
woensdag, 15 augustus 2012

Pierre Smeets, de jeugdkampioen van 1969
Raak je tijdens het Tata Steel Tournament in Wijk aan Zee

in gesprek met ene Pierre Smeets. Blijkt hij voormalig

jeugdkampioen van Limburg te zijn.

W
e hadden het in
Wijk aan Zee eigen-
lijk wel kunnen we-
ten. Smeets. Dat is

toch een Limburgse naam? Dat
moet toch wel van origine een Lim-
burger zijn? Inderdaad, Pierre
Smeets komt oorspronkelijk uit
Waubach. Hij zat op het gymna-
sium van het Bernardinuscollege in
Heerlen. In 1969 werd hij jeugd-
kampioen van Limburg. Smeets
woont tegenwoordig in Dordrecht.
Volgende week leest u meer; nu al-
vast een mooie partij van hem. Het
is een partij uit 1995 tegen de Engel-
se FM Mark Lyell, die Smeets in het
Guernsey International Chess Festi-
val de schoonheidsprijs opleverde
ofwel de Brilliancy Prize zoals de
Engelsen het noemen.
Wit: Pierre Smeets (rating 1999).
Zwart: Mark Lyell (2265)
1.d4 f5 2.Lg5 g6 3.c3 Ph6 4.e3 Pf7
5.Lh4 Lg7 6.Pf3 0-0 7.Lc4 Pc6
8.Pbd2 De8 9.0-0 d6 10.Lb3 h6
11.d5 Pa5 12.Lc2 b5 13.Pd4 Tb8
14.g4 c5 15.dxc6 e5 16.P2b3 Pxb3
17.Pxb3 g5 18.Lg3 f4 19.exf4 exf4

ZIE DIAGRAM 1
Wit heeft de loper laten insluiten en
die zal dan ook sneuvelen, maar dat
is geen enkel probleem, want daar
staat tegenover dat de koningsvleugel
open is komen te liggen doordat de
pionnen naar voren zijn gekomen.
Met de volgende zet legt wit dan ook
meteen die zwakte bloot.
20.Dd3! Dreigt mat
20...Pe5 Zwart moet een vluchtveld
voor zijn koning creëren en de mo-
narch moet naar een positie waar hij

minder veilig is
21.Dh7+ Kf7 22.Tfe1 Th8 23.Txe5
Dxe5 24.Dg6+ Ke7 25.Pd4 Te8
26.c7!
ZIE DIAGRAM 2
Met 26.c7! brengt wit zijn tegenstan-
der in grote problemen. De dreiging is
nu Pc6+ met damewinst, daarom
moet zwart met zijn toren naar b6.
26…Tb6 27.Pf3!
Valt de dame aan en tot zijn grote
schrik merkt zwart dat de dame ner-
gens naar toe kan, althans nergens
waar het prettig toeven is. Bekijk de
velden maar ’ns waar de dame naar
toe zou kunnen:
Enkele mogelijkheden zijn bv.:
Mogelijkheid 1: 27...Df6 28.Te1+ Le6
29.Dxe8+ Kxe8 30.c8D+;

Mogelijkheid 2: 27...De6 28.Dxg7+
Df7 29.Te1+ Le6 30.Txe6+ Kxe6
31.Lb3+;
Mogelijkheid 3: 27...Dd5 28.Dxg7+
Df7 29.Te1+ Le6 30.Txe6+ Kxe6
31.Lb3+;
Het best voor zwart is: 27...d5 28.Pxe5
Txg6 29.Pxg6+ Kd6 30.Pxf4 gxf4
31.Lxf4+ en wit staat gewonnen maar
het afmaken is nog niet zo eenvoudig
27...Kf8
Dit helpt wit wat vlotter aan de
winst
28.Pxe5 dxe5 29.De4 Lb7 30.Db4+
Kg8 31.Td1 Lf6 32.Td7 Lc8 33.Db3+
Tbe6 34.Td6 Kf8
ZIE DIAGRAM 3
Wit gaat het karwei nu op elegante
wijze afmaken.

35.Txe6! Txe6 36.Dxe6 Lxe6 37.Lf5
(1-0) en promotie van de c-pion is
niet meer tegen te houden.

Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3

Door

Frank Clevers

SCHAKEN

Pierre Smeets, Wijk aan Zee 2012.



woensdag, 22 augustus 2012

Kampioenschap 1969 door het lot beslist
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Vorige week introduceerden we hier Pierre Smeets, de

man van een toevallige ontmoeting in Wijk aan Zee die

jeugdkampioen van Limburg blijkt te zijn geweest.

W
e ontmoetten de in
Dordrecht woonach-
tige Pierre Smeets
tijdens het Tata

Steel Chess Tournament in januari
in Wijk aan Zee. Pierre speelde in
groep 3A, uw rubriekschrijver in
groep 6, en Pierre mocht in de gro-
te sporthal dus iets dichter bij de
grootmeesters zitten, verschil moet
er zijn. Hij vertelde dat hij jeugd-
kampioen van Limburg is
geweest. Pierre Smeets…
jeugdkampioen… van Lim-
burg…? In alle bescheiden-
heid durven we te stellen
dat we de namen van de
jeugdkampioenen wel ken-
nen. Maar Smeets? Sorry,
nooit van gehoord. Zijn
naam kwam ook niet op
de lijst van kampioenen
voor. We zijn niettemin
op onderzoek uitgegaan
en hebben de archieven
minutieus uitgeplozen.
Warempel. Hij heeft gelijk.
Daar staat het een beetje
verscholen in een bulletin.

Pierre Smeets dus jeugdkampioen
1969. En dus… de geschiedenis
wordt herschreven. Zijn naam
wordt ingevuld op de lijst van
jeugdkampioenen bij het jaar 1969.
Ere wie ere toekomt.
Pierre Smeets is geboren en geto-
gen in de Martin Cudellstraat in
Waubach, een echte schaakstraat,
met de broers Pierre en Sjo Smeets
en de broers Hans en Ger Hage-

man. Allen zijn na hun jeugd door-
gegaan met schaken. Er werd veel
geschaakt in huiselijke kring. Over
het schaken met Hans Hageman
herinnert Pierre zich. „We speel-
den zonder schroom de grote va-
rianten van het Koningsindisch en
Nimzo-Indisch, Siciliaans, Spaans
Open en Gesloten en noem maar
op. Het eindspel kreeg veel aan-
dacht en we oefenden zelfs op mat
zetten met twee lopers en op mat
zetten met loper en paard. We be-
studeerden de partijen en boekjes
van Euwe en alles wat verscheen
over de grote toernooien met Fi-
scher en Tal. Ondertussen draaide

Hans al zijn lp’s van de
Stones en dan liefst op
aanzienlijk volume. De
teksten kenden we uit
ons hoofd.”
Pierre Smeets heeft het
jeugdkampioenschap
van 1969 nog op zijn
netvlies staan. „Op een
zondagmiddag moesten
mijn tegenstander en ik
ten huize van de jeugd-
leider van de Limburg-
se bond in Nuth de fina-
le spelen. Dat was een
dramatische partij. Ik
lootte zwart, stond ge-
wonnen, vergooide dat,

stond weer beter maar ook dat was
niet aan mij besteed en uiteindelijk
werd het remise. Wat nu? Mijn te-
genstander had volgens mij in de
gaten hoe de krachtsverhoudingen
lagen en weigerde te vluggeren om
de titel. Toen werd er nota bene ge-
loot! De jeugdleider had volgens
mij gewoon moeten vaststellen dat
er moest worden gevluggerd. Geluk-
kig won ik die loting. Moreel vond
ik dat wel terecht: in de onderlinge
partij had ik zwart gehad en mijn
tegenstander wilde er verder niet
om schaken.”
Pierre Smeets mocht meedoen aan
het Nederlands jeugdkampioen-
schap in Oostvoorne en Rockanje,
waar in die tijd alle onderbonds-
jeugdkampioenen aan meededen.

