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

VOORWOORD
Alweer een nieuwe uitgave van ons clubblad ligt voor u. De
periode tussen het voorgaande nummer en het huidige was onze
club alleen maar positief in het nieuws.
Allereerst mogen we terugzien op een werkelijk fantastisch
Limburg Jeugdkampioenschap. Onze vereniging werd als
organisator alom geprezen. We mogen dan ook erg trots zijn op
deze uitmuntende prestatie. Alle deelnemers, supporters en
bezoekers van zowel de speelzaal, workshop als de website
waren bijzonder tevreden. Er is dan ook keihard aan gewerkt,
maar het resultaat mag er dan ook zijn. In het nummer van
Schakend Limburg vindt u hierover een uitgebreide rapportage.
Daarnaast mogen we al voorzichtig de bloemen en champagne
gaan klaarzetten. Want alle 3 de teams hebben het
kampioenschap nog in eigen hand. Het eerste team kan met 2
overwinningen tegen Schaesberg 2 en Blerick het kampioenschap
binnenhalen. Het tweede team daarentegen zal het aanzienlijk
moeilijker krijgen. Met wedstrijden tegen Bergen (medekoploper)
en Reuver lijkt het kampioenschap toch nog ver weg. Desondanks
staat het team fier aan kop. En wie weet verrassen ze ons wel.
Team 3 tenslotte staat 2 punten voor op nummer 2 en heeft de
allerbeste papieren om kampioen te worden.
Met 3 kanshebbers zal er toch wel ééntje bij zijn die het weet waar
te maken. Laten we de spelers het allerbeste wensen en wie weet
mogen we over enkele maanden wel 3 kampioenschappen
tegelijkertijd vieren. Dat zal een feest worden.
Prachtig al die wedstrijden op zondag. Sjaak en Mat vragen zich
echter af of het niet tijd wordt om de zondagsrust te laten
terugkeren en te gaan spelen op zaterdag. Uw reacties zijn meer
dan welkom.
Verder zijn er de vaste rubrieken, zoals de puzzel, de cartoons in
de rubriek schaakmotieven, opmerkelijke zaken en uiteraard de
jeugdhoek en nieuws van eigen bodem.
Wederom een heleboel schaaknieuws. Lekker om te lezen en
zeker onderhoudend.
Veel leesplezier.
Uw voorzitter.
Hans Kivits.
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NIEUWS VAN EIGEN BODEM
28e Nunhems toernooi op 15 maart aanstaande.
Op zaterdag 15 maart organiseert SV Leudal voor de 28e keer het
NUNHEMS Schaaktoernooi te 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 105 schakers mee.
Ondanks dat 105 deelnemers een prachtig deelnemersveld zijn,
zijn er nog plaatsen voor enthousiaste schakers beschikbaar tot
een maximum van 120 spelers. Er wordt rapid (30 minuten per
persoon per partij) gespeeld in poules van 8 personen. De plaats
is het bedrijfsrestaurant van Nunhems Netherlands in Nunhem
(gemeente Haelen / Leudal). De wedstrijden starten zaterdag 15
maart om 9.30 uur en duren tot 17.30 uur, waarna de
prijsuitreiking plaatsvindt. De leeftijdsgrens is: geboren vóór 15
maart 1988. Het inschrijfgeld bedraagt Euro 6,= p.p.
U kunt zich tot uiterlijk zondag 9 maart 2008 aanmelden bij Peter
Sonnemans, Heer Willemstraat 8, 6085 CR Horn, tel. 0475583004, email peter.sonnemans@home.nl of bij Theo Schoone,
Broekstraat 6, 6085 EM Horn, tel. 0475-581915. Wilt u bij opgave
per email of voicemail uw sterkte en postadres vermelden, zodat
we u in de week van 10 maart een indeling kunnen sturen.
3 teams van Leudal zorgen voor uniek seizoen!
SV Leudal terroriseert op dit moment de externe competities
binnen de LiSB. Niet alleen team 1 is in de top van de ranglijst
terug te vinden, maar ook team 2 en team 3 doen beiden mee in
de top van de ranglijst. Nadat de 3 teams samen in totaal 13
wedstrijden hebben gespeeld is de balans duidelijk: 11
overwinningen, 2 gelijke spelen en geen enkele nederlaag. Een
ware superstart dus en langzaam, héél langzaam mag er al
gedacht worden aan de te verdelen kampioenschappen voor het
eind van het seizoen.
Team 1 liet koploper ‟t Pionneke uit Roermond, dat voor deze
gelegenheid een extra sterk team op de been had gebracht, de
winst glippen. Uiteindelijk werd het 4 – 4. Maar voor Leudal had er
meer in gezeten. Bij een stand van 4 - 3 voor Leudal speelde Hans
Kivits nog tegen Rob Loose. In een waanzinnige partij die vanaf de
2e zet vol vuurwerk zat wist Hans constant het initiatief te houden.
Het leek erop dat hij de partij zou winnen. In de complexe stelling
met zeer veel varianten had Hans verschillende keren de winst
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voor het grijpen. Maar telkens lukte het hem niet de beslissende
zet te vinden. Op het einde miste Hans nog enkele keren de
winnende voortzetting. Rob wist hierdoor zelf een matnet te
bouwen waardoor Hans na ruim 5,5 uur spelen alsnog het hoofd
moest buigen. Eindstand 4 -4
Door dit gelijkspel staat Leudal 1 nog steeds op de 2e plaats met 1
matchpunt minder dan ‟t Pionneke. Maar de volgende ronde is ‟t
Pionneke vrij en dan kan Leudal voorbij steken indien er
gewonnen word van Schaesberg.
Stand 1e Klasse B
1.Pionneke 2
5–8
2.Leudal
4–7
3.Blerick
4–6
4.GESS 2
5–4
5.Schaesberg 2 4 – 4
6.Arx
4–1
7.HSDV
4–0
Enkele mooie partijfragmenten uit de wedstrijd van Leudal tegen
Arx kun je hieronder terugvinden.
Wit: Kivits, Hans (1832, SV Leudal)
Zwart: Mans, Mark (1522, Arx)

