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OET DE PEN!
OFFICIEEL CLUBBLAD VAN S.V.L.

VOORWOORD
Beste mensen, hier is een nieuw nummer van ons clubblad Oet de
pen. Een nummer in een nieuw jasje. Vanaf dit seizoen wil
schaakvereniging Leudal het clubblad namelijk een “extreme make
over” laten ondergaan. Wat houdt dit in? Wel, meer inhoud, meer
onderwerpen en een hogere frequentie. Gemikt wordt op 3 tot 4
nummers per seizoen. En ook het aantal pagina’s zal worden
opgeschroefd van 4 naar 12. Hiermee hoopt S.V. Leudal het
clubblad een professioneler aanzien te geven. Immers een
vereniging als de onze is een clubblad waardig. Maar dan wel een
clubblad met “body”. Een clubblad dat iets te bieden heeft.
Na een aanloopperiode van enkele seizoenen waarin Iwan Sentjes
het heeft aangedurfd een heus eigen blad in elkaar te steken, is
nu de tijd rijp om het blad verder aan te kleden en uit te breiden.
Zo hebben wij een paar nieuwe rubrieken zoals opmerkelijke
zaken, schaakmotieven en de visie van Sjaak en Mat.
Maar voor continuering hebben wij wel uw hulp nodig. Maar wees
niet bang, u hoeft geen teksten te schrijven, of redactionele
stukken in te leveren. Het enige dat we van u vragen is een
meewerkende instelling.
Het zou namelijk mooi zijn indien u aan een onzer redactieleden
mondeling enkele voor u opmerkelijke schaakgebeurtenissen
meldt. Jawel, mondeling. Gewoon aan de bar of tijdens de vele
wedstrijden en of toernooien. Heeft u ooit iets opmerkelijks
meegemaakt? En dat zeker de moeite waard is te delen met
anderen? Laat het ons weten. En we kunnen er aandacht aan
schenken in ons clubblad.
Zo maken we dit blad
van ons
voor ons
door ons.
Dus, heeft u ideeën, nieuwe onderwerpen of andere
vernieuwingen? Mist u iets in ons clubblad? Laat het ons weten.
De redactieleden (Iwan Sentjes, Raoul Lemmen en Hans Kivits)
zijn altijd bereid om het clubblad te verbeteren. Ze schrijven het
immers voor u.
Uw voorzitter.
Hans Kivits.
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NIEUWS VAN EIGEN BODEM
27e Nunhems schaaktoernooi
Op zaterdag 17 maart organiseert S.V. Leudal voor de 27e keer
het Nunhems schaaktoernooi in Nunhem. Het toernooi kent
dezelfde opzet als voorheen. De doelgroep voor het toernooi blijft
ook gelijk: de gewone club en huisschaker uit Limburg en oostelijk
Noord-Brabant. Vorig jaar deden er bijna 100 schakers mee.
Ondanks dat hoge aantal van 100 zijn er nog plaatsen vrij voor
enthousiaste schakers (maximaal 120). Er wordt rapid (30 minuten
per persoon per partij) gespeeld in poules van acht personen. De
plaats is het bedrijfsrestaurant van Nunhems Netherlands in
Nunhem
(gemeente Haelen / Leudal). De wedstrijden starten om 9.30 uur
en duren tot 17.30 uur, waarna de prijsuitreiking plaatsvindt.
De leeftijdsgrens is: geboren vóór 17 maart 1987. Het inschrijfgeld
bedraagt Euro 6,= p.p. U kunt zich tot uiterlijk zondag 11 maart
aanmelden bij
Peter Sonnemans, Heer Willemstraat 8, 6085 CR Horn,
tel. 0475-583004, email peter.sonnemans@home.nl of bij
Theo Schoone, Broekstraat 6, 6085 EM
Horn, tel. 0475-581915.
Gelieve bij opgave per email of voicemail uw sterkte en postadres
te vermelden, zodat we u in de week van 12 maart een indeling
kunnen sturen.
Nieuwsflitsen op www.svleudal.nl:
Leudal weer op weg terug naar boven in 1ste klasse
Na twee ongelukkige nederlagen behaalde het eerste team van
Schaak vereniging Leudal een prima 5-3 overwinning tegen
koploper Horst.
Hans Kivits had vooruit gespeeld en remise behaald. Arthur
Hendrickx verloor na een uiterst gecompliceerd middenspel
uiteindelijk een stuk en de partij. Daarna werden achtereenvolgens
op bord 1 door Peter Metsemakers en op bord 6 door Joost
