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

VOORWOORD
Thans heeft u het nieuwe nummer van ons clubblad in uw handen.
Het eerste nummer van het seizoen 2007-2008.
In dit nummer blikken we uitgebreid terug op de wedstrijden die
gespeeld zijn om het clubkampioenschap van 2006-2007. Een erg
spannende competitie tussen Arthur Hendrickx, Coen Oosse en
ondergetekende.
Verder is er in de jeugdhoek aandacht voor het Nederlands
Kampioenschap rapidschaak voor de jeugd in Mierlo waar Leudal
met maar liefst 6 teams vertegenwoordigd was.
Ook blikken we vooruit op het Limburgs kampioenschap voor de
jeugd dat dit jaar door onze vereniging in Buggenum van 27 tot en
met 30 december georganiseerd zal worden.
Sjaak en Mat zullen uw reacties bespreken op het onderwerp van
de schaakklok in de visie van Sjaak en Mat.
Verder zijn er de vaste rubrieken, zoals de puzzel, de cartoons in
de rubriek schaakmotieven en uiteraard de laatste nieuwsflitsen
en nieuws van eigen bodem. In dat laatste onderwerp komen de
uitstekende resultaten van onze 3 seniorenteams aan de orde.
We verliezen allemaal wel eens een partij. De vraag is echter hoe
verwerken wij dat? Er zijn mensen die dit op een heel eigen wijze
doen. De top 3 van ’s werelds slechte verliezers vindt u terug in de
rubriek opmerkelijke zaken.
Kortom maar liefst 24(!) pagina’s schaaknieuws. Lekker om te
lezen en zeker onderhoudend. Mist u ondanks deze onderwerpen
toch nog iets. Laat het de redactieleden weten. Hun gegevens
staan op de achterzijde van dit clubblad. Heeft u internet? Dan
kunt u ook een e-mail sturen naar: oetdepen@svleudal.nl

Veel leesplezier.
Uw voorzitter.
Hans Kivits.
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NIEUWS VAN EIGEN BODEM
Team 1 aan de leiding in 1e klasse B.
Leudal startte dit seizoen met 2 dikke overwinningen. Deze zijn
erg belangrijk. Want Leudal gaat voor het kampioenschap. Vorig
jaar startte Leudal met 2 nederlagen waarna ze na een geweldige
inhaalrace toch nog op de 2e plaats eindigde. Nu dus openen de
spelers het seizoen met 2 overwinningen op rij. Met deze uitslag
nemen ze meteen de koppositie in de 1e klasse B van de LiSB.
In de eerste ronde werd er in en tegen Helden gewonnen met
maar liefst 6 – 2. Arthur Hendrickx, Iwan Sentjens en Raoul
Lemmen brachten vrij snel de voorsprong al op 3 – 0. En het zou
snel 4 – 0 worden want de nieuwe speler Prahlada Belle stond
gewonnen. Maar een volledige black-out zorgde er toch nog voor
dat Prahlada verloor. Hij liet zomaar zijn dame slaan. Hierdoor
werd het 3 – 1. Joost Schreurs zorgde voor 4 – 1 door Marcel
Schuman te verslaan. Leon van Duren kwam tegen broer Pascal
Schuman niet verder dan remise. Hans Kivits wist zijn partij ook te
winnen waarna Peter Metsemakers met een remise de eindstand
op 6 – 2 bepaalde.
In de tweede ronde wist Leudal thuis met 5½ - 2½ te winnen van
GESS 2. De teams gingen gelijk op. Arthur Hendrickx kwam goed
weg door met een trucje remise af te dwingen in een verloren
eindspel. Joost Schreurs wist zijn partij te winnen. En nadat Raoul
Lemmen ook remise behaalde stond het 2 - 1 voor de Midden
Limburgers. Even later wist ook Prahlada Belle zijn wedstrijd te
winnen en toen stond het 3 - 1. Iwan Sentjens stond een pion
achter en was al bezig om de nederlaag te verwerken. Toen zijn
tegenstander net die ene zet deed die niet mocht. En prompt kon
Iwan mat zetten. In plaats van 3 – 2 werd het hierdoor 4 - 1. Bij
Peter Metsemakers gebeurde het omgekeerde. Hij stond beter in
zijn partij maar maakte in tijdnood een fout en gaf zijn toren weg.
Hierdoor werd het 4 – 2. Hans Kivits stond gelijk en kon nog voor
de winst gaan spelen. Hij bood echter remise aan omdat met een
gelijkspel de eindoverwinning voor Leudal een feit was. Zijn
tegenstander nam het verrassend genoeg aan. Leon van Duren
tenslotte sloeg tot 3 maal toe een remise-aanbod af en speelde
door. Maar goed ook want Leon wist zijn partij keurig winnend af te
sluiten. Eindstand dus 5½ - 2½.
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Team 2 op kop in 2e Klasse B.
Het tweede team startte met een uitwedstrijd tegen Venlo 3. Het
beloofde een moeilijke strijd te worden. Immers het tweede team
van Leudal is erg jong. Maar ze kwamen erg goed voor de dag en
wonnen met maar liefst 5 – 1. Martijn Vossen wist al na 15 zetten
zijn tegenstander mat te zetten. En de andere 2 jeugdspelers
Judith Hendrix en Oscar Freriks zorgden met hun overwinningen
al snel voor een 3 – 0 voorsprong.
Oscar Freriks, vorig jaar nog topscoorder met 6 punten, stond vrij
snel een kwaliteit achter, maar wist de wedstrijd toch nog te
winnen. Wouter Smeets wist door zijn overwinning de eindzege al
binnen te halen. Han Wismans zorgde voor een 5 – 0 voorsprong.
Alleen Amanda Hijweegen, kwam niet tot scoren. Zij miste een
winnend offer, waardoor ze haar partij verloor. De eindstand werd
hiermee 5 – 1.
Team 2 wist ook haar tweede partij te winnen. In Buggenum werd
met 4 - 2 gewonnen van ’t Pionneke 3. Oscar Freriks opende de
score voor Leudal. Judith Hendrix vergrootte de voorsprong door
een mooie overwinning naar 2 – 0. En nadat Han Wismans verloor
wist de jeugdige Ruud van Meegen de stand naar 3 – 1 te tillen.
Wouter Smeets en Amanda Hijweegen speelde elk remise
waardoor er een eindstand van 4 - 2 op de borden kwam. Door
deze overwinning staat ook team 2 aan de leiding in haar klasse.
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Team 3 verrast met 2 zeges op rij.
Het derde team van Leudal verraste vriend en vijand door haar
eerste 2 wedstrijden te winnen. Zowel HSDV 2 als ’t Pionneke 5
werden aan de zegekar gebonden. In Helden was het Hans van
der Vliet die remise speelde. De jeugdige Ruud van Meegen won
zijn partij en bracht Leudal aan de leiding. De slotcombinatie was
erg interessant:
Wit: Ruud van Meegen
Zwart: C. Daniëls