Wit heeft zojuist zijn geofferde pion terug gewonnen door 13.
Pxd6. Het paard kan echter geen kant op en door het gespeelde
13…Td8 lijkt wit gelijk weer zijn pion terug te moten geven. Wit
komt echter snel tot actie: 14. Pg5! Lxg5 15. Dxh5 Lxe3? Wits
aanval kon al niet meer tegen gehouden worden. Het paard van
d6 dat net nog geen kant op leek te kunnen, houdt nu de zwarte
stelling als een octopus in zijn greep. Zwarts beste kans was nog
om dit stuk per direct uit te schakelen door het kwaliteitsoffer
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15…,Txd6. 16. Dxf7+ Kh8 17. Pe8! Wit maakt het mooi af. Door
het blokkeren van de toren op e8 wordt zowel op g7 als op f8 mat
gedreigd. Sterk gespeeld dus! 1-0
Wit: Gelissen, Cees (1642, Arx)
Zwart: Schreurs, Joost (1717, SV Leudal)

Zwart staat al een stuk beter, maar maakt het nu snel af: 19. Txf5!
Eerst Lc5+ en dan met de toren slaan is trouwens ook goed. 20.
Dxe7 Pakt de loper, maar wat moet wit anders? 20. Txf5 loopt ook
verkeerd af: 20… Lc5+ en zwart wint. Géén 20… De1+, want na
21. Tf1, Lc5+, 22. Le3! verliest zwart een kwaliteit en is het weer
een wedstrijd. 20… Txf1+ Na 20… Dd4+ heeft zwart weer Le3.
21. Kxf1 Tf8+ en zwart moet de dame geven. 22. Dxf8, Kxf8 0-1
Wit: Knelissen, Robert (1851, Arx )
Zwart: Lemmen, Raoul (1874, SV Leudal )
Stelling na 18…b7-b5.
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Wit heeft een risico genomen door lang te rokeren waardoor een
opstelling met omgekeerde koningsstellingen ontstaat. Hierin gaat
het erom wie als eerste aan kan vallen. Nadeel van wit is echter
dat de zwarte stukken al op de damevleugel klaar staan. Met b5
neemt zwart het initiatief.
19. Pxb5?! Gemist door zwart, maar ook geen goede zet. Zwart
krijgt nu een stuk tegen twee pionnen, maar dit gaat ten koste van
een open koningsstelling. Afwikkelen naar een gewonnen eindspel
is een andere optie. Gekozen wordt echter voor het rustig
opzetten van, een gewonnen koningsaanval. 19... axb5 20. b4
Da7! Zorgt ervoor dat de pion die op c5 komt één zet gepend is.
Hierdoor kan zwart op c4 slaan met alle gevolgen van dien. 20... f4
21. Dc3 Db6 -+ (21... Pa4?! 22. Dd3 Da7 23. Dxh7+ -/+) 21. bxc5
bxc4 22. The1 22. Dc3 Dxc5 (gaat ook erg hard.) 22...Da5 De
dreiging c3 is dodelijk. Alle stukken van wit staan verkeerd. 23.
cxd6 La6! Nog een secuur tussenzetje. Gelijk invallen met 23... c3
en de koning kan vluchten via d1 en e2. 24. Kb2 Nu is het uit,
maar er viel al niet zo heel veel meer te redden. 24...Tfb8+ En wit
gaf op. Een beetje jammer eigenlijk, want de volgende variant (één
van de velen) had ik nog wel graag willen spelen: 25. Ka2 c3 26.
Lb3 Dxa3+ 27. Kxa3 Lc4+ 28. La4 Tb3+ 29. Ka2 Txa4#

