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IN MEMORIAM 
 
Het schaakseizoen 2011-2012 zal de geschiedenis ingaan als een 
jaar met een zwarte rand. Want Leudal verloor 2 van haar 
schaakvrienden. 
 
Peter Maassen (1935-2011) 
Op 11 augustus 2011 is Peter Maassen op 75-jarige leeftijd 
overleden. Peter was al vanaf de beginjaren lid van onze 
schaakvereniging. Dat hij een sterke speler was getuige het feit dat 
Peter in 1978 clubkampioen van SV Leudal werd. Later werd Peter 
bestuurslid van Klein Paries en nadat de club ter ziele ging keerde 
Peter weer terug bij Leudal. In 1994 veroverde Peter de Fons 
Peeters trofee. De speler met het beste gemiddelde resultaat van 
het seizoen. 
Peter was de eerste lekendirecteur op de basisschool het Heilig 
Hart in Heythuysen (later de Beukenhof). Peter was bovenal een 
rustig aimable mens die altijd kalmte uitstraalde. 
We zullen hem missen. 
 
Giel Korsten (1945-2011) 
Oud-penningmeester en ere-lid Giel Korsten is in de nacht van 
vrijdag 18 op zaterdag 19 november overleden. Hij werd 66 jaar 
oud. 
Toen schaakvereniging Leudal werd opgericht in 1976 werd er 
gezocht naar een penningmeester. En wie kon je dan beter 
hebben dan iemand die werkzaam was bij de gemeente op de 
afdeling financiën. Dus werd Giel gevraagd en hoewel hij duidelijk 
aangaf niet veel met schaken te maken te hebben was hij toch 
bereid het penningmeesterschap op zich te nemen. 
En zo vervulde Giel 13 jaar lang van 1976 tot en met 1989 het 
penningmeesterschap bij SV Leudal. Giel was een fijn mens om 
mee samen te werken. Zijn gevoel voor humor, zijn geweldige 
manier van spreken. Vele hebben er van mogen meegenieten. 
In 1989 trad hij af als bestuurslid en werd toen prompt tijdens die 
bewuste algemene ledenvergadering tot ere-lid benoemd. Giel 
doneerde de wisselbeker voor de keizercompetitie. En zo werd de 
Giel-Korsten-Trofee geboren.  
Hoewel Giel zelf niet schaakte bleef hij wel verbonden met de 
schaakclub. Helaas heeft Giel maar 66 jaar mogen worden. Veel te 
jong voor menselijke maatstaven. 
 
Peter en Giel, vaarwel het ga jullie goed. 
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VOORWOORD 
 
Schaakvrienden en vriendinnen,  
 
Het schaken bij Leudal bevindt zich in een vreemde fase. Zoals u 
weet en hiernaast kunt lezen hebben we afscheid moeten nemen 
van 2 bijzondere schaak-vrienden. Peter Maassen en Giel Korsten. 
 
U weet ook dat we het momenteel moeilijk hebben met name bij 
de jeugd. Het aantal leden loopt langzaam maar zeker terug. 
Initiatieven worden ontplooid deze ontwikkeling een halt toe te 
roepen. 
Daarom organiseert Leudal in samenwerking met 
scholengemeenschap St. Ursula te Heythuysen, de KNSB en 
SLIM.NL een schaakchallenge voor kinderen in de leeftijd van 11 
t/m 15 jaar. Deze wordt op zaterdagmiddag 4 februari gehouden. 
Binnenkort zult u hier meer over vernemen in de verschillende 
media. Lees bij Sjaak en Mat wat zij er van vinden. 
 
Maar er is ook goed nieuws. Zo hebben wij weer een zilveren 
jubilaris in ons midden. Penningmeester, instructeur en teamleider 
Han Wismans is 25 jaar bij de club.  
En met de seniorenteams gaat het ook prima. Ons eerste team 
heeft zowaar al 2 gelijke spelen op haar naam staan. En wel tegen 
een paar van de zwaarste tegenstanders. Zie de rubriek van eigen 
bodem. 
 
Hoewel het aantal jeugdleden afneemt is de interne competitie bij 
de jeugd daarom niet minder spannend. Lees daarover meer in 
onze jeugdhoek. 
 
Verder natuurlijk de vaste rubrieken als opmerkelijke zaken, het 
record en natuurlijk niet te vergeten de puzzel. We hopen echter 
deze keer dat wat meer senioren de moeite nemen deze puzzel op 
te lossen. Naast de uitdaging van het oplossen van dit probleem is 
er ook nog een leuk prijzenpakket te winnen. 
 
Ik wens u veel leesplezier en alvast prettige feestdagen en een 
sportief 2012, 
 
Uw voorzitter. 
Hans Kivits. 
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LEUDAL MAAKT GOEDE START 
 
Leudal is de competitie goed gestart met 2 gelijke spelen tegen 
Brunssum en Voerendaal 3. In en tegen het vroegere KNSB-
klasse team van Brunssum speelde Leudal knap gelijk. En 
daarmee deden ze zichzelf nog tekort ook. Want Leudal had alle 
kansen om de wedstrijd in haar voordeel te beslissen. 
Jack Sonnemans maakte een snelle remise waarna Arthur 
Hendrickx met een mooie overwinning Leudal op voorsprong 
bracht. Hans Kivits liep vanaf de opening achter de feiten aan en 
verloor kansloos. Maar Geert Gabriëls wist met een keurige 
winstpartij de stand weer gelijk te trekken. Nieuwkomer René 
Snoeck wist zijn stelling niet te houden en verloor. Ruud van 
Meegen verraste op het eerste bord Gaston Dörenberg en bracht 
Leudal weer op voorsprong. 3,5 -2,5. Raoul Lemmen stond op dat 
moment op winst maar was in grote tijdnood. In de beslissende 
fase miste Raoul helaas de winnende voortzetting en verloor 
alsnog de partij. Hierdoor kwam Brunssum onverdiend op een 3,5 - 
3,5. Gelukkig wist Jan Broekhuis zijn partij remise te houden 
waardoor Leudal toch nog met een matchpunt huiswaarts keerde. 
Een mooi start in de promotieklasse waarin dit jaar de nummers 
één en twee zullen promoveren. 
Kijk nog eens mee hoe Raoul Lemmen bijna de beslissende klap 
wist uit te delen. Bijna dus. 
 
Wit: Marcel Didden  - Zwart: Raoul Lemmen 
Brunssum – SV Leudal 
Stelling na 17. De2 
 

 
 

17…Pc6! Raar om voor een ontwikkelingszet een uitroepteken te 
geven. Met Le7 had zwart kunnen speculeren op zetherhaling, 
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maar dat werd nauwelijks overwogen. 18.Lc5 Pd4 De bedoeling 
achter Pc6. Het zwarte paard staat prinsheerlijk. Iets wat door wit 
met c3 voorkomen had moeten worden. Weliswaar had zwart dan 
de lange diagonaal van h8-a1 in kunnen nemen, maar de 
compensatie over de c- en b-lijn, gecombineerd met het 
(voorlopige) bezit van het centrum was aanzienlijk geweest 19.De5 
19.De3 Pf5; 19.Dd2 Lg5 dreigt stukwinst. 19...Lf6 20.Dh5 Zoals 
GM Vastimil Hort eens zei in zijn corus-commentaar: "His queen 
looks like a football!" 20...g6 De eerste concrete winstmogelijkheid 
voor zwart dient zich aan. Weliswaar niet heel makkelijk te zien, 
maar toch de kans op een stuk meer. 20...Pxb3 21.axb3 Ld4+ 
22.Kh1 g6 21.Dg4 e5!?  
 