Schreurs de volle punten binnen gehaald. Horst kwam echter weer
op gelijke hoogte doordat Amanda Hijweegen op bord 5 verloor.
Enfant terrible Leon van Duren behaalde hij geheel conform zijn
schaakstijl een nogal aparte overwinning. Zijn tegenstander bood
twee maal remise aan en zei zelfs dat hij beter stond. Maar Leon
bewees vakkundig het tegendeel. Het definitieve winstpunt kwam
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op naam van Raoul Lemmen op bord 2. Hij won een pion en kwam
in een eindspel waarin het voldoende bleek voor een mooie
overwinning. Wouter Smeets tenslotte speelde op bord 4 remise.
Hiermee kwam de eindstand op 5-3 in het voordeel van SV
Leudal. Een schitterende overwinning die hopelijk de basis legt
voor de weg terug naar boven in de 1e klasse B van de Limburgse
Schaakbond.
Leudal 2 neemt de leiding in 2de klasse B
Dat Leudal 2 wederom een goed seizoen heeft was al duidelijk.
Maar een overwinning tegen het sterke eerste team van Tegelen
had vriend nog vijand verwacht. Een goede eindspeltechniek en
een grote hoeveelheid doorzettingsvermogen kunnen soms echter
wonderen doen. Punten van Han Wismans, Leo Arts en Oscar
Freriks waren, in combinatie met een uit het vuur gesleept halfje
van Huub Vossen, voldoende om de koploper te verslaan.
Hierdoor staat het net gepromoveerde Leudal 2 in één keer zelfs
bovenaan. Een verrassing behoort dus tot de mogelijkheden.
Leudal-trio neemt deel aan sterkste toernooi ter wereld.
In de schaakwereld staat de maand januari traditiegetrouw in het
teken van het Corus schaaktoernooi gehouden in Wijk aan Zee.
Dit toernooi wordt ook wel gezien als het sterkste toernooi ter
wereld gezien het aantal wereldtoppers dat daar deelneemt. Ook
dit jaar deden weer een drietal Leudalspelers mee aan dit grootste
toernooi. Dit waren achtereenvolgens Peter Metsemakers uit Neer,
Wouter Smeets uit Horn en diens vriendin Amanda Hijweegen uit
Wijk bij Duurstede. Zij eindigden allen op minimaal 50%.
Coen Oosse winnaar nieuwjaarsschaak.
Het jaarlijkse nieuwjaarsschaak van schaakvereniging Leudal is dit
jaar gewonnen door Coen Oosse uit Haelen. Een terechte
winnaar. In de finale wist Coen af te rekenen met 2 medefinalisten.
Zowel Wouter Smeets als Jack Duyf werden vakkundig aan de
kant gezet. Hiermee werd Coen de terechte winnaar.
Jeugd Leudal succesvol op de Limburgse kampioenschappen
De jeugd van SV Leudal heeft op de Limburgse
jeugdkampioenschappen (27 t/m 30 december) een fantastische
prestatie geleverd door in iedere categorie waar zij aanwezig was
in de top te eindigen. In de oudste categorieën was SV Leudal
helaas niet present, maar dit werd ruimschoots gecompenseerd
met de sterke prestaties in de lagere categorieën. Uiteindelijk
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mogen Ruud van Meegen, Judith van Meegen, Judith Hendrix,
Romy Pruimboom en Naomi de Ridder naar het Nederlands
kampioenschap! Ook Remco Claessen speelde een heel goed
toernooi, maar voor hem is het nog even afwachten of hij ook naar
het NK mag.
Ankie Gijsbers verslaat Ivan Utama!
Yorick en Damian Broens behalen remise.
Op vrijdagavond 29 december organiseerde schaakvereniging
Leudal weer haar traditionele wafelschaak. En bij het wafelschaak
worden er voortdurend gratis wafels uitgedeeld. Vanwege het 30jarig jubileum van de vereniging was niemand minder dan Ivan
Utama uitgenodigd om een simultaan te geven. Ivan Utama is een
zeer sterke speler, zo wist hij vroeger maar liefst vier keer
jeugdclubkampioen van Leudal te worden. Toch had Ivan het niet
gemakkelijk tegen zijn 23 tegenstanders. Met een prachtig trucje
(in het schaken heet zoiets een combinatie) wist de 8-jarige Zo