Het laatst gespeelde 17…g6 was een fout. Ruud maakt het mooi af: 18.
Txf7!, Txf7 19. Lxe6 Dc7 20. Dxg6! Kf8 (ook Kh8 helpt niet. De volgende zet
is niet te voorkomen) 21. Txf7+ 1-0

En nadat ook Peter Steuten won was de eindzege al een feit.
Henk van Meegen vocht voor remise maar kon het toreneindspel
niet meer houden waardoor hij moest opgeven. De eindstand werd
hierdoor 2,5 – 1,5 voor Leudal.
Thuis tegen ’t Pionneke 5 werd met 3 – 1 gewonnen. Hans van der
Vliet verloor, maar Theo Schoone trok de stand gelijk door zijn
overwinning. Henk van Meegen speelde een mooie partij tegen de
jeugdige Naomi de Ridder. Naomi, (die zowel lid is van ’t Pionneke
als Leudal) speelde goed en kwam voor te staan. Henk wist echter
in het eindspel de winst toch nog naar zich toe te trekken. Peter
Steuten tenslotte stelde de overwinning veilig door met zijn
overwinning de eindstand op 3 - 1 te bepalen.
Team 3 gaat nu alleen aan de leiding in de 3e klasse B met 2
punten voorsprong op nummer 2.
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CLUBKAMPIOENSCHAP
Het clubkampioenschap had dit jaar niet mooier kunnen uitvallen.
Met Arthur Hendrickx, Hans Kivits en Coen Oosse als
periodewinnaars was het voor iedereen duidelijk dat de sterkste
leudalspelers waren overgebleven. Arthur, ongetwijfeld het Leudallid met de meest gevulde prijzenkast, Hans de speler met de
hoogste rating en Coen die op zijn jonge leeftijd toch al zo
ongeveer alles intern gewonnen heeft. Behalve het
clubkampioenschap dan. Ingewijden durfden dan ook niet meer te
voorspellen dan dat het een bloedstollende finale zou worden. En
dat werd het.
De eerste wedstrijd.
De eerste partij speelde Arthur tegen Hans. Ondanks dat Arthur
het initiatief nam, leek remise het enig mogelijke resultaat. In
tijdnood liet Hans zich echter de kaas van het brood eten zodat
Arthur alsnog won.
Hans Kivits (wit) - Arthur Hendrickx (zwart):
1. e4 Pc6 2. Pf3 d5 3. exd5 Dxd5 4. Pc3 Da5 5. d4 Lg4 6. Lc4,
O-O-O 7. Le3 e6 8. a3 Pf6 9. O-O Ld6 10. h3 Lh5 11. b4