Analysediagram
De opdracht van tevoren was dat de dame best weggeven mocht
worden, zolang het maar mat zou worden. Helaas ben ik er niet
meer aan toegekomen.
Team 2 neemt de leiding in de 2e klasse.
Door een keurige overwinning op Maastricht met 4 – 2 en door het
gelijke spel van koploper Bergen gaat Leudal 2 aan de leiding.
Han Wismans opende de score, waarna Martijn Vossen gelijk
speelde. Oscar Freriks moest helaas het hoofd buigen en verloor.
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Maar door overwinningen van Amanda Hijweegen en Wouter
Smeets was de overwinning al een feit. Huub Vossen uiteindelijk
bepaalde door zijn gelijke spel de eindstand op 4 – 2 voor Leudal.
Door deze overwinning staat Leudal gedeeld eerste. Volgende
wedstrijd is de absolute topper. Dan speelt Leudal tegen Bergen.
Stand 2e Klasse B.
1.Leudal 2
5–9
2.Bergen
5–9
3.Tegelen
5–7
4.Reuver
5–5
5.Venlo.3
5–3
6.‟t Pionneke 3 5 – 3
7.MSV-VSM 3
5–2
8.Geleen 3
5–2
Team 3 loopt uit op concurrentie.
Het derde team van Leudal verraste andermaal vriend en vijand
door de vierde overwinning op rij te boeken. Hierdoor staat het
team nu alleen aan de leiding in de 3e klasse. Een
kampioenschap hoort serieus tot de mogelijkheden. Maar dan
moet er nog minstens 1 keer gewonnen worden. In de
thuiswedstrijd tegen Maastricht wisten de Leudalspelers met 2,5 –
1,5 te winnen. De overwinning was ietwat gelukkig omdat Hans
van der Vliet in zijn partij volledig verloren stond. Hans stond een
paar stukken achter, maar toen gaf zijn tegenstander haar dame
weg. De kansen keerden en Hans wist te winnen. Henk van
Meegen verloor maar doordat Leo Arts wist te winnen stond
Leudal met 2 – 1 voor. De jeugdige Ruud van Meegen hield zijn
zenuwen in bedwang en zijn partij keurig remise waardoor Leudal
de overwinning kon vieren.
Stand 3e Klasse B.
1.Leudal 3
4–8
2.MSV-VSM 4
5–6
3.Postertoren
4–6
4.DJC 4
4–5
5.Ultimo Vero
4–4
6.‟t Pionneke 5 5 – 1
7.HSDV 2
4–0
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INTERNE COMPETITIE SENIOREN
De interne competitie is dit jaar weer behoorlijk spannend.
Eindelijk krijgen we verschuivingen te zien in de ranglijst. Vorig
seizoen al wist Coen Oosse, Arthur Hendrickx van zijn zoveelste
clubkampioenschap af te houden. En dit jaar heeft Coen al weer
een periodetitel op zak. Maar dit jaar lijken ook anderen in
uitstekende vorm te zijn. Iwan Sentjens bijvoorbeeld zoals hij
tegen Hans Kivits bewees:
Sentjens, Iwan (1732)
Kivits, Hans (1832)

