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INHOUD 
Ontwerp omslag
Programma t/m 31 januari 2009
Personalia / mededelingen
Clubrating
Externe Competitie KNSB Venlo 1
Externe Competitie LiSB Venlo 2
Externe Competitie LiSB Venlo 4
Avondcompetitie LiSB Venlo 1en 2
Column nieuwe leden
Interne competitie
Aankondiging PJKL
Jeugd
Ledenlijst oktober 2009

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

PROGRAMMA 
December 2009
03-dec-09
don.
10-dec-09
don.
10-dec-09
don.
12-dec-09
zat.
13-dec-09
zon.
17-dec-09
don.
18-dec-09
vrij
19-dec-09
zat.
19-dec-09
zat
24-dec-09
don.
26-dec-08
zat.
27-dec-09
zon.
Januari 2010
02-jan-10
zat.
03-jan-10
zon.
07-jan-10
don.
09-jan-10
zat.
10-jan-10
zon.
14-jan-10
don.
15-jan-10
vrij.
21-jan-10
don.
27-jan-10
woe.
28-jan-10
don.
30-jan-10
zat.

inhalen interne competitie
inhalen interne competitie
Jeugd - Senioren
4e ronde KNSB-bondscompetitie
3e ronde LiSB-bondscompetitie
10e ronde interne competitie
Open Kerst Rapid
3e Heuvellandreunie
14e "Witte Kerst" schaaktoernooi
Geen schaken????
Gongschaaktoernooi
Jeugdkampioenschappen Limburg
Open Nrd-Limb. Snelschaakkamp.
Nieuwjaarstoernooi 't Pionneke
1e ronde interne competitie
5e ronde KNSB-bondscompetitie
4e ronde LiSB-bondscompetitie
2e ronde interne competitie
CORUS weekendtoernooi
inhalen interne competitie
Prov. Schoolschaak Basisschool
3e ronde interne competitie
Prov. Schoolschaak Voortgezet Ond.

De Koel
Helmond
Venlo
Heerlen
Bunde
Boxmeer
Venlo
Venlo
Horst
Roermond
Venlo-Stukkenjagers 2
Pionneke 2 - Venlo 2
Wijk aan Zee
LiSB
LiSB

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. : 1 januari 2010 
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PERSONALIA 
Adreswijziging

Afgemeld

Ron Vink heeft een nieuw e-mail adres: ronvink@home.nl
Joop Jansen krijgt een nieuw telefoonnummer 06-36297188 per
1 januari 2010
Wouter Ludema (zie bij mededelingen)

MEDEDELINGEN 
 Venlo 1 heeft op 21 november voor de derde keer op rij gewonnen in de KNSB competitie: Venlo 1-De Toren 1: 5-3.
 De externe competitie is weer begonnen voor de Venlose teams die in de zondagcompetitie van de LiSB spelen. Op 18 oktober speelden ze gezamenlijk hun thuiswedstrijden. Uitslagen. Venlo 2 tegen DJZ 1: 3-5, Venlo 3 tegen Bergen: 2-4 en Venlo 4 tegen Horst 2: 04. Zie de verslagen van Venlo 2 en 4 in dit nummer. Ook op 22 november hebben alle drie
de teams verloren.
 De thuiswedstrijden op 7 februari 2010 van het tweede, derde en vierde team vinden plaats
in de grote zaal van Grand Café Maagdenberg, in plaats van de Krômme Schuuver.
 De Venlose schaakvereniging neemt met 2 teams ook deel aan de LiSB avondcompetitie.
In de eerste ronde op 12 november mochten ze meteen tegen elkaar spelen. Venlo Avond
1 (?) verloor verrassend van Venlo Avond 2 (?) (wie Venlo 1 en Venlo 2 is, moeten ze onderling nog uitmaken). Sjraar Munten geeft in dit nummer zijn visie op de wedstrijd.
 Wouter Ludema heeft om studieredenen moeten bedanken voor het lidmaatschap. Hij
schrijft: “ ...wil ik jullie/het bestuur/de leden dan ook danken voor de plezierige ontspanning die ik de laatste jaren op de club heb mogen beleven”. Hij wil over 2 jaren, na afloop
van zijn studie, weer terugkomen bij de club.
 Joep Nabuurs wordt geïnterviewd in het oktobernummer van Schaakmagzine. In een artikel over Raindrop Chess mag hij zijn mening (‘Verrassend en heel leuk’) geven.
 Hans Leenders heeft een toernooi in Praag gespeeld waar hij in de hoogste categorie C
kampioen is geworden. Hans, onze gelukwensen. Volgende keer hopen we een verslag van
hem te kunnen publiceren.
 Geert Hovens speelde in het Duitse Bad Wiessee zijn jaarlijkse herfsttoernooi. Hij is 224 e
geworden in een veld van 454 deelnemers met 5 punten uit 9 wedstrijden. Dit is weer beter
dan vorig jaar toen hij 4,5 uit 9 scoorde. Ook van hem hopen in het volgende nummer een
verslag te kunnen publiceren.
 Kim Clabbers heeft meegedaan aan het 16e Plataan Kiste Trui rapidtoenooi in Mook. Hij
deelde de 32e plaats met 3 punten uit 7.
 De KNSB heeft de nieuwe ratinglijst van 1 november gepubliceerd, waarin ook de resultaten van het Venlo Open zijn verwerkt. Opmerkelijke stijgers zijn Henk van Gool (+ 19),
Thijmen Smith (+ 145) , Stephan Thijssen (+ 29), Marieke Dirksen (+ 74), Piet Thijssen (+
31), Hans van Mulekom (+ 39), Willem Suilen (+ 45), Roel Roberts (+ 24), Freek Heemskerk (+32) en Sjors Clabbers (+ 66). Dankzij het ‘Venlo Open’ hebben ook twee clubleden voor het eerst een KNSB rating gekregen: Wout Ludema, en Peter Smith. De aanmelding van het Venlo Open voor ratingverwerking blijkt een goed initiatief te zijn geweest.
 De locatie van het PJKL, dat begint op 27 december en loopt tot en met 30 december, is
bekend gemaakt. Het zal worden gehouden in het College Den Hulster te Venlo. Een
prachtige locatie die we nog kennen van het NK Jeugd. Zie de aankondiging in dit blad.
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Clubrating per 12 november 2009 (intern + extern)
door Ger van Leipsig
speler

per 12-11-2009

progressie

Boekhold P van

1019

-14

Boonen P

1918

Borghouts H

1)

speler

per 12-11-2009

progressie

Lee M van der

1826

2

0

Leenders H

1627

-3

1793

4

Leipsig G van

1629

-23

Braun E

1633

-12

Lietz B

1621

13

Burgmans A

1605

6

Ludema W

1377

-31

Clabbers K

1612

12

Mertens F

1883

-6

Clabbers S

1391

32

Montignies R

2167

8

Dael M

1546

-2

Mullekom H van

1828

0

Dierx G

1865

0

Munten G

1582

20

Everaars H

1918

3

Nabuurs J

2122

7

Faassen G

1663

0

Oosterbaan G

1471

45

Gonsior R

1332

-29

Rievers J

1940

-11

Gool H van

2124

-3

Roberts R

1780

8

Gool R van

2171

1

Schmitz W

1670

-4

Grinten B van der

1898

-1

Schoeber P

2054

0

Guddat J

2110

-3

Smeets W

1796

-5

Heemskerk F

1460

-28

Smith P

1123

5

Heger W

954

-6

Smith T

1996

50

Hendriks Z

1698

23

Sordyl L

1145

45

Hoogt N van der

1846

-8

Spijk H van

1727

0

Hovens G

1945

16

Strijbos M

2257

-18

Jacobitz K

1577

-31

Strucks A

933

-28

Jacobs J

1865

0

Suilen W

1799

44

Jansen J

1998

20

Suurhoff H

1440

0

Joosten JP

1481

8

Thijssen P

1871

-5

Kappert D

1668

-46

Thijssen S

1966

-16

Kempen J

1292

-4

Timmermans P

1255

4

Kuijpers T

1451

-18

Veld G in 't

1619

-9

Kuntzelaers P

1481

9

Verplakke J

1030

-8

Laak J op de

1795

-22

Vink R

1585

-4

Laat J de

1588

-4

Wuts I

1552

0

1)

progressie sinds 1 september 09
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1)

