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IN MEMORIAM 
 
Frans Meddens (1948-2012) 
Ere-lid en oud- bestuurslid en -wedstrijdleider Frans Meddens is op 
vrijdag 27 januari overleden. Hij werd 63 jaar oud. 
 

 
 

Toen schaakvereniging Leudal in 1979 vanwege de explosieve 
groei het bestuur uitbreidde van 5 naar 7 leden werd Frans 
Meddens benaderd. Frans, positief en enthousiast als altijd, was 
net een paar jaar van de landbouwhogeschool te Wageningen en 
stemde meteen in. Frans bleef bestuurslid van SV Leudal tot en 
met 1990. Frans vervulde de functie van wedstrijdleider en als 
kleinzoon van Herman Meddens (mede-oprichter van Nunhems 
Zaden) en medewerker van Nunhems, kwam hij op het idee om op 
het kasteel van het toenmalige Nunhems Zaden, een 
schaaktoernooi te organiseren. Het Nunhems Zaden toernooi werd 
geboren. Dat dit toernooi zou uitgroeien tot het grootste 
ééndagstoernooi in Limburg had hij toen niet kunnen bevroeden. 
Het toernooi is nu een begrip in geheel zuid-oost Nederland. 
In 1990 trad Frans af als bestuurslid en werd toen prompt tijdens 
die bewuste algemene ledenvergadering tot ere-lid benoemd. 
Frans stond bekend om zijn zichtbare denkwerk achter het bord. 
Frans ondersteunde zijn vooruitdenken door met zijn vingers de 
velden aan te raken waar zijn stukken eventueel zouden komen 
staan. Menig tegenstander heeft daar dankbaar gebruik van 
gemaakt. 
In 2012 vond het Nunhems-toernooi voor het eerst buiten het 
bedrijventerrein van Nunhems plaats. En het is symbolisch dit te 
moeten constateren. Maar........ Het Nunhems-toernooi weg bij 
Nunhems. Frans weg bij ons allen.  
Wij wensen Ineke en kinderen veel sterkte toe met het verwerken 
en dragen van dit grote verlies. 
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VOORWOORD 
 
Schaakvrienden en vriendinnen,  
 
In de vorige editie van ons clubblad heeft u kunnen lezen dat we 
afscheid moesten nemen van 2 bijzondere schaak-vrienden. Peter 
Maassen en Giel Korsten. En zie, nu is ons ook ere-lid Frans 
Meddens ontvallen. Dit seizoen is een seizoen met een wel erg 
dikke zwarte rand. 
Want op 18 februari jongstleden overleed ook oud-bestuurslid Jac 
Berben op 48 jarige leeftijd. Jac was vanaf de oprichting lid van SV 
Leudal. In 1992 won hij de JP-Trofee. Van 1991 tot 1998 was Jac 
secretaris waarna hij SV Leudal verliet. We wensen zijn familie 
veel sterkte. 
 
Maar er is ook goed nieuws te melden. En dan met name op 
sportief gebied. Zo was de door ons georganiseerde 
schaakchallenge een groot succes. In een uitgebreid redactioneel 
stuk met vele foto’s kunt u hier meer over lezen elders in dit 
clubblad. 
 
Onze seniorenteams hebben zich makkelijk staande gehouden in 
hun klasse. Team 2 deed zelfs nog lange tijd mee om de titel, 
maar moest in de laatste 2 wedstrijden helaas afhaken. Zie de 
rubriek van eigen bodem. 
Ons eigen Nunhems toernooi, voor het eerst op de nieuwe locatie, 
was ook een succes te noemen. 94 Deelnemers en alleen maar lof 
voor de organisatie. Chapeau! 
 
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 een fijne vakantie. 
 
Uw voorzitter. 
Hans Kivits.  
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NUNHEMS TOERNOOI SUCCES 
 
Erik van Eijndhoven wint 32ste Nunhems Schaaktoernooi. 
 
De winnaar van 2011, Erik van Eijndhoven, besloot om zijn titel te 
komen verdedigen en was evenals vorig jaar was hij dit jaar 
onverslaanbaar. Met Erik heeft het grootste eendags 
schaaktoernooi van Limburg, Het Nunhems, een terechte winnaar. 
Erik wist dit te doen door 6 punten uit 7 partijen te scoren, 5 winst 
partijen en twee remises. De remises speelde hij tegen de 
nummers twee en drie Paul Aben van ’t Pionneke Roermond en 
Peter van Dinteren uit Geleen. Paul Aben werd met 4½ punten 
tweede en Peter van Dinteren wist 4 punten bij elkaar te schaken.  
Winnaar in de B poule met 6½ punten werd J. Cebula uit Deurne, 
I. Erin uit Maastricht werd tweede en C. Oosse van S.V. Leudal 
werd derde. 
 
