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

VOORWOORD
Leudal houdt stand.
Het eerste team heeft zich keurig weten te handhaven in de
promotieklasse. Maar liefst 3 teams wisten we voor te blijven.
Waaronder GESS. Wie had ooit gedacht dat Leudal nog eens het
team van GESS zou voorblijven in de externe competitie.
Decennia lang speelde GESS 2 of 3 klassen hoger dan Leudal. En
het volgend seizoen zal voor het eerst Leudal in een hogere
klasse uitkomen dan GESS. Een heel opmerkelijke situatie. Vele
oudere onder ons zullen zich nog de instructie-avonden van Jac
Renet herinneren. Een der sterkste spelers van GESS en
meervoudig Limburgs kampioen. Wij konden toen nog veel leren
van die sterke spelers uit Sittard. Wij kwamen pas kijken en waren
blij met af en toe een instructeur zoals Jac Renet.
En zie in 2009 mogen we onszelf op de borst kloppen. Want een
5e plaats in de promotieklasse is voor Leudal een zeer knappe
prestatie.
Maar laten we ook eens ons 2e team in het zonnetje zetten. Want
wat zij deden was zelfs een nog grotere prestatie. De 2e plaats in
de eerste klasse. Een bijzonder knap resultaat. Zo sterk heeft
Leudal nog nooit gepresteerd. U begrijpt dat deze prestaties ook in
deze editie van ons clubblad belicht worden.
Verder natuurlijk aandacht voor onze sterke jeugd. De
schaakpuzzel wordt steeds populairder. En ook nu weer een
nieuwe puzzel. Uit een partij van onze eigen leden.
Een klein wanklankje is er nog wel. Sjaak en Mat klagen steen en
been dat zij geen reacties ontvangen over hun stellingen. De
eerste afleveringen leverden nog aardige reacties op. Maar
tegenwoordig is het akelig stil op het schaakfront. Sjaak en Mat
vragen zich dan ook hardop af of ze nog wel een plaats verdienen
in ons clubblad. Laat het ze weten. Voordat ze voorgoed uit “Oet
de Pen” verdwijnen.
Veel leesplezier.
Uw voorzitter.
Hans Kivits.
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NIEUWS VAN EIGEN BODEM
SV Leudal gered door slotzege.
Door een 6½-1½ overwinning op Kerkrade heeft schaakvereniging
Leudal degradatie weten te ontlopen. Hierdoor speelt Leudal ook
volgend seizoen weer in de promotieklasse van de LiSB. Er moest
gewonnen worden van Kerkrade, terwijl Heerlen niet mocht winnen
van Maastricht. Al snel bleek dat Leudal de wedstrijd zou gaan
winnen. Want Raoul Lemmen, Arthur Hendrickx, Iwan Sentjens en
Jack Sonnemans zorgden voor een 4-0 voorsprong. En toen bleek
dat Heerlen verloren had van Maastricht was Leudal al veilig.
De jeugdige Ruud van Meegen wist de voorsprong uit te bouwen
naar 5-0. Hans Kivits kwam niet verder dan remise tegen de sterke
Karl Schubert. En nadat Leon van Duren verloor mocht Coen
Oosse de eindstand op 6½-1½ bepalen. De doelstelling
handhaven in de promotieklasse is hierdoor behaald. Een heel
knap resultaat.
Eindstand promotieklasse:
1.Brunssum
2.MSV-VSM .
3.Venlo..2
3.Voerendaal.3
5.Leudal
6.HeerlenseSV
7.GESS
8.Kerkrade

