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VOORWOORD 
 
Het seizoen 2008-2009 wordt een jaar om te genieten. Genieten 
van onze successen. Want we zijn immers door de LiSB 
uitgeroepen tot club van het jaar. En dit is de eerste vereniging 
ooit die deze titel voor de tweede maal krijgt uitgereikt. 
Was het in 2002 een soort van oeuvre-prijs. Als blijk van 
waardering voor het continue goed presteren op allerlei gebieden. 
Deze keer stak onze vereniging echt met kop en schouders boven 
de rest uit. De redenen hoef ik u niet meer te noemen. Dan zou ik 
immers in herhaling vervallen. (Zie hiervoor ons jaarboekje en de 
vorige editie van Oet de Pen). 
Uiteraard zal dit seizoen hier bij stil gestaan worden. De 
prijsuitreiking zal gecombineerd worden met een feestelijke dag. 
Voor jong en oud. 
 
Ons clubblad besteedt deze keer ook aandacht aan onze nieuwe 
(en oude) clubkampioen Coen Oosse. Hij wist op grandioze wijze 
zijn titel te prolongeren. Is hiermee het tijdperk Arthur Hendrickx 
verleden tijd? En krijgen we nu het tijdperk Coen Oosse? 
 
Uiteraard ook aandacht voor de prestaties van onze Judith’s. 
Tijdens het EK in Montenegro speelden zij niet onverdienstelijk. 
De schaakpuzzel wordt steeds populairder, getuige het nieuwe 
record aantal inzendingen. En welk schaakonderwerp nemen 
Sjaak en Mat deze keer onder de loep? 
 
 
Veel leesplezier. 
 
Uw voorzitter. 
Hans Kivits. 
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NIEUWS VAN EIGEN BODEM 
 

Externe competitie ronde 1 

Het kan niet altijd feest zijn. Toen op 26 oktober de drie externe 
teams na promotie aan moesten treden tegen op papier sterkere 
tegenstanders bleek dat een stunt er op dit moment nog even niet 
in zit. Maar wat niet is kan nog komen. Per slot van rekening 
hebben we vorig seizoen voldoende gewonnen om de “winning 
mood” er nog even in te houden. 
Hele punten werden er gescoord door Louis Hijweegen en Ruud 
van Meegen (bijzonder knap in zijn debuut voor het eerste team) 
terwijl er door Hans Kivits, Prahlada Belle, Wouter Smeets, Judith 
Hendrix, Han Wismans en wederom twee debutanten; Naomi de 
Ridder en Remco Claessen nog de nodige halfjes binnen werden 
getikt. 
 
 

25-Jarig jubileum Hans van der Vliet. 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 oktober jl. werd 
Hans van der Vliet gefeliciteerd met zijn zilveren jubileum. Hij was 
25 jaar lid van S.V. Leudal en dus ook tevens van de LiSB en 
KNSB. 
Hiervoor ontving hij een unieke dasspeld ontworpen door kunst- 
en zilversmid A. van Geleuken uit Grathem. Op deze dasspeld zijn 
op zeer kunstige wijze de letters van S V L verwerkt. 
Hans van der Vliet uit Haelen werd door voorzitter Hans Kivits 
geprezen vanwege zijn trouw en actief lidmaatschap. Zo is Hans 
van der Vliet altijd aanwezig op de wekelijkse clubavond op 
dinsdag. Speelt hij al sinds mensenheugenis mee in de externe 
LiSB competitie, waar hij ook jarenlang teamleider van het derde 
team is geweest. Ook was Hans lid van de werkgroep die in 2007 
het Limburgs Jeugd Kampioenschap organiseerde. 
Volgens de voorzitter is Hans van der Vliet een verenigingslid 
zoals vele verenigingen dat zouden wensen. Een trouw, actief, 
positief en humorrijk persoon waarmee het prettig is samen te 
werken. 
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Jesper Huibers kampioen van Midden-Limburg. 

Zondag 2 november vond in het jeugdclublokaal van onze 
vereniging, Trefcentrum Aldenghoor te Haelen, weer de Midden-
Limburgse Jeugdkampioenschappen plaats die als voorronde 
dienen voor de Limburgse kampioenschappen die dit jaar tijdens 
de kerstvakantie in Roermond worden gehouden. 
 
Met in totaal 30 deelnemers. Deze kwamen hoofdzakelijk van 
onze eigen vereniging, maar er waren ook deelnemers van ‘t 
Pionneke uit Roermond en Ultimo Vero uit Echt. In totaal waren er 
iets meer deelnemers dan vorig jaar. 
 