 
 

22.Pxg6?! Mijn tegenstander gaf aan niets anders meer te zien en 
blij te zijn dit als ad hoc oplossing te hebben. Ik moet eerlijk 
toegeven dat ik dit gewoon gemist heb, maar "normale" zetten als 
Ph5 of zelfs Ph3 (h5 kan dan weer niet i.v.m. Dxg6) zijn toch echt 
beter. Zwarts lichte stukken worden nu veel te actief. 22...hxg6 
23.Dxg6+ Lg7 24.Lxf8 Dxf8 Nu blijkt hoe weinig wit heeft aan de 
ingezette materiaalverhouding. Wit moet eerst nog de dreiging 
Pxb3 verhelpen en binnen no-time staan zwarts stukken op de 
juiste velden. Sterker, zwart heeft hier nog maar één probleem, 
namelijk de tijd. 25.Dh5 ook na 25.Lc4 kan Ta6 gewoon. 25...Ta6 
25...Pe2+ 26.Kh1 Ta6 27.Dg4 was het alternatieve plan, maar 
zoals wit het hier speelt staat het zwarte paard toch wat verloren. 
26.Tf2 Th6 27.Dg5 Dd6! Controleert alle belangrijke velden. d8 
voor de witte dame, e4 voor de zwarte loper. h2 voor een 
tussentijds matbeeld en g6 voor de toren. Het zou toch zonde zijn 
als deze partij zou eindigen met een zet als Dxg6 1–0. Om eerlijk 
te zijn dacht ik hier de partij wel een beetje binnen te hebben.  
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28.f4!? Praktisch de beste kans. Afwachten en niks doen is ook zo 
dodelijk. 28...e4?! In tijdnood zag ik de voortzetting 28...Pf3+ 
29.Txf3 Lxf3 wel, maar ik was bang voor de tussenzet fxe5. Wit is 
niet de enige met tussenzetten en staat na Dd4+ dan ook volledig 
verloren. 29.dxe4 Tg6 30.e5 Db6 30...Dc6 en wit moet de loper op 
f7 offeren om mat tegen te gaan. Makkelijk praten met een 
computer achteraf, maar nog steeds geen man overboord. 
31.Dd8+ Lf8 ook op 31...Kh7 32.Ld5 32.Lxf7 Txg2+ wint de 
partijzet 32...Pe6 32.Ld5 
 

 
 

32…Pe6!! Ik was behoorlijk trots op deze achteruitzet. En terecht 
trouwens. 33.Lxe6 33.Dd7 Lxd5 34.Dxd5 Pxf4 en de partijzet Txg2 
is dodelijk. 33...Txg2+! 34.Kh1 Weer dacht ik al gewonnen te 
hebben en ik wou al het mat met Tb3+ uitvoeren. Alleen nu kwam 
ik erachter, dat wit dit opvangt met Ld5. Vervolgens kijk ik van mijn 
resterende anderhalve minuut een volle minuut naar de zet Txh2 
om daar mat te zetten, maar ook daar vond ik niks (was er wel) . 
Dan maar het reguliere aftrekschaak met torenwinst. Om een lang 
verhaal kort te maken, ik heb geen moment gekeken naar het 
"simpele" Dxf2 met snel mat tot gevolg. 34...Txf2+?! 34...Dxf2! 
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35.Lxf7+ Kh8 36.Df6+ Tg7+ en de stukken kunnen in de doos. Of 
anders toch met. 34...Txh2+!? 35.Kxh2 Dxf2+ 36.Kh3 Lg2+ 37.Kg4 
Lf3+ 38.Kf5 Dxc2+ 39.Kg5 Dg2+ 40.Kh4 Dh2+ 41.Kg5 (41.Lh3 
Dxf4+) 41...Dh6+ 42.Kf5 Dg6# 35.Ld5 Lxd5+ een laatste kans op 
directe winst was nog 35...Dh6 36.Tg1+ Kh7 37.Tg2 Tf1+ 38.Tg1 
Dh3 39.Lxb7 Txg1+ 40.Kxg1 Lc5+ en vooral niet 35...Db5 36.Tg1+ 
Kh7 37.Dh4+ Lh6 38.Tg7+ Kxg7 met eeuwig schaak. De tekstzet 
mag overigens ook slechts "een kwestie van techniek" zijn. 
36.Dxd5 Txc2 37.Tg1+ Lg7? Ai, dit wordt vervelend. [37...Kh8 De 
witte dame mag toch niet op f7 pakken op straffe van Dc6 en mat. 
Dames afruilen en uittikken wint dan ook makkelijk. 38.Da8 Dc6+ 
39.Dxc6 Txc6 38.Dd8+ Kh7 Nog heel even hopend op Dh4 maar 
helaas. 39.Dd3+Toren kwijt en uit. 1-0 
 
Tussenstand promotieklasse na 2 wedstrijden: 
 

 Team MP BP 

1 MSV-VSM 2-4 10,5 

2 Voerendaal 3 2-3 10,5 

3 De Juiste – Z 2-3   9,0 

4 Brunssum 2-2   8,0 

5 SV Leudal 2-2   8,0 

6 ’t Pionneke 2 2-1   7,0 

7 Heerlense SV 2-1   6,0 

8 DJC 2 2-0   5,0 

 
Leudal 2 wist in de openingswedstrijd verrassend gastgever Venlo 
3 met grote cijfers te verslaan. Met maar liefst 6-2 werd Venlo opzij 
geschoven door de gemotiveerde Leudalspelers. Vooral de jeugd 
deed het goed. Overwinningen waren er voor Judith van Meegen, 
Remco Claessen, Martijn Vossen en Peter Metsemakers. Har 
Vossen, Marcel Schuman, Oscar Freriks en Henk van Meegen 
speelden remise. Leudal 2 neemt nu brutaal de leiding in de eerste 
klasse A. 
De tweede ronde werd nipt verloren van Horst met 3,5-4,5. 
 
Leudal 3 tenslotte wist in ronde 1 met 4-0 Venlo 4 op te rollen. 
Han Wismans, Leon van Duren, Frits Smeets en Hans van der 
Vliet wisten alle vier te winnen. Ronde 2 werd echter met 3-1 
verloren van Tegelen. 
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NIEUWS VAN EIGEN BODEM 
 
Han Wismans 25 jaar lid. 
Op de onlangs gehouden algemene ledenvergadering werd 
penningmeester Han Wismans onderscheiden vanwege zijn 25-
jarig lidmaatschap van de vereniging. 
 

 
 

Han wordt geprezen vanwege zijn vele verdiensten voor de club. 
Han is namelijk niet alleen 25 jaar actief lid van de vereniging maar 
vervult daarnaast al sinds 2004 de functie van penningmeester in 
het bestuur. 
Ook is Han teamleider van team 3 van de senioren en alsof dat 
nog niet voldoende is, geeft Han al meer dan 15 jaar elke 
zondagochtend schaakinstructie aan de jeugd te Aldenghoor. 
 

 
Han in actie tijdens de interne competitie. 

 

Met veel respect en dank werd Han gefeliciteerd en ontving hij uit 
handen van de voorzitter de, door kunstsmid Antonette van 
Geleuken uit Grathem gemaakte, prachtige zilveren dasspeld. 
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Schaken - dammen 
Op maandag 17 oktober 2011 vond de voor het derde 
achtereenvolgende jaar een vriendschappelijke wedstrijd plaats 
tussen de Heldense Schaak- en Damvereniging en 
Schaakvereniging Leudal. Deze keer was de HSDV de gastheer. 
Dit jaar deden tien spelers van het Leudal en elf spelers van 
Helden e.o. mee. De wedstrijdleiders Eddy en Nico speelde om 
beurten, zodat er twee tientallen ontstonden. Er werden zes 
partijen gespeeld van tien minuten per speler per partij. 
 