11…Lxb4!? Het begin van een diepe, grotendeels geforceerde,
zettenreeks. Waarin zwart uiteindelijk 3 pionnen voor het geofferde
stuk zal krijgen. 12. axb4 Dxb4 13. Dd3 Lg6 14. Dd2 Dxc4 15.
Ta4 Pe4 16. Txc4 Pxd2 17. Pxd2 Lxc2 Nu de rookwolken
opgetrokken zijn, is de stelling nog steeds ongeveer in evenwicht.
Qua directe kansen weegt het stuk dat wit voor staat redelijk
zwaar. Zwart zal hierop moeten reageren door zo spoedig mogelijk
zijn vrije pionnen op de damevleugel te gelde te maken en
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eventueel hierbij de zwakke pion van d4 te winnen. 18. Ta1 Ld3
19. Tca4 19. Txc6 bxc6 20. Txa7 met zeer kansrijk spel voor wit
aldus de schaakcomputer. 19...a6 20. Pce4 De pion op d4 is nu
niet meer te houden. 20...Lb5 Uitschakelen van de verdediger. 21.
T4a2 Pxd4 22. Tb2 Pf5 23. Pc5 Dreigt indirect 24.Txb5, axb5 25.
Ta8#. 23...c6 24. Pde4 Pxe3 25. fxe3 Td5 Verdubbelt de torens
en dreigt tegelijkertijd uitschakelen van de verdediger met 26...f5.
26. Tc1 Thd8 27. Kf2 h6 28. g4 b6?!

Biedt wit de kans om het stuk terug te offeren en de potentieel
gevaarlijke vrijpionnen op te ruimen. 29. Pxa6! Lxa6 30. Txc6+
Kd7 31. Tbxb6 De actieve stukken van wit en de eventuele
mogelijkheid om met de torens binnen te vallen op de 7de lijn,
zorgen ervoor dat de stand, ondanks de pion achter, volledig gelijk
staat. 31... Lc8 32. Td6+ ?! Maar nu ruilt wit zijn actieve stukken
af, wat voor zwart weer een hoop problemen scheelt. 32... Ke7 33.
Txd8 Txd8 34. Pc5 e5 35. Tc6 Ld7 36. Tb6 Tc8 37. Pxd7 Gaat
voor de overgang naar een toreneindspel met een pion minder.
Deze zijn heel vaak theoretisch remise. Maar Arthur heeft
misschien wel minstens even vaak bewezen dat bij hem andere
wetten gelden. 37... Kxd7 38. Tb2 Tc6 39. Kf3 Ke6 40. Tb5 f5 41.
Tb3 e4+ 42. Kf4 g5+ 43. Kg3 Td6 44. Tb5?! f4+! 45. exf4 Td3+
46. Kf2 gxf4 Zwart heeft nu twee gebonden vrijpionnen gecreëerd,
wat normaal gesproken extra winstkansen oplevert. Nadeel is wel
dat zijn koning enigszins afgehouden staat. 47. Tf5 Txh3 47... f3
had er voor gezorgd dat de vrijpionnen gebonden bleven. 48.
Txf4 Ke5 49. Tf8 Kd4 50. Td8+ Kc3 51. Te8 Kd4 52. Td8+ Ke5
53. Tf8 Td3 54. Tf5+ Kd4 55. Tf4 Td2+ 56. Ke1 Tg2 57. Kf1 Tc2
58. Tf6 Th2 59. Kg1 Th4 60. Kf1 Ke3 61. Te6 Kf3 62. Ke1 e3 63.
Tf6+ Kxg4 Zwart wint zijn tweede pion (tijdelijk) terug. Winst en
remise liggen in deze stelling echter nog zeer dicht bij elkaar. 64.
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Ke2 Th3 65. Te6 h5 66. Te4+ Kf5 67. Txe3 Th2+ 67... Txe3+ 68.
Kxe3 Kg4 69. Kf2 Kh3 Met remise, de zwarte koning heeft geen
tijd om de witte koning van de randpion af te houden. 68. Kf1 Kf4
69. Te8 h4 70. Tf8+ Kg3 71. Tg8+ Kh3 72. Tg1 Ta2

73. Th1+? Een zware fout beïnvloed door tijdnood. 73. Tg8 en
zwart komt waarschijnlijk niet verder dan remise. 73... Kg3 74.
Tg1+ Kf3
0-1
De tweede wedstrijd.
Na de eerste partij gewonnen te hebben had Arthur aan winst
tegen Coen genoeg voor de eerste plaats. Al gauw werd Arthur in
de verdediging gedrukt, maar uiteindelijk kon Coen geen gaatje
meer vinden en moesten beide spelers in remise berusten.
Arthur Hendrickx (wit) - Coen Oosse (zwart)
1. e4 e5 2. Lc4 Lc5 3. c3 Dh4 4. Df3 Pf6 5. d4 exd4 6. Lf4 d6 7.
h3 Pc6 8. g3 Dh5 9. g4 Dg6 10. Ld3 Pe5 11. Lxe5 dxe5
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De opportunistische openingsaanpak van Coen is door Arthur
verkeerd aangepakt. Het pionoffer op d4 was interessant, maar
nu, met zwarts pion ook op e5, ziet het er naar uit dat hij deze
nooit meer terugziet. 12. b4 Lb6 13. c4 c5 14. a3 h5 15. gxh5
Pxh5 16. Pe2 Df6 Zwart gaat voor dameruil om de pion
voorsprong nog beter uit te kunnen buiten. Veel keus is er voor wit
niet. Het weigeren van de ruil leidt namelijk tot een gigantisch
initiatiefverlies. 17. Pd2 Dxf3 18. Pxf3 f6 19. h4 Lg4 20. Pd2 Lxe2
21. Lxe2 Pf4 Het paard van zwart staat ontzettend goed in het
centrum en heeft alle belangrijke velden in handen. Ook de witte
pion op h4 is erg kwetsbaar zoals zal blijken. Gelukkig voor wit
heeft zwart ook nog een loper die iets minder goed meedoet. Het
is dus nog zeker niet over. 22. b5 Pg2+ 23. Kf1 Pxh4 24. Pf3 g5
25. a4 La5 26. Tb1 O-O-O 27. Pg1?!