Er waren veertien deelnemers, één
uit elke onderbond en twee uit de
RSB als organiserend rayon. Het
kampioenschap had een nieuwtje.
Voor het eerst waren er geldprij-
zen. Er waren er zeven, afdalend
van 100 tot 25 gulden (totaal 380
gulden) en voor de niet-prijswin-
naars 2,50 gulden per winstpunt.
In negen dagen speelden ze 13 par-
tijen. Pierre Smeets behaalde 4,5
uit 13. Hij werd daarmee gedeeld elf-
de, samen met de toen pas veertien-
jarige Leon Pliester die later IM
werd. „Mijn beste resultaat was dat
ik in het officieuze snelschaakkam-
pioenschap op een gedeelde vierde
plaats eindigde en samen met Hans
Böhm tijdens die twee weken van
het toernooi onverslaanbaar was in
tafelvoetbal. Toch heb ik in dat
kampioenschap veel geleerd tegen
spelers die bijna allemaal op
KNSB-niveau speelden terwijl ik
zelfs nog nooit een KNSB-speler
had gezien.” Böhm en Ligterink
eindigden gelijk bovenaan. Ligte-
rink won de beslissingsmatch met
2-0. Zij werden later allebei IM.

Volgende week deel 3 over Pierre
Smeets.

Reacties? Frank Clevers, e-mail
f.clevers@mgl.nl

Bericht uit het Limburgs Dagblad van 12 april 1969, waar-
in wordt gemeld dat Smeets kampioen is na loting. Of de
naam van de andere finalist (H.Vrinzen) klopt, is niet ze-
ker. De locatie van het NK klopt niet.
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Die bijzondere finale van 1969
We vervolgen de reeks afleveringen over Pierre Smeets, die

in 1969 kampioen van Limburg werd bij de jeugd en nog al-

tijd op een zeer behoorlijk niveau schaakt.

A
llereerst komen we nog
even terug op het kam-
pioenschap van Lim-
burg bij de jeugd dat op

zo’n zeldzame manier werd beslist,
namelijk door loting - wat normaal
gesproken in een schaakkampioen-
schap nooit voorkomt. We hebben
inmiddels zekerheid wie de tegen-
stander van Pierre Smeets in de fi-
nale was. Daar was nog wat ondui-
delijkheid over. In een bericht in
het Limburgs Dagblad werd de
naam H. Vrinzen genoemd. Zelf
dacht Pierre Smeets dat het ene
Hinsen (met een s) was. We heb-
ben nog wat research gedaan. Het
is Paul Hinssen geweest, destijds
woonachtig in Blerick en net als
zijn tegenstander uit de finale van
1969 nog altijd schaker (Pierre
Smeets schaakt nu bij schaaksocië-
teit De Willige Dame in Dordrecht,
Paul Hinssen bij de Heerlense
Schaakvereniging; ze zijn na hun
jeugd uitgewaaierd). Na 43 jaar kun-
nen we nu ook ophelderen hoe het
in zijn werk is gegaan in die finale
en waarom uiteindelijk om de titel

geloot werd. De beslissende partij
was in remise geëindigd. Vervol-
gens was natuurlijk de vraag: wat
te doen? In zo’n geval is ‘uitvlugge-
ren’ een optie, dus in een paar
‘vluggertjes’ (snelschaakpartijen)
de beslissing forceren. Dat is echter
niet gebeurd. Pierre Smeets is altijd
in de veronderstelling geweest dat
zijn tegenstander dat niet wilde
omdat die wel zou weten hoe de
krachtsverhoudingen lagen. Paul
Hinssen weet echter te melden dat

de partij rond 19.00 uur was geëin-
digd en er geen tijd meer was om
verder te schaken, want hij moest
immers nog met de trein terug
naar Blerick. De finale werd ge-
speeld in Nuth, ten huize van
jeugdleider Limburgse Schaakbond
Hub Dumont (1934-2005). De heer
Dumont besloot tot loting. Bij zijn
afweging speelde waarschijnlijk
mee dat je een jochie van 14/15 jaar
niet nog zo laat met de trein kon la-
ten reizen. Er moest die avond een
beslissing vallen. De naam van de
kampioen moest uiterlijk die
avond worden doorgegeven aan de
KNSB in verband met het Neder-
lands jeugdkampioenschap waar al-
le andere onderbondskampioenen

aan mee mochten doen. Paul Hins-
sen herinnert zich dat hij als jong-
ste als eerste een pion uit de hand
van de jeugdleider mocht trekken.
Helaas voor hem was het de zwarte
pion... Pierre Smeets dus kam-
pioen.

