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

VOORWOORD
Houdt het dan nooit op?
Die vraag dringt zicht zo langzaam aan ons op. Immers de
successen van onze vereniging stapelen zich op. Meldden wij in
het vorig nummer dat dit seizoen een jaar van genieten zou
worden. En dat we op sportief vlak niet veel hoefden te
verwachten. De praktijk wijst anders uit.
Tijdens het onlangs gehouden Limburgs jeugdkampioenschap
behaalden maar liefst 8 spelers van onze vereniging het Limburgs
Kampioenschap binnen. En nog eens 3 spelers behaalden een
derde plaats.
Daar bovenop werd het C-jeugdteam 18 januari Limburgs
kampioen. In Sittard bleken zij te sterk voor de rest van het
deelnemersveld.
Verder mochten we dan toch de eerste overwinning van ons
eerste team in de promotieklasse verwelkomen. Dit biedt alle
perspectief voor klassebehoud.
Het tweede team behaalde zelfs 2 overwinningen op rij en staat
hiermee gedeeld tweede. Klassebehoud behoort hier dus zeker tot
de mogelijkheden.
Jammer dat een vereniging die club van het jaar geworden is, het
daaropvolgend seizoen uitgesloten is van deze prijs, anders……..
Lees wat Sjaak en Mat hiervan vinden.
Ook in de media kreeg onze vereniging weer alle aandacht. Een
paginagroot artikel in het Zondagsnieuws, aandacht in de
Limburger en ook op de radio was SV Leudal weer regelmatig te
horen. Over enkele maanden zal 3ML TV-opnames komen maken
van onze vereniging. En ook ligt er nog een feestdag in het
verschiet. Immers, wij moeten onze titel van club van het jaar nog
vieren.
De schaakpuzzel wordt steeds populairder, getuige het nieuwe
record aantal inzendingen.
Veel leesplezier.
Uw voorzitter.
Hans Kivits.
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NIEUWS VAN EIGEN BODEM
SV Leudal pakt eerste overwinning hoogste klasse Limburg.
In de thuiswedstrijd tegen Venlo moesten de schakers van Leudal
laten zien waarom ze vorig jaar ongeslagen kampioen geworden
waren. De start in de promotieklasse was tot dusverre dramatisch
verlopen. De eerste 2 ronden moest Leudal al tegen de
titelkandidaten Voerendaal en Brunssum. Met grote cijfers werd er
verloren waardoor Leudal onderaan de ranglijst bungelde. Maar
tegen Venlo werden de messen geslepen en bleken de MiddenLimburgers het niveau van de promotieklasse aan te kunnen. Het
sterke Venlo dat vorig jaar op een haar na het kampioenschap in
de promotieklasse misliep, kreeg geen enkele kans en werd met
5-3 verslagen. Hans Kivits offerde na 2 zetten al een pion en
kreeg er initiatiefrijk spel voor terug. Dit bleek uiteindelijk van
doorslaggevend belang. Na 30 zetten was het 1–0 voor Leudal.
Arthur Hendrickx verloor. Iwan Sentjens speelde remise en Raoul
Lemmen bekroonde zijn sterke spel met een keurige overwinning.
En nadat ook Coen Oosse de winst in een lopereindspel wist veilig
te stellen was het zowaar al 3,5–1,5 voor Leudal. Het was de
jeugdige Ruud van Meegen die in een subliem gespeeld eindspel
de mooiste overwinning behaalde en hiermee ook de
eindoverwinning veiligstelde. Leon van Duren verloor terwijl Jack
Sonnemans de eindstand met zijn remise op 5–3 bepaalde. Door
deze overwinning springt Leudal van plaats 8 naar plaats 5. De
doelstelling klassebehoud behoort weer serieus tot de
mogelijkheden.
Stand:
Promotieklass
1.Brunssum
2.Voerendaal.3
3.MSV-VSM .
4.Venlo..2
5.Leudal
6.HeerlenseSV
7.Kerkrade
8.GESS