Er namen 94 schakers deel aan dit 32ste Nunhems Schaaktoernooi 
die werd gehouden op onze nieuwe locatie De Postkoets te Horn. 
Het Nunhems Netherlands toernooi is wederom vlekkeloos 
verlopen. Het Nunhems staat garant voor een goed toernooi waar 
iedereen op zijn of haar eigen niveau inspannende prestaties moet 
leveren om de tegenstanders te verslaan. Deze traditie van 32 
jaren organisatie heeft het toernooi voor de Limburgse regio een 
allure gegeven die zich laat meten met de grote landelijke 
toernooien voor de professionele schakers.  
 
De uitslagen van 2012 zijn: 
 
Poule A: 1. E. van Eijndhoven Winnaar Nunhems 2012. 
  2. P. Aben 3. P. van Dinteren 
Poule B 1. J. Cebula 2. I. Erin 3. C. Oosse 
Poule C 1. N. Heinemans 2. J. Krenning 3. M. Smit  
Poule D 1. T. Koolen 2. D. Geboers 3. F. Voets 
Poule E 1. J. Senden 2. H. Kivits 3. P. Kuntzelaers 
Poule F 1. J. Dekens 2. J. Hendrikx 3. T. van der Sluijs 
Poule G 1. T. van Pol 2. D. Heinen 3. H. Clevis 
Poule H 1. M. Widlak 2. L. van Duren 3. P. van der Wouw 
Poule I 1. F. Peusen 2. A. Corbeels 3. H. Palm 
Poule J 1. F. Smeets 2. H. Vossen 3. C. van Beusekom 
Poule K 1. J. Meurs 2. Th. van Tilburg 3. M. Rahawadan 
Poule L 1. W. Habing 2. P. Evers 3. L. von Cleef 
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LEUDAL MIST AANSLUITING MET TOPPLOEGEN 
 
Goed, in de gelijke spelen tegen Voerendaal en Brunssum was al 
de tendens dat er wel een matchpuntje meer gepakt had mogen 
worden en vooral het 5,5-2,5 verlies tegen MSV-VSM deed 
concluderen dat de ambities van Leudal om als topploeg mee te 
doen voor de promotieplaatsen naar de landelijke schaakbond nog 
even op zich moeten laten wachten. Toch waren er nog zeker 
kansen was de conclusie. De drie sterkste ploegen gehad, daar 
twee matchpunten tegen gehaald, nu alles uit de kast halen om de 
mindere goden te verslaan. Even vergetend dat wij bij diezelfde 
“mindere goden” horen. Zo dreigde het al mis te gaan tegen ’t 
Pionneke II, een uitgesproken zwakke broeder met aan ieder bord 
200 ratingpunten minder. Gelukkig wist daar Hans Kivits in 
extremis zijn zeer spannende stelling naar winst om te zetten. Dit 
leverde een overwinning op met het kleinst mogelijke verschil. 4,5-
3,5. 
 
De meest cruciale wedstrijd zou dan ook tegen De Juiste –Z– gaan 
worden. Een team dat we vorig jaar nog met 5,5-2,5 te pakken 
hadden, maar toen handen we ook onze twee beste spelers erbij 
en laten die nu deze keer jammerlijk door omstandigheden 
ontbreken.  Bij één van de twee waren deze omstandigheden 
dermate onverwachts en last minute dat het niet eens meer 
mogelijk was om een vervanger te regelen. Verzwakt, 1-0 achter 
zonder te spelen, wat wil je nog meer. Nou, maak er maar 3-0 
achter van na twee uur spelen, want beide Hendri(ck)xen zagen 
hun stelling in rook op gaan. Veel perspectief voor meer punten 
was er niet, want op de meeste borden viel er maximaal maar een 
remise uit te halen. En daar heb je niet veel aan bij een 3-0 
achterstand. Jan Broekhuis en Raoul Lemmen wisten niettemin 
nog de volle punten te behalen, waardoor de score met 3-5 een 
alleszins dragelijke lading kreeg. Maar de promotiekansen 
definitief weg, dat dan weer wel. 
 
Nee, dan tegen Heerlen. Moesten zij al met twee mensen vooruit 
spelen, bleek dat zij ook nog eens hun sterkste twee spelers tegen 
ons misten. You win some, you lose some. Een tactische 
opstelling, voor zover je daarvan kunt spreken wanneer je geen 
kopmannen meer hebt om op de laagste borden te zetten moest 
soelaas bieden. Dat lukte slechts gedeeltelijk met een 4-4 uitslag. 
Vier overwinningen voor ons, en vier remises, dat de eindscore 
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dan op 6-2 voor ons neer zet. In de slotronde werd en passant 
directe concurrent voor de 4e plaats, DJC II met 5-3 verslagen 
waardoor Leudal met 8 matchpunten keurig op een 4e plaats 
eindigde. En die ambities dan? Die kunnen we mooi weer 
gebruiken voor volgend jaar. 
 
Uit de wedstrijd tegen Heerlen nog een fragment van Ruud van 
Meegen, die het vanuit een Indische opening prachtig af weet te 
maken met een torenoffer. 
 
