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Ontwerp omslag
Programma t/m 27 augustus 2009
Personalia / mededelingen
Interne competitie
Externe competitie

Marc van der Lee
Piet Thijssen
Bas van der Grinten
Geert Hovens
Henk van Gool
Nico van der Hoogt
Bas van der Grinten
Ger van Leipsig

Jeugd
ELO-lijst


Mei 2009
28-mei-09
29-mei-09
Juni 2009
01-jun-09
04-jun-09
06-jun-09
07-jun-09
11-jun-09
18-jun-09
19-jun-09
21-jun-09
25-jun-09
Juli 2009
02-jul-09
09-jul-09
16-jul-09
23-jul-09
30-jul-09
Augustus 2009
06-aug-09
13-aug-09
20-aug-09
27-aug-09



don.
vrij.

Open Kampioenschap van Venlo (start)
3e ENCI Open Limburgs Kamp. (tot 1 juni)

ma.
don.
zat.
zon.
don.
don.
vrij.
zon.
don.

Pinkstertoernooi (GP Jeugd)
Open Kampioenschap van Venlo
Kroegenloperstocht
Jeugd GrandPrix toernooi
Open Kampioenschap van Venlo
Open Kampioenschap van Venlo
5e Schaaknacht MSV-VSM
Alex Vinken Rapid Toernooi
Open Kampioenschap van Venlo

don.
don.
don.
don.
don.

Open Kampioenschap van Venlo
37e Peters Interieur Zomersnelschaaktoernooi
37e Peters Interieur Zomersnelschaaktoernooi
37e Peters Interieur Zomersnelschaaktoernooi
37e Peters Interieur Zomersnelschaaktoernooi

don.
don.
don.
don.

37e Peters Interieur Zomersnelschaaktoernooi
37e Peters Interieur Zomersnelschaaktoernooi
Gezellige avond
Algemene ledenvergadering

Maastricht
Tegelen
Noorbeek
Roermond

Maastricht
Kerkrade

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. : 16 juli 2009 


Aangemeld als jeugdlid



Jasper Adriaans
077-3511652

Jezuïetenstraat 13
5915 VR Venlo

Scott Ploos van Amstel
06-45482005

Prinsenhofstraat 8
5911 BL Venlo
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De externe competitie is voor onze club redelijk afgelopen.
Venlo 1 (2e klasse KNSB) eindigde op de 5e plaats (10 matchpunten) na een 2,5-5,5 nederlaag in de laatste ronde teegn Voerendaal 2, dat daarmee degradatie wist te voorkomen ten
koste van Pionneke.
Venlo 2 (promotieklasse LiSB) speelde in de slotronde gelijk tegen Brunssum 1 (dat al kampioen was) en bereikte daarmee achter MSV-VSM de 3e plaats met 9 matchpunten.
Venlo 3 (2e klasse LiSB) moest in de slotronde een 3,5-2,5 nederlaag slikken tegen het sterke Reuver maar speelde een goed seizoen met een mooie 3e plaats (10 matchpunten) als
resultaat, slecht één matchpunt achter winnaar HSDV.
In de avondcompetitie heeft Venlo 1 in de zware klasse 1A genoegen moeten nemen met de
laatste plaats. In klasse 1B is Venlo 2 kampioen geworden.
Gelukgewenst !
Clubkampioen is wederom Maarten Strijbos geworden na spannende beslissingswedstrijden
op 7 mei. Van harte gelukgewenst !
Toernooien in komende periode:
do 21 mei:
Hemelvaarttoernooi in LimianZ
di 26 mei:
Chess 960 toernooi Bergen
29 mei-1 jun:
ENCI Open Limburgs Kampioenschap Maastricht
do 9 juli:
Start zomersnelschaaktoernooi LimianZ.

AANVULLING VERSLAG CORUSTOERNOOI
In clubblad nr. 3 stond een overzicht van de resultaten van onze leden bij de weekendvierkampen van het afgelopen Corustoernooi (16 t/m 18 januari).
Helaas werd hierbij één persoon over het hoofd gezien:
Ons gewaardeerd lid Eric Braun behaalde een fraaie overwinning in groep 5M met
2 uit 3. Hierbij alsnog onze felicitaties en alvast succes gewenst volgend jaar in
groep 4 !
WEBSITE
De website van onze club (www.venlose-sv.nl) wordt steeds verder ontwikkeld.
Zo wordt de actualiteitenrubriek frequent aangevuld met nieuwe berichten, alle resultaten
van interne en externe competitie zijn beschikbaar (onder aparte knoppen), clubblad is online beschikbaar, er is aparte knop voor toernooien (voor aankondigingen en resultaten), diverse foto’s zijn te zien enzovoort.
Opmerkingen zijn uiteraard zeer welkom !

Bas van der Grinten

4

Interne competitie 2e cyclus 2008-2009
Plaats

Groep 1

1

door Geert Hovens

2

3

4

5

6

Totaal

0-1

1-1

½-½

1-1

1r-0

7

½-1

1-½

1-0

0-1

6

½-½

1-0

0-0

2,5

1-0

1-0

4½

0-1

4

1

Th. Smith

2

J. Jansen

1-0

6

H. Everaars

0-0

½-0

4

S. Thijssen

½-½

0-½

½-½

5

H. van Gool

0-0

0-1

0-1

0-1

3

M. Strijbos

0-1

1-0

1-1

0-1

1-0

0

6

1

2

3

4

5

6

Totaal

1-1

0-0r

0-0r

½-0r

0-0r

2,5

½-½

0-0

½-½

1-0

3

0-½

0-½

0-0

4

1-1

1-0

8,5

½-0

4,5

Plaats

Groep 2

6

R. Roberts

5

H. Borghouts

0-0

4

M. van der Lee

1-1r

½-½

1

N. van der Hoogt

1-1r

1-1

1-½

3

P. Thijssen

½-1r

½-½

1-½

0-0

2

G. Hovens

1-1r

0-1

1-1

0-1

½-1

2

3

4

5

6

Totaal

0-½

0-½

0-0

0-0

0-0

1

1-0

½-½

½-1

1-1

7

0-½

½-0

½-½

4½

1-1

1-0

7½

1-½

5½

Groep 3: zie volgende bladzijde
Groep 3: zie onder
Plaats
Groep 4
1

7,5

6

T. Kuijpers

2

K. Clabbers

1-½

4

G. Munten

1-½

0-1

1

G. van Leipsig

1-1

½-½

1-½

3

K. Jacobitz

1-1

½-0

½-1

0-0

5

B. Lietz

1-1

0-0

½-½

0-1

0-½

1

2

3

4

5

6

Totaal

0-0

0-0

0-0

0-½

1-1

2½

1-0

½-½

1-½

0-0

5½

½-1

1-1

0-½

7

0-1

½-0

5

0-1

4

Plaats

Groep 5

4½

6

R. Gonsior

3

G. Oosterbaan

1-1

1

F. Heemskerk

1-1

0-1

4

JP. Joosten

1-1

½-½

½-0

5

P. Kuntzelaers

1-½

0-0

0-½

1-0

2

M. Dael

0-0

1-1

1-½

½-1

1-0

1

2

3

4

5

6

7

Totaal

1

1

1

1

0

1

5

2

2

0

0

0

4

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

5

2

8

Plaats

Groep 6

4

J. Kempen

5

M. Niesen

0

6/7

J. Verplakke

0

0

6/7

P. Smith

0

0

1

3

P. Timmermans

1

1

1

1

1

W. Ludema

2

1

1

1

1

2

P. van der Ven

1

1

1

1

2

5

6½

0

6

Plaats

Groep 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Totaal

0

½

0

1

1

0

0

7/5

2,5

1

1

1

1

0

0

0

5

1

0

1

½

1

0

4

1

½

1

0

0

3,5

½

0

0

0

1,5

½

0

0

1,5

0

0

4

1

7

7

J. de Laat

3

W. Suilen

1

4

H. Leenders

½

0

6

G. in 't Veld

1

0

0

8

R. Vink

0

0

1

0

9

A. Burgmans

0

0

0

½

½

5

W. Schmitz

1

1

½

0

1

½

1

J. op de Laak

1

1

0

1

1

1

1

2

B. van der Grinten

7/5

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

PO

Voorr.

Totaal

0

0

0

0

5

5

1

1

3

5

8

1

2

4

6

1

4

5

6

0

Play off wedstrijden
Om promotie naar groep 5:
No.

Naam

1

J Kempen

2

W Ludema

1

3

P van der Ven

1

0

4

P Timmermans

1

0

0

No.

Naam

1

2

3

4

5

6

PO

Voorr.

Totaal

1

M Niesen

1

1

1

1

1

5

2

7

2

P Smith

0

1

1

1

0

3

1

4

3

P van Boekhold

0

0

1

1

1

3

0

3

4

W Heger

0

0

0

½

0

½

0

½

5

A Strucks

0

0

0

½

0

½

0

½

6

J Verplakke

0

1

0

1

3

1

4

1

Proficiat!