In de eerste ronde werd er geschaakt, waarbij SV Leudal nipt won 
met 11-9. Vervolgens volgden er twee rondes op het dambord. 
Ronde 2 werd verrassend 10-10, de leden van Leudal hadden 
blijkbaar flink geoefend. De volgende ronde liet de HSDV wel zien 
dat ze tevens een damclub was, door met 12-8 te winnen. 
 
Hierna volgde twee rondes schaken, waarin SV Leudal revanche 
nam door twee keer met 14-6 te winnen. De zesde en laatste 
ronde werd er weer gedamd. Ondanks dat deze keer HSDV met 
14-6 won, bleek wederom dat de Midden-Limburgse club sterker 
was dan de Noord-Limburgse en won met 63-57.  
 
Ronde HSDV SVL 
1 Schaken   9 11 
2 Dammen 10 10 
3 Dammen 12   8 
4 Schaken   6 14 
5 Schaken   6 14 
6 Dammen 14   6 
TOTAAL. 57 63 
 
Graag hadden we in dit clubblad een mooie dampartij neer gezet, 
maar de partijinzendingen bleven daarvoor beperkt. 
 
Jack Sonnemans haalt de eerste periode binnen. 
Met het schrikbewind dat Ruud van Meegen (17,5 uit 19) vorig jaar 
wist uit te voeren in de volwassenencompetitie, ging iedereen uit 
van twee opties voor dit jaar. Ruud doet mee of andere mensen 
maken ook een kans op het clubkampioenschap. Terugkijkende 
naar de eerste periode blijkt beide het geval te zijn. En Ruud doet 
mee én we hebben een andere periodekampioen. Namelijk Jack 
Sonnemans, die in een rechtstreeks duel de Konings-Indische 
opstelling van Ruud om wist te stoten. Daarna was ook nog eens 
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Martijn Vossen te sterk voor Ruud, aangezien kwaliteitsverlies voor 
Martijn gepaard ging met overweldigende compensatie. Zo kan al 
geconstateerd worden dat Ruud nu al meer verliespunten heeft 
behaald dan vorig jaar. Jack werd zo dus periodekampioen met 
vier uit vijf terwijl Martijn zijn puntje hard nodig had om in de 
eredivisie te blijven. 2.5 uit 5 was precies genoeg voor hem, maar 
niet voor Hans Kivits die met hetzelfde aantal punten degradeerde. 
Zowel Ruud als Iwan Sentjens wisten namelijk nog op drie punten 
te komen. Iwan deed dit onder andere door de volgende prachtige 
overwinning op Jack Duijf die daardoor met lege handen in de A-
poule achter bleef. 
 
Wit: Iwan Sentjens - Zwart: Jack Duijf 
Locatie: Buggenum, interne competitie 
Stelling na 18… h5 
 

 
 

Wit is eigenlijk helemaal weggespeeld. De koning staat open, de 
dame staat buitenspel en met zwarts laatste zet h5 wordt niet 
alleen nog een vluchtveld van de dame afgepakt, maar ook nog 
eens de witte loper tot een verklaring gedwongen. Is het dan al tijd 
om op te geven? In tegendeel. Met zijn laatste zet The1 had Iwan 
zijn bedoelingen zo blijkt. 
19.Txe6+!! Boem!! Het is gelijk goed mis. 19…Kxe6 20.Te1+ Kf5 
21.Dxf7+ Kg5 22.Te6 Thg8 23.h4+ Kh6 24.Lf4+ Dxf4+ 25.Dxf4+ 
Kh7 26.Dg5 1–0 
 
In de B-groep speelden met Arthur Hendrickx en Coen Oosse twee 
cracks die samen in de laatste acht jaar maar liefst zes 
kampioenstitels op wisten te eisen. Dat geeft echter geen garantie 
om zo maar even terug te komen in de A-poule. In tegendeel. 
Arthur ontsnapte na zijn zesde competitienederlaag op rij aan 
acute degradatie, mede omdat Coen van Arthur’s directe 
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concurrent Har Vossen wist te winnen. Coen had op zijn beurt dat 
punt weer hard nodig om zelf nog te kunnen promoveren. Kijk hoe 
hij in onderstaande partij nog behoorlijk op de proef werd gesteld: 
 
Wit: Coen Oosse - Zwart: Frits Smeets 
Locatie: Buggenum, interne competitie 
Stelling na 18. Lxb5 
 

 
 

We zijn beland in een spannende stelling met tegenovergestelde 
rokades. Belangrijk verschil is dat de witte koning al ietwat op de 
tocht staat en dat zwart al veel stukken in de aanval heeft. Alleen 
de torens mogen er nog wel bij komen dus 18…f5! zwart is een 
stuk sneller met zijn aanval dan wit. 19.exf5 Lxf5 20.e4 Lg4 
21.Pc4 Lf3! 22.Pe3 Dg5 23.Df2 Lxg2 24.Dxf8  
 

 
 

24…Lxf1! Wauw wat goed gezien. Iedereen zou de dame pakken, 
maar dan blijft er weinig over 24...Txf8? 25.Txf8+ Kd7 26.Pxg2 
Pxg2 27.Kxg2 Dd2+en wit staat beter. Ook het pakken van het 
paard is niet goed. 24...Dxe3+ 25.Df2 Dg5= 25.Df2 Lh3 26.a4 Df4 
27.a5 Pf3+ 28.Kh1 Ph4 28...Pfd4! 29.Dxf4 exf4 30.cxd4 Pxd4 
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29.De2 Tf8 30.a6 Kb8 31.axb7 Kxb7?? 31...Pa7 en de pion van 
b7 staat wit alleen maar in de weg. Zwart blijft beter staan! 
32.La6+ Kb6 1–0 

 
Zoals gezegd mocht Arthur, net nog in de B-groep blijven ten koste 
van Har Vossen. Maar dat was niet voordat Har nog op mooie 
wijze het punt van Arthur wist te ontfutselen. 
 
Wit: Har Vossen - Zwart: Arthur Hendrickx 
Locatie: Buggenum, interne competitie 
 
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 Lxd6 4.Pf3 Lg4 5.d4 Lxf3 6.exf3 Dh4+ 
7.g3 Lxg3+ 8.hxg3 Dxh1 alles nog theorie volgens Har Vossen. 
9.De2+ Pe7 10.Pc3 c6 geeft wit voor het eerst voordeel 10...Pbc6 
11.d5 Pd4 12.De4 Pxf3+ 13.Ke2 Pg1+ 14.Kf2 Ph3+ 15.Ke2  
 

 
 

11.d5 Dg1 Om een d6 op te kunnen vangen met Dxg3+. Het 
middel is echter erger dan de kwaal. Terwijl wit vrolijk zijn gang 
gaat staat de zwarte dame volledig buitenspel. 12.Lf4 wou wit toch 
al spelen. cxd5 13.Pxd5 Pbc6 14.Pc7+ Kf8 15.Pxa8 g5 16.Ld6 
Dd4 17.Td1 Df6 18.Pc7 Kg7 19.La3 Pf5 20.Pe8+ Txe8 en met 
een toren voor is het niet moeilijk meer voor Har. Enige zetten later 
was de overwinning binnen. 1–0 
 
Een hele lange Leudalzomer  
Met weemoed denken we alweer terug aan de afgelopen zomer. 
Toegegeven, zo ontzettend warm was deze ook weer niet, maar 
afgezet tegen de koude winter van nu doen we het er voor. En dan 
hebben we het nog niet eens over de vele zomertoernooien die er 
dan gespeeld worden. Toernooien waar SV Leudal ruim 
vertegenwoordigd was.  
 