wist bijvoorbeeld Ankie Gijsbers met de dame de koning van Ivan
mat te zetten “achter de paaltjes”. Maar er waren nog een paar
kinderen die bijzonder goed gepresteerd hebben. Zo behaalden
Yorick en Damian Broens een heel mooie remise.
Bij de volwassenen speelde Ed Coenen een simultaan. Uiteindelijk
wisten Huub Vossen en Leon van Duren hun partij winnend af te
sluiten in een zinderend slotspel. Arthur Hendrickx behaalde
remise.
Loek Schoenmakers 25 jaar lid!
Op de in het najaar gehouden algemene ledenvergadering van
schaakvereniging Leudal werd Loek Schoenmakers uit Haelen
onderscheiden
vanwege
zijn
25
jarig
jubileum.
Uit handen van voorzitter Hans Kivits, ontving Loek een bijzonder
mooie zilveren dasspeld. Deze dasspeld, een zilveren toren met
daarin verwerkt de letters S V L, is een uniek ontwerp van
kunstedelsmid Antoinette van Geleuken uit Grathem.
Zoals de voorzitter zei: Als Loek ergens mee aan de slag gaat,
dan weet je zeker dat het goed komt. Daar kun je absoluut zeker
van zijn. Dat geeft vertrouwen, daar kun je op bouwen. En daarbij,
Loek geeft al meer dan 15 jaar als schaakinstructeur, les aan
jeugdleden. Al die jaren elke zondagochtend weer present. Kortom
een duizendpoot binnen de vereniging waar schaakvereniging
Leudal trots op mag zijn.
Kijk voor de complete stukjes op www.svleudal.nl
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DE VISIE van SJAAK en MAT
In deze rubriek willen wij u voorstellen aan Sjaak en Mat. Sjaak en
Mat zijn 2 schaakveteranen die een heel eigen kijk hebben op de
schaakwereld. Op allerlei actuele gebeurtenissen hebben zij zo
hun eigen visie. De visie van Sjaak en Mat.
Uiteraard mag u ook reageren op de visie van Sjaak en Mat. Dat
kan door uw mening te sturen aan een onzer redactieleden.
Mailen kan ook: sjaakmat@svleudal.nl
In deze aflevering het eerste onderwerp. De schaakklok.
Sjaak: Dag, beste schaakliefhebbers. Ik ben al ruim 25 jaar actief
schaker en het liefst schaak ik met houten stukken. Waarom
hebben we die eigenlijk niet meer bij Leudal? Maar weet je wat
nog erger is?
Mat: Ja, Sjaak wat is dat?
Sjaak: Ik baal er verschrikkelijk van als ik met zo’n modern stuk
electronica als schaakklok moet spelen. Volgens mij worden die
klokken door de jeugd zo ingesteld dat wij ouderen worden
gepiepeld waar we bij staan. Ik vertrouw die klokken niet.
Mat: Hoe kom je daar nou bij? Een beetje vertrouwen in de
moderne hulpmiddelen mag je toch wel hebben?
Sjaak: Nou ik niet. Nee, geef mij maar de ouderwetse klok. Met
wijzers en een echte vlag. Een klok moet toch tikken of niet dan?
Mat: Ja, dat wel, maar die digitale klokken, die tikken niet.
Sjaak: Nee precies, en hoe kun je als schaker trouwens nog “door
de vlag gaan” als die er niet eens meer op zit? Jonge jonge,
“Waat unne bras”. Nee geef mij maar een houten tikkende klok.
Mat: Sjaak, je hebt gelijk. Op zo’n tikkende klok weet je ook nooit
precies hoeveel seconden je nog aan tijd over hebt. Je ziet de vlag
bijna vallen, maar hoeveel heb je nog? 30, 20 of 10 seconden?
Door extra hard op de klok te slaan probeer je dan door trilling de
vlag van je tegenstander te laten vallen. Allemaal extra spanning.
Heeft zo’n digitaal ding niet.
Sjaak: Ik hoop dat er bij een belangrijk toernooi ooit een keer zo’n
digitale klok midden in een wedstrijd de batterij op heeft. Valt de
klok in één keer uit. Pats, alles zwart. Mooi lijkt me dat.
Mat: Laat ons maar draaien. Weg met de digitale klok. Ik weiger
voortaan te spelen met zo’n ding. En Leudal zou de digitale
klokken moeten verbieden. Leudal, doe weg die digitale klokken.
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SCHAAKMOTIEVEN