In de D-categorie wist Roy Maessen van Ultimo Vero het 
kampioenschap naar zich toe te trekken. Judith van Meegen werd 
kampioen bij de meisjes. Maar ook Ruben Damen, Dani 
Schreibing en Lars Huibers (allemaal van Leudal) deden het 
uitstekend. 
 
Eindstanden Categorie D 
   Naam Score Vereniging 
 
 1 Roy Maessen 9.0 Ultimo Vero 
 2 Judith van Meegen 7.0 Leudal 
 3 Ruben Damen 6.0 Leudal 
 4 Dani Schreibing 5.5 Leudal * 
 5 Lars Huibers 5.5 Leudal * 
 6 Luc Sol 5.0 Ultimo Vero 
 7 Damian Broens 5.0 Leudal 
 8 Ashley Parren 5.0 Leudal 
 9 Dora Jane v.d Berg 5.0 ‘t Pionneke 
10 Roy van Oeteren 4.5 Leudal 
11 Yari Reijnders 4.5 ‘t Pionneke 
12 Wing Kee Yiek 4.0 ‘t Pionneke 
13 Kevin Buijsers 4.0 Ultimo Vero 
14 Daniël v.d. Laan 4.0 Leudal 
15 Justin Redman 4.0 Leudal 
16 Erik Wingers 4.0 ‘t Pionneke 
17 Floor Ducroix 3.0 ‘t Pionneke 
18 Stan Knoops 3.0 ‘t Pionneke 
19 Chris Verheesen 2.0 Ultimo Vero 
 
* o.g.v. onderling resultaat 
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In de E t/m H categorie ging de titel naar onze eigen Jesper 
Huibers. In de eindstand bleef hij Casper Kunowski van Ultimo 
Vero een vol punt voor. Maar ook Bas Thomassen, Pim 
Verstegen, Charlotte Caris en Yulian de Ridder speelden een 
sterk toernooi. 
De nieuwkomers Lucas van der Laan, Sander Redman, Iva 
Huibers en de broertjes Rens en Siem van Dael speelden mooie 
partijtjes en hebben heel wat ervaring op gedaan.  
 
Leudal mag terugzien op een keurig verlopen toernooi. 
Toernooileider Arthur Hendrickx verdient een dikke pluim. Maar 
ook de overige begeleiders mogen niet onopgemerkt blijven. Han 
Wismans, Raoul Lemmen en niet te vergeten Frits Smeets. 
 
Eindstanden Categorie E t/m H 
   Naam Score Vereniging 
 
 1 Jesper Huibers  9.0 Leudal 
 2 Casper Kunowski 8.0 Ultimo Vero 
 3 Bas Thommassen 7.0 Leudal * 
 4 Pim Verstegen 7.0 Leudal * 
 5 Charlotte Caris 6.0 Leudal 
 6 Yulian de Ridder 6.0 Leudal 
 7 Lucas van der Laan 3.0 Leudal 
 8 Sander Redman 3.0 Leudal 
 9 Rens van Dael 3.0 Leudal 
10 Iva Huibers 2.5 Leudal 
11 Siem van Dael 0.5 Leudal 
 
* o.g.v. onderling resultaat 
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CLUBKAMPIOENSCHAP SENIOREN 
 

Coen Oosse prolongeert titel. 

Het lijkt erop dat Coen Oosse een nieuw tijdperk bij Leudal in aan 
het luiden is. Konden we de voorbij jaren altijd spreken over het 
tijdperk Arthur Hendrickx en wisten we dat als hij een keer per 
ongeluk het clubkampioenschap niet won, hij deze trofee slechts 
voor een jaar uitleende lijkt nu toch dat er een kentering gaande is. 
Coen Oosse wint namelijk zijn tweede clubkampioenschap op rij! 
Een klassiek “Arthurtje” dus (hoewel deze term misschien beter 
gepaard gaat met het standaard winnen van verloren eindspelen). 
Opvallend was dat het geluk voor Coen juist kwam in de partij 
tegen Arthur waar hij lange tijd toch onder grote druk leek te staan. 
Is de titel dan onverdiend? In tegendeel. Je hoeft maar naar het 
duizelingwekkend hoge percentage van Coen in het voorgaand 
jaar te kijken om te weten dat hij de enige is die recht heeft op de 
titel. Doordat de tweede partij tussen Arthur en Iwan Sentjens in 
een winst voor de eerste eindigde was een derde partij niet eens 
meer nodig. Bij gelijk eindigen tussen Coen, Arthur en Iwan 
behoudt Coen namelijk de titel op basis van het eerder genoemde 
percentage. Dankzij Arthur kunt u hier de geanalyseerde partijen 
van het clubkampioenschap terugvinden. 
 