KNSB COMPETITIE RONDE 2
ASV - VENLO 1
VENLO 1 NEEMT KOPPOSITIE OVER

scribent: Henk van Gool

Een uitwedstrijd naar Arnhem levert op de een of andere manier altijd een hoop besognes op.
Steevast moeten er invallers geregeld worden en ditmaal hadden we ook een tekort aan chauffeurs, omdat Joachim afwezig was en Joep wegens een teenoperatie niet in staat was auto te
rijden. Ik splitste het team dan ook in tweeën. De ene helft ging met de auto van Frans, de andere helft ging via de rails. Het speellokaal van Arnhem is ook niet eens zo gemakkelijk te bereiken. Met het openbaar vervoer zul je toch met trein, bus, en tenslotte met de eigen benenwagen, moeten reizen. Alsof de Arnhemmers dat weten maken ze het ons tijdens de wedstrijd
in het algemeen niet al te moeilijk en leveren ze gewillig de matchpunten bij ons in. Vreemd
eigenlijk. Arnhem heeft in de breedte een vreeswekkend team, maar tegen Venlo kunnen ze
geen potten breken. Ook nu was dit weer het geval. Zijn we dan echt zo sterk?
In elk geval op de bovenste borden wel. Rudi, Maarten, Rainer en Joep waren superieur aan
hun tegenstanders en zorgden op de borden 1 t/m 4 voor een 0-4 score voor Venlo! Op de
borden 5 t/m 8 was Venlo echter kwetsbaarder. Hier werd met twee remises slechts één puntje
binnengehaald. Laten we wat fragmenten gaan aanschouwen.
Bord 1
Rudi van Gool – Sander Berkhout
Rudi kon zijn favoriete Pircsysteem met c3 spelen. Sander hield Rudi in de opening echter
goed bij. De omslag kwam toen Sander besloot het witte centrum met c5 op te blazen. Dit
bleek tactisch niet te kloppen:
stelling na 20..,c5?
Rudi incasseert nu een pion: 21.Lxe6,fxe6
22.dxc5,Lxc3 23.cxb6,axb6 24.Dxd6,Df6
25.Dxb6,Txa3
Aangezien de b-pion voor zwart ook onhoudbaar
werd, kon Rudi afwikkelen naar een toreneindspel met twee pluspionnen dat hij op zijn sloffen
won.

Bord 2
Otto Wilgenhof – Maarten Strijbos
Maarten wilde weer eens wat laten zien en werd daarbij in het zadel geholpen door Otto, die
precies het spel speelde zoals Maarten het graag heeft: tactisch en gecompliceerd. Maarten
was dan ook volkomen in zijn element en overrompelde Otto met een fraaie combinatie:
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stelling na 14.e4?
14..,dxe4! Maarten is niet bang voor de pionvork
op d5 15.d5,Lc5 16.fxe4,Lxf2+ 17.Txf2,Pg4
18.Taf1,Pxf2 19.Txf2
zie volgend diagram:

stelling na 19.Txf2
Otto heeft een kwaliteit geofferd maar hoopt op
e6 of c6 materiaal terug te krijgen. Maarten opent
een nieuwe aanvalslijn:
19..,f5! 20.dxe6,Txd3! De clou! Op 21.Dxd3
volgt nu 21..,Dxf2+,Kxf2 22.fxe4+ gevolgd door
exd3 en zwart blijft een kwaliteit voor. Otto
speelde nog 21.Dc2 maar gaf vijf zetten later op.

Bord 3
Rainer Montignies – Eelco de Vries
Op papier had Rainer de sterkste tegenstander maar niettemin verkreeg onze Duitse schaakvriend in een Reti opening moeiteloos een voordeeltje. Rainer veroverde het loperpaar en Eelco probeerde wat tegenspel te krijgen via de halfopen d-lijn en de loperdiagonaal g7-a1.
Na enig laveerwerk zag Rainer geen voordeel meer en bood remise aan. Gelukkig voor hem
en Venlo 1 weigerde Eelco. In het vervolg wist Rainer hem namelijk flink in te snoeren op de
damevleugel en de zwartveldige lopers te ruilen. Via de extra ruimte creëerde hij daarna dreigingen tegen de vijandelijke koning. Het einde kwam pardoes met een prachtige slotzet:
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stelling na 43..,Kf6
zwart dreigt zich met ..,Pe5 los te wurmen. Hoe
gaat U verder met wit?
44.f4!! uit! Er dreigt Dd4+ en na 44..,exf3 ep
45.Dd4+,De5 46.Dh4+,g5 47.Dxg5 is het mat.
Eelco zag geen verdediging meer en gaf op.

Bord 4
Wouter van Rijn – Joep Nabuurs
Voordat Joep aan zijn partij kon beginnen zocht hij naar manieren om zijn teen te ontlasten.
Hij probeerde het eerst met een tweede stoel en legde daar zijn been op. Dit zat echter zo ongemakkelijk dat er ergens een kussen geregeld werd, waar Joep zijn voet op kon laten rusten.
Toen hij eindelijk geïnstalleerd was besloot opponent Wouter hem te verrassen met een wel
heel ongewone Siciliaan. 1.e4,c5 2.g4?

Ik kon hier in de online database maar vier partijen van vinden. Score: 2,5 uit 4 voor zwart. Afgaande op de wijze waarop Joep het aanpakt kun
je de zet 2.g4 wel half als weerlegd beschouwen.
Volgens Rainer is het gangbaarder pas op de 3e
zet g4 te spelen en eerst met 2.Pc3 Joeps tweede
zet tegen te houden: 2..,d5! 3.Lg2,Pf6 4.g5,Pxe4
5.Lxe4? volgens Rybka is 5.d3 nog een poging
er wat van te maken. 5..,dxe4 6.Pc3,Lf5 en wit
zag zijn pion niet meer terug. Later won Joep ook
nog de kwaliteit. Na bestudering van de andere
uitslagen besloot Wouter daarop zichzelf niet
verder meer te pijnigen: 0 – 1.

Bord 5
Thijmen Smith – Remco de Leeuw
In een Siciliaanse Rauser werden al vroeg in de partij de dames geruild. Thijmen veroverde
even later het loperpaar en maakte van de druk die de lopers op de zwarte stelling uitoefenden
gebruik om met een pionnenopmars het centrum te openen. Zijn opponent kwam daarop in de
problemen zie diagram.
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stelling na 20..,Td7?

Thijmen wint hier een pion: 21.Lxf6,Lxf6 (of
21..,exf6 22.The1+,Kf8 23.Lxb7) 22.Lxf7!
Helaas miste Thijmen in een later stadium de
winst en slaagde zijn tegenstander erin naar een
ongelijke lopereindspel af te wikkelen dat, ondanks twee minuspionnen, remise was.

Bord 6
Dirk Hoogland – Henk van Gool
Soms heb je de pech dat je tegenstander een perfecte partij speelt en dat je zelf een paar onnauwkeurigheden maakt. Je kunt er dan hard vanaf gaan. Dat overkwam mij tegen Dirk Hoogland. In een gesloten Siciliaan trachtte ik op tactische wijze veld d5 voor mijn paard te veroveren maar ik overspeelde met 15..,d4? mijn hand. Zie stelling.
diagram na 15..,d4?
Ik had deze stelling slecht berekend. Mijn tegenstander kan al kiezen voor eenvoudig
16.Pxd4,Pxd4 17.Lxd4,Lxg2 18.Kxg2,Dd5+
19.Pe4! en blijft dan een pion voor. Dirk speelde
16.exf6 om na 16..,dxe3 17.Pg4,g6?! 18.d4!,Dd8
19.Tfd1,Pa5 20.Pxe3,Dxf6 21.Pe5,De7 22.d5! te
profiteren van mijn achterstand in ontwikkeling.
Hij maakte het in het vervolg netjes af.