Maarten Strijbos won op 7
mei de beslissingswedstrijd
om het clubkampioenschap
van Thijmen Smith.
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KNSB COMPETITIE RONDE 6
HSC – VENLO 1
VAN BELLETJES, ENGELEN EN NOTATIEBILJETTEN
Ein good biljet brink de punte met.
Ein sjlech formulier luët bale as ein stier.
Het affiche HSC – Venlo 1 staat altijd garant voor spannende wedstrijden. De ploegen ontlopen mekaar niet veel qua speelsterkte en de uitslagen in het verleden wisselen dan ook sterk.
Vorig jaar won Venlo met 5-3 maar het was ook al eens 6-2 voor Helmond. Een uitslag HSC –
Venlo 1 valt dus absoluut niet te voorspellen. En al helemaal niet als een wedstrijd zo verloopt
zoals ze dat op 7 maart deed.
Na een voorspoedige autorit, hadden we tijd genoeg om rustig een kop koffie en een boterhammetje te nuttigen. Enkele minuten voor aanvang kregen we te horen dat we niet in de benedenzaal zouden spelen, zoals verwacht, maar in een bovenzaaltje. Lekker rustig, gegeven
dat de benedenzaal tot de nok gevuld was met teams uit de brabantse competitie.
De rust was echter van korte duur. Even na aanvang van de wedstrijd begon er met regelmatige tussenpozen een belletje te rinkelen. Dit ontlokte onze invalkracht Stephan de uitroep:
“Blijft dat zo?” De arbiter was echter bezig met zijn laptop en deed alsof zijn neus bloedde.
Spelers en teamleider van Helmond leken met het probleem ook geen raad te weten. Tenslotte
ging onze frontman Joep maar eens naar beneden om te kijken of er iets aan gedaan kon worden. Wat hij gezegd of gedaan heeft weet ik niet, feit is dat het daarna rustig werd en bleef.
Diezelfde Joep kreeg na ruim een half uur spelen al een remiseaanbod van Helmonds sterkste
speler, Ruben Venis. Wat te doen? Mijn intuïtie schreeuwde: Neem aan! Neem aan! Ik ken
Ruben immers al langer dan vandaag en weet dat hij sterk is in het tweede deel van de partij.
De situatie op de overige borden was echter nog volslagen onduidelijk en Joep had er zin in.
Hij had immers zijn lijfvariant op het bord: het pionoffer 4.b4 in de franse opening. Bovendien
is Joep de man in vorm. Ik kwam tenslotte dan ook met hem overeen de partij voorlopig voort
te zetten. Achteraf denk je dan: hadden we nou maar…maar alléz, op dat moment was het een
goed beredeneerde keuze en het zou blijken dat dit niet de kardinale partij was in deze wedstrijd.
Niet voor het eerst was het rond de eerste tijdcontrole dat de meeste beslissingen vielen. Tot
dan verliep de wedstrijd kalmpjes en hielden beide teams elkaar in evenwicht. Wel leek de
wedstrijd in het vierde uur in Helmonds voordeel te kantelen.
Joachims koningsstelling zag er na een onvoorzichtige pionzet tochtig uit en hij kreeg dan ook
een flinke aanval over zich heen. Onze tweede invalkracht Hans had na een wat mislukte opening de stelling net gelijk getrokken toen hij een rekenfout maakte en een pion in de aanbieding deed. Christian verkreeg in een koningsindiër geen voordeel en diende zich te beperken
tot het stutten van zijn stelling. De engelse aanval die Stephan in de Rauser opzette leek op
een fiasco uit te lopen en Joep offerde frivool een kwaliteit maar moest vervolgens constateren
dat hij daar niet veel voor terug kreeg.
De andere borden zetten er weinig tegenover. Rudi had maar marginaal voordeel in het hollands en zag eigenlijk geen methode om vooruitgang te boeken. Rainer had licht ruimte nadeel
en moest eerst maar eens gelijkspel zien te bereiken. Alleen ik voelde me prettig in de stelling
die ik had, maar het voordeel was nog verre van duidelijk.
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Toen Rudi in die periode bij me kwam met de vraag of remise volstond kon ik alleen heftig
nee schudden. Maar toen bleek dat Rudi nog maar 6 minuten op de klok had en er nog 16 zetten gedaan moesten worden, was het toch verstandiger om op de zetherhaling in te gaan die op
het bord was verschenen.
Even later was het inderdaad Helmond dat de score opende.
Joachim had zijn stelling te zeer verzwakt en werd via gecombineerde dreigingen op zijn koningsveste en een pionnenwals in het centrum tot opgave gedwongen.
Joep slaagde er niet in de zwarte centrumpositie op te blazen waarna de kwaliteitsachterstand
zich deed voelen. Ruben nam geen onnodige risico’s en maakte het netjes af.
Hans deed een wanhopige poging nog wat leven in de partij te brengen na zijn mislukte pionoffer, maar het stukoffer dat hij probeerde liep op niets uit.
Venlo had een wonder nodig om aan een nakend pak slaag te ontkomen.
Dat wonder kwam er.
Stephan Thijssen – Benjamin Smits
Stephan had er zo’n beetje alles tegenaan gegooid om bij de zwarte koning te geraken. Wanneer Benjamin nu bereid was geweest met
24..,Dg7 wat materiaal terug te offeren had hij
een gewonnen stelling overgehouden. Er zat die
dag echter een engeltje bij Stephan op de schouder. Wat zeg ik? Stephan werd bedolven onder
een hele lading engelen toen zijn tegenstander
het afgrijselijke 24..Kh8?? produceerde wat mat
in drie mogelijk maakte: 25.Dh6+,Dh7 26.Df8+
en mat op de volgende zet. Nadat Stephan zich
onder de verwarde hemelse kluwen had uitgewerkt en de veren van zich af had geschud, kon
hij grijnzend de felicitaties van zijn verbouwereerde tegenstander in ontvangst nemen.
Nog bizarder was de partij tussen Christian en Hugo Faber, de teamleider van HSC. Dat heet:
niet de partij op het bord zelf was bizar, maar de notatie op het vel ernaast. Hugo had zojuist
de 41e zet van Christian genoteerd en zat rustig van zijn koffie slurpend het voor hem aangename eindspel te aanschouwen toen er ineens de zachte maar duidelijke claim “Zeit” klonk.
Verschrikt keek Hugo op. De 40 zetten waren toch zojuist gepasseerd? Het notatiebiljet van
Christian gaf echter aan dat er maar 39 zetten gespeeld waren. Hoe kon dat nu? Met de wedstrijdleider erbij kwam men er al gauw achter waar het manco zat. Wat was namelijk het geval: Hugo had een notatiebiljet dat aan één zijde maar tot zet 30 ging. De 40e zet stond op de
achterkant. Tijdens de partij had Hugo om onverklaarbare redenen een paar hokjes tot de 30e
zet opengelaten en zijn blaadje vervolgens omgedraaid. Zijn 31e zet op het notatieformulier
was daardoor in werkelijkheid slechts de 29e zet. Omdat het blaadje al omgedraaid was, had
de arme Hugo de fout niet in de gaten en liet dus rustig de vlag vallen.
Ik hoop dat zijn teamleden de sympathieke teamleider achteraf nog enigszins genadig zijn geweest. Zelf was ik blij dat ik mijn teamleden, ook bij uitwedstrijden, van degelijke KNSB vellen voorzie waar zet 40 tenminste wél op de voorkant staat.
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Feit was wel dat Venlo 1 hier een tweede punt in de schoot geworpen kreeg.
Behaalden we dan alle bordpunten alleen op fortuinlijke wijze?
Nee, gelukkig zat er ook nog een goede overwinning tussen. Ditmaal van eigen hand, waarmee ik een sterke reeks die in ronde 4 begon voortzette.
Sebastiaan Smits – Henk van Gool
Een siciliaan is via zetverwisseling uitgemond in
een spaanse stelling, waarvan de structuur duidelijk zichtbaar is. Ik maakte nu gebruik van de
druk over de c-lijn en de diagonaal h6-c1 om
mijn paard op h5 van de rand te halen.
18..,Pxg3!? Het begin van een combinatie die
diep berekend moest worden. 19.Phg4 (de riposte waar Sebastiaan zijn hoop op had gezet. Na
19.fxg3 wordt met 19..,Dxc1 het idee duidelijk:
20.Dxc1,Txc1 21.Txc1,Lxe3+ 22.Kg2,Lxc1)
19..,Dxc1 20.Pxh6+,Kg7 21.Dxc1 (Na
21.Phf5+,gxf5 22.fxg3,Dxb2 23.Pxf5+,Kh8 was
de stelling gelijk geweest aldus Fritz.)
21..,Pe2+! Zwart wil met het paard op c1 slaan
omdat een toren op c8 nodig is om de witte stelling in de tang te houden. 22.Kf1,Pxc1
23.Phg4? (De beslissende fout. Wit hoopt zijn paard te redden en het zwarte paard op c1 dat
tijdelijk ingesloten staat op te halen. Juist deze variant had ik echter helemaal doorgerekend en
als voordelig voor mij beoordeeld. Het paardoffer 23.Phf5+!,gxf5 24.Pxf5+,Kf6 25.Pxd6 had
wit van gelijkspel verzekerd.) 23..,h5 24.Ph2,Pc4! (nu is 25.Txc1 niet mogelijk wegens
25.Pxe3+) 25.Pxc4,Txc4 26.Td1,f5 (26..,Lc8 is sterker volgens Fritz maar na 27.h4,Lh3+ jaag
ik de koning slechts richting mijn opgesloten paard. Ik wilde de loper juist op b7 houden om
pion d5 te veroveren nadat ik wits centrum had opgeblazen.) 27.exf5,gxf5 28.Ke1,e4
29.Pf1,Pd3+ 30.Lxd3,exd3 31.Txd3 einde
combinatie.
In de ontstane stelling staat zwart positioneel
duidelijk beter. De witte stukken werken niet
samen en zijn pion op d5 is ten dode opgeschreven. Beide spelers hadden nu tijdnood. Het ging
als volgt verder: 31..,f4 32.Tad1,Te8+
33.Kd2,Te5 34.b3,Tc5 35.Td4,Texd5
36.Ke2,Tc2+ 37.T1d2,Txd2 38.Txd2,Txd2+
39.Pxd2,Kf6 40.Kd3,Ke5 41.f3,h4 en opgegeven. Na 42..,Lc8 gaat ook pion h3 verloren.

Met de stand 3,5 – 3,5 bleef alleen Rainer over. Hij was erin geslaagd zich aan de druk van
zijn tegenstander te ontworstelen en een gunstig toreneindspel te bereiken. Helaas stonden alle
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pionnen op één vleugel, waardoor er niet meer dan remise in zat. Zo kreeg een bewogen middag een vreedzaam- en voor Venlo lucky einde: 4 – 4.
HSC

-

VENLO 1

4–4

1. Ruben Venis
2. Frans Janssen
3. Hugo Faber
4. Marco de Waard
5. Bart Dekker
6. Sebastiaan Smits
7. Benjamin Smits
8. Maarten Smit

-

Joep nabuurs
Rudi van Gool
Christian Vogel
Rainer Montignies
Joachim Guddat
Henk van Gool
Stephan Thijssen
Hans Everaars

1–0
½
0–1
½
1–0
0–1
0–1
1–0

-x-x-x-x-x-x-

KNSB COMPETITIE RONDE 7
VENLO 1 – DE STUKKENJAGERS 2
EEN OVERTUIGENDE ZEGE
De wedstrijd tussen de Venlonaren en de Tilburgers had het hoogtepunt van het jaar kunnen
zijn. Ware het niet dat Venlo 1 al teveel punten gemorst heeft. Niettemin zat er een pikant
trekje aan deze wedstrijd. Enerzijds waren daar de tegenstrijdige belangen van de broers Nabuurs, waarvan Joep bij Venlo en Mart bij de Stukkenjagers speelt. Anderzijds was er het
streven van de Venlonaren om – ofschoon in kansloze positie voor de titel – toch even te laten
zien wie eigenlijk de sterkste is in de groep. Tilburg van zijn kant was de koploper en diende
dus te strijden voor behoud van de titelkansen. Alle ingrediënten waren dus eigenlijk aanwezig
voor een historische veldslag waar nog lang over nagepraat zou worden.
Het kwam er niet van. Venlo toonde zich zoveel beter die dag, dat eerder van een afstraffing
dan van een echte wedstrijd gepraat kon worden. Saillant detail: het was de tweede maal deze
competitie dat ons team compleet was. De eerste maal wonnen we met 7,5 – 0,5 van ’t Pionneke…
Onder leiding van Theo Koolen verliep de clash als volgt:
Bord 1:
De laatste tijd het domein van Maarten, als hij speelt én als hij er de zwarte kleur
heeft. Vermoedelijk waren de Tilburgers goed voorbereid op zijn aanwezigheid, want Maarten
had het behoorlijk lastig met Steff Helsen. Steff offerde in de opening twee pionnen, rokeerde
lang en trachtte in het vervolg te profiteren van Maarten’s onderontwikkelde stelling. Het gevolg was een chaos op het bord. In de goede traditie van Kortchnoi nam Maarten alles wat
hem aangeboden werd, onder het mom van: das al vast binnen en mijn opponent moet eerst
nog maar eens zien dat ie het materiaal ooit terugziet. Toen Steff op zet 16 zelfs een volle toren aanbood werd dit Maarten toch te gortig. Hij versmaadde de vette hap en trachtte te vereenvoudigen om eindelijk eens iets aan de veiligheid van zijn koning en verdere stukkenontwikkeling te kunnen doen. Volgens Fritz maakte hij juist daarmee de verkeerde keuze, maar
dit is dan ook meer een stelling voor rekenmachines (zie stelling na wits 16e zet).
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Steff Helsen – Maarten Strijbos
Maarten vervolgde hier met 16..,Lf4 waarna hij
nog een levensgrote kans kreeg om naar een
eindspel met twee pluspionnen af te wikkelen:
17.dxc6,bxc6 18.Lh3? en nu was eenvoudig
18..,Lxd2 19.Dxd2,Dxd2 waarschijnlijk winnend
geweest. Maarten koos voor 18..,Pe5?! Waarna
Steff het initiatief naar zich toetrok en even het
betere van het spel kreeg. Maarten mocht blij
zijn dat hij erin slaagde naar een gunstiger eindspel af te kunnen wikkelen, maar dit wist hij ondanks een paar gevaarlijke vrijpionnen op de
koningsvleugel in ruil voor een stuk net niet te
winnen: ½ - ½ .
Bord 2:
Rudi boekt de laatste tijd aansprekende resultaten, ook als hij op een hoog bord
zit. Hij mocht zijn kunnen dus op het tweede
bord tegen Karel Storm tonen. Zijn handelsmerk
is tegenwoordig het uitmelken van minimale
voordeeltjes en de pirc met c3 is de ideale opening om naar een eindspelvoordeeltje te streven.
Na een lange laveerpartij zag hij eindelijk zijn
kans schoon:
Rudi van Gool – Karel Storm
Zwart heeft zojuist 34.Lxd2 gespeeld en geeft
Rudi daarmee de kans naar een gunstig lopereindspel af te wikkelen. 35.Lxc5!,Le1 (het pionneneindspel na 35..,bxc5 36.Kxd2 of 35..,Lxc3
36.Kxc3 is op één tempo gewonnen voor wit)
36.Le3,Kd6 37.Kd3,Lh4 38.Kc4,Kc6
39.Lh6,Lf2 40.Lg7,Kd6 41.Lf8+,Kc6 Hier
komt de eerste kans voor Rudi om zijn voordeel
te vergroten:
Als wit hier 42.b4! speelt dreigt hij met b5+ gevolgd door Kd5 de belangrijke e-pion te veroveren. Rudi zat er na de tijdcontrole echter even
doorheen. Hij verwierp de mogelijkheid in eerste
instantie vanwege een denkfout (hij dacht de loper op e1, maar zelfs dan is b3-b4 winnend) en
begon aan ondoorzichtige manoeuvres om zijn
tegenstander in verwarring te brengen. Hij liet
nog een keer een kans lopen, maar tenslotte
kwam de zet b3-b4 dan toch en haalde Rudi op
de 79e (!) zet het volle punt binnen.
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Bord 3:
De puntenmachine Joep haperde de laatste wedstrijd tegen Helmond, toen hij
tegen zijn tweede nederlaag van het seizoen opliep en ik was dan ook benieuwd hoe hij het er
met zwart tegen Peter Huibers af zou brengen. De siciliaanse najdorf met 7..,e5 verliep niet
zonder meer gunstig voor Joep. Op zet 18 werd hij met een lelijke dubbelpion op de half open
f-lijn opgescheept en het zag er duister uit toen zijn tegenstander stukken naar de kapotte
zwarte koningsstelling bleef dirigeren. Tien zetten later wist Joep de druk te verlichten door de
f-pion te offeren en de dames te ruilen. Daarna nam hij met een mooi kwaliteitsoffer het initiatief over. Zie stelling.