Wit: Jan Bindels (1656) 
Zwart: Ruud van Meegen (2074) 
Stelling na 28. Dd3 
 

 
 

Het doordrukken van de f-pion van zwart is kenmerkend voor 
Konings-indische structuren. Met de opmars van de g-pion 
probeert zwart er matbeelden in te verwerken. Wit moet dan zijn 
heil op de damevleugel zoeken, maar daar ontbreekt het in deze 
stelling nogal aan. Doordat de witte pion verloren op h4 staat wit al 
verloren, maar Ruud maakt het snel af: 
28…Tg4! Tsja, normaal gebruikt zwart de witveldige loper om te 
offeren, maar als je die niet hebt, dan maar een toren. Wit is 
genoodzaakt om gelijk een loper en wat pionnen terug te offeren, 
dus zelfs als de koningsaanval niet door zou slaan valt deze zet 
ten zeerste te overwegen. Niettemin een plaatje. 29.fxg4 Dxg4 
30.Lxg3 fxg3 31.Td1 Dxh4+ 32.Kg1  
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32…Tg4! Weigert zwart ademlucht te geven over de f-lijn. 33.Kf1 
Tf4+ 34.Ke1 Lg5! En nu is zelfs de zwarte loper tot bloei 
gekomen. Wit gaat aan alle kanten mat. 35.Tb1 Dh1+ 0–1 
 
Eindstand promotieklasse: 
 

 Team MP BP 

1 MSV-VSM 7-14 38,0 

2 Voerendaal 3 7-11 36,5 

3 De Juiste – Z 7-9 30,0 

4 SV Leudal 7-8 29,0 

5 DJC 2 7-6 26,5 

6 Brunssum 7-4 26,5 

7 ’t Pionneke 2 7-3 18,5 

8 Heerlense SV 7-1 19,0 

 
Leudal 2 subtopper. 
Na de vaststelling dat Leudal I niet meer kan promoveren, leek het 
er heel even op dat Leudal zo maar met twee teams in de hoogste 
klasse van Limburg zou gaan acteren. Zeker toen het talenteam 
van Ultimo Vero zonder pardon aan de kant werd gezet. De ronde 
daarna moest er echter gespeeld worden tegen een andere 
kanshebber in de Eerste Klasse A. De Blerickse SV. Met maar 
liefst vier invallers viel er weinig eer te behalen met een 3-5 
nederlaag tot gevolg. Uiteraard waren het de sluwe Vossen Har en 
Martijn die de punten wisten te pakken. Har zelfs tegen een 
tegenstander met maar liefst 400 punten meer. Alleen even 
jammer voor Remco Claessen dat hij met zijn verliespartij zijn 
topscore van tot dan toe 100% (5 uit 5) moest los laten. Maar in de 
laatste ronde wist Remco daar toch weer een vol punt aan toe te 
voegen zodat hij met een score van 6 uit 7 een meer dan prachtig 
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resultaat heeft behaald. Remco passeert hierdoor op de KNSB-
ratinglijst Leudal-spelers als Leon van Duren, Marcel Schuman en 
Han Wismans. Zowaar geen kleinigheid. 
 
Eindstand 1e klasse A: 
 

 Team MP BP 

1 Blerickse SV 7-13 35,0 

2 Ultimo Vero 7-11 39,0 

3 Horst 7-9 28,5 

4 DJC 3 7-9 28,0 

5 SV Leudal 2 7-8 31,5 

6 Reuver 7-4 25,5 

7 Venlo 3 7-2 17,5 

8 HSDV 7-0 19,0 

 
Leudal 3 geeft jeugd een kans. 
Het derde team heeft aardig meegedaan in de derde klasse A. 
Topscorer werd teamcaptain Han Wismans met een score van 4 
uit 5 en geen enkele verliespartij. Leudal 3 liet ook 2 jeugdspelers 
debuteren. Glenn Parren speelde 2 wedstrijden. Glenn won en 
verloor eenmaal. Een heel aardig debuut kende jeugdspeler Yulian 
de Ridder Hij speelde ook 2 partijen in het derde team en wist ze 
allebei winnend af te sluiten. Hier zit u zijn partij uit de 4e ronde 
tegen GESS 3: 
 

Wit: Yulian de Ridder 
Zwart: Marlies van Stiphout 
Stelling na 23…a6 
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Eerder in de partij is Yulian op ongelukkige wijze een toren kwijt 
geraakt. Inmiddels is hij hard op weg de schade te herstellen. De 
loper op g4 ligt voor het oprapen en verder kan het paard 
vervelend binnen komen op e7. Maar daarvoor moet dan eerst een 
verdediger uitgeschakeld worden. 
24. Lxc6! de zwarte loper staat toch gepend en kan altijd nog 
gewonnen worden. 24…bxc6 25. Pe7+ Kf8 dit is een fout,maar 
zwart had sowieso al met de toren moeten slaan. Daarna valt ook 
de loper van zwart en heeft wit zelfs een paar pionnetjes meer. 
Ook niet goed is 25…Kh7 vanwege 26. De4. Als de koning naar h8 
gaat is er de damewinst met Pg6+ en als de koning naar h6 wil, is 
er hetzelfde vorkje alleen dan op f5. En na 26…g6 doe je heel 
gewoon Dxg6+ en win je ook minimaal een toren. 26. Pg6+ en de 
dame en later de partij zijn binnen voor Yulian. 1-0 
 
