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VOORWOORD 
 
Mensen wat een seizoen maakt SV Leudal door. Ongelooflijk. Het 
ene succes is nog groter dan het andere. Hadden we in ons vorig 
nummer mogen melden dat het PJKL een fantastisch verlopen 
toernooi was waarbij geheel Limburg grote waardering uitsprak 
naar SV Leudal.  
 
Inmiddels kunnen we melden dat al onze senioren teams 
ongeslagen kampioen geworden zijn in hun klasse. 
Onvoorstelbaar. Dit is uniek in onze clubhistorie.  
 
Ook uniek in onze clubhistorie is dat we 2 jeugdleden in ons 
midden mogen koesteren die zich wisten te plaatsen voor de 
Europese kampioenschappen in Montenegro in september dit jaar. 
Jawel u leest het goed. De EUROPESE kampioenschappen! 
We hebben in onze clubhistorie al vele Limburgse kampioenen 
gekend. Zowel individeel als in teamverband (zo werd dit jaar het 
C-team Limburgs kampioen).  
Verschillende keren dus ook afvaardigingen op de Nederlandse 
kampioenschappen.  
Maar nu. Judith van Meegen en Judith Hendrix zullen SV Leudal in 
Montenegro in respectievelik de E- en B-categorie 
vertegenwoordigen. Reken maar dat de media hier aandacht aan 
gaat geven.  
En natuurlijk vindt u daar het een en ander van terug in ons 
clubblad. 
 
Verder zijn er de vertrouwde rubrieken zoals Sjaak en Mat, en 
natuurlijk de schaakmotieven. En wat dacht u van de 
schaakpuzzel. Een ongekend hoog aantal inzendingen dit keer. 
 
Veel leesplezier. 
 
Uw voorzitter. 
Hans Kivits. 
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NIEUWS VAN EIGEN BODEM 
 

Fabian Miesen wint 28ste Nunhems Schaaktoernooi. 
Door 6 punten uit 7 partijen te scoren is debutant aan het toernooi 
Fabian Miesen uit Urmond en spelend voor DJC Stein kampioen in 
de A poule geworden. Fabian won 5 partijen en speelde er twee 
gelijk. Eduard Coenen uit Roermond werd, na een afwezigheid 
van 25 jaar, voor de derde keer, tweede in de A poule met 5½ 
punten. Paul Aben ook uit Roermond wist met 5 punten derde te 
worden.  
Winnaar in de B poule werd Narcis Sofic, eveneens uit Roermond, 
met 6 punten. Tweede in de B-poule werd de Maastrichtse 
schaker, Majo Nelissen. 
Er namen 104 schakers deel aan dit 28ste Nunhems 
Schaaktoernooi. De uitslagen zijn: 
 
Poule A:1. F. Miesen 2. E. Coenen 3. P. Aben 
Poule B:1. N. Sofic 2. M. Nelissen 3. J. Cebulla 
Poule C:1. A. Ibrahim 2. L. Hovens 3. N. Heinemans 
Poule D:1. G. Kortenoeven 2. M. Smit 3. A. Hijweegen 
Poule E:1. L. Hijweegen 2. J. Senden 3. B. Salden 
Poule F:1. H. Meijerink 2. J. Schreurs 3. H. Leenders 
Poule G:1. J. Seijkens 2. E. Griesheimer 3. L. Arts 
Poule H:1. A. Cremers 2. G. Haegens 3. J. Verbruggen 
Poule I:1. P. Paridaans 2. J. Bosmans 3. A. Corbeels 
Poule J:1. H. Wismans 2. C. van Beusekom 3. H. Palm 
Poule K:1. H. de Witte 2. P. van Berlo 3. H. Oosterhagen 
Poule L:1. J. Meurs 2. P. Evers 3. H. Wuts 
Poule M:1. Th. van Tilburg 2. C. van Adrichem 3. B. Kusters 
 

 

Familieschaak groot succes. 
Geslaagd evenement krijgt vervolg. 

