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CLUBBLAD  KON.  ERK. VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2012-2013  nr. 6 
 Opgericht 1 september 1925 
 
Voorzitter A. Burgmans                                    adburgmans@kpnmail.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  
  senioren elders hoofdlid € 22,50 per half jaar   
  jeugdleden  € 22,50 per half jaar  
   
Advertenties:  € 75,-   per seizoen     (1  pagina, 6 afleveringen) 
   € 40,-   per seizoen     (½ pagina,          "            ) 
 

Abonnement clubblad : € 15,-   per seizoen (6 afleveringen) 
 

Rekeningen Venlose Schaakvereniging: 
Rabobank 1466 57 691 of op ABN-Amro 4363 33783 

 
Redactie Peter Smith                               familie.smithsanders@gmail.com 
 Schaapsdijkweg 11         077-3548436 
 5913 GL  Venlo  
 Albert Houwen  aje.houwen@home.nl 
 Pastoor Kierkelsplein 6            077-3548502 
 5916 SW Venlo 
 Ad Burgmans                                            adburgmans@kpnmail.nl 
 Beethovenstraat 2             077-3512547 
 5914 BN Venlo 
      

Internet: www.venlose-sv.nl 

mailto:aje.houwen@home.nl�
mailto:acpb@home.nl�
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KINHOUDK 
 
Programma t/m augustus 2013 Piet Thijssen 
Personalia / mededelingen Redactie 
Jaarstukken Algemene Ledenvergadering Bestuur 
Rabobank Venlo Open 2013 Geert Hovens 
Historische schaakpartijen: Géza Maróczy Peter Schoeber 
Nettetal – Venlo Redactie 
Een sprookje in LA Henk van Gool/Peter Timmermans 
Boebs Column:  Boeb Jacobs 
Interne ELO rating Ger van Leipsig 
Ledenlijst Bas van der Grinten 
 

KPROGRAMMAK 
 
Aug 2013 
01-aug-13 don. 40e Zomersnelschaaktoernooi Venlo 
08-aug-13 don. 40e Zomersnelschaaktoernooi Venlo 
15-aug-13 don. Gezellige avond  Venlo 
22-aug-13 don. Algemene ledenvergadering Venlo 
29-aug-13 don. Interne competitie + ladder Venlo 
    
Sept 2013 
05-sep-13 don. Interne competitie + ladder Venlo 
05/08-sep-13 don. XXIV Internationales Gocher Open 2013 Goch (DLD) 
12-sep-13 don. Interne competitie + ladder Venlo 
19-sep-13 don. Interne competitie + ladder Venlo 
21-sep-13 zat. 1e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 1 - Stukkenjagers 
21-sep-13 zat. 1e ronde KNSB-bondscompetitie Venlo 2 – De Combinatie 
22-sep-13 zon. Herfsttoernooi Jeugd Grand Prix Tegelen 
26-sep-13 don. Interne competitie + ladder Venlo 
    
Okt 2013 
03-okt-13 don. Interne competitie + ladder Venlo 
05-okt-13 zat. Hyfass rapid toernooi Bergen 
10-okt-13 don. Interne competitie + ladder Venlo 
12-okt-13 zat. Inivitatiegroep oud-kampioenen Limburg, 85 jr LiSB Sittard 
17-okt-13 don. Interne competitie + ladder Venlo 
20-okt-13 zon. LK snelschaken Stein 
24-okt-13 don. Interne competitie + ladder Venlo 
26-okt-13 zat. Open Noord-Limburgs Rapid kampioenschap Blerick 
31-okt-13 don. Interne competitie + ladder Venlo 
 
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: 10 oktober 2013  
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KPERSONALIAK 
  
Aanmeldingen: * Nick Bijlsma, gaat voor Venlo 1 spelen,  
    (jeugd-hoofdlid) 
    Elgarstraat 24B  5653 AH  Eindhoven (studieadres) 
    Mail: Bijlsma.nick@gmail.com 
    Tel:  06-33105000 
 
Afgemeld: * Davood Esmati  
             

KMEDEDELINGENK 
 
• In dit nummer veel aandacht voor de stukken ten behoeve van de Algemene Ledenverga-

dering op 22 augustus 2013. Komt allen tezamen! 
• Door de afmelding van Brunssum 1, kampioen van de LiSB Promotieklasse, is vice kam-

pioen Venlo 2 gepromoveerd naar de derde klasse van de KNSB competitie. Net als in het 
seizoen 2011-2012 hebben wij nu twee teams in de landelijke competitie. 

• Het Rabobank Venlo Open 2013 zit er weer op. Henk van Gool werd (weer) winnaar, ge-
volgd door Geert Hovens en Max Warmerdam. Zie elders in dit nummer een uitvoeriger 
verslag. 

• Op 15 en 16 juni deed de kersverse Limburgse seniorenkampioen Peter Schoeber mee aan 
het Echternacher Open 2013. Een eervolle 70e plaats in een veld van 253 deelnemers viel 
hem ten deel. 

• De daar gebruikte  formule (9 ronden van 45 min. p.p.p.p. in 2 dagen) beviel zo goed dat  
Peter Schoeber, aangevuld met Eric Schouten en Thijmen Smith, einde juni naar Hel-
mond trok om aan het HSC/De Legibus 2013 mee te doen. Zij scoorden overeenkomstig 
hun ratings, respectievelijk met 4,5 (Eric), 5,0 (Peter) en 5,5 (Thijmen) punten uit 9. 

• Met het zomerseizoen beginnen ook de zomertoernooien. Thijmen Smith en nieuw lid 
Nick Bijlsma beten de spits af met het XXXVI Abierto Internacional de Barberá del Val-
lés, onder de rook van Barcelona. In een sterk bezet veld, ik telde 49 titelhouders op 83 
deelnemers, scoorden beiden 4 punten in 9 ronden.  

• Op vrijdagavond 19 juli vond de 6e editie van de Zomerblitz te Hasselt plaats. Onze Joep 
Nabuurs was na afloop de trotse winnaar. 

• Het Open NK te Dieren is bijna afgelopen. Max Warmerdam deed mee aan het zesrondig 
1 toernooi en haalde daarin 3,5 punten. Daarmee krikte hij zijn rating verder op. 

• In ons eigen Zomer snelschaaktoernooi lijken de kaarten in de A groep geschud. Dirk 
Bergmans is zeker van de eerste plaats. Alleen Henk van Gool kan in theorie nog langszij 
komen. Voor de eerste plaats in de B groep zijn nog drie kanshebbers. 

• Binnenkort zal Henk van Gool zijn bijna traditionele reis naar Vlissingen beginnen om in 
het HZ Chess Tournament 2013 te gaan spelen. 

