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KINHOUDK
Programma t/m juni 2012
Personalia / mededelingen
Venlo 1 – Vianen DVP 6e ronde KNSB
DJC – Venlo 1 zevende ronde KNSB
Venlo 2 – Dubbelschaak ’97 zesde ronde KNSB
HMC3 – Venlo 2 zevende ronde KNSB
Boeb’s Column: waarom naar de schaakclub?
Henk van Gool en Bram Brasse winnen Limianz 2012
Interne ELO rating
Interne competitie
Jeugd pagina en agenda
Ledenlijst

Piet Thijssen
Redactie
Henk van Gool
Henk van Gool
Nico van der Hoogt
Nico van der Hoogt
Boeb Jacobs
Piet Thijssen
Ger van Leipsig
Geert Hovens
Bas van der Grinten
Bas van der Grinten

KPROGRAMMAK
april 2012
12-apr-12
15-apr-12
19-apr-12
21-apr-12
22-apr-12
23-apr/27 apr
26-apr-12
29-apr-12
mei 2012
03 mei-12
10 mei-12
11-mei-12
17 mei-12
24 mei-12
25 mei-12
26 mei-12
27 mei-12
28 mei-12
31 mei-12
juni 2012
02 juni-12
07 juni-12
14 juni-12
21 juni-12
28 juni-12

do.
zo.
do.
za.
zo.
do.
zo.

interne competitie
22e Theo van Spijktoernooi GP Jeugd
interne competitie
9e ronde KNSB-bondscompetitie
7e ronde LiSB-bondscompetitie
3e ronde LiSB Rapid
Voorjaarsvergadering
Koniginnetoernnooi

za.
do.
vr/zo
do.
do.
vrij.
za.
zo.
ma.
do.

Jeugd-Senioren
Rabo Open Kampioenschap Venlo
3e WLC Weekendtoernooi
Hemelvaarttoernooi
Rabo Open Kampioenschap Venlo
Limburg Open
Limburg Open
Limburg Open
Limburg Open
Rabo Open Kampioenschap Venlo

Ald Weishoës

za.
do.
do.
do.
do.

Vlaaientoernooi Den Hulster
Rabo Open Kampioenschap Venlo
Rabo Open Kampioenschap Venlo
Rabo Open Kampioenschap Venlo
Rabo Open Kampioenschap Venlo

Venlo

Venlo
DSC Delft 1-V1 en D4 Oosterhout-V2
HSDV-Venlo 3 en Gess3-Venlo 4

Blerick

Eindhoven
Venlo
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht

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. : 10 mei 2012 
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KPERSONALIAK
Aangemeld
Afgemeld
Nieuw e-mailadres

* Geen aanmeldingen
* Ans Strucks
* Jos Rievers jos.rievers@online.de
Davood Esmati: davood1@live.nl

KMEDEDELINGENK
 Kim Clabbers, onze columnist uit de Oekraïne, stuurde ons het volgende bericht: “Eind
april zit mijn werk er hier op en kom ik weer ouderwets schaken in LimianZ!”
 Venlo 1 had de ambitie om kampioen te worden, zodat de degradatie uit de eerste klasse
KNSB van verleden jaar weer ongedaan gemaakt zou worden. Door nederlagen tegen
Veldhoven, Vianen en Voerendaal 2 heeft Venlo geen kans meer op het kampioenschap.
 Venlo 2 strijdt dit jaar in de derde klasse van de KNSB. Na de 7e ronde staat Venlo met 4
matchpunten op de derde laatste plaats. Klassebehoud is de doelstelling.
 Venlo 3 speelt in de eerste klasse van de LiSB. Na 6 rondes heeft Venlo nog 0 punten. In
de slotronde wordt tegen HSDV om de degradatie gespeeld.
 Venlo 4 heeft in de zesde ronde tegen DJC5 zijn eerste matchpunt behaald in drie jaar.
Door winst op GESS3 in de slotronde kan Venlo nog van de laatste plaats afkomen.
 Op 4 maart vond het Open Noord-Limburgse Rapidkampioenschap plaats in Blerick.
Joep Nabuurs behaalde in de eindrangschikking de 4e plaats. Van onze club was een grote
delegatie aanwezig, waaronder Bas van der Grinten, Peter Schoeber, Jan op de Laak, Hans
Leenders en Albert Houwen.
 Voor de 32e keer werd op 17 maart is het Nunhems Zaden toernooi gehouden. In poule
E behaalde Piet Kuntzelaers een fraaie 3e plaats.
 Op 24 maart is in Venlo het LimianZ Rapidtoernooi gehouden. In Groep A werd Henkvan Gool winnaar. Tweede en derde waren resp. Joep Nabuurs en Joachim Guddat. In
groep B behaalde Ad Burgmans de derde plaats.
 Een viertal van de Venlose Schaakvereniging doet mee aan de rapid avondcompetitie
van de LiSB. Na twee rondes speelt Venlo in de B-groep. In de eerste ronde was Venlo
groepswinnaar en in de tweede ronde werd een tweede plaats behaald.
 Mart Nabuurs speelt Meesterklasse bij de Stukkenjagers uit Tilburg. Hij heeft bijna een
eerste IM norm. In de slotronde heeft hij nog een remise nodig tegen minimaal een 2329
speler.
 Op 15 april vindt in Gemeenschapshuis De Dörpel het 22e Theo van Spijktoernooi plaats.
Dit jeugdtoernooi telt mee in de Grand Prix cyclus.
 De interne competitie zit in de play-offs van de tweede cyclus. Dit jaar is gespeeld volgens het nieuwe reglement van de interne competitie. Dit reglement is in te zien op de
website. In groep 1 (Leeuwen) gaat Maarten Strijbos met 8 uit 9 aan de leiding. Geert Hovens is koploper bij de Tijgers. Bij de Olifanten heeft Hans Leenders de langste slurf. Willy Schmitz is de grootste Buffel, Gerben Oosterbaan de snelste struisvogel en Peter Smith
het goudvinkje met het hoogste lied.
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Gezien de situatie op de andere borden op
dat moment diende Maarten eigenlijk op
winst te spelen. Ik zei hem dan ook dat hij
eigenlijk moest doorspelen behalve als hij
dacht dat het écht niet ging. Maarten dacht
even na en besloot toen door te spelen. Een
goede gok. Want nadat hij wat complicaties
had geschapen vond zijn opponent het nodig een pion te geven. Daarna was de stelling eigenlijk nog remise, maar een tijdje
later kreeg hij een kans die hij met beide
handen aangreep.

KNSB COMPETITIE RONDE 6
VENLO 1 - VIANEN DVP
TOPPER
Door Henk van Gool

Op 11 februari stond de cruciale 6e ronde
op het programma. Venlo 1 en Vianen DVP
stonden te samen met ASV op een gedeelde
eerste plaats en dienden onderling uit te
maken wie in de race bleef voor het kampioenschap en wie voorlopig moest afhaken.
Voor deze gelegenheid speelden we weer
eens in de Bantuin, waar een ruime zaal
beschikbaar was om de ontmoetingen Venlo 1 – Vianen DVP en Venlo 2 – Dubbelschaak ’97 te herbergen. Onder leiding van
wedstrijdleider Erik Ruben werden om
12.00 uur de klokken in werking gezet.
In eerste instantie leek er weinig aan de
hand. Openingstechnisch is het Venlose
ensemble goed onderlegd en in het grootste
deel van de partijen hadden de Venlonaren
minstens gelijkspel of misschien een klein
plusje. In het tweede deel van de wedstrijd
bleken de spelers uit Vianen echter een stuk
scherper te zijn dan hun opponenten. Ondergetekende, die door omstandigheden
zichzelf niet in staat voelde om te schaken
en een snelle remise overeenkwam met zijn
opponent, zag het gebeuren. Op een gegeven moment schatte ik een nederlaag van
zelfs 2,5 – 5,5 in. Uiteindelijk werd het 3,5
– 4,5. Niettemin een bittere pil.

Met een paard op d4 is er voor zwart geen
doorkomen aan. Maarten offert zijn d-pion
om ruimte te maken voor zijn koning.
40..,d4 41.cxd4,Kd5 42.Ke3,Lf5
43.Kf4,Le4 44.Pd2,Lh1 45.Ke3,f5
46.Kd3,f4 47.a4,Lg2 48.a5,a6
49.Pb3,Le4+ 50.Kc3,f3
Wit is niet in staat tegelijkertijd de gevaarlijke vrije f-pion tegen te houden en de
zwarte koning bij de witte pionnen weg te
houden. 51.b5,f2 52.Pd2,axb5 53.Pf1,Lg2
54.Pe3+,Ke4
0–1

Bord 1
T. van Lanen - M. Strijbos 0 – 1

Bord 2
R. van Gool – O. Stork

In een gesloten Siciliaan slaagde Toon erin
Maarten een geïsoleerde d-pion te bezorgen. Met een paard op het stopveld d4 tegenover Maartens slechte loper op d7 leek
hij alle touwtjes in handen te hebben. Niettemin kwam er van zijn kant een remise
aanbod dat Maarten toch even met mij
kwam overleggen.

0–1

Blumenfeldgambiet. Rudi had vanuit de
opening moeite om zijn vooruitgeschoven
pion op d5 te dekken. Bovendien stagneerde zijn ontwikkeling op de damevleugel. In
een vergeefse poging een oplossing voor
zijn positionele problemen te vinden kwam
hij in hevige tijdnood. De sterk spelende
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Ornett had geen moeite om hier optimaal
van te profiteren.

Wit heeft zojuist 24.Dd3 gespeeld. Dit
blijkt de beslissende fout:
24..,Tg6 25.Tg2,Txg2 26.Kxg2,Dg4+
27.Kh1,Dh3.
Wit kan bijna niets meer bewegen. De
zwarte toren komt met beslissende kracht
via f8 en f6 erbij.
0 – 1.
Bord 4
R. Montignies – R. Odendahl ½ - ½
Reti opening. Op dit bord vond een titanenstrijd tussen twee positionele krachtpatsers
plaats. Puur op klasse wist Reiner Odendahl langzamerhand een voordelig DameToren tegen Dame-Toren eindspel te bereiken. Na dameruil veroverde Reiner weliswaar een pion, maar gaf Rainer daarmee
zoveel tegenspel met zijn toren dat hij de
stelling ternauwernood in evenwicht wist te
houden.