13 

Zo begon het al met het Limburg Open met Pinksteren (eigenlijk 
nog lente, maar de titel van dit stukje is niet voor niets Een hele 
“lange” Leudalzomer). Jan Broekhuis en Raoul Lemmen gaven 
acte de presence in de sterk bezette B-groep, waar beiden zowel 
met hun stukken als met hun ratingpunten behoorlijk gul waren. 
Ach, de nodige mensen werd in ieder geval zo een goede dag 
bezorgd. Nee, dan de C-groep. Judith van Meegen dacht 
waarschijnlijk dat het toernooi pas in ronde vijf begon. Toen was zij 
ook goed wakker, en won daarna alles. Ook Ashley Parren 
speelde daar een goed toernooi met eenzelfde 3 uit 7. Toppers 
van het toernooi waren echter Oscar Freriks en Martijn Vossen die 
met respectievelijk 5 uit 7 en 5.5 uit 7 de penningmeester van het 
toernooi enige euro’s lichter wisten te maken. Martijn behaalde 
hiermee een gedeeld tweede plaats, maar het had nog meer 
kunnen zijn nadat hij tot en met de vijfde ronde een score van 
100% had. Misschien eens bij Judith in de leer gaan hoe je de 
laatste ronden goed scoort. 
 
In de Brabantse kampioenschappen nam Judith van Meegen 
behoorlijk revanche door lang mee te draaien in de top. Pas toen 
ze in de één na laatste ronde verloor moest ze afscheid nemen 
van de eerste plaats. Niettemin was een score van vier uit zes heel 
erg mooi. Een score die grote broer Ruud niet wist te halen, maar 
ja, die speelde dan ook wel tussen de Meesters en Grootmeesters 
in de A-groep. Nu zal iedereen denken: Brabantse 
kampioenschappen? Jawel, Ruud is inmiddels ook lid van Gardé 
Maarheeze terwijl in de lagere categorieën je niet per se van 
Brabantse afkomst hoeft te zijn. Vandaar. 
 
Misschien moet je dan wel eerst een slecht toernooi spelen 
voordat er een goed toernooi komt, want Ruud haalde gigantisch 
uit in het Stukkenjagers Weekendtoernooi in Tilbug. Geen 
Grootmeesters deze keer, maar wel zo’n beetje alles wat 
daaronder zat. Ruud bleef constant meedraaien in de top, verloor 
geen enkele keer en wist zelfs een FM te verslaan. TPR? Een 
respectabele 2326. Dat lukte de redactie van Oet de Pen nog niet 
op 15-jarige leeftijd. 
 
Daarvoor vond ook nog in Dieren de Open Nederlandse 
kampioenschappen plaats. Ook daar deed Ruud aan mee en ook 
daar speelde hij in de topgroep. Hier haalde hij een prestatie rond 
zijn eigen rating met een TPR van 1966. Helaas zou je bijna 
zeggen. Maar, zoals ook in Roosendaal het geval was. Als Ruud 
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slecht speelt, speelt zusje Judith wel goed. Weer speelde ze lang 
mee om de eerste plaats en met 6 uit 9 behaalde ze behalve een 
mooie ratingwinst ook nog een mooie geldprijs. Die geldprijs was 
er dan niet voor Yulian de Ridder, maar een TPR van 1348 voor 
zijn eerste volwassenentoernooi mag er zeker zijn. Het was ook 
maar 500 punten boven zijn eigen jeugdrating. En het moet 
gezegd, zijn spel was indrukwekkend. Daarmee eindigde hij 
bovendien voor zijn eigen moeder, maar die was al lang blij dat ze 
niet tegen elkaar hoefden. 
 
Verder deed Ashley Parren als enige Leudalspeler mee aan het 
Open Nederlands Jeugdkampioenschap in Borne. Jammer, want 
het is één van de leukste toernooien van Nederland. We weten in 
ieder geval zeker dat Ashley volop plezier heeft gehad. 
Daarentegen zochten Frits Smeets en Judith Hendrix het 
beduidend verderop. Andorra namelijk. Niet alleen een mooie 
bergomgeving, maar ook een mooie schaakomgeving Judith 
scoorde daar een TPR van maar liefst 2142. Het had heel weinig 
gespeeld of Judith was de eerste Leudalspeler geweest met het 
scoren van een titelnorm. Frits imponeerde ook, onder andere door 
een remise tegen de winnaar van de B-groep van het eerder 
genoemde Limburg Open. Een prestatie waar Raoul Lemmen en 
Jan Broekhuis alleen maar jaloers op konden zijn. 
Zie hieronder voor enige partijfragmenten van onze cracks: 
 

Wit: Martijn Vossen (1564) - Zwart: Wolfgang Roemhild (1696) 
Locatie: Maastricht, Limburg Open 
Stelling na 14…Pxf5. 
 

 
 

Ten koste van een pion heeft wit alles wat hij wenst. Het duurt nog 
wel even voordat de zwarte koning uit het centrum is en dat is nu 
juist waar wit zijn hele aanval op richt. 15. Lg4 Pc4? Niet dat er 
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nog iets te redden viel ofzo. 16. De3 Pxb2 17. Kxb2 Db6+ 18. Kc1 
g6 19. Lxf5 gxf5 20. The1+ Kd8 21. Dxf5 Lg7 22. Dg5+ en 
opgegeven door zwart. 1-0 
 
Wit: Oscar Freriks (1505) - Zwart: Jo Mooren (1685) 
Locatie: Maastricht, Limburg Open 
Stelling na 20…Pd5 
 

 
 

21. Lxd5 Dxd5? 22. Lxh6! 1-0 
 
Wit: D. Brandenburg (1611) - Zwart: Judith van Meegen (1484) 
Locatie: Dieren, Open NK 
Stelling na 20. Tc1? 
 

 
 

20…Pxc3 21.Lxc3 Lxg2 22.Kxg2 Lxa3 23.Ta1 Dc6+ 0–1 
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Wit: Andreas Eichhorn (2326) - Zwart: Ruud van Meegen (2046) 
Locatie: Tilburg, Stukkenjagers Weekendtoernooi 
Stelling na 36. Df1 
 

 
 

36…De3! 37. Th4  Tg1+ 38. Dxg1 Df3+ 0-1 
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JEUGDHOEK 
 
Open NK’s 
Het najaar kenmerkt zich altijd door de Open NK’s die gespeeld 
worden in Noord-Brabant. Om te beginnen het teamtoernooi in 
Mierlo, waar helaas slechts één team van Leudal aan mee deed. 
Maar wel een heel sterk team met Judith van Meegen, Ashley 
Parren, Yulian de Ridder, Dimitri ten Have en Daan Kivits. Helaas 
betekende het dat door de verschillende leeftijden er ook in een 
hogere categorie meegedaan moest worden, maar niettemin 
werden de nodige puntjes gesprokkeld. 
 

