f

e

VSV VIZIER
2009-2010, nummer 5
Mei- Augustus 2010

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE
KONINKLIJK ERKENDE
VENLOSE SCHAAKVERENIGING

d

c

CLUBBLAD KON. ERK. VENLOSE SCHAAKVERENIGING 2009-2010 nr. 5
Opgericht 1 september 1925
Voorzitter

A. Burgmans
Beethovenstraat 2
5914 BN Venlo

acpb@home.nl
077-3512547

Secretaris /
jeugdleider

B. van der Grinten
Rijnbeekstraat 35
5913 GA Venlo

b.van.der.grinten@inter.nl.net
077-3523420

Penningmeester

P. Thijssen
Prins Mauritsstraat 23
5981 BX Panningen

piet.thijssen@hetnet.nl
077-3073961

Wedstrijdleider

G. Hovens
Engerstraat 35
5931 EK Tegelen

geert.hovens@planet.nl
077-3260300

Clublokaal Senioren

LimianZ
Kaldenkerkerweg 182/b
5915 AH Venlo

Speeldagen

Contributies:
senioren
senioren elders hoofdlid
junioren
aspiranten

077-3548969

donderdag : 20:00 - 01:00
senioren
zaterdag :
14:00 - 15:30
junioren & aspiranten
(zaterdag in Jeugdcentrum Ald Weishoes,
Grote Kerkstraat 31 Venlo, 077-3266510)
€ 45,€ 45,€ 22,50
€ 22,50

per half jaar
per half jaar
per half jaar
per half jaar

(geb. voor 01.01.89)
(geb. voor 01.01.89)
(geb. 01.01.89 - 31.12.92)
(geb. na 31.12.92)

Advertenties:

€ 75,€ 40,-

per seizoen
per seizoen

(1 pagina, 7 afleveringen)
(½ pagina,
"
)

Abonnement clubblad :

€ 15,-

per seizoen

(7 afleveringen)

Rekeningen Venlose Schaakvereniging:
gironummer 105 89 63, bankrekeningnummer 43 63 33 783 ABN-AMRO Venlo
Redactie

Internet:

P. Smith
Schaapsdijkweg 11
5913 GL Venlo
R.Vink
Waterleidingsingel 61
5915 VT Venlo
Zef Hendriks
Sint Martinusstraat 21
5911 CJ Venlo
www.venlose-sv.nl
2

familie.smith@home.nl

077-3548436
ronvink@home.nl

077-3514644
zef@ziggo.nl
06-22547784

INHOUD 
Ontwerp omslag
Programma t/m 1 oktober 2010
Personalia / mededelingen
Externe Competitie KNSB Venlo 1
Externe Competitie LiSB Venlo 2
CHESS 960 Toernooi
Verslag Voorjaarsvergadering
Interview met nieuwe leden
20e Theo van Spijktoernooi
Hemelvaart 2010
Vlaaientoernooi geslaagd
ELO Rating
Jeugd
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering met stukken
Ledenlijst augustus 2010

Marc van der Lee
Peter Smith
Peter Smith
Henk van Gool
Nico van der Hoogt
Piet Thijssen
Bas van der Grinten
Peter Smith
Bas van der Grinten
Piet Thijssen
Piet Thijssen
Ger van Leipsig
Bas van der Grinten
Bestuur
Bas van der Grinten

PROGRAMMA 
Augustus 2010
7 aug 2010
Zat.
9 aug 2010
Ma
12 aug 2010 Don.
18 aug 2010 Don.
21 aug 2010 Zat.
26 aug 2010 Don.

14e Hogeschool Zeeland Toernooi
EuroChess tournament ONJK A t/m E
Laatste ronde snelschaaktoernooi
Gezellige avond
Open BDO Chess Tournament
Algemene ledenvergadering

Vlissingen
Enschedé
Venlo
Venlo
Haarlem
Venlo

September 2010
02-sep-10
don.
09-sep-10
don.
16-sep-10
don.
19-sep-10
zon.
23-sep-10
don.
25-sep-10
zat.
30-sep-10
don.

1e ronde interne competitie
2e ronde interne competitie
inhalen interne competitie
Herfsttoernooi Grand Prix Jeugd
3e ronde interne competitie
1e ronde KNSB-bondscompetitie
4e ronde interne competitie

Venlo
Venlo
Venlo
Tegelen
Venlo
HWP Sas v. Gent-Venlo
Venlo

Alle informatie onder voorbehoud. Let op de berichten tijdens de clubavonden.
Kijk voor informatie ook onder www.venlose-sv.nl of onder www.lisb.nl .
De begintijd van de wedstrijden op de donderdagavond is 20.00 uur !
 Redactiesluiting volgende clubblad o.v. : 30 september 2010 
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PERSONALIA 
Aangemeld

* Ololi Alkhazashvili-Montignies te Krefeld (senioren),

Afgemeld

* Eric Braun , Egbert Clevers, Lukasz Sordyl (senioren),
* Tiem Spitz, Mimosa Spitz , Jasper Adriaans en Dominick
Hendriks (jeugd)

Adreswijziging

* Rainer Montignies
Bückerfeldstraße 18 47803 Krefeld (D)
Tel: 0049-17664022922
* Wouter Smeets, tel. nr. is gewijzigd in 0475-211809
* Jan op de Laak, e-mailadres is gewijzigd jodlaak@ziggo.nl

MEDEDELINGEN 
 Dit nummer van Vizier komt met grote vertraging uit a.g.v. tijdgebrek van de redactie. Het
is het laatste nummer van dit seizoen, onder andere met de Uitnodiging, Agenda en stukken voor de Algemene Ledenvergadering.
 Zoals bekend is Venlo 1 is kampioen geworden in de KNSB-competitie klasse 2D! In dit
nummer een verslag van ronde 8 en 9 en tevens kijkt Henk van Gool zowel terug op het
afgelopen seizoen als vooruit op het komende seizoen.
 Donderdag 22 april vond de informele voorjaarsvergadering plaats. Er werd onder meer
uitgebreid van gedachten gewisseld over de opzet van de interne competitie.
Voor een verslag zie elders in dit blad.
 Het RABO Venlo Open is op 20 mei van start gegaan met 46 deelnemers. Henk van
Gool heeft op overtuigende wijze (6,5 punten uit 7) dit toernooi op zijn naam geschreven.
 Ons jeugdlid Wai Keung Liu heeft van donderdag 13 t/m zaterdag 15 mei deelgenomen
aan het NK Jeugd in categorie D in Rijswijk. Hij heeft veel ervaring opgedaan maar is
minder tevreden met zijn resultaat.
 Tijdens het Pinksterweekend van 21 tot en met 24 mei heeft het ENCI Open Limburgs
Kampioenschap plaats gevonden. Vier leden van onze club zijn naar Maastricht gegaan:
Joep en Mart Nabuurs, Henk van Gool en Thijmen Smith.
 Thijmen Smith heeft het Chess 960 toernooi gewonnen. Elders in dit blad een verslag
 Marieke Dirksen, spelend voor Venlo 1, is Nederlands meisjeskampioen geworden in de
hoogste A-groep met een score van 8 uit 9. Het NK Jeugd werd begin mei voor het eerst
gehouden in Haarlem, nadat de 3 vorige edities in Venlo met veel ondersteuning van de
Venlose schaakclub waren georganiseerd. Daarmee verdiende ze tevens een ticket voor het
gesloten NK Vrouwen in Eindhoven, dat in juni voor de eerste keer in Eindhoven werd
gespeeld.
 Tenslotte organiseerde de Venlose schaakvereniging nog 3 eendaagse toernooien. Het
Theo van Spijktoernooi voor de jeugd en het Hemelvaart en het Vlaaientoernooi voor
de senioren. Henk van Gool zette zijn succesvolle reeks voort door ook het Hemelvaart
toernooi te winnen. Elders in dit nummer verslagen.
 Een viertal Venlonaren heeft gespeeld in het Nettetal Open van 3-11 juli: Piet Boonen,
Peter Timmermans, Henk van Gool en Bas van der Grinten. Henk is 6e geworden, Piet 16e,
Bas 29e en Peter 67e.
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KNSB COMPETITIE RONDE 8 (9 april 2010)
VENLO 1 - DJC 1
EEN REUZENSTAP VOORWAARTS

Door Henk van Gool

Na de nachtmerrie in Veenendaal kan Venlo 1 zich op weg naar de titel geen misstap meer veroorloven. Veenendaal immers jaagt op ons zoals een jachthond zijn prooi belaagt. Als zij winnen en wij
verliezen betekent dat, dat Veenendaal weer op gelijke hoogte komt. Aangezien het verschil in bordpunten minimaal is, zullen zij ons in dat geval nog passeren.
De mentale druk die dat oplegt lijkt echter niet door ons gevoeld te worden. Onder het oog van een
schare fans werd DJC 1 in de Kromme Schuuver over de knie gelegd. Met name de soevereine wijze
waarop de overwinning tot stand kwam imponeerde. Daarbij was het ook prettig om te zien hoe onze
‘Ersatz’: Jurgen Daniel en Peter Schoeber gehakt maakten van hun opponenten. Het was al lang geleden dat ze een wedstrijd met Venlo 1 meespeelden. Kennelijk beheersen ze de kunst nog steeds.
Bord 1

Roel Hamblok – Joep Nabuurs

0-1

In de Hollandse Leningrader werden al snel de zwartveldige lopers geruild. Roel wist echter niet te
profiteren van de ietwat tochtige zwarte koningsveste. Nadat er nog wat stukken geruild waren keerden de kansen. Joep had een paard (tegen een ‘slechte’ loper) dat de witte nagel op e6 op de korrel
nam.
Uiteindelijk was de omsingeling compleet en kon Roel pionverlies
niet meer voorkomen. (zie diagram).
Na 29.Tfd1,Pxe6 30.Lxe6,Kxe6 resteerde een dubbeltoreneindspel
dat door Joep netjes naar winst werd gevoerd. 0 – 1.

Bord 2

Joachim Guddat – Stefan Spronkmans

1-0

Voor de verandering had ik Joachim weer eens op een hoog bord
neergezet. Dit pakte goed uit. Na een flankopening (1..,b6) van de
zwartspeler veroverde Joachim het loperpaar. Met zijn ruimtevoordeel in het centrum verkreeg hij daarop aangenaam spel. Toen het
centrum werd dichtgeschoven was dit voor Joachim het sein om
lang te rokeren en een stormloop op de koningsvleugel te starten.
Dit leverde een gezonde pluspion op. Daarna leek Joachim met zijn
vrije h-pion snel te gaan winnen maar hij stelde de executie steeds
maar uit.
Hier is bijvoorbeeld 45.Tg6 onmiddellijk winnend. Na het gespeelde 45.Lg5?!, Dc5 dreigt zwart plotseling het een en ander en moet
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Joachim nog even op zijn tellen passen. De stelling is echter nog steeds uit: 46.Tg2,Dxa3+
47.Db2,Dc5 48.Lxf6,De3+ 49.Kb1,Td1+ 50.Ka2,cxb3+ 51.Dxb3,Da7+ 52.Da3,Df7+ 53.Kb2,Dxf6+
54.Dc3+! en eindelijk zijn alle dreigingen geneutraliseerd. 1 – 0.

Bord 3

Yordi Schaeken – Rudi van Gool 0-1

Gezien zijn naam lijkt Yordi voor het koningsspel in de wieg te zijn gelegd. Tegen Rudi kwam hij er
echter niet aan te pas. Een tactische fout van Yordi in de doorschuifvariant van het Frans legde de
basis voor een snelle overwinning van Rudi.
Een normale zet is hier 11.b3 om veld c4 te controleren en de druk
van de dame op b2 te verlichten. Yordi speelde echter 11.b4?! in de
veronderstelling dat die pion toch niet genomen mocht worden.
Rudi hapte echter gewoon toe: 11..,Pxb4 12.Tb1? á tempo gespeeld en de beslissende fout. 12.a4 had het nadeel geminimaliseerd. 12..,La4! 13.Pfe1,Dc7 14.Ld3,Tc8 15.Tb2,Pxd4 en wit kon
verlies van groter materiaal niet meer voorkomen. 0 – 1.

Bord 4

Henk van Gool – Fabian Miesen

0-1

De enige dissonant in de Venlose symfonie vormde ikzelf weer eens. Ik ben een liefhebber van ‘de bal
één keer raken’ voetbal. Zo probeer ik ook te schaken: vanuit de opening probeer ik de stukken
meteen op de perfecte plek te posteren. Dit gaat zelfs zover dat ik soms mijn ontwikkeling verwaarloos. Tegen Fabian stelde ik de ontwikkeling van loper f1 uit. En kwam daardoor niet tot 0-0. Fabian
profiteerde gretig.

Wit heeft zojuist 14.Lb5 gespeeld en daarmee eindelijk de loper
ontwikkeld. De zwarte stukken staan echter klaar voor een overval.
14..,a4!! (Rybka: -2.44) 15.Dd1 (op 15.Lxa4 volgt bijv. 15..,Txa4!
16.Dxa4,Pxe3! 17.Pxe5,[ 17.fxe3,Pxf3+ 18.Pxf3,Txe3+
19.Kf2,Txf3+! met mataanval.] 17..,Txe5 18.fxe3,Txe3
19.Kf1,Dd3+ 20.Kg1,Ld4 enz.) 15..,Da5?! (niet de sterkste, ik zat
tijdens de partij te wachten op 15..,Pxf3+ 16.gxf3,Pxe3!) 16.Tc5?
(na 16.Lxe8,Lxf3 17.gxf3,Txe8 houdt zwart sterke aanval, maar ik
verlies tenminste niet meteen) 16..,Pc3! 17.Dc2,Pxb5 en zwart
bleef een stuk voor. 0 – 1

Bord 5

Thijmen Smith – Ynze Mengerink

½-½

In een Siciliaan werden al vroeg de dames geruild. Omdat Thijmen op het loperpaar kon bogen en
Ynze de c-lijn verzwakt had hield hij een licht voordeel. Op de 22e zet liet Ynze zich trucken.
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Wit heeft zojuist 22.Le3 gespeeld. Zwart wikkelt nu in een lange
variant af naar een technisch gewonnen eindspel.
22..,Txb5! 23.Pxb5,Lxb5 24.Tb4,Lxf1 25.Kxf1,fxe4
26.Txb7,exf3! Zwart kan de loper op e7 laten hangen omdat hij het
stuk toch terug krijgt, men zie: 27.Txe7+,fxg2+ 28.Kxg2,Pd5
29.Lxg5,Pxe7 30.Lxe7,Tb8 en met een toren en twee pionnen tegen een loper en paard is het alleen Thijmen nog die kan winnen.
Het bleek echter nog niet zo gemakkelijk en bij een 4-1 stand besloten Thijmen en ondergetekende dat een remise OK was om de
teamwinst veilig te stellen. ½ - ½ derhalve.

Bord 6

Jürgen Daniel – Stefan Simenon

1-0

Jürgen is kennelijk nog steeds ongenaakbaar in zijn lijfvarianten. De Trompowsky leverde hem al snel
een voordeeltje op. In ruil voor het loperpaar zadelde Jürgen Stefan met een kreupele witveldige loper
en een achtergebleven c-pion op.
Het breekpunt kwam op de 22e zet.
Zwart heeft zojuist 22..,Lh6? gespeeld. Hij mist echter een truc op
de damevleugel. 23.Lg2! Als zwart de toren terugtrekt naar d7 of
d8 volgt 24.Pxb5! Stefan verkoos met 23..,Tad8 de kwaliteit te
geven maar werd in het vervolg door Jürgen opgeknoopt. 1 – 0.