Er pakten zich al donkere wolken boven
Rudi’s stelling samen, maar na het gespeelde 34.Tf1? is het uit zie diagram:
34..,Lg5 35.Pdxc4,Dxc2 36.Pxc2,dxc4
37.g3,Txa4 38.f4,Lf6 39.Lxf6,Pxf6
40.Pe3,Pe4 41.f5,Pxc3
De tijdcontrole is gehaald maar met een
stuk en een pion minder was de zaak natuurlijk bekeken.
0-1
Bord 3
U. Perschke – J. Nabuurs 0 – 1
In de Engelse opening nam Joep agressief
bezit van het centrum. Zijn tegenstrever
nam genoegen met een passieve stelling
waarin diverse zwaktes zaten. Een kolfje
naar Joeps hand om deze noot te kraken.
Binnen de kortste keren wist hij een dominant paard op e4 te posteren dat uiteindelijk
een doorslaggevende factor bleek bij de
beslissende koningsaanval.

De slotstelling. De zwarte toren kan niet
wijken zonder dat pion b2 verloren gaat.
De zwarte koning slaagt er niet in om te
lopen naar h6 of naar c1 omdat de witte
monarch steeds met hem meeloopt.
Schaakjes met de zwarte toren zijn daardoor ook onmogelijk bv:
69..,Kg1 70.Kg3,Kh1 71.Kh3 of 69..,Ke1
70.Ke3,Kd1 71.Kd3,Kc1 72.Tc7+,Kd1
73.Tb7 enz.
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Bord 5
U. Dresen – T. Smith

½-½

Torre-attack. Thijmen verslikte zich met
8..,b6 even maar had het geluk dat Ulrich
niet optimaal profiteerde.

Even lijkt het dat wit remise houdt met de
zetherhaling 47..,Kd8 48.Tf1,Ke8 (48..,Tg8
49.Tf7!) maar Mark heeft scherp berekend
dat hij wits d-pion mag laten doorlopen. Hij
heeft immers ook zelf een ver opgerukte
vrijpion. 47..,Kf7! 48.Te7+,Kg6 49.d7,h2
50.Te6+,Kh5 51.d8D,h1D+ 52.Kb5,Db1+
opgegeven. Na 53.Kc6,Dc2+ gaat of de
toren of de dame verloren.

Na 10.Lc6,Tb8 11.Da4,a6 12.c4,dxc4
13.Dxc4 heeft wit een duurzaam voordeel
vanwege de zwaktes op c6 en c7. Ulrich
speelde 10.Pe5 waarna Thijmen met
10..,Pxe5 11.dxe5,Pg4 12.Pf3,Pxe5
13.Pxe5,Lxe5 14.Lh6,Lg7 15.Lxg7,Kxg7
16.Dd4+,Kg8 17.Lc6,Tb8 18.Tfd1,Le6 de
stelling gelijk trok.
Zeven zetten later werd de vrede getekend.

Bord 7
T. Lemanczyk – H. van Gool ½ - ½
Catalaans. Remise na acht zetten. Door
omstandigheden in de thuissituatie stond
mijn hoofd niet naar schaken. Thomas
voelde zich niet helemaal lekker en merkte
dat hij een paar zetten deed die hij niet had
willen spelen. Ik heb nog even geaarzeld,
maar de stelling was er niet naar om door te
spelen.

Bord 6
J. Guddat – M. Agterberg 0 – 1
In de Cambridge Springs variant van het
damegambiet was er na 18 zetten weinig
aan de hand. Joachims pionnenstructuur
was iets minder maar de stelling was ruim
binnen de marge. Nadat Joachim een remiseaanbod van Mark afsloeg maakte hij echter de fout de paarden te ruilen. In het toreneindspel ging zijn stelling rap bergafwaarts. Zijn tegenstander drong met zijn
toren de witte stelling binnen en raapte de
ene na de andere pion. Joachims enige
hoop was zijn vrije d-pion. Zijn opponent
had echter het geluk dat hij het meest gecompliceerde deel van de partij over de
tijdcontrole heen kon tillen zodat hij op zijn
gemak kon uitrekenen of er winst in zat.
Helaas voor Joachim was dit inderdaad het
geval:

Bord 8
C. Fehmer – F. Lommers 0 – 1
Carsten kon zijn favoriete Reti opstelling
spelen. Op een gegeven moment offerde hij
tijdelijk een pion in de hoop voordeel te
halen uit de uiteengeslagen zwarte pionnenmuur op de damevleugel. Frank reageerde echter alert, gaf de pion terug maar
kreeg daarvoor wel actief stukkenspel met
een toren op Carstens 2e rij. Misschien dat
de stelling houdbaar was, maar na 25..,Tb2
volgde Carsten een verkeerd plan.
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KNSB COMPETITIE RONDE 7
DJC - VENLO 1
FORTUINLIJKE ZEGE
door Henk van Gool

Zonder Maarten maar verder compleet
traden we op 10 maart aan tegen de manschappen van DJC uit Stein. DJC was voor
deze gelegenheid uitgeweken naar het clublokaal van Geleen, waar in een grote zaal
zowel de wedstrijden DJC-Venlo 1 als Geleen – De Combinatie werden gespeeld.
Het is een goede zaak dat clubs op dit gebied samenwerken. Je hoeft voor een paar
wedstrijden maar één zaal af te huren en
het geeft een veel gezelligere ambiance.
Het duurde even voordat DJC compleet
was. Hun Belgische topspelers hadden wat
tijd nodig om de speelzaal te bereiken. Uiteindelijk zaten toch 15 man en 1 vrouw tegenover elkaar.
Het werd een spannende wedstrijd die heel
lang rond een 4-4 uitslag zweefde. Uiteindelijk gaf een wat gelukkige remise van
Ololi de doorslag.

Hier zijn 26.a3 of 26.Td2 kandidaten. Carsten trachtte agressiever tegenspel maar dat
werkte als een boemerang:
26.Te1 (met de bedoeling 27.Txf6)
26..,Tab8 27.Txf6?,Tb1! En hoe je het met
wit nu ook speelt, je verliest altijd minstens
de kwaliteit.
Frank had nog wat tijd nodig voor de technische fase maar liet de winst niet meer
glippen.

Door de nederlaag haken we voorlopig af
in de race om het kampioenschap. Gezien
de stand in de groep en de kracht van team
Vianen DVP hebben zij op dit moment de
beste papieren de titel te veroveren. We
zullen in de achtervolging moeten en hopen
dat Vianen DVP en ASV, dat eveneens 10
MP heeft, de komende wedstrijden punten
laten liggen.

Bord 1
Henk van Gool - Roel Hamblok 0 – 1
Ik was voor deze gelegenheid op bord 1
gaan zitten, waar ik zowel Roel als een
Hollandse opening verwachtte. Roel zat er,
de Hollandse opening liet Roel echter achterwege. In een catalaan slaagde Roel er
met de zwarte kleur in een licht voordeeltje
te bereiken dat hij langzamerhand wist uit
te bouwen naar een initiatief op de witte
konings-vleugel. Ik spendeerde weer eens
veel bedenktijd en koos onder tijdsdruk
voor een pionoffer in een poging me uit de
omklemming te bevrijden.
Dit had een averechtse werking: in deze
stelling moet wit eigenlijk zorgvuldig niets
doen. Ik had er echter moeite mee om lijd-
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zaam toe te zien hoe de zwartspeler zijn
aanval op de koningsvleugel probeert te
versterken.

naar voren terwijl Rainer zich op het centrum richtte. In volkomen gelijke stelling
kwamen beide spelers remise overeen.
Bord 3
Joep Nabuurs – Fabian Miesen

1–0

Joep had weer een maroczy op het bord.
Fabian speelde het netjes en bouwde een
fatsoenlijke stelling op. Zijn remise aanbod
op zet 18 was dan ook niet onterecht. Joep
schatte gezien de situatie op de borden in
dat hij moest doorspelen en dat pakte goed
uit. Zie diagram.
Ik kwam met het pionoffer 28.e4 in de
hoop de diagonaal b2-h8 te kunnen opengooien. Dat lukte uiteindelijk ook, maar het
was zwart die na een lange variant met hulp
van de pluspion hiervan kon profiteren:
28..,fxe4 29.fxg5,Dxg5 30.Dxg5,Txg5
31.Lc1,Tg6 32.Ta2,e5! De lijnopening
blijkt voordelig voor zwart. 33.Lb2,Pd7
34.Pe3,exd4 35.Pxg4,Txg4 36.Lh3,Tg7
37.Lxd7,Txd7 38.Lxd4+,Kg8 39.Tf2,Tf8
40.Txf8,Kxf8 41.Kg2,Tf7 42.Te3,Ke7
43.g4,Ke6 44.Te2,Tf3 45.Le3,Lf4 en wit
zag in dat verder verzet hopeloos is. 0 – 1

27..,a4?! Zet onnodig een pion in. Beter
..,Dh4. 28.Tc3,
Da5?? Dekt de pion maar de zet blijkt een
blunder: 29.Pc4 dreigt Pxa5, dreigt Pxd6,
dreigt Tg3+. Na 29..,e5 30.Tg3+,Kf7
31.Pxe5+ was het uit.

Bord 2
Jelle Sarrau – Rainer Montignies ½ - ½
Slotstelling:

Bord 4
Ynze Mengerink - Rudi van Gool ½ - ½
In de franse opening moet je, zoals in de
meeste openingen, met zwart eerst moeite
doen om de stelling in evenwicht te brengen. Daarna kan je proberen op winst te
gaan spelen. In deze partij had Rudi na 10
zetten al een klein plusje, echter, de dames
waren van het bord en de stelling was door
de pionnenketen redelijk gesloten. Het
plusje bleek in het ontstane eindspel gewoon te weinig om ergens serieus op winst
te kunnen spelen. Ynze liet niets aanbranden en loodste de partij in veilige haven.

Bogo Indisch. Jelle en Rainer speelden een
kalme partij zonder schokkende elementen.
Nadat de zwartveldige lopers geruild waren
bracht Jelle de witte damevleugelpionnen
9

Slotstelling:

Bord 6
Stefan Simenon - Joachim Guddat 1 - 0
In het Staunton gambiet van het Hollands
kwam Joachim met groot voordeel uit de
opening. Na een onnauwkeurigheid op de
11e zet ging zijn stelling echter snel
bergafwaarts. Binnen de kortste keren
bouwde Stefan een vreeswekkende aanval
op tegen de verzwakte zwarte koningspositie. In eerste instantie verzuimde hij toe te
slaan maar na een nieuwe onnauwkeurigheid van Joachim greep hij op zet 27 dan
eindelijk zijn kans.