Peter Huibers – Joep Nabuurs
32..,Txd3! 33.cxd3,Pxf5 De witspeler zag niet
beter dan maar meteen de kwal terug te geven
maar moest na 34.Txf5,Lxf5 35.Txh4,Txd3 wel
met een slecht eindspel genoegen nemen. Joep
speelde dat eindspel helaas niet nauwkeurig uit
waardoor de partij toch in remise eindigde.

Bord 4:
Op verzoek van Rainer, die zich wat ziek voelde, schoof ik op naar bord 4 terwijl Rainer het achtste bord bezette. Daar ontmoette ik een van de sterkste mensen van Stukkenjagers, namelijk teamleider César Becx. Omdat ik me niet op hem had voorbereid had ik
geen idee wat ik kon verwachten, maar tot mijn geluk koos hij voor de hollandse opening,
waar ik de laatste tijd – met name ook op de club – al flink wat ervaring mee had opgedaan.
Juist het systeem dat César speelde (leningrader gecombineerd met de zet 5..,e6) had ik onlangs nog op het bord gehad. Ik voelde me dus comfortabel, terwijl César enigszins verrast
leek door mijn 5e zet 5.c3. Omdat hij talmde met
rokeren slaagde ik erin middels 15.La3 die rokade te verhinderen. Nadat César door een rekenfout een pion moest inleveren, startte ik een
rechtstreekse aanval op de centraal geposteerde
zwarte monarch.
Henk van Gool – César Becx
27.c5, f4 28.d5 wit trekt zich niets aan van de
zwarte f-pion, hij heeft al uitgerekend dat zijn
aanval eerder komt. 28..,fxe3+ 29.Ke2,g4
30.c6+,Kc8 31.d6 door zwart opgegeven. Er
dreigt d7+ en na 31..,cxd6 32.Lxd6 is tegen
33.Tb8 mat niets meer te verzinnen.
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Bord 5:
Onze man uit Rheidt, Christian Vogel, ontmoette in Mart Nabuurs een pittige
tegenstander. Christian, die tot dusverre geen partij verloren had, werd ditmaal serieus getest.
Het gesloten siciliaans leverde Christian in eerste instantie gemakkelijk gelijkspel op, maar
met de op het oog ‘normale’ ontwikkelingszet 15.Pf6 schoot Christian een bok. Mart profiteerde onmiddellijk door met een schijnoffer lijnen te openen naar de ongerokeerde zwarte
koning. Het was duidelijk dat Christian in zwaar weer terecht kwam.
Mart Nabuurs – Christian Vogel
Mart speelde het goed verder en won op volgende wijze een pion: 21.Pf5!,Dd7 22.Te1+Kd8
23.Te7,Dc6 24.Txb7,Dxb7 25.Pd6,Dd5
26.Pxf7+,Kc7 27.c4,De6 28.Pxh8,Txh8
Beide spelers waren echter flink in tijdnood gekomen en in die fase slaagde Christian erin een
kandidaat vrijpion op de c-lijn te creëren die een
stukje gevaarlijker was dan Marts kandidaat op
de h-lijn. Mart moest als eerste zijn toren geven
tegen de vrije c-pion maar hield middels zijn ver
opgerukte vrije h-pion toch nog eenvoudig remise. Christian bleef dus ook dit keer ongeslagen.

Bord 6:
Thijmen heeft dit seizoen nog niet veel kunnen laten zien. Door tweemaal afwezigheid en één reglementair punt was dit pas zijn 4e wedstrijd van dit seizoen. In deze match
nam hij geen risico’s. Met de ruilvariant van het spaans trachtte hij het spel in positionele banen te leiden. De thematische opmars van de d-pion om de druk van de zwarte loper op c5 te
neutraliseren kostte hem een pion. Doordat echter alle lichte stukken van het bord verdwenen
en de pluspion van tegenstander Ruud Feelders een dubbelpion was eindigde de partij in een
vlotte puntendeling.

Thijmen Smith – Ruud Feelders

10.d4,Lxf3?! 11.Pxf3,Lxd4 12.Lg5,Dd6
13.Lxe7,Kxe7 14.Pxd4,Dxd4 15.Df3 en enkele
zetten later remise gegeven.
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Bord 7:
Joachim maakt een wat moeilijke periode door. In Duitsland verliest hij veel partijen – mede door de sterke tegenstand die hij daar op bord 1 ontmoet en in Nederland staat de
teller ook pas op twee punten. Hij besloot in de engelse opening dus genoegen te nemen met
een iets mindere maar stevige stelling in de hoop ditmaal in elk geval een halfje binnen te
kunnen slepen. Zijn opponent Fré Hoogendoorn wilde echter meer. Met een stukoffer viste hij
in troebel water in de hoop ergens groter materiaal te kunnen winnen. Hij hield echter geen
rekening met de zwarte tegenkansen en Joachim had hem dan ook stevig met de deksel op de
neus kunnen tikken.

Fré Hoogendoorn – Joachim Guddat

19.Pxd4? (-2 volgens Fritz), exd4 20.e5,Txe5
21.Lxa8,Lxh3?! (eenvoudig ..,dxc3 levert een
kleine kwaliteit op) 22.Txf6,Dxa8?! (beter
22..,Lxf6) 23.Df3?! (Pd5!), Dxf3 24.Txf3,Lg4
25.Tf4,dxc3 26.Txg4,Te2+ 27.Kh3,c2
28.Tf1,g5 29.d4 zie diagram

29..,Td2? Hier mist Joachim een uitgelezen kans
om de opgesloten g-toren op te halen. Na
29..,Lf6 (mag niet genomen worden omdat veld
c1 gedekt moet blijven) is niet te zien wat je nog
tegen de dreiging 30..,h5 moet doen. 30.Tc1,Lf6
31.Te4,h5 32.g4,Lxd4? En dat was de laatste
kans op behoud van voordeel. Na 32..,h4 staat
zwart nog steeds overwegend.
33.Txc2! en de partij eindigde even later in remise.

Bord 8:
Zoals reeds gezegd was Rainer niet fit en dus nam hij op bord acht plaats in de
hoop tegen een relatief gemakkelijke tegenstander overeind te kunnen blijven.
Zijn opponent Reinier Jacquet legde Rainer inderdaad geen strobreed in de weg. Rainer kon
zijn favoriete opstelling in de Reti maken en werd vervolgens nog in het zadel geholpen doordat zijn opponent zijn lichte stukken op de damevleugel liet insnoeren.
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ier Jacquet
Rainer Montignies – Reinier
Als je zwarte stukken na 14 zetten in de opening
er zo bij staan is er toch erge
rgens iets behoorlijk
mis gegaan. Rainer had geen
een moeite met de
techniek: 14..,Pd7 15.Da1,T
1,Tb8 16.Lc3,e5?
(wanhoop? In elk geval iss op
opening van de stelling alleen maar in wits voo
oordeel)
17.dxe5,Pe7 18.axb5,cxb55 19.b4,Pf5 20.Pb3,d4
21.Pxd4,Lxg2 22.Kxg2,Pxe
Pxe5 23.Pxf5,Dd5+
24.Kg1,Pf3+ en tegelijkertij
rtijd door zwart opgegeven. 1 - 0

emises en drie overwin5,5 – 2,5 tegen de koploper, en dat zonder een enkele nederlaag: vijf rem
ningen. Ik moet mijn team eenn ggroot compliment maken met deze profess
essioneel ogende zege.
Jammer dat het voor dit seizoen
en te laat komt!
De nederlaag van de tilburgerss maakt
m
de weg voor De Pion uit Roosendaa
daal vrij om de titel in
klasse 2D voor zich op te eisen,
n, terwijl DJC en ook nog Stukkenjagers 2 oop het vinkentouw
zitten om te profiteren van eenn eventuele
e
misstap van de Roosendalers.

KNSB COMPETITIE
K
R
RONDEN
8 EN 9
TW GEZICHTEN
TWEE

Tijdens de laatste twee KNSB ronden
ro
ontmoette Venlo 1 twee degradatiek
tiekandidaten. Er stond
weliswaar voor Venlo 1 zelf nie
iets meer op het spel; Er werd wel van onss verwacht
v
dat we onze sportieve plicht deden. De ontmoeting
on
tegen Overschie stond geplandd op
o 18 april, plaats
van handeling: Rotterdam. De la
laatste ontmoeting op 9 mei was in Venlo,
o, tegen Voerendaal 2.

OVERSCHIE – VENLO 1
tot onze beschikking hadden werd
w
het team opgeAangezien we maar één auto
splitst. Eén groepje ging met de trein, de andere groep reed met vaste chau
hauffeur Joachim mee.
De reis verliep soepel wat al een
en indicatie gaf over het wedstrijdverloop.
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Al gauw bleek namelijk dat Overschie geen partij was voor Venlo 1. Zelfs zonder Maarten
walsten we over de Rotterdammers heen. Dit was op zich vreemd, omdat zij voor hun laatste
kans vochten, waardoor je wat pittiger tegenstand mag verwachten. Het was echter al een veeg
teken dat enkele van hen te laat aan hun bord verschenen. Kennelijk geloofden ze er niet meer
in.
Rainer had in het begin wat moeite met zijn opponent. In een Nimzo-Indiër liet hij per abuis
de opmars d4-d5-d6 toe waardoor zijn stelling in tweeën werd gespleten. Hij wist de aanval op
zijn lange rokade stelling echter op te vangen en profiteerde in het eindspel van de gaten in de
witte stelling. Een wanhopig stukoffer versnelde wits einde.
Christian speelde die dag zijn laatste partij voor Venlo. Hij krijgt werk in Saarbrücken en
moet gaan verhuizen. In deze partij liet hij nog eenmaal zien dat hij dit seizoen van grote
waarde voor ons is geweest. In een Catalaan slaagde
hij erin een vrije c-pion te creëren en de a-lijn te openen voor zijn toren. Ook hier pleegde de Rotterdammer suïcide door een toren te geven voor een spookaanval:

C. Vogel – H.W. Ochtman
28..,Txf2?? 29.Kxf2,Tf8+ 30.Kg1,Tf3 31.Le1,Dh3
32.Dg2 1 - 0

Rudi kreeg in de Hollandse opening precies het spel dat hij graag heeft: een positioneel plus
in de vorm van een goed paard tegen slechte loper en een bijna weerloze tegenspeler. Het positievoordeel culmineerde in een vrije pluspion op de c-lijn, die in het vervolg net iets harder
liep dan zijn tegenhanger op de a-lijn.
Ook bij Joachim stond de Hollandse opening op het
bord. Alleen was onze Duitse schaakvriend hier de
witspeler. Hij liet zien wel raad te weten met de Leningrader en kwam al snel dik in de plus via druk over
de half-open d-lijn tegen een zwakke d-pion. Het feit
dat de zwarte torens niet verbonden waren leverde
Joachim eenvoudig materiaalwinst op:
J. Guddat – W.D. Hajenius
21.Lxe5,Dxe5 (of 21..,dxe5 22.Pe7+,Dxe7 23.Dxd8)
22.Pe7+ dreigt 23.Pc6 1 – 0

16

Ikzelf had weer de grootste moeite met… mezelf! In een Pirc presteerde ik het weer eens een
positioneel superieure stelling om zeep te helpen en mijn tegenstander een gevaarlijke aanval
in de schoot te werpen. Deze had blijkbaar medelijden met me, want hij schoot mis. Hierna
speelde zich een vreemd incident af: Met beide spelers in flinke tijdnood dacht ik schaakmat
te geven. Mijn tegenstander wilde al bijna de stukken van het bord vegen…
H. van Gool – C.W. Feelders
Hier speelde ik 67.Pe7 mat!??
…totdat hij opeens zag dat ik schaak stond! Onmiddellijk claimde hij winst omdat ik een onreglementaire zet had uitgevoerd. Gelukkig staat in het reglement
dat ik gewoon een andere zet mag doen. Wel kreeg
mijn opponent twee minuten erbij. Daarop mocht ik
met het schaamrood op de kaken de partij voortzetten.
Ik slaagde erin na dameruil toch nog een winnende
koningsaanval op poten te zetten. Maar het mag duidelijk zijn dat ik het punt hoofdschuddend en met een
ongelukkig gevoel incasseerde.
Op de borden 1, 6 en 8 deed Overschie iets terug.
Thijmen kreeg in een Swesjnikov gemakkelijk gelijk spel. Hij slaagde erin d6-d5 te spelen en
kwam in een eindspel met zware stukken terecht . Beide spelers zagen hier echter geen mogelijkheden meer om op winst te spelen. ½ - ½ .
Hans speelde een wisselvallig partij. Na een gedegen Hollandse opening kreeg hij het betere
van het spel totdat hij zijn opponent de gelegenheid gaf op f5 een pion te snacken. Die deed
dit echter op verkeerde wijze waarna Hans simpel een kwaliteit kon ophalen en een zeer voordelig eindspel kon ingaan. Dit eindspel bleek echter nog niet zo gemakkelijk te zijn. Na veel
vijven en zessen besloot Hans de kwaliteit maar terug te geven, waarna de stelling potremise
was.
De enige nederlaag kwam op bord 1 tot stand. Joep werd in het koningsgambiet met een tegengambiet geconfronteerd: 1.e4,e5 2.f4,Pc6 3.Pf3,f5!? Een gambiet dat niet onbekend is
maar wel betrekkelijk weinig gespeeld wordt in de toernooipraktijk. Er ontstond een scherpe
stelling waarin Joeps koning naar f1 ging. Joep verzuimde een lastig paard op d4 meteen te verjagen en
tegenstander Fokkink kreeg een grote druk op de witte stelling. Toen Joep vervolgens wél het paard van f5
wilde verdrijven kreeg hij daar de rekening voor gepresenteerd in de vorm van een ziedende koningsaanval, waarna hij kon kiezen tussen mat en materiaalverlies.
J. Nabuurs – R. Fokkink
Stelling na 18.g4??
18..,Lxe3! (Joep had alleen naar 18..,Pxe3 gekeken,
maar ook dat verliest.) 19.gxf5,Dc4+ 0 - 1 .
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Niettemin: toen alle cijfers door
or de wedstrijdleider op een rijtje waren gezet
gez stond het 2-6 voor
Venlo. Overschie was hierdoorr zo
z goed als zeker gedegradeerd. Wij ware
aren twee matchpunten
rijker, maar daar schoten we inn de
d groepsstand niets mee op. Na de wedst
dstrijd werd er nog lekker gedineerd in een restaurantt nnabij de Rotterdamse schouwburg. Joep en Thijmen konden
zich daar tegoed doen aan een gigantische
gi
portie spareribs

nie overdreven…
niet
en de avances van de eigenaress
esse van de zaak over zich heen laten komen
en, die duidelijk teleurgesteld was toen Joep en Thi
Thijmen wijselijk besloten met de andere Venlonaren
Ve
weer op
huis aan te gaan.
1. R.Fokkink
2. E.Brandenburg
3. H.Ochtman
4. R. Ruytenberg
5. C. Feelders
6. M. de Jong
7. W. Hajenius
8. H. Krop

-

J.Nab
abuurs
R.Mo
Montignies
C. Vo
Vogel
R. va
van Gool
H. van
va Gool
Thijm
ijmen Smith
J. Gu
Guddat
H. Everaars
Ev

1–0
0–1
0–1
0–1
0–1
½
0–1
½

VENLO 1 – VOERENDAAL 2
Een heel ander beeld gaf de thui
uiswedstrijd tegen Voerendaa
aal 2 in het voorheen
onneembaar geachte Corneillee bastion
b
in hotel Wilhelmina.
Disclaimer: Ik ben niet verantwo
twoordelijk voor fysieke of psychische schad
ade na het aanschouwen van onderstaande spelfragm
gmenten. Ik adviseer U een roze bril op te zetten
z
om de gênante
diepte van het spelniveau nog enigszins
en
te kunnen verdragen.
Laten we met het ergste beginnen
nen. Brillen op!

M. Winkels – H. van Gool
Nadat Henk tijd verloren had met
me de zwarte dame
greep Marcel het initiatief. Hett witte
w
paard was te
sterk en moest eraf: 21..,Lxd5 22
22.exd5,Dxd5? (beter
..,Df6) 23.Le4,De6 24.Ld5,Df5?
f5?? Ik had in elk geval
de kwaliteit moeten geven, dit ve
verliest achtermekaar:
25.Lxf7+!,Kh8 26.Txd8,Txd88 227.Dxf5,gxf5
28.Lxh5 met stukverlies. Even later
la gaf ik ook nog
een volle toren weg, maar dat zal ik U besparen.
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A. Henzen – M. Strijbos
Zwart had licht voordeel en had nu goed met ..,Le8 of
..,Lb5 verder kunnen gaan. Met elke zet die Maarten
nu speelde verslechterde zijn positie. 27..,Kh7
28.d4,Pc4 29.Pxc4,dxc4 die pion werd dodelijk
zwak: 30.e3,Ld5 31.Lf1,Df7 32.Dc2,Tb4?! (..,c3)
33.a3,Tb3?! Liever nog dan de pion te geven, gaf
Maarten zijn kwaliteit op. Na 34.Pxb3 bleek hij echter niet voldoende spel te hebben om de partij te redden.

Bij Piet ging het eigenlijk in de opening al niet goed. Na 11 zetten kampte hij met een achtergebleven d-pion en een daardoor begraven Lc8. Wits voordeel werd naarmate de partij vorderde alsmaar groter. Op de 29e zet kreeg onze Schatzmeister nog een kans de partij enigszins
in evenwicht te brengen. In plaats daarvan liep hij in een matnet.

P. Vercoulen – P. Thijssen
29..,Ke6? (..,Te7 om een stel torens te ruilen biedt
remisekansen) 30.Th7,Th8 31.Te1+,Kd6
32.The7,Th6 33.Kb4,h4 34.b6,Kc6 35.Tc7+,Kd6
36.Pb5+ en mat op de volgende zet.

De andere invaller, Tijger Geert, bleek zijn gebit thuis
te hebben gelaten. Nadat Luc in een Siciliaan netjes
tot d6-d5 was gekomen, beperkte de tijger zich tot
wat zachte porren met zijn poot; Bijten lukte niet. Een
van die uithalen werd hem fataal:
G. Hovens – L. Zimmermann
Stelling na 23.Lb6?
23..,Txd1 24.Txd1,Pd4! 25.Kf2,Lxa3!
26.Lxd4,exd4 27.bxa3,Txc3 28.Td2,Ke6
29.Te2+,Kd6 0 – 1.
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Meteen schoten mijn gedachten naar de uitroep van Eduard Coenen tijdens onze wedstrijd
tegen ’t Pionneke. 6-0? Staat het al 6-0? Ik op mijn beurt had nu vertwijfeld kunnen roepen: 04? Staat het al 0-4? Op de andere borden was de situatie evenmin rooskleurig. Het was duidelijk dat we deze wedstrijd met dikke cijfers gingen verliezen.
Rudi had in de Hollandse opening (dit keer speelde hij met wit) een duidelijk voordeel opgebouwd. Hij kent het systeem immers als geen ander. Daarna kwam echter de klad in het spel.
Hij kon geen weg vinden zijn voordeel uit te bouwen, kwam in tijdnood en mocht blij zijn er
met een blauw oog (remise) vanaf te komen.
Joep wist tegenstander Camiel ook niet te kraken: In een Najdorf kwam hij in het voordeel
nadat hij een kwaliteit had veroverd. Daarna wist hij niet door te drukken en na dameruil bleef
er te weinig spel over om nog op winst te kunnen spelen.
Joachim kwam tegen Bob via een omweg in een Siciliaanse structuur terecht. Via een schijnoffer wist Bob een licht voordelig eindspel te bereiken. Joachim probeerde nog lang de bordjes te verhangen maar moest uiteindelijk in remise berusten.
De uitzondering in Venlo 1 was Thijmen. Als enige deelde hij niet in de algemene malaise en
wist na een moeilijke Siciliaanse partij een voordelig eindspel te bereiken.

T. Smith – J. Fuhs
Er zijn twee manieren om het eindspel te winnen. Je
kunt 62.a8D spelen om na 62..,Kxa8 met de koning
via c6,d7,e7 de zwarte f-pion op te halen. Je kunt ook
spelen zoals Thijmen doet: 62.e5,dxe5 63.Lxe5,Lh4
64.Ld4,Le7 65.Lc5,Lg5 66.Kd6,Lh4 67.Kd7,f6
68.Ke6,Lg5 69.Ld4,Lc1 70.Kxf6,Ld2 71.Kf5 Wit
moet oppassen. Na 71.g5?,Lxg5 is het eindspel remise omdat wit de loper van de verkeerde kleur heeft.
71..,Lc1 72.Ke4,Lg5 73.Le3,Ld8 74.Kf5,Le7
75.Ld4,Ka8 76.Lf6 de tijd is daar om de randpion te
offeren 76..,Lf8 77.g5,Kxa7 78.g6,Kb7 79.Ke6,Kc6
80.Kf7,Lh6 81.Le7 (of 81.Lg5) 1-0 Tegen 82.Lf8
gevolgd door g6-g7-g8D is niets te beginnen. Een
mooie overwinning van ons jonge teamlid.

Zo leed Venlo 1, uitgerekend tegen een degradatiekandidaat, zijn grootste nederlaag: 2,5 – 5,5.
Ok, er waren wat excuses aan te dragen. Zo moest op het allerlaatste moment nog twee invallers geregeld worden (waarvan Piet 1 minuut voor aanvang van de wedstrijd nog door mij gebeld werd). Hen verwijt ik niks, ze hadden behoorlijk pittige tegenstanders en hadden geen tijd
gehad zich fatsoenlijk op de wedstrijd te prepareren. Verder kwam Voerendaal 2 met de
sterkst mogelijke opstelling aanzetten en viel de paring ongelukkig uit (de verkeerde mensen
speelden met de verkeerde kleur tegen elkaar, waardoor de sterke punten van Voerendaal 2
geaccentueerd werden).
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Het verklaart echter niet waarom de basis van het Venlose team (op een uitzondering na) zo
lamlendig speelde. Misschien lijkt het een beetje op AZ en VVV die net kampioen zijn geworden en bij gebrek aan motivatie prompt hun eerstvolgende wedstrijd verliezen. Voor ons
was het seizoen immers ook al voorbij. Kind van de rekening werd daardoor ’t Pionneke, die
ondanks een zege op Overschie nu toch nog degradeerden. Maar het was de ene Limburgse
ploeg of de ander. Voerendaal 2 was tegen Venlo 1 gewoon beter op dreef en had het geluk
ons op een offday te treffen.