Op zondag 20 april hield SV Leudal een familieschaakdag. Elk 
jeugdlid mocht een introducé meebrengen. De opkomst was 
boven verwachting groot. Ondanks het warme voorjaarsweer werd 
er volop fanatiek geschaakt. Maar liefst 3 ronden werden er 
gespeeld. En met de klok! 

De gasten kregen eerst nog een half uur instructie van Hans 
Kivits, om voorbereid te zijn op de meest belangrijke zaken. Zoals 
het spelen met de klok en natuurlijk het bekende herdertjesmat. 
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Het werd een erg gezellige zondagochtend waarbij de gasten zich 
erg goed geamuseerd hebben. Na afloop werd dan ook gevraagd 
wanneer dit evenement herhaald wordt. Naar aanleiding hiervan 
zal SV Leudal er een jaarlijks terugkerend evenement van maken. 
Beste gastspeler was dhr. Smeets die maar liefst 2 keer wist te 
winnen! 

Sfeerimpressies van het familieschaak 2008: 

 

 

 

Zowel jong als oud was geconcentreerd aan het werk en beleefde een mooie 
zondagochtend. 
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EXTERNE COMPETITIE SENIOREN 
 

Alle teams van SV Leudal KAMPIOEN   
Unieke prestatie in schaakhistorie Leudal.  

Het onmogelijke werd mogelijk. Alle 3 de teams van Leudal zijn 
kampioen geworden. Een werkelijk unieke prestatie. Nog nooit 
vertoond in de schaakhistorie van Leudal, en zelfs in het 
Limburgse is dit een zeer zeldzame vertoning.  
Al onze teams werden op eigen kracht, en ook geheel terecht, 
kampioen in hun klasse. En daar was werkelijk niets op af te 
dingen. Deze prestatie is uniek in de clubhistorie van Leudal en 
zal waarschijnlijk ook niet meer geëvenaard worden. Een prestatie 
waar Leudal bijzonder trots op mag zijn. Na het puike PJKL van 
december vorig jaar is dit andermaal een bijzonder hoogtepunt in 
de (Limburgse) schaaksport. 

 
De kampioensteams van Leudal tezamen. Foto: Peter Metsemakers 
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Leudal keert terug naar promotieklasse  
 
Het eerste team ging dit jaar helemaal voor het kampioenschap. 
De te kloppen ploeg was dit jaar echter Pionneke 2 uit Roermond. 
Op papier een veel sterker team. Toch hadden we goede kansen 
omdat ons team in de breedte erg sterk is. De onderlinge 
krachtmeting tussen de 2 favorieten eindigde onbeslist. Maar 
omdat Roermond tegen Arx niet verder kwam dan een gelijkspel 
ging Leudal voor de laatste ronde met 1 matchpunt voorsprong 
aan de leiding. Een overwinning op Blerick was dus voldoende.  

Na een half uur spelen ging bij Sjef Senden van Blerick zijn mobiel 
af. Reglementair betekent dit een nederlaag. Hans Kivits wenste 
echter op deze wijze niet kampioen te willen worden en verzocht 
Sjef verder te spelen. Uiteindelijk won Hans als nog vrij 
gemakkelijk zijn partij in 19 zetten. En nadat ook Iwan Sentjens en 
Joost Schreurs hun partij winnend afsloten was er al vrij snel 
sprake van een 3-0 voorsprong. Arthur Hendrickx kon geen potten 
breken en moest zijn meerdere erkennen; 3-1 dus. Leon van 
Duren speelde als vanouds een krankzinnige wedstrijd. Meerdere 
malen miste zijn tegenstander de winnende voortzetting. Leon 
maakte het zo ingewikkeld dat zijn tegenstander in een gewonnen 
stelling volledig misgreep en Leon alsnog wist te winnen. 4-1 dus. 
Prahlada Belle had de avond tevoren behoorlijk aan Bachus 
geofferd. Dit was overigens uitgelokt door de bekende 
Roermondse speler Joost H. Het plannetje lukte want Prahlada 
speelde niet best en verloor. 4-2. Coen Oosse had lange tijd het 
betere van het spel, maar moest uiteindelijk in een eindspel met 
ongelijke lopers in remise berustten. Dit betekende echter wel de 
definitieve overwinning. Peter Mestemakers tenslotte stond de 
gehele partij beter, had initiatief maar kon het net niet tot winst 
brengen. De eindstand werd hierdoor 5-3 voor Leudal. Het 
volgend seizoen speelt Leudal hierdoor weer op het hoogste 
provinciale niveau. De promotieklasse. 
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V.l.n.r.: Joost Schreurs, Coen Oosse, Iwan Sentjens, Peter Metsemakers, 