13…39
11…35
9…30
8…32½
6…23
4....21
3....21½
1…22

Team 2 “Vice-Meister” in 1e klasse.
Leudal 2 verraste vriend en vijand door in de slotronde in 1e klasse
met grote cijfers (6-2) te winnen van de nummer 2 in de
competitie, Schaesberg. Voor Leudal wonnen Huub Vossen,
Oscar Freriks, Wouter Smeets, en Henk van Meegen, terwijl
Amanda Hijweegen, Martijn Vossen, Louis Hijweegen en Peter
Metsemakers allen remise speelden. Door deze zege eindigt
Leudal 2 op een fantastische 2e plaats in de 1e klasse. Onze
oosterburen hebben daar een prachtige titel voor bedacht die nog
duurder klinkt dan de kampioenstitel zelf: Vice-Meister. Een titel
die ze wel verdiend hebben. Ze hebben er erg hard voor
gevochten. Het resultaat mag gezien worden.
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Eindstand 1e klasse B:
1.RSC ’t Pionneke 2 13…40½
2.Leudal 2
10…31½
3.Schaesberg
9…28½
4.DJC Stein 3
9…28
5.Horst
6…25
6.Blerickse SV
5…25½
7.De Juiste -Z- 2
3…26½
8.Bergen
1…18½
Team 3 degradeert.
Leudal 3 moest ook de laatste ronde met een nederlaag genoegen
nemen. Tegelen 2 was met 4-2 te sterk. Hierdoor eindigt Leudal 3
op de laatste plaats en degradeert naar de 3e klasse. Positief zijn
de resultaten van Remco Claessen en Naomi de Ridder. Zij
scoorden met respectievelijk 2 en 1½ punt uit 5 wedstrijden ver
boven hun kunnen. Dus voor de toekomst is er hoop!

Han Wismans in actie tegen Piet Hoeben van Tegelen.
Eindstand 2e klasse B:
1.HSDV
2.Arx
3.Venlo 3
4.Tegelse SV 1
5.Reuver
6.RSC ’t Pionneke 3
7.Tegelse SV 2
8.Leudal 3

11…25
10…29
10…25½
10…25½
7…23
6…19
2…11
0…9½
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Ruud van Meegen wint Hans Kivits Cup
De Hans Kivits Cup is voor de winnaar van het
snelschaakkampioenschap dat gehouden wordt voor de
jeugdleden. Dit toernooi is verdeeld over 2 dagen. Op de eerste
dag worden er voorrondes gespeeld. Tijdens deze voorrondes
spelen de jeugdschakers 3 ronden van elk 3 partijen, met slechts
7 minuten bedenktijd per persoon per partij. De nummers 1 tot en
met 8 aan het einde van de voorronde plaatsen zich voor de
hoogste finalegroep.
In de finale poule was Ruud van Meegen veruit het sterkste. Met 7
uit 7 werd hij overtuigend winnaar en prolongeerde hij zijn titel. Hij
wint ook dit jaar de Hans Kivits Cup. Remco Claessen werd 2e
terwijl Benjamin van der Laan op de derde plaats beslag wist te
leggen.
In de B-poule eindigden Lisan Thommassen en Jesper Huibers op
een gedeelde 1e plaats. Maar omdat het onderlinge duel door
Lisan werd gewonnen, is Lisan winnaar in deze poule. Jesper dus
tweede en Yorick Broens werd hier derde.
In de C-poule slaagde Ruben Damen erin alle tegenstanders te
verslaan. Hij werd met 9 uit 9 duidelijk 1e. Justin Redman speelde
sterk en werd terecht 2e in deze poule. Bas Thommassen
tenslotte werd in deze poule knap 3e.

SV Leudal domineert jeugd grand-prix Venlose SV
Het grand-prixtoernooi van Venlo heeft voor de Leudaljeugd een
prijzenfestival opgeleverd. Alleen in de E- en in de G-categorie
was er geen kampioen van Leudal. Voor de rest wisten Iva
Huibers (H), Julian de Ridder (G), Jesper Huibers (D), Naomi de
Ridder (C) én Ruud van Meegen (A/B) allemaal eerste te worden.
Voor de D-categorie was er zelfs een unieke familie dubbelslag,
want achter Jesper werd Lars Huibers nog eens tweede!
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Peter Schoeber wint 29ste Nunhems schaaktoernooi.
Na een lange afwezigheid (hij won al een keer in 1984 én in 1985)
wist Peter Schoeber uit Blerick het Nunhems toernooi ongeslagen
te winnen door 5½ punten uit 7 partijen te scoren. Peter was in
1984 en 1985 ook al winnaar van het toernooi. Peter heeft 4
partijen gewonnen en 3 partijen gelijk gespeeld. Paul Aben uit
Herten, vorig jaar nog 3e, werd nu met 5 punten tweede. Gerard
Roufs uit Echt, begin jaren negentig regelmatig deelnemer aan dit
toernooi, werd met 4 punten derde. Winnaar in de B poule met 5
punten werd SV Leudal speler Arthur Hendrickx, J. Cebulla van
Horst eveneens met 5 punten werd tweede. Derde in de B-poule
werd Leudal speler Raoul Lemmen. Er namen 109 schakers, een
record, deel aan dit 29ste Nunhems Schaaktoernooi.
De uitslagen zijn:
Poule A
Poule B
Poule C
Poule D
Poule E
Poule F
Poule G
Poule H
Poule I
Poule J
Poule K
Poule L
Poule M
Poule N