Bord 5
Thijmen Smith-Stefan Spronkmans 1- 0

Stelling na 26..,Dd6?
Caro Kann. Een typische Panov stelling
waarin wit eerst met een iso en later met
hangende pionnen op c3 en d4 wordt opgescheept, maar daarvoor in de plaats wel
ruimte voordeel en goed stukkenspel verkrijgt. Stefan houdt moeite om zijn stukken
te activeren, plaatst ze dientengevolge wat
ongelukkig en geeft Thijmen een tactische
kans waar de Venlonaar gretig van profiteert.
Stelling na 21..,Td8?
27.Th3,
voor de hand liggend en dodelijk.
27..,Pxe5 (..,fxe5 28.Dh6+, Kg8 29.Dxh7+
mat.) 28.Dh6+,Kf7 29.dxe5,Da3+
30.Kd2,f5 31.Lxf5,Ke7 32.Dg5+,Kf7
33.Lxg6+,Ke6 en gelijktijdig opgegeven.
Bord 7
Ololi Alkhazashvili - Sander van Wersch
½-½
Ziek en toch komen spelen. Ololi was er
niet goed aan toe, Althans fysiek niet. Mentaal toonde ze enorme veerkracht, In het
Paulsen systeem van het siciliaans verslikte
ze zich al snel. Reeds op zet 10 moest ze
met een pion minder verder strijden. Vanaf
dat moment zette ze vastberaden haar hakken in het zand en voerde een taaie verdediging.

22.Pc6! profiteert van de penning van pion
b7 gecombineerd met de diagonaal g3-b8.
Na 22..,Dxg3 23.hxg3,Ld7 24.Pxb8,Txb8
moest zwart met een kwaliteit minder het
eindspel in. Thijmen bracht de vis op zet 51
op het droge.
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Sander wist geen doorslaggevend voordeel
te vinden of het moet zijn dat hij in de slotstelling ipv. zetherhaling 35..,Teg7 had geprobeerd:

32.Pc5?,Lxd6
wit ‘wint’ de kleine kwaliteit maar de gevaarlijke zwarte b-pion loopt door
33.Pxd7,Lxe5 34.Pxe5,Txa2
35.Pxg6,Txf2 36.Pe7+,Kf8 37.Pc6,b3
38.Kg1,Txg2+ wit gaf op.

Er zou kunnen volgen:
36.Df6+, Ke8 37.Txg7,Dxe1+ 38.Kg2,
Dxe4+ 39.Kf1, Txg7 40.Dxg7,Dc4+
41.Kg1, Dxe6. Zwart heeft twee pion-nen
meer, maar wellicht heeft hij dit in zijn
vooruitbere-keningen gezien en de vrije
witte h-pion niet vertrouwd. Nu werd na
35..,Df3+ 36.Kh2,Df2+ 37.Kh1,Df3+ etc.
remise overeengeko-men.
Bord 8
Marc Kocur - Carsten Fehmer

Zo neigde de weegschaal op het nippertje
naar onze kant door: 3.5 – 4.5. Hoewel de
kampioensstrijd in eerste instantie tussen
ASV en Vianen zal gaan, behouden we in
elk geval nog een kleine kans op de eerste
plaats.

0–1

Carsten worstelt al het hele seizoen met
zijn vorm, maar als je dan op het juiste
moment kunt pieken en een belangrijk
bordpunt verovert, ben je van grote waarde
voor je team. In een reti opening die naar
een benoni structuur transformeerde stelde
hij het weinig doortastend optreden van
zijn opponent aan de kaak. Hij boekte grote
vorderingen op de damevleugel waarna de
DJCer pionverlies niet meer kon voorkomen. En typisch voor iemand die uit vorm
is: daarna dreigde Carsten zijn voordeel
weer helemaal uit handen te geven, maar
nieuwe onnauwkeurighe-den in het witte
spel hielpen hem defi-nitief in het zadel. De
beslissende fout kwam op de 32e zet.

11

Venlo II vs. Dubbelschaak ‘97

Analyses, Commentaren & Zo

Ronde VI

De aanloop naar de zesde externe van dit
seizoen ging niet van een leien dakje. Maar
liefst 4 spelers moesten hun kat sturen daar
zij andere katjes te geselen hadden! 3
Verhinderd dus! In elk andere willekeurige
vereniging zou dan de totale paniek zijn
uitgebarsten. Maar ik barstte niet uit. Want
altijd kan ik rekenen op Frans & Johan, die
graag en gretig toezegden op mijn verzoek
de ontstane leemtes in het team te willen
dichten. Natuurlijk doen wij mee! Met hun
schat aan ervaring en routine durfde ik zelfs
dromen van een marginale victorie…
1 Kat in het bakkie… We bleken helaas een
vogel voor die kat.4
En ontwaakte ik ’s anderendaags met een
forse kater.

Seizoen 2011-2012

Door: Nico van der
Hoogt ©

Het Verdriet van Venlo
Verslagenheid

allerwegen in het Ven.
Verloren! Verdorie! Neen, voorshands
heeft Vrouwe Fortuna haar weg naar de
Bantuin nog niet kunnen vinden. Is Zij wellicht op haar Goddelijke teentjes getroaje
wegens te weinig offers? Of heeft Zij de
Handjes Divina vol met die andere speler in
onze Koel, het zwalkende VVV?1
Stuit de dubieuze historie van het Venlose
buitengebied haar tegen de borsten? 2
Vragen, vragen, vragen. En, niet gans
onmogelijk, zijn we misschien zelf debet
aan de nederlaag?
Het zou zo maar kunnen.
De enige manier om in deze materie opheldering te verkrijgen is 1 nuchtere, zakelijke en deskundige nabeschouwing van de
schaakwerken die bewuste zaternamiddagdag verricht op de plaats des onheils.
De dame in kwestie:

Vanzelfsprekend krijgen onze oproepkrachten het respect dat zij verdienen en
worden hun potten als eerste aan 1 nadere
inspectie onderworpen. Te beginnen met
Johan. En die maakt mijn eerdere qualificaties hem betreffende volledig waar: hij
speelde een dijk van een partij.

Bord 3

□ Michel van der Stee (2117)
■ Johan Jacobs (1861)
D 96, Grünfeld Indisch, Russische variant
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 d5 4.Pf3 Lg7
5.Db3 dxc4 6.Dxc4 a6 Als groot kenner
van de Grünfeld lokt Johan zijn nominaal
sterkere opponent naar een weinig betreden
zijpaadje. Maar dat wist Michel natuurlijk
niet. 7.Lf4 c6 8.e4 b5 9.Dd3 0–0 10.Le2

Fortuna
3

Zijn kat sturen→Bericht van verhindering zenden.
Andere katjes te geselen hebben→Iets anders belangrijks aan de kop hebben.
4
Een vogel voor de kat→Toelichting overbodig. Dit
spreekt vanzelf lijkt me.

1

Zie het schot op het doel van VVV door de Graafschap
onlangs. Paal, paal, buiten… Anders 2-0, exit VVV.
2
Zie ook het verslag van de 1ste ronde, Bantuin Blues.
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De hele operatie heeft zwart tenslotte een
gezond boertje opgeleverd. Da7? Met het
venijnige 21…Dc8! had mijn tennismaat
stevig voordeel kunnen vasthouden. Er
dreigt Dg4+. Rybka meldt ter zake een aansprekende variant: [21...Dc8 22.Lxe5 Lxe5
23.hxg6 hxg6 24.Lb7 Dh3 25.Dg2 Dh5
26.Td3 a5] De weg naar winst is lang &
moeilijk. In overleg met niemand minder
dan mijzelf, besloten we om Michel er mee
weg te laten komen. En; 1 kat in ’t nauw
maakt soms rare bokkensprongen, mensen!
22.Ld5 Pg4 23.Dg2 Pf6 24.hxg6 hxg6
25.Lb3 e6 ½–½

Lb7 11.0–0 Pbd7 12.e5 Ph5 13.Le3 c5
14.Tad1 Dc7 Het uitstekende online Dubbelschaakse wedstrijdverslag plakt hier
zelfs 2 !! achter. Als verbetering van ’n pot
Peng-Daniellan. Door Johan echter al jaren
gepraktiseerd… 15.g4 Nu is het tijd voor
een diagram. Schiet op redactie!

Ja, zo’n partij wil je wel elke dag spelen.
En ook Frans, de tweede hired gun, leek op
weg naar een shoot out met fatale afloop
voor de Boxteliaan Rob. Ja, leek…

Bord 6

□ Frans Mertens (1904)
■ Rob van Meurs (2074)
Dat ziet er op het 1ste gezicht gevaarlijk uit.
Gaat daar niet een viervoeter naar de vaantjes? Op superieure wijze ontmaskert Johan
de witte speelwijze. cxd4 16.gxh5 Lxf3
Pxe5 houdt het voordeel vast 17.Lxf3 wellicht van zijn stuk gebracht door het Venlose verweer, komt er nu een zet van de rating BBB. J. grijpt zijn kans overtuigend en
komt met 1 reeks ijzersterke zetten op de
proppen. Is zelfs kortstondig polygaam!
Pxe5 18.Lf4 dxc3 19.Lxa8 c2 20.De4
cxd1D 21.Txd1 DIAGRAHAM!!

D 23, Orthodox Damegambiet
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.c4 c6 4.Dc2 dxc4
5.Dxc4 Lf5 6.Pc3 Pbd7 7.e3 Tot hier een
frequent gespeeld variantje. Robs volgende
zet jaagt evenwel de kat in de gordijnen,
want hij komt met: 7…g6? Hop, hop, dia,
jongens!
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En Frans laat zich uiteraard niet tweemaal
bidden 8.Pg5! e6 9.e4 h6 10.exf5 hxg5
11.fxg6 De7 12.Lxg5 fxg6 13.0–0–0 0–00? Rob heeft bepaald zijn dag niet. Zijn
lange rok jaagt de voormelde kat nog verder de draperieën in. Althans…14.Le2? De
jacht had moeten worden voortgezet met:
14.d5! Jaagdiagram. Rap!

R. heeft met nietjes en plakband de zwarte
stelling zo goed en kwaad mogelijk bijeengehouden. Maar deze zet gooit weer roet in
eigen eten. Bah! 21.Dc2! Dxa2 22.Lxg6
Tef8 23.dxe5 Pc4 24.f4 Txh4 een desperate Kamikaze. Met ’n uiterst vilein en giftig
plannetje… 25.Lxh4 zo, da’s een toren
meer… Maar Frans, pas op jongen! “Timeo
Danaos et dona ferentes”.5 Txf4 Nu heeft
F. een groot keuzewinstmenu met Lg5 als
favoriet. Hij opteert er voor om in Robs
veronderstelde val te trappen en trekt:
26.Lf6? [26.Lg5 Tf8 en op naar de bar]
Ach, welk leed! Laat zien.

Met de impact van 1 sloopkogel op het
bouwvallige stulpje van een armlastig, uithuis gezet alleenstaand oud moeke, dat in
tranen handenwringend toeziet… Overdreven, zegt u? Ach…’n beetje misschien.
Mogelijk vervolg: 14… Pb6 15.Df4 Lg7
16.dxc6 Txd1+ 17.Kxd1 bxc6 18.La6+
Kd7 19.De3 en Rob zit vreselijk in de nesten...] 14...Df7 15.Lf3 Pb6 16.De2 Lg7
17.h4 Tde8 18.The1 Kb8 19.Pe4 Pxe4
20.Lxe4 e5? Stellingsbeeld. Nu!