 

Wit: Coen Oosse 

Zwart: Arthur Hendrickx 
Clubkampioenschap wedstrijd 1 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 De veel gespeelde Najdorf Siciliaan waarin zwart 

vaak goed tegenspel krijgt. 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Lc4 

b5 7.Lb3 Lb7 8.f3 8...g6 9.Le3 10.0–0 Pbd7 11.Dd2 h6 12.a3 

Tc8 13.Tac1 Pe5 14.Pde2 Pc4 15.Lxc4 Txc4 16.Tcd1 Dc7 

17.Ld4 h5 interessant is het kwaliteitsoffer 17...0–0!? 18 18.b3 
(18. De3 b4 19. axb4 axb4) Txd4 19.Pxd4 en zwart heeft goede 
compensatie met het loperpaar en het bezit van de half-open c-lijn. 
18.Dd3 18.b3!? Txd4 19.Dxd4! en het zwarte paard van f6 heeft 
geen goede aftrekaanvallen omdat de loper op g7 niet gedekt 
staat 18...0–0 19.Kh1 Pd7 20.Lxg7 Kxg7 21.De3 Pe5 22.h3 

22...Tc5 23.b3 controleert weliswaar het veld van c4, maar de c-

lijn wordt nu wel erg zwak voor wit 23...Tc8 24.f4 Pd7 25.Dd4+ 

Pf6 26.Td3 Kg8 27.f5 Wit laat zijn aanvallende intenties zien, 
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maar laat hierbij wederom wel een zwakte toe. 27...Te5! De druk 
op e4 neemt toe. Langzaam maar zeker komt zwart beter te staan. 
28.fxg6 fxg6 29.De3 Kg7 29...Lxe4 30.Dh6 Lxd3 31.cxd3 en wit 
kan wegkomen met eeuwig schaak  
 

 
 

30.Pf4 De zwakke pion van e4 is zodanig groot dat er voor wit 
niets anders op zit dan zijn heil in trucjes te zoeken. Tegen Arthur 
nog wel! 30...Pxe4 31.Dd4 Pxc3?? En Arthur trapt er in! Na Dc6 
behoudt zwart het betere van het spel. Hoewel wit nog lang niet op 

hoeft te geven. 32.Pe6+ Ai pijnlijk. Doordat de toren gepend staat 

kan het paard ongestraft naar e6 toe. 32… 33.Pxc7 Pe4 34.Db6 

Pc5 35.Tc3 Le4 36.Pxa6 Tg5 37.Tg1 Tf8 38.Pxc5 dxc5 39.De6+ 

1–0 
 
 

Wit: Arthur Hendrickx 

Zwart: Iwan Sentjens 
Clubkampioenschap wedstrijd 2 
 

1.Pf3 Pf6 2.g3 d5 3.Lg2 Pc6 4.0–0 e5 5.d3 Le7 6.Pbd2 0–0 

7.Te1 Gelijk het centrum pakken was iets beter geweest, nu heeft 
zwart de mogelijkheid om in het centrum door te breken. Een 
mogelijkheid was 7.e4 dxe4 8.Pxe4 Pxe4 9.dxe4 Le6 7...h6 7...e4! 

8.dxe4 dxe4 9.Pg5 en zwart heeft de betere mogelijkheden.  8.e4 

voor de herkansing 8… dxe4 9.Pxe4 Pxe4 10.Txe4 f5 11.Te1 Lf6 

12.c3 e6?! 13.Dc2 13.Pxe5!? .Pxe5 14.d4 met beter spel voor wit. 

13...Dd6 14.b4  
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Pxb4!? Zwart lijkt een leuke combinatie te hebben, maar wit heeft 

de mogelijkheid op een gemene tegenzet. 15.cxb4 e4 16.Tb1?! 
16.Lf4! is een erg sterke tussenzet die beide spelers gemist 
hadden Dxb4 (16… Dxd3 17. Dxd3 exd3 18. Tad1; 16… De7 17. 
dxe4 Lxa1 18. Txa1 Dxb4) 17.Tab1 Dc3 18.De2 g5 19.Ld2 en in 
alle varianten staat wit duidelijk beter. 16...exf3 17.Lxf3 c6 18.Lf4 

Dd7 19.a4 Ld5 20.Lxd5+ Dxd5 21.b5 Tad8 Zwart speelt op de 

achtergebleven pion van d3.  22.bxc6 bxc6 23.Tb7 Tfe8 24.Teb1 
24.Txe8+ Txe8 25.Le3 Ld4 en ook dan staat zwart ietsje beter. 
24...Df3 25.Db3+ Kh8 26.d4 Nu gaat wit een minder eindspel in.  