Bord 7

Jack Thora – Peter Schoeber

0-1

Ook ‘de Schoeb’ had succes met een lijfopening: de Tsjigorin. Tot en met de 15e zet was er weinig
aan de hand. Met 16.f4? verzwakte Jack zijn stelling echter aanzienlijk en in het vervolg ontwikkelde
Peter een gevaarlijk initiatief via de e-lijn en op de koningsvleugel. Dameruil verlichtte wits stelling
niet, integendeel. Het overweldigende positievoordeel moest wel tot een tactisch slotakkoord leiden.
Dat kwam er in de vorm van: 31..,Txf1+! 0 – 1.
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Bord 8

Marieke Dirksen – Jeroen Schilperoort 1-0

Jeroen probeerde Marieke met een Nimzowitsch uit haar evenwicht te brengen. Dat mislukte grandioos. Na acht zetten stond er een doorschuiffrans op het bord waarin Marieke een tempo gewonnen
had. Niettemin wist Jeroen een vervelende druk op het centrum en op de damevleugel te ontwikkelen.
Marieke moest nauwkeurig spelen om het evenwicht te handhaven. Ze had een meevaller toen Jeroen
zichzelf op zet 18 in het nauw bracht.
Als Jeroen hier gewoon 18..,Pc6 speelt is de stelling volkomen gelijk. Hij koos echter voor 18..,Pc2? En zag in het vervolg geen mogelijkheid het beest zonder materiaalverlies te bevrijden.
19.Tbc1,La4 20.Pfd2 (20.Pc5! is nog veel sterker) 20..,Pxf2?
21.Txf2,Txf2 22.Lxf2,Lg5 23.Tf1,Pe3 24.Lxe3,Lxe3 25.Ld3 en
wit bleef een stuk voor.
1–0

Met deze 6,5 – 1,5 zege doet Venlo 1 een reuzenstap richting eerste klasse KNSB. Niet alleen qua punten maar ook qua mentale weerbaarheid. Na een ruime nederlaag enkele weken eerder en zelfs zonder
de topspelers Maarten en Rainer houdt Venlo 1 het hoofd koel en blijft gewoon goed spelen. De geweldige invalbeurten van Jürgen en Peter zijn daar natuurlijk debet aan.
________________
KNSB COMPETITIE RONDE 9
PAUL KERES 2 - VENLO 1 (14 mei 2010)

GEPROMOVEERD!

door Henk van Gool
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Kampioensteam Venlo
van links naar rechts:
Maarten, Thijmen,
Joachim, Henk,
Rudi, Joep,
Marieke en Rainer

Venlo 1 neemt de trap naar hogere sferen, waar coryfeeën als Jan Timman (Wageningen) en John van
der Wiel (DD) ons opwachten. In het seizoen 1997-1998 speelde Venlo 1 ook eerste klasse KNSB.

Wedstrijd

De wedstrijd in Utrecht was eigenlijk een formaliteit. Zowel bij Paul Keres 2 als bij Venlo 1 heerste
nooit het idee dat Venlo het niet ging redden. Alleen al het feit dat Venlo 1 op volle oorlogssterkte
aantrad gaf het gevoel dat het niet meer mis kon gaan. Ondergetekende was er nochtans nog niet gerust op, toen hij constateerde dat enkele teamleden niet goed uit de opening waren gekomen en met
een wat mindere stelling genoegen moesten nemen. In het vierde uur van de wedstrijd losten de problemen echter op en werden de mindere stellingen soepel naar remise geschoven. Daarbij drongen de
spelers van Paul Keres niet meer aan omdat ze voelden dat Venlo de stad in wilde om het kampioenschap te vieren. Enkele stellingen die anders nog urenlang doorgespeeld hadden kunnen worden werden grootmoedig remise gegeven. Ondertussen veegden Rainer en Joep de vloer aan met hun opponenten zodat een eenvoudige 3-5 overwinning een feit werd. Twee spelfragmenten:

Rainer Montignies – Jan Jaap Janse
1-0
Rainer heeft een overweldigende druk op de damevleugel. Het
zwarte paard op h5 staat er ook niet vrolijk bij.
21.e5! dreigt winst van Ph5 en dreigt met 22.e6 de zwarte positie
ernstig te verzwakken. Jan Jaap koos voor eliminatie van de pion:
21..,Dxe5 maar moest vervolgens toezien hoe met 22.Pxb7 zijn
damevleugel aan flarden werd gescheurd.
Na 22..,Txd1 23.Txd1,Db5 24.Dxb5,cxb5 25.Pa5,Te8 26.Pc6 won
Rainer het eindspel.
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Rijk Schipper – Joep Nabuurs
0-1
Joep heeft in de schermutselingen een kwaliteit buitgemaakt. Als
wit nu 23.Pd2-b3-d4 zou spelen is het zwarte voordeel minimaal.
Rijk speelde echter 23.Tc1? en kon na 23..,Tab8 zijn pion op b5
niet meer fatsoenlijk dekken. Hij probeerde nog 24.Dc4+,Kh8
25.Ph4?!,a6 26.bxa6? maar kon na 26..,Tb4 opgeven.

Namens het bestuur van de Venlose SV zette Bas van der Grinten de spelers vervolgens in de bloemetjes. Daarop werd de benenwagen genomen naar een heerlijke Griek vlak onder de Domtoren in het
centrum van Utrecht.

Eindstand

MP

BP

1. Venlo
2. Veenendaal
3. ASV
4. Paul Keres 2
5. HSC
6. DJC
7. HMC Calder 2
8. De Toren Arnhem
9. De Stukkenjagers 2
10. Voerendaal 2

16
14
12
10
9
9
8
6
5
-1

45
45
40
36
36
34
36
33
30
25

K

D
D

Ja U ziet het goed. Voerendaal 2 heeft -1 MP! Ze hebben twee MP in mindering gekregen omdat een
vaste speler te weinig meegespeeld heeft. Ik vraag me af of dit een unicum is in de KNSB geschiedenis.

Persoonlijke scores
Joep Nabuurs
Rudi van Gool
Thijmen Smith
Maarten Strijbos
Rainer Montignies
Joachim Guddat
Marieke Dirksen
Henk van Gool
Jürgen Daniel
Peter Schoeber
Geert Hovens
Frans Mertens
Stephan Thijssen
Piet Thijssen

bordgemiddelde
6,5 uit 9
6 uit 9
6 uit 9
5 uit 6
4,5 uit 5
4,5 uit 8
4,5 uit 8
3,5 uit 9
1 uit 1
1 uit 1
1 uit 1
1 uit 3
0,5 uit 2
0 uit 1

2,7
2,8
6,3
2,2
1,6
4,9
7,1
4
6
7
7
7,7
7
8
10

Met grote dank aan onze invalspelers dit seizoen! Zij hebben met een totaalscore van 4,5 uit 9 een
wezenlijke bijdrage aan het kampioenschap van Venlo 1 geleverd.

Vooruitblik
Venlo 1 kampioen. En nu?
Dit seizoen is gebleken dat Venlo veruit de sterkste ploeg had in de 2e klasse D. Op een offday tegen
die andere sterke ploeg (Veenendaal) na, won Venlo 1 al haar wedstrijden.
In vergelijking met het seizoen 1997 – 1998 is Venlo 1 gegroeid. Destijds waren o.a. IM’s Bernd
Schneider en Jürgen Dueball (†) via een uitwisseling met Solingen nodig om de promotie te bewerkstelligen. Nu heeft Venlo 1 het met eigen mensen gedaan. Het team is sterker geworden in de breedte,
meer in balans.
Is dit echter voldoende om mee te kunnen in de eerste klasse KNSB? Na bestudering van de eerste
klasse teams die dit seizoen gespeeld hebben zou ik zeggen: nee, bij lange na niet. De anderen zijn op
papier sterker. Een aantal spelers binnen ons team kan echter meer aan dan tweede klasse niveau. En
met de inzet en motivatie die we dit seizoen hebben laten zien moeten we ook komend jaar een eind
kunnen komen.
Het is in ieder geval een mooie uitdaging. Met name voor de jongere spelers in ons team.
Als we echter een serieuze kans willen maken om ons te handhaven zal Venlo een aantal sterke spelers moeten zien aan te trekken. Het team - en daarmee de club in zijn geheel- versterken met nieuwe,
goede spelers is een uitdaging die ons de komende weken en maanden te wachten staat. Zoals het er
nu uitziet is er plaats voor vier nieuwe schakers!
Ondertussen hoop ik dat het huidige team zoveel mogelijk intact blijft.
De competitiedata voor het nieuwe seizoen zijn als volgt:
1.
25 september 2010
2.
9 oktober 2010
3.
20 november 2010
4.
11 december 2010
5.
8 januari 2011
6.
12 februari 2011
7.
12 maart 2011
8.
9 april 2011
9.
14 mei 2011
Beste teamleden: Omcirkel deze data alvast met dikke rode stift in je agenda! En hou ze vrij!
Rest mij alle mensen te danken die op de een of andere manier (regelen zaal, versjouwen materiaal,
vervoer, partijen verzamelen enz.) bij het welslagen van het KNSB seizoen betrokken zijn geweest.
Uw trotse Teamleider : Henk
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[De Griekse held Herakles kreeg 12 monumentale taken voor de kiezen door de
Goden opgedragen. De achtste taak was het
reinigen van de stallen van voornoemde
smeerpoets Augias. (zie voetnoot) 1]

Venlo II vs. Geleen I
Ronde vijf
Seizoen 2009-2019

Mirakel op de Maagdenberg
‘Resurrectionem mortuorum’

‘Opgestaan uit de doden.’ O, vrees niet gij
argeloze lezer. Ditmaal geen overdaad aan
potjeslatijn zoals zo uitbundig verwerkt in
het verslag van de vorige nederlaagronde.
Maar maakt u zich wel op voor een bericht
met een hoog esoterisch gehalte; immers
keerde ons team op wonderbaarlijke wijze
terug uit de diepste krochten van de Hades.
De plaats in de Onderwereld alwaar de afgestorvenen zich volgens antiekgriekse
denkbeelden moesten melden. Want had
niet Jan & Alleman ons reeds veroordeeld
tot de donkere spelonken van de schaakhel,
te weten degradatie naar de klasse 1? Waren wij niet reeds dood en begraven? Chroniqueur dezes incluis? Maar ziet en verbaast u allen zich, het knekelhuis dat Venlo II heette, heeft zich met een ultieme en
manhaftige, welhaast bovenaardse krachtsinspanning vooralsnog weten te ontworstelen aan een eeuwig verloren gaan in de vergeetput van die schaakteams die worden
uitgeworpen wegens ondermaats presteren.
Voorlopig althans.
Twee ronden resteren ons rammelend karkas nog om weer vlees (lees punten) op de
kale botten te doen kweken en de diepe val
in die vermaledijde 1ste klasse te voorkomen.
Een taak waarbij het reinigen van de stallen
van Augias door de Held Herakles verbleekt tot het helpen oversteken van een
bejaard omaatje op een dorpsplein…
U ziet: aan zelfvertrouwen en praatjes geen
gebrek!
Maar ik kan u melden: we hebben de koploper verslagen. Echt waar.

Herakles (N.?) in actie

Dat er iets buitengewoons diende te gebeuren, zal u na de vier voorgaande reportages
ongetwijfeld niet zijn ontgaan. De vraag
was alleen: “Wat?” De oplossing bleek na
enig wekenlang nadenken kinderlijk simpel: Nico doet niet mee.
N. speelt niet mee? Inderdaad, het was toch
al mijn beurt om te passen en ik zag mij
dan ook weer gedrongen tot de rol van de
Grote Aanvoerder en Opperste Leider in de
traditie van Mannen als Alex de Grote, Napoleon, Hannibal, Julius C. Toch niet de
minsten, dacht ik.
Enfin, in mijn positie van non playing c.,
moeten mijn bemoedigingen middels een
opbeurend woordje hier, een knikje daar en
drankjes links en rechts gegeven, van beslissende invloed zijn geweest. Dat moet
haast wel. Dat kan niet anders…
1

Augias, koning van Elis, had een stal waarin 3000 runderen
stonden en die in geen dertig jaar gereinigd was. Herakles
reinigde hem in één dag door er de rivieren Alfeus en Peneus
doorheen te leiden. Een Augiasstal opruimen betekent een zeer
moeilijke, bijna niet te redderen boel opruimen.
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gangs vervolg geeft W.(S.) het betere van
het spel. Voor de liefhebbers het complete
vervolg:

Het wonder nader geduid
Maar natuurlijk wilt u de schaaktechnische
achtergronden weten. Begrijpelijk, we zitten op een schaakclub. Toch vooraf nog
even wat relevante info: bij de Middenlimbo’s deden maar liefst 2 oud kampioenen
mee en had het bezoekende achttal een gemiddelde rating van 2000. Maar bang waren we niet. O, nee.
Temeer niet daar Wouter in een vooruitgespeelde partij de sterke Duitse speler met
Vlaamse wortelen, Wolfgang de Cauter
knap in toom had gehouden.

8...£c5 9.dxc6 ¤xc6 10.¥e2 ¥e7 [10...0–
0–0] 11.0–0 0–0 12.¤h4 ¦fd8 13.¤xf5
£xf5 14.¥d3 £h5 15.£xh5 ¤xh5 16.¥e3
¤f6 17.a3 ¤e5 18.¥e2 b6 19.h3 ¦ac8
20.¦fd1 ¤c4 21.¦xd8+ ¥xd8 22.¥c1 ¥e7
23.¤d1 ¤d7 24.¢f1 ¥f6 25.¦b1 ¢f8
26.b3 ¤d6 27.c4 ¤e4 28.¥f3 ¤ec5
29.¥e3 ¤e5 30.¥e2 ¥e7 31.f4 ¤g6
32.¤f2 ¥h4 33.b4 ¥xf2 34.¢xf2 ¤e4+
35.¢e1 ¤c3 36.¦c1 ¤xe2 37.¢xe2 ¢e8
38.g3 ¤e7 39.¢d3 ¤f5 40.¥f2 ¦d8+
41.¢c3 h5 42.¦e1 ¦d7 43.a4 ¢d8 44.b5
¢c8 45.a5 ¢b7 46.axb6 axb6 47.g4 hxg4
48.hxg4 ¤d6 49.¢b4 ¤c8 50.¦c1 ½–½

Bord 5

Wolfgang (r) vs. Wouter (l)

□ Wolfgang de Cauter (1976)
■ Wouter Smeets (1859)
B01 Scandinavisch
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £a5 4.d4
¤f6 5.¥c4 c6 6.¤f3 ¥f5 7.¥d2 e6 8.d5

diagram s.v.p.

XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+psn-+&
5wq-+P+l+-%
4-+L+-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPPvL-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Het schakende knekelhuis dat Venlo heet...

Een belangrijke bijdrage aan het Venlose
succes leverde de Exil Holländer, gut-alt
Jos. Hij speelde de levendigste partij à
quatre mains die dag. Zeer zeker het naspelen waard!

Bord 4

In deze variant met 6…¥f5 ‘moet’ wit, as
ut effe ken, zijn wat minder actieve c-paard
(bijna “zeepaard” geschreven) ruilen tegen
zijn collega op f6 via: 8.¤d5 £d8 9.¤xf6
gxf6 of £xf6. Zoals ikzelf al menigmaal
speelde tegen mijn schakende tennismaat
en clublid Johan J. Een adept en Groot
Kenner van de zwarte speelwijze. Wolf-

□ Jos Rievers (1935)
■ Marcel Frenken (2078)
B96 Siciliaans, Scheveninger
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1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 d6 6.¥g5 een weinig gespeelde

Onderzoeksdiagram na 13.¥c4!

XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7+l+-wqp+p'
6p+-zpNzp-+&
5+-+-zP-+Q%
4-zpL+-zP-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

voortzetting. Beliefder is hier de zgn. Keres
aanval die begint met: 6.g4 h6 7.h4 6...a6
7.f4 £c7
11.£h5
13.¤xf8
12.¤xe6

8.£f3 b5 9.¥xf6 gxf6 10.e5 ¥b7
b4 [11...dxe5 12.¤xe6 £b6
£e3+ 14.£e2 £xf4 15.¤xh7]
Diagramm bitte schön ...

XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7+lwq-+p+p'
6p+-zpNzp-+&
5+-+-zP-+Q%
4-zp-+-zP-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Een knappe variant gaat nu verder met:
13...bxc3 14.exd6 £xd6 15.¦d1 £e7
16.¢f2 of 0-0 (veel beter dan het in Fritz’

boek aangegevene 16.¦d8+ waarna zwart
nog flink wat hout voor de dame binnenhakt) f5 17.¦he1 ¥e4 18.¤d8] en de soep
is gegeten. Jos ging dus aan deze mogelijkheid voorbij en trok het figurenoffer:
13.¥b5+ (!?) En toen: 13...axb5 14.¤xb5

Tot zover een bekennde variant. (Ahum)
Althans vaker gespeeld. Het valt moeilijk
om Marcels volgende zet te laken2. Maar
hij verliest geforceerd! Lastig te zien, dat
wel.
12...£e7 (?) Correct was: [12...£c8 (de
dame moet onbedingd veld c4 in de gaten
houden) 13.¤xf8 bxc3 14.¤xh7] en Marcel
hoeft nog lang niet naar huis toe… Maar
onze Kerkumer gelernter Musikprofessor
ziet het niet en speelt een valse noot! Die
er overigens wel voor zorgt dat er nog een
amusant vervolg kwam. Het is natuurlijk
ook mogelijk dat J. nog eventjes lekker
wou schaken…
Wat dan dus wel? Natuurlijk: 13.¥c4!!
Zoals direct werd aangegeven door onze
clubkampioen, ene Maarten S. op een clubavond onlangs. Geen wonder, heb ik hem
niet zelf 32 jaar geleden de beginselen van
het edele spel bijgebracht… Goed, een analysediagramm:

¦a5 15.¤ec7+ ¢d8 16.0–0–0 fxe5
[16...£d7 17.exd6 f5 18.¦d4] 17.fxe5?
Plicht was 17.¦xd6. Marcel op zijn beurt
profiteert niet en speelt: ¤c6? En mist het
reddende: 17...¥c6 Schnell ein Diagramm

Beschouwend intermezzo.
Het is uiteraard ‘met de kennis van nu’
eenvoudig om sommige zetten van een
vraagteken te voorzien. Schaken is lastig en
voor Marcel komt daar nog bij dat 2 vijandelijke paarden zijn stelling zijn binnengedraafd. Je moet voortdurend voor dat span
oppassen. De psychologische druk die dat
voor de verdedigende partij meebrengt mag
niet worden onderschat. (Evenals de gevreesde acute, overdwarse snavelbreukziekte bij jonge dwergparkieten, zoals ik in een
grijs verleden al eens in het clubblad
schreef)

2

laken, ww.‚ (ouderwets Nederlands), afkeuren. Zie
tevens de limerick aansluitend aan Jos’ pot.
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XABCDEFGHY
8-sn-mk-vl-tr(
7+-sN-wqp+p'
6-+lzp-+-+&
5trN+-zP-+Q%
4-zp-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Bord 2

□ Stephan Thijssen (1956)
■ Jack Renet (2200)
S. trof, evenals 2 jaar geleden in Wilhelmina, op de veelvuldig Limburg kampioen
Jack. Die ontmoeting toen is bekend geworden door het zgn. ‘Tango incident’. Het
schaken werd toen 1 half uur onderbroken
vanwege een dansdemo in het belendende
zaaltje. Prompt verslikte Jack zich indertijd
en leverde een kwal in…
Ook nu ontspon zich een onderhoudende
pot schaak. De afloop hou ik nog even onder de pet.

Reddingsstelling na 17…¥c6
En dan bijv. 18.¦he1 ¢c8 19.exd6 £f6
met equipollente posities. Marcels zet leidt
linea directa naar dood & verderf. Nu kent
Jos geen genade meer:

B09, Pirc-Oefimzef, 3boerenaanval

18.¦xd6+ ¢c8 19.¤d5 £e8 [19...¦xb5
20.¤xe7+ ¥xe7 21.£xf7 ¦xe5 22.¦dd1]
20.¤f6 ¥h6+ 21.£xh6 £xe5 22.£h3+
1–0

1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.f4 ¤f6
5.¤f3 0–0 6.¥d3 ¤c6 7.0–0 ¥g4 8.¥e3 e5
9.dxe5 dxe5 einde Theo & Rie 10.f5 ¤d4
11.fxg6 fxg6 12.¥c4+ ¢h8

En nu de versproken limerick:

Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-mk(
7zppzp-+-vlp'
6-+-+-snp+&
5+-+-zp-+-%
4-+LsnP+l+$
3+-sN-vLN+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Toen een schakende deken te Aken
(Ook kundig in wereldse zaken)
Werd gevraagd of een zoen
Kan zonder zonde te doen
Zei de deken het kussen te laken…
Magic Jos

Stephan zou S. niet zijn als hij de kans op
spectacularia voorbij zou laten schieten.
Zijn volgende zet is zeker niet de beste
maar kwakt wel een knuppel in het kippenhok. Kwestie van gogme. 13.¤xd4(?)
[¹13.£d2 luidt Fritz’ veilige advies. Dat is
gelijk de makke van zo’n programma; geen
emoties… 13...¥xf3 14.gxf3=] 13...¥xd1µ
14.¤e6 ¥xc2 en Jack lijkt wat confuus na

Foto:
Berthi
Smith ©

Als u bent bijgekomen van dit spektakel, ga
ik over naar:
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29...¦xg4 30.hxg4 ¢f6 31.¢e2 e4
32.¦f1+ ¢g6 33.¦f5 [33.¦c1 ¥b6 34.b4]
ware nog dwingender…33...¥d4 34.b3 b5
35.¦f8 ¥b6 36.¦e8 e3 37.¢d3 ¢f6
38.¢e4 ¥c5 39.¦e6+ ¢f7 40.¢f5 ¥d4
41.¦e4 ¥f6 42.¦xe3 a5 43.¦e6 ¥d8
44.¦a6 1–0

het witte dame-offer en retourneert het geschenk omgaand. Toch was dat onnodig:
[¹14...£e8!? 15.¦fxd1 ¤g4–+ 16.¥c5 ¦f6
17.h3 ¦xe6 18.hxg4 £c6 19.¢h2 £xc5
20.¥xe6]
wat-als-diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7zppzp-+-vlp'
6-+-+L+p+&
5+-wq-zp-+-%
4-+-+P+P+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-+PmK"
1tR-+R+-+-!
xabcdefghy

Petje af!

15.¤xd8³
¦axd8 16.¥c5 16...¤g4 17.¦fc1 ¥d3
[17...¥h6!? 18.¥e6 ¥e3+ 19.¥xe3 ¤xe3=]
18.¥xd3² ¦xd3 19.h3 ¤e3 20.¥xf8 ¥xf8
21.¤d5 [21.¤d1 ¥h6²] 21...¤xd5²
22.exd5 Diagram

met groot zwart voordeel…

Stephan, neet doon!!!

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-mk(
7zppzp-+-+p'
6-+-+-+p+&
5+-+Pzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+r+-+P#
2PzP-+-+P+"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Over naar de tijger, die te elfder ure het
eerste bord claimde. Als teamleider kun je
je dan maar beter schikken…
Geert kreeg het aan de stok met de 2de oudLimburg kampioen, Leo.

Bord 1

□ Leo Armino (2028)
■ Geer ‘t’ Hovens (1972)
Hier deden de mannen het gelukkig wat
kalmer aan. Na 20 Aljechiniaanse zetjes
werd het beschikbare punt broederlijk gedeeld. Voor de tijger aanhangers volgt een
korte impressie.

Aldus heeft S. de kwaliteit veroverd. Voor
de liefhebbers laat hij nu op instructieve
wijze zien, hoe je zoiets tot winst voert.
22...¥d6 23.¦d1 ¦g3 24.¦e1 ¢g7
25.¦ad1 h5 26.¦e4 g5 [26...¢f6!?² is
interessant] 27.¢f2± h4 28.¦g4 ¥c5+
29.¢f1 [29.¢e2 ¦xg4 30.hxg4 a5+-]

B 04 Aljechin, jachtvariant
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1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.d4 d6 4.c4 Pb6 5.Pf3
Pc6 6.Pc3 Lg4 7.exd6 exd6 8.Le3 Le7
9.b3 0–0 10.Tc1 Te8 11.Le2 Lxf3 12.Lxf3
Lg5 13.0–0 Txe3 14.fxe3 Lxe3+ 15.Kh1
Lxc1 16.Dxc1 Dd7 Als hij al iets wil, kan
dat slechts via de volgende weg: [16...Pxd4
Diagram voor nadere studie:

Torpedostelling na 39.¦a1-a2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+pmk-+-zp-'
6p+p+-zpP+&
5+-+-+P+-%
4qzPPzpr+-zp$
3zP-+-+-+P#
2R+P+-+-+"
1+-+Q+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-wq-+k+(
7zppzp-+pzpp'
6-sn-zp-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+Psn-+-+$
3+PsN-+L+-#
2P+-+-+PzP"
1+-wQ-+R+K!
xabcdefghy

En dan: [39...c5 40.Df3 Dc6 41.Kf2 Te3]
en zwart verovert stormenderhand de witte
veste. Guido kwam met 39...a6 40.Dd3

17.Lxb7 Tb8 18.Df4 De8 19.Ld5 Pe6]
17.c5 Pc8 18.Ld5 Pd8 19.De3 c6 20.Te1
½–½ En nu Geert in zijn jonge jaren…

Tf4 41.b5 cxb5 42.cxb5 Kb6 43.Tb2 Kc5
44.De2 d3 45.De7+ Kb6 46.Dd8+ Kc5
47.Dc7+ Kd5 48.Dxb7+ Ke5 49.Dc7+
Kxf5 50.Dd7+ Ke5? G.’s fatale fout. Simpel gelijk maakte: [50...Kxg6 51.Dxd3+ f5]
51.Dxd3 Dd4+ 52.Dxd4+ Txd4 53.b6 Td8
54.Tb5+ Kd6 55.Txa5 Kc6 56.Ta7 Kxb6
57.Txg7 Td1+ 58.Kf2 Th1 59.Kg2 Tc1
60.Kf3 Txc2 61.Kg4 Kc6 [61...Tc5
62.Kxh4 Tg5] 62.Kxh4 Kd6 63.Ta7 Ke6
64.a4 f5 65.a5 Kf6 66.Kh5 Tg2 67.Tf7+
Ke6 68.a6 Tg3 69.h4 Ta3 70.a7 Ta4
71.Tb7 Kf6 72.g7 1–0

“Miauw…remise?’

Verder met Guido. Hij zag zich geconfron-

Helaas!

teerd met Rudi, die door mij in de wedstrijdbespreking was aangewezen als een te
kloppen Geleendenaar. Oekaze: ‘speul op
wins…’ Na een lange tijd gelijk opgaande
strijd, krijgt Guido tegen de 1ste tijdcontrole
een vette kans om R. te torpederen.

Beter nieuws van Willem. Ook hij had een
‘target-man’ tegenover zich. Marc, die zich
plotseling aan een pion vergreep en per direct kon opgeven.

Bord 8

Bord 7

□ Willem Suilen (1755)
■ Marc Hendrikx (1816)

□ Rudi Seip (….)
■ Guido Faassen (1784)
17

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7zpp+-+pvlp'
6-+-+-+p+&
5+L+-+lvL-%
4P+-sn-+-+$
3+-+-+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

Ook hier ging de zaak geruime tijd zonder
noemenswaardig voor- of nadeel voor wie
dan ook voort. Tot M. zichzelf in het door
menig schaker zo gevreesde schaakravijn
dondert. Daar waar geleden en gebeden
wordt en nog andere onzegbare uitingen
van afschuw en opperste ontzetting de bovengebleven winnaars doen huiveren…
D 94, Caro Cann, Panof variant
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 ¤c6
5.¤f3 g6 6.¤c3 ¤f6 7.¥e2 ¥g7 8.0–0 0–0
9.¥g5 ¤e4 10.cxd5 ¤xc3 11.bxc3 £xd5
12.£d2 e5 13.¦fd1 exd4 14.cxd4 ¥f5
15.¦ac1 ¦fe8 16.¥c4 £a5 17.£b2
[17.¥xf7+ Diagram

22.¤xd4 ¥xd4 23.¥xe8 ¥xf2+ 24.¢xf2
¦xe8 25.¦d8 ¦xd8 26.¥xd8 ¥e4 27.¥f6
¥c6 1–0

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpp+-+Lvlp'
6-+n+-+p+&
5wq-+-+lvL-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+N+-#
2P+-wQ-zPPzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

Onder de invloed van de Venlo Magie?

17...¢xf7 18.¦xc6 £xd2 19.¦c7+ ¢g8
20.¥xd2] 17...£b4 18.£xb4 ¤xb4 19.a3
¤c2 20.a4 ¦ac8 21.¥b5

The Magic King of Chess Nicolas II

En tot zover is er niet veel loos. Maar dan
steekt nog maar eens het door de schaker zo
gevreesde en gehate blundermonster de kop
op. De Donneriaanse ontboezeming van
mijn vorige bericht staat u allen natuurlijk
nog helder voor de geest. Hoe het Marc
verder is vergaan, meldt de DJC website
jammer genoeg niet…
De
beklagenswaardige
toverde
21…¤xd4?? op het bord tevoorschijn. En
raakt prompt een stuk kwijt.
Klaagdiagram!

Och, een mazzeltje op z’n tijd…En voor M.
een hart onder de riem met een Venloos
gezegde: “Aan alles kump ein ind behalve
aan de braodwors, dao zien d’r twieë aan”.
3

Zo is het maar net. Verder met Bas die
vooralsnog een moeizaam seizoen beleeft.
3

Wanhoop niet, er komen ongetwijfeld betere tijden en
zal het geluk je weer toelachen. Ook tegenstanders zullen eens onderuit glijden en door de bomen het bos niet
meer weten te vinden, klagend het punt inleveren en
roepen om hun moeder en… etc. etc.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-vlp+p+&
5+p+p+-+p%
4k+rzP-zP-zP$
3zP-+K+-zP-#
2-vL-+-+-+"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

Hij wordt verrast door een witte raaf: het in
vervlogen tijden vaak gespeelde Middengambiet.

Bord 3

□ Tony Hendrikx (1951)
■ Bas van der Grinten (1950)
C22, Middengambiet
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4 Pc6 4.De3
Lb4+ 5.Pc3 d6 6.Ld2 Pf6 7.0–0–0 Lg4 8.f3
Le6 9.f4 d5 ? Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+lsn-+&
5+-+p+-+-%
4-vl-+PzP-+$
3+-sN-wQ-+-#
2PzPPvL-+PzP"
1+-mKR+LsNR!
xabcdefghy

1-0 Een nul? Maar hoezo dan? Het staat
toch gans gelijk? Dat heeft u en dacht ook
mijn 1ste assistent Piet P.W., die de partijen
scoort, invoert in de computer en aan bord
6 een halfje noteerde.
De onfortuinlijke Rien brak echter door de
tijdsbarrière… Tijdnoodduiveltje. (Zie afb.)

Niets sprak er tegen een korte roque. Nu
kan zelfs het levensreddende elixir "Eau de
Vie" geen uitkomst meer brengen... Aus die
Maus! 10.exd5 Lxc3 11.dxe6 Ld4
12.exf7+ Kxf7 13.Lc4+ Kf8 14.De6 De8
15.Pf3 Lc5 16.Df5 De4 1–0

Vandaar: Venlo II-Geleen I: 5-3

Jammer Bas, maar zie je eigen voetnoot!3
Slotpartij. Het toeval wil, dat Marc hier
weer bij betrokken is. Toeval? Bij M. begin
ik daar steeds meer aan te twijfelen…
Enfin, hij ging op de vuist met Rien Seip
die tot dan toe een 100% externe score had.
Had. Om een Vanderlee overkill te vermijden volgt nu een bondig commentaar. Een
lange, lastige laveerpartij waarin Rien bijna
voortdurend beter staat, mondt na 68.¥c3b2 uit in:

W.G. Nico ‘Perkamentus’ van der Hoogt ©
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D.J.C. II vs. Venlo II
Ronde VI
Seizoen 2009-2010
Door: Nico van der Hoogt ©

Een Stunt in Stein

Zat er die dag helaas niet in. Integendeel,
Venlo II zette de consequente lijn van dit
seizoen vastberaden door. En verloor.
Daarbij was het aan het 2-tal oudgediende
invalvervangers te danken dat er nog 2 zeges te bejubelen waren. Daarover straks
meer. Die punten gevoegd bij Marcs gelijkspel brachten de schamele Venlose totaalscore op 2 en een ½. Da’s te weinig. En dan
verlies je…
Als een aangeslagen bokser verliet het team
met twee blauwe ogen die middag het pittoreske Stein. Want we zitten zelfs niet meer
in dè hoek alwaar de klappen vallen; neen
vanuit àlle hoeken wordt er op ons ingeslagen.
Goed, hiermee zit ik in de wereld van de
pugilisten4 en heb ik in ieder geval enige
inspiratie om dit verslag te schrijven.
En dat valt om den drommel niet mee, want
gedurig de rol van boksbal te moeten vervullen, gaat op den duur behoorlijk ‘d’n
babbelaer oethange’. 5
Gelukkig is mijn karakter van beton.
Gewapend welteverstaan.
Er zit niets anders op dan maar over te gaan
naar de acht ronden die resulteerden in de
Venlose knock down. Let wel: knock out
zijn we nog lang niet!
Helpers weg, gong voor de eerste klappen… Taf, taf…
4

pugilistiek‚ bokssport
d’n babbelaer oethange‚ [venloos dialect], het gaat
vreselijk vervelen, de nek c.q. keel uithangen.

