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VOORWOORD 
 
Beste mensen,zoals beloofd. Een nieuw nummer van ons clubblad 
Oet de pen. Het derde van dit seizoen alweer. En het aantal 
pagina’s groeit gestaag. Hadden we vorige keer maar liefst 12 
pagina’s, dit keer is de redactie er in geslaagd om 16 pagina’s te 
vullen met allerlei schaaknieuws. 
Het nieuwe jasje van ons clubblad heeft overigens veel positieve 
reacties opgeleverd. Ook van buiten de vereniging. Het aantal 
inzendingen op de puzzel nam toe. Het is goed te mogen 
constateren dat de vernieuwing effect heeft gehad. Alleen Sjaak 
en Mat zijn minder te spreken over hun eigen rubriek. Zij hebben 
namelijk geen enkele reactie gekregen op hun stelling betreffende 
de digitale klokken. Lees verderop in dit blad wat zij zelf hiervan 
vinden! 
Verder vindt u weer een aantal recente opmerkelijke 
gebeurtenissen. En een nieuwe rubriek. De miniatuurtjes. Hierin 
worden een aantal miniatuurtjes (korte schaakpartijen) besproken. 
En bij deze eerste keer, zijn het allemaal partijen die binnen onze 
eigen vereniging zijn gespeeld. Zo ziet u maar weer dat er bij S.V. 
Leudal veel gebeurt. Zelfs de puzzel komt uit een partij gespeeld 
door een van onze eigen leden. 
Kortom, nummer 3 van Oet de Pen staat weer bol van 
schaaknieuws binnen en buiten Schaakvereniging Leudal. Wij 
hopen dan ook dat u massaal reageert op de stelling van Sjaak en 
Mat en op de puzzel. 
 
Maar misschien heeft u zelf iets te melden, of wellicht een 
opmerkelijke schaakgebeurtenis beleefd. 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. 
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 
 

15 april 2007 de slotronde van de LiSB-competitie. 
Al meerdere jaren wordt de slotronde van de LiSB-competitie 
gezamenlijk gehouden. Dit heeft als groot voordeel dat je nog 
eens wat bekenden terug kunt zien en, ook niet onbelangrijk, je 
regelmatig de gang van zaken bij je directe concurrent in de gaten 
kunt houden. Hier komt bij dat het ieder jaar gewoon weer een 
ontzettend gezellig evenement is, alhoewel de mening van de 
grote meerderheid ongetwijfeld zal zijn dat het volgend jaar toch 
echt iets minder warm zal mogen. Voor Leudal III was het zaak om 
voor concurrent DJC IV te blijven om zodoende de rode lantaarn 
achter zich te laten. Deze taak werd perfect uitgevoerd, want waar 
de concurrentie verloor werd er zelf een ruime 3-1 overwinning 
genoteerd. Peter Steuten en Hans van der Vliet gingen er dwars 
doorheen en wonnen, terwijl Leo Arts en Theo Schoone een 
keurige remise lieten noteren. 
 
Leudal II bevond zich in de unieke positie dat het zowel nog 
tweede (met promotie) als een-na-laatste kon worden. Hierbij moet 
aangetekend worden dat in beide gevallen deze kans niet zo heel 
groot was. Ondanks de versterking van Coen Oosse op bord 1 kon 
er echter geen vuist gemaakt worden tegen het lager 
geklasseerde Bergen. Zowel Iwan Sentjens op bord 2 als Martijn 
Vossen op bord 3 zijn normaal gesproken goed voor een puntje in 
dit team, maar hadden de pech dat zij net de verkeerde 
tegenstander hadden. Dit verlies werd ruimschoots goed gemaakt 
door Han Wismans die zijn partij met een schitterende combinatie 
wist te beëindigen (zie elders in dit blad). Helaas waren de 
stellingen op de andere borden al van een dermate bedenkelijk 
niveau dat er onmogelijk nog een winst in kon zitten. Zo keek 
Huub Vossen tegen een stelling aan die zelfs hij niet meer remise 
kon maken en kon Coen onmogelijk ijzer met handen breken 
waarna hij moest berusten in remise. Bleef over de jonge Ruud 
van Meegen, die zijn debuut voor Leudal maakte. Op het zesde 
bord had hij de taak om topscorer Oscar Freriks te vervangen. 
Lange tijd leek dit een succes te worden, maar Ruud werd 
langzaam maar zeker terug gedrongen en ondanks enkele 
interessante zetten aan zijn kant liet de tegenstander zich niet van 
de wijs brengen om het punt, en daarmee de 4-2, binnen te 
slepen. 
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Na een sterke start van Leudal II aan het begin van het seizoen 
was er later een lichte terugval te bespeuren. Was het, het mogen 
ruiken aan het kampioenschap wat uiteindelijk het team de das om 
zou doen? Feit blijft in ieder geval dat er na het kampioenschap 
van vorig jaar een zeer sterke rentree in de tweede klasse werd 
gemaakt die nog wat beloofd voor de toekomst. 
 