Pierre Smeets werd in 2007 club-
kampioen van De Willige Dame in
Dordrecht. Afgelopen seizoen werd
hij tweede.
Wit: Naomi Snikkers (1894)
Zwart: Pierre Smeets (2007)
Interne competitie De Willige Da-
me, 2012.
Commentaar: Pierre Smeets
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 Pf6 4.e5 Pfd7
5.f4 c5 6.c3 cxd4 7.cxd4 Pc6
8.Pdf3 Db6 9.g3 Le7 10.Pe2 0-0
11.Lh3 f6!?
ZIE DIAGRAM 1
Deze stelling heb ik langdurig geana-
lyseerd voordat ik f6 in een serieuze
partij durfde te spelen. Het is een idee
van Yge Visser. Zwart geeft twee
pionnen om te profiteren van de witte
ontwikkelingsachterstand.
12.Lxe6+ Mogelijk is ook 12.Tf1 en
daarna Tf2 om de pion eventueel la-
ter te nemen zoals in Harikrishna-Vis-
ser, Corus 2001.
12...Kh8 13.Lxd5
Dat is teveel. Beter is 13.exf6 Pxf6
14.Lxc8 Taxc8 en zwart heeft moge-

lijk voldoende compensatie voor de
geofferde pion. Zwart moet nu scherp
spelen om de aanval gaande te hou-
den.
13...fxe5 14.fxe5 Pdxe5!
ZIE DIAGRAM 2
Na twee pionnen wordt er een paard
geofferd. Zo ging het ook in een par-
tij Klyuner-Visser Bundesliga 2002,
zwart won in 20 zetten.
15.dxe5 Pxe5 We zijn pas bij de 15e
zet en zwart heeft al twee pionnen en
een paard geofferd en biedt nu nog
een paard aan. Als wit dat paard ook
nog neemt, zal zij uiteindelijk mat
gaan of teveel materiaal moeten te-
ruggeven. Maar ook als zij het paard-
offer weigert is het snel uit.
16.Pf4 Lg4 17.Tf1 Lb4+ 18.Ld2
Tae8 19.Pe6 Pxf3+ 20.Txf3 Txe6+
Wit geeft op (0-1).

Volgende week deel 4 over Pierre
Smeets.

Reacties? Frank Clevers, e-mail
f.clevers@mgl.nlDiagram 2Diagram 1

Door

Frank Clevers

SCHAKEN
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woensdag, 05 september

Jeugdspeler Waubach, veteraan Dordt

P

Pierre Smeets werd in 1969 jeugdkampioen van Limburg,
na loting. Genoeg daarover nu. De jongeling van toen uit
Waubach is nu ‘veteraan’ in Dordrecht, ofwel Dordt.

P ierre Smeets heeft na zijn
vertrek uit Limburg bij di-
verse schaakverenigingen
gespeeld. Tijdens zijn stu-

die in Amsterdam schaakte hij bij
Watergraafsmeer als invaller in het
eerste team in de Hoofdklasse (die
nu Meesterklasse heet). Hij kreeg
per wedstrijd honderd gulden, een
mooie aanvulling op zijn studie-
beurs. Later werd hij lid van de
vereniging Groothoofd in
Dordrecht. Tegenwoordig schaakt
hij bij schaaksociëteit De Willige
Dame in Dordrecht. In 2007 werd
hij clubkampioen en afgelopen sei-
zoen werd hij tweede. Pierre
Smeets heeft een rating van ruim
2000 en speelt dus nog altijd op be-
hoorlijk hoog niveau. Zelfs weet hij
zo nu en dan nog een meestertitel-
houder beentje te lichten, zoals re-
cent nog FM Werner van den Bran-
de. Die partij is een voorbeeld van
een goede - en af en toe gelukkig
gevoerde - verdediging.

Wit: FM Werner van den Brande
(2266), Bergen op Zoom.