26… Dxb3 27.T1xb3 Lxd4 28.Tf3 Te1+ 29.Kg2 Ta1 30.Tc7 Lb6 

31.Txc6 Tdd1 Zwart valt met de torens de witte koningsstelling 
binnen maar gek genoeg doen deze weinig op de laatste rij. Om 
voordeel te behouden was 31...Txa4!? benodigd en zwart staat 
een gezonde pion voor. Maar ja, wel tegen Arthur natuurlijk. 
32.Le5 Txa4 33.Txh6+ Kg8 34.Tg6 Tg4 35.Tc6 Tg5 36.h4 Th5 

37.Tg6 Td7 38.Tc3 Kf7? 38...Th6!? houdt alles nog binnen de 
remisemarge. Na deze zet gaf zwart gelijk op. Ook ietwat 
voorbarig, maar het resterende eindspel is inderdaad erg lastig te 
houden. 1–0 
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JEUGDHOEK 
 

SV Leudal in jeugdclubcompetitie 

Ook dit jaar wordt er in Amersfoort weer gestreden om de 
Nederlandse jeugdtitel voor teams in de jeugdclubcompetitie. Voor 
Leudal spelen in de C-categorie een team in de meesterklasse 
(hoogste niveau) mee en in de A/B-categorie een team in de 
promotieklasse (één na hoogste niveau) ook nog een team van SV 
Leudal acte de présence. Beide teams wisten al een aardige score 
neer te zetten. 
Het A/B-team kwam er in de eerste ronde tegen het sterke de 
combinatie Asten niet aan te pas. Bij de één duurde het wat langer 
dan de ander, maar uiteindelijk verloren Prahlada Belle, Martijn 
Vossen en Lars Strolenberg toch. Alleen supersub Ruud van 
Meegen pakte op mooie wijze het punt. 
Op dag twee waren er andermaal weer supersubs nodig, deze 
keer in de vorm van Wiro Ramackers en Frits Smeets. In de 
eerste ronde ging Wiro na een betere stelling door zijn vlag 
waardoor de wedstrijd verloren ging in plaats van met 2.5-1.5 
gewonnen. In de tweede wedstrijd waren wisten beide invallers de 
punten aan te tekenen. Een halfje van Lars tegen een sterke 
tegenstandster was dan ook benodigd voor de matchoverwinning 
en zo geschiedde. Lars is hiermee de team topscorer. Judith 
Hendrix had een zware dag op bord 1 maar haalde toch mooi een 
halfje binnen wat zelfs meer had kunnen zijn die dag. 
Het C-team moest in de eerste ronde aantreden tegen team 2 van 
De Toren uit Arnhem de tegenstander. Op papier was dit team iets 
zwakker en Leudal kwam dan ook al snel op een voorsprong te 
staan door overwinningen van Ruud van Meegen en Jan Cox 
waarbij Jan het geluk aan zijn zijde had (een door hem gepleegd 
offer leverde voordeel op maar als zijn tegenstander had opgelet 
had het verlies opgeleverd.) Willem Suilen won een pion en breide 
langzaam zijn stellingsvoordeel uit en won. Remco Claessen 
speelde een uitstekende partij maar moest na bijna 4 uur spelen 
toch de overwinning aan zijn tegenstander laten. Eindstand: 3-1 
voor Leudal. 
In de tweede ronde werd het eerste team van de Toren de 
tegenstander. Op papier een veel sterkere tegenstander 
(gemiddeld maar liefst 200 ratingpunten meer). Leudal kwam al 
snel op achterstand doordat Willem er achter kwam dat een 
gepend stuk een slechte verdediger is. Ruud trok daarna de stand 
weer gelijk door bij een fraaie aanvalspartij de dame van zijn 
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tegenstander te winnen. Remco moest tegen een invaller spelen 
maar deze invaller was met een rating van 1741 toch iets te sterk 
voor Remco. Alle ogen waren nu gericht op Jan Cox. Jan had al in 
het begin van de partij een stuk weggegeven, maar door slim  spel 
wist hij dat stuk een aantal zetten later weer terug te winnen. 
Remise leek het hoogst haalbare en dat dacht de tegenstander 
ook. Deze werd hierdoor iets te nonchalant en lette niet voldoende 
op de stelling waardoor Jan een situatie creëerde dat hij mat kon 
geven of de toren van zijn tegenstander winnen. Eindstand: 2-2. 
Ook de tweede speeldag ging voor het c-team niet verkeerd:  
Het team ditmaal bestaande uit Ruud van Meegen, Jan Cox, 
Willem Suilen en Naomi de Ridder had een redelijke start: met een 
2-2 gelijkspel tegen Zukertort (Amstelveen) werd een goed 
resultaat neergezet. Ruud en Jan zorgden voor de punten.  
In de vierde ronde moest het team echter tegen de titelfavoriet 
Santpoort (Velserbroek)  
Met een gemiddelde rating van 1872 had het team uit Velserbroek 
op ieder bord minimaal 300 ratingpunten meer dan het team van 
Leudal. Leudal verloor dan ook vrij kansloos met 4-0. 