Blijft over Leudal I. Zij maakten nog een theoretische kans op het 
kampioenschap, maar daarvoor moest wel ruim gewonnen worden 
van het sterke GESS II. Ondanks dat de uitslag, 5,5-2,5, anders 
doet vermoeden ging de strijd lange tijd gelijk op. Echter met enige 
vorm van blufpoker werden er vaker halve, en zelfs hele punten 
gestolen waardoor de eerder genoemde uitslag op het bord kwam. 
Het verschil werd gemaakt op de onderste drie borden waar 
respectievelijk Joost Schreurs, Raoul Lemmen en Leon van Duren 
hele punten scoorden. Tel daarbij op het punt voor Arthur 
Hendrickx op bord 2 en de remises van Peter Metsemakers, 
Amanda Hijwegen en Hans Kivits en de overwinning is binnen. 
Hierdoor bleef er nog maar één voorwaarde over om kampioen te 
worden, namelijk dat het in de breedte sterke Horst niet mocht 
winnen. Dit bleek al gauw te veel gevraagd. Een 5-3 zege voor 
Horst was genoeg voor het kampioenschap en promotie naar de 
promotieklasse, waar voor Leudal I het eten bij An Fong, het wel 
bekende Chinees kwaliteitsrestaurant in Swalmen, over bleef. Ook 
niet verkeerd trouwens. Wij feliciteren Horst met het 
kampioenschap en wensen hen veel succes voor volgend jaar. 
 
Topscorers per team: 
Leudal I: 

Joost Schreurs 4,5 uit 6 
Raoul Lemmen 4,5 uit 6 

Leudal II: 
Oscar Freriks 5 uit 5 

Leudal III: 
Theo Schoone 2,5 uit 6 
Peter Steuten 2,5 uit 6 
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Wat u nog te goed heeft is de spectaculaire slotcombinatie van 
Han Wismans in de ontmoeting van Leudal II tegen Bergen: 
 
Han Wismans – Bert Woudstra 
Externe wedstrijd: Leudal II – Bergen 
 

 
 

We komen er in op zet 22. Zwart heeft zojuist een pion gewonnen, 
maar wit komt sterk terug: 22. Pg6! Han gaf achteraf aan dat hij 
niet wist of dit offer correct was, maar ook de schaakcomputer 
ondersteunt Han’s gelijk. Wit haalt ruime compensatie over de h-
lijn. … hxg6 23. hxg6+ Kg8 24. Lxf4 exf4 25. Dd1 De5? 
 

 
 

Zwart valt wits zwakke punt op b2 aan, maar heeft hier iets 
essentieels over het hoofd gezien: 26. Th8+!! Kxh8 27. Th1+ Kg8 
28. Th8+ en zwart gaf op. Hij moet wederom terugslaan waarna 
Dh1+ en Dh7 met mat volgt. Na het eerdere mooie paardoffer dus 
een zeer fraai dubbel torenoffer van Han waar het punt mee 
binnen gehaald werd. 
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NIEUWSFLITSEN OP WWW.SVLEUDAL.NL 
 