5

Nog niet door het verliesvirus aangetast
bleken dus onze remplaçanten Johan en
Peter. Zij komen als eersten aan bod.
Kwestie van etiquette…

Ronde 1, bord 7

□ Johan Jacobs (1849)
■ Léon Graff (1861)
C 41 Philidor
1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 ¥e7 6.¥e2 0–0 7.0–0 a6 8.¥g5 ?

schaakrust roest ook. Nu gaat de e-boer
verloren…¤xe4 9.¥xe7 £xe7 10.¤d5
10...£d8 11.¥d3 11...¤f6 12.¤e3 ¤bd7
13.¦e1 g6 14.c3 ¤e5 15.¥e2 c5 16.¤b3
¥e6 17.£c2 £b6 18.h3 ¦fd8 19.¢h1
[19.f4 ¤c6³] 19...a5 [19...d5 20.¤d2µ]
20.f4³

Diagram op de volgende pagina.
Johan is wel gedwongen actief te worden,
daar hij nog steeds een boertje achterloopt.
Bovendien gaat zwart met d5 het centrum
bezetten, aanvallen en winnen. Dacht ik
tenminste toen ik het zaakje ogenschouwde. Maar zover zal het niet komen; mijn
adviezen worden weer eens nonchalant terzijde geschoven. Léon maakt even later een

lelijke uitglijder en breekt nek, arm &
been…6

Op zet 51 wierp hij eindelijk, murw gebeukt, de handdoek in de ring.
En dan gelijk maar onze tweede stand-in
and stand-by Peter. Een zwaargewicht…

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+p+-+p+p'
6-wq-zplsnp+&
5zp-zp-sn-+-%
4-+-+-zP-+$
3+NzP-sN-+P#
2PzPQ+L+P+"
1tR-+-tR-+K!
xabcdefghy

Ronde 2, bord 3

□ Peter Schoeber (2033)
■ René Snoeck (1937)
B 38, Siciliaans, Maroczy bind
1.¤f3 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6
5.d4 0–0 6.¥e2 c5 7.0–0 cxd4 8.¤xd4
¤c6 9.¥e3 ¤xd4 10.¥xd4 via zetverwis-

seling zijn we beland in een Maroczysiciliaan. Kenmerkend hierbij is het zwarte koningsfianchetto en het witte c4. De vaak
bevrijdende opstoot van het zwarte d5 is
hiermee van de baan. 10...b6 11.f4

Johan strikes back na 20.f4
20...¤c6 21.f5 ¥xb3 22.axb3 22...¤e5
23.¦f1 [¹23.¥c4³] 23...¢g7?? Diagram

11...¥b7 12.¥f3 12...¦e8 13.¤d5 ¤xd5
14.exd5 ¥a6 15.¥xg7 ¢xg7 16.b3 Es
geht um c4 16...£c7 17.¢h1 £c5 18.£d2
¥c8 19.¦ac1 £c7 [19...¥f5 20.¦fe1=
(20.g4 ¥d7 21.f5 £a5 22.£b2+ ¢g8
23.¥e4 ¦ac8 24.h4) ] 20.¥e4² Diagram:

XABCDEFGHY
8r+-tr-+-+(
7+p+-+pmkp'
6-wq-zp-snp+&
5zp-zp-snP+-%
4-+-+-+-+$
3+PzP-sN-+P#
2-zPQ+L+P+"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+r+-+(
7zp-wq-zppmkp'
6-zp-zp-+p+&
5+-+P+-+-%
4-+P+LzP-+$
3+P+-+-+-#
2P+-wQ-+PzP"
1+-tR-+R+K!
xabcdefghy

Bottenbreekstelling na 23…¢g7
[¹23...d5µ] 24.fxg6+- fxg6? [¹24...d5 en
L. kan nog vechten. 25.gxf7 ¤e4 26.¤f5+
¢h8±] 25.¦xf6! De toren is taboe wegens

20...f6 onderschat het witte gevaar, beter
ware: [20...f5 21.¥f3 ¥b7 22.¦fe1 ¦f8
23.¦e3 ¦ae8 24.¦ce1 ¦f7 25.h4 h5
26.£d4+ ¢h7] 21.f5 hij wel! Met een links

het gezinsschaak op d5. Vanwege het
teambelang gaat Léon nog een tijdje door.
6

Breekt nek & been… En da’s dodelijk in de meeste
gevallen. Het is mij dan ook volstrekt een raadsel waarom onze Oosterburen mekaar “Hals und Beinbruch”
wensen wanneer zij bijv. gaan skiën.

rechts combinatie op de lever wordt de
Steindenaar nu tegen het canvas gewerkt…
21

g5 22.h4 h6 23.¦c3 ¥d7 24.¥b1 £c8
[24...g4 25.h5 ¦g8 26.¦e1±] 25.¦e3 b5
[¹25...£c5± 26.£e2] 26.£e2+- bxc4
[26...£c5 27.¦e1 £d4+-] 27.£h5 en

□ Stephan Thijssen (1956)
■ Jozef Simenon (2226)

handdoek. Er zou anders het volgende mat
in 13 zijn gekomen: [27.£h5 £c5 28.¦fe1

Goed. Inderdaad weet onze kopman in
eveneens een Maroczy lange tijd moeiteloos de zaak in evenwicht te houden. Maar
na 43 zetten ontstaat de eerste barst in zijn
bastion.

£xd5 29.¦xe7+ ¦xe7 30.¦xe7+ ¢f8
31.¦xd7 £g8 32.¥e4 d5 33.¦b7 ¦b8
34.£xh6+ ¢e8 35.¦xb8+ ¢d7 36.¦xg8
¢d6 37.£xf6+ ¢c5 38.¦b8 dxe4 39.b4+
¢d5 40.¦b5#] K.O. en 1–0

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-+-zppmk-'
6-+-zp-+-+&
5+-+Psn-+-%
4RzPr+-tRp+$
3+-+-+-zP-#
2-+L+-zP-+"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy
Barststelling na 42…¦c3-c4

Mat in 13? Tikt die commentator wel goed?

Het eenvoudigst is nu 43.¦xc4 ¤xc4 44.
¢e2 met gelijkspel. Wellicht vreesde de
import Blerickenaar: 44…¤b2 45.¦a2
¦xb4 maar dan gaat na 46.¢d2! het paard
verloren. S. speelde in het echt: 43.b5 (?)
¦c5 en de b-boer legt zijn laatste loodje.
Laat vervolgens (S.) 3 zetten later de dekking helemaal zakken en wordt door Jozef
buiten westen geslagen.

So far, so good. Maar dat zou zo niet blijven gaan. Er volgt nu een trits van 5 Venlose nederlagen. De empathisch zwakkeren
van geest onder u raad ik aan om hier af te
haken en te grijpen naar neutralere lectuur;
de Donald Duck, de Margriet of het
Maandblad voor de Gevorderde Figuurzager…

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-zppmk-'
6-+-zp-+-+&
5+r+rsn-+-%
4-+-tR-tRL+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-+K+-+-!

Als eerste Stephan. Hij moest opboksen
tegen Jozef die, hoewel hoog geëlood, door
omstandigheden niet kan acteren in het
Steinder topteam. Maar dat vindt S. geen
enkel bezwaar. Gaer!
Ditmaal een kortere beschouwing.

xabcdefghy
k.o.stelling na 46.¥xg4?

Stephan heeft zojuist een pion geslagen. J.
speelt nu bliksemsnel: 46…¤d3! (nog

Ronde 3, bord 1
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ver verleden dat ons rustend lid Guy Dierx
zulks ook praktiseerde. Het kost tijd…

sterker: 46…¤g6) en maakt zo gebruik van
de röntgendekking7 door de toren op d5
47.¦xd5 .¦xd5 48.¦f5 ¦xf5 49.¥xf5 ¤xf2
+ met een hopeloos eindspel. Twee zetten
later gaf S. er de brui aan. 0-1

XABCDEFGHY
8rsn-+kvlntr(
7zpp+l+pzpp'
6-wq-+p+-+&
5+-zppzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

.¥xg4
det doon ik…

positie na 5…¥d7
röntgenfoto van een brildragende schaker

6.Ld3 cxd4 7.cxd4 Lb5 8.0–0 Lxd3 9.Dxd3
Pc6 10.Pc3 Pb4 11.De2 Pe7 12.a3 Pbc6
13.Le3 Pg6 14.b4 Le7 15.Pa4 Dc7 16.b5 Pa5
17.Tfc1 Dd7 18.Pd2 b6 19.Pb2 0–0 20.Dd3
Tac8 21.Pb3 Txc1+ 22.Lxc1 Pxb3 23.Dxb3
Tc8 24.Le3 f6 25.Pd3 fxe5 26.dxe5 Tc4
27.a4 Dc7 De man van Stein heeft tenge-

Ja, leuk is anders. Ik weet het.
En meer leed op komst. Ditmaal mijn persoonlijke drama…

Ronde 4, bord 5

volge van het slappe spel van wit het initiatief gegrepen. Veel is er echter nog niet
loos. N. moet gaan tegenhouden met 28.
Dd1 Maar N. luistert niet… Zoals zo vaak.

□ Nico van der Hoogt (1858)
■ Peter van Dinteren (1906)

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-wq-vl-zpp'
6-zp-+p+n+&
5+P+pzP-+-%
4P+r+-+-+$
3+Q+NvL-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!

Ik dacht dat ik in mijn lange schaakcarrière
de Franse doorschuiver tot in de petites
points kende. Niet dus.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Db6 5.Pf3
Ld7 zwart stelt het gebruikelijke Pc6 uit.

De loper op c8 is namelijk van de categorie: ‘slecht’. Peter gaat hem met de volgende slagwisseling ruilen tegen zijn antipode van f1. Ik herinnerde mij wel uit een

xabcdefghy

7

röntgendekking‚ de zwarte toren ‘kijkt’ a.h.w. door de
witte toren heen. Afgeleid van het bekendere ‘röntgenschaak’ of ‘röntgenaanval’. [Een röntgenaanval houdt
in dat een stuk een ander stuk aanvalt maar dat het
aangevallen stuk niet weg kan doordat een stuk of de
koning achter hem wordt aangevallen. Bijvoorbeeld: een
toren valt een loper aan, maar op dezelfde lijn van de
loper staat het paard. Nu kan de loper wel weg maar
dan wordt het paard geslagen]. Zie ook de 1ste werkboek+ les bij Stap 3 van de Stappenschaakmethodiek.

niet veel loos stelling na 27…Dd7-c7
28.f4 ?? en sla mezelf vol op het strotten-

hoofd. Peter betoont zich een goede beul en
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8

Tc3 29.Dd1 Dc4
30.Pb2 De4 31.Ld2 Tc2 32.Lc1 Dxg2#

bekort wits lijden:

voorbij: [15...Lg4 16.dxc6 Dxd1 17.Txd1
e4 18.cxb7 exf3 19.h3 Lh5 20.Lh1] en wit
staat wel beter, maar nog lang niet gewonnen! 16.dxc6 met stukwinst. De rest boeide
niet meer… Tiger down.
De volgende tik krijgt Piet te verstouwen.
In een gelijkopgaand potje compromitteert
hij zijn koningsvleugel met h6 en g5.

Ronde 6, bord 6

□ Lars Swijsen (1875)
■ Pie’t’ Thijssen (1969)

Wie is aan de beurt? N.? Mooi!
Na dit bloedbad is het de beurt aan de Tijger. Eigenlijk meer Teigetje vandaag…

C 48 vierpaardenspel

Ronde 5, bord 2

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Lb5 Lc5
5.0–0 0–0 6.d3 d6 7.Lg5 h6 8.Lh4 Lg4
9.Lxc6 bxc6 10.h3 Le6 11.Pa4 Lb6 12.c3
g5 13.Pxb6 cxb6 14.Pxg5 hxg5 15.Lxg5
Kg7? Diagram

□ Jack Thora (1877)
■ Geer’t’ Hovens (1972)

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-+(
7zp-+-+pmk-'
6-zppzplsn-+&
5+-+-zp-vL-%
4-+-+P+-+$
3+-zPP+-+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Want wanneer G. op zet 13 zijn dekking
even veronachtzaamt, slaat J. toe. Paaf!

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7vlpzp-+-zpp'
6-+n+lzp-+&
5zp-+nzp-+-%
4P+-zP-+-+$
3+NzP-+NzP-#
2-zP-+-zPLzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy
stoot onder de gordel op 13…¥e6?
En dat schreeuwt om: 14.c4 Pdb4 15.d5
Lf7? Hier wil het toeval, dat er nog een

[Onze biljartmatador kon de zaak nog keepen: 15...Kh7 16.f4 Tg8 17.De1 Txg5
18.fxg5 Pd7 met weliswaar een klein plusje

mogelijkheid is om in de partij te blijven.
Wellicht geschokt gaat G. aan deze kans

voor Lars. Die nu gehakt maakt (zie ook
volgende spotprent) van de zwarte veste]
16.f4 Dc8 17.fxe5 Pg4 18.hxg4 Lxg4
19.Lf6+ Kh7 20.De1 Lh5 21.Tf5 1–0

8

bekort wits lijden: hier moest ik onwillekeurig denken
aan raadspensionaris Johan van Oldenbarneveldt, die
na politieke meningsverschillen met Prins Maurits in
1619 op het hakblok een kopje kleiner werd gemaakt.
Hij sprak tot zijn beulen: “Maeck het kort Heeren”…
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XABCDEFGHY
8-+-wq-+k+(
7+-zp-+-zpp'
6-zpP+-zp-+&
5snP+p+-sn-%
4-vL-+r+-+$
3+-+-zP-+-#
2-wQ-+LzPPzP"
1+-+-mK-+R!
xabcdefghy
22...d4 23.exd4 Pe6 24.0–0 Pf4?
[24...Pxd4 25.Ld3 Te5+-] 25.Lf3+Txd4??
Diagram ! Vlug!