9. Lxh7?! Vaak als Iwan de kans krijgt om op h7 te offeren hoeft
hij daar niet lang over na te denken. In dit geval lijkt het offer niet
winnend te zijn, alhoewel de praktische kansen zeker bij wit
liggen. 9…Kh8?! Zwart durft het loperoffer niet aan te nemen. De
beste verdedigingsvariant voor zwart was echter: 9…Kxh7 10. Pg5
Kg6 (10… Kg8? 11. Dh5 en wit wint) 11. Dg4 f5 12. Dg3 met gelijk
spel. 10. Ld3 wit wil zijn aanval voortzetten en dan is het beste om
de dames niet af te ruilen. 10… Ld6 11. Pg5 g6 12. Dg4 Kg7
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Wit heeft een stevige aanval, maar er lijkt nog niet iets directs te
zijn. Of toch?! 13. Pxf7! Lxh2?! zwart probeert te reageren met
een tegenoffer de gedachte is 14. Kxh2 Dc7+ en zwart pakt het
paard op f7 en verdedigt tegelijkertijd het zwakke veld g6. 14.
Kxh2 wit pakt gewoon Dc7+ 15. Lf4! Wit heft het schaak op en
haalt een extra stuk in de aanval. Dit zorgt voor de beslissing van
de partij. 15… Dxf7 16. Le5+ Kg8 17. Lxg6 De7 Nu is mat
ondekbaar: 18. Le8+ Kh7 19. Dg6# 1-0
Mede door deze nederlaag moest Hans Kivits in de 2e periode
degraderen naar de B-poule. De kans dat hij dit jaar nog mee kan
doen om het clubkampioneschap zijn hierdoor minimaal
geworden. Alleen een onmiddellijke terugkeer naar de A-poule in
de derde periode en meteen daaropvolgend de periode titel in de
A-poule geven hem nog kans mee te strijden om de titel.
Peter Metsemakers terug in vorm!?
Ondanks de goede prestaties van Leudal I was er de laatste
ronden toch altijd even een zorgenpuntje. Hoe zit het met de vorm
van Peter Metsemakers? Toch altijd één van de sterkste spelers
van de club, maar in het afgelopen jaar wist hij heel wat
ratingpunten over de balk te gooien. Maar hij lijkt volledig terug te
zijn. 2007 sloot hij af met een strakke overwinning op Ivan Utama
bij het wafelschaak en begin 2008 onderstreepte hij zijn hervonden
vorm op het Corus-toernooi in Wijk aan Zee. Tegen op papier
gelijkwaardige tegenstanders wist hij maar liefst 5.5 uit 6 te
scoren. Dat belooft nog wat voor de rest van 2008!
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PJKL EEN FANTASTISCH SUCCES
Gouden oogst voor Limburgse jeugd op PJKL in Buggenum

Winnaars A-B en C categorie.
De Limburgse jeugdkampioenschappen in het eigen Buggenum
waren een daverend succes. Ook als organiserende vereniging
kreeg SV Leudal heel veel complimenten. Puik werk dus en een
aardig visitekaartje naar de rest van Limburg.
De diverse speler(tje)s van SV Leudal wist diverse topplaatsen te
bemachtigen.
A-categorie.
Hier werd Egbert Clevers (Venlo) kampioen. Dit betekende voor
Egbert zijn 10e Limburgs titel op rij. Voor Leudal was hier geen
ere-plaats weggelegd. Prahlade Belle en Martijn Vossen eindigden
op de 6e respectievelijk 8e plaats.
B-categorie.
In de B-categorie wist Judith Hendrix als 2e te eindigen. Feitelijk
was zij gedeeld eerste maar na een barrage tegen Thijmen Smith
moest ze hem in de inedrangschikking toch voor laten. Uiterard
werd Judith wel beste meisje.
C-categorie.
In de C-categorie andermaal een gedeeld eerste plaats voor
Remco Claessen. Vanwege het onderlinge resultaat moest hij de
eerste plaats uiteindelijk aan Willem Suilen afstaan. Yorick
Broens, Brett Huisman en Thijs Kivits wisten hier geen potten te
breken en eindigen respectievelijk op de 6e, 7e en 8e plaats.
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D-categorie.
Ruud van Meegen werd hier (16,5 uit 17) overtuigend kampioen.
Naomi de Ridder eindigde als beste meisje. Haar start was
allerbelabberst. Met 4 nederlagen op rij op de eerste wedstrijddag
kon ze haar titelkansen vergeten. Dat ze uiteindelijk uit de
resterende 11 partijen toch nog 9 punten haalde mag geschaard
worden onder de noemer: Wederopstanding. Roy van Oeteren,
Tom Meeuwissen, Damian Broens, Sjoerd Nijman en Thom
Verstappen eindigden op de 14e t/m de respectievelijk 18e plaats.
E-categorie.
Judith van Meegen werd hier met straatlengte voorsprong
kampioen (16 uit 16) en dus ook natuurlijk beste meisje. Dani
Schreibing (15e) en Justin Redman (16e) deden goede ervaringen
op tijdens hun eerste kampioenschap.
F en G-categorie.
Kampioenen werden Jesper Huibers (Reuver) (F) en Boris Peeters
(Venlo) (G). In beide categorieën had Leudal geen deelnemers.
H-categorie.
Yulian de Ridder werd hier knap 2de achter kampioen Casper
Kunowski van Ulitmo Vero. (Wat pat is weten we inmiddels weer).
Voor Leudal waren er dus maar liefst zes prijswinnaars van eigen
bodem. Hiermee behoort Leudal al voor het zoveelste jaar bij de
absolute jeugdtop van Limburg!