Erik van Eijndhoven wint 27ste Nunhems Schaaktoernooi.  
Op 17 maart 2007 was voor de 27ste keer “Nunhems Netherlands” 
gastheer voor het grootste eendaags schaaktoernooi van Limburg. 
In een sfeervolle ambiance namen 105 schakers, waaronder 6 
vrouwen, deel aan deze 27ste editie van het Nunhems 
Schaaktoernooi.  
Er werd gespeeld in 14 poules van 8 of 7 spelers. 
Door 5½ punten uit 7 partijen te scoren is Erik van Eijndhoven, 
spelend voor S.V. Veldhoven, kampioen in de A poule geworden. 
Erik heeft maar één partij verloren en dat was tegen Leudal speler 
Raoul Lemmen. Paul Aben, speler van ’t Pionneke uit Roermond 
werd met 4½ punten eervol tweede. Jan van Rens uit Reuver wist 
met 4 punten derde te worden. Winnaar in de B-poule werd Peter 
van Dinteren met 5½ punten. Tweede werd hier Jan op de Laak 
en derde was Hans van Mulekom.  
 
Alle Limburgse jeugdteams kampioen! 
Op zondag 11 maart werden de Limburgse kampioenschappen in 
de A/B-, de D- en de E-categorie gehouden. SV Leudal 
excelleerde hier niet alleen in op het gebied van aantal 
deelnemende teams (7 maar liefst), maar ook de schaakprestaties 
waren fenomenaal. Ondanks hardnekkig weerwerk van met name 
’t Pionneke Roermond en MSV-VSM werd SV Leudal in alle 3 de 
categorieën eerste! Op 6 mei werd dit nog een keer dunnetjes 
overgedaan doordat het D-team nu ook in de hogere C-klasse 
eerste wist te worden.  
SV Leudal zal nu meedoen om het Nederlands 
teamkampioenschap in de D-categorie (dit najaar) en de E-
categorie (12 mei, meer hierover in het volgende nummer). Verder 
is SV Leudal in de A/B-categorie doorgestoten naar de 
promotieklasse, de één-na-hoogste klasse van Nederland. 
 
Kijk voor de complete stukjes op www.svleudal.nl 
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MINIATUURTJES 
 

Korte partijen worden ook wel miniaturen genoemd. Een 
miniatuurpartij is een zeer korte schaakpartij van minder dan 20 
zetten, maar vaak zelfs ook minder dan 15 zetten. Het herdersmat 
bij de jeugd kun je ongetwijfeld een miniatuur noemen, maar 
miniaturen komen op alle niveaus voor. Van jeugdspeler tot 
grootmeester. Zo is het wel vaker voorgekomen dat twee sterke 
spelers de volgende zettenreeks hebben gespeeld: 1. d4 Pf6 2. 
Lg5 c6 3. e3 Da5+ waarna wit opgeeft omdat hij zijn loper kwijt 
raakt.  
Ook binnen Leudal worden nog al eens miniaturen gespeeld. Zo 
zijn de aankomende partijen van Leudalspelers niet alleen allen 
binnen 15 zetten afgelopen, ook zijn deze allen hooguit een half 
jaar geleden gespeeld. De slachtoffers zijn vaak niet de minsten, 
zo is er onder andere een kortsluiting na 6 zetten bij oud Limburgs 
jeugdkampioen Joost Schreurs en ook de tegenstander van Raoul 
Lemmen maakt een fout die op zijn niveau waarschijnlijk nog niet 
eens 1x op de 1000 partijen voor zal komen. 
 

Han Wismans (1503) – Jo Mooren  
Externe wedstrijd: Leudal II – ’t Pionneke III 
 

1. e4 g6 2. Pf3 Lg7 3. Lc4 d6 4. d4 Lg4? 5. Lxf7+! Kxf7 6. Pg5+ 
Ke8 7. Dxg4 Pf6 8. Df3 e5 9. Pe6 De7 10. d5 c6 11. Lg5 Pa6 
 

 
 

12. Pxg7+! Zwart geeft op. Hij blijft minimaal een stuk achter. 1-0 
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Hans Kivits (1848) – Joost Schreurs (1685) 
Interne wedstrijd: A-poule SV Leudal 
 
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Pc3 dxe4 4. Pxe4 Pd7 5. De2 Deze zet lijkt 
raar omdat wit niet ontwikkelt. Echter als zwart niet door heeft wat 
wit van plan is heeft hij een groot probleem, zoals ook zal blijken. 
Pgf6?? 
 