Leon van Duren, Arthur Hendrickx, Hans Kivits en Prahlada Belle.  
foto: P. Metsemakers 

Uit een ronde eerder (tegen Schaesberg II) is nog de volgende 
partij afkomstig van Peter Metsemakers tegen de sterke Hans 
Hageman. Het laat maar weer eens zien hoe gevaarlijk het slaan 
van (vergiftigde) pionnen uit kan pakken. 

 

Wit: Hans Hageman, Schaesberg II (rating: 1954) 

Zwart: Peter Metsemakers, Leudal I (rating: 1822) 

Uitslag 0-1 
Commentaar: Peter Metsemakers 

 

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 d5 4. Pc3 Le7 5. Lf4 O-O 6. e3 c5 7. 

Ld3 Pc6 8. cxd5 Pxd5 9. Pxd5 Dxd5 10. O-O cxd4 11. exd4 Lf6 
Een andere keuze was om ver te gaan met Ld7 en Tac8 om dan 
de stukken te ontwikkelen. Wit heeft na 11... Lf6 of 11...Td8 

eigenlijk weinig te vrezen. 12. Dc2 h6 13. Tad1 Zwart heeft 3 
hoofdmogelijkheden, maar de één is nog gecompliceerder dan de 
ander. 13... Pb4 is een optie, maar zwart kan ook eventueel op 
pionnenjacht gaan door op d4 of a2 te slaan. 
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13... Dxa2? Na veel denkwerk gespeeld, maar duidelijk de 
verkeerde keuze. Zowel a2 als d4 zijn vergiftigde pionnen, maar 
het is allemaal niet eenvoudig te zien achter het bord. 13... Pb4! 

was toch echt beter geweest. 14. Ld6 Te8 15. La3? 15. Pe5 was 

veel beter voor wit geweest. 15... Dd5! Zo komt zwart er nog goed 
vanaf! De partij is ongeveer in evenwicht omdat wit goede 

compensatie heeft voor de pion. 16. Le4 Db5! 16... Dd7 of 16... 

Dd8 en 17. Pe5! is ijzersterk voor wit. 17. d5 Lijkt een sterke zet, 

maar blijkt eerder gunstig voor zwart te zijn. 17... Pb4 17... exd5 

18. Txd5 Db6 en zwart staat ook goed. 18. Db3 a5 19. Pd4 19. d6 

Ld7 is ook geen probleem voor zwart. 19... Lxd4 20. Txd4 Wit lijkt 
nu zijn pion terug te winnen met aanval, maar het is 
gezichtsbedrog. 

20... exd5 Zwart bouwt een val op, die bestaat uit een vergiftigde 
pion! Op het eerste gezicht lijkt het alsof zwart steeds slechter 

komt te staan. 21. Lxd5 Le6! 22. Lxe6 Txe6 23. Lxb4 Wit denkt 

zijn pion terug te halen met rente. 23... axb4  
 

 
 

24. Txb4?? 24. Dxb4 geeft hetzelfde resultaat. 24... Dxf1+! en wit 
geeft op wegens 25. Kxf1, Ta1 en mat. 
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Team 2 behaalt 2e titel in 3 jaar tijd. 

