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CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2011-2012  nr. 6 

 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 € 22,50 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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�INHOUD� 

 

Programma t/m augustus 2012 Piet Thijssen 

Personalia / mededelingen Redactie 

Venlo 1 – Voerendaal 2  KNSB Henk van Gool 

DSC Delft – Venlo 1 KNSB Henk van Gool 

Venlo 2 – Geleen 1 KNSB Nico van der Hoogt 

D4 Oosterhout – Venlo 2 KNSB Nico van der Hoogt 

Interne competitie eindstand Geert Hovens 

Aankondiging Vlaaientoernooi 2 juni Bas van der Grinten 

Boeb’s Column: waarom naar de schaakclub? Boeb Jacobs 

De parel van Zandvoort Kim Clabbers 

Verslag voorjaarsvergadering Bas van der Grinten 

Interne ELO rating Ger van Leipsig 

Van Spijk toernooi  Bas van der Grinten 

Jeugd pagina en agenda Bas van der Grinten 

Ledenlijst Bas van der Grinten 

 

�PROGRAMMA� 

 
juni 2012    

02 juni-12 za. Vlaaientoernooi Den Hulster Venlo 

07 juni-12 do. Rabo Open Kampioenschap Venlo  

14 juni-12 do. Rabo Open Kampioenschap Venlo  

21 juni-12 do. Rabo Open Kampioenschap Venlo  

28 juni-12 do. Rabo Open Kampioenschap Venlo  

    

Juli 2012    

05 juli-12 Do. 40
e
 Zomerschaaktournooi Venlo 

12 juli-12 Do. 40
e
 Zomerschaaktournooi Venlo 

19 juli-12 Do. 40
e
 Zomerschaaktournooi Venlo 

26 juli-12 Do. 40
e
 Zomerschaaktournooi Venlo 

    

Augustus 2012    

02 aug-12 Do. 40
e
 Zomerschaaktournooi Venlo 

09 aug-12 Do. 40
e
 Zomerschaaktournooi Venlo 

16 aug-12 Do. Gezellige avond  

23 aug-12 Do. Algemene Ledenvergadering  

    

    

    

 

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. : 2 augustus 2012   
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�PERSONALIA� 

  

Afgemeld * Pascal van Spijk 

    Emma van Spijk (jeugd) 

    Gino Driessen (jeugd) 

    Michelle Westerman (jeugd) 

Nieuw adres * Yuya en Ayaka Sawafuji 

    Karel V-laan 100, 5915 ZB  Venlo 

Nieuw e-mailadres * Jaqueline Verplakke: verplakke@live.nl 

    Ayaka en Yuya Sawafuji: sawafuji@ziggo.nl 

 

 

�MEDEDELINGEN� 

 

• In de 2
e
 Klasse D van de KNSB is Venlo 1  op de vierde plaats geëindigd. In de laatste 

wedstrijd tegen DSC Delft speelden we met slechts 6 man. Die wedstrijd werd met 5,5-2,5 

verloren. 

• Venlo 2 moest zijn laatste wedstrijd tegen D4 uit Oosterhout winnen om zich te handhaven 

in de 3
e
 klasse H van de KNSB. Dat is niet gelukt. D4 won met 4,5-3,5. Venlo 2 degradeert 

en keert terug in de promotieklasse van de LiSB. 

• Venlo 3 heeft zijn laatste wedstrijd tegen HSDV uit Helden gewonnen met 3,5-4,5. We 

zijn voorlaatste geworden in de 1
e
 klasse 1A van de LiSB. Het is nog niet zeker of Venlo 3 

in deze klasse kan blijven. Degradatie wordt geregeld naar aanleiding van het aantal over-

tallige plekken bij indeling van de nieuwe competitie. Vandaar dat er tot heden niets vast 

staat.  

• Venlo 4 heeft in de klasse 3A van de LiSB in de laatste wedstrijd tegen Gess 3 een 2-2 

gelijkspel behaald. Venlo 4 eindigde op de 7
e
 en laatste plaats in deze poule. Omdat de 

laatste twee wedstrijden in gelijkspel zijn geëindigd is er duidelijk sprake van een opgaan-

de lijn. Dat belooft wat voor volgend jaar. 

• Maarten Strijbos is voor de negende keer clubkampioen geworden. Hij evenaart daarmee 

het record van Peter Schoeber. Maarten is vanaf 2003-2004 onafgebroken clubkampioen. 

Van harte gefeliciteerd, Maarten. 

• Mart Nabuurs heeft zijn eerste IM-norm behaald. Mart speelt bij de Stukkenjagers in de 

meesterklasse van de KNSB. Van harte gefeliciteerd, Mart. Om de meestertitel in de wacht 

te slepen moet de IM-norm 3x worden behaald. 

• Op 15 april is voor de 22
e
 keer  een geslaagd Theo van Spijk toernooi gehouden. Er wa-

ren 51 deelnemers. Zie voor het verslag en de uitslagen elders in dit nummer. 

• Tijdens de voorjaarsvergadering op 3 mei j.l. is de interne competitie geëvalueerd. We 

spelen dit jaar voor het eerst in groepen van 8 in een halve competitie en aansluitend play-

offs voor promotie en degradatie. Dit systeem is goed bevallen, omdat het tot op het laatst 

spannend blijft. Het nadeel is dat het aantal “vrije avonden resp. inhaalavonden” nogal 

groot is. Als mensen niet hoeven te spelen, blijven ze thuis. Om dit te ondervangen zal er 

een neven-programma komen waar ook om prijzen gestreden wordt.  

• Op 11 mei j.l. heeft een Freundschaftspiel plaatsgevonden tussen een 11-tal van Schach-

gemeinschaft Nettetal en de Schaalvereniging Venlo. Venlo won met 13,5-7,5. 

• Miki Nieczyporowski heeft van 17-19 mei aan het NK-D in Rijswijk meegedaan en 3,5 

uit 9 heeft gehaald. Proficiat Miki! 
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KNSB  COMPETITIE   

RONDE 8 

VENLO 1  -  VOERENDAAL 2 
 

VERKEKEN KANS 

 

Door Henk van Gool 
 

Om nog een kleine kans op promotie te 
houden moest van Voerendaal 2 gewonnen 
worden. Het was dus zaak dat onze basis-
spelers zoveel mogelijk present zouden zijn 
om hun partij te spelen. Aangezien Thijmen 
had aangegeven niet mee te kunnen spelen 
belde ik de teamleider van Voerendaal, Bob 
Merx, met het verzoek een partij vooruit te 
spelen. Bob vond Camiel Peerlings bereid, 
zodat Thijmen de maandag voor de wed-
strijd toch kon aantreden. Of het nu de lan-
ge reis was naar Klimmen of het tijdstip 
waarop gespeeld werd: Thijmen bleek niet 
in de goede vorm die hij al het hele seizoen 
etaleert. Na een misser op de 21e zet ver-
loor hij materiaal en moest zich later ge-
wonnen geven. Zodoende begonnen we op 
de laatste zaterdag van maart met een 0-1 
achterstand. Een Venlo 1 in kampioens-
vorm repareert een minimale achterstand 
wel, maar dit seizoen gaat het toch alle-
maal wat moeizaam.  
Helaas gaven we die dag niet thuis zodat 
Voerendaal 2 een kostbare 3-5 zege in de 
zak kon steken. Voor hen dure punten in de 
strijd tegen degradatie. Voor ons betekende 
de nederlaag dat ons seizoen voorbij is. De 
laatste ronde spelen we voor spek en bo-
nen. 
 
Hoe het gebeurde illustreren wat partij-
fragmenten hieronder. 
 

Bord 1 
M. Winkels – M. Strijbos ½ - ½  

 

In een siciliaan ontstond een dynamisch 

evenwicht. Hoewel wit met zijn loperpaar  

en vanwege wat gaten in de zwarte stelling 

door de computer steeds een plusje kreeg 

toebedeeld, werd het evenwicht niet sto-

rend verbroken. De half open c-lijn en een 

sterk veld op e5 voor zijn paard verzeker-

den Maarten van voldoende tegenspel. In 

de diagramstelling kan Marcel een pion 

winnen met 31.De1 Of dat voldoende is om 

in het vervolg nog op winst te spelen is de 

vraag aangezien Ld3 nogal passief staat. 

Wellicht ook onder tijdsdruk besloot Mar-

cel tot zetherhaling:  

 

 
 

31.Da7, Tc7 32. Df2,Tc3 33. Da7,Tc7 
 

remise 

 

Bord 2 
J. Nabuurs – J. Fuhs  0 – 1  

 

Eveneens een siciliaan, waarin Joep eens 

experimenteerde met het 3.b3 systeem 

waarmee ons ex clublid Timo Elbers vroe-

ger furore maakte. De voerendaler wist met 

zwart echter een prettige stelling op te 

bouwen en nadat zo rond zet 20 alle actieve 

stukken waren afgeruild en een volkomen 

symmetrische stelling was ontstaan, leek de 

partij spoedig in remise te gaan eindigen. 

Waarschijnlijk vanwege de situatie in de 

wedstrijd op dat moment sloeg Joep een 

remise aanbod van Jürgen af. Zoals zo vaak 

werkt dat averechts. In de diagramstelling 

kun je echter al niet meer spreken van een 

ongemotiveerde winstpoging. Hier verde-
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digt Joep niet goed en laat hij zijn pionnen 

in een ongunstige structuur vastleggen 

waarna Jürgen door tempodwang de partij 

zelfs weet te winnen. 

 

 
 
33.h4?? nu wordt pion g3 immobiel en do-

delijk zwak. Beter is 33.Pf1 om 33..,Pf5 

met g3-g4 te kunnen beant- 

woorden. 33..,h5! 34.Pf1,Pf5 en nu? Als de 

witte koning wijkt loopt de zwarte monarch 

via d4 de witte stelling binnen. Het ge-

speelde 35.c3 bood ook geen oplossing 

meer: 35..,bxc3 36.Kxc3,a5 37.Pd2,Pxg3 

38.b4+,axb4 39.Kd3,Pf5 wit gaf op. 

 

Bord 3 
H. Temmink – R. Montignies 0 – 1 

 

Henk Temmink bestreed Rainer met de 

engelse opening. Er ontspon zich een inte-

ressante strijd over de hele breedte van het 

bord. Waar Henk zijn aandacht op de da-

mevleugel richtte nam Rainer het initiatief 

in het centrum en op de koningsvleugel. 

Een positionele fout van Henk op zet 23 

hielp Rainer in het zadel. Via het vrij ge-

komen veld c5 wist Rainer een octopus op 

d3 te zetten, die vervolgens een verlam-

mende werking op het witte spel had. In de 

diagramstelling komt de zwarte aanval 

goed op gang. 

 
 

29..,Pf5 30.Pxf5,De2+ 31.Kg1, 
gxf5 32.Lxg7? dit helpt zwart om dadelijk 

de h-lijn te bestrijken met een toren. Zover 

komt het echter niet meer. 32..,Kxg7 

33.Dc3,Kg6 34.Pd4,Dxe3 35.Kg2,Pxf4+ 
met damewinst. 

 

Bord 4 
R. van Gool – R. Caessens ½ - ½  

 

Grünfeldopening. Een mammoetpartij van 

75 zetten waarin Rudi heel lang het beste 

van het spel had, maar uiteindelijk ver-

zuimde toe te slaan in een toreneindspel. 

 

 
 

Hier is het tussen schaak 45.Tc4+! al nage-

noeg winnend. Na 45..,Kf3 46.Tc7, 

Kg2 47.Th7! ontstaat een tempodwang si-

tuatie: zwart moet kiezen of hij de dekking 

van pion f5 loslaat of dat hij de aanval op 

pion h2 opgeeft. Hij verliest dan óf pion f5 

óf pion a7. Op 47..,Kg1 wint 48.Th5,Kg2 
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49.Txf5. Rudi speelde echter meteen 

45.Tc7 waarna Rob met 45..,Tg8+ de strijd 

gaande hield. Uiteindelijk haalde Rudi on-

der ongunstigere omstandigheden de a-pion 

op waarna een fraaie slotstelling ontstond:  

 

 
 

zwart mag niet meteen promove 

ren want dan verliest hij de partij nog! Er 

rest hem niet anders dan schaakjes blijven 

geven op de d- en e-lijn. Loopt wit naar de 

zwarte b-pion dan promoveert zwart wél, 

haalt met zijn toren de f-pion op en offert 

zijn toren vervolgens tegen de vrije witte b-

pion: remise. 

 

Bord 5 
C. Peerlings – T. Smith   1 – 0  

 

Zoals in de intro vermeld werd deze partij 

vooruitgespeeld. Camiel kreeg in een najd-

orf vanaf zet 18 een klein plusje en profi-

teerde even later van een blunder van 

Thijmen. 

 

 

Stelling na 21…f6?? Wat opvalt is de pen-

ning Dc3,Pc5,Tc8 Meteen b4 kan al, maar 

het gespeel 

de 22.Lxe5 is nog nauwkeuriger. Na 

22..,dxe5 23.b4,Pxd3 24.Dxc8 stond Thij-

men een kwaliteit achter. Hij verdedigde 

zich daarna nog hardnekkig maar moest  

tenslotte op de 59
e
 zet toch het hoofd bui-

gen. 

 
Bord 6 
J. Guddat – J Kaufeld  ½ - ½  

 

Damepion opening. Rustig openingsspel 

van beide spelers waarbij Jürgen vrijwillig 

een nadelige pionnenstructuur accepteerde 

in ruil voor wat druk over (half) open lij-

nen. Die druk bleek belangrijker te zijn dan 

de pionnenstructuur in het toren/loper eind-

spel dat ontstond. Joachim kon eigenlijk 

alleen maar afwachten totdat Jürgen actie 

ondernam in het centrum en op de konings-

vleugel. Die actie kwam en resulteerde in 

een toreneindspel met een zwarte vrijpion, 

dat er niet best uitzag voor Joachim. Onder 

opoffering van zijn gehele koningsvleugel 

wist Joachim zichzelf ook een vrijpion te 

creëren. Niettemin kwam hij totaal verloren 

te staan. Zijn opponent bleek echter grote 

moeite te hebben met de eindspeltechniek. 

 

 
 

In deze stelling kan zwart al een technische 

winststelling bereiken door 56..,Kh4! 