M. Strijbos
R. van Gool
J. Nabuurs
J. Guddat
H. van Gool
T. Smith
P. Thijssen
G. Hovens

-

A. Henzen
D. Rose
C. Peerlings
B. Merx
M. Winkels
J. Fuhs
P. Vercoulen
L. Zimmermann

0–1
½
½
½
0–1
1–0
0–1
0–1

Statistieken
Eindstand KNSB klasse 2D
1. De Pion
2. DJC
3. Stukkenjagers 2
4. ASV
5. Venlo 1
6. HSC
7. Spijkenisse
8. Voerendaal 2
9. RSC ’t Pionneke
10. Overschie

14
13
13
12
10
8
7
6
5
2

40
43
39,5
36
42
35
37,5
32,5
30
24,5

Persoonlijke resultaten
spelers Venlo 1
1. Rudi van Gool
2. Rainer Montignies
3. Christian Vogel
4. Henk van Gool
5. Joep Nabuurs
6. Joachim Guddat
7. Maarten Strijbos
8. Thijmen Smith
9. Bas van der Grinten
10. Piet Boonen
11. Stephan Thijssen
12. Frans Mertens
13. Hans Everaars
14. Huub Borghouts
15. Geert Hovens
16. Piet Thijssen

Tot volgend seizoen!
Henk van Gool
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Bordgemiddelde

6,5 uit 9
5 uit 6
5 uit 7
5 uit 8
5 uit 9
4 uit 9
3 uit 5
3 uit 6
1 uit 1
1 uit 1
1 uit 2
1 uit 2
½ uit 2
0 uit 1
0 uit 1
0 uit 2

3,6
4,7
4
5
2
4,6
1,2
6,1
6
7
6,5
7,5
8
8
8
7,5
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Bij 26 glazen2 in de hondenwacht3 werd er
door beide équipes van wal gestoken en
prijkte er reeds een 1 op het wedstrijdformulier. Voor Heerlen. Dat zat zo. Stephans
pot was vooruitgespeeld en hij (S.) was de
boot in gegaan. Alle hens aan dek dus!
Derhalve steken we van wal met:

Door: Nico van der Hoogt ©

“De beste stuurman staat aan wal!?”, zo
sneerde/slijmde/vleide een Venlose Kiebitz
die die dag de Glenn Corneillezaal betrad
in de lokale afspanning “Wilhelmina”. En
zette mij daarmee en passant op de berichtmodus voor dit logboekverslag. Immers borrelden bij mij stante pede beelden
op uit de maritieme wereld van ruwe zeebonken, driemasters en illustere zeehelden
als de Ruyter, Tromp en Doorman. Met
mijzelf in een eigentijdse rol van Jack
Sparrow, de koene, koele kaperkapitein van
de “Black Pearl”. Filmpiraat in de Caribbean. Het team in de rol van dito bemanning
die naar believen kan worden rondgecommandeerd en opgejaagd. Dat ligt me wel…
Megalomaan, zegt U? Hoogstwaarschijnlijk wel. Tja, ieder z’n meug.
Maar wat bedoelde die argeloze Venlose
toeschouwer, wilt U weten? Wel, ik speelde zelf niet mee die dag. Overcompleet…
Zo kwam ik dus op de brug terecht en kon
na het commando : “Spelen!” in gemoede
bezien hoe de slag tussen mijn jongens en
“die oet Heële” zou ontbranden.
Ja, de rol van ‘Grote Roerganger’1 is mij op
het lijf getatoeëerd. Vind ik.

Log 1

Bord 2

□ Stephan Thijssen (1955)
■ Barry Braeken (1924)
De romanticus in Stephan meldde zich die
avond met een ouwerwets KONINGSGAMBIET. Tegenstander collega kapitein
Barry B. toonde zich echter uitstekend op
de hoogte en toen S. zich even buiten de
vaarroute waagde, liep zijn stelling fikse
averij op. Zie zelf maar.
C 39, aangenomen koningsgambiet
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 g5 4.h4 g4 5.Pe5
Pf6 6.Pxg4 Pxe4 7.d3 Pg3 8.Lxf4 Pxh1
9.De2+ De7 10.Pf6+ Kd8 11.Lxc7+ Kxc7
12.Pd5+ Kd8 13.Pxe7 Lxe7 14.Kd2 beter
is: [14.Dg4 d6 15.Df4 Tg8 16.Dxf7 Te8
17.Kd2 Pg3 18.Df4 Pxf1+ 19.Dxf1 Lxh4
20.Df4 Le7 21.Pc3 Tg8 22.Dh2 Ld7 met

licht zwart voordeel. Stephans weg voert
naar verderf en verdriet...] 14...Pg3 15.Df3
Pxf1+ 16.Dxf1 d6 [16...Lxh4 17.Dxf7 Lg5+
18.Kd1∓] 17.Pc3 Le6 18.Pe4 Tg8 19.Pg5
Kd7 20.Df3 Diagram volgende pag.
Jack Sparrow aan het roer

2

26 glazen Neen, neen, men had niet gedronken. Bedoeld wordt de toentertijdse tijdmeting op schepen middels zandlopers van glas. Was de ene loperhelft vol,
draaide men hem om en was er weer een “glas” voorbij.
De scheepsklok werd dan ook x-maal geluid zodat
eenieder wist hoe laat het was. 1 glas zijnde een half uur.
3
hondenwacht om middernacht

1

De Grote Roerganger→ Gemeenlijk bedoelt men hier
Mao Zedong mee, de geliefde en gevreesde grote Chinese leider bekend van het “Rode Boekje”. Elke gelijkenis
met captain v.d.H. gaat overigens mank…
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S. staat op verlies. De dame is geen partij
voor de zwarte stukken. [20.P
0.Pxe6!? fxe6
21.Te1∓] Vanwege het knellen
lende crewbelang laat Stephan zich nog 27 zetten lang
kielhalen alvorens de vlag te strijken.
stri

kwade reuk. Jos toont
nt zich volledig auf der
Höhe , zodanig adH.
H. zelfs dat de zwarte
ratten reeds na 15 zette
etten het zinkende schip
verlaten…(sorry, Hans
ns)
C 40, Lettisch gambiet
iet
1.e4 e5 2.Pf3 f5 3.exf
xf5 e4 4.Pg1 Pf6 5.d3
Lc5 6.Pc3 De7 7.dxe
xe4 d5 8.Pxd5 Dxe4+
9.Pe3 Pc6 10.Ld3 De7
De 11.Pf3 Ld7 12.0 0
0 0 0 13.Pc4 The8 1
14.a3 b5 15.Pe3 Diagram






















Terecht had Hans hier
ier geen schaakgoesting
meer in. Twee pionnen
nen minder en de witte
tornado over de zwarte
rte koning kan zelfs de
nimmer depressieve Marjon
M
de Hond zien
aankomen.
1-0 Over naar de scha
chatkisthoeder, Piet.
Log 3
“Zo mensen, tijd van zes glaz
lazen”…

Bord 5

Log 2

707)
□ Raoul Frijns (170
■ Piet P.W. Thijsse
ssen (1901)

Bord 4

□ Jos Rievers (1941)
■ Hans Moonen (1820)

Lange tijd wist Piet het
he verschil in elorang
niet aan te tonen. Bei
eider pot was opgezet
als een Trompofskii (1.d4
(
Pf6 2.Lg5) en
verwaterd tot een gew
eweigerd damegambiet.
Na 30 zetjes kan Raoul
oul geforceerd afwikkelen naar een puntendel
eling. Kàn, maar

Hans pakte Jos bij de lurven me
met het weinig
gespeelde Lettisch gambiet.
t. Gevaarlijk,
vooral voor de Let. Het staat
at in een wat
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houdt zijn roer niet recht en vaart vol op de
klippen. Bloeddorstig hakt P. de buit dan
binnenboord. Zie foto Hak-Piet beneden.

Log 4

Bord 7


 □ Dennis van de Burgt (1726)
 ■ Marc van der Lee (1810)
 Marc blijkt in zijn 2-gevecht zijn rapier te
 hebben verwisseld met het aardappelschiluit de kombuis. Per abuis. Nou, daar
 mesje
weer Dennis wel raad op en na 22 postes en
 ripostes staat hij dan ook knetterhoog ge wonnen. Plus 5 volgens Fritz…
 


stelling na 30…. e3-e2

31. a5?? [31. d8+ xd8 32. xd8+ f7

33. d3 e6] 31... xg2+ de fatale sabelhouw 32. xg2 e2+ 33. g3 xf3+

34. h4 g5# 0 1





rampspoedstelling na 22…. c6-b6

Machteloos moest ik toezien hoe een van
mijn trouwste trawanten het licht wordt
uitgeblazen. Was M. wellicht uit op een
enkele reis naar Nephelokokkygia?
Het eenvoudigst was nu 23. d2 en a5 is
niet tegen te houden… Dennis kiest echter
voor een langzamere “kill” maar geraakt
ongemerkt op een glijdende schaal naar
N.A.P. Wij kennen de oorzaak. D. gaat onhandig manoeuvreren en afruilen. En na 46
zetten verschijnt er tot verbluffing van de
niet ingewijden de volgende eindspelstelling aan dek, Marc is in veilige haven!

Een
piraat zonder rum is als een vis zonder
fiets… Proost Piet!
Joho! Snel over naar Marc. Zouden mijn
eerdere psychologische beschouwingen dan
helemaal gebakken lucht wezen?
Natuurlijk niet…

Zie volgende pagina!
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 Log 5
 Bord 8

 □ Willi Schmitz (1775)
 ■ Marc van Dijk (….)
 Helaas! Leider! Willi is kennelijk doende
 met het schrijven van het boek: “Schachereines Schach-und Schuhma innerungen
chermeisters”,want staat zijn gegevens niet
 meer af! Hij schoof naar een puntendeling.
Dat nog wel.

Ter compensatie wil ik U enige berichten
stelling na 46. f5-b5: “in veilige haven”…

uit de Duitse kwaliteitspers niet onthouden.
Het betreft zijn deelname aan de Viersener
bzw. Nettetaler Stadtmeisterschaften 2008.

Althans, wanneer M. 46…. xd5 trekken
zou en daarmee afkoersen op remise. Het
toreneindspel dat resteert na 47. xb7 is
eenvoudig gelijk te houden. Simpel? Dat is
Marc te min en speelt 46… c7? en lijdt
prompt schipbreuk. De versmade d-pion is
niet alleen een kapitale vrijpion, vooral
biedt hij later de oprukkende witte majesteit beschutting tegen schaaks. De stelling
is naar de haaien.
Is verloren? Neen, want Dennis biedt Marc
een reddende hand en trekt hem in de redding(s)boot en biedt remise. Marc gaat
maar al te graag overstag… Het ouwe liedje dus. [Later bleken er nog wat zetten te
zijn volbracht. Notatieproblemen!..]

Uit de FAZ:
“Altmeister Wilhelm Schmitz schlug zu”
“…Süchtelns Spitzenspieler Philipp Welzel
unterlag überraschend dem Brüggener
Altmeister Wilhelm Schmitz…”
Uit de Rheinische Post:
“…auf dem dritten Platz rangiert weiter
Wilhelm Schmitz. Der Senior von Turm
Brüggen spielt ein hervorragendes Turnier
und ist neben Coenen (Spitzenreiter N.) der
einzige Spieler ohne Niederlage. Er gewann diesmal gegen Ralph Bemba.”
Wij zijn fier op hem!

Hier zien wij Willi in Aktion vor wenigen Jahren
bij zijn tweede grote hobby: Dreiband… Multitalent.