• Op 12 oktober is er een invitatie rapidtoernooi t.g.v. het 85-jarig bestaan van de Limburg-
se Schaakbond voor alle (jeugd) kampioenen. Van onze club zijn genodigd: Hub van 
Spijk, Joep Nabuurs, Thijmen Smith en oud-lid Egbert Clevers. Oud-kampioenen Hub 
Borghouts en Paul van de Sterren kunnen er niet bij zijn. 
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JAARSTUKKEN 
Algemene Ledenvergadering 22 augustus 2013 
 
 
UITNODIGING : 
Algemene ledenvergadering op donderdag 22 augustus 2013  
in ons clublokaal LimianZ  (Kaldenkerkerweg 182b) 
Aanvang: 20.15 uur 
 
AGENDA 
 
1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen van de algemene vergadering d.d. 23-8-2012 (zie VSV-Vizier nr. 1) 
4. Notulen van de buitengewone ledenvergadering d.d. 21-3-2013 (zie Vizier nr. 4) 
5. Jaarverslag secretaris (zie elders dit Vizier) 
6. Jaarverslag wedstrijdleider (zie elders dit Vizier) 
7. Prijsuitreiking Interne Competitie  
8. Jaarverslag penningmeester / Verslag kascommissie 
9. Jaarverslag jeugdleider (zie elders dit Vizier) 
10. Voorstel begroting 2013-2014 
11. Indeling externe en interne competitie 2013-2014 
12. Schaakinstructie 
13. Materiaaloverzicht 
14. Verkiezing bestuur 
15. Verkiezing kascommissie 
16. Rondvraag en sluiting 
 
Toelichting op de agenda : 
 
ad 13 Materiaaloverzicht zie elders dit clubblad. 
             
ad 14 Voorzitter A. Burgmans is aftredend en herkiesbaar. 
  Het bestuur stelt voor de heer G. in 't Veld te benoemen tot bestuurslid. 
    
ad 15  In de kascommissie hadden dit jaar zitting de heren M. van der Lee (2e keer) en  

 J. Kempen. Reservelid was de heer A. Houwen. 
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JAARVERSLAG SECRETARIS AUGUSTUS 2012 - JULI 2013 
 
1. Ledenbestand / personalia 
De ledenaantallen zijn niet veel gewijzigd. Het aantal jeugdleden blijft wel veel te laag. 
 
Overzicht : 
 Juli 2013 Juli 2012 Juli 2011 Juli 2010 Juli 2009 
Totaal 77 78 80 77 85 
Senioren 64 67 66 61 62 
Jeugd 13 11 14 16 23 
 
 
2. Vergaderingen / Bestuur 
De algemene vergadering op 23 augustus 
2012 in ons clublokaal LimianZ werd 
evenals vorige jaren bijgewoond door 27 
leden. Er waren weinig bijzonderheden. 
Voorzitter Ad Burgmans werd herkozen, 
evenals de bestuursleden B. van der Grin-
ten, G. Hovens en P. Thijssen. 
  
Op 21 maart was er een buitengewone le-
denvergadering in ons clublokaal waarbij 
Jan op de Laak tot erelid werd benoemd 
wegens zijn 50-jarig lidmaatschap van onze 
vereniging. Hij kreeg hierbij ook door 
LiSB-voorzitter Frank Clevers de bonds-
speld van de KNSB uitgereikt. 
 
De Bestuurssamenstelling is het afgelopen 
seizoen ongewijzigd gebleven: 
Voorzitter:  
Ad Burgmans 
Secretaris en jeugdleider: 
Bas van der Grinten 
Penningmeester (en vice-voorzitter): 
Piet Thijssen 
Wedstrijdleider:  
Geert Hovens  
Het bestuur vergaderde zoals gebruikelijk 
elke twee maanden. 
 
3. Resultaten van onze leden bij toernooi-
en elders 
• Henk van Gool haalde bij het Hoge-

school Zeelandtoernooi in augustus 
2012 een fraaie score van 6 uit 9. 

• Thijmen Smith speelde ook in augustus 
mee in het ZDMI-toernooi in Dresden 
en scoorde daar 4 uit 9. 

• Bas van der Grinten was van de partij 
bij het Calvia Chess Tournament dat 
medio oktober in Mallorca plaatsvond. 
Hij behaalde 4,5 uit 9 (met 3 byes). 

• Joep Nabuurs won het Open Blericks 
Snelschaakkampioenschap (10 septem-
ber) met maar liefst 7 uit 7 ! 

• Dirk Bergmans en Joep Nabuurs wer-
den winnaar van het Hyfass- 
rapidtoernooi in Bergen in oktober. 

• Joep Nabuurs behaalde de vierde plaats 
bij het zeer sterk bezette Open Lim-
burgs Snelschaakkampioenschap in 
Neerbeek in september. Alleen drie 
grootmeesters wisten boven hem te ein-
digen. 

• Traditiegetrouw nam Geert Hovens 
weer deel aan het grote toernooi in Bad 
Wiessee (Beieren) in oktober-
november. Hij deed het heel behoorlijk 
met 5 uit 9, waarbij de voormalige we-
reldtopper Ulf Andersson een van zijn 
tegenstanders was. 

• Aan de weekend-vierkampen van het 
Tata Steel Chess Toernooi (11 t/m 13 
januari) namen 12 spelers van onze club 
deel. Henk van Gool behaalde een ge-
deelde eerste plaats in groep 2G met 2 
uit 3. 

• Max Warmerdam en Thijmen Smith 
namen deel aan het Daniël Notenboom-
toernooi in Leiden begin februari. Bei-
den deden goede zaken. Max werd ge-
deeld 13e in groep B (TPR 2006) en 
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Thijmen gedeeld 7e in groep A (TPR 
2398 !)  

• Bij het Nunhems Zadentoernooi in 
maart behaalde Piet Kuntzelaers een 
 derde plaats in poule C, Gerard in 't 
Veld een tweede plaats in poule F en 
Peter Timmermans een tweede plaats in 
poule I. 

• Aan het WLC-weekendtoernooi in 
Eindhoven in april namen diverse leden 
deel, waarvan Joep Nabuurs het beste 
resultaat behaalde, gevolgd door Peter 
Schoeber en Dirk Bergmans. 

• Thijmen Smith deed uitstekende zaken 
bij een toernooi in Lille. 

• Vijf van onze leden waren van de partij 
bij het Open Limburgs Kampioenschap 
in Maastricht tijdens het Pinksterweek-
end. Het beste deed Peter Schoeber het: 
hij werd kampioen bij de veteranen ! 
Ook Max Warmerdam kon tevreden 
zijn met een prestatierating van 2033. 
Joep Nabuurs, Thijmen Smith en Dirk 
Bergmans scoorden ongeveer volgens 
hun rating. 