Winnaars van de D-E-F-G en H categorie.
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Prijzen.
Naast de te winnen prijzen in de diverse categorieën waren er ook
prijzen beschikbaar gesteld voor de meest spectaculaire partijen,
de winnaars van de diverse schaakpuzzels en het raden van het
juiste aantal schaakstukken in de vaas. Voor dit laatste had Peter
Steuten (industriële verpakkingen uit Neer) enkele prachtige
schaakspellen ter beschikking gesteld. Door de vele sponsoren
was het mogelijk elke deelnemer een tas met prijzen mee naar
huis te geven. Het was een groot feest.

Alle deelnemers wachten gespannen op de prijzen.
Ook was er op zondag nog een workshop, gegeven door Herman
Grooten. Onderwerp hier was: “Help mijn kind schaakt”. Vele
ouders hebben hieraan deelgenomen.
Alle foto‟s, uitslagen, dagverslagen, sponsoren en nog veel meer
zijn terug te vinden op een speciaal hiervoor gemaakte website
http://lisb-pjkl.nl.
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JEUGDHOEK
Jeugd houdt gebroeders Nabuurs in bedwang
Maar liefst 8 remises in simultaan.
Op vrijdagavond 28 december speelden de jeugdleden van Leudal
tijdens het traditionele wafelschaak in een simultaan tegen Joep
en Mart Nabuurs. Joep en Mart zijn zeer sterke spelers (met elk
meer dan 2100 punten). Toch hadden de gebroeders Nabuurs het
niet gemakkelijk tegen hun tegenstanders. Alle jeugdspelers en
ouders waren er goed voor gaan zitten en deden hun uiterste best
het hen zo lastig mogelijk te maken. En dat lukte. Want de eindtijd
van 21.00 uur werd ruimschoots overschreden, als gevolg van de
sterke tegenstand. De partijen duurden dus langer dan we hadden
verwacht. De jeugdspelers waren goed op dreef. Toch wisten Mart
en Joep naarmate de avond vorderde hun tegenstanders Eén voor
één te overmeesteren.
Bij Mart waren een paar kinderen die bijzonder goed tegenstand
boden. Charlotte Caris uit Neer en Ruben Damen uit Haelen
wisten Mart op gelijkspel te houden. Een fantastische prestatie. Ze
kregen hiervoor dan ook een dik verdiende prijs. Gelijk spelen
tegen zo''n sterke speler als Mart Nabuurs gebeurt je niet vaak.
Klasse!!

Mart Nabuurs bezig aan zijn partijen.
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Aan de andere kant van de zaal kreeg Joep Nabuurs het steeds
moeilijker. Rick Thommassen en zijn zus Lisan uit Nunhem waren
goed op dreef. Joep kreeg geen vat op hun spel. En ook bij Tom
Meeuwissen en zijn zus Lara (ook uit Nunhem) gebeurde precies
hetzelfde. Bij allebei wist Joep geen doorbraak te verkrijgen. Hij
moest dan ook alle vier de spelers een gelijkspel geven. Een
prestatie van groot formaat. Roy van Oeteren uit Haelen leek vet
te gaan verliezen. Maar op het laatst wist de slimme Roy zich in
een pat situatie te spelen. En pat betekent remise. En dat is ook
een gelijkspel.

Joep bezig aan zijn partijen.
Damian Broens uit Haelen tenslotte speelde heel geconcentreerd.
Damian wist dan ook het langst van alle spelers de partij gaande
te houden. De sterke Joep Nabuurs wist niet hoe hij de partij kon
winnen. En om ongeveer half 10 bood hij Damian remise aan. En
dat betekende dus ook dat Damian een gelijkspel wist te behalen.
Een fantastisch resultaat. Want alle andere partijen wisten Joep
en Mart te winnen.
Leuk was om te zien dat zowel Joep als Mart na afloop gevraagd
werd om handtekeningen. Dit gebeurt niet vaak in het schaken.
Joep en Mart keken beiden terug op een geslaagd wafelschaak bij
SV Leudal.
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Enkele prijswinnaars: Ruben Damen, Rick en Lisan Thommassen,
Lara Meeuwissen, Charlotte Caris, en liggend Roy van Oeteren.
Bij de volwassenen speelde Ivan Utama een simultaan. De
tegenstand was zwaar en Ivan had het dan ook moeilijk. Maar ja
met tegenstanders als Peter Metsemakers, Joost Heltzel, Paul
Aben, Coen Oosse en Arthur Hendrickx is het dan ook extra
moeilijk. Ivan speelde aanvallend en attractief. Hierdoor nam hij
vaak extra risico‟s. Dat maakt het spelen tegen Ivan wel
aantrekkelijk, immers je zult nooit een saaie partij spelen tegen
Ivan. En dat was nou juist de bedoeling van deze simultaan. Een
plezierige schaakavond voorschotelen aan alle tegenstanders. En
dat is gelukt.