Mp..Bp
6…19
6…16½
5…15
3…12½
2…..8½
2......8
0…10½
0......5½
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Leudal 2 wist andermaal een verdiende overwinning binnen te
slepen. Met 5-3 werd DJZ uit Noorbeek aan de zegekar gebonden.
Voorwaar een knap staaltje werk. Wouter Smeets, Judith Hendrix,
Peter Maassen en Peter Metsemakers scoorden het volle punt,
terwijl Huub Vossen en Henk van Meegen remise behaalden.
Amanda en Louis Hijweegen moesten het punt aan de
tegenstander laten. Leudal 2 staat nu zelfs op een gedeelde 2e
plaats.
Leudal 3 tenslotte moest andermaal een grote nederlaag slikken.
Met 5-1 werd verloren van Venlo 3. Alleen Hans van der Vliet wist
de eer te redden voor Leudal. Het zal een loodzwaar seizoen
worden voor Leudal 3 dat vooralsnog op de voorlaatste plaats
bivakkeert.

Spelers Leudal succesvol op toernooien.
Tijdens de traditionele nieuwjaarstoernooien in Horst en
Roermond heeft SV Leudal erg goed gescoord. Onder andere
Raoul Lemmen, Wouter Smeets, Ruud van Meegen en Judith van
Meegen wisten in de prijzen te vallen. De familie van Meegen
toonde zich overigens erg actief door in hetzelfde weekend bij
beide toernooien aanwezig te zijn.
Coen Oosse wint nieuwjaarsschaak
Dinsdag 6 januari werd het traditionele nieuwjaarsschaak
gehouden bij SV Leudal. Dit gezelligheidstoernooitje bestaat uit
een voorronde van 3 poules waarin een halve competitie gespeeld
wordt. Met 10 minuten per persoon per partij is het voor vele
schakers een snelschaak competitie.
Na afloop was er voor iedereen een prijs te kiezen van de
prijzentafel. De bierpakketten en flessen wijn waren het eerste van
tafel!!!
In de voorronde was er één bijzondere zware poule met Coen
Oosse, Iwan Sentjens, Leon van Duren, Oscar Freriks, Judith
Hendrix en Hans Kivits. Allemaal kanshebbers op de
eindoverwinning. Judith verraste iedereen door haar zeer sterke
spel. Helaas kon ze door tijdnood haar laatste wedstrijd tegen
Coen niet winnend afsluiten en moest ze met remise volstaan.
Hierdoor werd niet Judith 1e maar Coen. Judith eindigde in de
poule hierdoor zelfs als 4e.
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De nummers 1 van elke voorronde poule speelden de finale. De
nummers 2 van elke poule speelden om de plaatsen 4 t/m 6. De
nummers 3 om de plaatsen 7 t/m 10 enzovoorts. Coen Oosse wist
in de finale zijn concurrenten uit Heibloem (Jack Sonnemans en
Jack Duyf) te verslaan en werd hierdoor afgetekend 1e.
De einduitslag.
1. Coen Oosse
2. Jack Duyf
3. Jack Sonnemans
4. Marcel Schuman
5. Arthur Hendrickx
6. Hans Kivits
7. Oscar Freriks
8. Gerard Eggebeen
9. Han Wismans
10. Judith Hendrix
11. Henk van Meegen
12. Huub Vossen
13. Leon van Duren
14. Hans van de Vliet
15. Kanokporn Bangchaem
16. Iwan Sentjens
17. Lei Silkens
18. Ben Kusters
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WAFELSCHAAK WEDEROM GEZELLIG
Tijdens het traditionele jaarlijkse wafelschaak konden de spelers
van Leudal samen met hun gasten meedoen aan een simultaan.
Dit jaar traden Eduard Coenen en Ivan Utama op als
simultaangevers. Eduard speelde tegen de jeugd. En ondanks dat
de jeugd net het 4 daagse Limburgse kampioenschap achter de
kiezen had, werd er nog fanatiek geschaakt. Eduard had het
moeilijk en moest dan ook 4 remises toestaan en zelfs 1
nederlaag incasseren. Van de 25 deelnemers wisten Judith van
Meegen, Damian Broens, Ashley Parren en Naomi de Ridder een
keurige remise te behalen. En de jeugdige Nabila van der Veen
presteerde het zelfs om Eduard te verslaan. In een prachtige partij
wist Nabila de dame van Eduard te veroveren die daarop prompt
opgaf.
De mooie prijs, die Nabila kreeg, was dan ook dik verdiend.