• Thijmen Smith en ons nieuwe lid Nick 
Bijlsma namen begin juli deel aan het 
zeer sterk bezette "Open Internacional 
de Barberá" vlakbij Barcelona. Beiden 
scoorden 4 uit 9 en behaalden daarmee 
een uitstekende TPR. 

 
4. Interne, externe competitie en clubtoer-
nooien 
Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van 
de wedstrijdleider. 
 
5. Jeugdzaken 
Zie jaarverslag jeugdleider 
 
6. Clubblad VSV-Vizier / website 
De redactie van het clubblad bestond 
evenals vorig seizoen uit Ad Burgmans,  
Albert Houwen en Peter Smith. 
Er zijn weer zes prachtige uitgaven ver-
schenen, die waren gevuld met vele le-
zenswaardige artikelen van onder meer 
Boeb Jacobs, Nico van der Hoogt, Marc 

van der Lee, Peter Schoeber en Henk van 
Gool. 
Het drukwerk werd alweer voor het vijfde 
jaar uitstekend verzorgd door Xerox in 
Venray (wederom dank aan Ger van Leip-
sig !). 
Huub Borghouts is in de loop van het sei-
zoen gestopt met de verspreiding. Hij heeft 
dit vele jaren voor zijn rekening genomen 
waarvoor wij hem hartelijk willen danken ! 
 
Zoals gebruikelijk volgt onze website  de 
actuele ontwikkelingen op de voet. 
Zie www.venlose-sv.nl . 
 
7. Schaakinstructie 
In tegenstelling tot eerdere seizoenen ver-
liepen de instructies op donderdagavond 
niet geheel naar wens. Een oorzaak was dat 
Stephan Thijssen helaas niet meer beschik-
baar was. Verder liet de opkomst bij Rudi 
van Gool te wensen over. 
Daarom is besloten komend seizoen te 
stoppen met deze instructies. In plaats 
daarvan zal Rudi een teamtraining voor het 
gepromoveerde Venlo 3 gaan verzorgen bij 
een van de spelers thuis. 
 
8. Diversen 
Voor zijn grote verdiensten (met name de 
20 jaar als instructeur voor de jeugd in het 
Ald Weishoes) is Henk Suurhoff gehuldigd 
op 15 december in het Ald Weishoes door 
voorzitter Ad Burgmans. 
 
Tot slot dank aan de vele leden die zich het 
afgelopen seizoen weer hebben ingezet 
voor onze vereniging ! 
 
Bas van der Grinten, secretaris   
15 juli 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.venlose-sv.nl/�
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JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 
VSV AUGUSTUS 2012- JULI 2013 
 
Ondanks het geringe aantal jeugdleden mo-
gen we terugkijken op een geslaagd seizoen 
met vele activiteiten en diverse sportieve 
successen. 
 
Helaas liet Henk Suurhoff voor het begin 
van het seizoen weten te willen stoppen 
met zijn activiteiten. Niet minder dan 20 
jaar is hij instructeur geweest waarbij hij 
veel inzet en enthousiasme talloze jeugdle-
den heeft opgeleid met de Stappenmethode.  
Voor al zijn verdiensten is hij op 15 de-
cember in het Ald Weishoes in het zonnetje 
gezet. 
Uit handen van voorzitter Ad Burgmans 
ontving hij diverse geschenken. 
 
Gelukkig vonden we een nieuwe instruc-
teur in de persoon van Albert Houwen. 
 
De jeugdcommissie was hierdoor als volgt 
samengesteld: 
 
Instructeurs Ald Weishoes:   
Kim Clabbers, Sjors Clabbers,  
Albert Houwen 
 
Extern wedstrijdleider jeugd:   
Jacques Faassen 
 
Jeugdleider:      
Bas van der Grinten 
 
Ook dit seizoen zijn er weer diverse stap-
pendiploma's behaald door onze jeugd: 
 
Op 15 december in het Ald Weishoes: 
Stap 2: Laurens Ekker 
Stap 4: Jasper Hendrickx 
 
Op 25 mei in het Ald Weishoes: 
Stap 1: Joshua Ekker, Maxim Ekker,  
Dominik van der Put 
 
Daarnaast waren er diverse deelnemers van 
de andere Vierkant-clubs.   

Examinator op beide dagen was opnieuw 
Ad Burgmans. 
Hiervoor nogmaals dank. 
De verdeling van de jeugdleden was als 
volgt: 
 
 Juli 

13 
Jan 
13 

Juli 
12 

Juli 
11 

Juli 
10 

Juli 
09 

Stap 1: 6 4 2 0 2 4 
Stap 2: 0 0 2 1 2 5 
Stap 3: 1 2 1 3 2 5 
Stap 4: 1 1 2 3 4 3 
Stap 5: 2 3 2 2 1 1 
Overig 4 2 2 3 4 4 
Totaal: 14 12 11 12 15 22 
 
Zoals te zien bleef het aantal jeugdleden 
teleurstellend laag. 
 
Als wervingsactiviteit is in samenwerking 
met de Gemeente een Naschoolse Sportac-
tiviteit (NSA) georganiseerd die op 6 don-
derdagen in november en december plaats-
vond in het Ald Weishoes. Het was een 
heel geslaagde cursus die werd gegeven 
door Jan Doornenbal en Albert Houwen. Er 
waren 12 deelnemers (afkomstig van Ven-
lose basisscholen), waarvan echter helaas 
niemand zich na afloop aanmeldde bij onze 
jeugdafdeling. 
 
De competitie in het Ald Weishoes bestond 
dit seizoen vanwege de geringe deelname 
slechts uit één groep. Winnaar werd Miki 
Nieczyporowski (7 uit 7), gevolgd door 
Laurens Ekker (4 uit 7) en Wai Keung Liu 
(2 uit 3). 
De bekers werden uitgereikt bij de slotmid-
dag op 29 juni. Nogmaals gelukgewenst ! 
 
Het Persoonlijk Kampioenschap van Lim-
burg (PJKL) vond van 27 t/m 30 december 
2012 plaats in ontmoetingsruimte De Gla-
zenap in Tegelen en werd uitstekend geor-
ganiseerd door de Tegelse Schaakvereni-
ging. Totaal waren er ongeveer 70 deelne-
mers. 
Van onze club waren 5 spelers van de partij 
waarvan er 2 kampioen werden: 
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Quinn Stikkelbroeck in de jongste groep 
(H) en Laurens Ekker in groep E. 
In groep C werd Miki Nieczyporowski ge-
deeld 3e en Wai Keung Liu gedeeld 5e. 
Sjors Clabbers speelde interessante partijen 
in groep A, maar kon slechts één punt sco-
ren. 
 