57.Th7, Kg3! 58.Txh5,Txb7 waarna het 

lopen met de pion naar g2 gevolgd door het 

bouwen van een “bruggetje” gesneden koek 
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is voor de eindspelkenner. Jürgen koos 

voor 56..,Te8+ 57.Kd3,h4 58.Tc2,Tb8 

59.Ke3,Kf5 60.Tc5+,Ke6 61.Tb5,Kd6 
62.Kf4 waarna de zwarte vrijpionnen een 

prooi werden voor de witte stukken en Joa-

chim zich met een zucht van verlichting het 

zweet van het voorhoofd kon wissen. 

 

Bord 7 
M. Samraoui – H. van Gool 1 – 0  

 

In een vertraagde pirc kreeg ik met zwart 

alles wat ik hebben wilde. Mijn plusje werd 

minder toen ik een verkeerd plan begon te 

volgen. Op de 19
e
 zet besefte ik dat ik mijn 

voordeel helemaal had verspeeld en bang 

dat mijn opponent nu de touwtjes in handen 

zou gaan nemen offerde ik een stuk tegen 

twee pionnen om het initiatief te behouden. 

 

 
 

Na 19.e5 zag ik geen goed veld meer voor 

mijn paard. Toch was 19..,Pe8 nog goed 

genoeg geweest voor ongeveer gelijkspel. 

Ik besloot tot: 19..,Pxd4?!  Dit was waar-

schijnlijk nog speelbaar als ik na 

20.Pxd4,Dxd4 21.exf6 niet met de loper 

maar met de dame had teruggenomen. Na 

21..,Lxf6?, 22.Lh6 ging de witte loper met 

tempowinst uit de aanval van de zwarte 

dame weg waarna Mehdi zijn aanval na 

22..,Tfd8 met 23.Pe4,Le5 24.Df3,d5 
25.Pg5,Lf6 26.Td1,Dh4 27.Lxd5 vlotjes 

tot een winststelling uitbouwde.  

 

 

 

Bord 8 
C. Fehmer – L. Zimmermann ½ - ½  

 

De Reti opening in deze partij bleef lange 

tijd symmetrisch. Toen werd de symmetrie 

door een fout van Luc verbroken. 

 

 
 

In deze stelling moet de zwartspeler eerst 

op e4 nemen. 

Luc nam een beetje automatisch terug op 

d4 en werd prompt getruct. 25..,exd4 

26.Pxd6! dreigt Pe8+ 26..,Dxd6 27.Lxa8 
met pionwinst. Helaas kon Carsten weinig 

met zijn witveldige loper aanvangen omdat 

de zwarte pionnen op zwarte velden staan. 

Na dameruil iets later in de partij bleek het 

paard – loper eindspel remise. 
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KNSB COMPETITIE RONDE 9 

DSC DELFT 1 -  VENLO 1 
 

Door Henk van Gool 
 

Epiloog 

 

Nadat in de achtste ronde promotie defini-

tief uit het zicht verdween wachtte ons nog 

een dagje uit in Delft. Gehandicapt door 

vele afmeldingen trachtten zes venlonaren 

hun persoonlijke score nog een beetje op te 

vijzelen. In een gezellige ambiance ( de 

andere teams van Delft speelden ook thuis) 

nam ons zestal het op tegen drie dames en 

drie heren van DSC Delft 1. De echte spirit 

en concentratie waren weg en dat was te 

merken aan de uitslag. Met 5,5 – 2,5 leden 

we onze grootste nederlaag van dit seizoen. 

Natuurlijk begonnen onze tegenstrevers 

met een 2-0 voorsprong maar om dan met 

zijn zessen nog maar 2,5 punt te scoren is 

toch echt mager. De redenen van het pun-

tenverlies waren divers: Henk nam teveel 

risico in een gelijke stelling, Rainer ver-

blunderde zijn partij en Joep werd regel-

recht afgeschoten. Daar stonden een lucky 

win van Rudi en een goede winstpot van 

Thijmen tegenover. Carsten kwam na een 

wisselvallige partij remise overeen met zijn 

opponente. 

Even baalden we van de stevige oorwas-

sing, maar met een gezellig etentje in het 

vooruitzicht en de wetenschap dat de wed-

strijd toch nergens meer over ging zetten 

we snel de knop om. Volgend seizoen pro-

beren we het gewoon opnieuw. Misschien 

hebben we dan wat minder pech met uitval-

lers en zijn we op de beslissende momenten 

dan weer wat scherper. 

 

In KNSB klasse 2D werd Vianen/DVP 

kampioen op 2 bord(!)punten gevolgd door 

ASV. Wij eindigden als vierde. 

 

 

 

 

 

Het volledige schema: 

 

1. Vianen/DVP  15 41,5 K 

2. ASV   15 39,5 

3. DJC   10 41 

4. Venlo 1   10 40 

5. DSC Delft 1  10 37,5 

6. Veldhoven   9 36 

7. Voerendaal 2  7 34,5 

8. HSC   6 30,5 

9. Zevenaar   6 30    D 

10. De Toren VSV 2 2 29,5 D 

 

 

 

Hieronder volgen een paar spelfragmenten. 

 

Rainer Montignies – Martine Middelveld 

 

 

 
 

 

Rainer kan hier meteen winnen met 

24.Lxf7+!  

na 24..,Kxf7 25.Txd8,Lxd8 26.Dd7+,Le7 

27.Lc5 wint hij het stuk terug en staat dan 

al drie pionnen voor. In plaats van 24.Lxf7 

denkt hij Martine te dwingen naar een ver-

loren eindspel af te wikkelen: 24.Df3? en 

overziet het fraaie antwoord: 24..,De6!! 
Rainer is nu gedwongen met 

25.Lxb7,Txd1 de kwaliteit te geven. Daar-

na is het nog lange tijd onduidelijk, maar 

uiteindelijk weet Martine het voordeel van 

toren tegen loper te verzilveren. 
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Rudi van Gool – Sebastiaan Smits 

 

 
 

 

Rudi is in de tijdnood fase overspeeld en 

Sebastiaan kan met 41..,Te1 meteen win-

nen. In plaats daarvan doet hij nog even een 

rustig zetje: 41..,a4? Na 42.Le3 behoort de 

toren eigenlijk als een haas naar c8 terug te 

gaan maar ineens ziet Sebastiaan de zet die 

hij eerder had moeten spelen. 42..,Te1?? 

Nu is de zet een blunder en dat wordt aan-

getoond door het plompe 43.Td8+. Na 

43..,Lf8 44.Lh6 is het zwart die mat loopt. 

 

DSC Delft 1 - Venlo 1 

 

1. M. Middelveld - R. Montignies  1 – 0  

2. M. Glimmerveen – N.O.    1 – 0 r 

3. S. Smits – R. van Gool     0 – 1  

4. P. van Nies – N.O.     1 – 0 r 

5. T. Munnik – T. Smith     0 – 1  

6. M. Wortel – J. Nabuurs     1 – 0  

7. J. Op den Kelder – H. van Gool 1 – 0  

8. L. Hortensius – C. Fehmer    ½ - ½  

 

Seizoensscores: 

 

M. Strijbos  3,5 uit 4 TPR 2535 

R. Montignies 5 uit 8 TPR 2254 

R. van Gool  5,5 uit 9 TPR 2256 

J. Nabuurs  6 uit 9 TPR 2211 

T. Smith  6,5 uit 9 TPR 2259 

J. Guddat  2,5 uit 6 TPR 2036 

O. Alkhazashvili 0,5 uit 3 TPR 1796 

H. van Gool  4,5 uit 8 TPR 2095 

C. Fehmer 3,5 uit 8 TPR 1988 

P. Thijssen  0 uit 1 TPR 1772 

F. Mertens  0,5 uit 2 TPR 1931 

H. van Mulekom 0,5 uit 1 TPR 1887 

P. Schoeber  1,5 uit 2 TPR 2180 

 

Door de redactie op internet gevonden 

Wat bepaalt jouw schaakkracht? Wat is het 

verschil tussen spelers met een speelsterkte 

van 1500-rating en die van 1800 en/of tus-

sen 2100 en 2400. 

Een paar voorbeelden: 

1200 -1500 : zij, die de spelregels kennen. 

1500-1800 : zij, die het principe van de      

ontwikkeling der stukken begrepen hebben, 

met een beperkte openingskennis. 

1800-2100 : deze groep heeft begrepen, dat 

iedere zet belangrijk is en deel uitmaakt 

van een groter geheel, met een redelijke 

openingskennis. 

2100-2400 : Hier is inzicht van initiatief en 

samenwerking van stukken aanwezig, 

waardoor er ook offers gepleegd durven te 

worden en een behoorlijk goede openings-

kennis. 

2400-2700 : Deze categorie heeft zeer veel 

eindspel- en openingskennis, en weten pre-

cies om welke velden en strategische doe-

len het gaat. 

Natuurlijk is dit een (zeer) grove benade-

ring. Zo is er bijvoorbeeld de rekenvaar-

digheid en de diepte daarvan. Het visualisa-

tievermogen wat daar nauw aan verbonden 

is. Zouden de betere schakers dieper na-

denken en/of nauwkeuriger? En hoe is het 

met de schaakintuïtie gesteld? Zouden de 

betere schakers een betere intuïtie hebben. 

Zo kan je vooral op het schaaktactische 

vlak nog wel even doorgaan, maar het ging 

mij even om de grote lijnen.  
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Venlo II vs. Geleen I 
  

Ronde VIII 
  

Seizoen 2011-2012 
  

  

 

 

 

 

 

 

Door:  

Nico van der Hoogt © 

 

David & Goliath 
 

  Het was een ongelijke strijd inderdaad. 

Maar daar waar in de Bijbelsche variant de 

kleinstaltige Israëliet David op listige wijze 

met zijn steenslinger de reusachtige Filis-

tijn Goliath in het zand liet bijten, wisten de 

Venlonaren dit huzarenstukje niet te evena-

ren.  

  Erger, we gingen zelf naar de Filistijnen.  

  Neen, ons gebruikelijke wedstrijdconcept 

– speel maar wat en zie maar – schoot die 

middag tekort. En ach, in de Venlose tru-

kendoos
1
 zitten ook verder geen trucs spé-

ciales als: tactische opstelling, steels com-

putergebruik, voorzeggen van zetten of an-

dere onsportivia. Zo zijn wij gelukkig 

niet… 

Tja, niet alleen werd door de Geleendena-

ren een IM op Bas losgelaten, ook het tota-

le Elo-verschil van zo’n 1300 punten leek 

de doorgaans zo onverstoorbare Venlose 

équipe te verlammen want er vielen maar 

liefst 6 nederlagen te noteren. Slechts een 

tweetal hunner wist zich aan die malaise te 

onttrekken. Hun namen?  

  Hans en Nico.  

Alvorens de schaaktechnische zaken te be-

handelen, meld ik u nog even het bijzonde-

re feit, dat De Schuuver die middag onvei-

                                                 
1
 Ja, ja, trukendoos. Nee, nee, geen c. 

lig werd gemaakt door niet minder dan vijf 

oud-Limburg kampioenen te weten:  

 

- Huub Borghouts (1969) (Kiebitz) 

- Jack Renet (1975, ’76, ’82, ’83, ’84, 

’89, 2003, 2005) 

- Henk Temmink (1986) 

- Rob Caessens (1996) 

- Leo Armino (1993) 

 

Ja, het schaaktalent bulkte werkelijk de 

speelzaal uit… 

 

 

 
 

“Hé, David, hoe werkt zo’n slinger eigenlijk?” 

 

 

Feiten, fraais & fouten 
 

  Manmoedig beschouw ik zoals gebruike-

lijk de gang van schaakzaken voor u wat 

nader. Te beginnen met de dubbele lange 

rok: 0-0-0-0-0-0. Bas krijgt als eerste de 

twijfelachtige eer.  

 

Bord 2  

 

□ Bas van der Grinten (1986) 

■ IM Thomas Henrichs (2479)  
B 80, Siciliaans, toch? 
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B. was onze Überdavid  die dag. Maar zelfs 

hij kon geen ijzer met handen smeden…  

 

1.e4 c5 2.Pa3 Bassiaans gespeeld. Het 

schaakadagium hier luidt immers: "Een 

paard aan de kant; lente in 't land".  2...Pc6 

3.Lb5 Pa5 Ik vermoed zomaar even dat de 

Nachziehende geen lust had op figuren-

ruil=vereenvoudiging, want dit tempover-

lies doet de zwarte stelling geen goed. 4.c4 
Gewoon: [4.Pf3 e6 5.0–0 a6 6.Le2 met 

prima spel voor onze nr.2] 4...e6 5.d3 Pe7 
6.Pf3 b6 7.0–0 Pg6 8.Pg5? Een slag in het 

water, of... 8...h6 9.Ph3 Lb7 10.f4 Ah, 

daarom Pg5 10...Pc6 11.Dh5 [11.f5 is con-

sequenter]
2
 11...Dh4 12.Dxh4 Pxh4 13.f5 

maar nou is dit niet meer goed speelbaar 

13...exf5 14.g3 Pg6 15.Lxc6 Lxc6 16.Txf5 
d6  Heren van de redactie: stelling, nu! 

 

 
 
Tot zover heeft Bas schijnbaar moeiteloos 

zijn Elozware opponent op ooghoogte we-

ten te houden. 17.Pb5 dringt zich nu vor-

melijk op. Steekt in plaats daarvan plots 

vrijwillig zijn kop in de strop! Want vindt: 

17.Lf4? a6 Nog sterker is de torenjacht via: 

[17...Pe7 18.Th5 g6 19.Th4 Lg7 20.Lc1 g5 

21.Th5] 18.Te1 Ld7 19.Th5?? Kortslui-

ting. Bas was de zekering kennelijk door-

gebrand.  19...Lg4 0–1 
                                                 
2
 Consequenter, juist ja, goed gezien, da’s eender als 

zwangerder, crucialer, unieker,extremer en meer van dat 

fraais. 

 

 

 

   
  Ook Jos had na afloop niet veel te lachen. 

Hij nam het op tegen veelvoudig Limburg 

kampioen Jack. Die wel alle zeilen bij 

moest zetten. 

 

Bord 3  

 

□ Jack Renet (2173) 

■ Jos Rievers (2003)  

 
A 05, Reti 
 
A 05. Tja, dan komen de messen niet op 

tafel. 1.g3 Pf6 2.Lg2 d5 3.Pf3 g6 4.b4 Lg7 
En krek zo is het, J.R. II houdt J.R.I lange 

tijd makkelijk onder de duim. Kijk maar 

eens hoe de vlag er na 24 zetten bij hangt: 

 

Stelling na 24.e2-e3 
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Rybka meldt: 0.00, mensen. Hou op en ga 

heen in vrede. Maar koppig speelt het duo 

voort… En het is Jos nota bene die in de 

volgende fase wat mindere zetjes produ-

ceert. Om  dan op zet 31 een Ausrutscher af 

te leveren. Met noodlottige gevolgen. 