27…Pg6 27... d3 zorgt voor een dodelijke pion op d2 die haast
niet meer weg te krijgen valt. 28. Lg4+ Kc7 29. Txh8 Txh8 30.
Tb3 Pf4 31. Ph3
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31…Pxh3?! Coen gaat vrijwillig de ruil aan, maar komt zo in een
moeilijk te winnen eindspel met ongelijke lopers. Praktischer was
bijvoorbeeld het spelen van Lc3, zodat de torens op het bord
blijven en het eindspel kansrijker voor zwart is.
32. Txh3 Txh3 33. Lxh3 Lc3 34. Lg4 Kb6 35. Ld1 Ka5 36. Ke2
Kb4 37. Kd3 en vanuit deze stelling bleek er niet meer dan remise
haalbaar voor zwart. Ka3 38. Lc2 g4 39. Ld1 Kb4 40. Lxg4 Kxa4
41. Lc8 b6 42. Lg4 Kb4 43. Ld1 Ka5 44. Lg4 a6 45. Ld7 axb5
46. Lxb5 Kb4 47. Kc2 Le1 48. f3 Ka3 49. La6
½-½
De derde en alles beslissende partij.
Coen kon nog langszij Arthur komen als hij ten minste van Hans
zou winnen. Hans was uiteraard niet bereid dit zonder slag of stoot
te laten gebeuren, en al vroeg in de partij kwam er een
krankzinnige stelling op het bord met kansen voor beide partijen.
Uiteindelijk was het toch Coen die aan het langste eind trok.
Coen Oosse (wit) - Hans Kivits (zwart).
1. e4 Pf6 2. e5 Pe4?! De hoofdvariant is 2...Pd5. 3. d3 Pc5 4. f4
d5 5. d4 Pe4 6. Ld3 Lf5 7. g4

e6?! 8. h4! De loper van f5 mag natuurlijk niet gepakt worden op
straffe van: 8. gxf5 Dh4+ 9. Kf1 Df2 en mat. Het gespeelde
antwoord van wit is erg sterk. Zwart is meteen in problemen. 8...
Pg3 9. Th3 Lxd3 10. Dxd3 10. cxd3! en het paard van zwart is
ingesloten. 10... Pe4 11. Db5+ Pd7 12. Dxb7 Een bekend
schaakgezegde luidt: "Sla nooit op b2, zelfs niet als het goed is.".
Wit wint de pion, maar het stellingvoordeel van zwart compenseert
meer dan voldoende. 12... c5 13. c3 cxd4 14. cxd4 Tb8 15. Da6
15. Dxa7? Dc8! Met de dubbele dreiging Ta8 damewinst en Dxc1.
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15... Lb4+ 16. Kf1 Dc7 17. Pa3 O-O 18. Pe2 Tb6 19. Da4 a5 20.
Pb5 Dc6