 
Enkele partijen van het A/B-team: 

Wit: Frits Smeets                                  Zwart: Jurgen de Haan 

Jeugdclubcompetitie A/B ronde 3 
Stelling na 23…Pd4. 

 
 

24. De7 24. Pxd4 (schakelt gelijk het gevaarlijkste stuk van zwart 
uit) Lxd4 25. b6! en zwart kan niks fatsoenlijks tegen de dreiging 
Pxc7 en vervolgens Ta8# doen, bijvoorbeeld: 25…cxb6 (óf 25... 
Lxb6 26. Pxb6 cxb6 27. Dxd6+ Kc8 28. Ta8#) 26. Dxd6+ Kc8 het 
gespeelde De7 is trouwens ook gewoon goed. 24... Tc8 25. 

Pxd6?! lijkt de definitief winnende zet, maar gek genoeg staat 
zwart nu in één keer gewonnen. Dit werd in de analyse trouwens 
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ook door niemand gezien. 25. Pxd4 was wederom wel de 

winnende voortzetting. 25…cxd6? Nu gaat zwart in alle varianten 
mat. Als zwart echter 25... h4! had gespeeld, had wit in een keer 
een probleem gehad. Nu is zwart namelijk eerder met zijn aanval, 
bijvoorbeeld: 26. Pxc8 Pe2+ 27. Kg2 h3+ 28. Kh1 Df3# 
26. Dxd6+ Ka8 27. Pb6#    1-0 

 

Wit: Ruud van Meegen                       Zwart: Koen Schlangen 

Jeugdclubcompetitie A/B ronde 1 
(commentaar: Ruud van Meegen) 
1.e4 b6 2.d4 Lb7 3.Ld3 e6 4.Le3 Pf6 5.f3 d5 6.e5 Pfd7 7.Pe2 c5 

8.c3 Dit is met de pionnen net de Caro-Kann doorschuif variant 
maar nu staat de loper b7 en bij mij dat ik f3 heb gedaan en Pe2 
8...Pc6 9.a3 ik heb dit gedaan vanwege xd4 xd4 Pb4 ik kan wel 
Pd2 spelen en Lb1 maar dat vond ik niks dus dan doe ik die en b4 
erachteraan 9...Tc8 10.b4 cxd4 11.cxd4 a6 nu bereidt hij b5 voor 
dat hij het veld c4 heeft en ik het veld c5 dus gaan we met onze 
paarden ernaartoe 12.Pd2 b5 13.Pb3 Pb6 14.Pc5 Lxc5 15.bxc5 

Pc4 Hier kan ik beter niet slaan want dan slaat hij met de d-pion 
terug en dan heb ik een stomme pion op d4 staan en kan hij twee 
vrijpionnen creëren want hij heeft er al een. 16.Lc1 

 

 
 

16… Pxd4!? Hier ruilt zwart bewust een stuk voor drie pionnen. 