Team 2 had als opdracht handhaven in de 2e klasse. Immers het 
team speelde 2 jaar geleden nog in de 3e klasse. De start was 
echter veelbelovend. En na een aantal ronden bleek het 
kampioenschap te gaan tussen Leudal en Bergen. Beide teams 
gaven elkaar niets toe. En tot de laatste ronde stonden beide 
teams gezamenlijk aan kop. Leudal had echter meer bordpunten 
(een beter doelsaldo dus). Winnen in de laatste ronde zou het 
kampioenschap betekenen. Reuver was echter geen gemakkelijke 
tegenstander. Oscar Freriks opende de score met een fraaie 
overwinning. En nadat ook Han Wismans en Huub Vossen hun 
tegenstander op de knieën dwongen stond het al 3-0 voor Leudal. 
Bergen stond in hun wedstrijd tegen Maastricht met 2,5 - 1,5 voor 
en kon dus ook nog winnen. Maar vanwege het doelsaldo had 
Leudal nu aan de kleinst mogelijke overwinning al voldoende. Het 
was Wouter Smeets die gewacht had op de overwinning van Huub 
Vossen alvorens het remiseaanbod van zijn tegenstander aan te 
nemen. Hierdoor werd het 3,5-0,5 voor Leudal en was het 
kampioenschap een feit. Louis Hijweegen verloor maar dat werd 
op een fraaie wijze gecompenseerd door de mooie overwinning 
van Amanda Hijweegen. Eindstand 4,5 - 1,5 voor Leudal. Bergen 
kwam niet verder dan 3-3 tegen Maastricht. Hierdoor werd Leudal 
II niet alleen kampioen op basis van bordpunten maar ook op 
matchpunten. Kampioen en dus promotie naar de 1e klasse. 

 
V.l.n.r.: Huub Vossen, Han Wismans, Oscar Freriks, Amanda Hijweegen, 

Louis Hijweegen en Wouter Smeets. foto: P. Metsemakers 
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Team 3 verrast geheel Limburg.  
Team 3 is de verrassing van dit seizoen gebleken. Dit jaar werd 
met name door deelname van Henk en Ruud van Meegen het 
team aanzienlijk versterkt. Met 8,5 punt zorgden zij tweeën voor 
meer dan de helft van het aantal bordpunten. We mogen dus 
gerust zeggen dat ze een groot aandeel in het kampioenschap 
hadden. 
In de laatste ronde tegen de grote favoriet Postertoren uit 
Posterholt werden de kansen niet hoog ingeschat. Maar omdat 
Leudal één matchpunt voor stond was een gelijkspel voldoende 
om het kampioenschap binnen te halen. Derhalve koos Leudal 
voor een tactische opstelling. Dit betekende dat Leo Arts op het 
laatste en Hans van der Vliet op het eerste bord werden 
geposteerd. Echter De Postertoren koos ook voor een tactische 
opstelling en plaatste hun beste speler ook op het laatste bord.  
 
Hans van der Vliet had weinig kans en verloor. Leudal kwam dus 
op een 1-0 achterstand. Ruud van Meegen speelde op het tweede 
bord een meer dan puike wedstrijd. Hij zette zijn tegenstander op 
een prachtige wijze mat. Daardoor kwam de stand op 1-1. Henk 
van Meegen stond op dat moment ietsjes beter en ook Leo Arts 
had het beste van het spel.  
 