Onze jeugdleden Max Warmerdam en Lau-
rens Ekker deden mee aan de Nederlandse 
Jeugdkampioenschappen. 
Categorie C werd (net als A en B) gespeeld 
van 27 april t/m 5 mei in Sneek. 
Max behaalde hier een prima 10e plaats met 
5 uit 9. 
Categorie E vond plaats in Waalwijk van 
29 t/m 31 maart. 
Laurens eindigde met 2,5 uit 9 op een 39e 
plaats. 
 
Aan het Open Nederlands Rapid Kampi-
oenschap voor de jeugd op zaterdag  
17 november in de aula van TU/Eindhoven 
namen twee van onze leden deel. 
Laurens Ekker eindigde op een 19e plaats in 
jaargang 2003. 
Thijmen Smith werd 16e  in jaargang 1992-
1994. 
 
Bij het 23e Theo van Spijktoernooi op zon-
dag 14 april in de Dörpel waren helaas 
slechts 33 deelnemers (vorig jaar nog 52). 
Gelukkig was het toernooi verder weer heel 
geslaagd, niet in het minst door de vele 
medewerkers. 
De winnaars waren: 
Cat. A/B: Naomi de Ridder (Leudal) 
Cat. C: Laurens Bijlmakers (Helmond)  
Cat. D: Dimitri ten Have (Leudal)  
Cat. E: Laurens Ekker (Venlo) 
Cat. F: Alex Lucas (Leudal) 
Cat. G: Hoang Vu Dac (Blerick) 
Cat. H: Joshua Ekker (Venlo) 
De verenigingsprijs ging naar SV Leudal. 
 
Zaterdag 8 december vond in De Kiesstolp 
in Velden het eerste Antoon Holla-
jeugdtoernooi plaats, georganiseerd door 

SchaakVelden. Het bleek al direct een suc-
ces met 41 deelnemers. Van Venlo deden 5 
spelers mee waarvan 4 in de prijzen vielen: 
Quinn Stikkelbroeck, Anthony Schreine-
machers, Laurens Ekker en Miki Nieczypo-
rowski. 
 
De andere toernooien van de Grand-Prix-
cyclus van de LiSB (Tegelen, Ultimo Vero, 
DJC) werden door diverse van onze jeugd-
leden bezocht. 
In de eindstand werd Miki Nieczyporowski 
1e in cat. C, Dominik van der Put 2e in Cat. 
H en Laurens Ekker 2e in Cat. E. 
 
Het Vierkant (Blerick, Horst, Schaakvel-
den, Venlo) organiseerde onder leiding van 
Jan Doornenbal en Eddy van Vliembergen 
weer de regiocompetitie (5 ronden). 
De eerste ronde op 6 oktober en vijfde ron-
de op 2 maart vonden plaats in het  
Ald Weishoes.  
 
Het seizoen in het Ald Weishoes werd tra-
ditioneel besloten met een geslaagde  slot-
middag op 29 juni. Sjors Clabbers schitter-
de weer als simultaangever. 
Na afloop werden de bekers van de compe-
titie uitgereikt.  
 
Tot slot dank aan de jeugdcommissie en 
alle anderen die zich weer hebben ingezet 
voor het jeugdschaak ! 
 
Bas van der Grinten, Jeugdleider  
 17 juni 2013 
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JAARVERSLAG WEDSTRIJDLEIDER 
2012-2013 
 
In het najaar van 2012 werd na de vakantie 
weer gestart met 5 groepen: de Leeuwen, 
Olifanten en Buffels speelden een halve 
competitie met een play-off erachteraan. De 
Tijgers waren met zijn zessen en speelden 
dus een hele competitie tegen elkaar. De 
Struisvogels waren met zijn dertienen (ja-
wel) en dat betekende dat zij ook een halve 
competitie afwerkten. 
 
De eindstanden: 
 
Leeuwen:  
1. Maarten Strijbos 7 uit 10  
2. Henk van Gool 6,5  
3. Erik Schouten 5,5 
 
Tijgers:  
1. Hans Everaars 8 uit 10  
2. Wouter Smeets 6,5  
3. Marc van der Lee 6 
 
Olifanten:  
1. Gerard in ’t Veld 7.5 uit 10  
2. John de Laat 6  
3. Jan op de Laak en Willy Schmitz 5,5 
 
Buffels:   
1. Sjraar Munten 7 uit 10  
2. Ad Burgmans 6,5  
3. Bertram Lietz 6 
 
Struisvogels:  
1. Miki Nieczyporowski 11,5 uit 12  
2. Piet Kuntzelaers 9 uit 12  
3. Boeb Jacobs en Peter Keimpema 6,5. 
 
Ondertussen werd een succesvolle start 
gemaakt met een laddercompetitie, waar-
door bijna iedereen elke avond de moge-
lijkheid had om een potje te schaken. In de 
meeste gevallen slaagde uw wedstrijdleider 
erin een tegenstander van vergelijkbare 
speelsterkte te vinden. Tot en met decem-
ber werden er maar liefst 48 wedstrijden 
gespeeld voor de ladder. 

Na kerst en oud en nieuw startte e 2e cyclus 
met in totaal 42 deelnemers, vier groepen 
van 8 en één van 10. Helaas kwamen er al 
snel wat afmeldingen in enkele groepen. 
Dat betekende dat het iets rustiger was op 
de clubavond, maar hierdoor kreeg de lad-
dercompetitie nog een goede impuls. 
 
Eindstanden 2e cyclus: 
 
Leeuwen:  
1. Maarten Strijbos 7 uit 9  
2. Henk van Gool 6  
3. Eric Schouten 5 
 
Tijgers:  
1. Bas van der Grinten 8,5 uit 10  
2. Nico van der Hoogt 6,5  
3. Marc van der Lee 5,5 
 
Olifanten:  
1.  Jan op de Laak 6,5 uit 10  
2. Kim Clabbers 6 uit 10  
3. Dick Kappert 5,5 
 
Buffels:  
1. Ger van Leipsig 6,5 uit 9  
2. Piet Kutzelaers 5,5  
3. Mart Dael 5 
 
Struisvogels:  
1. Peter Timmermans  8,5 uit 9  
2. Freek Heemskerk 6  
3. Peter Keimpema 6 
 
Dan krijgt u van mij de eindstand van de 
laddercompetitie: 
 
speler punt uit 
Nico van der Hoogt 19 12 
Piet Thijssen 17 13 
Henk van Gool 15 7 
Dirk Bergmans 13 9 
Piet Kuntzelaers = best of the 
rest 12 6 
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Gezien het grote verschil onderling in ge-
speelde wedstrijden besloot uw wedstrijd-
leider nog een echte finale te laten spelen. 
Deze werd gewonnen door Henk van Gool. 
 