Lijkt een goede zet, maar met de volgende zet lost wit in één keer
al zijn problemen op: 21. Pbc3! Schakelt óf het gevaarlijke paard
op e4 uit, óf de dames worden afgeruild. 21...Dxa4 22. Pxa4 Tc6
23. a3 Le7 24. Pec3 Tfc8 25. Ke2 Pb6?! Wederom zou zwart er
beter aan doen om met de pion achterstand de stukken op het
bord te houden. Nu kan wit niet alleen het paard van b6 afruilen,
maar daarna ook nog het paard op e4 (het paard op c3 wordt
ontpend). De pion die op e4 overblijft lijkt ook een spoedige prooi
voor wit. 26. Pxb6 Txb6 27. Pxe4 dxe4 28. Tc3 Txc3 29. bxc3
Lxh4 30. Ta2 f5 31. exf6 gxf6 De stelling is materieel weer in
evenwicht. Door de dubbelpion van zwart en de bijna begraven
loper op h4 staat wit toch een stuk beter. De sterke
eindspeltechniek van Coen doet dan ook de rest. 32. Tb2 Tc6 33.
Ld2 f5
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34. gxf5 Wijkt af van het plan om de loper van zwart buitenspel te
houden, maar heeft weer als voordeel dat er 2 gebonden
vrijpionnen voor wit overblijven. Daarbij haalt wit nu altijd één pion
op. 34... exf5 35. Tb5 a4 Iets beter was het om met 35...Tf6 de fpion te verdedigen, zoals in het vervolg van de partij zal blijken.
36. Txf5 Le7 37. Ta5 Tc4 38. Ke3 Lxa3 39. Kxe4 Tc6 Er is geen
redding meer. De a-pion valt sowieso: 39... Le7 40. Kd5. 40. Txa4
Le7 41. d5 Tc5 42. c4 h5 43. f5 Lh4 44. Kd4 Lf2+ 45. Le3 Lxe3+
46. Kxe3 Kf7 47. Kd4 Tc8 48. Ta7+ Kg8 49. c5 h4 50. d6 Tf8 51.
Ke5 h3 52. Ta2 Kf7 53. Th2 Te8+ 54. Kd5 Te3 55. Kc6 Ke8 56.
Kc7 Td3 57. Te2+ Kf8 58. d7 h2 59. Txh2 Td5 60. d8=D+ Kg7
61. Dg5+ Kf7 62. Th7+ Kf8 63. Df6+ Ke8
1-0
Als gevolg daarvan eindigden Arthur en Coen gelijk en moesten
de reglementen erbij gehaald worden wie in dat geval eerste zou
zijn. De hoogste procentuele score gaf hier de doorslag, en
ondanks dat Arthur vorig jaar 2 periodetitels binnen had gesleept
was het toch Coen die hier als beste naar voren kwam.
Daarmee is Coen Oosse clubkampioen van Leudal 2006-2007!
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NIEUWSFLITSEN OP WWW.SVLEUDAL.NL
A/B team start met flinke nederlagen.
SV Leudal is dit jaar helaas de enige Limburgse
vertegenwoordiger in de promotieklasse A/B. In Haelen stond het
treffen tegen De Combinatie Asten op het programma. Al gauw
stond SV Leudal (bestaande uit Prahlada Belle, Martijn Vossen,
Judith Hendrix en Oscar Freriks) op alle borden duidelijk minder.
Dit leidde tot 3 snelle nederlagen aan Leudalzijde, maar het was
gelukkig Judith Hendrix die nog sterk terugkwam en de eer leek te
redden. Helaas bleef haar tegenstandster heel secuur spelen
waardoor het minieme voordeeltje wat bij haar nog overbleef toch
nog uitgebouwd werd tot een vol punt. Toch nog een 0-4
nederlaag voor Leudal.

Vol goede moed begint het A/B-team van SV Leudal aan haar eerste
wedstrijd in de promotieklasse tegen Asten. Veel zou het echter niet helpen.
(Foto: Peter Smith)

Op de eerste gezamenlijke speeldag in Asten was het tijd om de
eerste punten te behalen. Kopman Prahlada Belle werd vervangen
door Lars Strolenberg van '’t Pionneke. De eerste wedstrijd was
tegen Moira-Domtoren. Lars verloor zijn partij. Martijn Vossen
moest tegen een jeugdtalent met zo'n 400 ratingpunten meer. Hij
kwam er zelfs redelijk uit (op zichzelf al verwonderlijk na 32 uur
wakker te zijn) en dacht dan ook een winnend torenoffer te kunnen
plaatsen. De toren mocht inderdaad niet geslagen worden. Dat
zijn paard bleef hangen maakte de combinatie iets minder
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kloppend. Zowel Oscar Freriks als Judith Hendrix speelden minder
spectaculaire partijen, maar wel met hetzelfde resultaat. Niet zo
sjiekkie* dus.
Tegen SG Amersfoort werd daarna werd met 3 -1 verloren. Lars
wist te winnen. Een keurige invalbeurt dus en toch nog een mooie
bekroning van een sowieso al gezellige dag. Inmiddels heeft SV
Leudal 2 van de 3 sterkste tegenstanders tegen gehad. De
volgende twee centrale speeldagen zijn in Deventer. Het is te
hopen dat in deze uithoek van Nederland (of dan op zijn minst
toch uithoek van de klasse ''Midden-Zuid'') wel de punten te
behalen zijn.
* De betekenis van dit woord, kan opgevraagd worden bij de
gelegenheidseerstebordspeler, dan wel in de Van Dale van 2030.
De tussenstand na 3 ronden is:
Promotieklasse MZ
1. De Combinatie
2. Amersfoort
3. Giessen
4. Baarnse SV
5. Moira-Domtoren
6. De Cirkel
7. Pallas 2
8. Leudal

Mp Bp
6 11
6 9
4 8
4 6½
2 6
2 3½
0 3
0 1

1
x
.
.
.
1
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.
0

2
.
x
1
1
.
.
.
1

3
.
3
x
.
1
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0
.
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.
3
.
x
.
1
1½
.

5
3
.
3
.
x
.
.
0

6
4
.
.
3
.
x
1½
.