 
 

6. Pd6 # Tsja, een prachtige mat. De pion op e7 staat gepend. Dat 
was de point van de Dame op e2. En Joost mag zich troosten met 
het feit dat internet uitwijst dat hij niet de eerste is die deze fout 
maakt en waarschijnlijk ook absoluut niet de laatste zal zijn. 
Overigens heeft Hans Kivits deze partij ooit exact hetzelfde 
gespeeld tegen Jo Linssen zaliger. Andere Leudalspelers zullen in 
ieder geval gewaarschuwd zijn. 1-0 
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Raoul Lemmen (1687) – Marco Huysmans (2055) 
Externe wedstrijd: Stukkenjagers 6 – De vrijpion 
 
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Pf3 c5 4. Pc3 Pc6 5. e3 Pf6 6. Le2 a6 7. b3 
cxd4 8. exd4 Bb4 9. Ld2 dxc4 10. bxc4 
 

 
 

 Pxd4? 11. Pxd4 Dxd4 12. Da4+ en zwart geeft op, vanwege het 
vallen van de loper op b4. Achteraf werd nog gedacht dat zwart na 
12. Ld7 13. Dxb4 Pe4?! nog goede kansen kan krijgen, maar wit 
kan makkelijk zijn toren offeren op a1 en zelfs nog lang (!)rokeren. 
De leukste fantasievariant van hieruit zou deze nog zijn: 14. 
Pxe4!? Dxa1 15. Ld1 Dxa2 16. Pd6+ Kf8? Met de volgende leuke 
mat in 5 door het molentje dat dame en paard vormen: 17. Pf5+ 

Kg8 18. Pe7+ Kf8 19. Pg6+ Kg8 20. Df8+!! Txf8 21. Pe7# 
 

 
Analysediagram 

 
Zonde dat dit niet op het bord kwam, je kunt dus ook te 
vroeg winnen schijnbaar. 
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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. 
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 aflevering 2 is het onderwerp nogmaals: De schaakklok. 
 
Sjaak: Wat een saaie boel bij S.V. Leudal zeg. Is er dan geen 
enkele volwassene die een eigen mening heeft? 
Mat: Hoe bedoel je dat Sjaak? 
Sjaak: Ik baal er verschrikkelijk van dat we geen één, maar dan 
ook geen enkele reactie hebben gehad op onze stelling van de 
vorige keer. Namelijk: Leudal doe weg die digitale klokken. 
Mat: Betekent dit nou, dat iedereen het met ons eens is, of dat 
iedereen het met ons oneens is? 
Sjaak: Nou ik neem aan dat laatste. Als onze oproep tot het 
uitbannen van de digitale klok geen enkele reactie teweeg brengt 
neem ik aan dat niemand problemen heeft met digitale klokken. 
Mat: Tsja, dan kan het bestuur wellicht toch hun voorstel 
doorzetten. 
Sjaak: Over welk voorstel heb jij het Mat? 
Mat: Nou, het voorstel tot vervanging van de Garde klokken door 
nieuwe digitale klokken. 
Sjaak: Dat meen je toch niet hè? 
Mat: Ja dat meen ik wel. Het bestuur komt heel voorzichtig met 
een nieuw ideetje, en als er dan niemand is die protesteert, dan 
zetten ze het door. En natuurlijk kijken ze met een scheef oog 
naar de reacties op onze rubriek. 
Sjaak: Ja, maar dat kunnen we toch niet laten gebeuren? Je gaat 
me toch niet vertellen dat wij ons duur contributiegeld uitgeven aan 
zoiets als digitale klokken. Zie jij Theo Daamen al met zo’n klok 
spelen? Of Lei Silkens, Peter Maassen, Leon van Duren, Henk de 
Witte of Frits Hinsen? Heren laat uw stem horen! Is er dan 
niemand die nog enig gevoel heeft voor schaakromantiek? 
Niemand die verlangt naar het tikken van de klok, het vallen van 
de vlag? Ik roep u en S.V. Leudal nogmaals op! Trek met ons ten 
strijde en reageer. Leudal, doe weg die digitale klokken! 
Mat: Goed zo Sjaak, ik ben benieuwd wie er nu nog durft te 
zwijgen! 
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SCHAAKMOTIEVEN 
 