En de sluwe Brabander ziet zo zijn Überschwindel geslaagd. 26...Lh6 ai, plots zit
wit in zwaar weer. 27.Td8+ Kc7 28.Kd1
Pxb2+ 29.Ke2 De6 Het is ongepast hier
een ? te zetten. Frans kan nu op studieachtige wijze alsnog het punt binnenslepen
via: 30.Lf5!! Txf5 31.Te8! Dd5 32.Ld8+
Kd7 33.Dxf5+ Kxe8 34.Lh4 en de winst
ligt te grabbel. Meer tegenstand bood:
[29...Da6+ 30.Td3 Pxd3 31.Lxd3 Db6
5

“Timeo Danaos et dona ferentes”→”Ik vrees de Grieken als zij met geschenken komen”. Zo waarschuwde de
Trojaanse hogepriester Laocoön volgens Vergilius in
zijn gedicht Aeneis zijn medeburgers, toen die bij dageraad voor hun stadsmuren het Paard aanschouwden,
achtergelaten als foppresentje door de Grieken. Tot de
nok gevuld met soldaten… Maar de Trojanen luisterden
niet. Afloop bekend. Trouwens, Grieken die cadeaus
brengen ?? Het moet niet gekker worden.
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32.Tf1 Tb4 33.Kd1 Tb2 34.Dc3 Td2+
35.Dxd2 Lxd2 36.Kxd2] Met nog een zeer
interessant slotspel. Waarschijnlijk megabalend van zijn eerdere gemiste kansen,
loopt Frans daarentegen nu stevig uit de
pas:
30.Le4?? Dg4+ 31.Lf3 Txf3
32.Dh7+ 0–1

Want wil zich niets en niemand vermoedend schadeloos stellen door de pion op d5
te verorberen. Maar die is zwaar giftig…
Stelling na 25.Pc4-b6

Bijzonder jammer!
Toch zeer bedankt, mannen!

Er volgde: 25.…Lxc3? 26.bxc3 Lxd5
27.Pxd5 Txd5 diagram, kom op zeg!

Als dank werden Laocoön & Znn. geworgd door
een zeeslang die gezonden was door Trojehaatster
Godin Athena. Laocoöns gemoedstoestand moet
analoog die van Frans zijn geweest…

Dan nu de daden van de reguliere troepen.
En ja, waarom niet met mezelf begonnen?
Ik moet ’s van dat ‘gaat u maar voor’ gedrag af.

Bord 8

□ Nico van der Hoogt (1872)
■ Ramon Jessurun (1967)

Tja, hier werd ik overvallen door een aanval van impulsiviteit. In 1 flits ‘zag’ ik c4,
Lb2, Tg7+ en middels die kleine Zwickmühle damewinst. Gevolgd door de welverdiende loftuitingen van allen. Ook keek
ik even naar het direct winnende 28.Dc4
Da8 29. f5 en zwart speelt Kh8 en gaat uit
de penning. Dacht ik. En stopte met den-

We betreden het strijdtoneel op zet 25.
Ramon heeft ’n boertje minder en gaat dat
even herstellen. Met bijkans fatale gevolgen.
Voor hemzelf welteverstaan.
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ken. Maar dan is 30.Lh6 letaal… Kortom,
ik ging verder met: 28.c4 Tf5 29.Lb2 Tf7
en Zwickmühle adé! 30.Txf7 Kxf7 “Stik”,
ging het door me heen, “de vis springt van
de haak.” En kwam met het lamlendige:
31.Te1? Waarna Ramon gezwind als een
gedrogeerde hazewind met …Te8 de zware stukken naar remise afruilde. Daar waar
31.f5 gxf5 32.Dh5+ een winnende aanval
had betekend. Nico de Zelfbelazerde Kat
was geboren…

kromme klewang koelbloedig een kopje
kleiner gekapt.

Diagram! Alstublieft.

Onze financieel leidsman denkt nu de kat
de bel aan te kunnen binden met 25.Pc3?
waarna de meedogenloze Dubbelschaker
toeslaat als een beul op zijn schavot:6
25…Dxa4 26.Pxa4 Tc2! En Schimmelmans op a4 zit opgesloten en wordt weldra
geruimd. Piet dus failliet. Overigens bleken
andere zetten bij de beschouwingen achteraf wit ook naar het ravijn te leiden waar de
schaaklijken worden gedumpt.
Spiëtig, jông!

Kat in ’t bakkie, ja ja…

Bord 4

□ Piet Thijssen (1883)
■ Guido Jansen (2153)

Niet veel beter verging het Bas. Hij kreeg
op het topbord te maken met Martien.

Tijd voor Piets pot. Hij weet lange tijd
moeiteloos zijn elozware opponent bij te
benen. Geeft weliswaar een pionneke weg,
maar compenseert dit met 1 machtig loperpaar. Dat hij plots gans voluntair halveert!
En dan naderen we de noodlottige 25ste
zet… na 24…Txc4 Guido heeft er een
kwaliteit in gestoken tegen 2 pionnen,
zodat Piet nog steeds vechten kan. Kijk, zo
kan het ook!
Helaas volgt er dan een Pietisme van de
verkeerde soort en wordt De Python met
enkele korte, krachtige klappen van de

Bord 1

□ Martien van der Meijden (2109)
■ Bas van der Grinten (1986)
Onvervaard pakt B. door middel van een
vlot gespeelde Ben-Oni de zaken met succes aan. Krijgt zelfs een gedroomde mobiele pionnenmeerderheid op de vleugel der
dames in de schoot geworpen. We inspecte6

En wat doet de Koninklijke Bond aan dergelijke praktijken? Juist, niets!
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ren de opgetrokken stellingen als beide
kemphanen na de 22ste van wit de volgende
constellaties hebben gewrocht.
Stelling, vlug, snel, na 22.Pcd1 (volg. kol.)

Na 30…hxg3 Veel beter was 30…Lf6, de
h-lijn moet potdicht blijven. Goed, voor
remise kon het er misschien nog mee door.
31.Lxh6! gxf2+ 32.Pxf2 en nu? Ja, ù zit
daar maar lekker te lezen en te lachen. Zit
zelf daar maar eens te spelen met wel 10
Kiebitzen om je heen zwermend. De last
van het eerste bord torsend & het op het
spel staand persoonlijke prestige. De vette
winstpremie die in rook dreigt op te gaan…
Makkelijk praten, mensen! Kort en goed,
zoals al eerder dit seizoen heeft Bas toch
weer 1 kans om de meubelen te redden.
Opnieuw moet dan het scheermes ter hand
worden genomen.
Met: 32…Lf6! Wit heeft geen zinvol aftrekschaak. 33.Df4 Ta6 34.Dg3 Pg6 er
moet materiaal worden teruggegeven
35.fxg6+ fxg6 36.Kg2 Te5! 37.Lf4+ Kg7
38.Dh2 en het is de listige Martien die voor
de winst kan gaan. Kijk zelf maar even.
Analysediagram.

Met het scheermesscherpe: 22…Pxe4! had
onze routinier zijn voordeel kunnen vasthouden. 23.Pxe4 Txe4 24.Ld3 Txf4!
25.Txf4 Kg8 26.Tg4 Kf8 Eigenlijk gesneden koek voor de Venlose virtuoos…
Die het rustiger aanpakt : 22…c4 en gestaag verder de pressie op de witte veste
vergroot. Maar dan opent hij per ongeluk
de h-lijn en beziet met afgrijzen de evaluatie van “Visje”7: 0.00 Eerst een diagram.

Zo ver kwam de zaak niet want de Venlonaar ontkurkte: 32…Kg8?? 33.Lxg7 f6
34.Th8+ en # in 18. 1-0
Wij leven met Bas mee. Hij zit er mee.

7

“Visje”, Vertaling uit het Pools van: “Rybka”.
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“Maar Marc zal toch wel voor een puntje
hebben gezorgd?”, zullen de trouwe volgers van onze escapades zich ongetwijfeld
vertwijfeld afvragen. Neen dus. Hij voert
het trio slotremisanten aan.

Bord 7

□ Michiel Luijpen (2007)
■ Marc van der Lee (1841)
B 23, Siciliaans gesloten
De eerste voordeelkans komt op naam van
onze man uit Venlo-West. En die komt na:
15.Ld2-a5
32.Txb7 Kxb7 33.Tb1+ Ka7? Welja. Buitenspelpositie voor Zijne Zwarte Majesteit.
Zo menig commentator zou hier 1-0 noteren en hoofdschuddend zijns weegs gaan.
Michiel gaat het karwei en Marc nu technisch afmaken en doet dat overtuigend.
Lange tijd.
Dan opeens drijft er een vleugje magie8
door de speelzaal. Magic Marc rides
again… After: 42…Le7xc5

Op kwaljacht. Na 15…Dxb2 16.Lxd8
Txd8 17.exd5 Dxc2 zou M. er zeer voordelig afkomen. Spoken gezien? 15…Dc6 is
bescheidener. En hij wordt zo lange tijd
met een fors nadeel opgescheept. Michiel
weet echter zijn kastelen niet echt tot gelding te laten komen door (standaard) lijnen
eerder open te breken bijv. met b4.
Dan schiet Marc te hulp: kom op, diagram!
Wat, geen plaats? O, volgende kolom.
31…Tc7-b7? Negeert de wijze lessen die
daar afruil bij achterstand afraden.
Ach, schakers, het lijken soms kikkers in
een kruiwagen… Zij doen wat zij willen.

8

Een vleugje magie→voor ingewijden waar te nemen
door een ultrakort licht geknetter annex ‘n zweem van
lijklucht en een vermoeden van tenenkaas.
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Ongemerkt heeft Michiel de kwalijke
dampen ingeademd, want bijna alles wint:
43.f6? die niet g6 44.h4 Lb4 45.h5 g5
46.d4 en M. zet zo zijn eigen koning gevangen in het hokje e5 en f5. Er is geen
doorkomen meer aan…
Na 50 gedane zetten werd er node een soort
wrede vrede getekend. 50…Kd8-d7 (zie
ook cartoon) Mazzeltje!

Bord 5

□ Wil van Lankveld (1974)
■ Hans Everaars (1880)
B 12, Caro-Kann à la Short
Hans heeft naar eigen zeggen weinig ervaring met het systeem, boet een boertje in en
denkt dit op zet 18 te kunnen herstellen.
Stort zich daarmee echter in de krater met
het allesverzengende vuur van de vulkaan
van de verloren schakers. Maar, o wonder..
Stortstelling na 18…Pc6xe5?