Ivan bezig aan zijn moeizame strijd.
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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 4 vragen Sjaak en Mat zich af of er niet beter op
zaterdag geschaakt kan worden.
Sjaak: Mat waarom schaken de senioren eigenlijk niet op
zaterdag?
Mat: Wat bedoel je Sjaak? De externe wedstrijden van de LiSB?
Sjaak: Ja precies. Dan houden ze de zondag vrij. Kun je ook eens
genieten van je vrije zondag. Herstel van de zondagsrust.
Mat: Tsja, maar ze spelen toch al jaar en dag op zondag. Is dat
een probleem dan? Ik bedoel wat goed loopt moet je niet
veranderen. Toch?
Sjaak: Ja, Mat. Maar wist jij dat de Limburgse bond de enige is die
op zondag speelt? En daarbij, kijk naar het Nunhems toernooi.
Ook op zaterdag en wat een deelname hè? Fantastisch toch.
Mat: Och Sjaak, ik weet het niet, dat schaken op zaterdag. Dat is
nu echt een dag om te klussen, te winkelen, te tuinieren. Een
echte hobby-dag die zaterdag.
Sjaak: Klopt Mat. En is schaken dan geen hobby? Op zondag zijn
er al zoveel toernooien voor de jeugd. Die kunnen dan ook
meedoen bij de senioren op zaterdag. Goed voor de integratie.
Mat: Nou je het zegt Sjaak, maar bij ons spelen er toch al
verschillende jeugdspelers mee in de LiSB competitie bij de
senioren. Dus dat lijkt me niet echt een probleem. Trouwens wat
dacht je van die instructeurs en jeugdleiders. Kunnen ze ook op
zaterdag nog op pad. Zijn ze het hele weekend kwijt. Daar zullen
ze niet blij van worden. Trouwens ik vraag mij af of het iets
oplevert zo‟n verschuiving van speeldag. Je krijgt er wellicht
mensen bij die op zondag niet kunnen, maar volgens mij verlies je
er weer net zoveel die op zaterdag niet kunnen.
Sjaak: Ja, of niet willen. Het blijft een moeilijke kwestie.
Sjaak: Nou laten wij het maar eens vragen aan de leden.
Mat: Lijkt me een uitstekend idee Sjaak. Dus bij deze:
Sjaak en Mat: Spelen op zaterdag of op zondag?
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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!”
Hans van der Vliet stond helemaal verloren in de partij afgelopen
zondag met het derde team. Plots wist Hans de dame te winnen
van zijn tegenstandster en wist prompt de wedstrijd te winnen.

Zo heb je een dame en zo is ze weg.
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In de tweede periode kwam Hans Kivits niet verder dan 1 punt.
Maar liefst 4 nederlagen liep hij op tegen achtereenvolgens Iwan
Sentjens, Coen Oosse, Arthur Hendrickx en Wouter Smeets. Hans
mag het in de derde periode in de B-poule gaan proberen.

Hans Kivits kopje onder in de A-poule.
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JEUGDHOEK
SV Leudal Limburgs kampioen in de C-categorie
Op zondag 20 januari is in Maastricht het Limburgs
kampioenschap 2007-2008 gehouden voor jeugdteams in de Ccategorie (geboren in/na 1994 en 1995). Er is deelgenomen door
5 viertallen, echter maar van 3 clubs: 1x „t Pionneke, 2x SV Leudal
en 2x MSV-VSM. Met een speeltijd van 30 min p.p.p.p. konden 5
ronden gespeeld worden zodat elk team tegen alle andere moest
aantreden. De meeste toppers uit de C en D klasse waren
aanwezig!
De favorieten waren SV Leudal 1 en MSV-VSM 1. Hun onderlinge
wedstrijd kwam in de laatste ronde. Tot die ronde morste Leudal
geen enkel bordpunt en MSV-VSM één bordpunt. In de onderlinge
ontmoeting moest MSV-VSM dus winnen om de titel alsnog te
pakken.
Tim Yue begon echter onfortuinlijk door van Willem Suilen te
verliezen als gevolg van een theoriefout in de opening. Korte tijd
later had evenwel Paul Bokern materieel voordeel tegen Ruud van
Meegen, stond Alexander Chan gunstig tegen Jan Cox en had
Peter Bokern flink voordeel tegen Naomi de Ridder. Maar
gewonnen stellingen omzetten in winst is een kunst, die de
Maastrichtenaren niet in de vingers hadden. Ruud en Jan
goochelden hun achterstand om in een voorsprong en daarmee in
winst, terwijl Naomi een remise wegsleepte voor de poorten van
de hel.
Kortom, SV Leudal 1 is de onbetwiste kampioen van de Cjeugdteams in 2007-2008. In 4 wedstrijden verloren zij slechts een
half bordpunt! Op naar het Nederlands kampioenschap dus!
Van de overige teams kan gezegd worden dat zij nuttige
wedstrijdervaring hebben opgedaan.
De eindstand is:
Wedstrijdpunten Bordpunten
1. SV Leudal 1
2. MSV-VSM 1
3. SV Leudal 2
4. MSV-VSM 2
5. ‟t Pionneke