Hieronder ziet u enkele mooie schaakcartoons die betrekking 
hebben op gebeurtenissen binnen onze vereniging. Dit onder het 
mom van: “Hij die de schoen past trekke hem aan!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arthur afgedroogd in 3e periode. 
 
 

 

Joost zag het matje niet. 
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JEUGDHOEK 
 

Jeugd NK te Venlo 
Voor het eerst sinds jaren heeft Limburg weer een sterk bezet 
Nederlands schaakkampioenschap en wel in de vorm van het 
Jeugd-NK in Venlo. Van Leudalzijde doen er maar liefst 2 
deelnemers mee, te weten in de meisjes A-categorie Amanda 
Hijwegen (rat. 1710 als 5de geplaatst) en in de meisjes C-
categorie Judith Hendrix (rat. 1447 als 8ste geplaatst). Amanda 
begon sterk met 2,5 uit 3 en leek zich te gaan mengen in de strijd 
om de eerste plaatsen. Daarna kwam zij echter de toppers tegen 
waarna zij uiteindelijk met 4 uit 9 in de middenmoot eindigde. Ook 
Judith ging met 3 uit 4 met de besten mee. Helaas liet ze het 
tegen de absolute topspelers in kansrijke stelling net uit handen 
glippen. Hierdoor eindigde ze op 5 uit 9 op een zevende plaats. 
Net een plaatsje te kort voor de prijzen, maar dat zit er volgend 
jaar zeker in! 
Van beide speelsters volgt hier een partijfragment. 
 

 
 

Judith Hendrix speelde tegen de sterke Tabitha Snikkers en staat 
een stuk achter. Tegen de tijd dat dit partijfragment op het bord 
komt heeft Judith hier al drie pionnen terug gewonnen, waarvan de 
f-pion gevaarlijk is en door de toren op f2 sterk ondersteund staat. 
Verder zijn er matmogelijkheden door de toren van f2 over g2 naar 
h7 te brengen. Het door zwart gespeelde 32…,Pd7-c5? bracht 
alles in een stroomversnelling. Na 33. Lg6! Kon zwart opgeven. Er 
volgde nog: 33…,Kxg6 (Als de koning naar de 
achtste rij gaat volgt Td8 mat). 34. f7+, Pe6 35. f8D Lb3 36. Tg2+ 
Kh7 37. Dg8+ Kh6 38. Dg6# 
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Amanda’s tegenstandster (Merel Schoonman) speelde hier 29. 
Te4 om het paard van c4 extra aan te vallen. Dit is echter fout. Na 
zwarts antwoord 29…,Pc3+!! heeft zwart diverse dreigingen, 
waarvan mat nog wel de belangrijkste is. Omdat dit niet meer te 
voorkomen is geeft wit op. 
 
Succes in jeugd grand-prix! 
Op de afgelopen grand-prixtoernooien heeft SV Leudal grote 
successen kunnen behalen. Zo werd Judith Hendrix in Venlo op 1 
april eerste in de C-categorie door haar eeuwige concurrent Raoul 
Frijns in de laatste ronde te verslaan. Een knappe prestatie met 
nog maar minder dan één minuut op de klok. Deze fraaie prestatie 
werd in Blerick op 28 april dunnetjes over gedaan door maar liefst 
2 leudalspelers. Zowel Remco Claessen in de D-categorie, als 
Judith van Meegen in de F-categorie wisten in hun groep alle 
concurrenten achter zich te laten. Judith Hendrix, Remco 
Claessen, Ruud van Meegen, Pim Verstegen en Judith van 
Meegen maken allemaal nog een goede kans om in de top-5 van 
het grand-prixklassement te komen en zo een prijs te winnen. 
Remco en Ruud maken zelfs nog kans op de eerste plaats. 
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OPMERKELIJKE ZAKEN 
 