Het Rabobank Venlo Open 2013 kende 41 
deelnemers. Kampioen werd Henk van 
Gool met 6,5 uit 7 (remise tegen Jan op de 
Laak). Op de tweede plaats eindigde Geert 
Hovens, Max Warmerdam legde beslag op 
de derde plaats. Ratingprijzen waren er 
voor Sjors Clabbers, Jack Vossen en Miki 
Nieczyporowski. 
 
Externe competitie 
Venlo 1 kende een uitstekend seizoen met 
7 zeges, één gelijkspel en een nederlaag 
tegen de nr 2.  
Na de laatste zege tijdens de slotronde op 
Geleen mocht het team zich kampioen van 
de klasse 2D in de KNSB-competitie noe-
men en promoveert naar de eerste klasse. 

Venlo 2  kende een stroeve start met een 
nederlaag tegen de latere kampioen Bruns-
sum en moest ook tegen Leudal in het stof 
bijten. De andere wedstrijden werden ech-
ter gewonnen waardoor het team op de 2e 
plek eindigde in de promotieklasse van de 
Lisb. En door het terugtrekken van Bruns-
sum uit de competitie van het komend sei-
zoen, promoveert het tweede naar de 3e 
klasse KNSB. 
Venlo 3 wist de hoge verwachtingen waar 
te maken en slaagde er ook in kampioen te 
worden, en wel in de 2e klasse A van de 
Lisb. 
Tenslotte mocht Venlo 4  terugkijken op 
een bijzondere mijlpaal in het aflopen sei-
zoen: de eerste zege in een teamwedstrijd, 
dat smaakt ongetwijfeld naar meer. 
 
 
Geert Hovens, 24 juli 2013

 
 
 
 
 
Materiaaloverzicht VSV in Feestzalen LimianZ 
per 25-07-2013: 

    
 

2011 2012 2013 
Schaakborden (met sponsorplaquette) 32 33 33 
Schaakborden hout, oud 2 2 2 
Stukken hout nieuw 10 17 17 
Stukken hout, in houten kistje 13 13 13 
Stukken hout, in plastic doos 9 8 9 
Klokken BHB klein formaat (analoog) 1 1 1 
Klokken DGT (oud model) 16 16 16 
Klokken DGT-XL 11 11 11 
Klokken DGT-2010 8 9 11 
Klokken DGT easy gametimer 1 1 1 
DEMO Bord + stukken magnetisch 1 1 1 
Mededelingenbord + standaard 1 1 1 
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Rabobank Venlo Open 2013 
 
Het Rabobank Venlo Open 2013 zit er 
weer op.  
Met 41 schaakenthousiastelingen waren er 
wat minder schakers dan de laatste twee 
edities, maar al met al is de organisatie erg 
tevreden over het verloop van het toernooi.  
 
Als we naar de eindstand kijken zien we 
dat de favoriet Henk van Gool wederom 
ogenschijnlijk onbedreigd met de 1e prijs 
gaat strijken.  
Hij hoefde slechts 1x remise toe te staan 
(tegen Jan op de Laak). In de laatste ronde 
rekende Henk af met Geert Hovens. Laatst-
genoemde kwam door zetverwisseling te-
recht in een variant van het Siciliaans, die 
hij met zwart kennelijk niet goed beheerst 
(aldus betrouwbare inside-informatie). 
Henk zette zijn witte stukken zodanig op 
dat zwart geen tegenspel kreeg en erg pas-
sief bleef staan.  
Toch duurde het nog tot na middenacht al-
vorens Henk zijn voordeel had verzilverd.  
 
Tweede werd ondanks de nederlaag Geert 
Hovens voor Max Warmerdam (3e), die in 
de laatste ronde Huub Borghouts versloeg.  
 
De ratingprijzen zijn voor:  
Sjorts Clabbers (tot 1700) met 4,5 punt,  
Jack Vossen (tot 1550) met 4 punt  
Miki Nieczyporowski (tot 1400) met 3 
punt.  
 
De prijsuitreiking zal plaatsvinden aan-
staande donderdag 4 juli voor aanvang van 
de eerste ronde van het Zomersnelschaak-
toernooi.  
Voor dit toernooi nodigen wij u ook van 
harte uit. Misschien een leuk alternatief 
voor een terrasje in de regen! 
 
 
 
Hiernaast enkele foto’s van het toernooi: 
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HISTORISCHE SCHAAKPAR-
TIJEN 
 
Door Peter Schoeber 
 
Mijn tweede bijdrage gaat over twee 
schaakpartijen die Emanuel Lasker ge-
speeld heeft. 
 
De eerste partij speelde hij in het begin van 
zijn carrière tegen de Oostenrijkse meester 
Johann Bauer, die zijn beste toernooipresta-
tie tijdens een internationaal toernooi in 
Graz 1890 behaalde, waar hij als tweede 
eindigde achter Gyula Makovetz maar voor 
Lasker en Marco. 
 
De tweede partij speelde hij 36 jaar later, 
toen hij zijn wereldtitel inmiddels aan Ca-
pablanca was kwijtgeraakt.  
Zijn tegenstander is de 20-jarige Mexicaan 
Carlos Torre, die samen met Capablanca en 
de Peruaan Esteban Canal  gezien werd als 
vertegenwoordigers van een oplevende 
nieuwe schaakwereld uit Midden en Zuid 
Amerika. 
 
Beide partijen gingen indertijd de wereld 
rond, vanwege de fraaie offers waarmee de 
vijandelijke koningsstelling uiteengeslagen 
werd. 
 
 
Lasker,Emanuel - Bauer, Johann 
 
Amsterdam, 1889 
 
1 f4 d5 2. e3 Pf6 3. b3 e6 (3...d4!) 4. Lb2 
Le7 5. Ld3 (Met duidelijke bedoelingen) b6 
6. Pf3 Lb7 7. Pc3 Pbd7 8. O-O O-O 
9. Pe2 (9...Pc5!) c5 10. Pg3 Dc7 11. Pe5 
Pxe5? 
(...d4! 12ed4 cd4 13 Ld4 Lc5! =) 12. Lxe5 
Dc6 13. De2 a6?  
(13   a6 is een fatale vergissing. In plaats 
daarvan zou  13   g6 goed geweest zijn 
voor gelijk spel. Door deze blunder kan 
Lasker zijn dubbel loperoffer op het bord 

brengen, wat hem uiteindelijk materiaal-
winst en de partijwinst oplevert.) 14. Ph5 
Pxh5 
 

 
 
Stelling na de 14e zet van zwart. 
 