Bord 7
Stephan Thijssen – Peter Boel
Ook hier een Siciliaan. Een draak waarin Stephan kort rokeerde en een lange laveerpartij ontstond. Peter stormde met zijn damevleugelpionnen naar voren en Stephan beperkte zich voorlopig tot het stutten van diezelfde vleugel in de hoop later van de ver opgerukte zwarte pionnen te profiteren. Peter speelde echter omzichtig en wist steeds een minimaal voordeeltje vast
te houden. In de tijdnoodfase ging Stephan in de fout. Hij leed pionverlies en moest toestaan
dat er een slecht tot verloren toreneindspel op het bord kwam. Hier echter kwam een lacune in
Peter zijn spel naar boven. Toevallig hadden we het er in de trein nog over gehad hoe slecht de
9

meeste schakers het toreneindspel beheersen. Dit naar aanleiding van een partij van Daniel
Stellwagen tijdens het EK voor landenteams. Stephan zette hardnekkig de hakken in het zand
en Peter slaagde er niet in het eindspel tot winst te voeren. Zie diagram:
stelling na 54.Kg4
Dit is het cruciale moment. Hier speelde Peter
54..,Kc3?! en geeft daarmee waarschijnlijk al de
winst uit handen, omdat wit de kans krijgt zijn fpion ver genoeg te laten oprukken.Na 55.f5,h3
56.Kg3,Th1 57.f6,h2 58.f7,Tf1 59.Kxh2,b2
60.Tc7+,Kd4 61.Tb7,Txf7 62.Txb2 was de partij remise.
Het ziet er echter naar uit dat zwart wint wanneer
hij op zet 54 onmiddellijk met zijn h-pion richting promotieveld gaat. Bijv: 54..,Th1! 55.f5,h3
56.Kg3 (56.f6,h2 57.f7,Tf1 0 – 1) 56..,h2
57.Kg2,Tf1 58.Kxh2,Txf5 en zwart wint gemakkelijk met een bruggetje omdat de witte koning
ver is afgesneden.
Bord 8
Richard van der Wel – Frans Mertens
Frans was die zaterdag eigenlijk al de held van Venlo 1 door niet alleen voor een invalbeurt maar ook nog voor vervoer te zorgen. Hij had cultstatus kunnen vergaren als hij tevens zijn
partij tot winst had gevoerd. Na een tamme openingsopzet van zijn tegenstander volgde een
lange tactische afwikkeling waar Frans met een pluspion uit te voorschijn kwam:
stelling na 10.Pb3
De partij ging verder met 10..,Pb4 11.Pc5,Lxc2
12.De2,b6 13.a3,bxc5 14.axb4,cxd4
15.Dxc2,dxc3 16.Dxc3?!,0-0 17.Le3,Tb8
18.Lxa7?!,Txb4 19.Tfd1,Tc4 20.Dd3 (Dxc4!),
c6 21.Ld4,Db8
Zwart heeft een pion meer maar wit heeft het
loperpaar en druk op het centrum en de zwarte
pionnen. Frans wist zijn kleine plusje echter vast
te houden en ging een eindspel in waarin beide
spelers een dame en een loper hadden met een
pluspion voor Frans. Er was echter één probleem.
Tijdnood. Frans had op een gegeven moment nog
maar 30 seconden op de klok om zeven zetten uit
te voeren en dat kostte hem de partij. Hij lette
even niet goed op en liet zich toen pardoes mat
zetten.
Gelukkig was die nederlaag niet meer van invloed op de uitkomst van de wedstrijd.
Venlo 1 won met 3 – 5 en gaat tezamen met Veenendaal na twee KNSB ronden aan de leiding
in groep 2D.
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funeste uitwerking op ’s mans humeur. Begrijpelijk. Hetgeen weer resulteerde in bovenstaande strofe in zijn “Ode an ’t sjoën
Norrebeeck”.
Henrics gemoedstoestand na 14 dagen water en brood was ook de mijne toen die
zondag het Noorbeekse achttal ons over de
knie legde. En ook mijn eerste ruwe verslagschetsen waren doorschoten met grof
en onparlementair taalmisbruik. Zelfcensuur en respect voor het nieuwe redactionele team hebben de voor u liggende, opgekuiste versie opgeleverd. Hoezo flauw?
We hebben verloren… Rampspoed geboren…
De herziene doelstelling luidt nu: KLASSENBEHOUD.

Venlo II vs. D’r Zjuuste Z I
Ronde 1, seizoen 09-10
Door: Nico van der Hoogt ©

Een onheilstijding

Het failliet nader verklaard
[Bij de bepaling van de verslagmodus ontkwam ik niet aan de recente ontwikkelingen
bij een niet nader te noemen Nederlandse
bancaire inrichting in Wognum. Hier en
daar vindt u enige verwijzingen en degene
die het juiste aantal opzoekt en doormailt,
dingt mee naar een gratis PALMBIER.]

“Ach Norbeeck, ach Norbeeck,
ghi eekliegste durrepe op ter
Welt, ghi Sjeppinghe vaan der
Duvels haand,
Went iech diech zeeh dan heur
iech dusente kwékvorse eure
leedekes oëtkwakentaere
Zoow léllek bes tiech…

In eerste instantie wilde ik de schuld schuiven op de nieuwe speellocatie: [nomen est
omen]2 “De Krômme Schuuver”.3 Wellicht
door menigeen te letterlijk opgevat. Zie
foto. [Vroeger: Café Stakenborg]

Tja, mensen, de trouwe volgers van mijn
beschouwingen omtrent het wel en wee van
Venlo Twee weten nog wel van de fraaie
coupletten in de vorige 2 afleveringen
Noorbeek-Venlo waarin de legendarische
schakende troubadour Henric thoe Mellegersberghe het fraaie oord Noorbeecke bezingt. In de 688ste strofe gaat het evenwel
mis; de bard is in 1348 wegens “valselicke
sangeconste ende gemeenlijcke spraecke
durdattem hebbet soepente veule flasken
brandewiene” door de schout van dienst in
de dorpse petoet1 geknikkerd. Dat had een

2

nomen est omen‚ [Lat.] de naam is een voorteken
De Krômme Schuuver‚[Venloos dialect] De Kromme
Schuiver. Het slaat terug op de kegelsport die ter plaatse
wordt uitgeoefend. Maar ook menig schaker zal zich
herkennen in deze etablissementsnaam.

3

1

petoet‚[bargoens] gevangenis; zie ook: bajes, lik, nor,
kerker, cachot, ’t kotje, cel, penitentiaire inrichting
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De verliezende, tegenhouden met h5 was
geboden. Willem maakt nu korte metten...13.¥xc4 dxc4 14.¤e4 ¤d5 15.¥h6
b5 (beste alternatief in deze stelling is f5,
waarna je met f4, Dh6 kunt voorkomen)

Als eerste heb ik een aflossing te melden:
een 2 tal getalenteerde jonge schakers heeft
een aandeel in ons team genomen, te weten: Willem (Suilen), een talent uit eigen
schaakstal en Wouter (Smeets). De laatste
is voor een fors bedrag uit Leudal weggekocht.4 In het vorige periodiek heeft hij
zich uitbundig aan ons voorgesteld.
Welkom!
Om maar meteen te beginnen met een van
de schaarse lichtpunten die vermaledijde
achternamiddag: de triomf van debutant
Willem.

16.¥xg7 ¢xg7 17.h5 ¥d7 18.hxg6 1–0

Bravo!

Bord 8

□ Willem Suilen (1755)
■ Jules Daemen (1605)
B 06, Koningsfianchetto
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 e6 4.¤f3 d6
5.¥c4 ¤e7 6.¥e3 ¤d7 7.£d2 0–0 8.0–0–0
¤b6 9.¥b3 (Ld3 of Le2 waren volgens

Willem beter, want de opkomende pionnen
op de a-lijn kunnen met tempo erbij komen) 9...a5 10.a3 d5 11.e5 c6 (volgens
Willem was Pf5 beter geweest) Nu trekt hij
vlot ten aanval... 12.h4 ¤c4? Diagram

Willem in actie

foto: B.Smith

Dan debutant 2, Wouter.

Bord 7

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+p+-snpvlp'
6-+p+p+p+&
5zp-+pzP-+-%
4-+nzP-+-zP$
3zPLsN-vLN+-#
2-zPPwQ-zPP+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
4

□ Harrie Peek (1697)
■ Wouter Smeets (1859)
E 17 Catalaans, lichte comment:Wouter
1.d4 ¤f6 2.c4 Hier had ik mijn eerste twij-

fel. Zou ik bij mijn eerste externe wedstrijd
voor Venlo. Vol voor de aanval gaan met
e5 of mij toch iets behoudender opstellen
2...e6 Ik koos ervoor om mijn opties nog
even open te houden. 3.¤f3 d5 4.g3 De
Catalaanse opening 4...¥e7 5.¥g2 ¤bd7
6.b3 b6 7.0–0 0–0 8.¤c3 ¥b7 9.¤d2 Als
voorbereiding op e4.