17.Lxc4 Pxf3+ 18.gxf3 Dh4+ 19.Pg3 Dxc4 Hier moet ik een pion 
afgeven hier had ik de e pion afgegeven maar later in de partij 
kreeg hij problemen van die c pion 20.Le3 Dc3+ 21.Kf2 Dxe5 

22.Ld4 Dg5 23.De2 Kd7 24.h4 Dg6 25.The1 The8 ik kom een zet 
te kort voor een pion te winnen want als ik nu De5 speel win ik 
niks 26.Tac1 f6 27.Dd2 hier kan hij beter niet e5 spelen want 
daarna doe ik Lb2, d4 mag dan ook niet dan doe ik Lxd4 als hij in 
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plaats van d4 Kc7 doet doe ik gewoon Pe4 27...Df7 27...e5 28.Lb2 

Kc7 (28...d4 29.Lxd4) 29.Pe4 Tcd8 30.Pd6 28.Df4 Df8 29.Ph5 e5 

30.Df5+ hier kwam de fout van hem Kd8 Te6 mag niet vanwege 
Pf4 en bij Kc7 of c6 Lc3 en dan ga je gewoon aanvallen hij kan 
toch niet alles verdedigen 30...Kd8? 31.c6 Lxc6 32.Lb6+ Tc7 

33.Txc6 en hier gaf hij op 1–0 

 

Leudal goed op dreef in Mierlo 

Dit jaar nam SV Leudal met 5 clubteams deel aan dit grootste 
jeugdteam toernooi van Nederland. Daarnaast nam ook een team 
van scholengemeenschap St. Ursula Horn, geheel bestaande uit 
SV Leudal spelers, deel aan dit toernooi.  
Het C1 team bestaande uit Naomi de Ridder, Ruud van Meegen, 
Willem Suilen en Jan Cox bleef zeer lang in de top meedraaien 
maar moest helaas in de laatste ronde een nederlaag incasseren 
en werd hiermee 7e. met 7 mp en 15 bp. Topscoorder werd Ruud 
met 5 uit 6.  
Het St. Ursula team bestaande uit Remco Claessen, Brett 
Huisman, Rick Thommassen en Yorick Broens hoopte op een zeer 
goede klassering maar het Stedelijk Gymnasium Leiden en het 
Dollard-college Winschoten waren evenals bij het NK 
schoolschaken 2008 ook nu weer net iets te sterk. Topscoorder 
werd Rick met 3 uit 6. In de algemene stand werd het team 18e 
met 4 mp en 8 bp.  
 

 
Het C2-team aan het werk tegen het Ursula-team. 
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Het C2 team (Merijn van der Mullen, Thijs Kivits, Lisan 
Thommassen, Benjamin van der Laan, Tom Meeuwissen) dat 
deels uit D spelers bestond kon geen potten breken en werd 
uiteindelijk 20e met 1 mp en 4 bp. 
In de D groep wisselde het team bestaande uit Ruben Damen, 
Roy van Oeteren, Damian Broens en Glenn Parren en Thom 
Verstappen gelijke spelen af met nederlagen en een vrije ronde 
met als eindresultaat een 26e plaats met 4 mp en 11,5 bp. 
Topscoorder hier werd Roy van Oeteren met 3,5 pt.  
Het E-team bestond uit EK-gangster Judith van Meegen, Justin 
Redman, Daniël van der Laan, Dani Schreibing en Ashley Parren. 
Het team kwam helaas wat kracht en misschien een beetje geluk 
te kort en werd uiteindelijk 15e met 4 mp en 10 bp.  
Het F team bestaande uit Bas Thommassen, Pim Verstegen, 
Sander Redman, en Yulian de Ridder begon slecht met 3 dikke 
nederlagen maar groeide langzaam in het toernooi wat resulteerde 
in overwinningen in de 6e en 7e ronde en een 15e plaats in de 
eindstand met 5 mp en 10 bp. Topscoorder werd Pim met 4 pt.  
Onder de goede oplossers van de schaakpuzzel werd een 
hoofdprijs verloot. Een echte stereo-installatie. Deze werd 
gewonnen door Leudal-lid Ashley Parren uit Neeritter. 

 

 
Zo’n stereo-installatie is nog best zwaar… 
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JUDITH EN JUDITH IN MONTENEGRO 
 