Werd Leo zenuwachtig vanwege het mogelijke kampioenschap? 
We weten het niet. Wel weten we dat Leo zijn aanval niet 
doorzette maar plots in de verdediging ging. Zijn tegenstander 
kreeg hierdoor tegenkansen en kwam steeds beter te staan. 
Gewonnen zelfs. Aan bord 3 speelde Henk een erg secure partij 
en wist met 2 sterke lopers zijn tegenstander steeds verder in de 
verdrukking te krijgen waardoor die uiteindelijk opgaf. Henk won 
waardoor het 2-1 werd voor Leudal en het kampioenschap een feit 
was. Leo verloor uiteindelijk wat betekende dat de eindstand 2-2 
werd. 
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V.l.n.r.: Hans van der Vliet, Leo Arts, Ruud van Meegen en Henk van 

Meegen. foto: P. Metsemakers 

Op de foto ontbreekt teamleider Peter Steuten. 
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JEUGDHOEK 
 

Charlotte Caris vertelt. 
Hallo ik ben Charlotte. Ik zit op schaken in de groep die probeert 
niveau 2 te halen. Ik zit al twee jaar op schaken, en ik denk dat ik 
nog lang op schaken zal blijven want ik vind het nog steeds leuk. 
Ook het tijdschrift dat we van de schaakbond krijgen bekijk ik 
graag, om wat tips uit te halen. Hans en Frits geven in mijn groep 
de les op zondag van 10 tot 11 daarna spelen we allemaal een 
partijtje. Rond half 12 zijn we klaar. Daarna moeten we doorgeven 
aan Hans tegen wie we gespeeld hebben en wat de uitslag was. 
De laatste keer heb ik remise gespeeld, maar ik heb ook wel eens 
gewonnen hoor. 
 
Een paar maanden geleden was er wafelschaken. We moesten 
spelen tegen enkele mensen die al kampioen waren geweest. Ik 
had remise gespeeld. Mijn vader had verloren. Het heet 
wafelschaken omdat je heel veel wafels krijgt terwijl je aan het 
schaken bent. 
 
Tijdens een toernooi in Reuver heb ik tegen kinderen van zowel 
nivo1 als 2 gespeeld. Het was heel spannend, maar ik had niet 
veel gewonnen. Het was er wel heel druk. 
 

 
Charlotte: “Ik denk dat ik nog lang op schaken zal blijven”. 
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Een tijdje geleden was er een wedstrijd van ons kinderen tegen de 
ouders. De ouders hadden 7 punten de kinderen hadden 50 
punten. De kinderen hebben dus gewonen. 
 
Schaken is een spel waarbij je moet nadenken. Er zijn 2 kleuren, 
wit en zwart, en van iedere kleur zijn er 16 stukken. 8 van die 
stukken zijn pionnen. Van de over gebleven stukken zijn er 2 
torens, 2 paarden, 2 lopers, 1 dame en 1 koning. De bedoeling 
van het spel is om te winnen van je tegenstander. Gewonnen heb 
je als de koning van de andere kant schaakmat staat. Als de 
koning altijd geslagen kan worden door de tegenstander heet het 
schaakmat. 
 
Soms lukt het beiden niet om de ander schaakmat te krijgen, dan 
staat het pat. Pat betekent dat hij niet schaak staat, maar hij kan 
niets doen en hij heeft geen ander stuk. 
Het moeilijkste van schaken is om je concentratie te houden en 
goed na te denken. Het lukt wel als je je er maar vaak in traint. 
In niveau 2 moet je noteren dat is heel leuk. Noteren is de zetten 
op schrijven. In een boekje dat je krijgt op de schaakles. 
Over een tijd hebben we examen daar heb ik zin in.Vorig jaar 
mochten we allemaal door dat was leuk want dan blijft de groep 
een beetje hetzelfde. 

 

 

Naomi de Ridder en Ruud van Meegen op NK te Rijswijk. 
Tijdens het NK te Rijswijk speelden zowel Naomi de Ridder als 
ook Ruud van Meegen een paar erg mooie partijen. Helaas 
konden ze (nog) niet doordringen tot de echte Nederlandse top. 
maar wellicht is dat nog een kwestie van tijd. Hierbij ziet u van 
beide deelnemers een partij fragment waarin ze op prachtige wijze 
weten te winnen. 
  