Neen, neen! Er is geen provisie aan te pas gekomen!
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Normaal gesproken zou ik hier het centrum
moeten aanvallen met c5. Maar in een
vlaag van verstandsverbijstering koos ik
iets anders. 9...a6 10.e4 dxe4 11.¤dxe4
Dreigt Pf6+ met stukwinst 11...£c8

En we hebben een toren eindspel met 1
pion meer. 36.¢f2 f5 37.b4 ¢f7 38.a4
¢e6 39.¢f3 g5 Ke5 was hier nauwkeuriger* 40.¢e2 ¢e5 41.¦d1 ¢e4 42.¢d2 f4
Hier maak ik een verkeerde keuze. d3 was
sterker geweest. 43.¦e1+ ¢f5 44.gxf4
gxf4 45.¢d3 ¦d6 Hier geef ik de winst uit
handen. Ironisch genoeg had ik hier erg
lang over nagedacht en kom met de slechtst
denkbare zet. f3 was waarschijnlijk het beste geweest. 46.c5 bxc5 47.bxc5 ¦d8 48.c6

12.¦e1 ¦d8 13.£e2 ¤xe4 14.¤xe4 ¤f6
15.¥b2 ¤xe4 16.¥xe4 ¥xe4 17.£xe4
Diagram

XABCDEFGHY
8r+qtr-+k+(
7+-zp-vlpzpp'
6pzp-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzPQ+-+$
3+P+-+-zP-#
2PvL-+-zP-zP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

¦c8 49.¦c1 ¢e5 50.¦c5+ ¢d6 51.¦f5
¢xc6 52.¢xd4 ¦d8+ 53.¢c3 ¦d1 54.¦xf4
¦a1 55.¢b2 ¦g1 56.¦h4 ¦g7 En hier hield

ik het maar op remise. ½–½
* “was nauwkeuriger…” Hier betoont W.
zich wel heel lankmoedig jegens zichzelf.
Na 39…Ke5 zit wit om een goede zet verlegen, zwarts d-boer is nu dubbel gedekt en
hij kan de c-pion gaan belagen en/of de
damevleugel openbreken en op een dikke
bonus afmarcheren.
Toch,oké, Wouter. [Nico]

En de stelling is ongeveer gelijk. Veld d4
word nu mijn aanvalsdoel17...¥f6 18.¦e2
c5 19.¦d1 cxd4 Lxd4 kan nu niet wegens
e5 en stukwinst. De loper staat in de penning 20.¦ed2 e5 21.f4! 21.¦d3 g6 22.f4
¦e8 23.fxe5 ¦xe5 Dxd4 kan nu niet wegens Te1+ 24.£f3 ¦f5 25.£g2 £e8
26.¥c1 lxd4 was hier beter 26...¦e5 27.¦f1
¦e1 28.¥d2 ¦xf1+ 29.¢xf1 ¦a7 30.£f2
£e6 31.¥h6 £h3+ 32.¢g1 £xh6 33.£xf6
£c1+ 34.£f1 £xf1+ 35.¢xf1 ¦d7 Dia-

gram

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+r+p+p'
6pzp-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+Pzp-+-+$
3+P+R+-zP-#
2P+-+-+-zP"
1+-+-+K+-!

Wouter in gepeins verzonken…
Tot zover niets aan het schaakhandje zal
menigeen nu opmerken. Klopt. Maar helaas
bleek de fine fleur van onze ploeg die middag kwetsbaar, onze topdrie zorgde voor
een onvervalste lange rochade: 0-0-0

xabcdefghy

Gans onverwacht. Wat gebeurde er toch?

Des Topdrie’s Lange Rok
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vraag hier was nu: wie zal wie de kop afbijten; de TIJGER of de DRAAK?
Wij weten al: de rol van Siegfried de D.gaat
G. niet spelen…
Na wederzijds gegrom, gesis, gebrul en
geklauw, weet Serge na 35 zetten ‘dae met
die strepe’ in de problemen te brengen. Als
die dan wat paniekerig reageert, rolt weldra
diens kop door de ‘Schuuver’…

Bord 1

□ Luc Janssen (1924)
■ Stephan Thijssen (1956)
Stephan liep, normaal zo degelijk als de
bank van Wo…eh… van Engeland5, tegen
een typisch gevalletje van schaakblindheid
op. Luc daarbij in een rol als nukkige geleidehond die het baasje laat struikelen…
Fraai hoor!

paniekstelling na 34…¤e7-d5

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+p+-+-wq-'
6p+-+p+-zp&
5+l+nsN-zp-%
4-+-zp-zPP+$
3+P+-+-wQP#
2-zPPtRN+-+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Struikelstelling na 17.cxd5

XABCDEFGHY
8-+-+rtr-mk(
7zppzp-+-zpp'
6-+n+-+-+&
5+-+P+-+-%
4-+-zPlvL-+$
3wq-+L+-wQ-#
2P+P+-+PzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

Zwart voert de druk op. Met name laat
notre ami Serge een begeerlijke blik op f4
vallen… D’n Oelesman trekt inprudent
35.¦e1? en ziet knarsetandend toe dat S.
afruilt op e2 en aansluitend de rente op f4
incasseert. Om van ellende (G.) op zet 40
de dame zelfs in te leveren…
Een Tegels dierenartsconsult heeft inmiddels plaatsgevonden, diagnose luidt: ‘tengprobleme en naasversjtôpping’.

Plicht is nu 17…¥xd5 hoewel Luc met c4
en d5 dan stevig het initiatief grijpt. S. pakte echter uit met 17….¥xd3? en kan direct
zijn bankroet melden na 18.dxc6, immers
staat de loper gepend vanwege de ongedekte Lady op a3…
Kan ons allen gebeuren!

Oewwwww
woewoewwwwwww

Bord 2

□ Geer ’t’ Hovens (1972)
■ Serge Herzet (1847)
Geert speelde die namiddag een draak van
een partij, nl. de Siciliaanse. De kardinale
‘Der Dritte im Bunde’ Jos dus moest er ook
aan geloven.

5

Zo degelijk als...‚[betrouwbaar, deugdelijk.] Gezien
de oorzaken van de huidige economische modderpoel is
deze uitdrukking aan herziening toe
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Ook de subtop wist tegen nominaal lager
ingeschaalde opponenten niet te overtuigen.
Te beginnen met de inmiddels exhoofdredacteur en modelvliegtuigbouwdeskundige, niemand minder dan Marc.
Omdat Huub Senden diens Benoni wijselijk
afsloeg en in het saaie, degelijke Colle systeem transmuteerde, ontstond er op de 20ste
zet een volkomen equipollente positie. Met
gedwongen zettenrepetering. Dus remise.
Geen Vanderlee spektakel die dag!

Bord 3

□ Peter Mergelsberg (1903)
■ Jos Rievers (1935)
Henric’s verre nazaat Peter bleek tot mijn
opluchting weer van de partij; immers
moest ik 2 jaar terug nog melden dat hij het
bord aan de wilgen had gehangen. Jos werd
de pineut. Toch zag het daar lange tijd niet
naar uit; in een wat saaie gesloten Siciliaan
ging het lange tijd gelijk op. Maar dan komen we in de partij na 32 zetten…

Iets meer valt te berichten omtrent:

Bord 4
Stelling na 32.h6…

XABCDEFGHY
8-+-wq-+-mk(
7+-+-trp+p'
6p+-+-+-zP&
5+p+p+-+-%
4-+pzPnsN-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-+PwQ"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

□ Piet Thijssen (1869)
■ Roy Kluten (1795)
Dit onderonsje kende eveneens een zeer
kalm verloop, hetgeen vooral te wijten was
aan een haastige opruiming van de wederzijdse c,d en e-boeren. Toch mist Panninger Penningen Piet 1 kans op voordeel…
Stelling na 16….¦a8-b8

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7zpp+-snpzp-'
6-vl-+-+-zp&
5+-+-+l+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+QzPP#
2PzP-+-zPL+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Na 32….¦e8 is de zwarte stelling ok. J.
verloor hier echter ‘den Faden’ en trok:
32….¤f6? en legt een zware hypotheek op
zijn onderkomen. Er volgde:
33.¦xe7+- £xe7 34.£g3 ¤e8? De fatale
fout. Er was nog mogelijk: [¹34...£f8!?
35.£g5 ¤g8± ] 35.¤xd5+- £d6 36.£xd6
¤xd6 37.¤e7 f6 38.¢f2 ¤e4+? [38...¤f7
39.¤f5 ¢g8+-] 39.¢e3 ¤g5 40.d5 ¤f7
41.¤f5 ¢g8 42.¢d4 ¢f8 [42...¤e5
43.¢c5 ¢f7 44.¢b6+-] 43.¢c5. 43...¤e5
44.¢b6 ¤d3 45.d6 [45.d6 ¢e8 46.¢c7+-;
¹45.¢xa6!? 45...b4 46.¢b6 ¢f7+-] 1–0

Sterk was nu:
17.¦e1 ¥e6 18.¥f4 ¥c7 19.¦ad1 £c8
20.¥e3 en P. heeft een dikke plus…

Na 41 zetten werden hier de boeken gesloten.