1. P. Schoeber 2. P. Aben
3. G. Roufs
1. A. Hendrickx 2. J. Cebulla
3. R. Lemmen
1. W. Smeets
2. H. van Mulekom 3. G. Kortenoeven
1. H. Kivits
2. A. Hijweegen
3. J. Bongers
1. E. Griesheimer 2. L. Hijweegen
3. G. de Wit
1. D. Geboers
2. E. Vrees
3. M. Hornix
1. F. Voets
2. R. Chappin
3. A. Uitermark
1. J. Krenning
2. L. Arts
3. G. Haegens
1. I. Wuts
2. A. Hermus
3. P. v.d. Berg
1. N. Hijweegen 2. L. Silkens
3. J. Timmer
1. H. van Meegen 2. T. Smeets
3. H. Oosterhagen
1. J. Meurs
2. P. Evers
3. H. Beckers
1. N. Philipsen
2. T. Vogels
3. P. Verhaegh
1. E. Kessels
2. J. Simons
3. T. Kemps
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OPEN MIDDEN-LIMBURGS KAMPIOENSCHAP
In de categorie SV Leudal on tour belandden maar liefst 4
leudalspelers in het pittoreske Maasbracht voor de Open MiddenLimburgse kampioenschappen. En niet de minste 4 spelers met
Marcel Schuman, Oscar Freriks, Wouter Smeets en de kampioen
van vorig jaar, Arthur Hendrickx. Arthur moest echter afhaken als
gevolg van een overschot aan remises. Zou het de druk zijn, na de
spetterende prestatie van vorig jaar? Uiteindelijk zou hij tweede
worden zonder ook maar één verliespartij. Dat dan weer wel.
Het was vervolgens Wouter die het stokje van Arthur overnam en
van begin tot eind bovenaan stond. Zijn enige remise was tegen,
hoe verrassend, Arthur, maar ja dat deed zo ongeveer iedereen op
dat toernooi. De dominantie van Leudal op dit toernooi werd nog
eens extra benadrukt door de vijfde plaats van Oscar en de tiende
plaats van Marcel. Oscar speelde ook nog eens de combinatie van
het toernooi. Uitgerekend tegen Marcel!
Wit: Oscar Freriks (1533)
Zwart: Marcel Schuman (1554)
Locatie: Maasbracht, Open Midden-Limburgs kampioenschap
Stelling na 30… Dxb2

Wouter Smeets ontvangt zijn prijs

Zwart heeft enkele pionnetjes mee gesnoept op de damevleugel
en lijkt daardoor beter te staan. Hij moet dan wel even de witte
aanval overleven. De volgende zet komt als een donderslag bij
heldere hemel: 31. Dxe5!! Oscar offert het hele bord! Het is gelijk
uit. 31…Dxe5 32. Tg8+! Ook nog even de andere verdediger
uitschakelen. 32… Txg8 33. Pxf7#
1-0
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JEUGDHOEK
Sterke prestaties op NK E in Waalwijk
Traditioneel werd er tijdens het Paasweekend in Waalwijk weer
het NK voor de E-jeugd gespeeld. En al even traditioneel was SV
Leudal hierbij goed vertegenwoordigd. Deze keer waren het
Jesper Huibers en Charlotte Caris die de eer voor Leudal hoog
mochten houden. En met succes! Charlotte moest veelal spelen
tegen meisjes die op papier een stuk sterker waren dan haar.
Toch wist zij maar liefst vier punten te behalen!
Jesper stond na een vliegende start met 3 uit 4 midden tussen de
toppers. Daarna verloor hij echter een paar keer. Door in de
laatste twee ronden nog de twee volle punten te pakken wist hij
zelfs nog in de top-10 te eindigen. In de laatste ronde deed hij dit
zelfs nog met een onvervalste truc!
Wit: Sjors Keet
Zwart: Jesper Huibers
Locatie: Waalwijk, NK E
Stelling na 51. a7