Wit: Farahdiba Pijlo (1216) 

Zwart: Naomi de Ridder (1123) 

Toernooi: Rijswijk NK D-meisjes 

Uitslag: 0-1 

 

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. d4 exd4 4. Pxd4 Lc5 5. Le3 Lb6 6. f3 Pf6 

7. Lc4 d5 8. exd5 Pxd5 9. Lxd5 Dxd5 10. c3 O-O 11. O-O Te8 

12. Te1 Pxd4 13. Lxd4 Le6 14. Pa3 Tad8 15. Pc2  
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c5! 16. Pe3 (16. Lf2 Dh5 17. De2 Lc7 en zwart staat duidelijk 

beter)  Dh5 17. g4 Dg6 18. f4 f5 19. Pxf5 Lxf5 20. Txe8+ Dxe8 

21. Db3+ Le6 22. c4 Txd4 23. Te1 Dd7 24. f5 Txg4+ 25. Kf1 

Lxc4+ 26. Dxc4+ Txc4 27. b3 Tf4+ 28. Kg1 c4+ 29. Kg2 Dd2+ 

30. Kg3 Df2+ 31. Kh3 Th4#  

 

Wit: Jaimy Soeterbroek (1382) 

Zwart: Ruud van Meegen (1530) 

Toernooi: Rijswijk NK D-jeugd 

Uitslag: 0-1 

 

1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 g6 6. Le2 Lg7 

7. Le3 O-O 8. f4 Pc6 9. O-O a6 10. Lf3 Ld7 11. Dd2 Tc8 12. 

Tad1 Dc7 13. f5 Pe5 14. De2 Pc4 15. Tb1 Pxe3 16. Dxe3 b5 17. 

a3 Dc5 18. Tbd1 Db6 19. Td3 b4 20. axb4 Dxb4 21. Pb3 gxf5 

22. exf5 Lxf5 23. Td4 Db6 24. Ld1 Lg6 25. Dxe7?! 
 

 
 

Pe4! 26. Pxe4 Lxd4+ 27. Kh1 d5 28. Pf6+ Lxf6 29. Txf6 Tc6 30. 

Tf1 Lxc2 31. Lxc2 Txc2 32. h3 Txb2 33. Tf3 Dg6 34. g4 Db1+  
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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 5 vragen Sjaak en Mat zich af of de 3 
kampioenschappen een zegen of een ramp zijn voor Leudal. 
 

Sjaak: Alle teams kampioen Mat, dat is toch uniek, niet? 

Mat: Ja, dat wel. Maar moeten we daar blij mee zijn? 

Sjaak: Hoe bedoel je? Dat is toch fantastisch! Dit is nog nooit 
voorgekomen in de historie van de club. Alle senioren teams 
ongeslagen kampioen! Geweldig toch? 

Mat: Ja dat wel. Maar het betekent ook dat we volgend seizoen 4 
extra spelers nodig hebben in de externe competitie. En waar 
halen we die vandaan Sjaak? 

Sjaak: Ja, Mat, dat is waar. Maar ik denk dat dat probleem wel op 
te lossen valt. Kijk, Coen Oosse gaat weer meespelen, dat is 
zeker. En ook ons nieuw lid Jack Sonnemans is een welkome 
versterking. Dan hebben we nog 2 extra jeugdleden die 
aangegeven hebben om mee te willen doen. Remco Claessen en 
Judith Hendrix. En ook Louis Hijweegen blijft extern bij Leudal 
spelen. Kortom ik denk dat het wel meevalt. En natuurlijk doen we 
een beroep op alle senioren om zich als reserve op te geven. We 
kunnen het toch niet maken om met een incompleet team te 
verschijnen? Dat zou een blamage zijn. Nee zover laten onze 
leden het niet komen zeker weten. 

Mat: Als je het zo bekijkt denk ik inderdaad dat het wel meevalt. 
Maar eh……… 

Sjaak: Ja, wat nou maar? 

Mat: Weet je wat ik nog het allerergste vind van die 
kampioenschappen? 