 

Stand na 31. Tb8-c8 

 

 
 

J. staat vanwege zijn krakkemikkige dame-

vleugel toch al behoorlijk ongemakkelijk. 

Met 31…Lf8 32.c4 Pd6 33.Ta8 dxc4 

34.Txa6 Te8 had de Kerkumer nog vechten 

kunnen. Komt met: 31…Kg7? 32.c4! be-

slissend. Door Jos overzien. Die pion mag 

uiteraard niet genomen worden, want zo 

giftig als een kwaaie ratelslang. Na 

32…Lb4 33.Pc6 (cxd6!) Pd6 34.cxd5 

stortte Jos’ stelling als een kaartenhuis te-

zamen. Op zet 52 volgde de exitus.  

 

  De tijger was die dag weer eens zijn hol, 

eh nest ( hé, waar huist zo’n beestje eigen-

lijk?) gekomen. Udo  toonde zich niet be-

ïndrukt… 

 

Bord 4  

 

□ Geert Hovens (2039) 

■ Udo Hoffmann (2187)  

 
B 42, Siciliaans 

1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 a6 5.c4 

Pf6 6.Pc3 d6 7.Ld3 b6 8.0–0 Lb7 9.Le3 
Pbd7 10.f3 De Tijger moet actiever jagen: 

[10.f4 Le7 11.b4 0–0 12.a3] 10...Tc8 

11.Le2 Le7 12.Tc1 0–0 13.b4 Te8 14.Db3 
Dc7 15.Tfd1 Db8 16.Pc2 Ld8 
Tussenstand, lui! Laat zien. 

 

 
 
Tot hier aan toe heeft Geert zijn elogewich-

tige tegenstrever soepel bij kunnen benen. 

(poten?) Lijkt nu echter enigszins het geur-

spoor bijster te raken en komt met wat zet-

jes die de zaak niet echt goed doen. Hij zou 

op zijn eigen strepen kunnen gaan staan 

door bijv. de torens op de ½  open d-lijn te 

verdubbelen. Ook expansie op de dame-

vleugel met a4 ligt voor de klauw... 17.Lf4 
Lc7 18.Lf1 Waat duit dae denn doa? 

18...Ph5 19.Lg3 Pxg3 20.hxg3 En de lepe 

Udo weet zich de stolze eigenaar van het 

loperpaar. 20...Pf6 21.Pe2 [21.Pe3 Zou de 

volgende thematische Siciliaanse Zwarte 

Opstoot hebben tegengehouden. Maar wie 

eenmaal op de scheve baan is geraakt, 

wordt later vaak op de dodenakker met 

schaaklijken teruggevonden.] 21...d5 

22.cxd5 exd5 23.exd5 b5 24.Pcd4 Lxd5? 
Ook Merkels onderdaan blijkt de eieren 

met water te koken en de kreupele roofkat 

kan zich nog even in de alang alang verber-

gen. Van veel betere ouders was: 

[24...Pxd5 25.Td2 Pe3 26.Db1 Tcd8 En de 

tijger wordt gestrikt, gekild & gevild en 
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slijt als vloerkleedje de rest van de dag. En 

dat wordt van hogerhand allemaal maar 

toegestaan. “Geestelijke schade, mijnheer? 
Dan moet u  bij ons niet wezen. Nee, daar 
gaan wij niet over. U moet daarvoor op de 
18de verdieping zijn, loket 123a. Daar 
komt u net vandaan, zegt u? Probeert u het 
dan over 2 maanden eens bij loket 144c. 

Een fijne dag verder!” Maar goed. Geerts 

stelling blijkt toch dermate door de natte, 

groengele schaakrot te zijn aangetast, dat 

hij er in het vervolg niet meer aan te pas 

komt. ] 

Stelling na 24…Lxd5 

 

 
 

 

 25.Db2 [25.Da3] 25...Lc4 26.Pf5 [26.Pf4] 

26...Te5 27.Ped4 [27.g4] 27...Lb6 28.g4 

g6 29.Pg3 [29.Dd2 Pd5 30.Lxc4 bxc4 

31.Kh1] 29...Te3 30.Df2 Kiest voor een 

korte, snelle slacht. 30...Pxg4 31.fxg4 

Dxg3 32.Lxc4 bxc4 33.Dxg3 Txg3 34.Kf1 
Txg4 35.Pe2 Th4 36.g3 Th2 0–1 Plof. 

  Wie nu mocht gaan denken dat ik er 1 

genoegen in begin te scheppen om ander-

mans leed zo breed uit te meten, heeft het 

danig mis. Het is een poging tot relative-

ring: “Ach jongens, verliezen is niet zo erg, 
want eh, want eh…” 

3
   

 
  Piet deelde in de malaise. Hij heeft solida-

riteit hoog in zijn Panningse vaandel staan. 

 

Bord 7  

 

□ Rudi Seip (1864) 

■ Piet P.W.Thijssen (1883)  

 
B 42, Siciliaans 
 

1.e4 c5 2.f4 Pc6 3.Pf3 g6 4.Pc3 Lg7 5.g3 

e6 6.Lg2 Pge7 7.0–0 d6 8.Kh1 0–0 9.Pe2 
Tb8 10.Tb1 Da5 11.a3 b5 12.d4 cxd4 
13.Pexd4 Pxd4 14.Pxd4 b4 15.axb4 Piet 

heeft de ouverture prima gespeeld. 

15...Dxb4 ligt voor de hand, maar...  

Hé! Waar blijft dat diagram?  

 

 
 

15...Da2 De eerste schrede van het rechte 

schaakpad. Dat, mits goed gevolgd, vaak 

leidt tot trotse triomfen, de loftuitingen van 

de teamgenoten en 1 goedkeurend knikje 

van de captain. Niemand zou geprotesteerd 

                                                 
3
 Ik kom er nu even niet op. Sorry. 
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hebben tegen: [15...Dxb4 16.Le3 Td8] 

16.Le3 Txb4 17.Pb3 [17.b3] 17...Da6 De 

volgende forse misstap. 18.Ta1! Dc6 
19.Txa7 (?) Stand graag! 

 

 
 
 
Doortastender: [19.f5 exf5 20.exf5 d5 

21.fxg6 fxg6 22.Txf8+ Kxf8 23.Txa7] 

19...Te8 [19...La6 viel nog te proberen. 

20.Txe7? Is dan nl. een valkuil vanwege: 

20...Lxf1 21.Dxf1 Dxc2 En Piet is uit de 

ergste "Schlamassel". Sterkerder: avantage 

monsieur Thijssèn! Nu gaat het rapide 

bergafwaarts met onze biljartmatador. Als 

een bulldozer met turbo dendert Rudi nu 

door Piets stelling. Alles en iedereen ver-

nietigend. En de wedstrijdleider? Die stond 

er bij en keek er niet eens naar... 22.Pc1 

Txe4] 20.Dd2 Ta4 21.e5 d5 22.Pd4 Txd4 

23.Lxd4 La6 24.Ta1 Lb5 25.g4 Pc8 

26.Ta8 Lf8 27.Lf3 Lc5 28.c3 Kg7 29.Le2 

Lc4 30.Lxc4 dxc4+ 31.Dg2 1–0 
 
Harteloos, mechanisch schaak. 

 
 

  Waarschijnlijk zit iedereen nu te wachten 

op een doorbreking van al deze misère door 

Marc. Helaas mensen. Zelfs hij werd ge-

slachtofferd… 

 

Bord  8 

 

□ Marc van der Lee (1841) 

■ Wenke Henrichs (2024)  

 
B 94, Siciliaans 
 

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

5.Pc3 a6 6.Lg5 Pbd7 7.Lc4 Dc7 8.Lb3 
Pc5 9.Pd5 Dd8 10.f3 e6 11.Pxf6+ gxf6 

12.Le3 h5 13.Dd2 Ld7 14.0–0–0 b5 15.h3 
a5 16.c3 Pxb3+ 17.Pxb3 Dc7 18.Kb1 h4  
Mogen wij misschien een beeld, heren? 

 

 
 
19.Pd4 staat te hinniken. M. weet beter: 

19.g4? Ai. Hier maakt Marc zijn eerste 

slippertje. Het openen van de koningsvleu-

gel pakt in Wenke's voordeel uit. 19...hxg3 
20.Tdg1 e5 21.Txg3 f5 22.f4 Verslimmert 

de zaak nog meer. 22...Lc6 23.Thg1 Lxe4+ 

En plotseling blijkt het einde schaakverhaal 

wel heel dichtbij. Klein diagram jongens! 

 

 

 

 
Ja, groot zat. Dank. 
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24.Ka1 a4 25.Pd4 Dc4? Een licht geknet-

ter, een snufje rotte eierenlucht en een ver-

moeden van tenenkaas; M's Magie flakker-

de nog even op. [25...exd4 En Marc moet 

de kraaienmars gaan blazen. Nou is er nog 

1 waterkansje op lijfsbehoud...] 26.Pe2 0–

0–0 27.Lb6 Te8 
 

 
 
Op wonderbaarlijke wijze heeft Marc het 

mijnenveld heelhuids doorgelopen. Bijna… 

 28.fxe5 ?  Da's niet goed. Opent zijn toch 

al krakkemikkige positie verder. En Wenke 

"Lässt sich nicht zweimal bitten... O, nein!" 

Nu geraakt M. onder de raderen... Speel-

baar lijkt nog: [28.Td1 Kb7 29.Lf2 Td8 

30.De3 Kc8 31.Dd2] 28...dxe5 Het afslui-

tende bloedbad voor de volledigheid: 

29.Td1 Dc6 30.La5 Lc5 31.Tg7 De6 

32.Tg3 f4 33.Pxf4 exf4 34.Dxf4 De5 
35.Dxf7 Th7 36.Dg8 Txg8 37.Txg8+ Kb7 
38.Tdd8 Lf5 0–1 Marc in bad… 
 

 

 

 

    Aangezien tenslotte Stephan zijn eerste 

seizoensnederlaag tegen Rien Seip kreeg te 

slikken, is het aantal van 6 nullen ver-

klaard.  

 

Bord  1 

 

□ Rien Seip (1942) 

■ Stephan Thijssen (2023)  

 
E 10, anti Nimzo-Indiër 
 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 c5 4.d5 b5 5.Lg5 
h6 6.Lxf6 Dxf6 7.Pc3 bxc4 [7...b4] 8.e4 
e5? [8...La6] 9.d6? Lxd6? 10.Pb5 

De alderhoogste tijd voor een stellings-

beeld, heren van de redactie! Opschieten! 

 

 
 
Onze kopman heeft zich al snel in de nes-

ten gewerkt. Pion d6 blijkt licht bedorven 

en had nimmer mogen worden genuttigd. 

De Rex Nigra moet al te hulp schieten… 

Ke7 11.Pxd6? Het onderonsje krijgt trek-

ken van een Shakespeareaanse 'Comedy of 

errors'. Rien moet de druk vasthouden met:  

[11.Dd5 Pc6 12.Lxc4 Lb8 13.Dxc5+ Ld6 

14.Dxd6+ Dxd6 15.Pxd6 Kxd6 16.Lxf7 

Met 1 gezonde meerboer annex gezonde 

stelling. De tekstzet haalt de koe van het ijs 

en S. uit de penarie.] 11...Dxd6 12.Dxd6+ 
Kxd6 13.0–0–0+ Ke7 [13...Kc7 14.Pxe5 

Te8] 14.Pxe5 c3 15.bxc3 d6? 16.Txd6! 
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Stephan heeft duidelijk een off day. Met f6 

was de schade beperkt gebleven. 

16...Kxd6? 17.Pxf7+ Ke7 18.Pxh8 Le6 
Ken er misschien ‘n stellinkie af, jonges? 

 

 
 
19.e5? Dat kan beter: [19.Pg6+ Kd6 

20.Lb5] 19...Pc6 [19...Lf5 20.Lb5] 

20.Pg6+ Kf7 21.Ld3 Lxa2 22.Le4 Tb8?  

 

 
 
It never rains but it pours... [22...Td8 zou  

zwart nog in de lucht hebben gehouden] 

23.Td1 Dreigt Td7. De zaak is verloren, de 

lucht is er uit. Dat Stephan zijn agonie 

vanwege het heilige teambelang nog rekte 

en traineerde tot zet 53 strekt hem tot eer... 

Wij draperen dat gedeelte met de mantel 

van mededogen.   

 
It never rains but it pours… 

 

Als het eenmaal fout gaat, dan meestal 

goed. 

 

 De ergste schande kon dus worden afge-

wend door Hans en mijzelf. 

 

Bord  6 

 

□ Nico van der Hoogt (1872) 

■ Marcel Frenken (2139)  

 
B 22, Siciliaans 
 

Dat dit treffen in remise eindigde, mag al 

een Godswonder heten. De pot kan worden 

ingedeeld in 7 fasen:  

 

1. Dynamisch evenwicht 

2. Nico staat op winst 

3. Nico geeft de winst uit handen 

4. Marcel staat op winst 

5. Marcel geeft de winst uit handen 

6. Dynamisch evenwicht 

7. Het roken van de vredespijp 

 

Het ging allemaal gepaard met een fors 

aantal slordigheden en fouten. Vandaar 

slechts een 2-tal illustratieve fragmenten; u 

zou eens op verkeerde gedachten kunnen 

komen… 

 

Uit fase 2: na 19…axb5 
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U ziet het zelf: Marcel heeft een boertje 

kwijtgespeeld en zijn tochtige koningsstel-

ling zou zelfs de meest doorgewinterde 

keizerpinguïn doen klappertanden…
4
 

Verdere ontwikkeling met Pa3 en aanslui-

tend de break c4 dringt zich op. Maar niet 

aan mij. Nee, tussen zet 20 & 30 zakte mijn 

elo zomaar terug tot 1453. En brak fase 3 

aan. 

 

Op overgang fase 4 naar 5, na 39.Pf1-e3 

 

 
 
Marcel heeft serieuze tijdnood en mist het 

simpele: 39…f4 of 39…Tc1+ . Komt met: 

39…g4 40.Kg2 Tc1 (b4) 41.Kg3  en Nico 

                                                 
4
 Huiskamervraag: Wat klopt er niet aan deze metafoor? 

komt er mee weg. De beloning voor een 

oppassend en deugdzaam leven… 

Remise. Fase 7: De vredespijp. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Fase 7: 
vredespijp 

 

 

 

  Dat brengt ons bij de enige dagvictorie. 