Jesper Huibers in actie

Zwart is aan zet en staat eigenlijk verloren door de sterke witte
pionnen die al bijna bij de overkant zijn. Jesper schudt echter nog
een paar mooie zetten uit zijn mouw. 51...Kf6! haalt het vluchtveld
g5 voor de witte koning weg. 52.c6 (na 52. f5 staat wit nog steeds
beter) 52…Le6+ 53.Kh4? weer had wit 53. f5 moeten spelen, dan
was het waarschijnlijk remise geworden 53… Th3#
0–1
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CAPELLE LA GRANDE
Naomi de Ridder en Ruud van Meegen scoren in Cappelle La
Grande
Iets verder weg, dan onze 4 spelers in Maasbracht, waren twee
andere Leudallers op pad. Op het toernooi van Cappelle La
Grande in Frankrijk, één van de sterkst bezette toernooien ter
wereld! Met 600 spelers in één groep, waarvan maar liefst 200
titelhouders, is er de nodige uitdaging te vinden. Ruud van
Meegen en Naomi de Ridder speelden goed en wisten de nodige
slachtoffers te maken. Naomi speelde zelfs zo goed dat ze de
eerste prijs won voor spelers met een rating onder de 1500. Ruud
zijn hoogtepunt kwam toen hij tegen een heel sterke
damesmeester remise speelde. Er kwam wel wat geluk bij kijken.
Voor de damesmeester dan!
Wit: Ruud van Meegen 1865
Zwart: Vita Chuliviska 2335
Locatie: Cappelle La Grande
Commentaar: Ruud van Meegen
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 a6 5.Le3 Pc6 6.c3 Dc7 7.Pd2
Pf6 8.Ld3 Le7 9.0–0 0–0 10.f4 d6 11.Df3 Ld7 12.g4 Ik dacht
aanvallen maar, want mijn koning loopt geen gevaar omdat ik het
centrum heb 12...e5 13.Pxc6 Ik wou zo snel mogelijk aanvallen
13...bxc6 14.f5 h6 15.h4 d5 16.g5 Pxe4 17.Pxe4 dxe4 18.Dxe4
f6 19.gxh6 Kh7

20.Dg4 20.hxg7 Tg8 21.Kf2 Txg7 22.Tg1 Tag8 (22...Lf8 23.Tg6
Le8 24.Txf6 Hier sta ik twee pionnen voor 24...Le7 25.Th6+)
23.Df3 Le8 24.Tg6 Txg6 25.fxg6+ Kg7 26.h5 Dit is gewonnen voor
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mij 20...Tg8 21.Dg6+ 21.Kf2 gxh6 (21...e4 22.Lc4 gxh6 23.Lxg8+
Txg8 24.Dh3) 22.Dh5 Lf8 23.Tg1 21...Kh8 22.Kh1 Le8 23.Dg2
23.hxg7+ Txg7 24.Dh6+ Th7 Hier verlies ik dan m'n dame dus
daarom heb ik dat niet gespeeld 23...gxh6 24.De2 Kh7 25.Tg1
Lf7 26.Lc4 Ld5+ 27.Lxd5 cxd5 28.Dh5 Lf8 29.Txg8 Kxg8
30.Tg1+ Kh8