In een wereld waar microchips kleiner en kleiner worden, en 
mobiele telefoons inmiddels meer kleine pc’s zijn, wordt het voor 
veel mensen steeds aanlokkelijker om vals te spelen bij schaken. 
En inderdaad, het is echt niet zo moeilijk meer om hulp van buiten 
de speelzaal te krijgen, door iets van moderne 
communicatiemiddelen bij je te hebben. Umakant Sharma uit India 
is de eerste die gepakt is en ernstig bestraft, nadat hij een 
bluetoothapparaat had gebruikt tijdens een toernooi in Delhi in 
december 2006. Hij is officieel geschorst en mag maar liefst 10 
jaar niet schaken. Reeds op 5 december bracht de Hindustan 
Times het nieuws dat Umakant betrapt was: 

“Umakant Sharma is betrapt met een bluetoothapparaat in zijn pet 
tijdens een willekeurige controle voor de zevende ronde van het 
Air Marshal Subroto Mukerjee Memorial All India Open FIDE 
Rating Schaaktoernooi. Sharma, als eerste geplaatst met een elo-
rating van 2384 [sic], speelde met zwart tegen IM Rahul Shetty.” 

Volgens de secretaris van de Indiase Schaakbond, D.V. Sundar, 
had Umakant een bluetoothapparaat netjes aan de binnenkant van 
zijn pet genaaid, die hij altijd over zijn oren droeg. Hij 
communiceerde ermee met zijn trawanten, die een computer 
gebruikten om hem zetten door te geven.  
10 Jaar schorsing is een vrij zware straf, maar de beslissing is 
ongetwijfeld beïnvloed door het feit dat in een halfjaar tijd de elo-
rating van Umakant is geklommen van 1989 naar 2484. Da’s 
inderdaad schier onmogelijk natuurlijk, maar ja, echt hard bewijs is 
er niet gevonden dat hij eerder heeft valsgespeeld… En nog 
verrassender is dat de officials iets verder gingen dan het 
controleren van Umakants schaakgeschiedenis. “De Raad heeft 
ook Umakants complete achtergrond gecontroleerd, inclusief zijn 
partijen en zelfs zijn financiële middelen, en was verbaasd om te 
merken dat hij een dure mobiele telefoon had, maar geen baan”, 
zei de penningmeester van de AICF en president van de Delhi 
Chess Association, Bharat Singh Chauhan. “Het is maar zeer 
recent dat hij werk heeft gevonden bij de Southern Railways in 
Chennai.” 

Dus jongens, als je van plan bent om te gaan valsspelen met een 
duur apparaatje, zorg dat je een goeie baan hebt. Je eventuele 
straf pakt dan wat lager uit. 
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PUZZEL 
 

Oplossing Lente-puzzel. 
 

 
 

De oplossing was Ld8! Waarna de achterste lijn onderbroken 
wordt en wit de pion van g7 kan promoveren (Txd8 werkt niet voor 
zwart door Td1+). Weliswaar kan zwart ook met de toren 
terugslaan, maar dan heeft wit de sterke zet Td1+ achter de hand. 
Onder de goede inzendingen is na loting Oscar Freriks tot winnaar 
uitgeroepen. Hij zal zo spoedig mogelijk zijn prijs ontvangen. 
 

Zomer puzzel. 
De nieuwe prijspuzzel komt uit een partijfragment van Amanda 
Hijwegen van vorig jaar op het NK jeugd waar zij in stijl van de 
sterke Biaina Geragousian won. 
 

 
 

Wit heeft zojuist 20. Dd2 gespeeld. Zwart (Amanda) maakt het nu 
mooi af. Hoe?! Antwoorden vóór 1 juli 2007 doorgeven aan Raoul 
Lemmen, Kloosterstraat 31, 6093 CT, Heythuysen, of e-mail: 
oetdepen@svleudal.nl 
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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 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 Giel Korsten 
Frans Meddens 

Jan Roumen 
Jac Willems 

 

WWW.SVLEUDAL.NL 