Oorverdovend rinkelen Fritz’ alarmbellen.
En voorshan(d)s trekt Wil krachtig van
leer: 19.b5 axb5 er is al geen houwen meer
an 20.Lxb5 Pc6 Maar nu wordt duidelijk
dat de Boxtelman waarschijnlijk uit was op
kwalwinst met La5. Zoals bij Marc. Dat
gaat nou niet. En speelt: 21.Le3? Gaat
achteloos voorbij aan het verpletterende:
21.Lf4!! e5 22.Da8+ Db8 23.Dxb8 Pxb8
24.Lxe5 Tg8 25.Lf6 en zwart gaat grof materiaal inleveren. Analysediagram volgt
verderop.
Overigens, wanneer Wil na 20…Pc6 alsnog
het dodelijke 21.Lf4 had gevonden, zou er
een fraai voorbeeld van serendipiteit in een
schaakpartij hebben plaatsgevonden.

Ja, klopt Marc, het staat remise ja. Maar daar zit
ergens een raar & naar luchtje aan makker…

Oei. Gauw maar door met Hans E. Diens
pot vertoont een opmerkelijke parallel met
de vorige, want ook hij ontsnapt aan een
dodelijke afwikkeling. Mede door hulp van
Marcs Magie?
Wij zullen het nooit weten en maar verder
niet speculeren.
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Van wat? Van serendipiteit.
Intermezzo

Hans zelf spreekt in zijn eigen beschouwing in dit kader vriendelijk van: “Het is
dan ook een heel moeilijke kans”. Maar
ook: “Er waren dus meerdere kansen en de
partijzet leek mij in het oog lopend slap”.
Voor de volledigheid de rest: 21…Lg7
22.Lc4? (Pd3) f5 23.Lxd5 Txd5 24.Txd5
exd5 25.Pd3 Te8 remisebod 26.Lf4? Da5
27.Dxa5 Bij wederzijdse tijdkrapte bood
nu de witspeler een kleine Vrede van Venlo
aan. Handje. ½-½

Serendipiteit: je bent op zoek naar iets bruikbaars (de kwal) en vindt al doende iets nog
veel mooiers (Lf4). Je vindt iets wat je niet
zocht. Veel ontdekkingen, uitvindingen en creaties uit wetenschap, techniek en kunst worden
'toevallig' genoemd. Dat wil niet zeggen dat ze
'zomaar' werden gedaan maar dat ze de vinder
'toevielen' terwijl hij op zoek was naar iets
anders. De eerste die een vakterm gebruikte
voor zo'n toevallige vondst was de Brit Walpole in de achttiende eeuw: 'serendipity', naar het
Perzische sprookje van De drie prinsen van
Serendip, die volgens Walpole 'door toevalligheden en schranderheid altijd dingen ontdekten waarnaar zij niet zochten'. Een sterk voorbeeld is Dr. Alexander Fleming; hij zocht,
dacht ik, de suiker maar vond de penicilline…

Dat brengt ons, hoe de tijd vergaat, alweer
bij de slotpot. Verzorgd door Jos. ’n Enkel
germanisme ligt dan op de hand.

Bord 2

□ Jos Rievers (2003)
■ Peter Boll (2100)
B 29, Siciliaans
1.e4 c5 2.Pf3 Pf6 3.Pc3 Pc6 4.d4 d5
Stelling!

De 3 prinsen op zoek naar een tovergedicht dat hun
bedreigde eilandrijk moet redden.
Analysedia na 25.Le5-f6

Een niet aldaaglijker Siziliaan. De natrekkende is duidelijk van zins om Jos op onbekend terrein te lokken. 4….cxd4 had wit
weer de Siciliaanse autobaan opgestuurd.
Jos laat zich niet uit de vatting brengen.
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De stand in onze klasse:

5.exd5 Pxd5 6.dxc5 Pxc3 7.Dxd8+ Pxd8
8.bxc3 Ld7 9.Pe5 La4 10.Tb1 Tc8
Hoe staat het nu eigentlijk?

Klasse 3H
1. Geleen
2. Paul Keres 2
3. De Combinatie
4. SMB
5. Dubbelschaak '97
6. RSC ’t Pionneke
7. HMC Calder 3
8. Venlo 2
9. D4
10. Veldhoven 2

Mp
11
9
8
7
6
6
5
4
3
1

Bp
31
31½
26
23½
25
23
20½
21½
20½
17½

Zoals VVV dus.
En dan weten wij het wel…
Maar goed, het is besproken, het is niet onopgemerkt gebleven.9
Ter afronding nogmaals een uitvoering van
“Het onmogelijke schaakbord”, van
Sandro del Prete. (1937)
Zo, alzo. Tja, wat is de waarde van zo’n
geïsoleerde triplepion ? Nu had de tijdelijke
spijtoptant zijn voordeel uitbouwen kunnen
met: 11.Tb4! Ld7 (…Lxc2? 12.Txb7! met
de onwederstaanlijke dreiging Lb5+)
12.Pxd7 Kxd7 13.Td4+ Kc6 14.a4 en wit is
aan de drukker… Hij laat het evenwel rustiger aangaan: 11.Le3 a6 12.Ld3 e6
13.Tb4 Lc6 14.Pxc6 Txc6 15.Le4 Tc7
16.0–0 Lxc5 17.Lxc5? Tc4 had nog wat
voordeel geconsolideerd. Maar zo is zwart
aller zorgen loos. Txc5 18.Lxb7 a5 19.Tb6
Pxb7 ½–½
Waarmee de eindstand onwrikbaar in de
annalen van de Venlose schaakgeschiedenis werd opgetekend:

Venlo II – Dubbelschaak ’97: 2,5-5,5
Bas v.d. Grinten- Martien v.d. Meijden
Jos Rievers- Peter Boll
Johan Jacobs- Michel v.d. Stee
Piet Thijssen- Guido Jansen
Hans Everaars- Wil van Lankveld
Frans Mertens- Rob van Meurs
Marc v.d. Lee- Michiel Luijpen
Nico van der Hoogt- Ramon Jessurun

0-1
½
½
0-1
½
0-1
½
½

W. G. Nico

9

“Het is besproken…”, vrij naar een uitspraak van Frits
van Egters in Gerard Reve’s: “De avonden”. “Het is
gezien”, mompelde hij, “het is niet onopgemerkt gebleven”.
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De Keuringsdienst van Waren

HMC Calder III vs. Venlo II

Het moge duidelijk wezen dat ik voor het
naproeven der bollen deze externe instantie
heb ingeschakeld. Daar waag ik mijn gezondheid niet verder an…
Eerst maar de exemplaren met de dodelijke
lading.

Ronde VII
Seizoen 2011-2012

Door:
Nico van der Hoogt ©

Bord 4

□ Mischa Senders (1895)
■ Piet P.W. Thijssen (1883)
Bittere Bossche Bollen

B 80, Siciliaans
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6
5.Pc3 a6 6.f3 e6 7.Le3 Le7 8.Dd2 0–0 9.0–
0–0 Dc7 (Pc6) 10.g4 b5 11.h4 Lb7 12.a3
Pbd7 13.h5 Pe5 14.g5 Bol, aub.!

Dat ging naar Den Bosch toe.
Maar Zoete Lieve Gerritje was er in geen
Velden of Wegen te bekennen.
Integendeel. In een overvolle Brabantse speelzaal, waar ‘gewoon’ in het wild spelers als
Giri, Nicolic e.d. vrij rondliepen, werden
wij zeer gastvrij nog maar eens op een nederlaag getrakteerd. Slechts Bas wist als
enige tijdig de giftige lading van de traditionele Bossche lekkernij te detecteren en
tegenmaatregelen te treffen. Een kwartet
andere Venlonaren kon nog net middels
zuiveringszout en vomatie het ergste venijn
afwenden en 1 halve bol binnenhouden.
Daar waar het drietal resterende Koninklijk
Erkenden na afloop morsdood Venlowaarts
afdroop… Een regulier verlies ditmaal.

Doordat Piet wat matjes reageerde op de
agressieve witte opzet, is hij in de problemen geraakt. Zijn volgende hap veroorzaakt een verslikking die leidt tot het syndroom van voedsel dat in de verkeerde
luchtpijp verzeild geraakt. Met een heftige
hoestbui nl. tot gevolg, waarbij de uitgestoten deeltjes de directe omgeving verontreinigen.

Het dodelijke drietal vóór consumptie. Ze lijken te
grijnzen…
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Hans zelf aangeeft en bronnen op internet,
is de naam gemunt door de Belgische
meester Luc Henris. Die woonde een tijdje
in China.10 Vandaar.

Ja, schaken, smerig soms!
Want P. kwam met: 14…Pxf3? Moedig,
maar beter: Pfd7 en Piet kan nog dooreten…Twee pionnen voor de knol is te
weinig. Mischa duwt Piet de rest van het
gebak net zo lang door diens strot totdat
onze eminente veteraan erin blijft. En dan
is zo’n wedstrijdleider nergens te bekennen
natuurlijk! 15.Pxf3 Pxe4 16.Pxe4 Lxe4
17.Lg2 Tac8 18.Pd4 Lxg2 19.Dxg2 d5
20.g6 De5 21.gxh7+ Kh8 22.Dd2 f5
23.Lf4 Df6 24.Tde1 Tc4 25.Le5 Df7
26.Pxe6 1–0

Draakstelling na 10…Tb8
Meestal zien we 10…Tc8. In het vervolg
offert Justin ergens moedig de kwal en
drukt vervelend op de damevleugel. En bereikt na 31 zetten winnend voordeel.
Het kan ook anders…

Volgend slachtoffer van jong Brabants
talent werd onze gepokt en gemazelde
schaakroutinier Hans. Terwijl hij die bewuste opening toch ook al in 1965 had toegepast, zo meldt hij zelf.