8 - 15.5
6 - 11.5
3-5
2-4
1-3

19

A/B-jeugd neemt revanche in laatste ronde promotieklasse
Op zaterdag 8 december werd de laatste ronde van de A/Bjeugdclubcompetitie gespeeld. Je zou kunnen verwachten dat de
spelers van SV Leudal het nu na 5 nederlagen op rij wel voor
gezien zouden willen houden, maar niks was minder waar. „s
Ochtends moest er aangetreden worden tegen het sterke De
Giessen, niet geheel toevallig komend uit Giessenburg. Schijnbaar
was men aan Leudalzijde nog niet geheel wakker, aangezien na
een uur de voorspelling van 1-3 verlies zelfs nog als optimistisch
beschouwd kon worden. Het bontst maakte Lars Strolenberg het.
In 10 zetten stond hij totaal verloren. Toen hij hoorde dat het nog
onzeker was dat hij in de middagronde misschien geen
tegenstander zou hebben (en dus bij opgave 6 uur zou moeten
wachten) besloot hij er toch nog iets van te maken. Met hulp van
zijn tegenstander en waarschijnlijk ook van boven wist hij de
schade te beperken tot pionverlies. Dat deze partij nog wel eens
cruciaal kon worden had toen nog niemand kunnen vermoeden.
Martijn Vossen stond op dat moment behoorlijk onder druk tegen
Nederlands kampioene Milly Schakel. Op zich had iedereen wel
vertrouwen in Martijn aangezien hij deze keer eens meer dan 4
uur geslapen had. Echter de spaarzame kansen die hij kreeg
(onder andere middels een krankzinnige variant waarin beide
spelers de dame offerden) werden niet benut waardoor de
Giessen op voorsprong kwam.
Lang zou dit niet duren want ondertussen begon er zich iets moois
af te tekenen. Prahlada Belle speelde op bord 1 met heel wat
minder dan 4 uur slaap tegen de topper van de tegenstanders
Kasper Euser (1957). Na een krankzinnige opening, waarin
Prahlada koos voor actief stukkenspel ten opzichte van een
belabberde pionnenstructuur en een nog veel slechtere
koningsstelling, was het zijn tegenstander die het verkeerde plan
koos en onder zware druk kwam te staan. Net toen zijn
tegenstander dacht onder deze druk uit te komen keek Prahlada
iets verder en wist een stuk en later de partij te winnen.
Ook Judith Hendrix stond op dat moment al gewonnen na een
modelpartij gespeeld te hebben tegen de Aljechin-verdediging van
de sterke Lemmy Schakel (1731). Ze zette haar gewonnen stelling
alleen iets te vroeg om in stukwinst, maar dit leidde er uiteindelijk
alleen maar toe dat het onvermijdelijke punt voor Leudal iets later
bijgeschreven werd.
En Lars? Lars had ondertussen zelfs zijn pion teruggewonnen met
een meer dan acceptabele stelling en besloot met het oog op de
stand dan ook maar remise aan te bieden. Zijn tegenstander was
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echter niet zo vredelievend en leek liever voor een mataanval te
gaan. Het stuk wat hierbij in een penning kwam werd door Lars
vervolgens handig opgehaald waardoor ook hij wist te winnen. 3-1
dus tegen een van de toppers uit de klasse.
Eindelijk dus van de hatelijke 0 af. En ook gelijk van de laatste
plaats. Deze kon echter nog verloren worden in een rechtstreeks
duel met De Cirkel Ede. Heel spannend werd deze match echter
nooit. De Cirkel was verzwakt op komen dagen en al na anderhalf
uur was het niet meer de vraag óf Leudal zou winnen maar met
welke cijfers. Door winst van Lars en Martijn en remises van
Prahlada en Judith werd het opnieuw 3-1 wat dan ook gevierd
werd bij de plaatselijke McDonalds.
Succes was er verder nog voor de regio-genoten van Asten. Dit
team, met Venlonaar Thijmen Smith op bord 1 had door onze
ochtendoverwinning aan een 2-2 tegen De Giessen voldoende
voor een tweede plaats, waardoor er een grote kans is dat zij
volgend jaar op meesterklasseniveau mogen acteren.
Ondanks de mooie overwinningen kon SV Leudal degradatie toch
niet meer afwenden. Waarom deze klasse de “promotieklasse”
wordt genoemd is ons dan ook een raadsel.
Volgend jaar zal er waarschijnlijk gespeeld worden in een nieuwe
klasse Zuid-oost, bestaande uit teams van (Oost-)Noord-Brabant,
Nijmegen en Limburg. SV Leudal is er dan in ieder geval bij, extra
gebrand door de goede resultaten van de laatste speelronde.