Eindstand 3e klasse A: 
 

 Team MP BP 

1 Tegelse SV 3 6-12 19,5 

2 EWS 6-9 17,5 

3 Ultimo Vero 2 6-7 13,5 

4 SV Leudal 3 6-6 12,5 

5 GESS 3 6-3   8,0 

6 DJC 5 6-3   7,0 

7 Venlo 4 6-2   6,0 

 
 

  



10 

NIEUWS VAN EIGEN BODEM 
 
Ruud van Meegen pakt de derde periode 
 

De derde periode is geëindigd in een overwinning van Ruud van 
Meegen. Met verreweg de hoogste rating was dat al min of meer 
ingecalculeerd, maar dat was het de periode daarvoor ook. En de 
periode daarvoor. En beide keren bleek die voorspelling niet uit te 
komen. En ook nu leek het er lange tijd op dat Ruud niet de 
periodekampioen zou worden. Niet zozeer door zijn eigen 
prestaties, hij liet even goed slechts een halfje liggen, maar vooral 
door de overmacht waarmee Arthur Hendrickx zijn tegenstanders 
van zich afzette. Arthur Hendrickx? Was die niet gedegradeerd 
naar de B-poule en zelfs bijna nog naar de C-poule? Zeker. Maar 
nu als een feniks herrezen uit de as wist hij een score neer te 
zetten van maar liefst 4 uit 4. En niet eens onverdiend. Maar dan 
moest hij nog wel even tegen Ruud minimaal remise spelen. Maar 
dat zou toch geen probleem zijn in deze bloedvorm? Arthur had 
immers nog nooit een lange partij van Ruud verloren. Nou ja, tot 
deze confrontatie dan. In een scherpe opening offerde Ruud een 
pion om Arthur verder onder druk te zetten. Arthur tastte al gauw 
mis, waardoor Ruud gebruik kon maken van de lange diagonaal 
om de toren van a8 op te halen. 
 

Wit: Ruud van Meegen 
Zwart: Arthur Hendrickx 
Locatie: Buggenum, interne competitie A-groep 
 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Pc3 Da5 4.d4 Pf6 5.Pf3 Lg4 6.h3 Lh5 
7.g4 Lg6 8.Pe5 Pbd7 9.Pc4 Da6 10.Pb5 Als theorie wordt nog 
gegeven 10.Lf4 De6+ 11.De2 Dxe2+ 12.Lxe2 0–0–0 13.0–0–0 e6 
En wit staat iets beter ontwikkeld met zijn stukken naar de zwarte 
koning toe. 10...De6+ 11.Pe3 Dc6  
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12.d5! Dc5 12…Pxd5? 13. Pxd5 en zwart mag het paard niet 
pakken vanwege Pxc7. 13.b4!? Objectief misschien niet de beste, 
maar het pionoffer is oh zo lastig te verdedigen. Wit ontwikkelt al 
zijn stukken, terwijl de zwarte dame constant aangevallen staat. 
13...Dxb4+ 14.c3 De4 De stelling is al heel moeilijk speelbaar voor 
zwart, maar hij kan nog even verdedigen door aan c7 te gaan 
hangen: 14...Df4 15.Le2 Tc8 16.Pg2 De5 17.Lf4 Dxd5 18.Pxc7+ 
Txc7 19.Lxc7 Dc6 en zwart heeft ruime compensatie voor de 
kwaliteit. 15.Lg2 15.Pxc7+ Kd8 16.Lg2 haalt de toren van a8 gelijk 
al op. Maar het heeft allemaal geen haast natuurlijk. 15...De5 
16.0–0 c6  
 

 
 
17.f4! Db8 18.dxc6 bxc6 19.Lxc6 Le4 20.Lxe4! Zelfs de 
compensatie over de witte velden na 20.Lxa8 Lxa8 blijft nu 
achterwege. 20...Pxe4 21.Dd5 Pef6 22.Dxa8 Dxa8 23.Pc7+ Kd8 
24.Pxa8 En de winst is niet moeilijk meer voor wit, ook al zou het 
paard van a8 nog terug gewonnen worden. Wat niet gebeurde 
overigens. Op zet 36 geeft zwart op. 1–0 
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In de periode daarvoor bleek meervoudig clubkampioen Coen 
Oosse nog de sterkste van het pak. Dat er altijd rekening met hem 
moet worden gehouden bewees hij met enkele mooie partijen. 
 