Bord 5

□ Hans Everaars (1880)
■ Justin Senders (1757)
B 78, Siciliaans, Chinese Draak
Stelling na 32.De2-h2
Voor de hand ligt nu 32…Da5 met een dodelijke dreiging over de a-lijn. Maar hier
tast de jeugdige Calderiaan mis en komt

1.e4 c5 2.Pc3 d6 3.Pge2 Pf6 4.d4 cxd4
5.Pxd4 g6 6.Le3 Lg7 7.Dd2 Pc6 8.f3 0–0
9.Lc4 Ld7 10.0–0–0 Tb8 Waarmee de
Chinese Draakvariant wordt bereikt. Zoals

10
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Zie ook: “New in Chess Yearbook 1962”.

met: 32…Db7? Hans meldde me:
“De zwartspeler lichtte na afloop toe dat
hij met deze zet Ta8 dekte om een eindspel
van dame tegen twee torens te vermijden:
32. ..Ta8 33. Dh7+ , Kf8 34. Dh8+ etc.
Ook al geeft Deep Rybka 4 aan dat het voor
zwart gewonnen is, moeilijk is het toch.
Overigens zou 32. ..Da5 33. Dh7+ etc. tot
een veel gunstigere versie voor zwart geleid hebben (Deep Rybka 4).”
Jammer genoeg mist hij (H.) hier nu zelf
het nivellerende: 33.f4! met in het witte
vervolg: Th3, Th8+ en Txc8 en het grootste
gevaar is geweken. De rest:
33.Dxd6 33...Ta8 34.Th4? Dc5 Da6 35.a3
bxa3 36.Ka2 houdt de strijd nog gaande.
Da7 35.a3 bxa3 36.Ka2 b1D+ 37.Kxb1
a2+ 0–1

verte het wuivende perspectief van een vol
punt en dito glaasje bier…

Bord 3

□ Nico van der Hoogt (1872)
■ Thomas Mollema (2008)
B 78, Siciliaans, Alapin

Contentstelling na 14…Dd8-c7
15.Pe4 of Tac1 zijn nu dik o.k. Er kwam:
15.Lg3 en smijt het voordeel al deels het
raam uit. Thomas countert dan op de damevleugel en moet ik ook nog gaan uitkijken, zeg!

En zo spuwde de Chinese Draak zijn verzengende
vuur en giftige dampen in het Venlose kamp.

De derde nul werd door Nico in het garen
gehangen.
Omziend in wrok, moet ik concluderen dat
ik vooral slachtoffer van mezelf ben geworden.
Wat gebeurde?
Wel, na een geslaagde, sterk gespeelde
opening nam een gevoel van vergaande
tevredenheid bezit van me. Voldaan bezag
ik de stelling na 14 zetten. En zag al in de
Kijk uitstelling na: 23…Dd8xe7
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Simpel 24.Ta3 houdt N. in de race. Maar
eenvoud was die dag niet aan mij besteed,
want ik scheidde hier een gedrocht van 1
zet af: 24.Th4? g6 en zag toen tot mijn
diepste afgrijzen dat niet alleen de toren op
a1 hangt, maar dat ook zijn maat op h4
reddeloos is na 1 zwart Lxf3… Walgend
werkte ik nog wat bolrestgebak naar binnen
en bezweek na een tiental frustratiezetten.
Mooie boel.

De Bosscher halve bollen
Zelfs Lorre was overtuigd

Gelukkig bleken onze jongens in de staart
beter tegen de ingrediënten bestand. Eerst
komt Frans zijn remise toelichten. Hij was
weer bereid een lacune in het team op te
vullen. Merci!

De volgende remisant heet Marc. Ja, zelfs
hij wist niet gans het Brabantse gif te mijden.

Bord 7

Bord 6

□ Marc van der Lee (1841)
■ Tonnie van den Heuvel (1816)

□ Piet van Eijndhoven (1936)
■ Frans Mertens (1904)

B 32, Siciliaans, Sfesjnikof

In een gelijkopgaande strijd maken beide
contrahenten geen fouten van belang. Gedegen, degelijk, goed.
Tja, dan krijg een slotstelling als:

1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 e5
5.Pb5 d6 6.c4 Le7 7.P1c3 a6 8.Pa3 f5 Hier
speelt praktisch het gehele Siciliaanse
volksdeel nu: 9.exf5. Marc breidt hier de
theorie uit middels: 9.f4 Pf6 10.Ld3 fxe4
11.Pxe4 0–0 12.0–0 Kh8 13.Pxf6 Txf6
14.f5 d5 15.Lg5?

Deze. Zeer remise.
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Onvoorzichtig gespeeld. Nu gaat er 1 pion
verloren. e4 16.Lc2 Txf5 17.Lxe7 Pxe7
18.cxd5 Txd5 19.De2 Lf5 20.Pc4 Tc8
Lichte magie? Tonnie retourneert het boertje. Véél beter: [20...b5 21.Pe3 Td2 22.De1
Dd4] 21.Lxe4 Lxe4 22.Dxe4 Td4 23.Tf8+
Dxf8 24.Dxd4 Pf5 25.Dd5 Dc5+ ½–½

Neemt f2 onder schot. Wat te doen? Natuurlijk! g3! Kloekmoedig gespeeld. Er kan
volgen: 13…Pxg3 14.Dg4 Dxg4 15.hxg4
Lc5 16.c3 Lxd4 17.cxd4 f5 18.fxg3 fxg4 en
het zwarte knollebeest wordt geslacht. Er
resteert dan nog een hele klus, want de 2
witte, geïsoleerde dubbelboeren plus de 2
zwarte pluspionnen bieden ruime compensatie.
Henk kwam met: 13.Tf1 licht in het nadeel,
want werd inderdaad met een geruïneerde
pionnenstructuur geconfronteerd. Koelbloedig echter schoof hij naar de eindstelling: 44.Kf2-e2

Ja, remise, inderdaad.
Hans van M. sloot zich bij zijn voorgangers van harte aan.

Bord 7

□ Henk Burg (1789)
■ Hans van Mulekom (1803)
C42, vierpaardenspel
Middels een spel van 4 paarden, zien we
de eerste interessante stelling ontstaan
na een onstuimige uitval van Hare
Zwarte Majesteit.
De voorafgaande zetten:
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pc3 Lb4 4.Lc4 0–0
5.0–0 Pc6 6.Te1 d6 7.h3 Le6 8.Lb3 Pd4
9.Pxd4 exd4 10.Pe2 Lxb3 11.axb3 Pxe4
12.Pxd4 Dh4 Dia, snel!

Slotstelling
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Knechtje Fritzke denkt hier winnend voordeel voor Hans te ontwaren. +- 1,48. Maar
wij mensen weten beter!
Remise.

commotie in de zwarte gelederen…

Stelling na 14.Pc3-b1
Wij mensen weten beter, zegt ie, maar hoe?

exd4 15.Pxd4 Txe4? (c5) 16.Pf5? (c3) d5
nu is het witte boerke flöten 17.c4 dxc4
18.Lc2 Te6 19.Lxh6! toch effe schrikke
lijkt me gxh6? Inderdaad. Joris valt, vermoed ik, ten prooi aan een damslagreflex.
Veul beter: 19…b3! 20.axb3 cxb3 21.Lxb3
Txe1 22.Txe1 Pc5 23.Lxg7! Lxf5 24.Lxf6
Pxb3
Analysediagram, heren.

De laatste in de rij van vredespijpen is
Stephan. Die dit seizoen op het topbord
alles en iedereen weet weerstaan. Knap!

Bord 1

□ Stephan Thijssen (2023)
■ Joris Broekmeulen (2133)
C41, Philidor
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 e5 4.Pf3 Pbd7
5.Lc4 Le7 6.0–0 0–0 7.Te1 c6 8.Lb3 h6
9.h3 Dc7 10.Le3 Te8 11.Dd2 Lf8 12.Tad1
b5 13.Dc1 b4 14.Pb1
Doordat S. verzuimde de actie van zwart op
de damevleugel te fnuiken met een tijdig
a4, moet het damepaard de treurige gang
terug naar de stal maken.
En da’s meestal geen goed nieuws. Ook
hier niet. Joris evenwel weet er niet echt
kapitaal uit te slaan. Een fraai stukoffer van
mijn oud-buurman sticht dan de nodige

Hoe het had kunnen zijn als… Maar ach,
nu is 25.Dg5+ weer lastig. 25…Lg6 26.h4
met wederzijdse kansen.
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Véél beter: 31.Txd7! +Lxd7 32.Dxf6=
Nu had 31…Dxb2 zwart nog goeie kansen
geboden. Waarschijnlijk wantrouwde Joris
het zaakje en voer de remisehaven binnen.

20.Txe6 fxe6 21.Pxh6+ Lxh6 22.Dxh6
De5 Mogen wij 1 diagram a.u.b.?

De enige zege kwam van Bas die immuun
bleek voor het Bossche gif.

Bord 2

□ Gert de Rooij (2049)
■ Bas van der Grinten (1986)
A 47,, Dame-Indischachtig
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.Lf4 b6 4.e3 Lb7 5.a4
Le7 6.c3 0–0 7.Ld3 d6 8.h3 Pbd7 9.Lh2
Pe4 10.a5 f5 11.a6 De oorspronkelijke witte aanpak leidt al tot 1 klein succesje:

De kale zwarte koning compenseert het
geofferde witte stuk. Maar dan is wel actie
geboden, jongelui! Dus: 23.Pd2! Dh5
24.De3 uiteraard is dameruil taboe, Kf7
25.Pf3 Pd5 en huisvriend Rybka oordeelt:
0.00! 23.Dg6+ Kf8 24.Dh6+ jaagt de
Zwarte Monarch juist naar veiliger oorden.
25.Dg7+ Kd8 26.Pd2 Kc7? Het ultieme
humane verlangen naar veiligheid wint het
van de koele ratio: Dxb2 met winststelling
27.Pxc4 De2 28.Lb3 La6 29.Pe3 Te8
30.Df7 Lc8? 31.Lxe6 ½–½
Slotstelling:

Lc6 12.b4? Een losse flodder. Kan met
scherp schieten: 12.d5! Lxd5 13.c4 en de
Venlonaar krijgt een koekje van eigen
deeg11 Tc8 13.Db3 d5 14.c4 Ld6 15.0–0
Pg5 16.Pbd2 dxc4? Met gratis druk voor
wit op e6 17.Lxc4 Kh8 18.Pe5? Lxe5 interessant: [18...Pxh3+ 19.gxh3 Pxe5
20.dxe5 Dg5+ 21.Lg3 Lxe5]
11

Met de metaforen wil het vandaag maar niet lukken.
Ach, wat kan het mij ook schelen, probeert ù zelf maar
eens een nederlaag leukjes te verkopen!
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verpletterende: [30...Dxe3+ 31.Lf2 c3
32.Lxe3 cxb2] 31.Dc1 Pc4? [31…c2
32.Ta2 Tdd8 en nog immer moet er voor
Gerts schaakleven worden gevreesd… Nu
redt 32.Ta2 het witte meubilair] 32.Lxc4?
Zo niet. Dxc4 33.Ta3 De2 34.Tf2 Td1
35.Txe2 Txc1 36.b6 axb6 37.a7… Omdat
uit wetenschappelijk onderzoek nooit is
gebleken of en hoe 1 koe 1 haas kan vangen, heeft G. nog wat zetten gefabriekt. Na
het zwarte 37…c2, Ta8, Td1, moet hij zijn
toren (xc2) inleveren, anders haalt Bas zijn
dame terug uit de doos. Die zich nog een
maal van zijn vriendelijkste zijde toont:
37…Td1?
Kijk op de zaak na: 18…Lxe5
19.dxe5 De7 20.f4 b5 21.Le2 Ld5 22.Db2
Pe4 23.Pxe4 Lxe4 24.Lxb5 Pb6 25.Ta3
Tfd8 26.Lg3 Td5 27.Le2 c5 28.b5 c4
29.Le1 en zo langzamerhand heeft de listige Bas een overwicht bij elkaar geschaakt.
Kijk maar:

Met 38.Kh2 speelt wit zich uit de brand;
38…Tc1 39.Tea2 met tegenkansen. Nu valt
het doek. 38.Kf2 c2 39.Txc2 Txc2+ 1–0

Niets sprak er nu tegen 29…Txb5!
30.Dxb5 Dxa3. Lucky Gert komt ermee
weg na: Dc5 [29...Txb5] so wie so belanden we nu in 1 fase waarin er behoorlijk
wordt geschutterd… 30.Ta5? c3? Mist het
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Afijn. Het kan niet altijd kaviaar zijn.
Hopelijk is zo duidelijk geworden hoe &
waarom de eindstand tot stand kwam:

HMC III – Venlo II: 5 -3
Joris Broekmeulen-Stephan Thijssen ½
Gert de Rooij-Bas van der Grinten 0-1
Thomas Mollema-Nico 1-0
Mischa Senders-Piet Thijssen 1-0
Justin Senders-Hans Everaars 1-0
Piet van Eijndhoven-Frans Mertens ½
Ton van den Heuvel-Marc vd. Lee ½
Henk Burg-Hans van Mulekom ½
De stand na 7 ronden:
Klasse 3H
1. Geleen
2. Paul Keres 2
3. Dubbelschaak '97
4. De Combinatie
5. RSC ’t Pionneke
6. SMB
7. HMC Calder 3
8. Venlo 2
9. D4
10. Veldhoven 2

Mp
13
11
8
8
8
7
7
4
3
1

Bp
35½
36½
30½
29½
28½
26
25½
24½
23½
20

Tot slot: Hans, Frans en Hans aan het werk
in De Hertogstad.

Dank aan de fotograaf!
W.G. Nico
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INTERNE ELO RATING
Stand 29 maart 2012
Door Ger van Leipsig
Speler

progressie

begin

29-3

Speler

progressie

begin

29-3

Strijbos M

10

2283

2293

Leenders H

29

1649

1678

Montignies R

3

2193

2196

Kappert D

-19

1662

1643

Gool R van

5

2182

2187

Laat J de

-17

1652

1635

Nabuurs J

9

2166

2175

Clabbers S

-23

1639

1616

-13

2184

2171

Leipsig G van

-17

1632

1615

Nabuurs M

0

2158

2158

Vermulst W

13

1600

1613

Gool H van

42

2078

2120

Veld G in 't

18

1594

1612

Guddat J

6

2108

2114

Clabbers K

0

1612

1612

Fehmer C

-21

2049

2088

Vink R

5

1601

1606

Smith T

33

2109

2082

Wagemakers R

-3

1605

1602

Schoeber P

0

2058

2058

Dael M

10

1580

1590

Rievers J

23

1977

2000

Jacobitz K

27

1549

1576

Thijssen S

23

1975

1998

Lietz B

0

1554

1554

Jansen J

0

1957

1957

Munten G

4

1547

1551

Grinten B van der

59

1933

1957

Burgmans A

-28

1562

1534

Schouten E

10

1898

1943

Oosterbaan G

67

1424

1491

Hovens G

-19

1918

1925

Heemskerk F

30

1448

1478

Boonen P

0

1900

1918

Kuijpers T

14

1463

1477

Bergmans D

11

1944

1911

Joosten JP

-4

1463

1459

Everaars H

6

1900

1906

Kuntzelaers P

-40

1494

1454

Mertens F

-4

1888

1884

Suurhoff H

0

1440

1440

Thijssen P

5

1887

1873

Jacobs B

-46

1485

1439

Smeets W

-17

1868

1870

Kempen J

53

1294

1347

Dierx G

0

1865

1865

Keimpema P

-47

1388

1341

Jacobs J

0

1865

1865

Wuts H

-38

1307

1269

-28

1828

1835

Esmati D

-53

1300

1247

0

1863

1828

Smith P

27

1161

1188

Hoogt N van der

-29

1856

1827

Blankerz H

-21

1202

1181

Mulekom H van

-19

1844

1825

Timmermans P

-25

1188

1163

Faassen G

0

1752

1791

Houwen A

65

1064

1129

Roberts R

38

1791

1790

Boekhold P v

-47

1043

996

Hendriks Z

21

1716

1737

Verplakke J

-4

940

936

Borghouts H

-6

1730

1734

Spijk H van

0

1740

1730

Schmitz W

-28

1737

1709

Alkhazashvili O

Laak J op de
Lee M van der
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STAND INTERNE COMPETITIE

door Geert Hovens

De stand na donderdag 29 maart 2012
Leeuwen
No. Naam

1

2

3

4

5

6

7

8

0,5

0,5

1

0,5

0

0,5

0,5

4,5

9

0

0

0

0

0

0

0,5

10

1

2

1

1

1,5

8

9

1

0

1

0

5

9

2

1

1

5,5

9

1

1

5

9

0,5

3

8

4,5

9

1

Schouten E

2

Smeets W

0,5

3

Strijbos M

0,5

1

4

Bergmans D

1

2

0

5

0,5

1

0

0

1

1

0

1

0

7

Van Gool H
Van der Grinten B
Everaars H

0,5

2

0

0

0

0

8

Smith Th

0,5

1

0,5

1

0

1

0,5

5

6

7

6

Tijgers
No. Naam

1

2

3

4

1

Van Mulekom H

2

Van Leipsig G

3

Roberts R

1

4

Thijssen S

1

0

5

Hovens G

2

1

1

6

Borghouts H

1

0,5

1

0

7

Van der Hoogt N

1

0,5

0

1

0,5

8

Van der Lee M

1

1

0,5

0,5

0,5

Olifanten
No. Naam

0

1

8
0

totaal Part.

totaal part.
0

0

0

7

4

6

0

0

0

0

1

0

1,5

0,5

0

0

1

0

2

6

1

1

0,5

6,5

8

0,5

1,5

4,5

8

0,5

3,5

7

3,5

6

2

3

4

5

6

7

8

1

0,5

0,5

1

0,5

0

0,5

4

7

1,5

1

1

1

0,5

0

5

8

1

0,5

0,5

1

0,5

4,5

8

1

0,5

1

1

4

7

1

0,5

0

2

7

2

0,5

4

8

1

3

8

3,5

7

1

De Laat J

2

Leenders H

3

Vink R

0,5

0,5

4

Vermulst W

0,5

0

0

5

Clabbers S

0

0

0,5

0

6

Dael M

0,5

0

0,5

0,5

0

7

Jacobitz K

1

0,5

0

0

0,5

0

8

Kappert D

0,5

1

0,5

0

1

0,5

0
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0

totaal part.

Buffels
No. Naam

1

2

3

4

5

6

7

8

totaal part.

1

0,5

0,5

0,5

0

0

1

3,5

9

1

1

1

2

1

1

8

9

0,5

1

0,5

4,5

8

0

0,5

1

3

9

0,5

0

0

2

8

1

0,5

5,5

9

1

4,5

9

4

9

1

Heemskerk F

2

Schmitz W

3

Lietz B

1,5

4

Kuijpers T
Kuntzelaers P

0
0

0

5

0,5
0,5

6

In 't Veld G

1

0

1,5

1

0,5

7

Munten Sj

1

0

0

0,5

2

0

8

Burgmans A

0

0

0,5

1

1

0,5

1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

0,5

1

1

2

2

0,5

8

9

1,5

2

0

1

0

0,5

5

9

1

1

0

0,5

0

3,5

9

0

0

0

0

0

9

0

0,5

0

4,5

9

0,5

0

3,5

8

1

4,5

9

6

8

Struisvogels
No. Naam
1

Oosterbaan G

2

Keimpema P

3

Wuts H

4

1

1

0

1
1

0,5

0,5

Esmati D

0

0

0

5

Houwen A

0

1

1

2

6

Jacobs B

0

0

1

1

1

7

Kempen J

0

1

0,5

1

0,5

0,5

8

Joosten JP

0,5

0,5

1

1

1

1

Goudvinken
No. Naam

1

2

3

4

0,5

0,5
2

1

Verplakke J

2

Timmermans P

1,5

3

Blankertz H

1,5

0

4

Van Boekhold P

1

0

Smith P

2

2

1

6

totaal

part.

1

0

2

8

1

0

4,5

7

1

1

3,5

7

0

2

7

6

7

1

5

totaal part.

5
6

2
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bied terugkomt. Hij is ongeveer 50 jaar en
heeft een sympathieke uitstraling. Twee
vriendinnen die helemaal uit het verre Blerick zijn gekomen om mij aan te moedigen
noemen hem later een knappe man. Hij
bridget op niveau. Hij heeft ook gewerkt op
niveau. Voor een internationaal bedrijf dat
veegwagens maakt heeft hij de hele wereld
rond gereisd. Door zelfstudie is hij daar
opgeklommen tot algemeen directeur. Enige tijd geleden hebben ze hem “buiten gezet”. “In de bezemwagen” zegt hij zelf. Hij
is kort geleden verhuisd. Zijn vrouw die
hem lang steunde kon het niet meer aan en
heeft een scheiding aangevraagd.
Na het schaken drinken we wat. Hij is prettig en opgewekt gezelschap. Geen klacht
komt over zijn lippen. Ik vertel dat ik hobby schrijver ben en dat ik voor ons clubblad
een verslag over de dagvierkampen wil
schrijven. “Ik schrijf ook”, zegt hij. “Ik
schrijf over mijn ziekte. Ik heb M.S. en ben
uitbehandeld. Mijn ervaringen met de ziekt
heb ik opgeschreven en daar is een boek
van gemaakt. Professor Jongen heeft er een
mooi voorwoord ingeschreven. Het boek
heeft landelijke aandacht gekregen en er
zijn inmiddels al 950 exemplaren verkocht.
Ik hoop dat mensen die ook die “Pechprijs”
hebben gekregen er wat aan hebben. Morgen zal ik er één voor je meebrengen en ik
zal er iets persoonlijks inschrijven.”
“Schaak je allang?” vraag ik en hoe ben je
met de schaaksport in aanraking gekomen?
“Vier jaar geleden ben ik op een schaakclub gegaan om mijn gedachten te verzetten, voor de ontspanning en om leuke (! )
mensen te ontmoeten.”
Een mooiere reden om donderdagavond
naar de schaakclub te gaan kun je toch niet
bedenken.
Egbert Mulder is auteur van het boek: De
dagelijkse dingen maar dan met M.S.