“D’r is iets niet in de haak, maar wat?!”
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na deze zet staat zwart gewoon4 verloren
[Nou, nou, nou beste Guido. Dat valt nog
wel mee. Captain Fritz meldt slechts -0,9]

Log 6

Bord 6

19."xd5 #xd5 20. xd5 "b4 21. d2
"xa2+?? Diagram

□ Guido Faassen (1773)
■ Paul Hinssen (1761)












Guido daalde af uit zijn kraaiennest en hakte er lustig mee op los. Slachtoffer werd
Paul Hinssen, origineel van Blerickse
komaf. De knokpartij ging lange tijd redelijk gelijk op, maar dan ontschiet Paul plots
zijn steekwapen en wordt hij ijskoudbloedig door G. vastgeprikt aan de grote
mast…Tsjak!
Det duit dae…
B 07, Pirc lichte comment: Guido, [Nico]
1.e4 "f6 2."c3 d6 3.d4 g6 Nu krijgen we
dus een Pirc op het bord 4.#c4 #g7 5. e2
c6 6.e5 dxe5 7.dxe5 "d5 8.#xd5 cxd5
9.#g5 #e6 10.0 0 0
a5 11.f4 "c6
12."f3 c5 13. b5 xb5 14."xb5 c8
15. d2 0 0 16."c3 [ik zat nog te denken
aan 16.!bd4 !xd4 17.!xd4
ce8
18.!xe6 fxe6 maar ik sta in deze stelling

[Nu verbrandt Paul alle schepen achter
zich en moet snel bakzeil halen na:]
22. b1 "b4 23.#e7 1 0

niets voor en ik heb zelf nog een zwakte op
f4] 16...f6 17.exf6 exf6 18.#h4 f5 Diagram











Diagram na 18…f5 (?)
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G. is geen type om voor het lapje te houden…

And now: Tiger time. Uitkijken mensen.
4

Gewoon→Een levensgevaarlijk woord voor schakers.
Hoe vaak hoorde ik niet bij woeste analyses achteraf
door de een of andere Kiebitz in het gezelschap geagiteerd roepen: “Maar dan speel je toch ‘gewoon’ […]!?”
Waarna dan pijnlijk de totale ontnuchtering volgde wanneer iemand in het gezelschap opmerkte, dat het dan wel
mat in 3 was, of dameverlies onvermijdelijk, ofwel dat
het een geheel onreglementaire zet betrof… U dient
gewoon het woord gewoon te mijden, schakers!

En wordt opgevreten door de haaien…
Och ja (excuus mensen), er kwam nl.
51…"e7? 52."d2 De toren is kassiewijle…
Ja, een tijger is ook maar een mens!

Log 7

Bord 1

□ Fred Scheeren (2005)
■ Geer ‘t’ Hovens (1971)
De wakkere lezer ziet reeds aan de geminiseerde “t” hoe laat het is: inderdaad, de tijger werd bijna aan de hoogste ra gehangen…
Toch zag het daar lange tijd niet naar uit.
Een wat vlakke, eentonige, zelfs saaie
(gááááp) Aljechin mondt na 51-voudig
prikken, steken en houwen uit in onderstaand slotspel.

Ich bun vandaag get klein gebleve joa…

Afsluitend Bas, rots in de branding…
Log 8

Bord 3

 □ Richard Evers (1798)
 ■ Bas van der Grinten (1944)
 Bas had de taak om Richard te laten sneEn dat lukte wonderwel. De golven
 ven.
gaan nochtans al snel huizenhoog. Het is
 echter vooral R. die zichzelf, onhandig stebloedstollende, dodelijke wonden
 kend,
toebrengt…En het bloed spuit al snel waar
 het niet gaan kan.
 D 02, damepionspel

1.d4 d5 2."f3 "c6 3.e3 #g4 4.#e2

4..."f6 5.0 0 #xf3 [5...e6 6.!a3=] 6.#xf3$
stelling na 51.a3

e5 7.dxe5 [7.c4!? e4 8. e2(] 7..."xe5=
8.b3
8...#d6 9.#b2 "e4 [9...!xf3+
10. xf3 c6 11.!d2=] 10.#xe4 [10. e2
!f6(] 10...dxe4= 11.f4? de eerste snee in
eigen vlees[)11. h5!? houdt de strijd
gaande 11...g6 12. h3=] 11...exf3!∓ dubbelaanval: e3/g1 12.g3 [12.gxf3 g5+ ]
12... g5 + 13. d4 0 0 0 14."d2

Toegegeven, Geerts toren staat wat passief,
maar veel is er niet aan het handje (haakje)
spijts de minderboer. Maar G. toont dan
gans onverwacht zijn onbeschermde strottenhoofd aan de man uit het zuiden. Meedogenloos steekt die toe. G. trekt nog wat
stuip, maar springt na nog 6 zetten overboord. Wil niet opgeknoopt worden of
worden getuchtigd door de kat met de negen staarten… 5

(Diagram op de volgende pagina)

Bas staat op winst. Het gaat hem kennelijk
te snel want laat Richard terug op dek.
Maar die durft/wil/ziet het niet…

5

De kat met de negen staarten#neen, geen collegatijger maar een venijnig soort zweep om de zeelui in
toom te houden bij (lichte) vergrijpen zoals muiterij en
overmatige ruminname. Had geknoopte uiteinden. Brrr.
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stelling na 14. b1-d2











[)19. f4∓]
19... e4 +
[19... xd4?!
20.exd4 h5 21. f4∓] 20. f5
xd4
21.exd4 #xd4+ 22. g2
xf5 23. xf5
#xa1 24. xf7 c8 25. xh7 d2+ 26. f3
xc2 0 1

14... he8 een slag in de lucht, Bas!
[)14... b8 is degelijk en goed 15.!xf3
!xf3+ 16. xf3 f6,+] 15."xf3? volhardt in
de boosheid
[)15. xa7 ! en Richard
15...!c6
speelt weer lekker mee..
16.!xf3-] 15..."xf3+ + 16. xf3 Diagram

Einde verhaal!
Eindstand Venlo 2 Heerlense SV 1: 5-3












En die nacht droomde ik dit verslag bij elkaar. Lastiger te verstouwen bleek het ultieme piratenlied dat zich de weken daarop
in mijn hoofd vastbeet:
Sixteen men on a dead
Yo ho ho and a bottle of rum.

xf3 en

http://www.youtube.com/watch?v=8Twak42L
Tdk

xf3 valt niet te pareren

17. af1 xg3 18.hxg3 xd4 19. xd4 f6,+;
16... h5 17. d1 xg3 18. e2 xh2+]
17. xg7∓ en Richard lijkt de dans te ontspringen d5 18. g4+ b8 19.#d4?

Driemaal is scheepsrecht. Doch nu laat Bas
niet meer los. Gelijke tred hield: 19.c4
B. maakt nu schoon schip…
Yoho!
W.G.: Nico ©

Diagram s.v.p. na 19. . d4?
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chest

Drink and the devil had done for the rest
Yo ho ho and a bottle of rum. (zie youtube)

16...#c5 beter is [)16... h5 en de dubbele

dreiging

man's

!

hij het daglicht van een stralende overwinning weer mag begroeten…
Ja, de schaker-koempel analogie ligt er
duimendik bovenop…
Genoeg gefilosofeerd. Actie. Storten wij
ons in de schaakavonturen van het TWEEDE met de mijnwerkersgroet:

"#

Door: Nico van der Hoogt ©

De vijfde externe voerde ons weer eens
naar die verre Limbose uithoek: Kerkrade,
Kirchroa voor de dialectici.
De 50+ senioren onder U zullen dan onmiddellijk terugdenken aan de tijden van
weleer; Zuid-Limburg als producent van
het Zwarte Goud, de steenkool.
En aan thuis, de haard, brandend op briketten, eierkolen of nootjes 4/5.
Koempels, Koel en Koale meldde ik reeds
in een eerdere reportage. Het zal U derhalve niet verbazen, dat dit verhaal hier en
daar geënt is op dit rijke mijnverleden.
Maar ook indachtig de grote gevaren van
instortingen, mijngas en stoflong. Het leven
was hard en het noodlot kon elk moment
toeslaan.
En daarmee is het bruggetje naar het wedstrijdschaak perfect gemaakt…Het beeld
dringt zich immers onweerstaanbaar op van
de zwoegende schakersman6 als koempel
(ook: Koelpiet), hakkend, tastend en sjorrend in de nauwe mijngang genaamd stelling, die elk moment op inklappen staat. En
met het beperkte schaakinzicht dat net als
de zwakke helmlamp daarbij slechts geringe verlichting biedt . En wee de ongelukkige die door de zoldering bedolven wordt of
door het verstikkende CO2 verrast, het daglicht nooit meer zal zien. Hij is gelijk de
verloren schaker die vertwijfeld roepend
om zijn moeder ronddoolt in de gitzwarte
tunnels der verloren potten schaak. Wiens
schaaklijk netjes in verslagen als dit eerbiedig wordt afgelegd. Maar bejubeld mits

“GLÜCK AUF!”7

$ $%
We beginnen deze sjiech8 met de opbrengst
van de meesterhuier9, niemand minder dan
ikzelf dus. Bescheidenheid is in dit tijdsgewricht van grote ego’s, bonussen, zelfontplooiing en alles moet kunnen, helaas
een geringgeschatte eigenschap geworden.
Ik pas me aan…
7

“Glück Auf!”→”Kom heelhuids boven!” Zo begroette
als eerste de beginnende, nog witte koempel zijn zwarte,
uitgewerkte maat ondergronds. Onvergelijkbaar met de
vaak ietwat huichelachtige, veelgehoorde schakerswens
voorafgaande aan een pot: “prettige partij” … Om daarna als wenser doodleuk een schaakmoord trachten te
plegen. Ja, ja, lekker schaken…
8
sjiech→ werktijd, dienst
9
meesterhuier→ meesterhouwer

6

schakersman→ ja, man. Het leven ondergronds was
voor vrouwen namelijk terra prohibita. En ook onder
het schakersvolk ziet men ze te zelden…
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Er volgde nl.: 24..."xd4 ? 25."xd4

Het spreekt trouwens vanzelf, dat de rest
van de werkploeg deze middag als “huiers” door hun partijen zullen gaan…
Pungel aan en hood op, daar gaan we!

xd4 26. g8+ !
28. g5# 1 0

xg8 27. e8+

g7

Huier 1
De Meesterhouwer

Bord 1
Bord 5

□ Geert Hovens (1971)
■ Richard Orbons (1667)

□ Nico van der Hoogt (1842)
■ Glenn Freer (1862)
Evenals vorig jaar trof ik op Glenn. En de
geschiedenis herhaalde zich: via een Pirc
klop en boor ik me naar winnend voordeel.
Laat dat vervolgens bijna weer glippen,
waarna Glenn me tenslotte nog maar eens
de kans geeft om combinatoir af te werken.
Ontglipstelling na 24.Ld3xf5?