Wit: Coen Oosse 
Zwart: Ruud van Meegen 
Locatie: Buggenum, interne competitie A-groep 
Stelling na 10…a6  
 

 
 
11.f4! Wits stukken staan gericht op de koningsvleugel. Daarbij 
dreigt nu direct f5 en kan na slaan de witveldige loper vrijgemaakt 
worden op weg naar de zwakte h7. 11...exf4 12.Pxf4 Pe5 13.Le2 
Pac6 14.Pcd5 Lxd5 15.Pxd5 Pd4 16.Ld1?! 16.Lxd4 Lxd4 17.c3 
La7 18.d4 en wit staat ook wel heel erg lekker. 16...Pe6 17.Le2 c6 
18.Pf4 Pxf4 19.Txf4 Pg6 20.Tf3 De7  
 

 
 
Zwarts dame blijft buitenspel staan, terwijl wit nu met al zijn 
stukken de koning onder vuur neemt. 20...Dh4 21.Dxh4 Pxh4 
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22.Th3 was de laatste kans op tegenspel, maar ook dan staat wit 
heerlijk. 21.Th3 h6 22.Lxg7! Kxg7 23.Dxh6+ Kf6 24.Tf1+  
1–0 
 
Wit: Iwan Sentjens 
Zwart: Coen Oosse 
Locatie: Buggenum, interne competitie A-groep 
Stelling na 16. 0-0-0 
 

 
 
De lange rokade is meer dan de witte stelling kan hebben. Coen 
maakt nu handig gebruik van de halfopen B-lijn. 16...Tb8 17.Pf3 
Db6 18.b3 Da5 19.Kb2 c4 20.a4 Db4 21.Pb5 een laatste poging 
om de belangrijke velden onder controle te krijgen. Maar met 
weinig succes.  
 

 
 
22…Txb5 wit geeft gelijk op. 0–1 
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SV Leudal laat landskampioen wankelen 
 

Naast de reguliere LiSB-competitie kent men in Limburg ook de 
rapidcompetitie. Al jaren trouw bezocht door een viertal onder 
leiding van Arthur Hendrickx. Vaak spreekt SV Leudal een aardig 
woordje mee, maar tegen de echte toppers blijkt het dan toch 
lastig te worden. Het was dan ook niet heel raar dat toen er 
promotie naar de allerhoogste klasse afgedwongen werd, de mede 
teamleden Raoul Lemmen, Martijn Vossen en Oscar Freriks plots 
niet konden. Van je teamgenoten moet je het maar hebben. Echter 
werd er met vervangers René Snoeck, Iwan Sentjens en Marcel 
Schuman zowaar een reserveteam ingezet met een hogere rating 
dan het basis team. Dat mocht dan ook wel tegen cracks als DJC 
(gemiddelde rating van 2100), MSV-VSM (vier spelers met een 
rating van tegen de 2000) en de toen nog toekomstig 
landskampioen SV Voerendaal (gemiddeld 2200 met 
Internationaal Meester Oscar Lemmers op bord 1). Al vlug bleek 
dat het een heel rare avond ging worden.  
Tegen DJC liet Arthur Hendrickx weinig heel van de talentvolle 
Sander Vanwersch, terwijl Marcel Schuman moeiteloos een 
ratingverschil van 600 punten overbrugde tegen Ynze Mengerink. 
2-2 derhalve en de avond kon eigenlijk al niet stuk. Maar het ging 
alleen nog maar verder toen tegen Voerendaal René Snoeck IM 
Oscar Lemmers wist te overspelen. Iwan Sentjens had op dat 
moment al remise gemaakt tegen Marcel Winkels en zo kwam er 
een 1,5-1,5 tussenstand op het bord met alleen Marcel Schuman 
nog bezig. 
Maar die moest dan wel even oud Limburgs Kampioen Tom Bus 
van zich afhouden. Dat ging hem verbazend goed af, en met  twee 
pionnen meer in het eindspel kon de zege voorzichtig geteld 
worden. Bus had echter nog een vuige truc op het laatste moment, 
waardoor Marcel zijn loper verloor. Zo werd de landskampioen van 
2012 dus net geen pootje gelicht, maar wat waren we er dichtbij? 
En hoe het afliep? Het leek dat tegen de Maastrichtenaren van 
MSV-VSM de belangrijkste krachten weg waren, want al snel was 
een 2,5-0,5 achterstand bereikt met een verloren toreneindspel 
voor René Snoeck nog over. In de tijdnoodfase, wist René zijn 
tegenstander echter volledig te overrompelen, waardoor de 
nederlaag beperkt bleef tot 1,5-2,5. En sterker, juist door dit laatste 
winstpunt werd Leudal derde in de poule en mag het ook de 
volgende ronde weer aantreden in de hoogste klasse tegen alle 
topteams. Eens kijken of Raoul Lemmen, Martijn Vossen en Oscar 
Freriks dan wel durven. Of dat ze eigenlijk nog wel mogen na deze 
spectaculaire prestatie van het “tweede team”.  
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SCHAAKCHALLENCE 
 
Zaterdag 4 februari vond de zesde slim.nl SchaakChallenge 
plaats. Schaakvereniging Leudal tekende samen met 
Scholengemeenschap St.Ursula in Heythuysen voor de organisatie 
en had op alle scholen in de streek van Weert tot Roermond 
geadverteerd om schaak-enthousiastellingen binnen te halen. Dit 
resulteerde in meer dan 50 deelnemers in de leeftijd van 11 tot en 
met 15 jaar die naar Scholengemeenschap St. Ursula in 
Heythuysen kwamen om de Challenge aan te gaan. 
 