31.Dg6 31.Lxh6 Dh7 32.Dg6 Lxh6 en hier sta ik een stuk achter
(in plaats van 32. Dg6 is 32. Tg6! e4 33. Txf6 en wit staat
gewonnen door de dodelijke dreiging 34. Tf7! red.) 31...Dg7
32.Lxh6 Dxg6 33.Txg6 Lxh6 34.Txh6+ Kg7 35.Tg6+ Kf7 36.h5
d4 37.Kg1 37.h6 d3 (37...Td8 38.Tg7+ Kf8 39.Tg2 d3 40.Td2 e4
41.h7) 38.Tg7+ Kf8 39.Td7 37...Tb8 38.cxd4 exd4 39.Tg2 d3
40.Td2 Tg8+ nu verlies ik twee pionnen en zij een dus staat het
weer gelijk 41.Kf2 Tg5 42.Txd3 Txf5+ 43.Kg2 Txh5 44.b4 a5
45.Tb3 Tb5 46.bxa5 Txa5 47.a3 Ik had maar remise gevraagd
½–½

10

Naomi speelde een erg goede partij tegen een meisje dat al vaker
Frans jeugdkampioene is geworden:
Wit: Cecille Haussernot (1861)
Zwart: Naomi de Ridder (1344)
Toernooi: Cappelle la Grande
Stelling na 23. Lb2

23… Le3 24.Kg2 Lxf2! Zwart wint een pion, wit krijgt er wel ruime
compensatie voor terug. 25.Kxf2 Lxf5 26.Th1 Txh1 27.Txh1 Le4
28.Te1 Lc6 29.e6 f6 30.Lc1 Ke7 31.Lf4 Kd8 31...Td8! is een stuk
actiever. Zwart verliest wel de pion van c7, maar wint de pion van
a2 terug. En de zwarte toren staat dan eindelijk goed. 32.g5 fxg5
33.e7+?! 33.Lxg5+ Kc8 (33...Ke8? 34.Td1 g6 35.Td3! dreigt Th3
35...Kf8 36.e7+ Kf7 37.Td8 a5 38.e8D+! Lxe8 39.Txa8) 34.Kg3 en
wit staat duidelijk beter dankzij de vrijpion die al zo ver richting de
overkant staat.. 33...Ke8 34.Lxg5 Kf7 35.Kg3 Te8 36.Te2 Ld7
37.Th2 Kg6 38.Kf4 Kf7 39.Td2 Ke6 40.Te2+ Kd6 41.Td2+ Ke6
42.Te2+ Kd6 43.Th2 Ke6 44.a3 c6 Naomi zoekt het tegenspel
over de damevleugel. De witte vrijpion is nog steeds erg lastig.
45.Ke4 b5 46.cxb5 cxb5 47.Tc2 Kd6 48.Th2 Ke6 49.Th7 Kf7
50.Th2 Ke6 Drie keer dezelfde stelling. Hier had dus al remise
geclaimd mogen worden. 51.Kf4 c4 52.bxc4 bxc4 53.Ke4 Tc8
54.Kd4 La4 55.Te2+ Kd7 56.Ld2 Lb5 57.La5 c3 58.Te5 c2
59.Ld2 a6 60.Lg5 Ke8 61.Tf5 c1D 62.Tf8+ Kd7 63.Lxc1 Tc4+
64.Kd5 Kxe7 65.Tf1 Td4+ 66.Kxd4 Lxf1 In het overgebleven
ongelijke lopereindspel valt niet verder dan remise te komen. Dit
werd het dan ook op zet 74. Sowieso een heel goede prestatie van
Naomi.
½–½
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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 8 vragen Sjaak en Mat zich af of ze nog wel recht
hebben op een plaats in ons clubblad.
Sjaak: Zo Mat, wat kijk jij depressief. Problemen?
Mat: Nou, problemen. Zeg maar gerust een drama!
Sjaak: Een drama? Wat is er aan de hand dan?
Mat: Nou wist jij dat de leden van onze schaakclub geen van alle
internet hebben? Dat is toch een drama in deze tijd van het jaar?
Toch? Alles gaat toch tegenwoordig op de digitale snelweg. Maar
onze leden hebben geen van allen toegang?
Sjaak: Tsjonge, jonge, hoe kom je daar nou toch bij. Dat is toch
onzin Mat. De meeste van onze leden hebben wel internet.
Mat: Nou daar geloof ik niks van.
Sjaak: Jawel, iedereen heeft internet. Op enkele personen na. En
weet je welke dat zijn?
Mat: Nou?
Sjaak: Dat zijn die leden die in het onderwijs zitten! Vreemd hè?
Juist die personen die de jeugd moet leren over de toekomst,
hebben zelf geen e-mail adres. Dat is toch wel hoogst opmerkelijk.
Zouden Lei Silkens, Theo Daamen en Peter Maassen bang zijn
voor muizen?
Mat: Zou kunnen Sjaak. Maar van die overige leden betwijfel ik
toch of ze internet hebben. Hoe verklaar jij dan dat wij geen enkele
reactie meer krijgen op onze stellingen?
Sjaak: Inderdaad. Daar heb je een punt. Onze leden zijn wat dat
betreft niet in voor een discussie. Wij krijgen de laatste tijd geen
enkele reactie meer. Ik vraag mij af of we wel moeten doorgaan
zo!
Mat: Ja, inderdaad. Laten we die vraag maar eens stellen.
Sjaak: Moeten we doorgaan met de visie van Sjaak en Mat?
Mat: We voelen ons anders net die 2 oude mannetjes van de
muppet show: Waldorf en Statler?
Sjaak: Tsja, ben benieuwd of we nog reactie krijgen. Bij minder
dan 3 ben ik weg Mat. Ga ik vissen in plaats van schaken bij
Leudal!
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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!”
Zoals u heeft kunnen lezen won Wouter Smeets het Open
Midden-Limburgs Kampioenschap te Maasbracht. Hij stond
slechts één remise toe. Wouter walste over zijn tegenstanders
heen. Hij werd dan ook terecht winnaar.