Pas op voor de dubbele aanval met paard. Zo’n VORK kan
behoorlijk wat schade aanrichten.
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JEUGDHOEK
Jeugd grand-prixtoernooien
Inmiddels is het jaar zover gevorderd dat er al 3 van de 7 jeugd
grand-prixtoernooien opzitten. In de ranglijsten zien we een aantal
goede kanshebbers terug voor de topposities. Zo heeft Judith
Hendrix in de C-categorie aan alle toernooien meegedaan en is zij
ook iedere keer in de top-3 geëindigd. Hierdoor staat zij nu tweede
achter Limburgs Kampioen Raoul Frijns. In de D-categorie wordt
de top van de ranglijst door Leudal gedomineerd. Ruud van
Meegen staat eerste met maar liefst 145 punten. Vlak daarachter
staat Remco Claessen tweede met maar één puntje minder. Ook
Naomi de Ridder maakt nog goede kansen voor de top-5. Zij staat
nu zevende in het klassement met 117 punten. In de F-categorie
staat Judith van Meegen 3de met 98 punten. Hierbij moet gezegd
worden dat Judith aan één toernooi niet mee heeft gedaan en dat
zij hierdoor nog wel eens verder kan stijgen in het klassement.
Limburgse
schoolschaakkampioenschappen
Voortgezet
Onderwijs
Op zaterdag 10 februari werden er de Limburgse
schoolschaakkampioenschappen voor het Voortgezet Onderwijs
gehouden. Van de regio Leudal deed er zowel een team van St.
Ursula Horn als St. Ursula Heythuysen aan mee. Beide teams
kenden een hoog Leudal-gehalte. Zo was de teamleider van St.
Ursula Heythuysen de oud Leudalspeler Geert Verstappen (die op
die school les geeft), terwijl bij St. Ursula Horn niet alleen de
Leudalspelers Judith Hendrix en Oscar Freriks meededen, maar
ook nog oud eredivisie-speler Floris Deutekom. Uiteindelijk vielen
beide teams net naast de prijzen, alhoewel Oscar (3,5 uit 5) en
Judith (5 uit 5!!) wel zeer mooie scores tegen de Limburgse top
wisten te behalen.
Partijfragmenten
De eredivisie in de jeugd bestaat tegenwoordig uit nogal wat
dames. Zo behoort Judith Hendrix niet alleen tot de sterkste van
de club, maar ook nog eens tot de beste spelers in de C-categorie
van Limburg. Maar ook Naomi de Ridder en Judith van Meegen
weten zowel in de interne competitie als in de Limburgse
toernooien goed te scoren. De onderlinge ontmoeting leverde dan
ook spektakel op. Judith speelde een puike partij, maar het was
uiteindelijk Naomi die met het punt weg wist te komen door een
heel mooie mat in 4:
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Wit (Judith) staat een paard voor, maar zwart dreigt een dame te
halen. Om dit op te lossen wil wit ook een dame halen waardoor zij
voor blijft staan. Daarom heeft zij zojuist c2 gespeeld. Dit is echter
een fout waarvan Naomi direct profiteert: Df4+ 48. g3 (48. Kg1
c1=D+) 48... Dxf2+ 49. Kh1, c1=D+ 50. Dd1, Dxd1#
Tijdens het Limburgs jeugdkampioenschap in Klimmen deed
Leudal het erg goed in de D-categorie. En met een beetje geluk
mogen er in deze categorie met Naomi de Ridder, Ruud van
Meegen en (hopelijk) Remco Claessen maar liefst 3 spelers van
Leudal naar het Nederlands jeugdkampioenschap toe. Hierbij een
mooi fragment van Ruud in zijn partij tegen Yves Heddema