De Resterende Remisanten
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Afrondend de baas zelf.

En de curator concludeerde achteraf:

Bord 6

Venlo II - De Juiste Z I: 3-5

□ Nico van der Hoogt (1838)
■ Rob Zink (1794)

Gedetailleerd:
1. Stephan
2. Geert
3. Jos
4. Piet
5. Marc
6. Nico ©
7. Wouter
8. Willem

Via mijn geliefkoosde doorschuiffransoos
wist ik na 21 zetjes de volgende figurenconfiguratie af te dwingen:
Stelling na 21.£d3-h3

XABCDEFGHY
8-wq-+ltr-mk(
7+p+-tr-zpp'
6p+nvlpsn-+&
5+-+psN-vL-%
4-+-zP-zP-+$
3zP-+-+-+Q#
2-zP-+N+PzP"
1+LtR-tR-+K!
xabcdefghy

Luc Janssen
Serge Herzet
Peter Mergelsberg
Roy Kluten
Huub Senden
Rob Zink
Harrie Peek
Jules Daemen

0-1
0-1
0-1
½
½
½
½
1-0

“And that’s the way it is”…6

En dus meldt het degradatiespook zich
aan….

Robs speculaties hebben hem in een verloren positie gemanoeuvreerd. Zeker toen hij
hier 21….¤d8? huppelde. De woekerwinst
ligt nu voor het grijpen. Ware het niet dat
ik weer eens het triviale tijdsaspect uit het
oog had verloren: 7 minuten resteerden aan
beide zijden. En miste het eenvoudige:
22.£h4, gevolgd door ¤g4 en zwart verliest hoe dan ook flink wat werkkapitaal. Ik
zag het niet en speelde het babyblanke
22.¤g3 en ‘gaf’ even later remise op Robs
aanbod.

“Geestig hoor!”

6

“And that’s the way it is”‚zo sloot de befaamde en
onlangs overleden Amerikaanse nieuwslezer Walter
Cronkite immer zijn bijdrage op de buis af.
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EXTERNE COMPETITIE LiSB RONDE 1
VENLO 4 - HORST 2
door Peter Smith
VENLO 4 DEBUTEERT
Op zondag 18 oktober heeft Venlo 4 zijn eerste externe wedstrijd in de LiSB competitie (derde
klasse 3 afdeling C) gespeeld.

Het standaardteam bestaat uit Peter Timmermans, Peter Smith (teamleider), Jacqueline Verplakke en Ans Strucks. Jos Kempen is de reservespeler die vandaag meteen moest invallen,
omdat Jacqueline er niet bij kon zijn.
Toen wij het team oprichten was onze verwachting dat we alle wedstrijden zouden verliezen.
Wij zijn immers allemaal beginnende schakers met clubratings onder de 1300 en nog weinig
wedstrijdervaring. Maar onze doelstelling is niet ‘Het Winnen’, maar ‘Het Leren,’ én daarnaast een gezellige middag te hebben.
In de eerste ronde was Horst 2 onze tegenstander.
De eerste drie borden van Horst 2 hadden een rating van 1600+ en hoewel bord vier geen officiële rating had, leek ook hij op dit niveau te spelen. Hun gemiddelde rating was 1627.
De indeling was:
Bord 1: Ad Siebers (rating 1638) - Jos Kempen (rating 1412)
Bord 2: Peter Smith- Johan Seykens (rating 1619)
Bord 3: Edwin van de Homberg (rating 1624) - Peter Timmermans
Bord 4: Ans Strucks - Niek Philipsen
Dus Horst 2 had op alle borden een overwicht van 200 tot 400 ratingpunten. De uitslag was
dan ook voorspelbaar: 0-4.

Hieronder korte impressies van onze partijen.
Bord 1 Jos Kempen
Zondag 18 okt was het zover. De eerste partij extern gespeeld met
zwart aan bord 1 van Venlo 4 tegen dhr. A. Siebers van Horst 2.
Eigenlijk een rustige opening al ruilde de witspeler zeer snel de centrumpionnen, de dame en de witte loper. Daarna werd door beiden
gezocht naar een goede positie van de paarden en de overgebleven
zwarte loper.
Opvallend was dat de witspeler geen enkele poging deed om aan te
vallen, het leek wel of hij wachtte op een fout van mijn kant. Deze
kwam op de dertigste zet met een aanval op een pluspion maar ik
had niet voldoende voorwerk voor de zet gedaan zodat hij door kon
breken met schaak van de toren op de zevende rij, waarbij ik ook
nog zo stom was om naar de achste rij te gaan. Toen was het snel
afgelopen.

Bord 2 Peter Smith
Ik kwam goed uit de opening en volgens Fritz was er tot zet 21
evenwicht.
Maar toen offerde Johan Seykens een pion die ik niet aannam en
daarna werd het mistig voor mij. Na vijf maal afruilen was de mist
opgetrokken en was ik een pion kwijt.
En daarna verloor ik nog één pion, en toen nog één, en toen ik op de
vierendertigste zet opgaf met nog zeven minuten op de klok was het
volgens Fritz mat in acht zetten.
Bord 3 Peter Timmermans
Nadat ik me had voorbereid op Scandinavisch kwam de d4 opening van mijn tegenstander als een verrassing. Beiden wisten we
desondanks goed uit de opening te komen. Al vrij vroeg begon ik
op de Koningsvleugel met de pionnen op te rukken. Zijn aanval
kwam echter over de Damevleugel: een dame en een opgerukte
vrijpion. Geen van ons wist een echt voordeel te halen. Totdat hij
op zet 20 kort rokeerde en ik mijn pionnenaanval doorzette. Het
idee was goed, helaas was het torenoffer op g2 (zet 22) dubieus en
mijn verdedigende zet 24.a3 gaf mijn zwartspeler op zijn zet 24 de
mogelijkheid zijn toren op de g-lijn te zetten, waardoor mijn aanval stukliep.
Met een stuk meer was de winst voor mijn tegenstander een makkie, hetgeen hij dan ook mooi
afmaakte. In de analyse bleek dat er toch wel winst in had gezeten voor mij... Pech, volgende
keer beter.
Bord 4 Ans Strucks
Zondag 18 oktober j.l. mijn eerste ervaring met het spelen in de externe competitie. Ik had
geen idee wat ik kon verwachten. Op naar de Kromme Schuuver. Omring door circa 50 man
(maar goed dat ik altijd in een mannenwereld heb gewerkt) speelde ik mijn eerste partij tegen
een schaker die al van zijn zesde jaar schaakte, en een echte aanvaller !! Heb mijn beste best
gedaan, maar het mocht niet baten: ik verloor.
Ik vond de sfeer geweldig en heb een heerlijke zondagmiddag gehad., ondanks het feit dat buiten de zon straalde.
De volgende tegenstanders op 22 november a.s is EWS uit Weert.
Het team van EWS heeft een gemiddelde rating van 1582, eigenlijk maar nauwelijks lager dan
het gemiddelde (1627) van Horst 2.
Het andere team in onze poule, Leudal 3, heeft een gemiddelde rating van 1446. Dat lijkt al
wat dichter bij ons niveau te komen. Echter op bord 1 en 2 van Leudal 2 spelen zeer ervaren
clubspelers van 1500 + en op bord 3 speelt een talentvolle jeugdspeler, wiens KNSB rating
naijlt op zijn echte niveau. Bovendien heeft Leudal 3 in zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld
tegen poulegenoot EWS. In mijn ogen zijn EWS en Leudal 3 gelijkwaardig.
Ziedaar ons speelveld en u zult begrijpen dat zowel onze trouwste fans als wij geen hoge verwachtingen zullen hebben over onze prestaties in deze poule.
Daarentegen mogen zij wel verwachten dat wij, dankzij deze wedstrijden, ons verder zullen
ontwikkelen en dat we de komende wedstrijden het net zo gezellig hebben als deze keer.
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DE BROEDERTWIST