15. Lxh7+ Kxh7 16. Dxh5+ Kg8 
17. Lxg7 ( Het dubbele loperoffer doet zijn 
vernietigende werk. De 
zwarte koningsstelling wordt totaal ver-
woest.) Kxg7 ( het tweede loperoffer niet 
aannemen biedt ook geen uitkomst. 17…f5 
verliest na 18 Le5 Tf6 19 Tf3, gevolgd 
door Tg3 en 17 f6 verliest na 18 Lh6) 18. 
Dg4+ Kh7 19. Tf3 (Zwart moet zijn dame 
geven om mat te voorkomen.) e5 20. Th3+ 
Dh6 21. Txh6+ Kxh6 22. Dd7  
(De pointe van de loperoffers. Wit wint er 
nog een stuk bij.) Lf6 23. Dxb7 Kg7 
24. Tf1 Tab8 25.Dd7 Tfd8 26. Dg4+ Kf8 
27. fxe5 Lg7 28. e6 Tb7 29. Dg6 f6 30. 
Txf6+ (Hier had zwart rustig op kunnen 
geven. Er volgde nog.) Lxf6 31. Dxf6+ 
Ke8 32. Dh8+ Ke7 33. Dg7+ Kxe6 34. 
Dxb7 Td6 35. Dxa6 d4 36. exd4 cxd4 37. 
h4 d3 
38. Dxd3 1-0 
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Torre,Carlos - Lasker,Emanuel  
 
Moskou, 1925 
 
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.Lg5 c5 4.e3 cxd4 
5.exd4 Le7 6.Pbd2 d6 7.c3 Pbd7 8.Ld3 b6 
9.Pc4 Lb7 10.De2 Dc7 11.0–0 0–0 12.Tfe1 
Tfe8 13.Tad1 Pf8 14.Lc1 Pd5 15.Pg5 (15 
Pa3!) 15...b5 16.Pa3 b4 17.cxb4 Pxb4 
18.Dh5 (18 Lb1!) 18...Lxg5 19.Lxg5 Pxd3 
20.Txd3 Da5! 
 

 
 
Stelling na de 20e zet van zwart. 
  
21.b4! 21...Df5?! [21...Dxb4? 22 Tb1 
21...Dd5!] 22.Tg3 h6 23.Pc4! Dd5? [23   
hxg5 24 Pxd6 Dg6 25 Dxg6 Pxg6 26 Pxb7 
Teb8 27 Pc5 Txb4 28 Txg5 Txd4 29 Pb3 =] 
24.Pe3 Db5. Lasker moet de volgende zet 
van zijn tegenstander totaal niet hebben 
zien aankomen. Anders had hij hier met 
zijn dame alsnog op d4 geslagen. 
 

 
 
Stelling na de 25e zet van zwart. 
 
Er komt nu een wending in de stelling, 
waardoor door een briljant dameoffer de 
zwarte koningsstelling vernietigd wordt. 
25.Lf6!! 25...Dxh5 26.Txg7+ 

De Zwickmühle treedt in werking, een situ-
atie waarin een speler een serie gedwongen 
zetten moet doen, doordat zijn koning af-
wisselend wordt blootgesteld aan een ge-
woon schaak en een aftrekschaak. Deze 
aanvallen op de koning worden uitgevoerd 
door een toren in combinatie met een loper. 
Deze wending wordt in het Nederlands ook 
wel molenwiek genoemd. 

Kh8 27.Txf7+ Kg8 28.Tg7+ Kh8 29.Txb7+ 
Kg8 30.Tg7+ Kh8 31.Tg5+ Kh7 32.Txh5. 
Hiermee wordt de molenwiek beëindigd, de 
klappen zijn inmiddels uitgedeeld. Kg6 
33.Th3 Kxf6 34.Txh6+ Kg5 35.Th3 Teb8 
36.Tg3+ Kf6 37.Tf3+ Kg6 38.a3 a5 
39.bxa5 Txa5 40.Pc4 Td5 41.Tf4 Pd7 
42.Txe6+ Kg5 43.g3 1–0 
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Nettetal – Venlo 
26 juni 2013 
 
 
Woensdag 26 juni vond in Hotel Stadt 
Lobberich weer een geslaagde ontmoeting 
plaats met onze schaakvrienden van Nette-
tal.  Het was alweer de vierde editie binnen 
twee jaar.  
Om 19.30 uur werd de Venlose delegatie, 
bestaande uit 10 personen, hartelijk ont-
vangen door voorzitter Jochen Post van 
Schaakvereniging Nettetal. Namens onze 
club bood Piet Thijssen hierbij een ge-
schenk aan.  
 
Aansluitend konden de gasten zich tegoed 
doen aan een heerlijk warm buffet.  
Daarna was het tijd om de degens te krui-
sen op het schaakbord. Zoals gebruikelijk 
werden twee partijen van 25 minuten ge-
speeld.  
 
De eerste ronde werd 4,5 - 6,5 voor Venlo 
en de tweede ronde 5-6 voor Venlo.  
Totaal dus 9,5 - 12,5 voor Venlo.  
 
De persoonlijke uitslagen waren als volgt:  
 
1. Terry van der Veen - Henk van Gool  
    0,5-0,5      0-1 
 
2. André Wokrina - Eric Schouten  
    1-0            0,5-0,5 
 
3. Frans Mertens - Piet Boonen  
    1-0            0,5-0,5 
 
4. Christian Wassermann - Peter Schoeber 
     0-1           0-1 
 
5. Jonas Kurzweg - Bas van der Grinten  
     0-1           0-1 
 
 6. Bernd Schäfers - Dirk Bergmans  
     1-0           0-1 
  

7. Phil Henkel - Nico van der Hoogt  
    0,5-0,5       0-1 
 
8. Karsten Wiemes - Piet Thijssen  
    0-1             0-1 
 
9. Echehod Dombrowe - Marc van der Lee 
    0,5-0,5       1-0 
 
10. Manfred Wassermann - Kim Clabbers 
      0-1           1-0 
 
11. S. Henkel / S. Amstütz - Karl Jacobitz 
      0-1           1-0 
  
 
Dank aan Schaakvereniging Nettetal voor 
de gastvrije ontvangst.  
 

 
v.l.n.r: Piet Thijssen, Jochen Post en Jür-
gen Daniel 
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Een sprookje in L.A. en New 
Yorkse schaaktalenten  
 
Door Henk van Gool 
 
Onlangs was ons clublid Peter Timmer-
mans twee weken in de United States. In de 
eerste week reisde hij naar Los Angeles 
waar hij aanwezig was bij de bruiloft van 
Michiel Niesen, zijn neef, die daar in het 
huwelijk trad met de Japanse schone, Nori-
ko Kanaya. Beiden waren al eens een 
avondje te gast op de Venlose clubavond. 
Michiel heeft zelfs nog een korte tijd bij ons 
geschaakt. Een aantal van U kan hem zich 
wellicht nog herinneren. 
Een huwelijk is een nette aangelegenheid,  
dus werd Peter gedwongen om, (misschien 
wel voor het eerst?), een net pak aan te 
trekken. Hij had echter dubbel pech: ten 
eerste houdt hij niet van nette pakken, ten 
tweede zuchtte Amerika op dat moment 
onder een hittegolf zodat het absoluut geen 
pretje was in deze kleding rond te lopen.  
Na dit sprookjeshuwelijk reisde Peter van 
de ene bakoven, L.A., naar de andere bak-
oven: New York. Zijn doel: natuurlijk 
(voor diegenen die hem kennen) boeken 
kopen, maar ook schaken! Naast een aantal 
casual partijtjes tegen een liefhebber op de 
hoek van Union Square en Broadway stapte 
hij op de nationale feestdag, Fourth of Ju-
ly1, de Marshall Chess Club2