Een mishit.[Da5!] Met 24…Dh6 kan G.
zich uit de nesten kappen naar een geheel
egale positie. Maar dan trekt hij een belangrijke stut uit zijn kruipruimte waarna
zijn hele stelling in elkaar dondert. Nadat
de stofwolken zijn neergedaald, blijkt de
zwarte koelpiet mat te staan…

Toegegeven, een tijger hoort niet in een
benedengronds gevecht thuis. Niet zijn habitat. En dat bleek; Geert wist zijn op papier overdonderende slagkracht niet in een
navenant resultaat om te zetten. Mogelijk
nog wat geblutst en gedeukt na zijn vorige
piratenavontuur… In ieder geval speelden
beiden een kalme Pirc waarin Richard lange tijd de overhand had. Na 21 zetten houdt
men het dan voor gezien…
Moe? Bang? Geen zin meer?
Wij weten het niet.
Vermoeidheidsstelling na: Te2-e1












Hier gingen beiden schaften en aan de doebele… (boterhammen)
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Huier 2

Bord 2

□ John Uckerman (1683)
■ Peter Schoeber (2003)
1.e4 e5 2."f3 "f6 3."c3 "c6 4.a3 d5
5.#b5 d4 6."e2 [6.!xe5 dxc3 7.!xc6
bxc6 8. xc6+ d7 9. xa8 xa8 10.0,0]
6..."xe4 7.d3 "d6 [7...!f6 8.!xe5 d5]
8.#xc6+ bxc6 9."xe5 c5 10.0 0 f6
11."c6 d7 12."exd4 moedig, maar niet
nodig, 12.!a5 is goed genoeg cxd4 13. e1+
f7 14. f3 g8 15."xd4 [15. d5+ !f7
16.!e7+ xe7 17. xa8] 15...#b7 16. g3
"f5 17."xf5 xf5 Diagram

Schafte… Geert (l) en Richard (r)












Goed nieuws was verder hier te melden;
Stephans vervanger (inval in team 1) Peter
meldde zich weer eens aan het front! En
had al snel zijn karretje vol…
[Opm.: U zult zich misschien verwonderen
over d’rlui grote Elo-discrepantie, net als
bij bord 1. Goed gezien. De verklaring ligt
in het tactisch handelen dat we vaker zien
in de promoklas. Sommige teams schromen
niet om de spelers met de laagste rating de
diepste schachten in te sturen. Zo ook hier.
Dit doet naar mijn stellige overtuiging afbreuk aan het sportieve uitgangspunt om
eenieder zoveel mogelijk tegen een koempel
van hetzelfde kaliber te laten aantreden,
althans grote speelsterkteverschillen te
vermijden. Maar ja, het mag…
Vandaar een oproep nr. 1 vanaf deze plaats
aan onze vroede LISB.- bestuursvaderen
om in welwillende overweging te nemen
een vaste ploegopstelling dwingend voor te
schrijven. Zoals gebeurt in de Duitse competitie. Invallers stromen in qua rating onder de naast hogere. Simpel.]

Tot hier aan toe heeft een gedurfd spelende
John de veelvuldig oud clubkampioen van
de Erkend Koninklijke bij kunnen benen.
Plicht was nu de consumptie van een derde
boer vanwege het opgeofferde paard : 18
Dxc7, er kwam echter: 18.#f4(?) maar
deze zet zorgt voor diekke lof 10 . Peter
blaast nu met de h-pion de witte K-vleugel
op h5 19. e2 (19.h4 had ook niet echt soelaas geboden, maar nu wordt John bedolven onder neerstortend puin) h4 20. e3
10

Maar nu: schaken!

"diekke lof”→ letterlijk: dikke lucht. In de koel bedoelde men dan een te grote hoeveelheid van het hoogst
explosieve mijngas. Duits: “dicke Luft”. Het is niet
pluis, er klopt iets niet, gevaar!! Ook gebruikt na stiekeme, gemene flatulentie in gezelschap. Men moest dan
gaan bewettere (ventileren).
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h3 21.g3 f7 22. ae1 #c5
5 23.d4 d5
24. e6+ xe6 25. xe6 #xd
d4 26. e7+
g6 27. xc7 #g2 28.c3 he
he8 29. xe8
xe8 30.#e3 xe3 0 1

Entreé na 16.h5…






















Danke, bitte…11

B.&W. hebben na een hybride Caro-Kann
deze stelling uitgehakt
akt. De Venlonaar rukt
gevaarlijk op naar de
d Zwarte Majesteit.
Wim kan het best met
et 16…g5 een boertje
laten om de h-lijn vers
erstopt te laten. Hij luistert niet… En na zett 27 mag B. aan de zege
ruiken na:
© W.. Meijer

27… xg8






















“Fijn, bedankt,
dat wordt weer een uur bewett
ettere.5.”

Huier 3

Bord 3

□ Bas van der Grinten (1944
944)
■ Wim Badenhop (1900)
Hier was sprake van gelijke krachte
hten. Op papier. Geschaakt wordt echter op ’n bord met 64
velden. We komen binnen op zett 16.
1

De aanval had het bes
este met 28. h1 kunnen worden voortgeze
ezet. B. kiest voor 28.
g1+ waarna zijn helm
elmlicht plots zwakker
gaat branden en hij enigszins
en
de oriëntatie
verliest. Levert onderw
erweg nog een boertje
in en dondert op de 40ste zet (nood an tijd?)
zelfs in de diepe kuil met
m schaakafval zoals

11

“danke, bitte”→ roepen de Roda supporters
sup
na een
Kerkraads doelpunt. Dit seizoen slechtss ze
zelden..
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gebroken borden, stukke stukke
kken en doodgeklopte klokken.

Huier 4


 Bord 4

 □ Arno Ypelaar (1785)
(17

 ■ Piet P.W. Thijsse
ssen (1901)



 Piet kwam onmiddellij
llijk op terra cognita,
m Piets lijfsouvertu
 immers opende Arnoo met
re 1. "f3 …

 Op veler verzoek eenn integrale
i
opvoering

 van deze pot.

 1."f3 "f6 2.g3 g66 3.#g2 #g7 4.d3 d5
5."bd2 0 0 6.0 0 "bd7
"
7. e1 c6 8.c3


mineurstelling na 40.

c7 9. c2 e5 10.e4
e4 e8 11.exd5 cxd5
12."f1 b6 13.#g5
5 h6 14.#xf6 "xf6
15. ad1 #b7 16.h3
3 ac8 17. b3 cd8
18."h4 h7 19."h2
h2 e7 20. c2 de8
21."f1 e4 22.d4 "h
h5 23."e3 f5 24.g4?
Diagram

h7
h7-h5…

En na 41… g1+ gaat ook nog
og d4 in rook
op… Jammer Bas! 0-1






















© W. Meijer

Let U wel even op de koel op g2, Sire?
Ach, te laat…

Hier maakt een knap
ap spelende Arno zijn
eerste fout door veldd f4
f vrij te maken voor
de zwarte knol. Piet slaat
sla slim zijn slag:

Wenden wij ons maar snel naa
aar betere berichten uit die diepe aardse kro
rochten, meer
bepaald naar Piet. Hij gaf geenn krediet.
k

24...fxg4 25.hxg4 "f4
" 26.#f1 f8 27.f3
#f6 (exf3!) 28. h2
h
#g5 [28...!d3
29. xc7 xc7 30. xd3
xd
xh4 31.fxe4 f2+
32. g2 dxe4 33. b5]
5] 29."eg2? de laatste
misslag "xg2 30.. xc7
x
xc7 31."xg2
exf3 en de duplo dreiging
dr
31…fxg2 en
34












31…f2 maakte een eind aan het handgemeen.
0 1 Koel, Piet!
Dan nu endlich weer eens een Pott van
Altmeister Willi. Dank daarbij aan Piet die
unmittelbar achteraf de notatie veiligstelde.
Alleen 1 prangende vraag resteert: “Warum
wirft der Willi die Flinte ins Korn?” 12
Toelichting volgt uiteraard integraal!
Hauer 8

Brett 8

□
■

12.#b3 f5 13.0 0 0 #xc3 14.bxc3 g5+
15. b2 dxe4 16.h4 e7 17.fxe4 #xe4
18. h2 "d7 19.g4 f6 20.g5 g7? Maar

Peter Salden (1772)
Willi Schmitz (1775)

dit verliest auf der Stelle! 20…De7 was ok.
21."xe6 fxe6 22.#xe6+

Diagram

Eine Art Französisch












1.e4 e6 2.d4 c5 3."f3 b6 4.#c4 #b7
5. e2 "f6 6."c3 cxd4 7."xd4 #b4 8.f3
0 0 9.#g5 h6 10.#h4 d5 (zu früh!!! P.T.)

[niet volgens mijn p.c. Piet! 10….d5! N.]
[10...g5

11. f2

f7 23.#xf7+

d5]

11.#xf6

gxf6

[11... xf6
(das wäre besser Herr Altmeister!)] Zo luidt althans Piets milde
commentaar. Zwart wint ‘gewoon’ een
stuk, immers hangen er thans 2 witte figuren. Maar nu blijft de zaak voorlopig onbeslist, hoewel W. wel het beste van het
spel houdt.
Goed, er werd dus verder gespeeld…

1 0 (?)
Althans zo luidt de notatie. Na wits laatste
zet ziet Willi’s stelling er weer zufriedenstellend uit: 23…Dxf7 Uiteraard had 23.
Txd7 sofort beslist.
Willi weet nu vriend, vijand en de neutralen te verbazen door op te geven!
Nadere uitleg volgt mits er zich nieuwe
info mocht voordoen…

Zie volgende stelling na (het niet gespeelde) 11. Dxf6

12

“Die Flinte ins Korn werfen”→ lett. “Het geweer in
het koren smijten”. Ned.: “Het bijltje erbij neergooien”.
Opgeven dus. Er de brui aan geven. Kappen ermee… het
voor gezien houden. Zijn portie aan Fikkie geven. De
pijp aan Maarten geven enz…
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Beter was gewoon P
Pd7 17.a3 [hier was
17.d5 zeer sterk. Maa
aar ook nu laat Walter
niet meer locker…Nico
ico] c6 18.#b3 c8
19.d5 exd5 20.#xd5
d5 #c5 21. h2 #e3+
22. b1 a4 23.#e4
4 #xe4 24.fxe4 xe4
25.#xg7 e8 26."c3
c3 c6 27."d5 "c5
28. h3+
e6 29."x
."xe3
xh3 30. xh3
"e4 31. f3 "d6 32.
2."f5 "c4 33.#f6 b6
34. c3 e4 35. a2 b7 36.b3 "e5 1 0

Het finale afrondenn gebeurt vanzelfsprekend met Marc. “Het
et oude liedje?”, vraagt
U? Ja, mensen, hett oude
o
liedje. En weer
staat M. kneiterhard verloren.
v
We zien een
dame-eindspel waarbi
rbij opponent Karl 4
pionnen koestert, terw
erwijl de zwarte Marc
slechts 1 enkel boertje
rtje het zijne mag noemen…
Opgegeven dus? Neen
en. We belanden namelijk in het einde van de 2de en finale tijdcontrole. Beiden hebben razende
ra
tijdnood…
[ Opm. 2: Vooruitlope
opend op deze gruwelijk
spannende ontknoping
ing komt hier mijn volgende bede aan de al eerder aangeroepen
Limburgse bestuursvad
vaderen. Ik doel hier op
de bedenktijd. Om taferelen
taf
te mijden die
met het schaken eige
igenlijk niets meer van
doen hebben- het geaagiteerde smijten met
stukken en rammen op de klok- het volgende voorstel. Voer dee bbedenktijdregel in zoals die dit jaar ookk op
o het Corustornooi
werd geïmplementeerd
erd:

Er warf die Flinte ins Ko
Korn…
Vervolgen wij met Guido diee een
e baaldag
had tegen collega-© Walter K
Kunstek. G.
verdwaalde vrij snel in een duistere
dui
Scandinavische zijgang. We volgen
en hem totdat
de zoldering instort…
1.e4 d5 2.exd5 xd5 3."c3
c3 a5 4.d4
"f6 5.#d2 #g4 6.f3 #f5 7.g4
4#
#g6 8.h4 h5
9.g5 "d5 [Beter was 9...!fd7
d7 . Nu dreigt

er een pijnlijke variant vo
voor zwart.]
10.#b5+ d8 [Er waren twee keuzes:
k
Kd8
of 10...c6 11.!xd5
d8 12
12.!f4 cxb5
13.!xg6 fxg6 . Na deze laa
laatste variant
heeft zwart zo'n slechte struct
ctuur dat het
niet meer goed speelbaar is.] 11.#c4
11
"xc3
12.#xc3
f5 13. e2
f4 14. f2 e6
15."e2 d6 16.0 0 0 "a6 Diaagram
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“Speeltempo: 40 zetten
ten in 2 uur, daarna 25*
minuten extra tijd p.p.
p.p om de partij uit te
spelen, met in deze fase
ase een toevoeging van 5
seconden per zet.”

Dan had de arme Karl
Ka waarschijnlijk terecht gewonnen. In dde ultieme tijdkrapte
moest hij nu remise geven…]
gev
We zullen tenslotte he
het genoemde strijdtoneel nog even aanscho
houwen.

Gered door de gong-stelling na Db7xe4

Huier 7

Bord 7

□
■

Marc van der Lee (1810)
Karl Schubert (1877)

We komen de loopgraven in na een Pirc
beschieting op zet 42. Marc krijgt een kans
op winnend voordeel.











stelling na 42…Pb3-d2?