Het zal niemand onopgemerkt zijn gebleven. Voor het eerst in de 
geschiedenis was SV Leudal vertegenwoordigd op een EK. En 
niet door één, maar door twee meisjes nog wel. De Limburgse 
pers had er de nodige aandacht voor en met enkele mooie 
overwinningen eindigden Judith Hendrix (B-categorie) en Judith 
van Meegen (E-categorie) uiteindelijk op respectievelijk 4 uit 9 en 
3 uit 9 in de middenmoot.  
Judith van Meegen stuurde ons nog een verslagje met partij door: 
Het EK is alweer voorbij, het gewonen leven is weer begonnen: 
eerder op staan, naar school huiswerk maken, sporten enz. Maar 
het EK was super leuk; echt heel mooi, gewoon super. Het was 
echt mijn eerste keer. Ook het vliegen was voor het eerst. 
We waren 13 dagen weg en ik moest 9 partijen schaken, en uit die 
9 partijen heb ik 3 punten gehaald. Mijn tegenstanders kwamen 
uit: Rusland 3x, Nederland, Azerbeidzjan, Servië, Tsjechië en 
Estland. De dag indeling ging als volgt: ’s morgens opstaan en 
dan tussen 7 uur en 9.30 konden we ontbijten. Dan gingen alle 
kinderen met de trainers voorbereiden op de partij van die dag. ’s 
Middags om 12.30 uur bij elkaar komen in de hal en dan was er 
een mededeling voor iedereen en dan gingen we eten. Na de 
lunch moest je rusten of wat te drinken halen voor de partij, en om 
14.15 moesten we weer verzamelen om te vertrekken, dat was 
met de bus of je ging lopen en dan om 15 uur begon de partij. Na 
de partij ging je de partij analyseren dat is de partij naspelen met 
je trainer en juist daar leerde je iets van. 
En zo ging het 9 dagen lang. Je had ook een vrije dag, degene die 
dat wilden die konden mee met een boottocht. Het was een 
geweldige ervaring. 

 

Judith van Meegen: De langste partij die ik heb gespeeld duurde bijna 4 uur. 
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JudithHendrix achter het schaakbord in Montenegro 

 
Wit: Judith van Meegen                     Zwart: Martina Fuskova 

Evenement: Montenegro, EK 2008  

Commentaar: Judith van Meegen 

1.e4 c6 2.d4 d5 Hier schuif ik door maar ik kan wel slaan maar dat 

doe ik niet. 3.e5 Lf5 4.Pf3 e6 5.Ld3 Lxd3 6.Dxd3 c5 7.Db5+ Dd7 

8.Dxd7+ Pxd7 Hier ruil ik de dames maar af dan kan de dame ook 

niet irritant zijn. 9.c3 Hier speel ik c3 om de pion te dekken dan 
kan wel het paard niet naar c3 gaan maar gaat dan maar naar d2. 
9...f6 10.Lf4 Pe7 11.exf6 gxf6 12.0–0 Pc6 13.Pbd2 0–0–0 

14.Tfe1 Te8 15.Te2 e5 16.Tae1 Lg7 17.a3 Kd8 18.dxe5 Pcxe5 

19.b4 cxb4 20.axb4 Te7 21.Pd4 Tee8 

 

 
 

22.Pf5 Teg8 23.Pd6 Tf8 24.Pxb7+ Nu sta ik een pion voor dat 

vind ik wel prettig. 24...Kc7 25.Pa5 Kb6 26.Le3+ Ka6 27.Ta1 Ta8 

28.Pc6+ Kb7 29.Pa5+ Kc7 30.c4 dxc4 31.Pdxc4 Pxc4 32.Pxc4 
Ruilen wil ik wel ik sta toch een pion voor, alleen de koning doet 
nog niks. 32...Kb8 33.Tea2 f5 34.Td1 Pf6 35.Lf4+ Kb7 36.Pd6+ 

Kb6 37.Le3+ En wit won na 73 zetten 1–0 
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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 6 roepen Sjaak en Mat iedereen op met een origineel 
idee te komen om “club van het jaar” te vieren. 
 

Sjaak: Prachtig toch weer hè Mat, Leudal club van het jaar! 

Mat: Ja, inderdaad. De eerste vereniging in Limburg die deze titel 
voor de tweede maal te beurt valt. 

Sjaak: Dat moet gevierd worden toch? 

Mat: Ja, zeker weten. Maar Sjaak, weet jij hoe? Ik bedoel, als 
straks de LiSB de uitreiking komt doen, dan moeten we daar toch 
zeker een groot feest van maken. 

Sjaak: Absoluut. Een groot feest moet het worden. 

Mat: Ja, maar hoe zouden we dat moeten doen? Heb jij een idee? 

Sjaak: We zouden tijdens het Nunhems toernooi de uitreiking 
kunnen laten plaatsvinden. 

Mat: Nou, dat lijkt me niks. Dat is in 2003 ook gebeurd. Maar dan 
zijn er meer schakers bij van andere clubs dan eigen leden. En 
trouwens moet de jeugd er niet ook bij zijn? 

Sjaak: Ja, Mat je hebt gelijk. We moeten er een gezamenlijk feest 
van maken. Voor jong en oud. Per slot van rekening hebben er 
ook samen voor gezorgd dat we deze titel hebben gekregen. 