                                                 
1 De Fourth of July staat ook bekend als 
Independance Day. De VS viert op die dag 
de aanname van de Amerikaanse Onafhan-
kelijkheidsverklaring op 4 juli 1776. De 
Amerikanen werden toen onafhankelijk van 
het Koninkrijk Groot Brittannië. 

 binnen. Hij 

2 De Marshall Chess Club is in 1915 opge-
richt door Frank J. Marshall en heeft al vele 
illustere bezoekers gehad, zoals José Raoul 
Capablanca, Alexander Aljechin,  Bobby 
Fisher en de huidige nr. 1 Magnus Carlsen 
om er maar eens enkele te noemen. Het 
schijnt dat de hedendaagse topspeler Fabia-
no Caruana er op de ledenlijst staat. 

wilde gewoon een middagje aan een toer-
nooi deelnemen. Dat werd echter een duur 
grapje: het rapidtoernooi dat die middag 
georganiseerd werd telde mee voor de 
Amerikaanse rating en dus was Peter ge-
noodzaakt om lid te worden van de USCF 
(De United States Chess Federation, de 
Amerikaanse Schaakbond dus) : 15 Dollar. 
Waarschijnlijk is hij hiermee meteen het 
eerste clublid van Venlo dat tevens lid is 
van de Amerikaanse Schaakbond.  Deel-
name aan het toernooitje zelf was nog eens 
40 dollar! Bijeen dus 55 dollar om welge-
teld 5 partijtjes (inclusief een bye) te mo-
gen spelen. Wel was het zo dat de rating-
prijs in zijn groep 60 dollar was. Als hij dus 
goed zijn best deed kon hij zijn investering 
terugwinnen. 
Gespeeld werd met een tempo van 40 min. 
per speler + 5 sec. Stagger. 5 sec. Stagger 
houdt in dat het 5 sec duurt voordat de klok 
van je tegenstander begint te lopen, nadat je 
je klok hebt ingedrukt. In zekere zin dus 
een versie van Fisher tijd met dat verschil 
dat je tijd niet oploopt als je snel genoeg 
speelt, maar alleen vertraagd afloopt. Na 
vijf genoeglijke rondes, waarbij Peter dus 
één bye kreeg toebedeeld, eindigde hij op 
een score van 2 uit 5. Helaas net niet ge-
noeg voor de ratingprijs. Peter heeft zijn 
partijen genoteerd en uit dit toernooi wil ik 
graag één partij laten zien: 
 
Wit:    Peter Timmermans 
Zwart:   Nico Werne Chasin  
licht commentaar:  Henk v Gool 
1. d4 – Pf6 
2. Pf3 – g6 
3. g3 – Lg7 
4. Lg2 – 0-0 
5. 0-0 – d6 
6. Lf4 – Pbd7 
7. c4 – b6 beetje riskant. Nu kan 
8.Pe5,dxe5 9.dxe5,Tb8 10.exf6 
8. Pc3 – Lb7 
9. Dc2 – c5 
10. dxc5?! Activeert zwarts paard. Beter 
10.d5 
10..,Pxc5 
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11. Tad1 - Tc8 
12. b4?  Verzwakt de kwetsbare 
c-pion . Beter 12.b3 
12..,Pa6 12..,Pe6! is nog beter. 
13. a3?  13.Db3 houdt de boel 
nog even bij elkaar. 
13..,Txc4 
14. Le5? Een creatieve dekking van 
paard c3, maar uit de penning weggaan 
met Dd3 was safer. 
14..,Dc7! 
15. Ld4 – Pd5?! Voert de penning ver-
keerd uit: 15..,Pe4! wint een stuk, zie dia-
gram 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Tc1?  Peter had het stuk hier met 
16.Pxd5! kunnen redden. 
16..,Lxd4  
17. Pxd4 - Pxc3 
18.Lxb7 -  Dxb7 
19. b5 – Pc5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

20. Pc6 – Tc8 zie diagram. Als zwart nu 
ook nog de dame op c7 plaatst krijg je een 
fraaie stukkenconcentratie op de c-lijn! 
Helaas gaat de strijd om winst van de par-
tij vóór de esthetiek. 
21. Db2 - P3a4 
22. Da2 – Txc1 
23. Txc1 – a6! Ondermijnt het steunpunt 
van Pc6 
24. Pd4 – Pe4 ruilen als je materiaal voor-
staat. 
25. Txc8 – Dxc8 
26. bxa6 – Dxa6 
27. Pc6 -  Pec3! Bekommert zich niet 
om pion e7, de tegenaanval is sterker. 
28. Dd2 – Pxe2+ 
29. Kg2 – Db7! Elimineert via een 
penning de dreiging op e7 
30. Dxe2 – Dxc6 
31. f3 – e5 
32. h4 – Pc3 
33. Dc2 – e4 
34. a4 – exf3 
35. Kf2 – Pe4+  0 – 1 
 
Voor diegenen die de moeite hebben ge-
nomen de hele partij na te spelen. Hoe 
schat U de sterkte van de zwartspeler in? 
Om U in de droom te helpen: Peter hoorde 
de ouders uit. Nico Werne Chasin is een 
jongetje van 6 (!) jaar met een rating van 
1158 . Hij werd geboeid door het spel door 
schakers, die in een van de vele parken die 
New York rijk is zaten te spelen. Hij 
schaakt pas een half jaar … 
 
Dit moet een supertalent zijn! Nico speelde 
een nagenoeg foutloze partij! En dat niet 
alleen, hij speelde ook nog eens erg snel. 
Kennelijk ziet hij het allemaal meteen. Als 
die jongen goed begeleid wordt en gemoti-
veerd blijft schaken, kan hij heel ver ko-
men. Heeft Peter hier tegen de toekomstig 
wereldkampioen gespeeld? De tijd zal het 
leren. 
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BOEBS COLUMN 
 
Bij de Captain thuis.  
 