Wouter Smeets langs geweest?
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OPMERKELIJKE ZAKEN
Terwijl Odysseus ten strijde trok tegen de Turken amuseerde zich
zijn overspelige vrouw Penelope met talrijke aanbidders. Die
minnaars waren blijkbaar met zovelen dat er wachttijden
ontstonden tot men aan de 'beurt' was. Tijdens die wachttijden
werd de tijd dood geslagen met het schaakspel. Dit zou de basis
kunnen zijn van een nieuwe vorm van een tweekamp: geestelijke
en fysieke in-of ontspanning. Een ideetje voor toekomstige
toernooi-organisatoren.
Terug naar toen. De uitvinder van het schaakspel zou volgens een
oude Griekse legende Palamedes zijn, de koning van Euboea.
Palamedes en Odysseus liggen voor Troje op de loer en ook zij
spelen een potje schaak tussen de actie door. En terwijl Odysseus
zijn paard grijpt om Pf3 te spelen weet hij plots hoe hij Troje moet
veroveren.
Misschien als hij de Dame gespeeld had waren ze met het
vrijheidsbeeld binnengevallen!
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PUZZEL

Carnavalsknaller
Het antwoord van deze puzzel was: 1….. De2+, 2 Dxe2, Txh7+ 3
Th3, Txh3+ 4 Kxh3, Pxf4 en zwart wint de dame terug en houdt
zo een stuk meer over. Er waren veel vele goede inzendingen. Na
loting kwam Lars Huibers als winnaar uit de bus. Lars de prijs
komt snel jouw kant op.

Voorjaarspuzzel
Een fragment uit de interne competitie deze keer. Alles lijkt te
winnen voor wit. Maar wat is hier het snelste? De redactie is vooral
benieuwd naar de inzendingen van Iwan Sentjens en Han
Wismans.
Antwoorden vóór 25 juni 2009 doorgeven aan: Raoul Lemmen,
Kloosterstraat 31, 6093 CT, Heythuysen, of e-mail:
oetdepen@svleudal.nl

15

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
Baetserveldsingel 25, 6088 HR Roggel, 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
Wedstrijdleider assistent-wedstrijdleider@svleudal.nl
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