Mat: Precies. Maar nu nog een origineel idee voor het feest. 

Sjaak: In het verleden hebben we ooit een feest gevierd waarbij 
iedereen gevraagd werd een eigen schaakspel te maken. En die 
hebben we toen tentoongesteld. 

Mat: Ja, goed idee. En ik kan mij herinneren dat we ooit een 
speurtocht door het Leudal hebben georganiseerd. 

Sjaak: Goh, ook leuk. 

Mat: Maar misschien zijn er wel leden die zelf nog een goed idee 
hebben. 

Sjaak: Ja, laten we een oproep doen. Wie bedenkt een origineel 
idee voor een “club-van-het-jaar-activiteit” waaraan iedereen kan 
meedoen. 

Mat: Precies. Wie durft? Er moeten toch veel reacties komen lijkt 
me. Want schakers zijn per slot van rekening creatieve mensen. 

Sjaak: Dus mensen kom op. Stuur uw idee in aan 
sjaakmat@svleudal.nl 
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SCHAAKMOTIEVEN 
 

Hieronder ziet u een mooie schaakcartoon die betrekking heeft op 
een gebeurtenis binnen onze vereniging. Dit onder het mom van: 
“Hij die de schoen past trekke hem aan!” 
 
Onze oude en tevens kersverse clubkampioen is onverslaanbaar. 
De ene na de andere clubspeler wordt door Coen vakkundig aan 
de zegekar gebonden. 
 
 

 
Coen Oosse blijft maar winnen. 
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OPMERKELIJKE ZAKEN 
 

Er is al veel geschreven over de stelling dat vrouwen, wat 
schaaktalent betreft, minder bedeeld zijn dan mannen. Hoogtepunt 
was een publicatie van schaakgrootmeester Jan Hein Donner 
(1927-1988), Nederlands kampioen in de periode tussen Max 
Euwe en Jan Timman. Naast schaker was hij in de jaren 60 van de 
vorige eeuw ook columnist en niet vies van stevige uitspraken. Zo 
publiceerde hij in 1968 in het damesblad Avenue een pikant 
betoog over vrouwen en schaken: 

“Vroeg of laat moest het ervan komen. Ik heb het zien aankomen 
en ik heb het ogenblik van de definitieve uiteenzetting gevreesd 
vanaf het moment dat ik mij als medewerker verbond aan dit blad 
voor vrouwen. Hoe pijnlijk het ook is, wij mogen niet schromen de 
waarheid onder ogen te zien: Vrouwen kunnen niet schaken.” 

Het was de tijd van de Dolle Mina's en de kritiek die Jan Hein 
Donner te verduren kreeg mocht er zijn. “Meneer Donner,” schreef 
een boze Dolle Mina in een ingezonden brief, “U discrimineert. U 
bedoelt eigenlijk te zeggen dat negers niet kunnen schaken”. 
Waarop Jan Hein Donner in een naschrift met zijn nurkse humor 
antwoordde: “Nee mevrouw, u begrijpt mij niet goed. Negers 
kunnen wél schaken, maar Negerinnen niet.” Einde discussie. 
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PUZZEL 
 

Vakantiepuzzel  

 
De oplossing van de vakantiepuzzel was niet eenvoudig. Toch 
hadden we deze keer een nieuwe record aantal inzendingen. 
Vooral de jeugd wist deze keer vaak het juiste antwoord te vinden. 
De juiste oplossing: 
1. Td1–d8, Lh4xd8 (anders komt Df3xf8, of na Tf8xd8 volgt Df3-f7) 
2. Df3–b7 en de dame dreigt mat op zowel g7 als h7. En beide 
dreigingen zijn niet te pareren. (Pas op, meteen Db7 faalt op 
Lh4xf2 schaak en na Kg1-h2 volgt Dc4–h4 mat!) 
Na loting kwam Justin Redman als winnaar uit de bus. Justin de 
prijs komt snel jouw kant op. 
 

Herfstpuzzel  
 

In de partij Bartels – Grooten is zwart aan zet, maar heeft daarbij 
te kampen met nogal wat problemen. Zie je hoe zwart zich eruit 
redt? 
Antwoorden vóór 25 december 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 2008/2009 gelden de volgende contributies: 
- op 1 september 2008 jonger dan 15 jaar ........................ EURO 39,00 
- op 1 september 2008 jonger dan 19 jaar ........................ EURO 45,00 
- op 1 september 2008 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 Levels  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 