Sjaak: Nou? 

Mat: Dat we er nu weer 3 digitale klokken bij hebben………….. 

mailto:sjaakmat@svleudal.nl
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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!” 
 
Zowel Judith Hendrix als ook Judith van Meegen wisten op de 
Nederlandse kampioenschappen een 5e plaats te behalen. 
Hierdoor plaatsten zij zich voor de Europese Kampioenschappen 
te Montenegro in september van dit jaar. Tijdens het NK werden 
verschillende sterke tegenstanders door hen vakkundig aan de 
kant geschoven. 
 

 
 

Judith Hendrix en Judith van Meegen vegen de vloer aan met hun 
tegenstanders en plaatsen zich voor EK te Montenegro. 
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In de LiSB competitie werd alle 3 de senioren teams van SV 
Leudal kampioen. Dat is natuurlijk een reden voor een groot feest. 
Op vrijdag 6 juni aanstaande zal dit gevierd worden. De 
kampioenen worden gehuldigd en misschien wordt er nog een 
activiteit georganiseerd. Wie zal het zeggen? 

 

 
 

Teams Leudal hebben reden tot feest na 3 kampioenschappen. 
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JUDITH EN JUDITH NAAR EK 
 

Judith van Meegen naar EK 
Op de Nederlandse kampioenschappen voor de E-categorie is 
Judith van Meegen (zie foto onder) op een gedeelde 5de plaats 
geëindigd. Ze won onder andere van de Nederlandse kampioene 
Olivia Meng! Haar sterke prestatie werd uiteindelijk nog eens extra 
beloond, want nu mag ze in het najaar naar het EK in Montenegro. 

 

 
 

Wit: Judith van Meegen (1153) 

Zwart: Olivia Meng (1312) 

Toernooi: Waalwijk NK E-meisjes 

Uitslag: 1-0 

 

 
 
Stelling na 22… Dd6 
23. Pf5 Lh2+ 24. Kf1 (24. Kh1? Te1#) De6 25. Txg7+ Kf8 26. 

La3+ Ld6 27. Lxd6+ cxd6 28. Kg1 c5  
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29. Dg4 (dreigt Tg8#)  f6 30. Txb7 Dg8 31. Dh5 Td8 32. Dxh6+ 

Ke8 33. Dxf6 Df8 34. Dg6+ Df7 35. Dxf7# 

 

 

Ook Judith Hendrix naar EK te Montenegro. 

5e Plaats op NK in Venlo in B-categorie  

 

 
Met dank aan Frits Smeets kreeg Judith zelfs haar eigen spandoek (foto: 

Peter Smith) 

Tijdens het NK in Venlo afgelopen week, werd Judith Hendrix in de 
B-categorie bij de meisjes 5de. Na een wat magere start met 0,5 
pnt. uit 2, maar wel met een remise tegen titelfavoriete Donna 
Schut stond zij na ronde 6 zo waar op de 3de plaats, maar twee 
verliespartijen achter elkaar wierpen haar iets terug in de stand. 
Frits Smeets maakte voor deze gelegenheid een heus spandoek 
om Judith aan te moedigen. Hierna kreeg ze weer de goede vorm 
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te pakken en met winst in de laatste partij wist zij met 5 punten uit 
9 een gedeeld 5de plaats te behalen. Normaal gesproken 
moesten er daarna beslissingspartijen gespeeld worden om een 
plaats voor het EK maar de andere speelsters zagen daarvan af 
waardoor Judith Hendrix evenals clubgenote Judith van Meegen 
(Kessel, cat E) in september naar het EK in Montenegro mag. Een 
unieke prestatie in de clubhistorie van Leudal. 