XABCDEFGHY
8-+-wq-+k+(
7+-zp-+-zpp'
6-zpP+-zp-+&
5snP+-+-+-%
4-vL-tr-sn-+$
3+-+-+L+-#
2-wQ-+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Verder met Bas. Hij nam de handschoen op
tegen Gerard.
Het is tot nou toe niet bepaald Bas’ seizoen.
Ook in Stein kon hij die dag geen botten of
potten breken. Hetgeen niet zeggen wil, dat
er aan opwinding gebrek was…

Ronde 7, bord 4

□ Gerard Bisschoff (1949)
■ Bas van der Grinten (1950)
E11: Bogo-Indisch (lichte commentaren:
Nico I en Rybka 2.3)

Niet gezien. Maar zwart stond al verloren..
[¹25...Dxd4 26.Lc3 Dc4 27.Lxa5 bxa5
28.Lxe4 Dxe4+-] 26.Lc3? [¹26.Le7! Is de
snelste weg. 26...Td2 27.Lxd8 Txb2
28.Lxc7 Pe2+ 29.Kh1+- En B. is uitgeteld.
Nu kan de Venlonaar nog kämpfen…]
26...Td3± 27.Da2+ Kh8 28.Lxa5 Txf3

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 Lb4+ 4.Pbd2 0–0
5.a3 Lxd2+ 6.Dxd2 d5 De veteranen heb-

ben een ouwerwetse Bogo-Indiër uit de kast
getrokken en gaan nu naar eigen inzichten
verder. Dat gaat 1 tijdlang best aardig…
7.c5 b6 8.b4 Pe4 9.Dc2 a5 10.Db2 axb4
11.axb4 Txa1 12.Dxa1 Pc6 13.b5 Pa5
14.c6 f6 [14...Pb3 15.Da3 Pxc1 16.Dxc1³]
15.La3= Te8 16.e3 e5 17.Lb4 Wit dreigt
met materiaalwinst: Lb4xa5 17...Lg4
18.Le2 Lxf3 19.Lxf3 Pg5 20.Le2 exd4
21.Dxd4 Te4 Z 22.Db2 Diagram graag

Diagram op de volgende pagina
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XABCDEFGHY
8-+-wq-+-mk(
7+-zp-+-zpp'
6-zpP+-zp-+&
5vLP+-+-+-%
4-+-+-sn-+$
3+-+-+r+-#
2Q+-+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Hardnekkig gaat B. weer aan een levensgrote kans voorbij: [34...De2+ 35.Kc1
Dxa2 36.Td8+ Dg8 37.Txg8+ Kxg8
38.Lxb6± Kf7 39.Lxc7 Pe2+ 40.Kd2 Pd4
41.b6 Pxc6 42.b7 g5 43.b8D Pxb8 44.Lxb8
f4 45.Lc7 h5 Met het eendere commentaar
dat ik (N.) na zet 32…Dh4 al gaf…]
35.Dxa5? Zo blijft het een ‘comedy of errors’.10 Bas ontsnapt. Winnend: [¹35.Dc4+Discussie gesloten. 35...Pe6] 35...h5±
36.Dc3 [¹36.Kc3!?±] 36...De2+= 37.Kc1
Da2 Black has a mate threat [37...Dxb5
38.Kc2=] 38.Td2 Diagram

29.gxf3 Wederom een voorbeeld van het door
mij al eerder beschreven fenomeen van de zogeheten ‘damslagreflex’.9 Het welhaast automatische, compulsieve terugslaan. [29.Dc4!?
Td3 30.Dxf4 bxa5 31.b6 cxb6 32.c7+-]
29...f5= 30.h4 Dxh4 Zwart heeft een aanval
van mat 31.Td1 Dg5+ 32.Kf1 Dh4
[32...Dg2+!? Ziet er goed uit. 33.Ke1 Dg1+
34.Kd2 Dxf2+ 35.Kc1 Dxa2 36.Td8+ Dg8
37.Txg8+ Kxg8 38.Lxb6 Kf7= 39.Lxc7 Pe2+
40.Kd2 Pd4 41.b6 Pxc6 42.b7 g5 43.b8D Pxb8
44.Lxb8 f4] Ondanks het stuk meer kan wit
niet winnen. De vrije h-boer moet altijd door
de witte monarch in de gaten worden gehouden. 33.Ke1± De7+ 34.Kd2 bxa5??

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-zp-+-zp-'
6-+P+-+-+&
5+P+-+p+p%
4-+-+-sn-+$
3+-wQ-+P+-#
2q+-tR-zP-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-zp-wq-zpp'
6-+P+-+-+&
5zpP+-+p+-%
4-+-+-sn-+$
3+-+-+P+-#
2Q+-mK-zP-+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

Of: [¹38.Dc2 Da1+ 39.Kd2 Dd4+ 40.Ke1 De5+
41.Kf1 Dxb5+ 42.Kg1=] Nog 1 maal krijgt Bas
de gelegenheid er met een remise onderuit te
komen. Maar speelt: 38...Da7?? Daar waar:
[¹38...Pe2+! met de röntgendekking (zie voetnoot 4) door de dame dwingt tot: 39.Txe2
Dxe2=] Rybka doet nu de rest: 39.Kb2+- Kh7
[39...Da4 Is niet de reddende zet. 40.Dc5 Pe6
41.Dxf5 Db4+ 42.Kc1 Dc4+ 43.Tc2 Df1+
44.Kb2+-] 40.Dd4 Da5 Er dreigt mat via
Dxa7. 41.Dxf4 Dxb5+ 42.Kc1 Dxc6+ 43.Tc2
[43.Tc2 De6 44.Txc7+-] 1–0

Dodelijk naderhand is dan de vraag van de
niets vermoedende buitenstaander :

K.O. stelling na 34…bxa5?

“En, hebse lekker geschaak, jông?”.
9

damslagreflex (d.s.r.)‚vaak opgelopen tijdens de kinderjaren bij het leren dammen. Slaan is daarbij immers
plicht; in tegenstelling tot het meer verheven schaakspel
waar deze obligatie niet bestaat.

10

“The Comedy of Errors”, een vroeg blijspel(!) van
William Shakespeare, vol met slapstick and fun and
laughs.
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Voorlopig. Sterker, door een opportunistisch opgerukte witte koning ligt op zet 40
de zege voor hem voor het grijpen. Hij ziet
het niet… Effe later nog 1 maal een levensgrote kans:

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+-'
6pwQ-+-+-zp&
5+-+-zPK+-%
4-+-+-+-+$
3zPP+-+-zPL#
2-+-wq-+-zP"
1+-+-sn-+-!
xabcdefghy

Gerard (l) en Bas…
Om niet helemaal in mineur te eindigen,
volgt nog Marcs optreden tegen…Marc!
“En”, hijgt menig lezer nu in mijn nek,
“Nog Vanderleetjes te melden?”
Inderdaad. In diverse smaken.

3de Vanderleetje na 45.Df6xb6??

Wit kon op diverse manieren remise dwingen, maar niet zo! Want nu kan de zwarte
Marc de witte het stof uit de kleren kloppen
met 45…Dd3+. Bijv.: [45...Dd3+ 46.Kg4

Ronde 8, bord 8

De2+ 47.Kh4 Pf3+ 48.Kg4 De4+ 49.Kh5
Dxe5+ 50.Kg4 Pxh2+ 51.Kh4 Dg5#; of 45.Kf5

□ Marc Kocur (1838)
■ Marc van der Lee (n.t.m.)11

Dg6+, dameverlies.] Er kwam helaas:
Dd7+ 46.e6 Dd5+ 47.Kf4 Df3+ 48.Ke5 Dh5+
½–½

XABCDEFGHY
8-+-+qtr-+(
7+-tR-+pmk-'
6pzp-tr-zp-zp&
5+-+psn-+Q%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-zPL#
2P+-+PzP-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Remise. Remise?? Gegeven? 49.Kd6 wint
op de sloffen…4de VDL’tje. Magisch
schaak…
Aldus: Stein II Venlo II 5,5 2,5

1ste vanderleetje na 24…De6-e8
M. (vdL) zit lelijk in de knoei. Rybka geeft
hier zo’n 10 winnende vervolgzetten, waarvan Tdc1 de beste is. M. (K) speelt nu:
25.Tc8 en VDL komt ermee weg…

‘MagicChess

11

n.t.m.‚(elo)niet te meten. Ongrijpbare, slechts vaag te
vermoeden factoren bepalen ’s mans speelresultaten
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Door:

Cram

Laderveen
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CHESS 960 TOERNOOI d.d. 06-05-2010

door Piet Thijssen

We hadden nog een zogenaamde vrije avond en besloten deze in te vullen met een Chess-960
toernooi. Deze vorm van schaken was reeds vorig jaar augustus bij veel mensen in goede aarde gevallen. Een groep van 18 spelers trad aan om hun beste beentje voor te zetten. Piet Thijssen had zijn laptop meegenomen en reeds een zestal stellingen uitgezocht.
Belangrijk bij deze stellingen is te weten hoe te rokeren. Er is een C-rokade (koning gaat of
staat reeds op C1 en toren links van de koning gaat naar D1) en er is een G-rokade (koning
gaat of staat reeds op G1 en toren rechts van de koning gaat naar F1). Voor zwart geldt dit
evenzo, alleen links wordt rechts en rechts wordt links!
Als je aan de partij begint met zo’n ongewone opstelling op de 1e en 8e rij is het moeilijk een
goed plan te bedenken en speel je min of meer op je gevoel. Soms verlies je zo maar een stuk
b.v. op C4, omdat je dacht dat er een loper op F1 staat.
Niet altijd wint bij deze spelsoort de speler met de hogere rating. Er waren zes ronden met een bedenktijd van 15 minuten
per speler per partij. De stand na vijf ronden was als volgt:
Henk van Gool 4,5 (mazzel tegen Hans van Mulekom) Thijmen
Smith 4 en drie spelers met 3,5.
Henk moest tegen Nico en had het niet gemakkelijk, overzag
plotseling een paardvork en verloor, reeds daarvoor had Thijmen eenvoudig van Piet Thijssen gewonnen en werd Thijmen
toernooiwinnaar met 5 uit 6. De fles wijn ging naar zijn vader
Peter!
De andere flessen wijn gingen naar Hans van Mulekom en
Henk van Gool (4,5), Ad Burgmans, Jan op de Laak en Zef
Hendriks.
CHESS 960 06-05-2010 Eindstand
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Naam
Smith, Thijmen
Van Mulekom, Hans
Van Gool, Henk
Van der Hoogt, Nico
Kuntzelaers, Piet
Burgmans, Ad
Thijssen, Piet
Op de Laak, Jan
Kappert, Dick
Hendriks, Zef
Jacobitz, Karl
Suurhoff, Henk
Smeets, Wouter
Leenders, Hans
In 't Veld, Gerard
Timmermans, Peter
Heemskerk, Freek
Van Leipsig, Ger

Score
5
4.5
4.5
4.5
4
3.5
3.5
3
3
3
3
2.5
2
2
2
2
1
1

WP
20.5
24
22
20
15.5
19
18.5
20.5
19.5
19
17.5
15
21.5
15
14.5
14.5
15
12.5

SB
16
16.75
15.25
13.75
8.25
8.75
8.5
9.5
7.5
7
6.5
3
6
1.25
2.75
2
4
0.25

Rating
2097
1833
2210
1813
1534
1591
1858
1791
1698
1618
1697
1523
1839
1564
1514
1303
1487
1585

TPR
2130
2032
2093
1968
1798
1778
1742
1844
1707
1654
1636
1570
1614
1397
1517
1454
1386
753

VERSLAG VOORJAARSVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 IN
CLUBLOKAAL LIMIANZ
Aanwezig:
Afgemeld:

29 leden
H. Suurhoff, R. Vink, H. Everaars, J. Jansen, H. van Mulekom,
D. Kappert, K. Jacobitz, J. Joosten, F. Heemskerk

1. Openingswoord door voorzitter A. Burgmans
De voorzitter opent de vergadering om 20.40 en heet iedereen van harte welkom.
Hij merkt op dat deze vergadering informeel is en daarom een ander karakter heeft dan de jaarvergadering in augustus. Vorig jaar is de vergadering niet doorgegaan omdat er weinig te bespreken was en
dit is ook voor dit jaar overwogen. Maar vooral vanwege de interne competitie is uiteindelijk besloten
om deze toch te laten doorgaan.
Vervolgens meldt hij het heuglijke feit dat Venlo 1 afgelopen zaterdag kampioen is geworden in de 2e
klasse D van de KNSB-competitie en daarmee promoveert naar de 1e klasse. Applaus !
Dit betekent wel dat de teamgrootte van 8 naar 10 spelers gaat. We zullen dus naar versterking op
zoek moeten gaan.
Verder blijft Venlo 2 definitief in de promotieklasse doordat Brunssum zich heeft gehandhaafd in de
3e klasse KNSB. Ook hiervoor applaus.
2. Clubblad
A. Burgmans merkt op dat het clubblad jarenlang één hoofdredacteur had:
Eerst Nico van der Hoogt en daarna Marc van der Lee, die dit beide op uitstekende wijze hebben gedaan. Vanaf dit seizoen zijn Peter Smith en Ron Vink samen hiervoor verantwoordelijk en zij hebben
drie uitstekende uitgaven verzorgd.
De laatste maanden is er mede door tijdsgebrek van Peter en Ron echter vertraging opgetreden, wat
jammer is omdat daarmee de actualiteit verloren gaat.
Gelukkig echter kan A. Burgmans meedelen dat Zef Hendriks bereid is gevonden de redactie te versterken. De vergadering is verheugd hierover.
3. Schaakinstructie
A. Burgmans merkt op dat er nu drie seizoenen achter de rug zijn met de instructies van Rudi van
Gool en Stephan Thijssen en dat eigenlijk iedereen er positief over is. Daarom willen we er graag mee
doorgaan.
Probleem is wel dat (met name in de groep van Rudi) de opkomst na verloop van tijd terugloopt (van
8 tot ca. 3 deelnemers), zonder dat men zich afmeldt.
Dit zal in de toekomst beter moeten, anders overweegt Rudi te stoppen.
M. van der Lee: kunnen ook sterkere jeugdspelers erbij betrokken worden ?
A. Burgmans denkt dat dit het probleem niet echt oplost.
W. Smeets vraagt zich af of de groepen van verschillend niveau zijn.
A. Burgmans bevestigt dit, maar er zijn personen die aan beide groepen deelnemen.
G. in ’t Veld is blij met de instructies en zou het jammer vinden als dit stopt.
A. Burgmans meldt dat aan het begin van volgend seizoen een inventaristaie zal worden gemaakt.
Degenen die zich aanmelden zullen dan ook bij alle zes avonden aanwezig moeten zijn.
R. van Gool wil nog opmerken er als basis een minimum aantal deelnemers moet zijn die constant
komen. Het is geen probleem als er verder mensen zijn die af en toe komen.
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4. Materiaal
P. Thijssen brengt naar voren dat het opruimen van materiaal niet altijd goed verloopt waardoor een
behoorlijke rommel is ontstaan.
Het is zaak dat het materiaal vooraf door enkele personen op een tafel wordt klaar gezet, zodat niet
iedereen zijn eigen spel uit de kast gaat halen. Na afloop dienen alle spelers hun spel weer op deze
tafel te zetten.
Hiervoor zijn inmiddels instructies opgesteld.
5. Interne competitie
G. Hovens geeft aan dat de competitie goed verloopt met veel deelnemers maar dat er enkele problemen zijn:
- in bepaalde groepen veel afmeldingen (mede door avondcompetitie)
- men moet vaak tegen dezelfde tegenstanders spelen
Om dit te ondervangen heeft hij een voorstel gemaakt voor een wat andere opzet.
Dit komt op het volgende neer:
- Topklasse: 6 personen die hele competitie spelen (huidige groep A)
- Groep 1: 12 personen die halve competitie spelen (huidige groepen B en C)
- Groep 2: ca. 20 personen die 13 ronden Zwitsers spelen
(huidige groepen D, E en F)
- Groep 3: ca. 10 personen die halve competitie spelen (huidige groep G)
Het verschil in rating tussen groepen F en G (ca. 350) is te groot om deze groepen samen te voegen.
Er ontstaat hierop een levendige discussie waarbij onder meer de volgende opmerkingen worden gemaakt:
Z. Hendriks: door versterkte promotie/degradatie kan ook variatie verkregen worden, hiervoor hoeft
het systeem dus niet gewijzigd te worden.
Verder kan het aantal inhaalavonden worden beperkt.
G. Hovens merkt op dat er o.a. vanwege de avondcompetitie een aantal inhaalavonden nodig zijn.
P. Timmermans en J. Kempen vinden het een goed voorstel.
P. Smith: groep G (“Gouden Groep”) heeft een speciale status en staat eigenlijk op zichzelf, onder
meer door de hoge(re) leeftijd van de meeste deelnemers. Ontsnappen hieruit is moeilijk. Het zou
goed zijn als reclame wordt gemaakt om deze groep groter te maken.
H. van Spijk: groep G is al groot genoeg.
W. Smeets is er (net als Z. Hendriks) voor om de huidige situatie te handhaven met versterkte promotie en degradatie. Het voorstel maakt de zaak onoverzichtelijk.
Is Zwitsers wel ideaal ?
G. in ’t Veld ziet ook de bezwaren van het huidige systeem niet zo. Van eentonigheid is geen sprake.
Het is een echte competitie met gelijkwaardige spelers.
H. van Spijk vindt 2 degradanten in groep 1 teveel.
H. Borghouts: voorstel ziet er ingewikkeld uit. In een grote groep krijg je al snel een “afscheiding”
van enkele spelers. Misschien is 2 groepen van 20 met Zwitsers iets.
P. Kuntzelaers denkt zelfs aan één groep van 40, maar ziet wel in dat er dan teveel sterkteverschillen
zouden ontstaan.
G. Hovens geeft aan dat met het voorstel is gekozen voor een “middenoplossing”.
H. Borghouts: vroeger is al eens Zwitsers geprobeerd, maar het resultaat was dat de belangstelling
terugliep.
G. Hovens stelt voor het de nieuwe opzet in het najaar uit te proberen. In het voorjaar kan dan indien
wenselijk weer worden teruggegaan naar het oude systeem.
Z. Hendriks: in Breda is een jaar Zwitsers gespeeld. Dit leidde tot weinig interesse en pas spanning op
het laatst. Daarom liever het huidige systeem handhaven.
W. Smeets onderschrijft dit en vindt de nadelen niet groot genoeg om het systeem aan te passen.
G. in ’t Veld merkt op dat het systeem wordt aangepast aan de mensen die verhinderd zijn.
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G. Munten kan zich hierbij aansluiten. Hij ziet de noodzaak voor verandering niet.
G. van Leipsig wil hierbij opmerken dat hij vaak in het buitenland is en daardoor dus buiten zijn
schuld niet aanwezig kan zijn.
G. Hovens: het grote voordeel van Zwitsers is dat alle aanwezigen kunnen spelen !
M. van der Lee: is groepen van 4 een idee ?
G. Hovens: alleen voor play-offs (zoals is gebeurd in groep 3).
Voorzitter A. Burgmans wil de discussie afsluiten en merkt op dat het nut van deze vergadering is dat
je voor- en tegenstanders van het voorstel kunt horen.
Het is niet de bedoeling dat dit voorstel op de jaarvergadering opnieuw ter discussie komt. De komende periode kan nog commentaar op het voorstel worden geleverd. Daarna is het aan het bestuur om
een keuze maken.
Hij wil daarom iedereen vragen zijn of haar standpunt kenbaar te maken.
Verder merkt hij op dat er een probleem was met de avondcompetitie. Dit is echter een systematisch
mankement.
W. Smeets vraagt of er niet één avondteam teruggetrokken kan worden.
A. Burgmans antwoordt dat dit moeilijk is omdat er veel spelers zijn die niet op zondag willen spelen.
6. Rondvraag
H. van Spijk vraagt in verband met de LiSB-vergadering a.s. zaterdag (24 april) hoe het standpunt van
onze club is t.a.v. het voorstel om de teamgrootte in de 1e klasse LiSB-competitie terug te brengen van
8 naar 6.
A. Burgmans antwoordt dat Venlo hierin geen duidelijk standpunt heeft. Het gaat hierbij vooral om de
kleinere clubs.
Verder is H. van Spijk ingenomen met het voorstel van onze club betreffende de procedure bij de
LiSB-competitie in geval van noodweer.
7. Sluiting
Om 22.00 sluit voorzitter A. Burgmans de vergadering onder dank aan de aanwezigen.
__________________________