Die van Hans dus. Hij wist de Limbo-

kampioen van 1993 te verschalken. 

 

 

Bord  5 

 

□ Leo Armino (1996) 

■ Hans Everaars (1880)  

 
B 19, Caro Cann 
Commentaren: Hans E. en Nico 
 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pd2 dxe4 4.Pxe4 Lf5 

5.Pg3 Lg6 6.Pf3 Pd7 7.h4 h6 8.h5 Lh7 

9.Ld3 Lxd3 10.Dxd3 e6 11.Ld2 Pgf6 
12.De2 [12.0–0–0] 12...Dc7 13.0–0–0 0–0–

0 14.Pe5 Pb6 15.La5 Td5 laat zien! 
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Tot zover een veelgespeelde zettenreeks. 

Na 15…Td5 schrijft Hans: “?! Achter het 
bord geïmproviseerd, en het leek in mijn 
ogen zeer sterk”. En: “Mijn ervaring met 
de Caro Kann is dat witspelers zo’n zet al 
gauw missen, omdat “iedereen” zo cliché-
matig een zwart paard naar d5 ziet gaan. 
Ook de Geleense witspeler verzonk nu in 
langdurig gepeins”. En raakt prompt van 

het rechte pad, want speelt nu: 16.De1? 
Hans geeft de alternatieven 16.b4 en 

16.Lxb6. Ook Rybka 4 pleit hier krachtig 

voor de laatste.   [16.Lxb6 axb6 17.c4 Td8 

en Hans merkt terzake op: “Dit blijkt wit 
een klein plusje te brengen!” 18.Pe4 Pxe4 

19.Dxe4 Ld6 20.Th3 en Leo heeft een licht 

positief saldo op zijn schaakconto]  De 

kampioenendoder zet nu krachtig aan: 

16...c5! 17.Lxb6 (17.Th4) axb6 18.Dc3? 
Hans wederom: “Met 18.Pf3 (of eventueel 
18.f4 had wit een slechtere stelling moe-
ten/kunnen aanvaarden.(Deep Rybka 4). 
Maar na de partijzet- weer na lang naden-
ken gespeeld- wordt de tegendruk zo groot 
dat er in elk geval wel op d4 en/of e5 mate-
riaal verloren gaat. Wits centrum stort dan 
ineen en hij staat op de rand van verlies”.   
Ld6 19.The1? Td8 20.f4 cxd4 beeld! 

 

 
 
H: “Ook met de toren nemen was sterk, 
maar dit voelde als “straal gewonnen” en 
de computer bevestigt dat. De witspeler 
dacht nu heel lang na en berustte tenslotte 

in een zet die hem de tweede centrumpion 
kost”. (Dan weet je hoe laat het is) 

En de partij. Leo vecht in het vervolg nog 

als een leeuw, maar kan zijn onvermijdelij-

ke lot, killed in action, niet meer ontlopen. 

Na zet 58 vond hij het welletjes en nietjes. 

0-1 

 

 
 
“Hou op, Hans! Ik weet niet hoe laat het is, heus!” 

 
  Daarmee is de Geleense watjekouw ver-

klaard. En zal de laatste ronde uitsluitsel 

moeten geven omtrent Venlose handha-

ving/degradatie.  

We zijn er klaar voor! 

De stand na 8 ronden laat zien dat slechts 

een overwinning ons op nationaal niveau 

houdt. En dat de kans daarop niet beter 

wordt, maar wel slechter! 

 
    Klasse 3H        Mp  Bp   

1.  Geleen           15 42   

2.  Paul Keres 2     13 43   

3.  Dubbelschaak '97 9  34½  

4.  RSC ’t Pionneke  9  31½  

5.  HMC Calder 3     9  31   

6.  De Combinatie    8  33   

7.  SMB              7  28½  

8.  D4               5  28   

9.  Venlo 2          4  26   

10. Veldhoven 2      1  22½  

 
W.G. Nico 
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D 4 vs. Venlo II 
  

Ronde IX 
  

Seizoen 2011-2012 
  

  

 

 

 

 

 

 

Door:  

Nico van der Hoogt © 

 

Ootmoed in Oosterwijk 
 

GGGGötterdämmerung. Grauw & Grijs. 

Ellende puur en onversneden. Eilaas! 

Dramatisch. Droefenis. Domper. Doei! 

Ellende puur en onversneden.  

Godenschemering. Grijs & Grauw. 

Radeloos. Reddeloos. Redeloos. Rot. 

Apocalyps. Armageddon. Affreus. Au! 

Deernis, driemaal daags druppelen. 

Ellende puur en hete tranen. Snif… 

Ellende onvermengd en stil verdriet. 

Radeloos. Redeloos. Rottenis. Ramp! 

Delirium. Dit doet de deur dicht. 

 

  Is het dan al weer een jaar geleden dat ik 

het acrostichon met “KAMPIOEN” mocht 

dichten? Ja. De tijd immers vliegt voorbij 

en wacht op niemand. Nu is de toestand 

ernstiger; de toendertijdse euforie is inge-

wisseld voor de loodzware en gedragen 

ernstige naargeestigheid die men doorgaans 

pleegt aan te treffen op kille en verlaten 

dodenakkers. Waar klagende en ronddolen-

de geesten, verstoten door de rest van de 

kosmos met een door merg & been smarte-

lijk geween en gejammer de sfeer nog ver-

der bederven. Begeleid door het zenuw- 

snerpende gekras van krolse kraaien die 

vanuit het zwarte zwerk hun scheldpartijen 

aardwaarts zenden. Kriááá! Kriááá! Krá-
áá… Een markt voor Fisherman’s Friend. 

Onophoudelijk. Telkens weer. 

Lekkere diertjes. En Venlo in nood. Hoe-

zo? 

Want GEDEGRADEERD. Ja, zo is het.  

We liggen er uit. Gewogen en te licht be-

vonden. “Gaat u maar terug!”, zo werd 

van hogerhand geroepen. En lamgeslagen 

verliet de Venlose équipe het doorgaans zo 

gastvrije Brabantse Land. 

  Doorgaans… 

  Gastvrij… 

 

Götterdämmerung 
 

 
 
En de tijden braken aan waarin zelfs Goden gingen 

sterven… 
 

  Het onvermijdelijke retrospectief leert in 

dit verband dat we onszelf ook in de slotpot 

weer eens behoorlijk te kort hebben ge-

daan. Ik weet het, het klinkt afgezaagd, ver-

sleten en geclicheerd. Het riekt naar ‘niet 

tegen zijn verlies kunnen’ en wegduikge-

drag. Ja, dat zou je kunnen denken. Maar 

als u de aanstaande analyses en beschou-

wingen grondig leest en evalueert, zult u 

wel anders piepen en zich aansluiten bij het 

koor der klaagliedzangers die daar krakers 

ten gehore brengen als: “Ach führt mir 
dann den Tod herbei nach dem ich mich so 
sehne” (Schubert), “My poor heart wants 
to live no more, may death be kind and co-
meth soon”, (Britten) en “Waat zoèl d’r in 
det fleske zitte?” (van Boermans en 
Luxemburg, 1951.)  
De partijen! 
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Openingen, Combinaties & Tactiek 

 

De eerste zure appel waarin wordt gebeten 

is die van Frans. Ons weerom uit de brand 

helpend wegens personeelstekort. & weer 

wordt hij slachtoffer van het 4
de

 uurs syn-

droom… 

 

Bord 3  

 

□ Frans Mertens (1904) 

■ Robbert van Vossen (2006)  
 

D 36, Damegambiet 
Lichte commentaar: Frans, Nico, Rybka 4 
 

1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.c4 c6 4.Dc2 e6 5.Lg5 
Pbd7 6.e3 Le7 7.Pc3 0–0 8.cxd5 exd5 

9.Ld3 Te8 10.0–0 Pf8 11.Tab1 g6 12.b4 

a6 13.a4 Pe6 14.Lh4 Pg7 15.b5 axb5 
16.axb5 Lf5 17.bxc6 bxc6 18.Pe5 Tc8 Tot 

zover een variant uit het openingenrepertoi-

re van mijn elektronische assistent. Asje-

blief!  Frans: “Deze variant van het dame-
gambiet werd in de openingsboekjes van 
Euwe aanbevolen en heet zoals je ongetwij-
feld weet[sic! N.] de Minderheidsaanval 
(Tab1 b4 enz.) Zwart speelt ook volgens 
deze theorie door de manoeuvres g6 Pg7 
Lf5 om tot loperruil (van zijn "slechte" wit-
te loper) te komen. Dat dit tegenwoordig 
niet meer gespeeld wordt (door zwart) laat 
het partijverloop zien. Zwart heeft geen 
duidelijk plan, wit wel nl. spelen tegen de 
achtergebleven pion op c6”.  

 

 

 

 
 
 
 

 
19.Pa4 [19.Tb7 nog sterker] 19...Pe4 

20.Lxe7 Dxe7 21.Tbc1 c5 22.Pb6 cxd4 
23.Pxc8 [23.Pc6 was nodig] 23...Txc8? 

 

 
 
 [23...Dxe5 24.Lxe4 dxe4 25.Pb6 d3 Met 

voldoende kwalcompensatie. De tekstzet 

moet tot de ondergang leiden. Zou moe-

ten...] 24.Pc6! Waarschijnlijk hield Robbert 

alleen  rekening met 24.Dxc8 Lxc8 

25.Txc8 Pe8 26.exd4 met slechts lichte 

schade Dg5 25.f4 Df6 26.Lxe4 dxe4 
27.exd4 [27.Dc5 Kh8 28.exd4] 27...e3 

28.Dc3 Ld7 29.d5 Dd6 Frans heeft de 

touwtjes strak in de hand gehouden en de 

kermende en zuchtende Robbert het mes op 

de keel gezet. 30.Dxe3 [30.De5!] 30...Lxc6 

31.dxc6 Txc6 32.Tfd1 Txc1 33.Dxc1 

Db6+ 34.Kh1 Pf5 35.Dc8+ Kg7 36.Dc3+ 
Kh6 37.Dd3 Df2 38.Tf1 Dh4 39.g3 De7  
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40.Kg1 Dit kan gekruider: [40.g4 Pd6 

41.Td1 Kg7 42.Dd4+ f6 En nu vooral niet: 

43.Dxd6 wegens 43... De4+ met een perpe-

tueel schaakgebod! Maar: 43.g5 Pf7 

44.gxf6+ Dxf6 45.Dxf6+ Kxf6 46.Td7 Ke6 
47.Tb7  en de kwal brengt de zege 

40...Dc5+ 41.Kh1? We spelen vlak na de 

1ste tijdcontrole. Een psychologisch wan-

kele fase voor zo menig schaker. Het brein 

leunt kortstondig achterover: "Effe pauze, 
neuronen!". De concentratie, de hartslag en 

de bloeddruk dalen. Met als gevolg een 

mindere zet. Zo ook hier. In het gevreesde 

4de speeluur wordt de wenkende winst 

weggeworpen... [41.Tf2 Kg7 42.Kg2 Pe3+ 

43.Kf3 En de kwal moet op den duur de 

doorslag geven. Op den duur...] 41...Pe3 
Ai,ai,ai,ai,ai!!! Dreigt overdonderend 

Dc6+. Dus gedwongen: 42.De2 Pxf1 
43.Dxf1 En Frans merkt op: "De zoveelste 

partij die ik in het vierde uur weggeef". Wij 

leven mee. Want in eigen zaak is het bij mij 

van hetzelfde laken een broek... ½–½ 
 

 

 

Slotstelling 
 

 
Nee Taets, ik kap ermee. Er zijn al 3 uren om, kaerel! 

 

  Ikzelf ging ten onder aan een giftige cock-

tail van deze 4
de

 uurproblematiek gemixt 

met tijdnood. 

 

Bord 7  

 

□ Nico van der Hoogt (1872) 

■ Ruud Goverde (1786)  
 

B 03, Aljechin 
Lichte commentaar: Nico, Rybka 4 

 

1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.d4 d6 4.Lc4 Pb6 

5.Lb3 e6 6.De2 Pc6 7.Pf3 dxe5 8.dxe5 

Pd4 9.Pxd4 Dxd4 10.Pd2 Ld7 11.c3 Dc5 
12.a4 Lc6 13.0–0 Le7 14.Te1 0–0 15.Pf3 

Pd5 16.Pd4 Tfd8 17.Lc2 Pb4 18.Lb1 Dd5 
19.Pxc6 Pxc6 20.Lf4 a5 21.Le4 Dc5 22.h4 

Tab8 23.Df3 Kh8 24.Dg3 Dc4 25.Lc2 Dc5 
26.Tac1 Hé redactie! Niet suffen! Stelling! 

 

 
 
Wit en zwart hebben naar vermogen geope-

reerd. N. mag het meest tevreden wezen; 

meer ruimte en het paar der lopers. Ruud is 

de eerste die nu van het rechte pad raakt en 

een slecht verlicht en glibberig zijweggetje 

wil bewandelen. 26...b5? 27.b4? Als 1 kip 

zonder kop volg ik mijn collega-aanvoerder 

op diens duistere dwaalweg. Er zat hier een 

hele fraaie in: 27.Df3! Met onder meer de 

dreiging Le3 en snacken op f7. Een Rybka 

idee: [27.Df3 g6 28.Le3 Dc4 29.b3 Dxc3 
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Hij moet zijn knol blijven dekken... 30.Le4 

Pd4 31.Txc3 Pxf3+ 32.Lxf3 Lb4 33.Tec1 

Lxc3 34.Txc3    Frustdiagram 

 

 
 

En het übermachtige loperspaar tegen 'n 

toren verzekert de winst.] 27...axb4 

28.cxb4 Dxb4 29.axb5 Txb5 30.Ld3 Tc5 
31.Txc5?? Dxe1+ enz. Er gaat een toren 

verloren. En dus in tijdnood een knallende 

mispeer. Tja, dat reeds door Frans geme-

moreerde omineuze vierde speeluur deed 

ook mij nog maar eens de das om...  
 

Tijdnoodduiveltje 

 

 

 

 

 

 
“Toe maar Nico, sla maar op c5. Iedereen zal je prijzen 
en van drank voorzien. Pak die toren! Onsterfelijkheid 
ligt in ’t verschiet jongen. Grrrrijp die kans…”.  
 

Enfin, daar valt natuurlijk niet tegenop te 

schaken! 