En zo kwam de Venlose dagploeg weer
eens dankzij Vrouwe Fortuna (en dat in
Kerkrade!) aan een onverdiend gelijkspel.
Tja…
Eindresultaat:

Kerkrade I – Venlo II:

4-4

De mijn werd gesloten, het stof weggespoeld. We dropen af…

43."d4? Een tactische grap die vooral

Karl zal hebben doen grimlachen. M. overziet diens volgende antwoord. Doch goeie
winstkansen bood: [ 43. g3!
f1+
(43... c1 44. d3 f1+ (44... c4 45. f5+!
heel fraai
f7 46. d8
e1 47. h8)
45. xf1 xf1 46. c3 d7 47. e2 d1
48. xa6)
44. xf1
xf1
45. c3+−]
43..."f1+∓ overzien…44. g1
xd4 en

Marc staat verloren. Zoals wij weten, wil
dit bij hem niet veel zeggen. Niks eigenlijk.
Dus speelt hij doodleuk door. En ja hoor,
op zet 51 komt Marc weer terug in het spel.
Kan op 56 remise forceren. Staat op 60
weer verloren… Op 78 grist M. nog een
pion mee, staat nog steeds verloren, maar
vanwege de leeggelopen zandlopers: remise.

Schaak met de DOOD, ook levensgevaarlijk!!
(Uit:”Het Zevende Zegel”, film van Ingmar
Bergman)
W.G. Nico ©
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Door: Bas van der Grinten

AGENDA
•
•
•
•
•

Zo 7 juni
Za 27 juni
Do 9 juli
3 t/m 8 aug
Za 6 sept

Jeugdtoernooi Pionneke (GP Jeugd)
Slotdag Ald Weishoes (14.00)
Start zomertoernooi in LimianZ (elke donderdag t/m 13 aug)
Euro Chess-toernooi Enschedé (Open NK Jeugd)
Start nieuwe seizoen Ald Weishoes (14.00)

MEDEDELINGEN
•

•

•

De afsluiting van het schaakseizoen in het Ald Weishoes is op zaterdag 27 juni.
Er zal dan een alternatief programma zijn. Verder worden de prijzen van de jeugdcompetitie uitgereikt. Na deze dag begint de grote vakantie.
De activiteiten worden hervat op zaterdag 6 september.
Het jeugdkampioenschap van Nederland heeft voor het derde en laatste jaar
plaatsgevonden in College Den Hulster (van 24 april t/m 2 mei). Net als de afgelopen twee jaar was het weer een heel geslaagd toernooi, waarbij vele leden van onze vereniging waren betrokken.
Onze deelnemer Thijmen Smith scoorde in de A-groep 4 uit 9 en eindigde daarmee
op de 19e plaats (van de 24).
Voor alle informatie (o.a. verslagen en partijen) zie de toernooisite
www.lisb.nl/nkjeugd/
Voor actuele berichten en diverse andere informatie bekijk onze website:
www.venlose-sv.nl .

THEO VAN SPIJKTOERNOOI
Het 19e Theo van Spijk Grand-Prix-toernooi op 5 april in het gezellige Gemeenschapshuis De Dörpel in Venlo verliep weer voorspoedig. Met 69 deelnemers zette de stijgende
trend van de laatste jaren zich verder voort. Mede dankzij het sportieve gedraag van de
spelers kende het toernooi een prettig en vlot verloop. Na een spannende strijd in de diverse groepen kon daardoor de prijsuitreiking volgens planning precies om 16.30 beginnen.
De E t/m H-categorie speelden in één groep van 24 deelnemers waarin 13 ronden Zwitsers werden afgewerkt.
Beste H-speler was Iva Huibers (Leudal) die 6 punten in deze zware groep scoorde.
De enige G-speler was Julian de Ridder (Leudal) die het met 7 punten (dus meer dan
50%) uitstekend deed.
Categorie F werd gewonnen door Max Warmerdam (Tegelen) met de fraaie score van
10 uit 13. Duidelijk de sterkste van de hele groep ( en de E-categorie) bleek Joris Geene
(MSV-VSM). Met 11,5 punt bleef hij de concurrentie een vol punt voor.
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De D-categorie bestond uit 17 spelers en ook hier werden 13 ronden Zwitsers gespeeld.
Trotse winnaar werd Jesper Huibers (Leudal) met 10,5 punt die daarmee zijn broer Lars
een half punt voor wist te blijven.
In de C-categorie (16 deelnemers, 10 ronden Zwitsers) een prachtige zege voor Naomi
de Ridder (Leudal) met 9 punten waarmee zij al haar tegenstanders ruim de baas wist te
blijven. Tweede (en beste jongen) werd Roy Maessen van Ultimo Vero op een punt achterstand.
Ruud van Meegen (Leudal) liet in de hoogste categorie A/B (12 spelers, 9 ronden Zwitsers) opnieuw zien hoe sterk hij inmiddels is geworden. Eigenlijk pas C-spelers wist hij
deze behoorlijk sterke groep overtuigend op zijn naam te schrijven met 8 punten. Met
een punt minder volgde Lars Strolenberg (Pionneke).
Na afloop werden de bekers uitgereikt door Mevr. Diny van Spijk. Daarnaast ontving volgens traditie elke deelnemer een oorkonde en een schaakboek, dankzij onze gewaardeerde sponsor Van Spijk Uitgevers (in de persoon van Pascal van Spijk).
Al met al was het weer een heel geslaagd toernooi, te danken aan onze sponsor, alle
deelnemers en medewerkers !
Voor de volledige uitslagen zie onze website onder “toernooien”.
Een uitgebreide fotoreportage is te vinden bij de jeugdberichten.

Tijdens de prijsuitreiking
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EXAMENS ALD WEISHOES
Op 16 mei 2009 zijn er in het Ald Weishoes weer stapexamens afgenomen. Er waren
liefst 15 deelnemers uit de clubs van het Vierkant, waarvan er 14 slaagden.
Allemaal van harte gelukgewenst !
De examinator was onze voorzitter Ad Burgmans.
Na afloop ontvingen alle geslaagden hun diploma. Dit waren:
Stap 1:
Tuan-anh Nguyen (Blerick)
Raoul Titulaer (Blerick)
Inge Rijk (Venlo)
Sjoeke Suilen (Venlo)
Stap 2:
Freek van den Bergh (Horst)
Niels Buijssen (Horst)
Nicole van Gellecom (SchaakVelden)
Sam Hoogeveen (Blerick)
Daniel Derkx (Venlo)
Stap 3:
Koen Vink (Blerick)
Frans Hol (Blerick)
Rob Hafmans (Blerick)
Luca Kanters (Venlo)
Wai Keung Liu (Venlo)

Volle concentratie tijdens de examens
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De 14 geslaagden met examinator Ad Burgmans

JEUGDCOMPETITIE ALD WEISHOES
De tweede cyclus is inmiddels in volle gang. De stand na 9 mei is als volgt:
Groep 2 (2 partijen per wedstrijd)
Score
1. Famke Kovacs
2. Dominick Hendriks
3. Inge Rijk
4. Boris Peeters
5. Daniel Derkx
6. Jasper Adriaans
7. Gino Driessen
8. Sjoeke Suilen
9. Baer Lamberts
10.Scott Ploos van Amstel

10
9
8,5
8
5,5
5,5
5,5
4,5
1,5
0

Groep 1 (1 partij per wedstrijd)
Score

Aantal
wedstrijden
6
6
8
6
3
5
7
6
7
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Victor Peeters
Wai Keung Liu
Luca Kanters
Miki Nieczyporowski
Jasper Hendrickx
Sjors Clabbers
Isabel Kanters
Florens Cals
Bart van der Linden

8
7
4
4
3
2
2
1
0

Aantal
wedstrijden
8
9
8
9
9
2
7
3
7

Famke en Victor gaan dus voorlopig aan de leiding, gevolgd door Dominick en Wai.
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Luca en Wai tijdens hun onderlinge wedstrijd op 9 mei





Laatste stand door Ger van Leipsig
Naam

ELO

Strijbos M
Vogel C
Gool R van
Montignies R
Nabuurs J
Nabuurs M
Guddat J
Gool H van
Ootes L
Schoeber P
Jansen J
Thijssen S
Rievers J
Clevers E
Everaars H
Hovens G
Smith T
Boonen P
Hoogt N van der
Mertens F
Grinten B van der
Dierx G

2275
2166
2165
2149
2124
2120
2109
2100
2099
2058
1983
1972
1951
1942
1941
1933
1932
1918
1905
1886
1867
1865

-1
16
39
15
28
20
-3
2
-1
2
67
-24
0
0
1
15
30
13
81
11
-29
0

Naam

ELO

Jacobs J
Thijssen P
Laak J op de
Lee M van der
Borghouts H
Roberts R
Kappert D
Spijk H van
Schmitz W
Wagemakers R
Veld G in 't
Braun E
Leipsig G van
Leenders H
Faassen G
Burgmans A
Suilen W
Lietz B
Clabbers K
Vink R
Laat J de
Jacobitz K

1865
1856
1839
1824
1789
1766
1736
1727
1681
1676
1657
1656
1655
1648
1640
1639
1631
1608
1607
1596
1592
1588
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6
-36
38
-28
-25
33
0
22
-30
-12
52
-21
51
15
26
-34
60
-45
77
-46
-8
14

Naam

ELO

Munten G
Wuts I
Dael M
Joosten JP
Kuntzelaers P
Kuijpers T
Heemskerk F
Suurhoff H
Oosterbaan G
Ludema W
Gonsior R
Ven P vd
Kempen J
Timmermans P
Niesen M
Smith P
Verplakke J
Boekhold P v
Strucks A
Heger W

1562
1552
1551
1490
1483
1469
1468
1440
1426
1422
1378
1378
1303
1250
1136
1115
1049
1022
967
966

-2
0
-10
-45
-87
-34
58
0
20
36
-45
-26
-51
23
36
8
8
22
-33
-34



Chris Handloser, Zwitserland

Wit geeft mat in 5


Hier worden twee oeroude ideeën gecombineerd (Lovedays Indiër uit 1845 en Loyds dubbele veldontruiming

door rokade uit 1877). Toch een leuk probleepje.

1.0-0 h5 2.Pe1 h4 3.Lh1 h3 4.Pf3 Kc6 5.Pd4 mat



Baldur Kozdon (Duitsland)

Wit geeft mat in 9


Door lokzetten komt herhaald een lijn open voor een toren.
Meteen 1.Th3 met korte dreigingen op h5 en g7 faalt op

1...Pf4 en op 1...Pg3. Wit moet eerst Ld4 weglokken.
1.Ke7 dreigt Tf8 mat.

1...Lxc5+ 2.d6 en nu twee varianten waarin ook de andere

loper gedeplaceerd wordt:
a) 2...Pf4 3.Txf4 Lxd6+ 4.Kf7 Le5 5.Th4! Le2 6.f3! Lxf3

en plotseling is de b-lijn onverdedigbaar: 7.Tb4 Da3

8.Tb8+ Lxb8 9.Lg7 mat
b) 2...Lxd6+ 3.Kf7 Le5 4.Th3! Pg3 5.fxg3 Le2 6.g4!

Lxg4 en nu is de d-lijn onverdedigbaar: 7.Td3 Lf6 8.Td8+
 Lxd8 9.Lg7 mat


G. Kasparyan, Sjachmatniy 1935

Wit speelt en wint

Een bekende studie met een 2-dubbele vork.

1.Pe8 Dreigt Pg7+ and Lf5 mat.

1...Kg6 2.h5+ Txh5 3.f5+ Txf5 4.g4 Te5(f4) 5.Lf5+ Txf5

6.Pg7 en de torens op f5 en h5 staan beide dubbel aangevallen met mat op de volgende zet. De moeder van alle

vorkstellingen. De slotstelling kan één zet eerder bereikt

worden na 1...Txf4 2.Pg7+ Kg6 3.h5+ Txh5 4.Lf5+ Txf5
5.g4.
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