Door Boeb Jacobs 
 
‘De grootte van een huis 
hangt af van de gastvrij-
heid van zijn bewoners’, 
Einstein of zo iemand.          
‘Is dit je officiële adres of een schuil-
plaats?’, vroeg ik bij aankomst aan Ge-
rard. In de gloednieuwe buitenwijk van 
Venlo met een stratenplan gelijk een dool-
hof had ik moeten zoeken om het optrekje te 
vinden. Wij, het derde team, waren door 
Gerard uitgenodigd om het kampioenschap 
van de tweede klasse te vieren.  
                                         
Op de invitatie stond dat het feest van 
16.00 tot 20.00 uur zou plaatsvinden. ‘O 
jee’, dacht ik dat wordt een kinderpartijtje 
omdat mijn kleinkinderen bij kinderpartij-
tjes ook met dergelijke tijdschema’s wer-
ken. Maar net als bij het schaken, waar mij 
dat ook wel eens overkomt, maakte ik een 
misrekening. We gingen door de klok . En 
niet zo’n beetje ook. Het werd twaalf uur in 
de nacht. 
 
 ‘Zal Gerard in het verleden soms een ijs-
beer als voorouder hebben gehad?’ vroeg ik 
me af toen ik zag dat hij de bijeenkomst 
buiten op het terras had gepland. Want 
hoewel het terras sprookjesachtig was, was 
het een koude dag in een lente die waar-
schijnlijk als de koudste in 300 jaar de ge-
schiedenis in gaat. Maar ski (?) kleding mij 
door de gastheer ter beschikking gesteld 
maakte dat het goed te doen was.  
 
Bovendien begon even later de zon te 
schijnen en werd het nog mooi weer. De 
organisatie had kennelijk goed naar de 
weersvoorspelling gekeken.  ‘Vrienden om 
mee te praten, wijn om te drinken en hout 
om te branden’, Alleen het vuur miste ik 
aanvankelijk, maar later vond ik het terug 

in discussies over de kansen van VVV om 
in de eredivisie te blijven. Er werden wed-
denschappen op afgesloten. Op advies van 
‘kenners’ zei ik 4–2. De volgende dag werd 
de beslissingswedstrijd gespeeld. Nota bene 
in mijn aanwezigheid kwamen de geel-
zwarte met 0 – 2 achter. ‘Nu nog vier goals 
en het is kassa’, dacht ik. Maar dat was te 
veel gevraagd. 
Kim Clabbers vertelde over toen hij in Rus-
land werkte. Over de corruptie daar en dat 
je dikwijls een verkeersboete bij de agent 
van dienst kon afkopen. Ook vertelde hij 
dat er veel zwart geld in omloop is .Het 
gesprek kwam erop of dat voor een land 
erg nadelig is. Degenen die dat meenden 
kon ik gelukkig geruststellen: ‘Zwart geld 
is van alle tijden, het komt in elke econo-
mie voor’, Jan Tinbergen Nobelprijswin-
naar. Vanwege zijn sociaaldemocratische 
opvattingen werd hij de Rode Professor 
genoemd.  
 
Een onderwerp uit het serieuze segment 
kwam op tafel toen iemand naar de eigen-
lijke betekenis van Pinksteren vroeg. Onze 
voorzitter moest er persoonlijk aan te pas 
komen om tekst en uitleg te  geven. Wat de 
man natuurlijk wel is toevertrouwd. 
 
De catering die ons in het vooruitzicht was 
gesteld was een hoofdstuk apart. Dick 
Kappert zou die verzorgen. En eerlijk is 
eerlijk ik had er weinig vertrouwen in. Een 
algemene voedselvergiftiging sloot ik be-
paald niet uit. Maar wat kan die man goed 
koken. Fantastisch! Een uit de hand gelo-
pen hobby zegt hij er zelf over. Voor een 
vriendenprijs maakt hij luxe gerechten die 
je eerder op de menukaart van een goed 
restaurant verwacht. Bakken vol compli-
menten waren zijn deel. 
De avond was een fraaie afsluiting van een 
schaakseizoen met een team dat er zin in 
had en heeft, met exquis eten, met veel 
mooie wijn (rek. huis!) met geweldig bier, 
bij een luisterrijke familie. 
Gerard bedankt, Gerard bedankt, Gerard - 
Gerard  - Gerard bedankt!
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INTERNE ELO RATING Stand 27 juni 2013 
  
Door Ger van Leipsig 
 
Speler Progressie begin 27-06-13   Speler Progressie begin 27-06-13 

Strijbos M -18 2303 2285  Clabbers K 26 1624 1650 

Gool R van 10 2211 2221  Kappert D 13 1629 1642 

Montignies R 23 2193 2216  Leenders H -17 1654 1637 

Alkhazashvili O 20 2168 2188  Vink R 12 1619 1631 

Nabuurs J 9 2169 2178  Laat J de 0 1617 1617 

Gool H van 36 2127 2163  Veld G in 't 25 1588 1613 

Nabuurs M 0 2158 2158  Munten G 37 1557 1594 

Smith T 27 2099 2126  Schmitz W -109 1695 1586 

Guddat J -22 2094 2072  Burgmans A 50 1529 1579 

Fehmer C -13 2082 2069  Leipsig G van -24 1603 1579 

Schouten E 83 1952 2035  Jacobitz K 0 1569 1569 

Rievers J -8 2002 1994  Dael M -42 1596 1554 

Thijssen S -18 2007 1989  Lietz B -14 1548 1534 

Grinten B van der 24 1949 1973  Kuntzelaers P 85 1427 1512 

Schoeber P -90 2053 1963  Joosten JP -9 1458 1449 

Jansen J 0 1957 1957  Oosterbaan G -43 1490 1447 

Everaars H 31 1906 1937  Jacobs B -10 1416 1406 

Bergmans D 24 1910 1934  Nieczyporowski M 104 1300 1404 

Hovens G -51 1974 1923  Heemskerk F -48 1442 1394 

Boonen P 0 1918 1918  Timmermans P 6 1271 1277 

Hoogt N van der 57 1828 1885  Wuts H -35 1310 1275 

Thijssen P 7 1869 1876  Keimpema P -20 1293 1273 

Jacobs J 0 1871 1871  Kempen J -87 1348 1261 

Mertens F -12 1883 1871  Houwen A 43 1166 1209 

Dierx G 0 1865 1865  Smith P -9 1194 1185 

Smeets W -18 1862 1844  Hendrickx J -21 1200 1179 

Lee M van der 19 1823 1842  Blankerz H -21 1151 1130 

Mulekom H van 2 1826 1828  Boekhold P v 0 990 990 

Faassen G 0 1791 1791  Verplakke J -16 909 893 

Laak J op de -57 1827 1770      

Hendriks Z 0 1737 1737      

Warmerdam M 73 1664 1737      

Spijk H van 0 1730 1730      

Borghouts H -16 1735 1719      

Clabbers S 55 1641 1696           
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