 
De Mierlose matadoren Yulian, Daan, Judith, Dimitri en Ashley op een rij 

 

Zou het dan toevallig zijn dat we bijna dezelfde spelers weer 
terugzagen op het NK rapid in Eindhoven? Ook daar gingen 
Yulian, Judith en Ashley er weer volop tegenaan. Toegevoegd met 
Nederlands kampioen Siem van Dael deze keer. Hij zette ook de 
beste prestatie neer door heel knap derde te worden? “Maar 
derde, dat is ook niet goed voor een Nederlands kampioen!” Nou 
ja, maar dan wel in een categorie waar hij volgend jaar ook nog in 
mee mag doen. En dan won hij in de laatste ronde ook nog maar 
even van de toernooiwinnaar om te laten zien wie de echte 
kampioen is. Yulian zette een keurige zevende plaats neer in zijn 
categorie. Die had nog iets hoger uit kunnen vallen als hij ook de 
laatste ronde nog binnen had kunnen tikken. Een heel goed 
gespeeld toernooi dus. 
 
  



18 

Midden-Limburgse Jeugdkampioenschappen  
Op de mooie herfstzondag 23 oktober werden de Midden-
Limburgse jeugdkampioenschappen gehouden in het 
Jeugdclublokaal van SV Leudal, Trefcentrum Aldenghoor te 
Haelen. Er waren deelnemers van SV Leudal, Ultimo Vero uit Echt 
en enkele thuisschakers. Er werden twee groepen gevormd: één 
groep voor de ABC spelers (12 t/m 20 jaar) en één voor de D t/m H 
spelers (7 t/m 11 jaar) met dien verstande dat voor de 7 jarigen 
aparte prijzen waren. In beide groepen werd een halve competitie 
gespeeld. In de hoogste groep wist Naomi de Ridder haar 
favorietenrol duidelijk waar te maken: met 6 uit 6 wist zij de 
maximale score te behalen.  
 
Eindstand ABC categorie (7 ronden): 
 
PL  Naam score 
1  Ridder, Naomi de  6.0 
2  Sol, Luc          5.0 
3  Buijsers, Kevin  3.5 
4  Oeteren, Roy van  3.0 
5  Verstegen, Pim   2.0 
6  Caris, Charlotte  1.5 
7  Jansen, Jorg      0.0 
 
In de tweede groep ging het lang gelijk op tussen Nederlands H-
kampioen Siem van Dael en Yulian de Ridder. Hun onderlinge 
partij moest de beslissing brengen, maar die werd remise. Dat 
leverde geen problemen op aangezien Yulian kampioen werd in de 
D/E categorie en Siem kampioen werd in de G/H categorie. 
 

 
Yulian de Ridder, Midden-Limburgs kampioen in de D-categorie in, actie 

(midden achterin) 
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Eindstand D-H categorie (9 ronden). 
 
PL  Naam                   Score  Cat 
1  Dael, Siem van      8.5  G/H 
2  Ridder, Yulian de   8.5  D/E 
3  Buijsers, Brian     6.0  D/E 
4*  Have, Dimitri ten   5.0  D/E 
5*  Kivits, Daan        5.0  D/E 
6*  Yi, Emile           5.0  D/E 
7  Smits, Philip       3.0  D/E 
8  Caris, Jan-Mathijs   2.0  D/E 
9  Bakker, Daniel       2.0  D/E 
10  Caris, Augustyn      0.0  G/H 
 * op grond van onderling resultaat 
 
Ashley en Yulian maken de dienst uit in de eredivisie 
In de zomer hebben we afscheid moeten nemen van 
clubkampioene Judith van Meegen en Theo Daamen-trofee 
winnaar Remco Claessen. Nou ja, afscheid? Ze schaken nog 
volop. Onder andere sterk in het tweede team van Leudal zoals u 
boven kon lezen. Maar dat betekent natuurlijk wel dat de eredivisie 
helemaal open komt te liggen voor de nieuwe lichting. Zou het 
kersvers Nederlands kampioen Siem van Dael worden die de 
prijzen zou pakken? Of misschien Yulian de Ridder als Limburgs 
kampioen in de E-categorie. Of misschien wel Ashley Parren. Toch 
degene met de meeste ervaring. En vlak Rens van Dael als 
oudere broer van Siem ook niet uit. Inmiddels weten we meer van 
in ieder geval de eerste periode. Yulian en Ashley staan fier 
bovenaan met 3,5 uit 4. Maar laat nu net de partij tussen Yulian en 
Ashley de enige partij zijn die nog niet bekend is bij het maken van 
dit clubblad. We zullen dus nog even in spanning moeten wachten 
voordat we definitief weten wie er met de eerste periode aan de 
haal gaat. Tot die tijd kijken we naar een paar mooie partijen van 
Ashley waarin ze de brutale aanvalsintenties van de familie van 
Dael weet te bestrijden. 
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Wit: Ashley Parren - Zwart: Rens van Dael 
Locatie: Interne jeugdcompetitie Haelen 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pc3 Pxe4 5.Pxe4 d5 6.Ld3 dxe4 
7.Lxe4 Lg4 8.b3?! Een interessant concept. Doordat het centrum 
dicht staat heeft de zwartveldige loper inderdaad meer te zoeken 
over de lange diagonaal a1–h8. Zwart kan daarentegen wel weer 
de d-lijn als drukpunt gebruiken door voor lange rokade te gaan. 
Eerst even rokeren had hier waarschijnlijk toch de voorkeur voor 
wit.  
 

 
 

8…Pd4!? Laat er geen gras over groeien en pakt het centrum. 
Ook al gaat het ten koste van de pion op b7. 9.Lxb7 Tb8 9...Db8 
10.Lxa8? mag dus niet gespeeld worden in deze stelling 10...Dxa8 
En wit kan ondanks de kwaliteit en een pion extra de dreigingen op 
f3 niet meer de baas. Toch wel handig zo'n witveldige loper! 10.h3 
Lh5 11.g4 Lg6 11...Txb7! 12.c3 12.gxh5? Dd5! weer dezelfde 
penning als in de vorige variant. 12...Pe6 13.gxh5 En zwart staat 
beter omdat de geïsoleerde randpionnen van wit niet veel waard 
zijn. 12.Pxd4! De enige manier om alle dreigingen te overleven. 
12...Dxd4 13.Lc6+ Want nu heeft wit een tussenschaakje en met 
de zwarte koning die niet meer kan rokeren en de extra pion van 
wit heeft laatstgenoemde duidelijk voordeel. 13...Kd8 14.c3 Dc5 
15.Lf3 e4 Wederom erg agressief gespeeld door zwart, maar 
voorlopig is er nog niet veel aan de hand. 16.Lg2 Tb6 17.De2 a5 
18.Kd1?  
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Waar was wit bang voor? Misschien al voor dreigingen met Te6 en 
Te8? Wel erg vroeg. Hoewel O-O hier ook niet erg lekker is voor 
wit in verband met een versneld h5 is het op z'n minst handig om 
deze optie nog even open te laten. 18...Tf6 De consequentie. Wit 
heeft f2 losgelaten en moet verdedigend blijven spelen om zwart 
niet binnen te laten komen. 19.Tf1 h5?! Ontzettend thematisch 
gespeeld van zwart. De koning in het midden laten en over de 
flanken aanvallen. Merk echter op dat de koning van zwart zelf nu 
ook geen veilig heenkomen meer heeft. Dus als wit de kans op 
een counter krijgt.. 20.Lxe4 hxg4 21.Dd3+ Ld6 21...Td6! en wit 
kan ineens niet zoveel: 22.De3 (22.De2 Dxc3; 22.Dc2 gxh3 En de 
zwarte vrijpion wordt heel erg gevaarlijk.) 22...Dxe3 23.fxe3 Lxe4. 
22.Lxg6  
 

 
 

22…Txh3! Ontzettend knap om in zo'n lastige stelling even de 
goeie zetten te vinden en niet zomaar even de loper terug te slaan. 
Zwart oordeelt terecht dat hij op activiteit moet spelen. Kijk 
daarentegen eens naar de witte naar de loper van c1 en de torens 
die niet veel doen. 23.De2 fxg6 Speelt op de open lijnen en de 
druk op de f-pion. Toch was pakken met de toren beter geweest. 
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De triplepion is redelijk makkelijk op te peuzelen zodra het een 
eindspel wordt. 24.Te1! Sterk gespeeld. Wit kan wel blijven 
wachten, maar moet tegenspel hebben. Die zit in het feit dat wit de 
e-lijn in handen heeft met matdreigingen van dien. 24...Dc6 om 
toch maar even e8 te verdedigen. 25.Lb2? Dan kan eindelijk de 
loper eens naar de lange diagonaal zoals op zet acht de bedoeling 
was, is het niet goed!  
 