7
.
.
4
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x
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D-team komt langzaam op gang in meesterklasse D.
Het D-team van SV Leudal is op de eerste speeldag van de KNSB
jeugdclubcompetitie in Baarn maar moeizaam op gang gekomen.
Verwonderlijk is dat niet, aangezien er gelijk aangetreden mocht
worden tegen SV De Toren uit Arnhem. Eén van de favorieten
voor de titel en misschien wel dé jeugdschaakclub van dit moment.
Alleen eerste bordspeler Ruud van Meegen kon een remise
eruithalen tegen de sterke Noud Lentjes. Remco Claessen, Yorick
Broens en Naomi de Ridder verloren echter snel. De 2de ronde
was er met Groningen 2 een makkelijkere tegenstander die op
zich te doen zou moeten zijn. Ruud won dan ook, maar bij dit ene
punt bleef het helaas. De laatste tegenstander leek juist weer
redelijk sterk te zijn, maar hier werd een mooie 4-0 overwinning op
behaald waardoor iedereen van de 0 af is. Wij gaan er hier vanuit
dat de diesel pas net opgestart is en dat er nog vele mooie
overwinningen behaald worden.
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De tweede speeldag leidde voor het D-team van SV Leudal tot
een goede score. Aangevoerd door 3 winstpartijen van Ruud van
Meegen (nu al 5,5 uit 6 en daarmee gedeeld topscorer op het
eerste bord!), verloor het team geen enkele match. Ook Yorick
Broens, die door het uitvallen van 2de bordspeler Remco
Claessen zelf in één keer op bord 2 moest spelen had een goede
dag met 2 punten uit 3 partijen. SV Leudal staat nu op een 11de
plaats (van de 24) met 6 matchpunten uit even zoveel wedstrijden.
Leudal zou zomaar eens de top-10 binnen kunnen duiken.
Na 6 speelronden:
Meesterklasse D
1. Botwinnik
2. De Toren 1
3. Groningen 1
4. Zukertort
5. Bobby Fischer
6. Voorschoten
7. Leiderdorp
8. De Toren 2
9. Sneek
10. VAS
11. Leudal
12. Op Eigen Wieken
13. Santpoort
14. De Waagtoren-Winterkoning
15. De Pion
16. Moira-Domtoren
17. Messemaker 1847
18. Groningen 2
19. De Schaakmaat
20. HMC Calder
21. BSG
22. Minerva
23. Bongerd
24. Dr. Max Euwe

Mp
10
10
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
0
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Bp
18½
17
17½
15½
14½
14½
15½
13½
13½
13
12½
12
12
12
12
11
11
9
8½
8½
7½
7½
6
5½

Alles komt schaken in Leudal.
Schaakvereniging Leudal neemt dit jaar de organisatie op zich van
het Persoonlijk Jeugdkampioenschap van Limburg van donderdag
27 t/m zondag 30 december 2007 onder het motto: Alles komt
schaken in Leudal. De kampioenschappen zullen gehouden
worden in ons clublokaal, Gemeenschapshuis De Roffert in
Buggenum.
Er is een werkgroep opgericht bestaande uit Hans van der Vliet,
Arthur Hendrickx, Loek Schoenmakers, Raoul Lemmen, Leonie
Hendrix en Hans Kivits. Samen zullen zij dit toernooi gaan
voorbereiden. Maar natuurlijk zijn er ook vele handjes nodig
straks. Het zou fijn zijn indien u een handje zou willen meehelpen.
Kunt u een van deze dagen? Al is het maar voor een paar uurtjes,
aarzel dan niet en neem contact op met een van de
werkgroepleden. Ze zullen u graag verwelkomen.
In totaal zullen ongeveer 75 jeugdschakers gaan strijden om de
Limburgse jeugdtitel in de 8 verschillende leeftijdscategorieën A,
B, C, D, E, F, G en H.
Voor de leeftijdscategorieën A, B en C geldt een open inschrijving.
Het inschrijfgeld voor de A, B en C categorie bedraagt 4 euro. Zij
kunnen zich tot en met 30 november inschrijven via e-mail:
pjkl@svleudal.nl of per post onder vermelding van Voornaam,
Naam, KNSB-lidnummer, Adres, woonplaats, vereniging,
categorie, geboortedatum en telefoon. De inzenders per e-mail
krijgen een bevestiging van de inschrijving.
Voor de spelers in de overige categorieën is deelname gratis.
Deze spelers hebben zich via het spelen van voorronden voor de
finalewedstrijden geplaatst. Men dient op de eerste speeldag een
half uur voor aanvang aanwezig te zijn. Toeschouwers zijn
uiteraard van harte welkom.
Speelschema
Categorie A+B:
Categorie C:
Categorie D:
Categorie E+F:
Categorie G+H:

donderdag vrijdag

zaterdag

zondag

10.00-18.15
vrij
vrij
vrij
vrij

10.00-18.15
10.00-16.30
10.00-17.00
10.00-17.00
vrij

12.00-16.00
10.00-16.30
10.00-16.00
10.00-16.15
10.00-17.00

10.00-18.15
10.00-16.30
10.00-17.00
vrij
vrij
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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 3 bespreken Sjaak en Mat de ontvangen reacties.
Sjaak: Gelukkig Mat, er werd toch gereageerd op onze oproep.
Mat: Zeker alleen van de oude garde?
Sjaak: Oude GARDE. Leuke woordspeling als je het over
schaakklokken hebt Mat. Maar nee, ook enkele jeugdige spelers
hebben gereageerd.
Mat: En? Hoe waren de reacties?
Sjaak: Nou wisselend. De jeugd is natuurlijk voor digitale klokken.
Omdat ze anders niet kunnen Bughousen.
Mat: Bughousen Sjaak? Ik dacht dat wij hier schaken toch niet
dansen. Ik moet niets hebben van housen. Die muziek alleen al!
Sjaak: Nee Mat, Bughousen is volgens mij een manier van
schaken waarbij je voor elke zet er een paar seconden bij krijgt.
En dat kun je met de analoge klokken nu eenmaal niet.
Mat: Oh, zo. Kijk zo leer je nog eens wat!
Sjaak: Er was ook iemand die het met ons eens was. Weg met die
digitale klokken. Je ziet nauwelijks dat je tijd om is. Komt er zo’n
miezerig minteken voor je tijd. Dat valt niemand op. Speel je
gewoon door.
Mat: Tja, das ook wat. En het instellen van zo’n klok vereist al
bijna een opleiding an sich.
Sjaak: Klopt Mat. Was trouwens een suggestie van een van de
inzenders. Om op een avond een instructie te geven over de
digitale klok. Om zo watervrees weg te nemen. Lijkt me trouwens
geen gek idee. Moet het bestuur iets mee gaan doen lijkt me.
Mat: Nou je het zegt Sjaak, misschien valt zo’n digitale klok dan
best wel mee. Al was het maar dat we weten er mee om te gaan
als we bij andere verenigingen moeten spelen met zo’n ding.
Sjaak: Precies. Als we bij Leudal de analoge klokken maar
behouden vind ik het best. Trouwens iemand vergeleek ons met
die 2 ouwe mannetjes van de muppetshow. Je weet wel die op het
balkon zitten. Ken je die?
Mat: Ja, je bedoelt Waldorf en Statler?
Sjaak: Nou laten wij het maar gewoon bij Sjaak en Mat houden.
Mat: Lijkt me uitstekend idee Sjaak.
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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!”
In het eerste plaatje zien we een jeugdspeler van SV Leudal die
zowel in de interne competitie bij de jeugd als extern bij de
senioren al een aardig aantal volwassen spelers aan de zegkar
gebonden heeft. Ruud heeft al menig speler gevoelige klappen
uitgedeeld. Men vraagt zich dan ook vertwijfeld af of men door
Ruud in het ootje genomen wordt.

Ruud van Meegen deelt rake klappen uit.
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Tijdens de tweede ronde van de LiSB-competitie werden er bij de
wedstrijd tussen GESS 2 en Leudal 1 een aantal vreemde partijen
gespeeld. Zo gaf Peter Metsemakers zijn toren zomaar weg. En
de tegenstander van Arthur Hendrickx zag zijn winstpositie met 2
vrijpionnen in een toreneindspel door een blunder in rook opgaan
en moes berustten in remise.
De tegenstander van Iwan Sentjens echter maakte het helemaal
bond. In een betere stelling kon hij vele zetten doen. Bijna alle
zetten waren goed. Inderdaad bijna……….. Net die ene zet die
niet mocht werd gespeeld en zo liet hij zich prompt mat zetten
achter de paaltjes.
Wij vroegen ons dan ook af of de goedheiligman al in Limburg
gearriveerd was?

Bij SVL1 – GESS 2 werd door velen voor Sinterklaas
gespeeld.
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JEUGDHOEK
SV Leudalspelers doen veel ervaring op tijdens NK
6 Teams op NK Rapid te Mierlo.
Tijdens het Nederlandse kampioenschap Rapid Schaken in Mierlo
zondag 30 september, stond schaakvereniging Leudal met maar
liefst 6 teams aan de start.
In de C-categorie kon het team geen potten breken. Judith
Hendrix, Brett Huisman, Benjamin van der Laan en Rick
Thommassen kwamen niet verder dan een 10e plaats.
In de D-categorie speelde Leudal met 2 teams. Het D1-team had
de beste papieren voor een podiumplaats. Maar de jeugdigen Jan
Cox, Willem Suilen, Ruud van Meegen en de verrassend sterk
spelende Naomi de Ridder (6 uit 7) eindigden uiteindelijk als 4e.
Net geen prijs dus. Erg jammer. Maar van dit team gaan we in de
toekomst zeker nog veel horen.