De SchaakChallenge in Heythuysen was bijzonder te noemen 
omdat een groot aantal deelnemers van Jong Nederland uit 
Grathem deelnam. Een groep die nog niet kon schaken. In een 
half uur leerde 16 deelnemers van instructeurs Han Wismans en 
Tineke Levels de loop van de stukken. 
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Daarna mochten ze het meteen opnemen tegen de speciale gast 
van de dag: De Limburgse grootmeester Paul van der Sterren. 
Daarnaast leerde ze tegen elkaar schaken via internet. 
 

 
 
Voor de overige deelnemers was er een soortgelijk programma. 
Naast een partij simultaanschaak, kregen zij ook schaakles van 
onder meer Loek Schoenmakers, Arthur Hendrickx en Iwan 
Sentjens. 
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Ook schaakten ze in de PlayChess-room onder leiding van Raoul 
Lemmen en Oscar Freriks. 
Voor iedereen die al goed kon schaken, stond er een vijf-rondig 
toernooi op het programma, waar enkele prijzen te winnen waren. 
Bijzonder was dat in de einduitslag er maar liefst 3 meisjes in de 
top-5 eindigden. Organisator Hans Kivits, van schaakverenging 
Leudal, was blij met deze ontwikkeling. "Als nu nog iemand zegt 
dat schaken een jongens-sport is, dan weet ik het niet meer!" De 
deelnemers die een beetje konden schaken, kregen van Raoul 
Lemmen van S.V. Leudal uitleg over internetschaak. Daarnaast 
werd er een PlayChess-quiz gehouden, waarbij er bijvoorbeeld op 
zoek gegaan moest worden naar de tegenstander die het verste 
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weg woonde. Op meer dan 16.000 km afstand werd er hierdoor 
zelfs een partij gespeeld met een Australische schaker. 
Ook voor de ouders en begeleiders was er iets te doen. Zij konden 
een lezing volgen van Hans Böhm, waarna ze hem vragen 
mochten stellen. Ook nam Böhm het in een simultaan tegen hen 
op. 

 
 

Na afloop verlootte Böhm samen met de wethouder van de 
gemeente Leudal, Paul Vogels, nog enkele prijzen, waaronder drie 
flip-camera's en diverse cadeaubonnen! Ook kreeg elke 
deelnemer van slim.nl een schaakbord en schaakstukken 
aangeboden, en kregen alle deelnemers een jaar gratis schaken 
op PlayChess. 
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Dat de dag geslaagd was, bleek volgens de organisatie onder 
andere uit het feit dat na de prijsuitreiking er meteen kinderen hun 
schaakbord uitpakten en begonnen te schaken. En natuurlijk kon 
een stuk echte Limburgse vlaai na afloop niet uitblijven. 
 

 
 

De samenwerking met de KNSB en scholengemeenschap St. 
Ursula mag als bijzonder goed genoemd worden. De locatie was 
perfect. Wellicht nodigt het uit om in de toekomst vaker een zulke 
samenwerking op touw te zetten. 
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JEUGDHOEK 
 
Yulian de Ridder pakt tweede periode eredivisie 
 

Wie de rangschikkingen van de eredivisie bekijkt ziet een bepaald 
patroon terugkeren. Iedere keer zien we dezelfde vier spelers 
bovenaan, waarbij de broertjes Siem en Rens van Dael steevast 
als derde en vierde eindigen. Daarboven steken Ashley Parren en 
Yulian de Ridder er dan weer uit. De eerste periode wist Ashley te 
winnen, terwijl Yulian in de tweede periode de onderlinge partij en 
dus de winst binnen wist te halen. Voor de strijd om het 
clubkampioenschap staat Ashley een half puntje los, maar je kunt 
je dus wel voorstellen dat het superspannend is! 
 
Uit de derde periode alvast een partij waarin Rens van Dael met 
een interessante opening van Pim Verstegen wist te winnen: Het 
Evans Gambiet. Je offert een pion, om zo extra snel de koning van 
de tegenstander aan te vallen. Pim verdedigt goed, maar kan na 
lange druk materiaalverlies in het eindspel toch niet voorkomen. 
 