Zwart: Pierre Smeets (2007), De
Willige Dame.
KNSB-competitie, derde klasse G,
10-03-2012.
Engelse opening.
Commentaar: Pierre Smeets.
1.c4 Pf6 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.Pc3
0-0 5.e4 d6 6.Pge2 c5 7.0-0 Pc6
8.d3 Ld7 9.h3 Tb8 10.Le3 a6 11.a4
Pe8 12.Tb1 Pc7 13.d4 cxd4 14.Pxd4
Pe6 15.Pde2 Pe5 16.b3 Lc6 17.f4
Pd7 18.b4 b6 19.Pd5 a5 20.f5 Lxd5
21.exd5 Pc7 22.Pd4 Lxd4 23.Dxd4

Pe5 24.fxg6 hxg6 25.Lh6 Te8 26.b5
Dd7 27.Tf4 f6 28.Te4 Kf7 29.Tf1
Th8 30.Lf4 Kg7 31.Df2 Pe8 32.Lxe5
dxe5
ZIE DIAGRAM 1
Zwart heeft zich zo goed mogelijk ver-
dedigd. Hij probeert een vesting te
bouwen en via de c-lijn of h-lijn ac-
tief te worden. De witte torens heb-
ben meer ruimte dan de zwarte. De
zwarte koningsstelling ziet er niet zo
sterk uit. Het zwarte plan is om één
of twee torens te ruilen en in het
eindspel aan te tonen dat in deze stel-
ling dame en paard sterker zijn dan
dame en loper. Wit wil meteen op ko-
ningsaanval spelen.
33.Txe5!?
Wit offert een toren om de zwarte ko-

ningsstelling open te breken. Van de
zwarte verdediger wordt nu het uiter-
ste gevergd.
33...fxe5 34.Df7+ Kh6 35.Le4 Dd6
36.g4 Pg7 37.g5+ Kxg5
De zwarte koning werkt goed mee
aan zijn eigen verdediging. Niet
37…Kh7? 38.Tf6 en mat in een paar
zetten.
ZIE DIAGRAM 2
38.Dxg7?
Wit was inmiddels in hevige tijd-
nood. Nu weet zwart zich los te wer-
ken. Beter, maar moeilijk te vinden is
38.Tf2 Tbf8 39.Tg2+ Kh5! 40.Dxg7
(40. Lxg6+? Kh6 en zwart wint) Tfg8
41.Lxg6+ Dxg6 42.Txg6 Txg7 43.Txg7
en wit staat beter in het toren-
eindspel.
38...Tbg8 39.h4+ Kxh4
De zwarte koning is niet bang.
40.Df7 Tf8
Wit geeft op (0-1).

� Op donderdag 20 september
houdt de stichting Limburg
Schaakt! een informatie- en activi-
teitenavond voor kinderen en jon-
geren (5-18 jaar) en ouders. Tijd-
stip: 18.30 - 20.30 uur. Locatie:
Adelante College, Onderstestraat
29, Valkenburg. Limburg Schaakt!
promoot het schaken onder kinde-
ren. De stichting heeft trainers be-
reid gevonden om schaaklessen te

verzorgen op alle niveaus, elke don-
derdag van 18.00 - 20.00 uur bij
Adelante in Valkenburg. Het is al-
tijd mogelijk om vrijblijvend twee-
maal te komen kijken. De stichting
verzorgt ook een ouder-kind cur-
sus (voor kinderen samen met va-
der, moeder, opa of oma). Op 20
september staan de volgende activi-
teiten op het programma: simul-
taan, wedstrijd jeugd-senioren, de-
monstratie blindschaken (twee spe-
lers schaken geblinddoekt). Tevens
zijn er drie presentaties: 1. De voor-
delen van schaken op de ontwikke-
ling van het schoolgaande kind; 2.
Chess Magnet School (online leer-
methode waarmee kinderen op-
merkelijk snel progressie kunnen
boeken), 3. presentatie over de
ouder-kind schaakcursus.

www.limburgschaakt.nl

Reacties? Frank Clevers, e-mail
f.clevers@mgl.nl
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