Het D-team van SV Leudal kwam precies 1 matchpunt te kort voor de 1ste
plaats. Maar volgend jaar beter. (Foto: Peter Smith)
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Het D2-team kwam enkel om ervaring op te doen. Bruce
Verstappen is zelfs pas een paar weken lid, en dan kun je op zo''n
toernooi niet veel verwachten. Toch speelde Bruce erg goed. Hij
wist zelfs 2 keer de partij te winnen. Lisan Thommassen speelde
vooral in de tweede helft van het toernooi sterk. Met 3,5 punten
werd zij topscoorster van D2. Tom Meeuwissen en Thijs Kivits
hadden het moeilijk, maar zij speelden dan ook aan de hoogste
borden.

Het D2-team geconcentreerd aan het werk, op de achtergrond speelt het D1
team. (Foto: Hans Kivits)

In de E-categorie was voor de spelers Roy van Oeteren, Ruben
Damen, Thom Verstappen en Sean Verstappen weinig eer te
behalen. Zij hebben vooral veel geleerd. De 5 bordpunten en 1
matchpuntje waren hun enige succes.
In de F-categorie had Leudal andermaal 2 teams. Beide teams
eindigden op gelijke hoogte. En dat mag voor het F2 team een
verrassing heten. Sten Teeuwen, Charlotte Caris, Justin Redman,
Yulian de Ridder en Daniël van der Laan scoorden 9 bordpunten
bij elkaar. Ze eindigden hiermee als 20e. Het F1-team scoorde een
half bordpuntje meer. Hierdoor eindigden Judith van Meegen, Pim
Verstegen, Bas Thommassen, en Dani Schreibing als 19e.
Al met al een mooi toernooi waar veel geleerd is.
Pim Verstegen ging na afloop nog even kijken bij de gevonden
voorwerpen. Of de juffrouw misschien zijn schaakwedstrijdjes had
gevonden die Pim verloren had………………………………………
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OPMERKELIJKE ZAKEN
Er wordt bij schaken veel gewonnen. En over kampioenen wordt
veel geschreven. Zij krijgen alle aandacht. En terecht. Maar daar
waar gewonnen wordt, wordt ook verloren. Maar hoe zit het nou
met die verliezers? Meetal geef je je tegenstander een hand en
feliciteert hem of haar met de overwinning. Bij de jeugd
beantwoordt de winnaar dit handgebaar vaak met de woorden:
“Goed gespeeld”. Om daarmee aan te geven dat hij of zij zelf
natuurlijk nog beter gespeeld heeft. Ja, strooi nog maar wat zout in
de verse wond. De vraag is natuurlijk hoe verwerkt een verliezer
zijn nederlaag? Meestal gaat dat goed. Maar soms ook niet.
In het schitterende boek The Even More Complete Chess Addict
nomineren Mike Fox en Richard James de volgende drie
kandidaten
voor
de
titel
'Ergste
verliezer
in
de
schaakgeschiedenis'.
Op de derde plaats komt voormalig wereldkampioen Alexander
Aljechin, die een berucht slecht verliezer was. In 1922 te Wenen
gaf hij op spectaculaire wijze op tegen Grunfeld, namelijk door zijn
koning de zaal in te slingeren.
De zilveren medaille gaat naar een andere beroemde verliezer,
Aaron Nimzowitsch. Op een snelschaaktoernooi in Berlijn zei hij
hardop wat ieder van ons wel eens bij zichzelf heeft gedacht. In
plaats van kalm zijn koning om te leggen sprong Nimzowitsch op
zijn stoel en schreeuwde door de toernooizaal:
'Waarom moet ik van deze idioot verliezen?'.
Niet aardig, maar wel begrijpelijk.
Maar de gouden medaille, plus de John McEnroe Award voor
slecht gedrag op een toernooi, gaat naar de minder bekende
Deense speler die verloor nadat hij per ongeluk zijn dame
aanraakte.
Overmand door wanhoop en woede sloop hij in het holst van de
nacht de toernooizaal binnen en zaagde alle hoofden van de
dames af.
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PUZZEL

Zomerpuzzel
Hoe wist Amanda Hijweegen deze stelling uit te spelen? Met het
geheugen van Amanda is duidelijk niets mis, want ook zij
behoorde tot de goede inzenders! De oplossing was 1….Dxf3! Als
wit terug slaat komt zij in een lelijk molentje terecht. Bijvoorbeeld:
2. gxf3, Lxf3+ 3. Kh2, Tg2+ 4. Kh1, Thg8! en wit kan mat niet meer
voorkomen. Na loting kwam Gerard Eggebeen als winnaar uit de
bus. Proficiat Gerard de prijs komt zo snel mogelijk jouw kant op.

Sinterklaaspuzzel
De partij van dit fragment is alweer zo’n 100 jaar oud. Wit heeft
zojuist zijn paard op e4 aangevallen laten staan en zwart greep dit
cadeautje door 8…Pf6xe4 te spelen. Of is het zwart die nu zomaar
voor Sinterklaas speelt? Speel met de witspeler mee en zie hoe
het kon dat deze partij al binnen 11 zetten afgelopen was.
Antwoorden vóór 1 januari 2008 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
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