Wit: Judith Hendrix (1574) 

Zwart: Maike Edens (1691) 

Toernooi: Venlo NK B-meisjes 

Uitslag: 1-0 
 

 
 

Stelling na 20… f5. Wit staat al erg goed, maar de directe winst is 

nog niet echt te vinden. Of toch? 21. exf5! „de varianten vielen niet 
allemaal uit te rekenen, maar er zijn zoveel stukken in de aanval 

dat ik dacht dat het wel mat moet gaan!‟ Aldus Judith. 21… Lxf3 

22. Dxf3 exf5 23. Lxf5 Pgf8 24. Dg4 Lf6 25. Pe6 Pxe6 26. Lxe6+ 

Kh8 en wit blijft een stuk voor en behoudt de aanval. 8 zetten later 
was het punt binnen. 
(Commentaar, Henk van Gool, verslaggever B-groep NK Jeugd) 
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OPMERKELIJKE ZAKEN 
 

Dat ons kampioenschap sterke spelers aantrekt blijkt wel uit 
onderstaande mailwisseling. Echter onder het mom van: “never 
change a winning team”, werd het aanbod vriendelijk afgeslagen. 
 

Ingekomen mail 
From: J. H. te R <________@hotmail.com> 
To: SV Leudal <info@svleudal.nl> 
Date: Tue, Apr 1, 2008 at 10:56 AM 
Subject: Transfer naar Leudal 
 
Beste Leudalschakers,  
Als 2200+ ELO-schaker heb ik een verrassende mededeling: 
n.a.v. het kampioenschap van Leudal 1 en mijn stoppen bij het 
landelijk uitkomende Limburgse team, heb ik besloten volgend 
seizoen uit te willen komen voor Leudal 1. Ik kijk er naar uit om in 
een gezelligheidsteam met vrienden samen te kunnen spelen! 
 
Groetjes, 
J. H. te R. 
 

Antwoord mail 
From: SV Leudal <info@svleudal.nl> 
To: J. H. te R. <________@hotmail.com> 
Date: Tue, Apr 1, 2008 at 1:56 PM 
Subject: Re: Transfer naar Leudal 
 
Beste J., 
We zijn blij met de interesse van een schaker van jouw sterkte 
voor ons team. Zoals je zelf al aangeeft hebben wij echter een 
echt gezelligheidsteam dat wij zeker nu bij de promotie naar de 
hoogste klasse van Limburg niet zomaar uit elkaar kunnen halen. 
Wij hebben dan ook besloten je op de reservelijst te zetten. Het 
zal je echter vast plezier doen om te horen dat ons tweede en 
derde team óók gepromoveerd zijn, waardoor zij hun team zullen 
moeten uitbreiden. Onze teamleider van het derde team zal dan 
ook spoedig contact met je opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Kivits 
Voorzitter SV Leudal 
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PUZZEL 
 
 

Paaspuzzel  
 

Oplossing paaspuzzel: 1. Db5, schaak, en nu: 1…., Dxb5 dan 2. 

Txf6# of 1…., c4, 2. Dxc4, Td7 dan 3. Dxd7# . 
Uit de vele goede inzendingen kwam Romy Pruimboom als 
winnares uit de bus. 
 
De vakantiepuzzel is niet gemakkelijk. Het gaat hier om een partij 
tussen de toenmalige wereldtoppers Gligoric en Portisch 
(gespeeld te Amsterdam, 1971). Het mat wat in deze stelling zit 
werd door geen van de spelers gevonden. Gelukkig voor witspeler 
Gligoric won hij alsnog, maar kun jij het sneller dan hij?! 
 

Vakantiepuzzel  

 
Antwoorden vóór 1 augustus 2008 doorgeven aan: Raoul 
Lemmen, Kloosterstraat 31, 6093 CT, Heythuysen, of e-mail: 
oetdepen@svleudal.nl 

mailto: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 

Peter Sonnemans Wedstrijdleider, wedstrijdleider@svleudal.nl 

 Heer Willemstraat 8, 6085 CR  Horn, 0475-583004 

Iwan Sentjens Assistent Wedstrijdleider 

 Violier 23, 6081 CD  Haelen, 0475-492530 

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 
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