BOEBS COLUMN
Waarom naar de schaakclub?
Door Boeb Jacobs

In het laatste nummer van Schakend Nederland schreef iemand: “Het jaar is nog maar
net begonnen of het hoogtepunt is al voorbij”. En inderdaad het is al weer geschiedenis, maar op 17 januari jl. werd in Wijk aan
Zee de tweede ronde van de TaTa dag vierkampen gespeeld.
In het weekend toernooi had ik al “geschitterd” door als eerste in mijn groep te eindigen. Ondanks een genereus remise aanbod
aan de aantrekkelijke Famke Ferwerda uit
Groningen, wat mij in feite een half punt
kostte, had ik 25 euro verdiend en promotie
naar groep 7 afgedwongen. Nog één maal
promoveren en ik zit weer in groep 6 waar
ik qua talent (hè ?) en op historische gronden thuis hoor.
In die tweede ronde trof ik een bijzondere
tegenstander, een indrukwekkende man die
ik niet snel zal vergeten. Die kennismaking
zorgde ervoor dat dit verslag een totaal andere wending krijgt: Een boom van een
man loopt door de schaakzaal in de Moriaan in Wijk aan Zee. Hij is op zoek naar
bord 8 Hij loopt moeilijk met een stok,
maar oogt sportief. Het lijkt alsof hij zojuist
met een gipsvlucht uit een wintersportge-
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HENK VAN GOOL EN BRAM
BRASSÉ WINNEN LIMIANZ
RAPID 2012

Limianz Rapid 2012 gr A

door Piet Thijssen
Op zaterdag 24 maart 2012 werd in zalencomplex LimianZ het 9e rapid schaaktoernooi gehouden. Het was prachtig lenteweer, te mooi
om te schaken!
Dit jaar namen 42 schakers deel, waarvan 12 in
de A-groep en 30 in de B-groep. Traditioneel
doet uit Brüggen (Duitsland) een aantal spelers
mee. Dit jaren waren het er vijf.
Favorieten in de A-groep waren Henk van
Gool, Joep Nabuurs en Joachim Guddat en in
de B-groep Bram Brassé, Jan op de Laak, Willem Vermulst en Dick Kappert.
In de 2e ronde van de A-groep moesten Henk
van Gool en Joep Nabuurs de degens kruisen.
Joep stond er op een gegeven moment uitstekend voor, maar Henk wist op uiterst lepe wijze
een matcombinatie op het bord te toveren. Na 4
ronden was Henk nog steeds ongeslagen, 4 punten gevolgd door Joep met 3 en o.a. Judith
Hendrix met 2,5. In de 5e ronde werden alle
partijen door de witspeler gewonnen! Ook Henk
had wit en dus 5 uit 5. In de laatste ronde lukte
het Geert Hovens om Henk te verslaan. Joep
Nabuurs kwam door een overwinning op Arthur
Hendrickx langszij, beiden 6 uit 7.
Henk toernooiwinnaar op weerstands-punten.
Derde werd Joachim Guddat met 4,5.

Nr Naam

Score

WP

SB

1

Van Gool, Henk

6

28

25

2

Nabuurs, Joep

6

25

19

3

Guddat, Joachim

4,5

24,5

10,75

4

Van Dinteren, Peter

4

24,5

9,5

5

Hendrickx, Arthur

3,5

27,5

9,75

6

Hendrix, Judith

3,5

25,5

9,75

7

Cebula, Jerzy

3,5

21,5

9

8

Hovens, Geert

3

28,5

12

9

Van Mulekom, Hans

2,5

22,5

5,5

10

Van der Hoogt, Nico

2

21,5

4,25

11

Van der Grinten, Bas

2

20,5

5,75

12

Thijssen, Piet

1,5

24,5

3,25

Na drie ronden in de B-groep hadden drie spelers met het volle pond de leiding genomen,
Bram Brassé, Nol Heinemans en Karl Jacobitz.
In de vierde ronde verloor Karl van Nol en
Bram won van het jeugdig talent uit Tegelen,
Max Warmerdam.

Na vijf ronden had Bram alleen de leiding met
5, gevolgd door Nol Heinemans, Sjef Senden en
Ad Burgmans met 4 punten. Door de overwinning van Bram op Sjef in de zesde ronde was
Bram niet meer in te halen. De achtervolgers,Willem Vermulst, Nol Heinemans, Ad
Burg-mans en Thomas Timm hadden een achterstand van 1,5 punt.
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Na de 3e ronde was er weer de heerlijke soep en
de lekkere broodjes. Dewi, de gastvrouwe, deed
haar uiterste best om het iedereen naar de zin te
maken en dit lukte haar uitstekend.

Ook in de laatste ronde was Bram niet te verschalken en behaalde daardoor een 100% score
van 7 uit 7. Door overwinningen van Nol Heinemans en Ad Burgmans werden deze resp. 2e
en 3e . Bram is vast van plan om het volgend
jaar in de A-groep mee te doen.

Limianz Rapid 2012 gr B
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Naam
Brasse, Bram
Heinemans, Nol
Burgmans, Ad
Warmerdam, Max
Vermulst, Willem
Timm, Thomas
Kappert, Dick
Senden, Sjef
Jacobitz, Karl
Toubartz, Heinz
Peters, Paul
Joosten, Jean Paul
In 't Veld, Gerard
Op de Laak, Jan
Leenders, Hans
Kuntzelaers, Piet
Hinzen, Jack
Widlak, Marc
Van Leipsig, Ger
Schreinemachers, Jo
Jürgens, Horst
Krüger, Erwin
Clabbers, Sjors
Wuts, Harry
Thiel, Wilfried
Timmermans, Peter
Blankertz, Harald
Plate, Axel
Smith, Peter
Houwen, Albert

Score
7
5,5
5,5
5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3
3
3
2,5
2,5
2
2
2
1,5
1,5
1,5

WP
33
30,5
27,5
28
29
29
25,5
28
30
23,5
28,5
22
26,5
27,5
23
22,5
24
19
22,5
23
24
23
24,5
17
25
20
20,5
23
18,5
17

SB
33
20,75
17,75
17
15,75
14,25
13,75
12,5
15,25
13
12,5
10
13,5
11,25
9,25
8,25
9,5
10,5
6
6,5
9,5
6,5
4,75
4,25
7,5
3
3
4,75
3,25
2,75

De prijsuitreiking was om 16.30 uur. Naast de
geldprijzen voor de nummers 1 t/m 3 waren er
nog een aantal flessen lekkere wijn voor de 4e,
5e en 6e plaats. Een knappe prestatie leverde
Max Warmerdam af met zijn 4e plaats met 5
punten.
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SFEERFOTO’S VAN LIMIANZ RAPID 2012
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JEUGDAFDELING

ons lid Miki Nieczyporowski meespeelde.

AGENDA

Een groepsfoto van het winnende team:

Zo 15 apr
22e Theo van Spijktoernooi (GP)
Zo 22 apr
7e en laatste ronde LiSB-Bondscompetitie in
Helden. Aanvang 13.00
Zo 29 apr
Koninginnetoernooi Blerick
van links naar rechts: Siem van Dael, Rens van
Dael, Miki, Julian de Ridder

Za 5 mei
Ontmoeting Jeugd – Senioren in Ald Weishoes.
Aanvang 14.00

REGIOCOMPETITIE (VIERKANT)

Za 12 mei
Stap-examens in Ald Weishoes
Aanvang 14.00
Regiotraining in Tegelen (10.00-12.15)

De laatste en vijfde ronde werd op zaterdag 3
maart gespeeld in het Ald Weishoes.
Het was een geslaagde middag hoewel het aantal Venlose deelnemers wat tegenviel.

Za 2 juni
Vlaaientoernooi in Den Hulster

Famke Kovacs werd winnaar in Stap 3 terwijl
Laurens Ekker in Stap 2 een mooie tweede
plaats behaalde.
In de ladder waren onze drie hoogstgeplaatste
spelers
Miki Nieczyporowski (4e), Wai Keung Liu (6e)
en Jasper Hendrickx (7e).

Za 30 juni
Slotmiddag Ald Weishoes

MEDEDELINGEN
Zondag 15 april vindt in Gemeenschapshuis De
Dörpel het 22e Theo van Spijktoernooi plaats.
Dit is ook het laatste toernooi van de GPcyclus. Uiteraard verwachten we dat al onze
jeugdleden deelnemen ! Aankondiging zie elders.

TOERNOOIEN
LIMBURS KAMPIOENSCHAP BASISSCHOLEN

Een impressie van de laatste ronde

Dit vond plaats op woensdag 29 februari in Bisschoppelijk College Broekhin in Roermond.
De hoogste groep (A) werd gewonnen door het
team van de Venlose Leonardoschool, waarin
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COMPETITIE ALD WEISHOES
De stand in de voorjaarsgroepen na 17 maart is
als volgt:

Groep 1:
1. Jasper 2 (2)
2. Miki 2 (3)
3. Wai 2 (4)
4. Laurens 2 (4)
5. Boris 1,5 (2)
6. Gino 1,5 (4)
7. Nils 0,5 (2)
8. Inge 0,5 (2)
9. Famke 0 (2)

Groep 2: (2 partijen per wedstrijd)
1. Yuya 6 (3)
2. Ayaka 3,5 (4)
3. Katherina 1,5 (2)
4. Michelle 0,5 (1)
5. Laeticia 0,5 (1)
6. Anthony 0 (1)
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De Koninklijk Erkende Venlose Schaakvereniging
organiseert op

zondag 15 april 2012
het 22e

Theo van Spijk – jeugdtoernooi

deel uitmakend van de Grand-Prix-cyclus van de LiSB
Er wordt gespeeld in de volgende klassen:
A/B geboren in 1992 of later
C
geboren in 1998 of later
D
geboren in 2000 of later
E
geboren in 2002 of later
F
geboren in 2003 of later
G
geboren in 2004 of later
H
geboren in 2005 of later
Bij geringe deelname kunnen klassen samengevoegd worden.
De bedenktijd bedraagt per persoon:
15 min. in de klassen A, B en C
10 min. in de overige klassen
In de categorieën A, B zijn geldprijzen beschikbaar, in de overige klassen bekers
Het toernooi wordt gespeeld in

Gemeenschapshuis
d’n Dörpel
Gulikstraat 202 in Venlo

Opgeven (vóór 13 april) bij:
Bas van der Grinten

tel 077-3549041

tel 077-3523420

e-mail: B.van.der.Grinten@inter.nl.net

Het inschrijfgeld bedraagt :
€ 4,- in de A/B-groep en € 3,- in de overige categorieën.
Aanmelden is van 9.30 tot uiterlijk 10 uur. De partijen beginnen om 10.15 uur.
De prijsuitreiking wordt verwacht omstreeks 16.30 uur.

Sponsor: VAN SPIJK UITGEVER
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