 

  Volgend slachtoffer dan maar. Het betreft 

hier de grillige Marc. Het ging die inkt-

zwarte achternamiddag al snel mis. En bij 

mijn eerste monstering der stellingen deel-

de hij mij mee het ‘ergens te hebben ver-

prutst’.  

En daar viel niets tegen in te brengen. 

Bord 6  

 

□ Marc Caluwé (2017) 

■ Marc van der Lee (1841)  
 

B 90, Siciliaans 
Lichte commentaar: Nico, Rybka 4 
 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 
5.Pc3 a6 6.Le3 Dc7 7.f3 g6 8.Dd2 Lg7 
9.0–0–0 Pc6 10.g4 0–0 Moedig. Maar is 

het ook verstandig? Bij tegengestelde roka-

des en de bijbehorende vleugelattaques, 

lijkt wit veel eerder te komen.  

 

 
 

 

11.h4 Td8 12.g5 Pd7 Marc II lijkt een ge-

willige medewerking te ambiëren. Beter: 

[12...Ph5 Bood meer weerstand. Blokkeert 

voorlopig het oprukken der witte konings-

vleugelboeren.] 13.Pd5 Da5?? Het was al 

zeer precair, maar dit verliest op slag en 

stoot... [13...Db8] 14.Pxe7+ Kf8 15.Dxa5 

[15.Pdxc6] 15...Pxa5 16.Pd5 Pe5 17.b3 
Pac6 18.Le2 Le6 Waar zijn Marcs Magi-

sche Machten? Voldemort aan het werk? 

Het zou zomaar kunnen. 19.Pxe6+ En 

vanwege een opkomende antiperistaltische 

reflex, houdt de goede Marc II het voor 

gezien. Na 19...fxe6 20.Pc7 gaat er nog 

meer materiaal naar de ratsmo-

dee.[19.Pxe6+]  1–0 
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Lord V. 
 

 

 

 
“Ha nee, hè! Mij overal maar van betichten! Ik ken die 

van der Lek geeneens.” 

 

 De derde nederlaag werd door Bas gele-

den. Deze partij kabbelde lange tijd kalm-

pjes voort totdat onverhoeds … 

 

Bord 2  

 

□ Joost Sips (2038) 

■ Bas van der Grinten (1985)  
 

A 48, Damepionspel 
Lichte commentaar: Nico, Rybka 4 

 

1.d4 Pf6 2.Pf3 g6 3.Lf4 Lg7 4.e3 0–0 
5.Ld3 d6 6.h3 Pbd7 7.Pbd2 Te8 8.e4 e5 

9.dxe5 dxe5 10.Le3 b6 11.De2 Lb7 12.0–

0–0 a5 13.Ph2 De7 14.Pg4 Pc5 15.Pxf6+ 
Lxf6 16.Lxc5 Dxc5 17.h4 a4 18.a3 Ted8 

19.g4 Lc6 20.g5 Le7 21.Tdg1 b5 22.h5 
Td7 23.hxg6 fxg6 24.Th3 Tf8 25.Dg4 Tf7 
[25...Td6] 26.Tgh1 Lf8? 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Tá túúú, tá túúú... ontneemt de koning het 

belangrijke uitwijkveld f8. Joost grijpt 

graag en gretig zijn kans. Eenvoudig en 

goed was: [26...Td6 27.Dg3 Ld7 28.T3h2 

en zwart houdt voordeel vast en zeker.] 

27.De6! Damesbezoek. Van de categorie: 

"Te missen als een boerin met kiespijn". Er 

dreigt zowel Dxg6 als Txh7. 27...Kh8 Nog 

de minst schadelijke. 28.Dxg6 Dd6 

[28...Tde7 29.Kb1 Ld7 30.T3h2 Tg7 

31.Dh5 Le8 32.Dg4 Kg8 En Bas kan nog 

vechten.] 29.Dxd6 Voor de liefhebbers is 

hier een zeer smakelijke winstweg: 

[29.Dh5 Tde7 30.Pf3 Ld7 31.g6 Tf6 

32.Dxh7+ Txh7 33.Txh7+ Kg8 34.Th8+ 

Kg7 35.T1h7+ Kxg6 36.Ph4+ Kg5 

37.Tg8+ Kf4 38.Tg3 En mat in 5. Om je 

vingers bij af te likken...] 29...Txd6 30.Pf3 

Te6? Deze zet is er teveel aan. Maar alter-

natieven leiden op den duur ook tot de Gro-

te Schemering waarin in de verten de wan-

hopige jeremiades opklinken van dolende 

en verloren geesten... [30...Te7 geeft nog 1 

waterkansje want wit moet scherp spelen. 

Rybka weet het allemaal wel: 31.Pxe5 

Txe5 32.Txh7+ Kg8 33.Th8+ Kf7 34.f4 

Te7 35.T1h7+ Lg7 36.e5 Txd3 37.cxd3 En 

nog steeds houdt de wanhopig roepende 

drenkeling het hoofd boven water.] 31.g6 

Zwart geeft het op 1–0 
 

Wegens: 

 

 
 

 De zwarte zit op zaad… 

1-0 



 25 

  Een bijzondere casus van betrokkenheid 

betreft het acteren van Hans van Mulekom. 

“Hoezo?”, wil u weten? Welaan; de oud-

Venlonaar & oud-Arxenaar was ’s morgens 

om vijven teruggekeerd van een verblijf in 

China. Niet naast de deur! En zat zo’n 8 

uur later –niets aan het handje- Pierre Jas-

pers het schaakleven zuur te maken. 

 

Bord 8  

 

□ Pierre Jaspers (1935) 

■ Hans van Mulekom (1803)  
 

A 51, Boedapester gambiet, Fajarowicz var 
Lichte commentaar: Nico, Rybka 4 

 

1.d4 Pf6 2.c4 e5 Het Boedapester gambiet 

werd o.a. onderzocht door de Hongaarse 

schaker Gyula Breyer. Hoewel de eerste 

partij met dit gambiet al in 1896 werd ge-

speeld, werd het pas in 1918 populair toen 

Milan Vidmar ermee won. Tegenwoordig 

wordt het nog maar zelden gezien. Omdat 

het pionoffer slechts tijdelijk is, wordt deze 

opening ook wel de Boedapester verdedi-

ging genoemd. Indien wit het offer weigert, 

heeft hij niet meer dan gelijk spel. 3.dxe5 

Pe4 4.Pf3 b6 een variantje uit huize van 

Mulekom. Effe kijke… 

 

 
 

5.a3 Natuurlijk dringt hier 5.Dd5 zich op. 

Gaat daar niet materiaal verloren? Neen. 

Zwart pareert:   [5.Dd5 Lb4+ 6.Ld2 Pxd2 

7.Pbxd2 Pc6] 5...Lb7 6.Lf4 g5 7.Le3 Lg7 

8.Pbd2 Pxd2 9.Dxd2 h6 10.0–0–0 Pc6 
11.h3 Pxe5 12.Pxe5 Lxe5 13.Ld4 d6 

14.Lxe5 dxe5 15.Dxd8+ Txd8 16.Txd8+ 
Kxd8 17.e3 c5 18.f3 Ke7 19.h4 f6 20.Kd2 

Td8+ 21.Ke1 Td6 22.Le2 a5 23.Th2 Lc6 

24.Ld1 Kf7 25.g3 Kg7 
 

 
 
In een slaapverwekkend eindspelletje is 

Pierre ingedoezeld, want speelt: 26.Ke2? 

Lxf3+! 27.Kxf3 Txd1 28.hxg5 hxg5 
29.Ke4 met winnend voordeel meldt R. 

Deep 4. Td6? Da’s te passief. Een illustra-

tieve actieve weg is: [29...Tg1 30.Td2 Txg3 

31.Td6 g4 32.Txb6 Tf3 33.Ta6 Tf1 

34.Ta7+ Kg6 35.Ta8 en de zwarte dreumes 

op g4 beslist de pot.] 30.b4 axb4 31.axb4 

cxb4 32.Tb2 Kg6 33.g4 Kf7 ½–½ 
Knap werk. De jetlag wel overwonnen. 0-1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ik ben trekvogel af. Die jetlags hingen me de babbelaar uit!” 
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  Ja, hulde aan onze man uit Nieuwstad! En 

dat geldt dan maar gelijk voor die andere 

Hans. Hij bekroonde een puik seizoen met 

een zege op de –inderdaad op papier zwak-

ste- Brabantse Karg. Dit leverde hem de 9
de

 

plaats op op de ranglijst der best 3
de

 klas 

scorenden met een TPR van 2003. Fraai! 

 

Bord 5  

 

□ Hans Everaars (1880) 

■ Karg Brunner (1736)  
 

C 40, onregelmatig, later Philidor 
Lichte commentaar: Hans, Nico, Rybka 4 

 

1.e4 e5 2.Pf3 De7 
 

 
 

Hans: “Een vreemde verrassing, die meteen 
een zwakke indruk van de tegenstander gaf. 
Die zei achteraf dat hij niets anders wil 
spelen want zo doet hij het met wit ook .... 
Nou vooruit, maar waarom dan zo lang 
erover gedacht ? Gepokt en gemazeld door 
het vele verliezen van winststellingen hield 
ik mezelf voor om heel objectief en 
aandachtig te spelen, en niet te denken dat 
je zoiets eventjes weerlegt. Gewoon je best 
doen. Ik speelde nu zonder theoriekennis.” 

3.Pc3 c6 4.Lc4 d6 5.h3 g6 6.d4 Lg7 

7.dxe5 dxe5 8.0–0 Ph6 9.Le3 f6 10.Dd2 

Pf7 11.Tad1 Pd7 12.Ph2 Pf8 13.f4 Le6 
14.Lxe6 Pxe6 Diagram, vrienden! 

 

 
 
Nico: ” Zwart heeft zich nog redelijk op de 

been gehouden en Hans moet nu krachtig 

doorgaan. Dat doet ie.” 15.f5 Hans:” Na-
gelt ook pion f6 op zijn plaats. Zwart blijft 
moeizaam staan en nu komt dan voor wit 
het eerste concrete resultaat: zwart kan het 
beste zijn paard naar f4 of d4 spelen, dat 
kost een pion maar hij komt dan een beetje 
vrij. De zwartspeler zelf voelde zijn paard-
zet als een domme fout, maar het is het ge-
ringste der kwaden. Geen materiaal kost 
15. .. Pf8 maar het blijft zo passief.”   
Pd4 16.Lxd4 Td8 17.Df2 exd4 18.Txd4 
gxf5? Hans:” Na lang denken (alweer) 
gaat zwart hier toch echt over de schreef. 
Simpel 18. .. 0-0 en wit heeft allerlei goede 
zetten, maar volgens Deep Rybka 4 niets 
beslissends. Een voorbeeld: 19. Txd8 , 
Txd8  20. Dxa7 , Db4 en zwart kan vechten.  
Na de partijzet kan zwart niet met een toren 
op d8 terugnemen - en er is geen andere 
goede manier.  Zijn nadeel is doorslagge-
vend geworden.” 19.Txd8+ Kxd8 20.Dxa7  
Nico: ”En zo gaat de tweede pion verloren. 

En hoewel Hans niet altijd de meest com-

fortabele winstweg bewandelt, kan Karg 

zijn ultieme lot niet ontlopen. Voor de lief-

hebbers de rest:” Kc7 21.Da5+ Kb8 

22.exf5 Lf8 23.Pg4 h5 24.Pf2 Tg8 25.Pfe4 

Pe5 26.Td1 Lh6 27.Kh1 Pc4 28.Dc5 Dxc5 
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29.Pxc5 Pe3 30.Td7 Pxf5 31.Txb7+ Ka8 

32.P3a4 Pg3+ 33.Kh2 Pf1+ 34.Kg1 Le3+ 

35.Kxf1 Lxc5 36.Pxc5 Tg5 37.Tf7 Txc5 
38.Txf6 Txc2 39.Tf2 Tc5 40.Ke2 Tg5 

41.Ke3 Kb7 42.Kf4 Td5 43.g4 1–0 
 

  Een aai over de bol plus dikke pluim gaat 

eveneens richting Stephan. Die het gehele 

seizoen op bord 1 de harde klappen zat op 

te vangen. En meer dan dat. In de slotronde 

werd de Oosterhoutse topscorer Maykel 

aan de zegekar gebonden. 

 

 

Bord I  

 

□ Stephan Thijssen (2023) 

■ Maykel Smits (2135)  
 

C 63,Spaans, Jaenisch variant 
Lichte commentaar:  Nico, Rybka 
 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 f5 Hiermee spelen 

we het Jaenisch gambiet. Ook wel als Sch-

liemann verdediging opgevoerd. Statistiek: 

Winst wit 43%, zwart 28%.  4.Pc3 fxe4 

5.Pxe4 Pf6 6.d3 Slapjes. Meer power met: 

[6.De2] 6...d5 7.Pg3 Ld6 8.0–0 0–0 9.h3 

Pd4 10.La4 Pxf3+ 11.Dxf3 Pe4 12.De2 

Pxg3 13.fxg3 Txf1+ 14.Dxf1 Lc5+ 15.Kh2 
c6 16.De2 Df6 17.Ld2 Tot zover hebben 

beiden evenwichtig geopereerd. Maar dan 

krijgt Maykel een dipje... Stelling ptvrdr…! 

 

 

17...e4? De Brabantse topscoorder maakt 

een slippertje in de bocht. 18.dxe4 Dxb2? 

En nog maar een van de sortering: "Niet 
doen, er zijn betere zetten". 19.exd5! Hé! 

Kan die Maykel nou niet gewoon slaan op 

a1!? Een volvette toren maar liefst! Dat 

was inderdaad het beste geweest; dat heeft 

u goed in de smiezen! Eens zien hoe dat 

dan verder gaat kunt u na zwarts volgende 

zet. 19...Lg4 Maar dit wordt door de Ven-

lose routinier hard afgestraft. Maar nog 

even die analyse. Diagram!  

 

 
 

[19...Dxa1 20.De8+ Lf8 21.Lb3 Df6 

22.d6+ Kh8 23.Lg5 Df2 24.d7 Lxd7 

25.Dxa8 Dc5 26.Le3 De7 27.Dxb7 Dxe3 

28.Dxd7 De7 29.Dxc6 g6 30.Dc3+ Lg7 En 

met de lopers van ongelijke kleur is het nog 

niet zo simpel... kan je dit winnen?] 
Analysedia s’il vous plait. Astublieft, ja. 
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20.De1 Maykel is nu reddeloos verloren. 