 

Wit: Rens van Dael 
Zwart: Pim Verstegen 
Interne competitie SV Leudal, eredivisie 
 
 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.b4!? het Evans-Gambiet 4…Lxb4 
Pim accepteert het pionoffer. Weigeren kan bijvoorbeeld met 
4…Lb6.  5.c3 door deze zet wint wit een tempo. Hij kan gratis de 
pion op c3 zetten om later een pion op d4 te krijgen met sterk 
centrum. Verder kan wit een keer Db3 spelen waardoor zowel de 
dame als de loper heel vervelend naar het zwakke punt van f7 
kijken. En dat terwijl zwart twee zetten kwijt is met het verzetten 
van de loper naar b4 en weer terug. 5…Lc5  
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6.d4! nog een pionoffer, om nog meer tempowinst te verkrijgen. 
Wit staat dan wel twee pionnen achter, maar zwart heeft nog 
helemaal geen tijd gehad om te ontwikkelen. 6…exd4 7.0–0 
dxc3?! Maar deze pion mag zwart eigenlijk niet pakken. Alle 
stukken van wit staan al ontwikkeld en daar kan nu mooi gebruik 
van gemaakt worden. 8.Lxf7+! Kxf7 9.Dd5+ Ke8 10.Dxc5 c2 
beter was om nu snel alles te ontwikkelen, bijvoorbeeld met 
10…d6 11.Dxc2 De7 12.Lg5 Df7 13.e5 Pce7 14.Lxe7 Pxe7 
15.Dxc7 h6 16.Td1 Pd5 17.Dd6 Pb6  
 

 
 

18.e6! nog een pionoffer, maar deze mag toch echt niet gepakt 
worden. 18…dxe6? 19. Dd8# en 18…Dxe6 19. Te1 met 
damewinst. 18…Df6 19.exd7+ Weliswaar stond bij wit nu ook een 
toren aangevallen, maar hij kon het heel mooi afmaken met: 19. 
Pc3! Dxc3?! (19…Tf8 Pb5 en het paard komt binnen op c7). 20. 
Tc1 röntgenaanval. 20…Df6 21. Txc8! Uitschakelen van de 
verdediging 21…Pxc8 22. exd7+ Kf7 23. Pe5+ Kg8 d8D+. 
19…Pxd7 20.Dxf6 Pxf6 nu staat het eigenlijk weer gelijk, maar wit 
houdt drul. 21.Pc3 Lg4 22.Te1+ Kf8 23.Pe5 Tc8 24.Pg6+ Kg8 
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25.Pe4! wit kan zowel met Pxh8 als met Pe7+ een kwaliteit 
winnen. Dat kan zwart nooit in één zet oplossen, daarom haalt wit 
er liever nog even een stuk bij. Th7 26.Pxf6+ gxf6 27.Pe7+ Kf8 
28.Pxc8 Lxc8 en het resterende eindspel was niet moeilijk meer 
voor Rens. 1–0 
 
Siem van Dael vierde op Nederlands Kampioenschap! 
 
De trouwe volgers zullen zich misschien afvragen wat hier het 
nieuws van is? Was Siem niet vorig jaar al Nederlands kampioen? 
Zeker wel, maar het Kampioenschap waar we het hier over 
hebben is het Nederlands Kampioenschap E-categorie. Tot en met 
10 jaar dus. En Siem is pas acht, dus hij mag nog twee jaar. En als 
je dan tegen twee jaar oudere spelers zo maar op de gedeeld 
vierde plaats weet te eindigen, dan mag je best even trots zijn. 
Siem verloor alleen de eerste ronde en de laatste ronde. Tegen 
alle sterke spelers daar tussenin wist hij maar liefst 6 punten uit 7 
wedstrijden te halen. En als hij die laatste wedstrijd ook nog 
gewonnen had, dan was hij tweede geweest en had hij zelfs naar 
het Europees Kampioenschap in Praag gemogen! Het NK van 
Siem zijn eigen categorie moet trouwens nog komen in juni. Eens 
kijken of hij daar weer een titel kan pakken. 
 

 
En natuurlijk laten we ook even een mooi partijfragment zien van 
Siem! 
 
Wit: Siem van Dael (1024) 
Zwart: Djad Maes (805) 
Stelling na 18. Lxa7. 
 

Siem speelde een erg sterk NK in Waalwijk 
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Met de laatste zet heeft Siem een aftrekaanval gespeeld. De loper 
stond namelijk op de e-lijn in de weg van de toren en daardoor 
dreigt wit nu ineens met op e7. Zwart dreigt echter mat op g2, en 
die wordt alleen maar verdedigd door de witte dame op b7. De 
volgende zet lijkt dus heel logisch: 18…Td7 19. Tc8+! Siem doet 
niet eens de moeite om de dame weg te zetten naar een ander 
veld. Wat kan zwart nu nog? De koning kan niet weg en de loper 
kan er niet tussen omdat deze gepend staat. Dan maar de toren 
toch? 19…Td8 20. Dxe7# Een mooi voorbeeld van een 
tegenaanval! 1-0 
  



24 

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 16 vragen Sjaak en Mat zich af of Leudalleden wel 
kunnen puzzelen. 
 