door Sjraar Munten

Avondcompetitie Venlo 1- Venlo 2
Al sinds jaar en dag, sinds we de avondcompetitie hebben, wordt deze bevolkt door mensen
die om wat voor reden dan ook, niet in het weekend willen acteren in de schaakarena en omdat
er binnen de VSV nogal wat van deze weekend vrije schakers zijn komen we al geruime tijd
met 2 teams door de weeks uit. En aangezien we vaker in dezelfde klasse spelen is er dus in de
eerste ronde vaker een “broedertwist” tussen Venlo 1 en Venlo 2.
Je zou zeggen dat dan de verhoudingen meestal wel duidelijk zijn. Venlo 1 maakt aanspraak
op het kampioenschap en Venlo 2 moet genoegen nemen met een plaatsje tussen de naamlozen, de kanslozen en brodelozen
Maar niet bij de VSV, want alleen al wie is 1 en wie is 2 roept al zeer veel vragen op.
Even terug in de tijd. Vorig jaar werden wij (Joop, Ger, Bertram, Ron, Mart en ondergetekende) plots gebombardeerd tot Venlo 1 met een gemiddelde rating van 1650 en in de hoogste
klasse van de avondcompetitie geplaatst terwijl onze opponenten vaak een torenhoge rating
hadden tussen de 1800 en 2000.
Onze collega’s van Venlo 2 (Jan op de Laak, Huub B, Huub v Sp, Dick K, JP J en Roel R)
hadden een beduidend hogere rating maar werden geplaatst in een afdeling waar men maar net
de schaakstukken op de goede plaats wist te zetten.
Dit is dus de voorgeschiedenis van de broedertwist die op donderdag 12 november 2009 weer
op het programma stond.
De laatste uitgave van deze derby der derby’s werd door ons wat ongelukkig verloren dus we
waren gebrand op revanche De teamleider van het eerste (of is het toch het tweede) had een
tactische vondst in petto en vroeg mij de opstelling om daarop zijn eigen opstelling aan te passen. Daar trapte ik natuurlijk niet in, “gelijk oversteken JP”, zei ik, waarop we de opstelling
blind invulden.
De opstelling was als volgt:
 Sjraar(w) tegen Huub Borghouts
 Joop (zw) tegen Roel Roberts
 Ron (w) tegen Dicky Kappert
 Bertram(zw) tegen Jean-Paul Joosten
Ondanks de sterkte van onze tegenstanders zag deze paring (excusez le mot) er toch niet echt
ongunstig uit en ik had het idee dat we psychologisch gezien al met 1-0 voorstonden.
Genoeg voorbeschouwd, nu naar de wedstrijd.
Op bord 4 bouwde Bertram langzaam aan een betere stand, Ron en Dick hielden de zaken stevig in evenwicht op bord 3. Joop had al snel een pluspion tegen Roel, die toch wat aangeslagen overkwam. Ikzelf had tot mijn verbazing een goede stelling tegen Huub
Gezien de ontwikkelingen op de andere borden bood ik remise aan. Na overleg met JP weigerde Huub. JP stond op dat moment al slecht en Huub moest dus op winst gaan spelen temeer
omdat Roel ook al slecht stond.
Ikzelf kwam ondertussen steeds beter te staan, tastte weliswaar nog een keer mis waardoor
Huub geforceerd remise binnen handbereik had. Gelukkig voor mij overzag hij deze mogelijkheid waarna ik het volle punt kon incasseren.
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Bertram wist tegen Jean Paul langzaam maar zeker de stelling naar zich toe te trekken en ondanks JP’s verweer toch ook vrij snel het punt binnen te slepen: 2-0.
Joop speelde degelijk en geconcentreerd en tegen een Joop in dergelijke vorm is het kwaad
kersen eten (zie partij) zodat de winst voor ons al snel vast kwam te staan: 3-0.
Ron had het heel wat moeilijker tegen Dick, die van geen wijken wou weten. Dick wou geen
half ei en vocht als een Sumi om Ron de ring uit te duwen. Ron gaf geen krimp en er restte
Dick op het laatst niets anders dan met remise genoegen te nemen. 3 ½- ½ was de eindstand
voor Venlo 2 (of toch Venlo 1)
Onze revanche was gelukt, de overwinning was verdiend, bevestigden ook onze sportieve opponenten. Wel even afwachten hoe we met de druk van kampioenskandidaat weten om te
gaan. We gaan ervoor.
TWEE PARTIJEN UIT DE AVONDCOMPETITIE
Commentaar door Joop Jansen
Sjraar - Huub [B40]
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3 4.Bxd3 Dit soort zetten doet Huub meer. Ik speelde eens Wolga
tegen hem en toen speelde hij ook niet bxa6 maar b6 en gaf de pion meteen terug! 4...Nc6
5.Nf3 e6 6.c4 Nf6 7.Nc3 Be7 8.0–0 0–0 9.e5 Ne8 10.a3 d6 11.Qc2 Typisch Sjraar...hij ziet
een leuke aanval, actieve stukken dan gaat Sjraar er wel voor! 11...dxe5 12.Bxh7+ Kh8
13.Rd1 Nd4 14.Qd3 Sjraar blijft de beste zetten doen. Prachtig om te zien. 14...Nf6 Hier had
zwart Pb3 moeten gebeuren om toch spel te houden. Vanaf hier gaat Sjraar recht op zijn
doel af! 15.Nxe5 Volgens Rybka staat wit hier op bijna +2.0 15...Nxh7 16.Qxd4 Qxd4
17.Rxd4 Bf6 18.Re4 f4 lijkt beter om zelf met de toren op de open d-lijn te blijven. 18...b6
19.Bf4 Bb7 20.Ree1 Kg8 Op afruil met Pd7 tegen te gaan. 21.Ne4 Pb5 en daarna tad1 ziet
er solider uit. Nu pakt zwart de enigste tegenkans. De d-lijn 21...Bxe4 22.Rxe4 Rfd8 23.Rc1
g5 24.Bg3 Rd2 25.b4 Eigenlijk doet Sjraar het vanaf hier simpel. Zorgen dat de c-pion (die
heeft hij tenslotte extra) op c8 komt....!) 25...Rad8 26.h3 Ra2 27.Re3 Mogelijk is c4-c5
meteen beter. De toren kan dan eigenlijk niet naar d2 en moet waarschijnlijk snel naar c8 en
staat dan veel minder actief. 27...Rdd2 28.c5 Goed zo Sjraar! 28...bxc5 29.bxc5 Bxe5
30.Bxe5 Rxf2
31.c6 Zie diagram .