Wijkt de loper op g4, volgt Lc3 en De5 met 

een tomeloze alles en iedereen vernietigen-

de aanval. Ld4 21.Tb1 Dxa2 22.Lb3 Da6 

23.De4 1–0 
 

Bravo! 

 

 
“Och, Maykel, geintje. Pilsje?” 

 
 

  Afrondend des Tijgers pot. Een curieus 

geval ditmaal! En nieuwsgierige Agen on-

der u vragen weer: “Waarom Nico? Wat is 
er gebeurd?  Vertel!”  

  Goed dan. Voor deze keer.  

  Geert was, als laatste,  doende bij een 4-3 

achterstand, om in ieder geval nog een 

draw te bewerkstelligen. Onze Tegelse 

Caruso
5
 had zich gaandeweg een uitsteken-

de stelling verworven. Mist zelfs op zet 27 

een directe winst! (Zie diagram verderop)  

Zo ver zo goed. Maar dan volgt er op 

zwarts 39
ste

 …Tg1+ een zet die het daglicht 

niet verdragen kan.  

Er volgt nl.: 40.Kc1-a2 !!?? 

Een koning als paard! Det kin toch neet… 
Wat bleek? Een naderhandse explicatie van 

Geert leerde me, dat zijn contrahent ergens 

tijdens de pot enige stukken had gehorizon-

taliseerd. En weer rechtgezet. En kennelijk 

                                                 
5
 Enrico Caruso (Napels, 1873-1921) was een van de 

beroemdste tenoren in de geschiedenis van de opera 

daarbij Zijne Blanke Majesteit en passant 
maar 1 veldje ter linker had verplaatst… 
Tja! Enig retrograde analysewerk mijner-

zijds doet vermoeden, dat het vergrijp zo 

rond zet 20 heeft plaatsgevonden. Ziet u 

hiertoe mijn opmerking na zet nr. 23.  

 

Bord 4  

 

□ Henk-Jan Janssen (2073) 

■ Geert Hovens (2039)  
 

B 02, Aljechin, what else? 
Lichte commentaar:  Nico, Rybka 

 

1.e4 Pf6 2.Pc3 d5 3.exd5 Pxd5 4.Lc4 Pb6 

5.Lb3 c5 6.Dh5 e6 7.d3 Pc6 8.Lg5 Le7 
9.Pe4 Lxg5 10.Pxg5 g6 11.Dh6 Df6 12.0–

0–0 Ld7 13.Pe4 De7 14.Pf3 0–0–0 15.De3 
[15.Dg5] 15...f5 16.Peg5 Pd4 [16...Tde8] 

17.Dd2 Pxb3+ 18.axb3 h6 19.Ph3 Lc6 
20.Pe5 Lxg2 Hallo! Ja, diagram! 

 

 
 
Door het weifelende spel van de Witte Da-

me (15.De3, 17.Dd2) heeft Henk-Jan zijn 

voordeel kwijtgespeeld. Sterker, steekt zich 

nu in de schulden... 21.Pf4? Slecht bere-

kend door H.J. [21.Pxg6 Df6 22.Pxh8 

Lxh3=] 21...Lxh1 22.Pfxg6 Df6 23.Txh1 
Vanaf hier moeten we er waarschijnlijk 

rekening mee houden dat door het bewegen 

van de d-toren de witte Monarch is geval-
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len en herschikt naar b1. 23...Th7? 

[23...Thg8 is winnend. 24.Tg1 Pd7 25.Pxd7 

Txg6! 

Ik eis hier een analysediagram. Nu! 

 

 
 

Dat kan natuurlijk slechts wanneer Zijne 

Witte Majesteit op c1 vertoeft. 26.Pxf6 

Txg1+] 24.f4 Tg7 25.Tg1 Tdg8 26.Da5 

Pd7 27.Pxd7 Kxd7? Waat? Wie? Woar? 

 

 
 
In de jungle staat vastgesnoerd aan 1 paal-

tje 1 sappig geitje klaaglijk te blaten. Mèè-

èhhh, mèèèèèhhh, … De grote sterke tijger 

komt langs en –wantrouwig?- sluipt eraan 

voorbij. Hij had moeten toebijten: 

[27...Dd4 Curtains! Dubbbbelaanval!  

28.Dxc5+ Dxc5 29.Pxc5 Txg6] 28.Pe5+ 

ontsnapt…Kd6 29.Pc4+ Kd5 30.Txg7 

Txg7 31.Dxa7 e5? 32.Pb6+ Kc6 33.fxe5 
[33.Pc4 Kd5 34.Pe3+ Kc6 35.Da4+ Kd6 

36.Db5] 33...Dxe5 34.Pc4 Dc7 Met de ko-

ning op c1, was het nu mat in 1 geweest: 

De1 # 35.Da4+ Kd5 36.Pe3+ Ke6 

37.Dc4+ Kd7 38.Da4+ Kd8 39.Pxf5 Tg1+  

 

 

 

Hier kwam dus het verbluffende: 40.Ka2! 

Wat de kwestie nog krokanter maakt is de 

reconstructie na de tijdnoodfase. De zaken 

worden op een belendend bord nagevlooid. 

Maar kennelijk niet vanaf zet 1. Dan was 
de omissie zeker aan het daglicht gekomen. 
En dan? Ach, ik ben geen groot kenner van 
de reglementen ter zake. Wie het weet moet 
het mij maar mailen. Nou, de illegale stel-
ling dan maar: 
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40.Ka2 Dd7 (Db6 en zwart kan nog voor 

de winst gaan + 1.19). 41.Da8+ Kc7 

42.Da5+ b6 43.Da7 Ke8 44.Da8+ Kc7 
45.Da7+  ½- ½ 
Iets voor Krabbé’s rariteitenkabinet?  

 

Daarmee werd dus de fatale eindstand be-

reikt: 

 

D4 vs. Venlo II: 4,5 – 3,5 

 
Het ingetogen wenen nam een aanvang. 

Beu!! 

 

Gedétailleerd: 

 

1. Maykel Smits – Stephan     0-1 

2. Joost Sips – Bas      1-0 

3. Robbert van Vossen – Frans  ½ 

4. Henk-Jan Janssen – Geert      ½ 

5. Karg Brunner – Hans E.      0-1 

6. Marc Caluwe – Marc       1-0 

7. Ruud Goverde – N.       1-0 

8. Pierre Jaspers – Hans van M.  ½ 

 

De eindstand: 
 

 
Klasse 3H Mp Bp 

1. Geleen  
17 48 

2. Paul Keres 2  
15 49½ 

3. HMC Calder 3  
11 36 

4. Dubbelschaak '97 
10 38½ 

5. RSC "t Pionneke 
9 34½ 

6. De Combinatie  
8 34½ 

7. SMB  
8 32½ 

8. D4 
7 32½ 

9. Venlo 2 D 4 29½ 

10. Veldhoven 2 D 1 24½ 

 
  Wij danken eenieder op voorhand voor 

het te betonen medeleven in de vorm van 

bemoedigende woorden, een drankje aan-

geboden of anderszins. Het ga u goed. 

 

W.G. Nico 

 

 

p.s. 

 

  Dat de voorafgaande gebeurtenissen geen 

invloed hadden op het fysieke welbevinden 

van mijn teammaats, werd die avond bij de 

lokale Indiër “SITTAR” bewezen. 

Er werd geschranst en geproost dat het 1 

lieve lust was. Met voor de lui uit het land 

van ‘Chaturanga’
6
 collaterale schade: ge-

deeltelijk gehoorverlies. 

Immers de oren van het hoofd gegeten… 

 

 

 
Indiaas restaurant! 

 

Ach, schaken. Soms meer last dan lust. 
 

                                                 
6
 Chaturanga→sanskriet: चतुर�ग was een Indiaas bord-

spel dat als voorloper geldt van ons moderne schaak. Het 

werd al in de 6
de

 eeuw gespeeld. 
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EINDSTAND INTERNE COMPETITIE  Door Geert Hovens 
De stand na 29 april 2012 

 

Leeuwen 

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

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

2 Smeets W 0,5   0  0  0  0  0 0 0,5D 10 

3 Strijbos M 0,5 1     1  2 2 1 1,5 9K 10 

4 Bergmans D 1 2  0    1 0 1 0  5 10 

5 Van Gool H 0,5  1  0  0   2 1 2 6,5 10 

6 Vd Grinten B 1  1  0 1 0   1 1  5 10 

7 Everaars H 0,5  2 0 1 0 0   0,5  4D 10 

8 Smith Th 0,5 1 0,5 1  0 1  0,5    4,5 10 

 

Tijgers 

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

1 V. Mulekom H          0D 0 

2 Van Leipsig G    0,5 0 0  0  0,5 0,5 1,5D 11 

3 Roberts R  1,5    1 0,5  1,5 0,5 0  5 11 

4 Thijssen S   1 0    0 0 1  0 2 6 

5 Hovens G   2  1,5  1   2 1 1,5 9P 11 

6 Borghouts H   2  0,5 1 0   0,5  1,5  5,5 11 

7 Van der Hoogt N   1,5 1,5 0 1 1,5    1,5  7P 11 

8 Van der Lee M  1,5 2  1  0,5 0,5  0,5    6 11 

 
Olifanten 

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

1 De Laat J    1,5 1  0,5 1 0,5  0  0,5 5 10 

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

3 Vink R 1 0,5    1,5  0,5  0,5 1 0,5 5,5P 10 

4 Vermulst W  1,5 0 0,5    1 0,5 1 1  5,5 10 

5 Clabbers S 0 0  0,5  0   1  1,5  0 3D 10 

6 Dael M  0,5 0  0,5 0,5 1    2 1,5 6 10 

7 Jacobitz K  1 0,5 0 0 0,5  0   2  4D 10 

8 Kappert D 0,5 1 0,5 0  2 0,5  0   4,5 10 
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Buffels 

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

1 Heemskerk F   1 0,5 0,5 0,5 0,5 0  1 4 10 

2 Schmitz W 1    2 1 1   2 1 1 9P 10 

3 Lietz B 1,5  0    1 0,5  0,5 1 0,5  5 10 

4 Kuijpers T 0,5 0 0    1 0 1 1  3,5D 10 

5 Kuntzelaers P 0,5 0 0,5 1   0,5  0 0,5 3D 10 

6 In 't Veld G  1,5 0  1,5 1 0,5    1  0,5 6P 10 

7 Munten Sj  1 0 0 1 2 0     1 5 10 

8 Burgmans A 0 0 0,5  1  1,5 0,5 1    4,5 10 

 

Struisvogels 

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

1 Oosterbaan G   1 0,5  1 1 2   2 1 8,5P 10 

2 Keimpema P 0   1,5 2  0,5   1 0 0,5 5,5 10 

3 Wuts H 0,5 0,5    2 1  0  0,5 0 4,5D 10 

4 Esmati D  0 0  0    0 0  0 0  0D 10 

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

6 Jacobs B 0  0  1 1  1    1,5 0,5  5 10 

7 Kempen J  0 1 0,5  1 0,5 0,5   1  4,5 10 

8 Joosten JP 1 0,5 1 1  1  1,5  1    7P 10 

 

Goudvinken 

No. Naam 1 2 3 4 5 6 totaal part. 

1 Verplakke J   0,5 0,5  1   0 2 8 

2 Timmermans P 1,5   2  2    0 5,5P 8 

3 Blankertz H 1,5 0   1    1 3,5 8 

4 Van Boekhold P  1 0  1     0 2 8 

5               0 0 

6 Smith P 2 2  1 2     7P 8 
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De Venlose Schaakvereniging nodigt alle schaakliefhebbers uit voor het: 

Vlaaientoernooi 
 

Datum:      Zaterdag 2 juni 2012 
 
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 mei 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. 
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BOEBS COLUMN 
 
Seizoen 2011 – 2012 
 
Door Boeb Jacobs 
 
 
 
 

 

 

Om te schrijven moet je studeren. Om te 

schaken moet dat ook. En wij de spelers 

van het derde, hebben dat niet of te weinig 

gedaan. Anders is het niet te verklaren dat 

wij in vrijwel alle wedstrijden geen andere 

rol dan die van puntenleverancier hebben 

gespeeld. 

Door op de slotdag te winnen van Helden, 

dat in feite te zwak was voor de eerste klas-

se, konden we nog net de rode lantaarn aan 

hun overdragen. Jos Kempen speelde in die 

laatste wedstrijd een heldenrol. Door in een 

mum van tijd zijn 

tegenstander van 

het bord te vegen 

zorgde hij voor 

het beslissende 

punt.  

 

Een gezegde in de sportwereld is dat als de 

resultaten afhankelijk zijn van de zwakte 

van je tegenstander je progressie wel kan 

vergeten. En enige progressie heeft het der-

de nu juist nodig om het komende seizoen 

beter voor de dag te komen. Aan inzet, 

goede wil en complete bezetting heeft het 

niet gelegen, maar dat was allemaal niet 

voldoende om de 500 elopunten die we 

gemiddeld te kort kwamen te compenseren.  

 

Om over nederlagen te schrijven heb je 

moed en schrijftalent nodig. Ik ga het dus 

niet over de andere uitslagen hebben, die 

waren alleen interessant voer voor diegenen 

die de melancholie van het verliezen weten 

te waarderen. 

Afgezien van de resultaten was het weer 

een fraai schaakseizoen waarin we veel 

oude bekenden ontmoetten en soms ook de 

allernieuwste generatie tegen kwamen. Zo-

als de keer dat we tegen Ultimo Vero 1 

moesten spelen. Het begon er al mee dat de 

Tom Tom van onze chauffeur de weg kwijt 

was. Door regelmatig de plaatselijke be-

volking te consulteren en via een groot deel 

van de Limburgse toeristen routes bereikten 

we toch nog op tijd de plaats van bestem-

ming. Het bleek een schoolgebouw te zijn  

met de uitstraling van een KGB gevange-

nis. Dat had voor ons een waarschuwing 

moeten zijn, maar toen wisten we nog niet 

dat de wedstrijd een martelgang zou wor-

den. Het team van onze tegenstanders was 

geheel samengesteld uit aanstormend 

jeugdtalent uit Nederland en Belgie. Ze 

werden begeleid door coaches die zich ge-

droegen alsof ze toekomstige grootmeesters 

persoonlijk het leven hadden geschonken. 

Wat trouwens voor een deel ook het geval 

bleek te zijn. 