Zowel jong als oud had het niet gemakkelijk tegen Eduard Coenen.

Ivan Utama had nog een rekening te vereffenen met de
volwassenen van Leudal. Immers vorig jaar werd hij verschillende
malen verslagen. Nu wist Ivan van de 15 partijen er 12 te winnen.
Slechts 3 remises stond hij toe en wel tegen Iwan Sentjens,
Wouter Smeets en Peter Metsemakers.
Het was een geslaagde avond waarbij tot ver na twaalven werd
geschaakt. De opkomst was boven verwachting. De gezelligheid
was enorm en de spelvreugde en sportiviteit belooft veel voor de
toekomst.
6

JEUGDHOEK
C-Jeugdteam Limburgs kampioen
Afgelopen zondag werd in het Trevianum College te Sittard de
Limburgse Jeugdclubcompetitie in de categorieën C, D en E
gehouden.
In de C hadden zich 7 teams ingeschreven, nl Leudal (2x), MSVVSM Maastricht (2x), 't Pionneke Roermond (2x) en Gess
(Sittard). Omdat er aangekondigd was dat alles op één speeldag
gespeeld zou worden werd besloten om vier ronden te spelen met
een speeltijd van 45 minuten per persoon, per partij.
Leudal 1 (Ruud van Meegen, Jan Cox, Willem Suilen en Naomi de
Ridder) was titelhouder en daarmee favoriet maar in de 3e ronde
bracht MSV-VSM 1 het team aan het wankelen door op 3 borden
een betere stand te creëren maar uiteindelijk wist het Leudal team,
mede door tijdnood van de tegenstander toch de zege ruim binnen
te halen waarmee de titel een feit was.

Willem, Naomi, Jan en Ruud tonen trots de gewonnen beker.

Leudal 2 (Remco Claessen, Tom Meeuwissen, Benjamin van der
Laan, Thijs Kivits) kwam net kracht tekort om ongedeeld derde te
worden mede door een nederlaag van de 4e bordspeler tegen een
clubgenoot (Glenn Parren) die aan ’t Pionneke 2 was uitgeleend
omdat dat team slechts 3 eigen spelers had.
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Eindstand na 4 ronden:
Team............... MP..BP
1. Leudal..1....... 8..15,5
2. MSV-VSM.1... 6....9,5
3. Pionneke.1..... 5..10,0
4. Leudal.2........ 5..10,0
5. Gess.1........... 3....6,5
6. MSV-VSM.2… 3....6,0
7. Pionneke.2.... 2....6,5
Voor de D en E clubcompetitie hadden zich respectievelijk 4 en 2
teams aangemeld. Er werd besloten een gezamenlijke halve
competitie te spelen. Hier bleek Ultimo Vero uit Echt dat zich voor
deze dag versterkt had met een speler van DJC (Stein) te sterk
voor de rest van het veld.
Het D team van Leudal bestaande uit 5 spelers (Lars Huibers,
Ruben Damen, Jesper Huibers, Ashley Parren en Daniël van der
Laan) speelde goed maar kwam net wat kracht te kort waardoor
het team 3e werd.
Het E team deels bestaande uit F, G en H spelers (Pim Verstegen,
Yulian de Ridder, Charlotte Caris, Lucas van der Laan en Iva
Huibers) deed vooral wedstrijdervaring op.
Team................... MP..BP
1. Ultimo Vero..(D).. 9..16
2. MSV/VSM....(D).. 7..14
3. Leudal..........(D).. 6..13
4. MSV-VSM....(E).. 6..13
5. Leudal..........(E).. 2...3
6. Pionneke......(D).. 0...1
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ONZE LIMBURGSE KAMPIOENEN
Het Limburgs jeugdkampioenschap is voor SV Leudal een
ongekend succes geworden. Zo behoort Leudal al jaren tot de
sterkste jeugdclubs van Limburg, maar de prestaties die deze keer
in Roermond neergezet werden waren wel heel bijzonder. Maar
liefst 8 kampioenen kwamen van Leudal. Daarnaast wisten ook
nog 3 spelers van Leudal een derde plaats te bemachtigen. Een
unieke prestatie voor Leudal. Opnieuw een ongekend succes voor
de onze club, die de laatste jaren van het ene sportieve
hoogtepunt naar het andere snelt. Op de foto onder zie je alle
prijswinnaars.