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+p+n'
6-+P+p+-+&
5+-+-vL-zp-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-tR-+P#
2r+-+-trP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
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Zo nu is hij al niet meer tegen te houden.......Yes, dat hebben we binnen! Een punt op bord
1!! Ja ja onze teamleider geeft het goede voorbeeld. 31...Rxg2+ 32.Kf1 ?? O NEE vergooit
hij de winst. na Kh1 kan zwart met een gerust hart opgeven. Nu is het remise! 32...Raf2+
33.Ke1 Rc2 ?? gelukkig Huub kijkt ook niet verder. Na Ta2 is het remise(er dreigt een kleinigheid namelijk op g1 dus wit moet terug naar f1 met de koning.... 34.Rxc2 Rxc2 35.Rc3 !!
Ja echt zelf deze zet ziet hij! geweldig in topvorm die Sjraar!
Roel - Joop
1. e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 Ja Roel had juist de krant gekeken waar een uitgebreid verhaal
stond over mijn partij tegen Stephan. De schrik zat er bij hem goed in....niet slecht om
te beginnen. We hadden een tactische opstelling gemaakt. We wisten natuurlijk niet
wie er allemaal meespeelden in Venlo 1(of toch 2?!). Sraar moet echter altijd met wit
spelen en is dan voor iedereen gevaarlijk. Nou en als je ziet hoe hij Huub Borghouts(toch verre van de minste!) een partij voorschotelt, hebben we het goed gedaan!
Roel kiest de afruilvariant. Deze is gevaarlijker voor zwart als je op het eerste gezicht
zult bedenken. Maar goed dat zien we niet in deze paartij want Roel gaat wel heel
snel van de bekende paden af. 3...exd5 4.Nf3 Nf6 5.Bf4 Eigenlijk wordt hier bijna altijd Lg5 en ld3 gespeeld. Lf4 is niet bekend voor mij..dus zelf maar even denken....en
dat is lastig als ik mijn koffie=-tax nog niet gehad heb. Verder sponseren de ploeggenoten me met chocolade dus...dope genoeg! 5...Bd6 6.Bxd6 Qxd6 De vraag is of hier
al Db4 dreigt......ja ik weet het niet. 7.Bd3 0–0 Zo die staat echt veilig in mijn ogen.
Zwarte loper is er af dus....Na 0–0 van wit nu kan zwart vervolgen met Lg4 en een
vervelende penning er in gooien. Daarom speelt Roel waarschijnlijk wat te voorbarig:
8.Ne5 Qb4+ 9.Nc3 Qxb2 Een bekende uitspraak is pak NOOIT op B2 of B7 ook niet
als het goed is. met de dame...(QUIZ: van wie is die uitspraak.....) 10.Na4 Qa3 11.c3
Bd7 Ja je kijkt vaak eerst naar Pnd7, echter dit dwingt wit tot nemen. Pc5 kan niet
vanwege Dxc3. 12.Nxd7 Nbxd7 13.0–0 Rfe8 14.Qc2 c6 Ja zwart staat een gezonde
pion voor en een solide stelling. 15.Nb2 Nf8 16.Nd1 Ne6 17.Ne3 Nf4 18.Rfc1 Nxd3
19.Qxd3 g6 20.Qc2 Re7 21.Rab1 b5 22.Rb3 Qd6 Zwart haalt de stukken naar de
koningsvleugel. Wit gaat juist met de zware stukken naar de damevleugel. maar daar
is niets te halen voor wit.... 23.Rcb1 Rae8 24.R3b2 Zie diagram

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-+-trp+p'
6-+pwq-snp+&
5+p+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-sN-+-#
2PtRQ+-zPPzP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
Ng4 Zo nu komen er ook nog andere trucs in de stelling. Achter de paaltjes...mat... 25.Nf1
Re1 26.Rxe1 Rxe1 Ja nu dreigt een leuk mat op h2(in één zet!) 27.g3 Mogelijk kan hier
Pxh2 meteen. Na Kxh2 Txf1 heeft wit weinig compensatie voor de twee pionnen. 27...Qe6 Ik
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wilde eerst zorgen dat wit niet zomaar op de e-lijn zou komen. 28.a4 a6 29.axb5 axb5
30.Ra2 Nxh2 Nu wel. 31.Kxh2 Rxf1 32.Kg2 Re1 Mogelijk is De1 nog beter. Ik wilde echter
wit geen tegenspel geven. 33.f3 ?? in mijn ogen een echt slechte zet. Wits stelling is niet zo
goed(verloren natuurlijk) maar als je twee pionnen achterstaat moet je niet óók nog je koningsstelling open gooien..... 33...Qe3 34.Qd2 Qxd2+ [34...Qg1+ 35.Kh3 Qh1+ 36.Qh2 Qxf3
dit wint nog makkelijker maar ja de stelling is natuurlijk uit...) 37.Rf2 Qe4 38.Rf4 Qe6+ 39.g4]
35.Rxd2 Rc1 36.Rd3 h5 37.f4 Kg7 38.Kf3 Rc2 39.g4 h4 En Roel hield het voor gezien! 0-1

DE COLUMN NIEUWE LEDEN V.S.V. door Peter Smith
Dit keer gaat de column ‘Nieuwe leden’ over de dames Patricia van Boekhold, Ans Strucks
en Wilma Heger en hoe zij via een handgemaakte schaakset bij de Venlose schaakclub zijn
gekomen.

Bij Patricia van Boekhold staat thuis een schaakbord. Eigenlijk is het een schaaktafel van wit
en zwart ingelegd marmer met handgemaakte roestvrij stalen en koperachtige schaakstukken.
Het geheel is van de hand van de schoonvader van Patricia. Haar schoonvader was machinebankwerker en wilde zijn zoons een herinnering nalaten die hij zelf gemaakt had. Het zijn
twee schaaktafels met toebehoren geworden, één voor ieder van zijn twee zoons.
In het begin van hun huwelijk hebben Patricia en haar man veel geschaakt met dit schaakbord,
maar zij verloor steeds van hem. Na verloop van tijd stopte het schaken, maar de tafel bleef
wel in de huiskamer, waar hij 20 jaar stond.
Drie jaar geleden verhuisde Ans Strucks naar Venlo. Zij moest hier een sociaal netwerk ontwikkelen en zocht naar mogelijkheden. Zij kende Patricia en tijdens een kopje koffie bij haar
thuis zag Ans het schaakbord en ineens wist ze het: ze zou gaan schaken!
De Bibliotheek wist haar te vertellen dat er een schaakclub in Venlo was en via de secretaris,
Bas van der Grinten, was het contact met de club snel gelegd. Ans startte haar opleiding bij de
jeugd in het ‘Ald Weishoes’. Na ongeveer een jaar nam Henk Suurhoff het initiatief om lessen
te geven in het café van de ‘De Koel’. Ondernemend als ze is, trok Ans haar vriendinnen mee.
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Patricia werd overgehaald en ook Wilma Heger die bij Ans in dezelfde flat woont, deed mee
aan de lessen.
Wilma Heger had haar eigen redenen om te gaan schaken. Zij was dicht bij haar pre-pensioen
en zocht een tijdverdrijf. Zij kende een beetje de schaakregels die ze van haar broer had geleerd, maar onvoldoende omdat haar broer die nooit volledig had uitgelegd. Het zou toch mooi
zijn om eens van haar broer te winnen!
Inmiddels hebben ze met goed gevolg de lessen van Henk gevolgd en zijn ze alle drie actieve
schaaksters in groep 7 van de interne competitie.
Hoewel de achtergrond van de drie de dames verschillend is, worden ze alle drie door het
schaken aangetrokken.
Patricia vindt de patronen, de bewegingen, de samenwerking van de stukken fascinerend. Ans
vindt het fijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor het spel en niet een partner of teamlid en
Wilma geniet van de uitdaging.
En het mooiste van alles: ze worden steeds beter. Patricia wint inmiddels van haar man. Een
ding weten ze zeker: 2010 wordt ons topjaar!

Foto: van links naar rechts Wilma, Ans en Patricia
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Interne competitie 1e cyclus 2009-2010

door Geert Hovens

Stand 12-11-2009

No.
1
2
3
4
5
6

Groep 1
Joop Jansen
Maarten Strijbos
Thijmen Smith
Stephan Thijssen
Henk van Gool
Nico van der Hoogt

No.
1
2
3
4
5
6

Groep 2
Piet Thijssen
Geert Hovens
Marc van der Lee
Bas van der Grinten
Hans Everaars
Jan op de Laak

No.
1
2
3
4
5
6

Groep 3
Dick Kappert
Wouter Smeets
Willem Suilen
Roel Roberts
Huub Borghouts
Ger van Leipsig

No.
1
2
3
4
5
6

Groep 4
Gerard in 't Veld
Willy Schmitz
Karl Jacobitz
Hans Leenders
Zef Hendriks
Bertram Lietz

No.
1
2
3
4
5
6

Groep 5
Ron Vink
Kim Clabbers
Sjraar Munten
John de Laat
Ad Burgmans
Freek Heemskerk

No.
1
2
3
4
5
6

Groep 6
Toos Kuijpers
Mart Dael
Gerben Oosterbaan
Piet Kuntzelaers
Jean Paul Joosten
Wout Ludema

1

2

3

4

5

6

0,5

0,5
0,5

1
1
1

0
1
1
1

2
2
0,5
1
1

Totaal
4
6
4,5
3
5
1,5

1,5
0,5
0
1
0

1,5
0
1
0

1
1
0,5

1
1

0

1

2

3

4

5

6

0

0
1

1
1
0,5

1
0,5
1
1

1,5
1
0
2
1

Totaal
3,5
4,5
3,5
4,5
4,5
1,5

1
2
0
0
0,5

0
0
1,5
0

1,5
1
1

1
0

0

1

2

3

4

5

6

Totaal

0

0
0,5
1

0
0
1,5
0,5

0,5
2
1
2
1

0,5
4,5
4,5
4
5
1,5

0
2
1
1
1,5

1
0,5
2
0

0
0,5
0

0,5
0

0

1

2

3

4

5

6

Totaal

1

0,5
0,5

1
0,5
0

0
1
0
0,5

1,5

4
3
2
3,5
4,5
3

1
1,5
0
1
0,5

0,5
0,5
1

1
1,5
0,5

0
0,5
1

2
1
1

0,5
1,5

0

2

3

4

5

6

Totaal

0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5
1
1

1
1
1

2,5
4
3,5
3
5
0

0,5
0

0,5
0,5
1,5
0

1,5
1
0

1

1

2

3

4

5

6

Totaal

0,5

0
0

0,5

0,5
1
0,5
0

1,5
2
2
2
2

3
4,5
5,5
3,5
4
0,5

1,5
1
0,5
0,5
0,5

0
0
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0

1

1
1
0,5
0

1

1
0

0

No.