INTERVIEW MET NIEUWE LEDEN: ALBERT HOUWEN

door Peter Smith

Wie is Albert Houwen?
Ik ben 60 jaar geleden geboren in Blerick en woon nu in de
wijk ’t Ven in Venlo. Sinds 5 jaar ben ik met pensioen (Functioneel Leeftijd Ontslag).
Waar heb je gewerkt?
Tot mijn achttiende heb ik bij Nedinsco in Venlo gewerkt en
daarna ben ik als vrijwilliger in dienst gegaan bij de Marechaussee. Na 6 jaar ben ik overgestapt naar de Koninklijke
Landmacht en daar heb ik bij de Logistieke Dienst tot mijn pensionering gewerkt.
Mijn grootste hobby in die tijd was atletiek, zowel als actieve
beoefenaar als trainer.
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Hoe ben je met schaken in aanraking gekomen?
Toen ik gelegerd was in Oirschot heb ik het schaken geleerd van een dienstplichtige sergeant
en hebben we een jaar lang tegen elkaar geschaakt. Na een jaar is dat gestopt.
Veel later, na mijn pensionering toen ik in ’t Ven ben gaan wonen, bleek er in mijn appartementengebouw een groepje schakers te zijn. Ans Strucks had het initiatief genomen en Wilma
Heger en Patricia van Boekhold erbij gehaald. Ans heeft mij toen ook erbij gevraagd.
Sindsdien spelen we met zijn vieren een competitie, om de twee weken. Omdat Ans, Wilma
en Patricia al lid waren van de Venlose schaakclub ben ik ook een paar avonden gaan kijken.
Vooral de sfeer bij de club beviel me goed waardoor ik besloot om me ook als lid aan te melden.
Ik kon nog net meedoen in de nacompetitie van groep 7 en ik heb gemerkt dat ik goed kan
meekomen.
Wat zijn wil je nog eens bereiken in het schaken?
Ik zou al heel tevreden zijn als ik een rating van 1300 zou halen.
________________
20e THEO VAN SPIJKTOERNOOI IN VENLO

door Bas van der Grinten

Op 11 april 2010 werd in Gemeenschapshuis D’n Dörpel in Venlo het 20e Theo van Spijk
Jeugd-GrandPrix-toernooi gespeeld. Het was traditioneel weer een heel gezellig en uitstekend
verlopen toernooi met 62 deelnemers, een lichte daling vergeken met vorig jaar (69).
Na een interessante strijd in de meeste groepen kon om 16.30 volgens planning de prijsuitreiking beginnen.
De categorieën E t/m H speelden net als vorig jaar weer in één groep, ditmaal met 23 deelnemers waarin 13 ronden Zwitsers werden afgewerkt.
Casper Kunowski (Ultimo Vero) werd de beste H-speler met de mooie score van 7 uit 13 in
deze zware groep. Zijn clubgenoot Brian Buijsers was de sterkste in de G-categorie met 6,5
punten. De F-categorie werd gewonnen door Toman Steenman (MSV-VSM) met 7,5 punten.
Yulian de Ridder (Leudal) had evenveel punten, maar net een half weerstandspunt minder.
In de E-categorie (en de totale groep) staken twee spelers er duidelijk bovenuit: Max Warmerdam (Tegelen) en Sang Nguyen (Helmond). Beiden haalden de prachtige score van 12 uit
13 en bleven daarmee liefst 3 punten voor op de concurrentie ! Omdat Max wat meer weerstandspunten verzamelde werd hij winnaar
in de E.
Vorig jaar was hij nog de sterkste in de F.
De D-categorie bestond net als vorig jaar uit 17 deelnemers en ook
hier werden 13 ronden Zwitsers gespeeld.
De derde plaats werd behaald door Luc Sol (Ultimo Vero) met 10,5
punt, evenveel als Freek Hegge (Tegelen) maar met één weerstandspunt meer. De strijd om de eerste plaats ging tussen Ashley Parren
(Leudal) en Wai Keung Liu (Venlo, zie foto links). Uiteindelijk
werd Ashley kampioen met de mooie score van 12 uit 13, een half
punt meer dan Wai.
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Ook spannend was het in de C-categorie met 15 deelnemers, waar 10 ronden Zwitsers werden
gespeeld.
Roy Maessen (Ultimo Vero) behaalde een mooie derde plaats met 7,5 punten, evenveel als
Naomi de Ridder (Leudal) maar met wat meer weerstandspunten.
Om de eerste plaats streden Mick Godding (MSV-VSM) en Derek-Jan Rahangmetan (Helmond). Uiteindelijk werd Mick kampioen met 8,5 punt en Derek-Jan tweede met 8 punt.
Ook Ruud van Meegen (Leudal) wist zijn titel
van vorig jaar in de A/B-groep met succes te
verdedigen. Hij scoorde in deze groep van 7
deelnemers 100% !
Een mooie tweede plaats was er voor Joris
Geene (MSV-VSM) op één punt achterstand.
Vorig jaar was hij nog winnaar in de E-groep !
De strijd om de verenigingsprijs ging zoals de
laatste jaren het geval tussen Leudal en
MSV-VSM. Ditmaal ging eerstgenoemde met
de hoogste eer strijken.
Mevrouw Diny van Spijk reikte na afloop de bekers uit. Verder was er zoals gebruikelijk
voor alle deelnemers een fraaie oorkonde en een leerzaam schaakboek, dankzij onze onvolprezen sponsor Van Spijk Uitgevers (in de persoon van Pascal van Spijk).
Met dank aan onze sponsor, deelnemers, Gemeenschapshuis D’n Dörpel en alle medewerkers
kunnen we weer terugkijken op een zeer geslaagd toernooi !

De datum voor volgend jaar is reeds vastgelegd: Zondag 3 april 2011 in D’n Dörpel.
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HEMELVAART 2010

door Piet Thijssen
Op donderdag 13 mei was de jaarlijkse denksportdag (lang geleden
denksportnacht) in LimianZ.
Bridgen, rikken, kruisjassen en het edele schaakspel werden intensief
beoefend. E waren 24 deelnemers, die elf ronden snelschaakten, 10
minuten per speler. Om 19.30 uur was het buffet, uitstekend verzorgd door de catering van LimianZ. Tot 22.00 uur werd er vrolijk
gespeeld en volgde de prijsuitreiking bestaande uit wijn en bonbons.
Onze dank gaat uit naar Els en Jo Stohr, die dit evenement elk jaar
weer opnieuw mogelijk maken.

Zie hieronder de eindstand.
Nr

Naam

Score

WP

SB

Rating

TPR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Gool, Henk van
Guddat, Joachim
Smith, Thijmen
Smeets, Wouter
Mulekom, Hans van
Schoeber, Peter
Lee, Marc van der
Thijssen, Piet
Senden, Sjef
Hovens, Geert
Laak, Jan op de
Jacobs, Johan
Hendriks, Zef
Veld, Gerard in 't
Kuntzelaers, Piet
Leenders, Hans
Schmitz, Willi
Leipsig, Ger van
Hoogt, Nico van der
Jacobitz, Karl
Vink, Ron
Blankertz, Harald
Wuts, Harrie
Timmermans, Peter

9,5
8,5
8
7
7
6,5
6,5
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
5
5
4,5
4,5
4
4
1,5
1

71
72
69,5
74
69,5
72,5
70
72
57
69,5
67
65
57
48
55,5
55
53,5
47
58
48
51,5
47,5
52
50

60,25
54,5
44,5
42,5
39,5
40,25
38,75
32
24
29,75
27,75
25,5
24
19,5
21,5
16,5
17
17
19,25
18,5
11
12,5
3,5
4,5

2173
2141
2113
1841
1833
2059
1843
1851
1710
1952
1789
1861
1618
1498
1545
1750
1732
1590
1800
1700
1645
1232
1294
1286

2231
2130
2064
2006
2008
1957
1929
1868
1731
1883
1870
1812
1721
1590
1656
1613
1600
1572
1660
1574
1488
1419
1238
1167
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Fotoimpressie van het Hemelvaarttoernooi
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VLAAIENTOERNOOI GESLAAGD door Piet Thijssen

Het Vlaaientoernooi op 5 juni in College Den Hulster is gewonnen door Désiré Fassaert uit
Nijmegen met de mooie score van 6 uit 7, waarmee hij op de concurrentie een punt voorsprong had.
Afgelopen drie jaar was hij hoofdwedstrijdleider bij het NK Jeugd in Den Hulster. Vandaag toonde hij als speler zijn
kwaliteiten.
Met 5 punten eindigden achter hem vier
spelers: Piet Thijssen, Jan op de Laak,
Geert Hovens en Stephan Thijssen.
Ondanks het hete weer waren toch 24
schakers op het toernooi afgekomen,
waaronder enkele jeugdspelers uit Tegelen.
Nr

Naam

Score

WP

SB

Rating

TPR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Fassaert, Désiré
Thijssen, Piet
Laak, Jan op de
Hovens, Geert
Thijssen, Stephan
Grinten, Bas van der
Leenders, Hans
Mulekom, Hans van
Hinzen, Jack
Meegen, Judith van
Kuntzelaers, Piet
Oosterbaan, Gerben
Wagemakers, Rick
Burgmans, Ad
Feenstra, Gina
Nieczyporowski, Miki
Rahawadan, Maria
Warmerdam, Max
Wuts, Harry
Feenstra, Yannick
Timmermans, Peter
Blankertz, Harald
Janssen, Thomas

6,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
2,0
1,0

30,5
29,5
28,0
27,0
26,5
30,5
29,0
28,5
27,0
26,5
22,5
24,5
23,5
23,5
18,5
27,0
25,5
18,0
16,0
20,5
20,5
25,0
19,5

25,50
20,50
17,00
16,00
17,50
15,00
15,50
14,00
11,25
14,75
11,25
9,00
13,25
8,00
5,50
9,00
8,00
4,50
3,00
5,00
4,50
5,50
0,00

1811
1851
1789
1952
1977
1912
1750
1833
1450
1254
1545
1532
1674
1604
0
807
1305
0
0
0
1286
1232
0

2101
1855
1831
1929
1870
1828
1756
1758
1633
1544
1450
1392
1431
1414
1306
917
1338
1217
1153
1317
1203
1275
1242

24

Jurriaans, Thomas

0,0

20,5

0,00

350

350

Er werden 7 ronden Zwitsers gespeeld met 20 minuten bedenktijd
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Het was een geslaagd en gezellig evenement !
Dit was ook te danken aan de uitstekende verzorging van de catering door Annemie Faassen en Diny van Spijk (zie
foto links), en de wedstrijdleiding bestaande uit Piet Thijssen en Rick Wagemakers.

.
Na afloop waren er uiteraard vlaaien voor diverse succesvolle en minder succesvolle deelnemers.
Volgend jaar (op 4 juni) staat alweer het 5e Vlaaientoernooi gepland, het eerste lustrum dus !