Achter v.l.n.r.: Ruud van Meegen (als C-speler 1ste in de Bcategorie), Remco Claessen (3de in de C-categorie), Naomi de
Ridder (1ste in de C-categorie en meisjeskampioen), Judith
Hendrix (3de in de B-categorie en meisjeskampioen), Judith van
Meegen (2de in de D-categorie en meisjeskampioen).
Voor v.l.n.r.: Lucas van der Laan (3de in de F-categorie), Jesper
Huibers (eerste in de E-categorie), Iva Huibers (2de in de Hcategorie en meisjeskampioen), Yulian de Ridder (1ste in de Gcategorie), Lars Huibers (3de in de D-categorie), Charlotte Caris
(meisjeskampioen in de E-categorie).
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Een hele mond vol dus. Vooral de prestatie van de schaakfamilie
Huibers valt op. Met drie personen weten ze maar liefst 4 bekers
binnen te halen! Hieronder een leuke korte partij van oudste broer
Lars tegen clubgenote Ashley Parren:
Wit: Parren, Ashley
Zwart: Huibers, Lars
Locatie: Roermond PJKL D-categorie
1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.Pc3 Lc5 4.Pf3 Pc6 5.0–0 d6 6.g3 Dit is een
foutje. Waarom zal al snel blijken: 6...Lg4 7.d3 Pd4 Doordat er
geen pion meer op g2 staat kan wit het paard niet meer
behouden. 8.Lg5 Pxf3+ 9.Kh1 Nu maakt zwart het mooi af:
9...Pxg5 Valt niet alleen de dame aan, maar: 10.Dd2 dreigt ook
nog eens mat in 2! 10...Lf3+ 11.Kg1 Ph3# Een leuke slotstelling
zo om met alleen het paard en de loper mat te zetten: 0-1

Verder waren er ook superprestaties van onder andere Ruud van
Meegen en Naomi de Ridder. Ruud is als 1ste jaars C-speler
waarschijnlijk de jongste Limburgs kampioen ooit in de Bcategorie, terwijl Naomi boven zichzelf uitsteeg en met een score
van 8 uit 9 de C-categorie wist te domineren. Vóór favorieten als
Tim Yue en Willem Suilen. Hieronder dan ook enkele
partijfragmenten van het sterke spel dat op het PJKL getoond
werd:
Cruciaal was de partij die Ruud tegen de sterke Thijmen Smith
speelde in de tweede ronde. Na 20 zetten theorie komt er een
kenmerkende stelling vanuit de Siciliaanse Drakenvariant te staan.
Wit lijkt echter iets verder gevorderd met zijn aanvalsplannen, dus
het is vooral zwart die uit moet kijken (commentaar van Ruud zelf):
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Wit: Van Meegen, Ruud (1802)
Zwart: Smith, Thijmen (2110)
Locatie: Roermond PJKL, A/B-categorie

