslaagden met examinator Ad Burg-

mans 

 

SINTERKLAASMIDDAG  

 

Deze jaarlijkse happening  vond plaats op 

zaterdag 3 december in het Ald Weishoes. 

Onder het genot van een drankje konden de 

deelnemers in een simultaan hun krachten 

meten met Sjors Clabbers en Florens Cals. 

Zoals altijd was het weer een geslaagde en 

gezellige happening.  

 

Na afloop waren er voor iedereen diverse 

"surprises" waaronder leuke schaakboekjes 
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(met dank aan Uitgeverij Van Spijk !), en 

chocolade letters. 

 

 
 

Florens en Sjors aan de slag 

 

 
 

Yuya en Laurens 

 

 

TOERNOOIEN 

 

Bij het DSM-toernooi (GP) in Sittard op 

zondag 20  november waren Wai Keung 

Liu en Miki Nieczyporowski van der partij. 

Miki eindigde in categorie D op de 13
e
 

plaats met 4 uit 7 en Wai behaalde in cate-

gorie C een mooie 5
e
 plaats met 4 uit 6. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIE ALD WEISHOES 

 

De stand na 19 november:  

(achter naam aantal punten en gespeelde 

wedstrijden)  

 

Groep 2:  

(2 partijen per wedstrijd)  

 

1. Laurens 9,5 (5)  

2. Yuya 5,5 (4)  

3. Katherina 4 (4)  

4. Michelle 0,5 (3)  

5. Ayaka 0,5 (4)  

 

Groep 1:  

(1 partij per wedstrijd)  

 

1. Miki 5 (5)  

2. Wai 4 (5)  

3. Jasper 3 (4)  

4. Famke 3 (5)  

5. Inge 1 (3)  

6. Gino 1 (5)  

7. Nils 0,5 (5)  

8. Boris 0,5 (4) 

 

 

De jeugdcommissie wenst iedereen mooie 

feestdagen en alle goeds voor het nieuwe  

jaar ! 

 



 31 

 