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

Heesakkers Sport
Bolwaterstraat 15-17

077-3517239
5911 GB Venlo
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ELO RATING VAN DE VENLOSE SCHAAKVERENIGING

door Ger van Leipsig

Het laatste ratingoverzicht van dit van dit seizoen, waarin alle interne en externe competieuitslagen zijn verwerkt.
De jeugdspelers vertonen de hoogste progressie, maar Sjors Clabbers spant de kroon.
Speler

progressie

beginstand

eindstand

Strijbos M

24

2275

2299

Montignies R

33

2159

Gool R van

20

Nabuurs M

Speler

progressie

beginstand

eindstand

Schmitz W

35

1674

1709

2192

Leenders H

15

1630

1645

2170

2190

Kappert D

-79

1714

1635

0

2158

2158

Vink R

43

1587

1630

Nabuurs J

37

2115

2152

Laat J de

36

1592

1628

Gool H van

-19

2127

2108

Braun E

-18

1645

1627

Guddat J

-13

2113

2100

Clabbers K

13

1600

1613

Schoeber P

10

2054

2064

Veld G in 't

-18

1628

1610

Smith T

60

1946

2006

Burgmans A

-13

1599

1586

Dirksen M

19

1980

1999

Jacobitz K

-43

1608

1565

Jansen J

11

1973

1984

Leipsig G van

-89

1652

1563

Rievers J

22

1951

1973

Lietz B

-49

1608

1559

Thijssen S

-20

1990

1970

Munten G

-13

1562

1549

Clevers E

0

1942

1942

Dael M

-14

1548

1534

Hovens G

11

1929

1940

Clabbers S

139

1359

1498

Everaars H

9

1915

1924

Jacobs B

-7

1475

1468

Boonen P

0

1918

1918

Oosterbaan G

37

1426

1463

Thijssen P

11

1876

1887

Kuntzelaers P

-11

1472

1461

Mertens F
Grinten B van
der

-6

1889

1883

Kuijpers T

-9

1469

1460

-16

1899

1883

Joosten JP

-22

1480

1458

Dierx G

0

1865

1865

Heemskerk F

-32

1488

1456

Jacobs J

0

1865

1865

Suurhoff H

0

1440

1440

Lee M van der

22

1824

1846

Gonsior R

-27

1361

1334

Laak J op de

25

1817

1842

Wuts H

-2

1300

1298

Hoogt N van der

-20

1854

1834

-23

1296

1273

Smeets W

22

1803

1825

Kempen J
Timmermans
P

7

1251

1258

Suilen W

61

1755

1816

Sordyl L

49

1100

1149

Mulekom H van

-15

1828

1813

Smith P

20

1118

1138

Faassen G

10

1763

1773

Boekhold P v

27

1033

1060

Borghouts H

-30

1789

1759

Verplakke J

-45

1038

993

Roberts R

-42

1772

1730

Houwen A

-9

1000

991

Spijk H van

3

1727

1730

Heger W

-6

960

954

Hendriks Z

46

1675

1721

Strucks A

-90

961

871
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J E U G D door Bas van der Grinten
AGENDA







6 t/m 14 aug
11september
19 september
23 oktober
28 november
27t/m 30 dec

Open Jeugdkampioenschap van Nederland in Hengelo
Start van de lessen in het Ald Weishoes
2e Herfsttoernooi GP Jeugd in Tegelen
Hutton-toernooi voor jeugdteams te Helden
DSM jeugdtoernooi GP Jeugd, Sittard
Pers. Jeugd Kampioenschappen van Limburg, Maastricht

MEDEDELINGEN
 Vergeet niet onze verenigings-site www.venlose-sv.nl te bezoeken met onder meer veel
leuke verslagen en foto’s.
SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE
Instructeurs:
Florens Cals
tel. 077-3517993
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

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

EXAMENS STAPPENMETHODE ALD WEISHOES OP 28 MEI 2010
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ONTMOETING JEUGD-SENIOREN IN CLUBLOKAAL LIMIANZ
op 29 april 2010
Op de mooie en warme avond van 29 april
vond in clublokaal LimianZ de traditionele
ontmoeting Jeugd-Senioren plaats. Helaas was
het aantal jeugdigen wat klein zodat enkele
senioren werden "ingelijfd" bij het jeugdteam.
Zo kon er toch een leuke wedstrijd aan 8 borden worden gespeeld.
In de eerste ronde bleken de senioren nog wat
sterker (3,5-4,5) maar de tweede ronde sloeg
de jeugd met dezelfde cijfers terug.
Daarmee kwam de eindstand dus op 8-8 !

Met name Inge Rijk (zie foto links) behaalde
een knappe prestatie door tegen Martin Dael
gelijk te spelen.

De gedetailleerde uitslagen:
JEUGD - SENIOREN
Nico van der Hoogt - Piet Thijssen
Geert Hovens - Jan op de Laak
Wouter Smeets - Ron Vink
Ad Burgmans - Zef Hendriks
Ger van Leipsig - Hans Leenders
Peter Smith - Piet Kuntzelaers
Wai Keung Liu - Henk Suurhoff
Inge Rijk - Martin Dael

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

UITNODIGING : Algemene ledenvergadering op donderdag 26 augustus 2010
in ons clublokaal LimianZ (Kaldenkerkerweg 182b)
Aanvang: 20.15
AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de algemene vergadering d.d. 27-8-2009 (zie Vizier nr. 1 van dit seizoen)
4. Notulen van de voorjaarsvergadering d.d. 22-4-2010 (zie elders dit Vizier)
5. Jaarverslag secretaris (zie elders dit Vizier)
6. Jaarverslag wedstrijdleider (zie elders dit Vizier)
7. Prijsuitreiking Interne Competitie
8. Jaarverslag penningmeester / Verslag kascommissie
9. Jaarverslag jeugdleider (zie elders dit Vizier)
10. Voorstel begroting 2010-2011
12. Indeling externe en interne competitie 2010-2011
13. Schaakinstructie
14. Materiaaloverzicht
15. Verkiezing bestuur
16. Verkiezing kascommissie
17. Rondvraag en sluiting
Toelichting op de agenda :
ad 14 Materiaaloverzicht zie elders dit clubblad
ad 15 Voorzitter A. Burgmans is aftredend en herkiesbaar.
De bestuursleden B. van der Grinten, G. Hovens en P. Thijssen zijn aftredend en
herkiesbaar.
ad 16 In de kascommissie hadden dit jaar zitting de heren J.P. Joosten (2e keer) en
P. Kuntzelaers (1e keer). Reservelid was de heer F. Heemskerk.
________________
JAARVERSLAG SECRETARIS VENLOSE SCHAAKVERENIGING
AUGUSTUS 2009 - JULI 2010
1. Ledenbestand / personalia
Het aantal seniorleden is na jaren van stijging nagenoeg constant gebleven.
Helaas is het aantal jeugdleden (met name de laatste maanden) fors afgenomen.
Overzicht :
Juli 2010
77
Totaal
Senioren 61
16
Jeugd

Juli 2009
85
62
23

Juli 2008
79
57
22

41

Juli 2007
77
52
25

Juli 2006
68
45
23

Op 23 november overleed helaas ons dierbare medelid Ine Wuts na een langdurige
ziekte op 63-jarige leeftijd. Zij werd (samen met echtgenoot Harry) lid van onze club
in 1983.
Lange tijd heeft ze met veel genoegen meegedaan aan onze clubcompetitie.
Daarnaast was ze vaak actief op toernooien, met name het Nunhems Zadentoernooi.
Zij was een hartelijk persoon met veel belangstelling voor de mensen om haar heen.
Van het grote jubileumtoernooi in 2000 in De Maaspoort (bij ons 75-jarig bestaan)
heeft zij een prachtig fotoboek samengesteld.
2. Vergaderingen / Bestuur
De algemene vergadering op 27 augustus 2009 in Stadion De Koel werd goed bezocht met 27 leden. Naast de gebruikelijke punten werd Bas van der Grinten benoemd tot erelid en nam Marc van der Lee na 11 jaar afscheid als redacteur van het
clubblad.
Bij de voorjaarsvergadering op 22 april in LimianZ was de opkomst ook prima met 29
aanwezigen. Hierbij werd voornamelijk van gedachten gewisseld over een nieuwe
opzet van de interne competitie (opgesteld door Geert Hovens).
Bestuurssamenstelling tijdens het afgelopen seizoen:
Voorzitter:
Ad Burgmans
Secretaris en jeugdleider:
Bas van der Grinten
Penningmeester (en vice-voorzitter): Piet Thijssen
Wedstrijdleider:
Geert Hovens
Het bestuur vergaderde zoals gebruikelijk elke twee maanden.
3. Resultaten bij toernooien elders
 Egbert Clevers won net als het jaar daarvoor het snelschaaktoernooi van de Blerickse Schaakvereniging op 7 september.
 Thijmen Smith en Bas van der Grinten namen deel aan het Open Kampioenschap
van Wenen van 15 t/m 23 augustus 2009 met totaal meer dan 600 deelnemers.
Thijmen haalde in dit zeer sterke veld een fraaie score van 5,5 uit 9.
Bas moest het doen met 1,5 uit 8.
 Bij het Hyfass-toernooi in Bergen op 3 oktober waren diverse leden van ons van
de partij.
 Aan het Open LK snelschaken voor teams op 11 oktober in Roermond nam met
bescheiden resultaat een Venloos team deel bestaande uit Henk van Gool,
Stephan Thijssen, Jan op de Laak en Bas van der Grinten.
 Hans Leenders won de C-groep (met 8,5 uit 9) van een groot toernooi in Praag
van 24 t/m 30 oktober.
 Begin november nam Geert Hovens weer deel aan het open toernooi in Bad
Wiessee in Beieren. Zijn score was 5 uit 9.
 Joep Nabuurs won net als vorig jaar het open snelschaakkampioenschap van
Noord-Limburg in Horst op 2 januari. Guido Faassen wist groep 3 te winnen. Verder waren er nog diverse spelers van onze club.
 Bij de weekend-vierkampen van het Corustoernooi in Wijk aan Zee
(15 t/m 17 januari) was weer een groot aantal van onze leden van de partij.
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 Bij het zeer sterk bezette Open Noord-Limburgse Rapidkampioenschap in Blerick
op 21 februari behaalde Henk van Gool een fraaie gedeelde 2e plaats met 5 uit 7
(samen met grootmeester Daniel Fridman).
 Aan het grote open toernooi van Capelle la Grande in februari hebben Thijmen
Smith, Marieke Dirksen en Joep Nabuurs met redelijk succes deelgenomen.
 Het 30e Nunhems Zadentoernooi in maart werd gewonnen door Maarten Strijbos
die daarmee Peter Schoeber opvolgde. Peter Timmermans won groep M. Verder
waren er nog diverse Venlose deelnemers.
 Bij het 4e ENCI Limburg Open in Maastricht tijdens Pinksteren (21 t/m 24 Mei) waren weer enkele Venlose spelers van de partij in Groep A:
32e Mart Nabuurs
4 (7)
e
51 Joep Nabuurs
3,5
e
54 Henk van Gool 3,5
68e Thijmen Smith 3
 Aan het 2e Nettetal Open in de Werner Jaegerhalle in Lobberich van 3 t/m 11 juli
(georganiseerd door ons lid Jürgen Daniel) namen 4 leden deel:
6e Henk van Gool
6 (9)
e
16 Piet Boonen
5,5
e
29 Bas van der Grinten 4,5
67e Peter Timmermans met
1
4. Interne, externe competitie en clubtoernooien
Zie hiervoor het afzonderlijke verslag van de wedstrijdleider.
De belangrijkste gebeurtenis was uiteraard het kampioenschap van het eerste team
en promotie naar de eerste klasse KNSB !
5. Jeugdzaken
Zie jaarverslag jeugdleider
6. Clubblad VSV-Vizier / website
Onder de nieuwe hoofdredacteur Peter Smith (bijgestaan door Ron Vink en Zef Hendriks) zijn er dit seizoen weer vijf fraaie edities verschenen.
Het drukwerk werd evenals vorig jaar verzorgd door Xerox in Venlo, dankzij bemiddeling van Ger van Leipsig.
Onze website is verder ontwikkeld en er staan inmiddels vele (toernooi)verslagen,
uitslagen en foto’s op. Ook is de berichtgeving up to date. Zie www.venlose-sv.nl .
7. Schaakinstructie
Voor het vierde seizoen hebben Rudi van Gool en Stephan Thijssen in twee perioden
instructies verzorgd op donderdag van 19.00 tot 20.00 in ons clublokaal.
De belangstelling hiervoor was weer behoorlijk, er waren ook diverse deelnemers van
omliggende verenigingen.
Tot slot dank aan allen die zich het afgelopen seizoen hebben ingezet voor onze vereniging.
Bas van der Grinten, secretaris
5 augustus 2010
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Jaarverslag wedstrijdleider

door Geert Hovens

Im mijn 2e seizoen als wedstrijdleider zette de groei van het ledenbestand verder
door.
We starten in september dan ook met maar liefst zeven groepen en maar liefst 46
deelnemers. De laatste groep bestond met name uit schakers, die door Henk Suurhoff waren klaargestoomd om competitie te gaan spelen. Een gouden greep!.
Groep 1 telde maar liefst vier personen die erg aan elkaar gewaagd waren. Thijmen
Smith, Henk van Gool, Joop Jansen en Maarten Strijbos maakten er een spannende
eerste cyclus van, met Maarten als uiteindelijke winnaar met een halfje meer dan
Henk en Joop. Nico van de Hoogt slaagde erin 2,5 punt bij elkaar te schrapen, maar
dit was niet genoeg voor handhaving.
In de tweede groep kende uw wedstrijdleider een uitstekende start om pas in de
tweede helft van de cyclus het iets rustiger aan te doen. In de voorlaatste ronde kon
Bas van der Grinten met een overwinning nog langzij komen, maar slaagde daar niet
in. Geert werd zo onbedreigd eerste. Jan op de Laak scoorde hier te weinig om nog
een cyclus in groep 2 te spelen.
In groep 3 was het een lange strijd tussen jongeling Willem Suilen en senior Huub
Borghouts. Willem won eenmaal de onderlinge wedstrijd en dat was genoeg voor de
titel. Dick Kappert was met 1,5 punt rode lantaarndrager.
Zef Hendriks kwam na een jaar Breda weer terug in Venlo en – veni, vidi, vici – won
de vierde groep. Voor Karl Jacobitz waren de druiven zuur met de laatste plaats.
In groep 5 won John de Laat met een score van 7,5 punt vrij overtuigend. Freek
Heemskerk moest erkennen dat deze groep iets te hoog gegrepen was en werd laatste.
Gerben Oosterbaan zegevierde in groep 6, ook hij scoorde 7,5 punt. Hier degradeerde niemand omdat Wout Ludema zich helaas wegens studie moest terugtrekken.
Sjors Clabbers luisterde zijn debuut bij de senioren op met een klinkende titel en 8
overwinningen. Wilma Heger kon wegens ziekte de competitie niet afmaken.
Kerstgongschaak
Ditmaal was de Kromme Schuuver de lokatie. Er waren veertien deelnemers, verdeeld over twee groepen. Stephan Thijssen bleef ongeslagen in groep 1, Jan op de
Laak werd 2e.
Groep 2 werd een prooi voor Piet Kuntzelaers, vóór Hans Leenders.
Tweede cyclus
Met enkele mutaties kenden we met 45 deelnemers ook weer een uitstekende bezetting van de clubavond. Iets om trots op te zijn!
In groep 1 liet Maarten Strijbos ditmaal er geen gras over groeien en gunde zijn tegenstanders slechts twee remises. Zodoende werd hij opnieuw clubkampioen.
In de 2e groep waren de deelnemers goed tegen elkaar opgewassen. Uiteindelijk
kwam Hans Everaars als winnaar bovendrijven. Groep 3 werd beslist door middel van
play-off wedstrijden. Jan op de Laak toonde zich de sterkste. Hans Leenders won de
titel in groep vier met een half puntje meer dan Gerard in ’t Veld.
Na een spannende strijd in groep 5 ging Kim Clabbers met 6,5 punt met de titel heen,
voor Ron Vink met 6 punt. Sjors Clabbers liep na zijn kampioenschap in de 1e cyclus
ook ditmaal fluitend door groep 6. Na de play-off in groep 7 bleek Jos Kempen de
sterkste.
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Externe competitie
Het eerste team, uitkomend in de 2e klasse KNSB, kon ditmaal vaak met het sterkste
team voor de dag komen en scoorde de ene na de andere zege. Na zes wedstrijden
en evenveel zeges ging het mis tegen Veenendaal. Desalniettemin had het team onder leiding van Henk van Gool nog altijd twee punten voorsprong. In de voorlaatste
match versloeg het team DJC en had daardoor genoeg aan een gelijkspel op de laatste dag. Ondersteund dor een schare supporters scoorde het eerste in Utrecht echter
wederom de volle buit en kon zo de kampioensvlag hijsen. Op naar de 1e klasse!
Het leek meer op een film van Hitchcock: het seizoen van Venlo-2. Alleen theoretisch
en niet op eigen kracht kon het degradatiespook nog de laan worden uitgestuurd.
Maar de goden waren ons gunstig gezind: Leudal versloeg Pionneke 2 en Btunssum
handhaafde zich in de 3e klasse KNSB. Met de schrik vrij!
Venlo 3 deelde zowat in de malaise van het tweede door slechts het zwakke De
Zwarte Pionnen uit Roermond voor zich te houden.
Tenslotte het dapperste team van Venlo: Venlo 4! Qua ervaring nog zo groen als een
blaadje, maar voor niemand bang. Wie zeurt er nog over punten dan!
De teams die deelnamen aan de avondcompetitie konden ditmaal geen gooi doen
naar het kampioenschap. Blerick zette beide viertallen met 3-1 aan de kant en greep
de titel.
Limianz Rapid
Op zaterdag 20 maart vond het jaarlijkse Rapid-toernooi plaats, met 47 deelnemers
iets minder bezet dan vorig jaar. In categorie A legde Henk van Gool met maar liefst
7 uit 7 beslag op de titel, voor Alexander Sokalsky met vijf punt. Narcis Sofic, Geert
Hovens en Vladimir Vovchik deelden de plaats 3-5. In de B-catergorie waren het de
Brabanders Nol Heinemans (1e), Harm Fortuin en Frans Voets (2e en 3e) die de prijzen verdeelden. Kim Clabbers en Jan op de Laak werden 4e en 5e.
Rabobank Open
Zeer verheugend was het feit dat het aantal deelnemers van vorig zelfs nog werd
overtroffen met 47 deelnemers in totaal. Henk van Gool wankelde in ronde vier, maar
maakte verder geen fout meer en met 6,5 punt prolongeerde hij zijn titel. Bas van der
Grinten en Piet Thijssen werden 2e en 3e. In de ratingcategorie tot 1800 won Willem
Suilen de titel met 4½ punt voor Jan op de Laak, Jos Rongen en Willy Schmitz.
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Indeling externe en interne competitie 2010-2011
Naam