Mat: Sjaak, wat is er aan de hand met onze leden? 
Sjaak: Hoezo? Wat bedoel je Mat? 
Mat: Nou is er niemand die een schaakpuzzel op kan lossen? 
Sjaak: Oh, je bedoelt de puzzel van ons clubblad? 
Mat: Ja precies. Het aantal inzendingen is bedroevend laag. En 
met name de senioren laten het afweten. 
Sjaak: Ik weet het niet Mat. Misschien een vorm van faalangst? 
Mat: Zou kunnen, maar je kunt toch ook samen op de clubavond 
zo’n puzzel erbij pakken en dan in het café met een drankje erbij 
proberen de code te kraken. 
Sjaak: Ja, lijkt me ook leuk om zo’n kleine uitdaging met een paar 
schaakliefhebbers aan te gaan. 
Mat: Ja, nou en of. Zo moeilijk is het nou ook weer niet. 
Sjaak: Inderdaad. En het versterkt ook nog eens de onderlinge 
band. Want analyseren en stellingen bespreken helpt alleen maar 
om het schaakinzicht te verbeteren. 
Mat: Klopt helemaal Sjaak. Ik daag dan ook alle seniorenspelers 
uit om de puzzel uit dit clubblad op te lossen en in te zenden. 
Sjaak: En ik zal eens gek doen Mat. 
Mat: Wat bedoel je? Je gaat toch niet mee doen. Redactielieden 
van het clubblad zijn uitgesloten van deelname dat moet jij toch 
weten. Je gaat toch niet meedoen onder een schuilnaam? 
Sjaak: Nee, Mat, ik doe niet mee, maar ik stel een extra prijs ter 
beschikking voor de inzender met de hoogste leeftijd. Ben 
benieuwd hoeveel reacties we dit keer krijgen. Zou Jac Duijf nu 
mee gaan doen? 
Mat: Ja, of Jack Sonnemans of Leon van Duren? 
 
 
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


25 

SCHAAKMOTIEVEN 
 
Hieronder ziet u een mooie schaakcartoon die betrekking heeft op 
een gebeurtenis binnen onze vereniging. 
 
In de interne seniorencompetitie is het spannender dan ooit. De 
eerste 3 periodes leverden al 3 verschillende periodekampioenen 
op. Jack Sonnemans, Coen Oosse en Ruud van Meegen hebben 
al een periodetitel op zak. En wie verovert de vierde? Arthur 
Hendrickx misschien? Of toch weer Ruud van Meegen of Coen 
Oosse? Of misschien wel gevaarlijke outsider Judith Hendrix. Dat 
zou mooi zijn. Voor het eerst een vrouw die in de hoogste poule 
een periodetitel verovert en zo mee doet om het 
clubkampioenschap. Dat wordt nog een mooie nacompetitie 
 

 
 

Constante wisselingen aan de top maken de titelstrijd interessanter dan ooit. 
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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 dames dat maar liefst 7 zetten lang 
op het bord bleef staan. 
 
Samen met de meest langste partij is dit het meest populaire en 
ook controversiële record. Er is een wedstrijd bekend in sommige 
databases tussen “Sumpter en King (Australië 1965) met 7 dames. 
Later Bleek deze partij vals te zijn. Dan is er ook nog de bekende 
partij tussen Alekhine en Girgoriev (Moskou 1915) met 5 dames. 
Maar sinds 2009 is er een echte authentieke partij waarbij 6 dames 
gedurende 7 zetten op het bord blijven. Een partij tussen 
Szalanczy en Nguyen (Budapest 2009). 
 
Szalanczy - Nguyen  
Budapest 2009  
Stelling na: 58…..a8 Dame 

 

Er volgde nog 58...Db1+ 59.Pb6 Pf6 60.e5 Pg4 61.Dae8 Dff5 
62.Dce7 Ph6 63.Kc7 Dbe4 64.Pd5 Dfxe5+ 6 dames op het bord 
gedurende 7 volle zetten (14 halve zetten) Na 65.Dxe5 Dgxe5+ 
66.Dxe5 Dxe5+ 67.Kd8 Kg7 68.Pe7 Db8+ 69.Kd7 Da7+ 70.Kd6 
Da3+ 71.Kd7 Dd3+ 72.Ke8 Dh3 73.Dd5 Dg4 74.De5+ f6 75.Dd5 
Da4+, werd er besloten tot remise. 
Voor geïnteresseerden is de gehele partij op te vragen bij de 
redactie. 
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PUZZEL 
 

 Zomerkoninkje 

 
De juiste oplossing van het zomerkoninkje was 1. Lh8!, waarom 
blijkt al snel. Zwart mag in ieder geval geen Ke1 spelen vanwege 
Dc1#. Dan blijft over, 1…f4 als enige zet en dan speelt wit heel 
rustig 2. Dg7. Zwart is in tempodwang met als enige zet 2…Ke1, 
maar nu geeft wit mat met 3. Da1# zijn eigen loper staat namelijk 
niet meer in de weg. 
Helaas: dit keer geen goede inzendingen. Het prijzenpakket schuift 
dan ook door naar de volgende puzzel. 
 

 Meitakje 
 

Het is bekend dat de redactie nogal eens uit eigen werk wil 
publiceren. Helaas blijkt dat de kansen die zich op het schaakbord 
voordoen in de praktijk nog al eens onbenut blijven. De vraag is 
dan ook, kunt u het beter? Wit geeft mat in zes. 
 
Antwoorden vóór 1 juli 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 
Jan Roumen 

Frans Meddens † 
Giel Korsten † 

  Fons Peeters † 
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