Stelling na 26. Ld4
26… e5 Dat was de enige goeie zet voor mij want hij mag niet de
e pion slaan met zijn d pion want dan sla ik terug met m'n loper op
e6 en dan val ik met mijn loper dat paard aan en dat is een
verdediger van hem 27.Tf1 Ik had hier maar op d4 gepakt ik wist
niet of dat ging maar ik had het maar gedaan we hadden allebei
niet veel tijd meer 27...exd4 28.Dxf7+ Kh8 29.h6 Le5 30.Tf6 Hij
had hier beter g5 kunnnen doen want dat gaat veel sneller en
volgens mij ben ik dan net te laat omdat m'n dame er niet bij kan
komen maar dat had hij niet gespeeld want hij had snel die
gedaan want we hadden niet veel tijd 30...Tg8 Als hij Pc5 doet
dan heb ik nog Da5 31.Tg6 Nu is het gewoon gewonnen voor mij.
(Wit had kunnen winnen met: 31.h7!! Tg7 32.Df8+ Kxh7 33.g5 en
wit dreigt zowel mat op h2 als op h6, waardoor de loper op e5
overbelast is. Red.) 31...Txg6 32.Dxg6 Df1+ 33.Pc1 d3 34.Txd3
Txg4 en hier gaf hij op. 0–1
Voor Naomi waren de twee belangrijkste partijen tegen de toppers
Tim Yue en Willem Suilen. Tim werd in de opening verrast door
een vroege dame-inval van Naomi en er was vervolgens geen
houden meer aan. De partij tegen Willem ging nog vloeiender.
Handig werd er gebruik gemaakt van een open g-lijn en al snel
stonden alle stukken van Naomi op de koning van Willem.
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Wit: Suilen, Willem (1767)
Zwart: de Ridder, Naomi (1280)
Locatie: Roermond PJKL C-categorie
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Pf6 4.0–0 d6 5.Te1 Lg4 6.h3 Lh5 7.d3
a6 8.Lxc6+ bxc6 9.Lg5 h6 10.Lh4 g5 11.Lg3 g4 12.hxg4 Lxg4
Door de open g-lijn heeft zwart de beste kansen over de koningsvleugel. Thematisch gezien moet wit dan zijn tegenspel zoeken
door het centrum. Dit kan ook met 13. d4 waarna zwart nog wel
eens problemen kan krijgen met haar koning midden op het bord.

13.Pbd2 In plaats van te richten op tegenspel wil wit zijn
koningsstelling versterken. Zwart staat nu duidelijk beter. 13...Ph5
14.Lh4 Le7 15.Lxe7 Een belangrijke verdediger van wit wordt
afgeruild voor een stuk van zwart dat (nog) niet in het spel
voorkwam. Goeie deal dus. 15… Dxe7 16.Te3 Pf4 17.Df1 Tg8 De
zwarte toren staat gericht op de witte koning en ook andere zwarte
stukken staan al klaar om binnen te gaan vallen. 18.Pe1 h5
19.Pc4 Df6 Nóg beter was 19...Dh4 geweest. Dit kan ook, want de
dubbele aanval met 20. g3 werkt niet: 19...Dh4 20.g3 Lh3 21.Kh2
(21.Pg2 Dg4!) 21...Lxf1+ 22.gxh4 Tg4 en wit verliest de pion van
h4. 20.Tc1
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20…Ph3+!? Rustig de druk opbouwen met 20...h4 is een andere
optie. Je brengt dan een extra stuk in de aanval. 21.Txh3?!
21.Kh1! en zwart heeft niks anders dan het paard weer terug te
trekken (eventueel naar g5). Minder goed is: 21...Pxf2+ doordat
het paard tegelijkertijd gepend staat. Na: (21...Dxf2 22.Dxf2 Pxf2+
23.Kg1 en het paard moet naar het rare veld d1 om houdbaar te
blijven.) 22.Kg1 Ph3+ 23.Txh3 Dxf1+ 24.Kxf1 Lxh3 25.gxh3 komt
zwart weg met gelijk spel. Met 21. Txh3 probeert wit de druk op
zijn koning op te heffen, maar dit werkt averechts. 21...Lxh3
22.Pe3 Kd7 23.Kh2 Le6 24.a3 Dh4+ 25.Kg1 Tg6 26.De2 Tag8
27.Df3 Tf6 28.De2 Lg4 29.f3 Lh3
Al zwarts' stukken doen mee in de koningsaanval. De genadeklap
kan niet lang uitblijven.
30.c3 Tfg6 31.Tc2 Le6 32.Td2 Tg3 33.d4 Nu pas probeert wit tot
actie over te gaan in het centrum. Net nu het te laat is...
33...Th3! wit kan het aanstaande mat op h1 niet meer dekken en
geeft op. 0-1