 

Een dieptepunt was de gebroken pols van 

onze sportieve voorzitter. De blessure liep 

hij op tijdens het schaatsen. Over ijspret 

gesproken, veel gelachen is er ook, al was 

het een enkele keer uitlachen. Op een com-

petitie zondag hadden we afgesproken om 

bij het station van Venlo bij elkaar te ko-

men om vandaar met twee auto’s verder te 

reizen. Toen ik aan kwam lopen stonden er 

twee auto’s te wachten. In de eerste auto 

meende ik de indrukwekkende torso van 

mijn captain te herkennen. Met mijn hoofd 

al bij de schaakpartij stapte ik in: “Wat 

komt U doen?”, vroeg een onbekende stem. 

Net voordat ik wilde zeggen:  ”We gaan 

toch zeker schaken”,  had ik mijn vergis-

sing in de gaten. Onderweg barstten mijn 

teamgenoten regelmatig en zonder enige 

aanleiding in lachen uit. 

 

Ondertussen wordt er achter de schermen al 

weer aan een nieuw schaakseizoen gewerkt. 

Spelers die voor ons een versterking zijn 

hebben informeel laten weten mee te willen 

doen. De toekomst ziet er goed uit voor het 

derde. 
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De Parel van Zandvoort.  

      

Door   Kim Clabbers 
 
Eind april zat mijn werk erop in Oekraïne 

en ben ik weer verhuisd naar Venlo.  Met 

veel plezier doe ik mee aan het Open Rabo 

Kampioenschap. Tijdens de eerste ronde 

kon ik goed merken dat ik al een jaar geen 

lange partij meer heb gespeeld. Het was 

lastig om 3-4 uur lang de concentratie vast 

te houden. Amateurs spreken trouwens bij 

een lange partij altijd over een  “echte”  

partij, terwijl de profi´s het dan hebben 

over “Classical Chess”. 

Tijdens deze eerste ronde had ik het voor-

recht te spelen naast dhr. Jacob Woudstra 

uit Bergen, die in een ver verleden als 

Kampioen van Zeeland mocht deelnemen 

aan het Nederlands Kampioenschap en daar 

remise wist te maken tegen niemand min-

der dan Max Euwe.   

Op dit moment vindt er in Moskou een WK 

match plaats tussen uitdager Boris Gelfand 

en Viswanathan Anand. De tussenstand is 

nu 2-2 na 4 remises en het verwachte 

vuurwerk komt hopelijk nog. 

Deze twee zaken brachten me op het idee 

om een column te wijden aan één van de 

bekendste en belangrijkste partijen uit de 

Nederlandse schaakgeschiedenis, namelijk 

De Parel van Zandvoort. Dit was de 26
e
 

partij tijdens de match Euwe-Aljechin (to-

taal 30 partijen) en werd gespeeld op 3 de-

cember 1935. Na deze overwinning van 

Euwe kon Aljechin (correcte russische uit-

spraak is Aljochin) zich niet meer herstel-

len (tussenstand 14-12 voor Euwe) en ver-

loor hij de titel. Grootmeester Tartakower, 

die als journalist de partij versloeg, gaf de 

benaming  De Parel van Zandvoort. Iedere 

Nederlandse clubschaker moet deze partij 

toch minstens één keer in zijn leven hebben 

nagespeeld (Euwe met wit): 

1.d4, e6 2.c4, f5 3.g3, Lb4+ 4.Ld2, Le7 

5.Lg2, Pf6 6.Pc3, 0-0 7.Pf3, Pe4 8.0-0, b6 

9.Dc2, Lb7 10.Pe5, Pxc3 11.Lxc3, Lxc2 

12.Kxg2, Dc8 13.d5, d6 14.Pd3, e5 

15.Kh1, c6 16.Db3, Kh8 17.f4, e4 18.Pb4 
(wit dreigt met 19.dxc6, Pxc6 20.Pd5 posi-

tioneel voordeel te halen) 18...,c5 19.Pc2, 

Pd7 20.Pe3, Lf6 (diagram 1)  

 

 
 
21.Pxf5 één stuk voor drie pionnen! 

21...,Lxc3 22.Pxd6,Db8 23.Pxe4,Lf6 

24.Pd2,g5 25.e4, gxf4 26.gxf4, Ld4 27.e5, 
De8 28.e6, Tg8 Wit mag niet slaan op e7 

vanwege te grote druk na De2. 29.Pf3,Dg6 
30.Tg1 (30.Pg5,Pe5 met sterk tegenspel 

van zwart) 30...,Lxg1 31.Txg1,Df6 (sterker 

is Df5 blijkt uit latere analysen) 32.Pg5  

(diagram 2) 

 

 
 

Een beroemde stelling die in 2001 op een 

Nederlandse postzegel werd gedrukt. 

32...,h6 is nu wegens 33.Pf7+,Kh7 

34.Dd3+,Tg6 35.Pe5,Pxe5 36.fxe5,Dg7 

37.h4,h5 38.d6 te zwak. 
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32...,Tg7 33.exd7,Txd7 34.De3,Te7 
34...,Dxb2 wordt met 35.De5+ beantwoord. 

35.Pe6,Tf8 36.De5,Dxe5 37.fxe5,Tf5 
38.Te1,h6 39.Pd8,Tf2  Op 39...,Tfxe5 

volgt 40.Txe5, Txe5 41.Pf7+ en 42.Pxe5 

40.e6, Td2 Een hangpartij met duidelijke 

winst voor Euwe. 41.Pc6,Te8 42.e7,b5 

43.Pd8,Kg7 44.Pb7,Kf6 45.Te6+,Kg5 
46.Pd6,Txe7 47.Pe4+, en Aljechin gaf op. 

Nederland vierde feest!!!  

 

 Postzegel ter herdenking van het 75-jarig 

jubileum. 

 

 

  

Een bezoek aan het graf van Aljechin in 

Parijs 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Van de redactie:  Bron  AD 
 

 
Boris Gelfand en Viswanathan Anand tijdens de 
vierde partij. 

 

 

In de schaaktweekamp om de wereldtitel 

tussen regerend kampioen Viswanathan 

Anand en Boris Gelfand heerst ook na de 

vierde partij nog evenwicht. Na 3 uur, 

waarin 34 zetten werden gedaan, stelden 

beide grootmeesters uit respectievelijk In-

dia en Israël vast dat er in de stelling van 

gisteren geen beslissend voordeel te be-

speuren viel. Voor de vierde keer op rij be-

sloten ze in de Tretjakov-galerie in Moskou 

remise. 

 

Gelfand speelde met wit en volgde tot de 

negende zet het verloop van de tweede par-

tij. Door een manoeuvre met zijn dame 

probeerde hij de zwarte verdediging onder 

druk te krijgen. In zijn poging iets te force-

ren gebruikte de uitdager aanzienlijk meer 

bedenktijd dan Anand. De titelverdediger 

haalde de angel uit de partij door een flinke 

afruil van stukken. 
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NOTULEN  

VOORJAARSVERGADERING  

3 MEI  2012  

IN CLUBLOKAAL LIMIANZ 

 
Afgemeld: H. van Mulekom,  H. Everaars,  

J. de Laat,  H. van Gool,  R. van Gool 

 

Aanwezig zijn 25 leden. 

 

1) Opening 
 

Voorzitter A. Burgmans heet alle aanwezi-

gen van harte welkom, in het bijzonder de 

ereleden H. Borghouts, H. van Spijk en B. 

van der Grinten, en leden van verdienste 

mevr. T. Kuypers en N. van der Hoogt. 

Hij merkt op dat in deze vergadering geen 

besluiten worden genomen, maar dat ge-

dachtevorming centraal staat. 

Vervolgens staat hij even stil bij gebeurte-

nissen in de afgelopen periode. 

 
Interne competitie 
Maarten Strijbos is wederom clubkampioen 

geworden (en winnaar van de Leeuwen) ! 

De overige groepswinnaars zijn Geert Ho-

vens (Tijgers), Hans Leenders (Olifanten), 

Willy Schmitz (Buffels), Gerben Ooster-

baan (Struisvogels) en Peter Smith (Goud-

vinken). 

 
Externe competitie 
Het afgelopen seizoen was wat minder 

succesvol: 

Venlo 1 (2
e
 klasse KNSB) begon goed 

maar moest uiteindelijk met een 4
e
 plaats 

genoegen nemen. 

Venlo 2 (3
e
 klasse KNSB) kon degradatie 

helaas niet voorkomen en zal het volgend 

seizoen dus weer in de promotieklasse van 

de LiSB moeten proberen. 

Venlo 3 (1
e
 klasse LiSB) had het moeilijk 

maar handhaaft zich waarschijnlijk. 

Venlo 4 (2
e
 klasse LiSB) wist twee 

matchpunten te vergaren, een duidelijke 

verbetering te opzichte van vorig seizoen ! 

Verder heeft Mart Nabuurs een 

meesternorm behaald door zijn score in de 

externe competitie bij Stukkenjagers 

(Tilburg) in de Meesterklasse. Applaus ! 

 

Ingekomen stukken: 

Afmeldingen zie boven. Verder is er een 

mailbericht van J. de Laat over de 

kleurverdeling bij de play-offs. Dit komt in 

het vervolg aan de orde. 

 

2) (Reglement) Interne competitie 
 

Als inleiding merkt A. Burgmans op dat 

afgelopen seizoen is gespeeld in groepen 

van 8 met play-offs. De reden hiervoor was 

om de spanning erin te houden, na de 

kritiek van vorig jaar. 

Wedstrijdleider G. Hovens meldt dat de 

play-off is opgenomen in het reglement  

(Art. 5). Knelpunt hierbij is dat alle partijen 

uit de voorronde gespeeld moeten zijn 

voordat de play-off ingedeeld kan worden. 

In de praktijk blijkt dit moeilijk 

realiseerbaar. De wedstrijdleider zal dan (in 

overleg met de spelers) een beslissing 

moeten nemen. 

J. de Laat (via mail), G. van Leipsig en E. 
Schouten hebben opmerkingen over de 

kleurverdeling bij de play-offs. G. Hovens 

antwoordt dat het bestuur dit nog eens zal 

bekijken. 

N. van der Hoogt vraagt of het systeem als 

geheel nog ter discussie staat. 

A. Burgmans antwoordt dat dit later ter 

sprake komt. 

G. Hovens merkt verder op dat de indeling 

op rating is afgeschaft. Er zal voortaan bij 

zowel de najaars- als voorjaarsgroepen 

promotie-degradatie worden toegepast. 

Bij instromen van nieuwkomers zal het 

bestuur beslissen over eventuele extra 

degradatieplaatsen. 

P. Smith merkt op dat de groepsgrootte 

even kan blijven als het aantal 

promotie/degradatieplaatsen afhangt van de 

groep van bestemming. 
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M. van der Lee voegt eraan toe dat 

gestreefd moet worden naar even groepen 

van gelijke grootte. 

A. Burgmans: bij Art. 16 moet toegevoegd 

worden dat de speler minder dan de helft 

van de partijen heeft gespeeld. 

G. van Leipsig merkt op dat een speler van 

Venlo 4 bij verlies tegen iemand zonder 

rating 10 ratingpunten verliest (voor de 

interne rating). Afgesproken wordt om in 

zo'n geval voortaan geen punten meer af te 

trekken. 

G. in 't Veld vraagt zich af waarom er 

verschillende club- en KNSB-ratings 

moeten zijn. Kunnen interne partijen niet 

meegeteld worden voor de KNSB ? 

G. Hovens antwoordt dat dit niet wenselijk 

is. Het betekent veel werk en sommige 

spelers hebben er bezwaar tegen, zo is in 

het verleden gebleken. 

P. Smith stelt voor om om de interne rating 

periodiek aan te passen aan de KNSB-

rating. Het bestuur zal dit bekijken. 

 

A. Burgmans stelt nu de principiële vraag: 

gaan we door met dit systeem ? 

P. Timmermans vindt het systeem op zich 

goed maar vraagt of de laatste groep niet 

groter gemaakt kan worden gezien het 

aantal afmeldingen. 

A. Burgmans vraagt of het krachtsverschil 

dan  niet te groot wordt. 

Voor P. Timmermans is dit geen bezwaar. 

G. in 't Veld merkt op dat er in het huidige 

systeem meer spanning is. Dit is positief. 

Aan de andere kant zijn er te weinig 

wedstrijden. 

N. van der Hoogt kan zich bij dit laatste 

aansluiten. Er wordt te weinig gespeeld en 

men blijft thuis als er geen ronde is. Hij 

stelt voor om net als vroeger weer een 

laddercompetitie te organiseren waarvoor 

men zich kan opgeven. 

Een ander idee is om de groepen groter te 

maken. 

P. Timmermans vraagr of er bij die 

laddercompetitie in klassen wordt 

ingedeeld. 

A. Burgmans trekt de conclusie dat het 

huidige systeem kan worden gehandhaafd 

maar dat er wel meer speeldagen moeten 

zijn. 

 

3) Rondvraag 
 

Penningmeester P. Thijssen heeft twee 

zaken: 

Schaakclub Turm uit Krefeld organiseert 

een toernooi tijdens de Pinksterdagen.  

De affiche heeft hij ter inzage. 

Verder meldt hij dat kiencommissie Anko 

het wenselijk vindt dat onze club een keer 

present is op een kienavond. Het is van 

belang dat wij hieraan gehoor geven want 

Anko sponsort ons jaarlijks voor € 1500 

(naast de € 500 sponsoring van LimianZ).  

P. Thijssen heeft daarom als datum zondag 

3 juni geprikt. Hij vraagt de leden zich 

hiervoor aan te melden. 

G. Hovens heeft ook enkele punten: 

Het eerste betreft discipline: hij verzoekt 

witspelers om na afloop van de partij het 

materiaal op te ruimen en terug in de kast te 

leggen. Dit verzoek zal hij komende weken 

aan het begin van de clubavond herhalen. 

Verder deelt hij mee dat er nu 44 

aanmeldingen zijn voor het Venlo Open. 

Er wordt Zwitsers in één groep gespeeld, 

waarbij ratingprijzen te winnen zijn. 

Tenslotte verzorgt hij een kleine 

spoedcursus over het instellen van klokken. 

A. Burgmans merkt nog op dat het 

Vademecum nu verleden tijd is. Het 

reglement zal op de website komen. 

 

4) Sluiting 
 

Voorzitter A. Burgmans sluit de 

vergadering om 21.15 en nodigt de 

aanwezigen uit voor een potje schaak. 
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22
e
 Theo van Spijktoernooi in 

Venlo op zondag 15 april 
 

Door Bas van der Grinten 
 

Totaal 51 enthousiaste jeugdspelers wisten 

de weg naar dit toernooi te vinden, dat we-

derom plaatsvond in de prachtige accom-

modatie De Dörpel. Verheugend was dat er 

ook diverse deelnemers buiten Limburg 

van de partij waren (uit Wijchen en Hel-

mond). 