 
 

25...Th1 Eentje te ver! De zevende rij (vanaf zwart dus de tweede) 
is zo belangrijk voor zwart. Omdat dan ook nog eens g3 dreigt is 
materiaalverlies al niet meer te voorkomen. 26.Kc2 Uiteraard zoekt 
de koning nu een veilig heenkomen. 26...Th2 Nu wel, maar nu is 
het al een stuk minder gevaarlijk. 27.Dxg4 Thxf2 27...Tfxf2! Dan 
heb je ten minste beide torens op de zevende rij. Verschil is dat wit 
er hulptroepen bij kanhalen met Tad1, iets wat niet mogelijk was 
geweest door al op zet 25 Th2 te spelen. Toen stond de witte 
koning namelijk nog in het midden op d1. 28.c4 T6f4 29.Dxg6 Tg2 
29...Txd2+!! 30.Kxd2 Lb4+ met damewinst. 30.De6 Tff2 31.Tad1 
a4 Blijft de structuur van wit aantasten. Nu wit echter alles op orde 
heeft begint de open zwarte koningsstelling zich te wreken. 
32.Dg8+ Kd7? Ai, de partij is in een keer voorbij, maar na 32...Lf8 
33.Te6 Dc5 34.Te5 Heeft wit ook wel lekker spel. 33.De8# 1–0 
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Wit: Siem van Dael - Zwart: Ashley Parren 
Locatie: Interne jeugdcompetitie Haelen 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.Pc3 d6 5.d3 Lg4 6.Le3 Pd4 
7.Lxd4 Lxd4 8.Dd2 Lb6 9.h3 Lh5  
 

 
 

10.0–0–0! Erg agressief aangepakt. Wit rokeert lang en mag nu 
dus met de f- tot en met h-pion gaan lopen omdat zijn koning toch 
veilig aan de andere kant van het bord staat. De witveldige loper 
van zwart moet oppassen dat deze niet ingesloten raakt en 
misschien kan er wel een keer een wit stuk op een mooi veld als 
d5 of f5 vastgezet worden. 10...Pe7 11.Dg5 Lg6 12.h4 h5 13.g4?! 
Maar dit vraagt te veel van de witte stelling. De dame is de enige 
verdediger van de pion op g4 en laat juist deze makkelijk 
weggejaagd kunnen worden. 13...f6 14.Dd2 hxg4 15.Ph2 Dd7 
16.De2 Lh5 Ai, de problemen worden groter voor wit. De loper van 
h5 kijkt al stiekem door de eigen pion heen naar de witte dame en 
toren op dezelfde lijn. 17.f3 gxf3 18.Pxf3 De problemen zijn nog 
lang niet opgelost. Nu staat het witte paard gepend. 18...Dg4 
19.Tdf1 Pg6 wil naar het mooie veld van f4 toe. 20.Pd5 Terecht 
kiest wit voor tegenspel op een kant van het bord waar hij wel nog 
wat beter staat. 20...0–0–0 21.Pxb6+ Om de loper die naar het 
veld b1 kijkt uit te kunnen schakelen. Van de andere kant stond het 
witte paard nu net mooi op d4 dus misschien waren er andere 
mogelijkheden. 21...axb6 22.Thg1 Df4+  
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23.Kb1 23.Dd2! was de laatste kans geweest. Je haalt je dame uit 
de penning en je verliest geen stuk omdat je altijd tussendoor 
dames kan ruilen en het paard van g6 ook nog aangevallen staat. 
23...Pxh4 24.Th1 Lxf3 25.Txf3 Pxf3 en met een toren meer weet 
Ashley op zet 47 te winnen. 0-1. 
 

 
Ashley en Siem in hun partij. 
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HET RYDER GAMBIET 
 
Een gambiet is een opening waarbij een pion wordt geofferd in ruil 
voor ontwikkelingsvoorsprong en voor meer invloed in het centrum. 
Meestal gaat het om een flankpion die wordt geofferd om een pion 
van de tegenstander uit het centrum weg te lokken. Het is de 
bedoeling om dan zo snel mogelijk te ontwikkelen, open lijnen te 
creëren en een aanval op touw te zetten. 
Gambietopeningen waren tot het hoogste niveau mateloos 
populair in de 19e eeuw, toen de topschakers nog zeer aanvallend 
en tactisch ingesteld waren en de kunst van het verdedigen nog 
niet erg ontwikkeld was. Sindsdien heeft de openingstheorie een 
grote ontwikkeling doorgemaakt. De meeste openingen die nu 
door profschakers worden gespeeld hebben diepe strategische 
ideeën en vereisen grondige studie. De oude gambieten zijn min of 
meer weerlegd. Bij de beste verdediging leiden ze tot nadeel of 
hooguit tot een gelijke stand. Daarom zijn deze openingen vrijwel 
geheel verdwenen uit de grootmeesterpraktijk. 
Op lager niveau ligt de situatie anders. Clubspelers beschikken 
niet over dezelfde openingenkennis als grootmeesters en zijn 
daarom vaak niet op de hoogte van de beste verdedigingen tegen 
de diverse gambieten. Verder zijn de grootmeesteropeningen 
moeilijk te doorgronden en voelen veel clubschakers zich meer 
aangetrokken tot de tactische aanvalspartijen van de oude 
meesters. De openingen die zij speelden, veelal gambieten, zijn 
voor clubspelers beter te begrijpen. De ideeën zijn eenvoudig en 
overzichtelijk: zo snel mogelijk stukken ontwikkelen, het centrum 
proberen te veroveren, lijnen openen en aanvallen. 
Gambietopeningen zijn daarom op clubniveau onverminderd 
populair. 
Het Ryder gambiet is een variant van het bekendere Blackmar 
gambiet. Hier volgt eerst een stukje theorie, daarna worden enkele 
voorbeeldpartijen besproken. 
 