Groep 7

1 Lukasz Sordyl
2 Rolf Gonsior

1

2

3

4

5

6

7

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0,5

1

1

1

1

3 Sjors Clabbers
4 Jos Kempen

1

1

0

1

0

5 Peter Timmermans
6 Peter Smith

0

1

0

0

0,5

0

0

7 Jacqueline Verplakke
8 Ans Strucks
9 Wilma Heger
10 Patricia van Boekhold

0

1
0

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,5

077-3517239
5911 GB Venlo
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9

10 Totaal
1

5

1

1

4,5

1

1

1

7

1

1

1

0,5

5,5

1

1

1

1

1

3,5

1

1

2

0

0

0

4

0
0

Vele bekende merken
o.a. Lowa, Dachstein,
Raichle, Tecnica,
Gri-sport

Heesakkers Sport
Bolwaterstraat 15-17

8

0

1

1,5

PERSOONLIJK JEUGDKAMPIOENSCHAP VAN LIMBURG 2009-2010
van zondag 27 t/m woensdag 30 december 2009 in Venlo
Georganiseerd door de Venlose Schaakvereniging onder auspiciën van de LiSB
Deelname en inschrijfgeld
Deelname is mogelijk voor iedereen geboren in of na 1990 die per 1 november 2009 als (hoofd)lid
staat ingeschreven bij de Limburgse Schaakbond.
Inschrijving (mogelijk tot en met 18 december) bij voorkeur via de toernooi-site:
www.lisb-pjkl.nl
Het inschrijfgeld bedraagt € 4 voor deelnemers in de categorieën A, B, C en € 2 voor de overige
deelnemers.
Leeftijdscategorieën
A
B
C
D

t/m 20 jaar
t/m 16 jaar
t/m 14 jaar
t/m 12 jaar

geb in/na 1990
geb in/na 1994
geb in/na 1996
geb in/na 1998

E
F
G
H

t/m 10 jaar
t/m 9 jaar
t/m 8 jaar
t/m 7 jaar

geb in/na 2000
geb in/na 2001
geb in/na 2002
geb in/na 2003

Speelschema
Zondag 27 dec

Maandag 28 dec

Dinsdag 29 dec

Categorie A en B

10.00-18.15u

10.00-18.15u

10.00-18.15u

12.00-16.00u

Categorie C

Vrij

10.00-16.30u

10.00-16.30u

10.00-16.30u

Categorie D

Vrij

10.00-17.15u

10.00-17.15u

10.00-16.00u

Categorie E en F

Vrij

Vrij

10.00-16.50u

10.00-16.05u

Categorie G en H

Vrij

Vrij

Vrij

10.00-16.00u

Bedenktijd (per persoon)
Categorie A en B
Categorie C
Categorie D
Categorie E en F
Categorie G en H

1,5 uur voor 35 zetten, daarna 30 min. voor rest partij
1 uur voor hele partij
30 minuten voor hele partij
20 minuten voor hele partij
10 minuten voor hele partij

Speellocatie
College Den Hulster, Hagerhofweg 15 5912 PN Venlo. Tel. 077-3590300
Contactpersoon
Bas van der Grinten, Rijnbeekstraat 35 5913 GA Venlo.
Tel: 077-3523420 GSM: 06--17860099
Mail: B.van.der.Grinten@inter.nl.net

26

Woensdag 30 dec

J E U G D door Bas van der Grinten
AGENDA
Zo 29 nov
Di 01 dec
Za 05 dec
Do 10 dec
Zo 13 dec
Za 19 dec
Za 19 dec
27-30 dec
Za 2 jan
Zo 3 jan
Zo 10 jan
Zo 10 jan
16-17 jan
Za 23 jan
Zo 31 jan
Zo 07 feb

DSM-toernooi Sittard (GP Jeugd)
3e ronde Regiocompetitie in Velden (18.45 uur)
Sinterklaasviering Ald Weishoes
Ontmoeting Jeugd-Senioren in clublokaal LimianZ
3e ronde LiSB-competitie
BC2 Kersttoernooi Jeugd, Eindhoven
Examens Ald Weishoes (14.00)
Jeugdkampioenschap van Limburg in Venlo (college Den Hulster)
Snelschaakkampioenschap van Noord-Limburg in Horst
Nieuwjaarstoernooi Horst
Snelschaaktoernooi Straelen
4e ronde LiSB-competitie
Grote Bos Jeugdweekendtoernooi, Geldrop
4e ronde Regiocompetitie in Blerick (10.30 uur)
Jeugdtoernooi (GP Jeugd) te Echt
5e ronde LiSB-competitie

MEDEDELINGEN
Als je een keer verhinderd bent op zaterdag in het Ald Weishoes, geef dit dan door aan je
eigen instructeur of jeugdleider Bas van der Grinten.
(Adressen zie onder).

Op onze verenigings-site www.venlose-sv.nl zijn veel actuele, leuke en interessante dingen te lezen. Onder de knop Jeugd (menu linkerkant) zijn onder meer uitslagen en stand
van de jeugdcompetitie in het Ald Weishoes te lezen.



SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE
Instructeurs:
Kim Clabbers
tel. 06-26953635
Sjors Clabbers
tel. 077-3518548
Axel Plate
tel. 06-19502971
Henk Suurhoff
Extern wedstrijdleider :
Jacques Faassen
tel. 3827315
Jeugdleider:
Bas van der Grinten tel. 3523420

kimclabbers@yahoo.com
sjors64@hotmail.com
axelplatebsv@hotmail.com
hsuurhoff@home.nl
jaquesfaassen@home.nl
B.van.der.Grinten@inter.nl.net

27

DSM TOERNOOI SITTARD
Op zondag 29 November organiseerde de MSV-VSM / GESS in Sittard het tweede Grand
Prix-toernooi van dit seizoen.
Het volgende GP-toernooi is het op zondag 31 januari 2010 in Echt.
PERSOONLIJK JEUGDKAMPIOENSCHAP VAN LIMBURG IN VENLO
Dit toernooi wordt georganiseerd door onze club en vindt plaats van zondag
27 december t/m woensdag 30 december a.s. in College Den Hulster in Venlo
Er wordt gespeeld in acht leeftijdscategorieën (A t/m H) en inschrijving staat open voor alle
jeugdspelers (geboren in of na 1990) !
Een prachtige gelegenheid dus om in Venlo te spelen om het Limburgs kampioenschap !
Meer informatie elders in dit clubblad en op de toernooi-site:
www.lisb-pjkl.nl .
We verwachten een grote deelname van onze jeugd !
JEUGDCOMPETITIE ALD WEISHOES
Er zijn inmiddels 16 rondes gespeeld. De stand na 14 november is als volgt:
Groep 2 :
1. Famke 10 (8)
2. Dominick 7,5 (6)
3. Inge 6,5 (6)
4. Gino 5 (6)
5. Sjoeke 4,5 (4)
6. Jasper A 4 (4)
7. Scott 3,5 (6)
Groep 1 :
1. Victor 7 (8)
2. Jasper H 4,5 (7)
3. Wai 4 (8)
4. Luca 3 (7)
5. Miki 2,5 (6)
6. Isabel 1 (7)
Alle uitslagen zijn te vinden op de website van onze club (zie bij mededelingen).
REGIOCOMPETITIE
De tweede ronde van de regiocompetitie is op donderdag 5 november in Horst gespeeld.
De uitslagen, veel foto’s, het wedstrijdschema en de adressen zijn te vinden op een nieuwe
website: http://regiocompetitie.blogspot.com/
De 3e ronde is op dinsdagavond 1 december aanstaande om 18:45 uur in Velden (De Kiesstolp, Schoolstraat 29).
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