Een andere mooie partij komt van Oscar Freriks die in de Acategorie een erg goed toernooi speelde. De hoger geplaatste
Marina van Vliembergen werd eigenlijk geen kans gegund.
Wit: Marina van Vliembergen (1660)
Zwart: Oscar Freriks (1479)
Locatie: Roermond PJKL,
A/B-categorie

Oscar Freriks in actie (foto: Peter Smith)
1.e4 g6 2.d4 d6 3.Pf3 Lg7 4.Lf4 Pf6 5.Pbd2 Pbd7 6.c3 c5 7.Dc2
a6 8.Le2 b5 9.0–0 0–0 10.Tfe1 Lb7 11.Le3?! Beide spelers
hebben normale zetten in de opening gedaan, waardoor wit het
standaardvoordeel behoudt. Door deze zet verliest wit echter een
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tempo, terwijl de loper nou niet bepaald op een beter veld terecht
komt. 11...Pg4 Dreigt de sterke zwartveldige loper af te ruilen van
wit. Lf4 of Lg5 lijkt hier verplicht, waarmee wit wel zou toegeven
dat haar 11de zet geen goede is. 12.Ld1 Niet dus, wit vervolgt
consistent met het terugtrekken van haar stukken. Zwart staat nu
duidelijk beter, en dat in een paar zetten tijd. 12...Pxe3 13.Txe3
Db6 14.dxc5 Pxc5 15.Pd4 Tac8 De logische, brengt de toren
naar de halfopen lijn terwijl er ook nog een dame achter staat. Wat
wil je nog meer? Het veld c3 is cruciaal, zwarts' zwartveldige loper
kijkt er naar en op termijn is b4 een optie, als de hele diagonaal
a1–h8 open gaat heeft zwart alle strategische troeven in handen.
16.P4b3 Pa4 direct b4 was hier al sterk geweest. 17.Tc1?