rating
15-7

ext zaterdag

Naam

rating
15-7

ext zondag

Strijbos M
Montignies
R

2299

ja

Jansen J

1984

reserve

2192

ja

Rievers J

1973

ja

Gool R van

2190

ja

Thijssen S

1970

Nabuurs J

2152

ja

Hovens G

Gool H van

2108

ja

Guddat J

2100

Schoeber P
Smith T
Montignies
O

team

Naam

rating
15-7

ext avond

Jansen J

1984

ja

2

Hovens G

1940

reserve

ja

2

Thijssen P

1887

reserve

1940

ja

2

Laak J o/d

1842

ja

Everaars H

1924

reserve

Smeets W

1825

ja

ja

Boonen P

1918

reserve

Borghouts H

1759

reserve

2064

ja

1887

ja

2

Roberts R

1730

ja

2006

ja

Thijssen P
Grinten B
v/d

1883

ja

2

Spijk H van

1730

reserve

2000

ja

Mertens F

1883

reserve

Hendriks Z

1721

reserve

Dirksen M

1999

reserve

Jacobs J

1865

reserve

Leenders H

1645

ja

Jansen J

1984

reserve

Lee M v/d

1846

ja

2

Kappert D

1635

ja

Thijssen S

1970

reserve

Hoogt N v/d

1834

ja

2

Vink R

1630

ja

Hovens G

1940

reserve

Smeets W

1825

ja

2

Laat J de

1628

reserve

Everaars H

1924

reserve

1816

ja

2

ja

1918

reserve

1813

ja

2

Veld G in 't
Leipsig G
van

1610

Boonen P

Suilen W
Mulekom H
van

1563

ja

Thijssen P
Grinten B
v/d

1887

reserve

Faassen G

1773

ja

2

Lietz B

1559

ja

1883

reserve

Roberts R

1730

reserve

Munten G

1549

ja

Mertens F

1883

reserve

Hendriks Z

1721

reserve

1534

reserve

Jacobs J

1865

reserve

Vink R

1630

reserve

Dael M
Timmermans
P

1258

reserve

Smeets W
Mulekom H
v.

1825

reserve

Laat J de

1628

ja

1813

reserve

Clabbers K

1613

reserve

Faassen G

1773

reserve

Veld G in 't

1610

ja

3

Roberts R

1730

reserve

Burgmans A

1586

ja

3

Hendriks Z

1721

reserve

Jacobitz K

1565

reserve

Clabbers S

1498

ja

3

Jacobs B
Heemskerk
F

1468

ja

3

1456

reserve

3

Kempen J
Timmermans
P

1273

reserve

1258

ja

Smith P

1138

ja

4

Verplakke J

993

ja

4

Houwen A

991

reserve

Strucks A

871

ja
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JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE VSV AUGUSTUS 2009- JULI 2010
We mogen weer terugzien op een goed geslaagd seizoen met vele activiteiten, waaronder het Jeugdkampioenschap van Limburg (zie onder).
De jeugdcommissie was als volgt samengesteld:
Instructeurs Ald Weishoes:
Begeleiding competitie Ald Weishoes:
Extern wedstrijdleider jeugd:
Jeugdleider:

Axel Plate, Florens Cals, Kim Clabbers,
Sjors Clabbers, Henk Suurhoff
(Vacature)
Jacques Faassen
Bas van der Grinten

Aan het begin van het seizoen waren er wat zorgen over de beschikbare instructeurs
(mede door het wegvallen van Paul van der Ven). Gelukkig loste dit probleem zich op
door de komst van Florens Cals en Sjors Clabbers.
De instructies en competitie in het Ald Weishoes verliepen over het algemeen weer
naar wens. Helaas is wel het aantal jeugdleden teruggelopen (zie tabel hieronder).
Ook afgelopen seizoen zijn er weer diverse diploma’s behaald:
Op 19 december in het Ald Weishoes:
Stap 1: Gino Driessen, Jasper Adriaans
Stap 3: Jasper Hendrickx
Stap 4: Victor Peeters
Stap 5: Sjors Clabbers
Op 29 mei in het Ald Weishoes:
Stap 2: Famke Kovacs, Inge Rijk
Stap 3: Miki Nieczyporowski
Examinator was op beide dagen weer Ad Burgmans, waarvoor nogmaals dank.
De verdeling van de jeugdleden over de stappen was als volgt:
Juli 10
Jan 10 Juli 09
Stap 1 : 2
3
4
Stap 2: 2
5
5
Stap 3 : 2
2
5
Stap 4 : 4
3
3
Stap 5 : 1
1
1
Overig
4
5
4
Totaal: 15
19
22
De competitie in het Ald Weishoes kende de volgende groepswinnaars:
Najaar:
Groep 2: Famke Kovacs Groep 1: Victor Peeters
Voorjaar: Groep 2: Famke Kovacs Groep 1: Jasper Hendrickx
De bekers werden uitgereikt bij de slotmiddag op 17 juli.
Hierbij nogmaals gefeliciteerd !
Onze club organiseerde in Collge Den Hulster van 27 t/m 30 december 2009 het
Jeugdkampioenschap van Limburg.
47

Mede door de vele medewerkers en de fraaie accommodatie werd het een zeer geslaagd toernooi, dit tot volle tevredenheid van deelnemers en bezoekers !
Totaal waren er 61 deelnemers (waarvan 7 van onze club): 14 in groep A/B, 16 in
groep C, 18 in groep D en 13 in groep E t/m H.
Egbert Clevers behaalde door zijn overwinning in groep A zijn elfde titel !
De gedeeltelijke eindstanden:
Cat. A/B: 1e Egbert Clevers (Venlo), 2e Ruud van Meegen (Leudal),
3e Thijmen Smith (Venlo), 6e Guido Faassen (Venlo),
12e Sjors Clabbers (Venlo)
Cat. C:
1e Tim Yue (MSV-VSM), 2e Naomi de Ridder (Leudal),
3e Hidde Dijkstra (GESS)
Cat. D:
1e Joris Geene (MSV-VSM), 2e Judith van Meegen (Leudal)
3e Freek Hegge (Tegelen), 4e Wai Keung Liu (Venlo),
17e Famke Kovacs (Venlo), 18e Inge Rijk (Venlo)
Cat. E-H: 1e Ischa Hoornstra (MSV-VSM), 2e Max Warmerdam (Tegelen),
3e Siem van Dael (Leudal), 4e Yannick Feenstra (Tegelen)
Bij het Open NK teamschaken in Mierlo op 27 september behaalde het Venlose team
in de A/B-groep een prachtige gedeelde derde plaats. Voor dit resultaat zorgden Egbert Clevers, Thijmen Smith, Guido Faassen en Marina van Vliembergen.
Aan het 20e Theo van Spijktoernooi op 11 april in de Dörpel namen 62 spelers deel,
waarvan 9 van onze club.
De winnaars waren:
Cat. A/B: Ruud van Meegen (Leudal)
Cat. F: Tomas Steenman (MSV-VSM)
Cat. C: Mick Godding (MSV-VSM)
Cat. G: Brian Buijssers (Ultimo Vero)
Cat. D: Ashley Parren (Leudal)
Cat. H: Casper Kunowski (Ultimo Vero)
Cat. E: Max Warmerdam (Tegelen)
De verenigingsprijs werd evenals vorig jaar gewonnen door Leudal.
Nogmaals hartelijk dank aan onze sponsor Van Spijk Uitgevers uit Venlo, die wederom extra prijzen voor alle deelnemers beschikbaar stelde in de vorm van mooie boeken !
Aan de andere toernooien van de Grand-Prix-cyclus van de LiSB
(Tegelen, DSM, Ultimo Vero, Reuver) deden diverse van onze jeugdleden mee.
In de eindstand eindigden Miki Nieczyporowski en Wai Keung Liu op de derde plaats
in resp. categorie E en D. Sjors Clabbers werd winnaar in categorie A !
Het Vierkant (Blerick, Horst, Schaakvelden, Venlo) organiseerde onder leiding van
Jan Doornenbal en Eddy van Vliembergen weer de regiocompetitie (5 ronden).
De eerste ronde op 3 oktober en laatste ronde (met aansluitende prijsuitreiking) op
13 maart vonden plaats in het Ald Weishoes.
Het seizoen werd traditioneel afgesloten met een geslaagde slotmiddag op 17 juli in
het Ald Weishoes. Ditmaal werd een simultaan gegeven door Sjors Clabbers (bijgestaan door Florens Cals). Nogmaals dank hiervoor !
Na afloop werden de prijzen van de competitie (bekers) uitgereikt.
Zoals gebruikelijk waren er weer twee ontmoetingen Jeugd-Senioren.
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Op 10 december werd het 7-3 voor de senioren en op 29 april was het gelijk: 8-8.
Helaas was de opkomst van de jeugd hierbij wat minder dan afgelopen jaren (waardoor enkele senioren het jeugdteam moesten versterken).
Daarom zal de komende ontmoeting (op 13 november) plaatsvinden in het Ald
Weishoes.
Tot slot dank aan de jeugdcommissie en alle anderen die zich hebben ingezet voor
het jeugdschaak.
Bas van der Grinten, Jeugdleider
5 augustus 2010
Financiëel overzicht V.S.V. per 31-07-2010
2008-2009
werkelijk

2009-2010
werkelijk

2009-2010
begroot

2010-2011
begroot

Contributies
Rente
Verkoop materialen
Vergoeding KNSB
Advertenties, abonnementen
Kiengeld
Giften
Verhuur "levend" schaakspel
Sponsoring en inleg diverse
toernooien

4.886,13
178,70
30,00
15,00
1.541,00
130,00
1.490,00

4.874,88
134,38
70,00
1.541,00
199,42
207,56
1.606,00

4.810,00
150,00
40,00
100,00
1.540,00
100,00
1.360,00

4.680,00
120,00
30,00
1.540,00
180,00
150,00
1.540,00

Inkomsten senioren

8.270,83

8.633,24

8.100,00

8.240,00

Contributies
Bijdrage boeken
Bijdrage training
Subsidie gemeente/provincie
Van Spijk toernooi inleg
Van Spijk toernooi sponsoring
Bijdrage/inleg LiSB PKL jeugd

1.057,50
60,00
864,00
182,00
265,00
-

810,00
60,00
879,00
162,00
215,00
1.832,00

1.080,00
80,00
860,00
180,00
250,00
500,00

765,00
50,00
860,00
170,00
215,00
-

Inkomsten jeugd

2.428,50

3.958,00

2.950,00

2.060,00

Totaal inkomsten

10.699,33

12.591,24

11.050,00

10.300,00

Inkomsten
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Uitgaven
Contributie LiSB
Inschrijfgeld LiSB/KNSB
Extra kstn 1e team
Prijzen interne etc.
Reiskosten
Administratie + bankkstn
Bestuurskosten
Representatie
Internetsite
Clubblad
Zaalhuur Limianz/Wilhelmina
Materiaalverzekering/kosten
Afschrijving materialen
Kamer van Koophandel
Promotie en werving
Kosten diverse toernooien

2.166,25
243,28
381,99
666,50
117,76
79,50
727,30
468,52
451,81
1.351,00
94,21
170,00
26,14
10,00
1.510,60

2.458,88
284,00
278,53
554,82
193,77
81,00
810,38
190,42
570,90
1.351,00
124,79
170,00
26,14
195,00
1.701,72

2.200,00
280,00
370,00
700,00
100,00
100,00
500,00
400,00
500,00
1.350,00
100,00
320,00
40,00
50,00
1.500,00

2.340,00
300,00
500,00
410,00
600,00
180,00
100,00
600,00
200,00
600,00
1.400,00
100,00
160,00
40,00
100,00
1.770,00

Uitgaven senioren

8.464,86

8.991,35

8.510,00

9.400,00

429,89
96,81
111,94
144,86
28,85
71,70
227,00
415,50
-

566,77
64,50
74,09
120,00
19,75
78,15
227,00
458,95
1.726,95

460,00
100,00
120,00
150,00
50,00
30,00
50,00
100,00
230,00
50,00
450,00
750,00

400,00
100,00
80,00
150,00
50,00
30,00
30,00
100,00
230,00
50,00
450,00
-

Uitgaven jeugd

1.526,55

3.336,16

2.540,00

1.670,00

Totaal uitgaven

9.991,41

12.327,51

11.050,00

11.070,00

707,92

263,73

Contributie LiSB
Inschrijfgelden
Lesmaterialen
Prijzen
Reiskosten
Materialen
Vergadering en diploma's
Representatie, nevenactiviteiten
Zaalhuur Ald Weishoes
Training en cursus
Van Spijk toernooi
PKL jeugd dec. 2009

Resultaat

-

Toelichting:
Dit jaar sluiten we af met een overschot van € 263,73.
Totale inkomsten waren € 209,24 hoger, terwijl de totale uitgaven € 300,56 hoger waren als begroot.
Dit is exclusief de inkomsten en uitgaven voor het PJKL 2009.
Meevallers:
Meer ontvangen verhuur levend schaakspel: € 207,56
Meer ontvangen sponsoring en inleg toernooien: € 246,00
Tegenvallers:
Meer uitgegeven representatie: € 310,38
Meer uitgegeven contributie LiSB senioren + jeugd: € 365,65

50 en aspiranten € 45,00,
Contributie 2011 blijft ongewijzigd; senioren € 90,00, junioren
dubbelleden senioren € 45,00 per jaar.

770,00-

BALANS per 31-07-2010

2009

ACTIVA
Schaakklokken
Te vorderen contributie
Overige vorderingen

2010

Euro

Euro

270,00
1.586,25
1.051,50

307,00
1.537,00
1.051,50

Liquide middelen
ABN-AMRO
ABN-Spaarrek
Giro
Rabobank
Kas
Kruisposten

981,09
6.230,56
106,07
649,71
56,41
-

Totaal bezittingen

1.113,00
6.943,94
352,07
552,49
1,52
8.023,84

8.963,02

10.931,59

11.858,52

PASSIVA

Te betalen kosten:
Lisb
Diverse kosten
Huur Ald Weishoes
Huur Limianz
Clubblad
Prijzen int comp + zomert.

660,00
442,50
454,00
588,00
75,00
370,00

752,87
818,83
681,00
588,00
150,00
370,00
2.589,50

Contributies vooruitontvangen
Voorziening oninbare contributie
Eigen vermogen
Eigen vermogen beginsaldo
Resultaat lopend jaar

Totaal schulden + eigen vermogen

3.360,70

18,00
90,00

7.526,17
707,92

-

8.234,09
263,73
8.234,09

8.497,82

10.931,59

11.858,52
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Materiaaloverzicht VSV in Feestzalen LimianZ per 05-08-2010:
2008

2009

2010

32

27

32

3

3

3

Stukken hout, in houten kistje

13

13

13

Stukken hout, in plastic doos

11

11

9

Stukken hout en oud, in houten kistje

5

5

5

Klokken Garde of vergelijkbaar (analoog)

7

3

3

Klokken BHB klein formaat (analoog)

1

1

1

Klokken DGT

18

18

18

Klokken DGT-XL

11

11

11

Klokken DGT-2010

1

1

6

Klokken DGT easy gametimer

0

1

1

DEMO Bord + stukken magnetisch

1

1

1

Mededelingenbord + standaard

1

1

1

Schaakborden (met sponsorplaquette)
Schaakborden hout, oud
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