1.d4 d5 2.e4 
Dit pionoffer werd bedacht in 1882 door de Amerikaanse schaker 
Armand Edward Blackmar. Het offeren van een centrumpion in 
zo’n vroeg stadium van de partij kan eenvoudigweg niet correct 
zijn. Maar het levert wel degelijk aanvalskansen op en zwart moet 
nauwkeurig spelen om de incorrectheid van het offer aan te tonen. 
2…dxe4 3.Pc3 
 



26 

 
 

Het oorspronkelijke Blackmar gambiet ging verder met 3.f3. Maar 
al snel werd ontdekt dat het tegenoffer 3…e5! heel sterk is. Na 
4.dxe5 Dxd1+ 5.Kxd1 is wit reeds in moeilijkheden. De Duitser 
Emil Joseph Diemer bedacht daarom de verbetering 3.Pc3. Deze 
opening heet sindsdien het Blackmar-Diemer gambiet. 
3…Pf6 
Minder goed is 3...Pc6 vanwege 4.d5 Pe5 5.Lf4 Lg4 6.Lb5+ c6 
7.dxc6! 
4.f3 
Het tegenoffer 4...e5? zou nu niet goed zijn zoals blijkt uit de 
volgende variant van Diemer zelf: 5.dxe5 Dxd1+ 6.Kxd1 Pfd7 
7.Pd5 Kd8 8.Lg5+ f6 9.exf6 gxf6 10.Pxf6 Le7 11.Pxe4 en zwart 
staat twee pionnen achter. 
4…exf3 5. Dxf3?! 
 

 
 

Deze variant heet het Ryder gambiet. Wit offert een tweede pion. 
De hoofdvariant van het Blackmar-Diemer gambiet gaat verder 
met 5.Pxf3. 
5...Dxd4 6.Le3 Db4?! 
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Beter is 6...Dg4 . Met 6...Db4 denkt zwart de witte rokade te 
verhinderen, omdat na 7.0-0-0 de röntgenaanval 7...Lg4 mogelijk 
is. Maar wit rokeert toch. 
7.0-0-0 Lg4? 
 

 
 

Zwart trapt in de val. 
8.Pb5! 
Dreigt 9.Pxc7 mat. 
8…Pa6 9.Dxb7 De4 
Nog sneller wint wit na 9...Tc8 10.Dxa6 Er dreigt 11.Dxc8 mat en 
na een torenzet volgt 11.Pxc7 mat. 
10.Dxa6 Dxe3+ 
Slechter is 10...Lxd1 11.Kxd1 Td8+ 12.Ld2 en wit wint, 
bijvoorbeeld Pg4 13.Pxc7+ Kd7 14.Dxa7 
11.Kb1 Dc5 
 

 
 

12.Db7 
Ook winnend is 12.Pf3 De dreiging is 13.Db7 waarna wit de pion 
op a7 verovert. Materieel is de stelling dan weer in evenwicht, 
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maar wit heeft een vrijpion op de a-lijn en is duidelijk in het 
voordeel. 
12...Lxd1 13.Dxa8+ Kd7 14.Pc3 
Wit heeft een winnende aanval. 
1-0 
 
Het eerste voorbeeld betreft een correspondentiepartij waarin Emil 
Joseph Diemer, bedenker van de zet 3.Pc3, de witspeler was. 
 
Wit: Diemer- Zwart: Bernards 
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Pc3 Pf6 4.f3 exf3 5.Dxf3 e6 
 

 
 

Zwart neemt niet direct op d4. Wit kan nu proberen de pion te 
verdedigen, maar dat druist in tegen het idee van een gambiet. 
Sowieso staat wit al een pion achter. Als hij de aanval uit handen 
geeft resteert een mindere, zo niet verloren stelling. Dan liever een 
tweede pion offeren om aanval te houden! 
6.Lg5 Dxd4 7.Td1 Dg4?? 
Een blunder. Zwart denkt dat de dame op g4 verdedigd staat. 
Maar zoals iedereen die stap 3 heeft gevolgd wel weet is een 
gepend stuk geen goede verdediger. Waarschijnlijk heeft zwart dit 
over het hoofd gezien omdat hier geen sprake is van een penning 
naar de koning of een ander stuk, maar naar een veld. 
Goed voor zwart was 7...De5+ 8.De3 (of 8.Le3 Pg4 en zwart staat 
gewonnen.) 8...Dxe3+ 9.Lxe3. Wit heeft nauwelijks compensatie 
voor de twee pionnen achterstand. 
8.Dxg4 
8.Lxf6 Pd7 9.Dxg4 wint ook. 
8...Pxg4 9.Td8 mat 
1-0 
 



29 

Het tweede voorbeeld is ook een correspondentiepartij, ditmaal 
tussen twee Nederlandse spelers. 
 
Wit: Van Geemen - Zwart: Gysen 
Correspondentiepartij 1976 
1.d4 Pf6 2.f3 d5 3.e4 dxe4 4.Pc3 exf3 5.Dxf3 Dxd4 6.Le3 
 

 
 

Met verwisseling van zetten is het Ryder gambiet op het bord 
gekomen. 
6…De5 7.0-0-0 Pc6 8.h3 Df5 9.Pb5 
 

 
 

Zwart gaf op. Mat is alleen te voorkomen ten koste van groot 
materiaalverlies. De mooiste variant is 9…e6 10.Pxc7+ Ke7 
11.Dxf5 exf5 12.Lc5 mat. Maar ook na 9…Dxb5 10.Lxb5 of 
9…De5 10.Lf4 a6 11.Lxe5 axb5 12.Lxc7 is zwart verloren. 
1-0 
 
Ook het laatste voorbeeld is een partij tussen twee Nederlandse 
schakers. De witspeler is een Internationaal Meester met een 
voorliefde voor ongebruikelijke openingen waarmee hij zijn 
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tegenstanders kan verrassen. Het is altijd een goed idee om de 
tegenstander op onbekend terrein te lokken. Daarvoor hoeft men 
helemaal geen nieuwe openingen of varianten te bedenken. Ook 
een oude en vergeten opening als het Ryder gambiet komt zeker 
in aanmerking. 
 
Wit: Gerard Welling - Zwart: Milo Scheeren 
Eindhoven 
1.d4 Pf6 2.Pc3 d5 3.e4 dxe4 4.f3 exf3 5.Dxf3 Dxd4 6.Le3 Dg4 
7.Df2 Db4  
8.0-0-0 
 

 
 

8…Pc6? 
Onderschat de dreiging. Goed was 8...e5 9.Pb5 Pa6 (of 9...De7) 
en de directe dreiging is afgewend. Zwart moet nauwkeurig blijven 
verdedigen maar heeft goede kansen om de aanval af te slaan met 
behoud van zijn materiële voorsprong. De zwarte kansen moeten 
hoger worden ingeschat. 
9.Pb5 Da5 
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Ook na 9...Ld7 10.Pxc7+ Kd8 11.Pxa8 wint wit. 
10.De1! 
In de stappenmethode staat een dergelijke combinatie bekend als 
"Uitschakelen verdediging weg+mat". De verdediger van het 
matveld c7 wordt weggelokt. 
Zwart gaf op: hij gaat mat of verliest veel materiaal. Een mogelijk 
vervolg is 10…Ld7 11.Dxa5 Pxa5 12.Pxc7+ Kd8 13.Pxa8 Pc6 
14.Lb5 Kc8 15.Pf3 Kb8 16.Lxc6 bxc6 (16...Lxc6?? 17.Td8 mat) 
17.Pe5 Le6 18.Td8+ Kb7 19.Lf4 en voor zwart is de situatie 
hopeloos. 
1-0 
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DE VISIE van SJAAK en MAT 
 
In deze rubriek belichten 2 schaakveteranen Sjaak en Mat hun 
eigen visie op de schaakwereld. De visie van Sjaak en Mat. 
In aflevering 15 belichten Sjaak en Mat de aanstaande 
schaakchallenge. 
 