De opmars van b4 had koste wat kost voorkomen moeten worden.
17. a3 was dus verplicht. 17...b4! 18.Pb1? Opnieuw een fout,
maar wat moet wit anders? Als c3 valt komt zwart hard binnen en
domineren de zwarte lopers het bord. 18...Lh6 Zwart wint
materiaal, maar ook als deze röntgenaanval er niet in zat staat wit
niet bepaald rooskleurig. Alle stukken staan op een kluitje. 19.Th3
Lxc1 20.Dxc1 Lxe4?! Iets beter was 20...f5 21.Dh6 Tf7 22.exf5
bxc3–+ 21.P3d2 21.Dh6 is hier toch wits’ beste kans. Zwart heeft
dan maar één antwoord: 21...g5 22.P1d2 en wit krijgt eindelijk
haar stukken enigszins naar de juiste plaatsen. 21...Lf5 22.g4
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22…bxc3! Ontzettend scherp gespeeld. Twee stukken hangen bij
zwart, maar deze worden volledig genegeerd. Terecht! 23.Pc4
23.bxc3 Db2 en na de geforceerde dameruil is de rest niet meer
dan een kwestie van techniek, zo ook bij:; 23.Pxc3 Dxb2 echter
als wit de loper van f4 pakt; 23.gxf5 rest wit na 23...cxb2 niets
meer dan het offeren van de dame 23...Dd4 24.gxf5 24.bxc3 Txc4
24...cxb2 25.Dh6 Wits laatste troef, als zwart de matdreiging niet
kan voorkomen zal hij moeten vluchten in eeuwig schaak.
25...Dxd1+ 26.Kg2 Dg4+ 27.Tg3 maar nu haalt wit zelf haar eigen
matdreiging eruit. Wit had nog kunnen gokken op: 27.Kh1!? De4+
28.f3 De1+ (Het materialistische 28...Dxb1+? verliest nog voor
zwart, omdat wit zijn koning in veilige haven kan brengen: 29.Kg2
Dc2+ 30.Kg3) 29.Kg2 De2+ 30.Kg3 en zwart heeft niets meer dan
eeuwig schaak. Echter, zwart kan dit voorkomen met het
dameoffer 27...Dxh3! en houdt na 28. Dxh3 Txc4 ruim voldoende
materiaal over. Vermoedelijk gaat het paard van b1 er dan ook
nog aan omdat anders de zwarte pion kan promoveren. 27...De4+
28.f3 Dxb1 29.fxg6 Het enige waar zwart nu nog op moet letten is
dat g6 voldoende gedekt blijft zodat wit hier geen toren kan offeren
met het oog op eeuwig schaak. 29...Dc2+ 30.Kh3 Df5+ 31.Kg2
fxg6 32.Pe3 Tc2+! Een leuke slotzet die een erg mooi plaatje
oplevert. Zwart moet de toren van c2 slaan om mat tegen te gaan,
maar dan promoveert de b-pion. Ook vervelend. 0–1
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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 7 vragen Sjaak en Mat zich af wat de successen van
dit seizoen voor consequenties moeten hebben.
Sjaak: Zo Mat, het blijft maar door gaan hè?
Mat: Hoe bedoel je Sjaak? Wat blijft maar doorgaan?
Sjaak: Nou de sportieve successen van onze schaakclub.
Mat: Ja, inderdaad, nou je het zegt. Eerst die prachtige 4e plaats
van ons C-jeugdteam in de KNSB-competitie. Toen 8 Limburgse
kampioenen bij de jeugd en daarna ook nog eens het Limburgs
kampioenschap van het C-team onlangs behaald in Sittard.
Sjaak: Tsjonge, jonge, wat een prestaties zeg.
Mat: Ja, en wat denk je van ons 2e team? Dat staat zowaar met 4
matchpunten uit 3 wedstrijden op een gedeelde 2e plaats.
Sjaak: Ze zullen toch niet weer………?
Mat: Nee, laten we het daar nog maar niet over hebben, dat lijkt
me wel erg voorbarig. Maar handhaven in de 1e klasse lijkt me nu
wel zeker haalbaar. En wie had dat gedacht?
Sjaak: Ja, en wie weet wat onze Limburgse kampioenen straks op
de Nederlandse kampioenschappen gaan doen?
Mat: Precies. Maar laten we niet te hoge verwachtingen hebben.
De resultaten tot nu toe zijn al fantastisch genoeg.
Sjaak: Inderdaad. Dit moet bij de LiSB toch ook niet onopgemerkt
blijven?
Mat: Hoe bedoel je Sjaak?
Sjaak: Nou, gewoon, voor dit seizoen kan er toch ook weer een
club van het jaar gekozen worden?
Mat: Ja, maar denk je nu werkelijk dat SV Leudal nog een
keer……..?
Sjaak: Tsja, als je kijkt naar de resultaten dan gaat het toch wel
behoorlijk die kant op!
Mat: Ja, alleen jammer dat je nooit 2 keer achter elkaar club van
het jaar kunt worden. We zullen dus minimaal 1 seizoen moeten
wachten.
Sjaak: Inderdaad. We zullen wel zien in het seizoen 2009-2010.
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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 senioren willen dit seizoen eindelijk eens een keer een
vriendschappelijke wedstrijd spelen. HSDV uit Helden is
waarschijnlijk een mogelijke tegenstander.