21

OPMERKELIJKE ZAKEN
Dit is een verhaal dat Capablanca ooit aan een vriend vertelde:
“Een aantal jaren geleden was ik in Duitsland voor een
schaaktoernooi toen ik in de lobby van het hotel werd
aangesproken door een man. Omdat ik dacht dat hij een
handtekening van me wilde greep ik vast naar mijn pen, echter
deed de man op dat moment een schokkende uitspraak. ‘Ik heb
het schaken opgelost !‘ klonk het uit zijn mond. Enigszins
geschrokken deed ik een stap terug, je kunt nooit weten of de man
gevaarlijk is. De man sprak verder: „Ik wed om 50 mark met U dat
ik het kan bewijzen op mijn hotelkamer.‟ Tja, 50 mark is 50 mark,
dus ik besloot mee te gaan met de man naar zijn hotelkamer.”
“Eenmaal aangekomen in zijn hotelkamer nam ik plaats achter de
zwarte stukken van het opgestelde schaakbord. „Ik heb het
helemaal opgelost, wit geeft mat in 12 zetten ongeacht wat er
gespeeld wordt.‟ Ik begon te spelen, misschien wat nonchalant, en
tot grote schrik stelde ik vast dat de witte stukken een hele
vreemde samenwerking hadden, en inderdaad ik ging mat op zet
12!” “Ik probeerde het opnieuw, in een totaal andere opening
waarbij het onmogelijk is om in een dergelijke stelling terecht te
komen, maar ook nu na een paar vreemde witte zetten vond ik
mijn koning omsingeld met als resultaat mat op zet 12! Ik vroeg de
man te wachten en rende naar beneden om voormalig
wereldkampioen Emanuel Lasker te halen. Ik vertelde hem het
verhaal en hij was uitermate sceptisch maar stemde toe om mee
te komen en te spelen. Onderweg terug naar boven pikten we ook
regerend wereldkampioen Aljechin op en met z‟n drieën keerden
we terug naar de hotelkamer van de man.”
“Lasker nam geen risico‟s, hij speelde zo voorzichtig mogelijk,
echter na een aantal zinloos lijkende zetten, zat ook hij in een
matnet met als resultaat mat op zet 12. Aljechin probeerde het ook
maar ook hij wist zet 13 niet te bereiken.”
“Het was echt verschrikkelijk! Daar zaten we dan, de beste spelers
van de wereld, mensen die hun leven hadden opgedragen aan het
schaakspel, en alles was voorbij! De toernooien, de matches, alles
- schaken was opgelost, wit wint.”
Dit is het moment waarop zijn vriend interrumpeert en zegt:”Wacht
eens even, ik heb hierover nog nooit iets gehoord! Wat is er
gebeurd, ik verlies nooit in 12 zetten ?”
Capablanca: “Wij hebben die man natuurlijk vermoord.”
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PUZZEL

Sinterklaaspuzzel
Oplossing sinterklaaspuzzel: 1. Dd8, Kxd8, 2. Lg5 dubbelschaak,
en nu: 2…., Ke8 dan 3. Td8# of 2…., Kc7 dan 3 Ld8#.
Na loting kwam Coen Oosse als winnaar uit de bus.
IM Roeland Pruijssers uit Apeldoorn is een sterke Nederlandse
jeugdspeler. In mei speelde hij zelfs zo‟n goed jeugd NK dat hij
daarna mee mocht doen aan het WK jeugd. Misschien kwam dat
wel omdat hij dat NK mocht logeren bij de familie van Judith
Hendrix. Uiteindelijk wist Roeland zelfs gedeeld vierde te worden.
In de 2de ronde versloeg hij met wit met enige mazzel de sterke
Engelse Grootmeester David Howell, die met 27…Th8-g8 dacht te
winnen, maar daarna in no-time op kon geven.

Paaspuzzel
De vraag is hoe maakt wit dit af?
Antwoorden vóór 1 april 2008 doorgeven aan: Raoul Lemmen,
Kloosterstraat 31, 6093 CT, Heythuysen, of e-mail:
oetdepen@svleudal.nl
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REDACTIE OET DE PEN
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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