Wit heeft net 22. Pe4 gespeeld met een dubbele aanval op de
loper en de toren. Het is niet zo heel moeilijk om hier een
oplossing voor te verzinnen, bijvoorbeeld via Tf5. Ruud verzint
echter iets mooiers: 22… Txc2+! 23. Kxc2, Dxa2+ 24. Kd1, Db1+
waardoor wit niet alleen zijn toren terugwint, maar ondertussen
nog gauw twee pionnen mee kan snoepen.
9

PUZZEL
Oplossing Herfst-puzzel
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De oplossing van deze mat in één uit het vorige nummer is: 0-0#!
De winnaar van die prijsvraag is Roy van Oeteren geworden.
Proficiat Roy en de verdiende prijs komt jouw kant op!
Lente-puzzel
In het, met zo ongeveer 100 grootmeesters, zeer sterk bezette
open toernooi van Moskou speelden de Russische grootmeesters
Svetushkin en Smirin tegen elkaar om tot de volgende stelling te
komen.

Na de volgende zet van wit zou zwart gelijk opgeven. De vraag is
simpel. Welke zet was dit?!
Antwoorden vóór 1 mei 2007 doorgeven aan Raoul Lemmen,
Kloosterstraat 31, 6093 CT in Heythuysen, of e-mail:
oetdepen@svleudal.nl of raoul.lemmen@gmail.com.
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OPMERKELIJKE ZAKEN
Wie zegt dat schaken saai is, heeft het nobele spel waarschijnlijk
zelf nooit beoefend. Schaken inspireert menig dichter en of
schrijver tot prachtige citaten. Hieronder vindt u daarvan een
bloemlezing. Grappig en soms diepzinnig.
Heeft u een opmerkelijk of leuk citaat dat betrekking heeft op
schaken? Laat het ons weten. En we plaatsen deze in ons
clubblad.
DAME
Trouw nimmer met een schaker, want
daar kan gevaar in schuilen.
Ze willen tijdens een toernooi
wel eens hun dames ruilen.

MAT
Wie mat speelt bij het schaken
kan nooit remise maken

OFFER
'Opfern ist gut; nicht opfern ist besser.'
(Tarrasch)

ROKEN
Hij wist niet wat hij zonder sigaretten
Of wat hij zonder schaken moest beginnen
Hij schaakte om de zinnen te verzetten
En rookte om de zetten te verzinnen
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REDACTIE OET DE PEN
Iwan Sentjens, Raoul Lemmen en Hans Kivits
e-mail: oetdepen@svleudal.nl
CONTRIBUTIES
Voor het seizoen 2007/2008 gelden de volgende contributies:
- op 1 september 2007 jonger dan 15 jaar ........................ EURO 39,00
- op 1 september 2007 jonger dan 19 jaar ........................ EURO 45,00
- op 1 september 2007 19 jaar of ouder .... ....................... EURO 60,00
Voor zogenaamde huisgenootleden en studenten is er een korting
mogelijk. Deze regeling is op de website verder uitgewerkt.
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
Burg. Geuljanslaan 22, 6041 NB Roermond, 0475-319830
Han Wismans
Penningmeester, penningmeester@svleudal.nl
Mariënschootstraat 10, 6083 BD Nunhem, 0475-592181
Iwan Sentjens
Wedstrijdleider
Violier 23, 6081 CD Haelen, 0475-492530
Peter Sonnemans Assistent wedstrijdleider, wedstrijdleider@svleudal.nl
Heer Willemstraat 8, 6085 CR Horn, 0475-583004
Tineke Linders
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
Senioren
Spelen op dinsdagavond
Junioren en Aspiranten
Spelen op zondagmorgen

Adres
Tel.
Gemeenschapshuis "De Roffert" 0475-591280
Berikstraat 11, 6082 AM Buggenum
0475-592915
Trefcentrum "Aldenghoor"
Kasteellaan 7a, 6081 AN Haelen

EREVOORZITTER S.V. LEUDAL Theo Daamen
Giel Korsten
ERELEDEN S.V. LEUDAL
Frans Meddens

WWW.SVLEUDAL.NL
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Jan Roumen
Jac Willems