Peter Sonnemans en Gerard Eggebeen regelen
vriendschappelijke wedstrijd HSDV-SV Leudal.
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OPMERKELIJKE ZAKEN
Of onderstaande partij werkelijk ooit gespeeld is, zullen we
waarschijnlijk nooit weten. Feit is wel dat de partij een hoge
amuzementswaarde heeft. Dus bord erbij en naspelen!
Wit: Het slachtoffer - Zwart: De meester
1. d2-d4, d7-d6 2. Dd1-d2, e7-e5. 3. a2-a4, e5-e4 zeer gewaagd,
maar toch een goede zet. 4. Dd2-f4 probeert de pion op e4 te
veroveren. 4...,f7-f5 bereidt g7-g5 voor, met wegjaging van de
witte dame. 5. h2-h3 bereidt een uitwijkmogelijkheid voor de witte
dame voor, die een pionnenopmars mogelijk maakt. 5...,Lf8-e7 6.
Df4-h2, Lc8-e6 om de opstoot van de pion naar c4 te verhinderen.
7. Ta1-a3, c7-c5 opent de damelijn. 8. Ta3-g3, Dd8-a5 een sterke
zet: na Pc3 volgt cd4, en na Ld2 volgt Da4, Da1 en Db1. 9. Pb1d2 scherpzinnig: zwart mag nu de pion niet slaan. 9...,Le7-h4 een
geniaal plan. Na Tg7 wint e3 meteen. 10. f2-f3 wit durft zijn toren
niet te bewegen, en probeert een pionnenruil te veroorzaken, die
zijn stelling zou bevrijden. 10...,Le6-b3 zwart staat zo goed dat hij
zijn loper kan offeren, teneinde de afsluiting van de damelijn door
c2-c3 te voorkomen. 11. d4-d5 een verbazingwekkende zet, zoals
het verdere verloop ook zal aantonen. 11...,e4-e3 een
vernietigende zet, die de opstoot van de f-pion dreigt, waarna
zowel de toren als de dame verloren gaan. 12. c2-c4 waarschijnlijk
de beste zet in deze stand, hoewel hij een geforceerd mat toelaat
(.. La4 13. f4 Lc2 14. Pgf3 Da1 15. Pb3 Lb3 en mat) 12...,f5-f4
zwart ziet het mat niet, en doet wat 999 van de 1000 spelers zou
hebben gedaan.

En nu is het pat! En dat terwijl er na slechts 12 zetten geen enkel
stuk geslagen is!
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PUZZEL

Herfstpuzzel
Wederom een nieuwe record aantal inzendingen, vooral van de
jeugd. De juiste oplossing:
1….., Pd5-f4, de witte dame staat gepend. En wit staat verloren.
Er kan volgen: Df3xb7 2. Td8xd1 schaak, Kh1-h2 en 3. Te8-e2
schaak, Db7-g2 3.Te2xg2 mat.
Na loting kwam Yulian de Ridder als winnaar uit de bus. Yulian de
prijs komt snel jouw kant op.

Carnavalsknaller
Dit is een fragment uit een partij van de Poolse Grootmeester
Gajewski en de Franse Grootmeester Maze tijdens het Europees
kampioenschap voor landenteams. Wit heeft zojuist met zijn paard
van g5 op h7 geslagen. Dit blijkt een fout te zijn. Ziet u hoe zwart
hiervan gebruik kan maken?
Antwoorden vóór 25 maart 2009 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
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