Mat: Sjaak, heb je het gehoord, Limburgs beste schaker ooit komt 
naar Leudal. Goed hè? 
Sjaak: Hoezo? Wie bedoel je? 
Mat: Nou Paul van der Sterren komt naar Leudal. En wel op 4 
februari 2012 om precies te zijn. 
Sjaak: Oh, en waarom Mat? Is daar een speciale reden voor? 
Mat: Ja, Leudal organiseert samen met de KNSB een 
schaakevenement waarbij de jeugd van 11 t/m 15 jaar is 
uitgenodigd om te leren schaken. Maar ook die al kunnen schaken 
zijn welkom. 
Sjaak: Zo, dat is interessant. Ik hoop dat veel jeugd hierop af komt. 
En waarwordt dat gehouden Mat. 
Mat: Op scholengemeenschap St. Ursula in Heythuysen. Die 
school helpt ontzettend goed mee om van deze schaakhappening 
een waar feest te maken. 
Sjaak: En zit daar nog iets aan voor de deelnemers Mat? 
Mat: Ja, nou en of. Alle kinderen in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar 
krijgen na afloop (naast de prijzen die ze bij het schaken kunnen 
winnen) een goody bag mee naar huis. En daar zit van alles in 
Sjaak. Ik weet al wel wat maar mag het nog niet verklappen. 
Sjaak: Klinkt allemaal heel spannend Mat. Dit lijkt me een mooie 
gelegenheid om het schaken voor de jeugd in Midden-Limburg te 
promoten. 
Mat: Klopt helemaal Sjaak. En ze kunnen die middag dus ook 
simultaan spelen tegen grootmeester Paul van der Sterren. 
Sjaak: Paul van der Sterren? Tsjonge Mat dat zal een aardige cent 
kosten. 
Mat: Dat klopt Sjaak. Maar sponsor SLIM.NL zorgt voor een 
behoorlijk mooi bedrag. En daarvan kan Leudal deze crack echt 
wel een middagje laten komen. En trouwens Hans Böhm komt ook 
en die praat de hele middag aan elkaar. Er komen dus maar liefst 
2 schaak grootheden naar Heythuysen. 
Sjaak: Hans Böhm? Ook dat nog! 
 
Uiteraard mag u ook reageren op de visie van Sjaak en Mat. Dat 
kan door uw reactie te sturen aan sjaakmat@svleudal.nl 

mailto:sjaakmat@svleudal.nl
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SCHAAKMOTIEVEN 
 
Hieronder ziet u een mooie schaakcartoon die betrekking heeft op 
een gebeurtenis binnen onze vereniging. 
 
De seniorenteams van SV Leudal zijn gemotiveerd om er dit 
seizoen alles aan te doen goede resultaten neer te zetten. En wie 
weet zit er een kampioenschap in. Overigens zullen er dit jaar in 
de promotieklasse maar liefst 2 team promoveren. Dus wie 
weet……….. 
 
In elk geval probeert Leudal links en rechts een paar rake klappen 
uit te delen. 
En team 2 heeft in de eerst ronde al een flinke mokerslag 
uitgedeeld aan Venlo 3 door met 6-2 te winnen. 
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OPMERKELIJKE ZAKEN 
 
In deze rubriek zullen we de komende edities van ons clubblad 
enkele opmerkelijke records tonen. Leuk om te weten. Misschien 
kunt u ze nog ooit eens gebruiken voor een feestavond, of als 
onderwerp van een quiz. Ze zouden zo in het Guinness book of 
records kunnen. 
Deze week het meest aantal zetten zonder dat er ook maar een 
pion geslagen werd. 
 
In de partij tussen Rogoff tegen Williams in Stockholm 1969 bij de 
Wereldkampioneschappen voor de jeugd werden er maar liefst 93 
zetten gespeeld alvorens voor de eerste keer werd geslagen. Op 
de 94e zet speelde wit bxc5 en doorbrak de wapenstilstand. Een 
record.  
 
De stand na de 93e zet: 
 

 
 
Na zet 221 eindigde deze partij tenslotte in remise. 
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PUZZEL 
 
Oplossing vorige puzzel. Zwart geeft mat in 7 zetten. 
 

 Zomerkoninkje 
 
Oplossing: 1.., Te1+, 2 Txe1, Dxc2+ 3 Kxc2, Pd4+ 4 Kb1 (op Ke1 
volgt Pxb2#), 4.., Pc3+, 5 bxc3 (op Ka1 volgt Pc2#) 5..,Tb1+ 6 
Lb7, Txb7+ 7 Ka1, Pc2# 
Er waren veel goede inzendingen dit keer. Met name vanuit de 
jeugd. Na loting kwam Pim Verstegen als winnaar uit de bus. 
Proficiat Pim, jouw prijs ontvang binnenkort. 
 

 Kerstboompje 
 
De nieuwe puzzel is een stelling met niet zoveel stukken deze 
keer. Maakt dat de oplossing makkelijker? Het is aan jullie. Wit zet 
zo snel mogelijk mat. 
 
Antwoorden vóór 1 februari 2012 doorgeven aan een der 
redactieleden of e-mail: oetdepen@svleudal.nl 
Onder de goede inzenders wordt een leuke prijs verloot. 
  

mailto:oetdepen@svleudal.nl
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REDACTIE OET DE PEN 
Raoul Lemmen, Loek Schoenmakers en Hans Kivits 
e-mail: oetdepen@svleudal.nl 
 

CONTRIBUTIES 
Voor het seizoen 2011/2012 gelden de volgende contributies: 
- op 1 september 2011 jonger dan 19 jaar ........................ EURO 45,00 
- op 1 september 2011 19 jaar of ouder ............................ EURO 65,00 
 
Betaling dient te geschieden op bankrekening 11.86.10.384 van de 
Rabobank Leudal, ten name van Schaakvereniging Leudal. 
 

BESTUURSSAMENSTELLING 
 

Hans Kivits Voorzitter / Public relations, voorzitter@svleudal.nl 

 Brugstraat 6a, 6096 AB  Grathem, 0475-453241 

Flip Werter Secretaris, secretaris@svleudal.nl 

 Baetserveldsingel 25, 6088 HR  Roggel, 0475-319830 

Han Wismans Penningmeester, penningmeester@svleudal.nl 

 Mariënschootstraat 10, 6083 BD  Nunhem, 0475-592181 

Peter Sonnemans Wedstrijdleider, wedstrijdleider@svleudal.nl 

 Heer Willemstraat 8, 6085 CR  Horn, 0475-583004 

Iwan Sentjens Wedstrijdleider assistent-wedstrijdleider@svleudal.nl 

 Violier 23, 6081 CD  Haelen, 0475-492530 

Tineke Levels  Jeugdleider intern, jeugdleider-intern@svleudal.nl  

 Horstveld 31, 6093 DG  Heythuysen, 0475-495940 

Arthur Hendrickx  Jeugdleider extern, LiSB/KNSB, jeugdleider@svleudal.nl 

 Oude Meer 20, 6093 CS  Heythuysen, 0475-494621 
 

CLUBLOKALEN Adres Tel. 
Senioren 
Spelen op dinsdagavond 

Gemeenschapshuis "De Roffert" 
Berikstraat 11, 6082 AM 
Buggenum 

0475-591280 

Junioren en Aspiranten 
Spelen op zondagmorgen 

Trefcentrum "Aldenghoor" 
Kasteellaan 7a, 6081 AN Haelen 

0475-592915 

 

EREVOORZITTER S.V. LEUDAL Theo Daamen  
 

ERELEDEN S.V. LEUDAL Jac Willems 
Frans Meddens 

Giel Korsten † 
Fons Peeters † 

 Jan Roumen  
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