Verder verliep alles zoals gewoonlijk in 

een prima sfeer. 

  

Net als voorgaande jaren speelden de cate-

gorieën E t/m H in één groep van 22 deel-

nemers (precies evenveel als vorig jaar !). 

Ook werden weer 13 ronden Zwitsers ge-

speeld. 

In de jongste categorie (H) was er één deel-

nemer, Lobke Sterkendries uit Wijchen die 

in deze zware groep 5 punten wist te halen. 

 

In categorie G (4 deelnemers) stak Yannick 

Feenstra uit Tegelen ver boven de rest uit 

met maar liefst 11,5 uit 13. Hiermee werd 

hij ook gedeeld 1
e
 in de totale groep ! 

 

Laurens Ekker (Venlo) werd winnaar in de 

F-categorie (6 deelnemers) met de mooie 

score van 8 uit 13. De tweede en derde prijs 

waren voor resp. Victor Lucas (Leudal)  

met 7,5 punt en Emilie Guray (Pionneke) 

met 7 punt. 

 

Overtuigend winnaar in categorie E (9 

deelnemers) werd Siem van Dael (Leudal) 

met 11,5 uit 13. Goede tweede werd Quen-

tin Sterkendries uit Wijchen met 10,5 punt 

en derde Kevin Guray van Pionneke met 

8,5 punt. 

 

Categorie D bestond uit 14 spelers die een 

halve competitie (13 ronden) konden af-

werken. 

Winnaar met de mooie score van 12 punten 

werd Ischa Hoornstra van MSV-VSM. 

Julian de Ridder (Leudal) werd tweede met 

10 punten en Tomas Steenman (MSV-

VSM) behaalde met een half punt minder 

de derde plaats. 

 

In categorie C ook dit jaar helaas wat wei-

nig deelnemers (7). Hier werd een halve 

competitie gespeeld, gevolgd door een 

“playoff” (totaal 10 ronden). 

Grote winnaar met 10 uit 10 werd Luc Sol 

van Ultimo Vero, liefst 3,5 punt boven 

nummer twee Kevin Buijssers, eveneens 

van Ultimo Vero. 

De derde plaats was voor Dave Buggenum 

van Reuver met 6 punten. 

 

Categorie AB werd een prooi voor Hidde 

Dijktra (GESS) met een prachtige 100%-

score  

(7 uit7). Op twee punten afstand werd hij 

gevolgd door Naomi de Ridder (Pionneke) 

die weer een half punt meer had dan Sang 

Nguyen (Helmond). Deze groep telde 8 

deelnemers. 

 

De verenigingsbeker ging deze keer voor 

het eerst naar de Tegelse Schaakvereniging 

met 22 punten, een punt meer dan Hel-

mond. Daarachter volgden Leudal en Ulti-

mo Vero met 19 punten. 

 

Volgens planning begon de prijsuitreiking 

om 16.30. Hierbij werden de bekers uitge-

reikt door mevrouw Diny van Spijk. Daar-

naast ontvingen alle deelnemers een fraai 

boek en een oorkonde. 

We kunnen weer terugzien op een geslaagd 

toernooi. Hiervoor dank aan Mevrouw van 

Spijk, Gemeenschapshuis De Dörpel, alle 

medewerkers, begeleiders en deelnemers !
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Eindstanden 22e Theo van Spijktoernooi 15 april 2012   

Categorie AB 

Nr Naam   Score WP SB Rating TPR M/V 

                  

1 Dijkstra, Hidde GESS 7,0 21 21 1851 2294 M   

2 De Ridder, Naomi Pionneke 5,0 23 11,75 1719 1684 F   

3 Nguyen, Sang Helmond 4,5 23,5 11 1510 1616 M   

4 Ousmane, Tijany Helmond 4,0 24 10,5 1528 1616 M   

5 Clabbers, Sjors Venlo 3,0 25 4,5 1554 1434 M   

6 Claessen, Remco Leudal 2,0 26 5,75 1542 1286 M   

7 Vigneswaran, Harshanth GESS 1,5 26,5 3 0 1301 M   

8 Hodenius, Gijs GESS 1,0 27 2 1013 1090 M   

                  

Categorie  C   
  

Nr Naam   Score WP SB Rating TPR M/V 

                  

1 Sol, Luc Ultimo Vero 7 21 21 1235 1714 M   

2 Buijsers, Kevin Ultimo Vero 5,5 22,5 14,75 960 1103 M   

3 Kovacs, Famke Venlo 4 24 8,5 605 833 F   

4 Van Buggenum, Dave Reuver 4 24 7,5 0 819 M   

5 Dekker, Mats Tegelen 3 25 5,5 0 819 M   

6 Driessen, Gino Venlo 3 25 4,5 468 572 M   

7 Sivasubramaniam, Abilash Pionneke 1,5 26,5 2,75 0 742 M   

Categorie D  
  

Nr Naam   Score WP SB Rating TPR M/V 

                  

1 Hoornstra, Ischa MSV-VSM 12 79 68 923 1189 M   

2 De Ridder, Yulian Leudal 11 80 63,5 1052 1054 M   

3 Steenman, Tomas MSV-VSM 10,5 80,5 56,75 1017 997 M   

4 Pennings, Johnfoe Helmond 9,5 81,5 46,25 983 896 M   

5 Van den Reek, Marijn Helmond 7,5 83,5 31 824 724 M   

6 Van Dael, Rens Leudal 7 84 44,5 1038 954 M   

7 Ten Have, Dimitri Leudal 6,5 84,5 26,5 570 704 M   

8 Krowinkel, Koen Ultimo Vero 6 85 28 641 678 M   

9 Smeets, Bram Ultimo Vero 6 85 22,5 696 558 M   

10 Grigorjan, David Reuver 4 87 18,5 0 640 M   

11 Keus, Leendert Helmond 4 87 14,5 0 509 M   

12 Beeks, Stan Tegelen 3 88 11 0 509 M   

13 Bertrams, Tim Reuver 2,5 88,5 13 0 509 M   

14 Satchithanantham, Sarvin Tegelen 1,5 89,5 4,5 0 * 125 M   
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Categorie E-F-G-H 
  

Nr Naam     Score WP SB Rating TPR M/V 

                    

1 Van Dael, Siem Leudal E 11,5 97,5 82,25 1024 1040 M 

2 Feenstra, Yannick Tegelen G 11,5 95,5 85,75 911 1359 M 

3 Sterkendries, Quentin Wijchen E 10,5 97,5 71,25 596 664 M 

4 Guray, Kevin Pionneke E 8,5 98,5 55 570 551 M 

5 Ekker, Laurens Venlo F 8 98,5 49 0 553 M 

6 Didden, Joep Voerendaal E 7,5 98,5 49,25 0 530 M 

7 Lucas, Victor Leudal F 7,5 88,5 44,25 0 315 M 

8 Buijsers, Brian Ultimo Vero E 7 93 36,5 538 361 M 

9 Guray, Emilie Pionneke F 7 90,5 33,5 128 199 F 

10 Steijn, Rutger Tegelen E 7 88,5 31,5 442 -159 M 

11 Smeets, Bart Ultimo Vero E 6,5 93 33,25 217 427 M 

12 Sterkendries, Levi Wijchen F 6,5 91 31,75 283 260 M 

13 Vu Dac, Viet Blerick F 6,5 70 25,75 0 112 M 

14 Belekonsky, Maksim Reuver F 6 90,5 35 0 264 M 

15 Mostart, Freek Tegelen E 6 67,5 20,5 0 61 M 

16 Gielen, Tim Reuver G 6 67 22,5 0 -565 M 

17 Sterkendries, Lobke Wijchen H 5 70 23 100 44 F 

18 Braun, Amber Tegelen G 4 75,5 16 0 249 F 

19 Nizet, Stan Reuver E 3,5 72 12,5 0 91 M 

20 Dalouh, Akram Venlo E 3 78 10 0 180 M 

21 Didden, Wouter Voerendaal G 3 68 9,5 0 -113 M 

22 Steijn, Kasper Tegelen G 1 70 3,5 0 -501 M 
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JEUGDAFDELING 
 
AGENDA 
 

Za 2 juni 

Vlaaientoernooi in Den Hulster 

Aanvang 12.00 

 

Za 9 juni 

Ontmoeting Jeugd-Senioren in Ald 

Weishoes 

Aanvang: 14.00 

 

Za 30 juni 

Slotmiddag Ald Weishoes 

 

Za 8 september 

Hervatting activiteiten Ald Weishoes 

 

MEDEDELINGEN 

 
* De ontmoeting Jeugd-Senioren (aanvan-

kelijk gepland op 5 mei) zal nu plaatsvin-

den op zaterdag 9 juni van 14.00 tot 16.00 

in het Ald Weishoes. Er worden twee par-

tijen gespeeld met een half uur bedenktijd 

per persoon. 

 

* De afsluiting van het seizoen vindt plaats 

op zaterdag 30 juni in het Ald Weishoes 

(vanaf 14.00). Dan worden ook de prijzen 

van de interne competitie uitgereikt. 

We beginnen weer op zaterdag 8 septem-

ber. 

 

* Gino Driessen en Michelle Westerman 

hebben zich helaas afgemeld. 

 

TOERNOOIEN 
 

Bij het Koninginnetoernooi in het Blaria-

cumcollege in Blerick op 29 april behaalde 

Laurens Ekker in Stap 1+2 een fraaie ge-

deelde 3
e
 plaats met 9 punten. 

 

In Stap 3+4 scoorde Jasper Hendrickx  

3 punten en Famke Kovacs 2 punten. 

 
Laurens in actie (bron: LiSB-site) 
 
In de eindstand van de Grand-Prix-cyclus 

is Laurens Ekker 4
e
 geworden in de F-

categorie met 198 punten en Miki Nieczy-

porowski 5
e
 in de D-categorie met 284 pun-

ten. 

 

COMPETITIE ALD WEISHOES 

 
De stand in de voorjaarsgroepen na 5 mei is 

als volgt:  

 

Groep 2:  

(2 partijen per wedstrijd)  

1. Yuya Sawafuji 8 (4)  

2. Ayaka Sawafuji 5 (6)  

3. Akram Dalouh 2 (1) 

4. Katherina Westerman 1,5 (3)  

5. Michelle Westerman 0,5 (1)  

6. Laeticia Schreinemachers 0,5 (1)  

7. Oscar Schillings 0,5 (1)  

8. Anthony Schreinemachers 0 (1) 

 

Groep 1:  

(1 partij per wedstrijd) 

2. Miki Nieczyporowski 5 (6)  

3. Wai Keung Liu 5 (7)  

4. Jasper Hendrickx 3 (4)  

5. Gino Driessen 2,5 (4) 

6. Laurens Ekker 2,5 (6)  

7. Inge Rijk 1,5 (3)  

8. Boris Peeters 1,5 (6)  

9. Nils Rijk 1 (3)  

10. Famke Kovacs 1 (5) 

 

 

 



 43 

EXAMENS ALD WEISHOES 

 
Zaterdag 12 mei was het weer examentijd 

in het Ald Weishoes. Van onze club namen 

drie jeugdleden mee die allemaal slaagden: 

Yuya Sawafuji voor Stap 1, Famke Kovacs 

voor Stap 3 en Miki Nieczyporowski voor 

Stap 4 (met een 9 !). Gelukgewenst ! 

Verder waren er nog enkele deelnemers uit 

Horst. Examinator was weer Ad Burgmans, 

waarvoor nogmaals dank. 

 

 
De geslaagden en examinator Ad Burgmans 
 

 

 

 

 

 

Nog enkele foto’s van het van Spijk toernooi 
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INTERNE ELO RATING  
Stand 01 mei 2012 

Door Ger van Leipsig 

 

Speler  progressie begin 01-05   Speler progressie begin 01-05 

Strijbos M 20 2283 2303  Leenders H 32 1649 1681 

Gool R van 29 2182 2211  Kappert D -19 1662 1643 

Montignies R 03 2193 2193  Clabbers S 2 1639 1641 

Nabuurs J 3 2166 2169  Laat J de -21 1652 1634 

Alkhazashvili O -16 2184 2168  Vink R 18 1601 1619 

Nabuurs M 0 2158 2158  Vermulst W 18 1600 1618 

Gool H van 33 2078 2111  Clabbers K 0 1612 1613 

Smith T 50 2049 2099  Wagemakers R -3 1605 1602 

Guddat J -14 2108 2094  Dael M 14 1580 1594 

Fehmer C -27 2109 2082  Veld G in 't -1 1594 1593 

Schoeber P 9 2058 2067  Leipsig G van -39 1632 1593 

Thijssen S 32 1975 2007  Jacobitz K 20 1549 1569 

Rievers J 25 1977 2002  Munten G 18 1547 1565 

Grinten B van der 63 1898 1963  Lietz B -6 1554 1548 

Jansen J 0 1957 1957  Burgmans A -43 1562 1519 

Schouten E 19 1933 1952  Oosterbaan G 66 1424 1490 

Hovens G -4 1944 1948  Kuijpers T 14 1463 1479 

Boonen P 0 1918 1918  Heemskerk F 14 1448 1462 

Everaars H 6 1900 1906  Joosten JP -4 1463 1459 

Bergmans D -1 1900 1899  Kuntzelaers P -41 1494 1453 

Mertens F -5 1888 1883  Suurhoff H 0 1440 1440 

Thijssen P 0 1868 1868  Jacobs B -60 1485 1425 

Jacobs J 6 1865 1871  Kempen J 33 1294 1357 

Smeets W -22 1887 1865  Keimpema P -55 1388 1333 

Dierx G 0 1865 1865  Wuts H -38 1307 1269 

Laak J op de -25 1863 1838  Esmati D -53 1300 1247 

Hoogt N van der -20 1856 1836  Smith P 26 1161 1187 

Mulekom H van -18 1844 1826  Blankerz H -32 1202 1170 

Lee M van der -15 1828 1813  Timmermans P -25 1188 1153 

Faassen G 0 1791 1791  Houwen A 79 1064 1143 

Roberts R 33 1752 1785  Boekhold P v -53 1043 990 

Hendriks Z 21 1716 1737  Verplakke J -21 940 919 

Spijk H van 0 1730 1730      

Borghouts H -14 1740 1726      

Schmitz W -19 1737 1718           
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