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

VOORWOORD
Schaakvrienden en vriendinnen,
Iets later dan u gewend bent, maar alweer een kers(t)vers nummer
van ons clubblad. Natuurlijk aandacht hierin voor onze 3 teams die
extern spelen. Ons vlaggenschip doet het uitstekend in de
promotieklasse. Met 3 matchpunten uit 3 wedstrijden ontlopen ze
voorlopig de 2 degradatieplaatsen. Maar ze zijn nog lang niet
veilig, de competitie is nog niet halverwege.
Ook team 2 doet het goed en heeft handhaving in de 1e klasse
nog volledig in eigen hand. Team 3 staat halverwege de
competitie op een keurige 2e plaats.
Ook aandacht voor de interne competitie bij de senioren, waar
iedereen er op uit is om Coen beetje te lichten. Gaat het lukken?
Bij de jeugd is de strijd losgebarsten om de erfenis van Ruud van
Meegen. Wie wordt er de nieuwe jeugdkampioen of kampioene?
En we hebben er weer een bijzondere kampioene bij. Een
Nederlands kampioene rapidschaken bij de jeugd. Naomi de
Ridder wist in haar leeftijdscategorie bij de meisjes de titel in de
wacht te slepen.
In opmerkelijke zaken wordt een serie gestart over records in het
schaken. Leuke, opmerkelijke en bijzondere records.
Sjaak en Mat laten ons zien dat Leudal een eigen opmerkelijk
record heeft gevestigd. Wilt u weten welk? Lees dan hun rubriek.
En natuurlijk is er de puzzel. Doe mee en win een leuk
prijzenpakket.
Veel leesplezier en een gezegend kerstfeest en een zalig
Nieuwjaar.
Uw voorzitter.
Hans Kivits.
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NIEUWS VAN EIGEN BODEM
Externe clubcompetitie senioren weer van start: Teams SV
Leudal weten te verrassen!
Team 1
Het vlaggenschip van SV Leudal mag na de spectaculaire houdiniact van vorig jaar het nog een keer op het hoogste Limburgse
niveau proberen. Ook weer niet zo’n prettig vooruitzicht, want het
lijkt wel alsof alle tegenstanders ineens een stuk sterker zijn
geworden. Gelukkig heeft Leudal 1 zich daar ook op aangepast en
we mogen nu wel spreken van het sterkste Leudal-team in de
geschiedenis! Al deze mooie woorden ten spijt blijft Leudal 1 een
degradatiekandidaat en de nederlaag tegen de kampioensfavoriet
Geleen 1 was dan ook ingecalculeerd. Wat niet ingecalculeerd
was, was de ronde daarna waarin op spectaculaire wijze van zo’n
ander sterk team, DJC 2, gewonnen werd. Toegegeven, de 4,53,5 was niet helemaal verdiend (het had ook zo maar 2-6 kunnen
worden) maar het hebben van ijzersterke zenuwen is ook wat
waard zo blijkt. Teamcaptain Arthur Hendrickx zette maar weer
eens de toon door vanuit geslagen positie toch het punt binnen te
halen. Ook een mooie opsteker voor de rest van het team
natuurlijk:

Jack Thora – Arthur Hendrickx
Stelling na 34. Pe4+

Als iemand hier winstkansen heeft dan moet het wit toch wel zijn.
De tovertruc die Arthur nu uithaalt is of briljant, of bijzonder dom.
De redactie is er nog niet volledig over uit. Zonder zich ook maar
iets aan te trekken van alle mogelijkheden tot aftrekschaak loopt
de zwarte koning rechtstreeks naar de witte b-pion. Een don’t try
this at home lijkt hier toch op zijn minst op zijn plaats:
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34…Ke5?! 35.d4+ 35. Pc6+ Kf6 36. Pd5+ en de zwarte koning
wordt helemaal naar achter gedrongen. 35…Kd5 36.Pc5+? nu
wint wit de pion terug. Kc4 37.d5 Kxb4 38.Pd3+ Kc3 zwart had er
beter aan gedaan de d-pion op te geven. De zwarte b-pion is nu
gevaarlijker dan zijn witte tegenhanger op de d-lijn. 39.Pf4?? de
beslissende fout, maar inmiddels stond zwart in een paar zetten
ook al erg goed. Lxf4+ 40.Kxf4 Txg2 en op zet 53 is het punt
binnen voor SV Leudal 0–1
Goed voorbeeld doet goed volgen en langzaam maar zeker wisten
steeds meer Leudallers zich aan hun slechte posities te
onttrekken, totdat overwinningen van respectievelijk Ruud van
Meegen en Raoul Lemmen de matchpunten definitief veilig
stelden. Mooi meegenomen matchpunten overigens, want de strijd
tegen degradatie moet eigenlijk nog beginnen tegen de overige
concurrenten. Dan zal ook blijken wat deze overwinning waard is,
want je kunt het wel leuk doen tegen de toppers, juist tegen de
mededegradatiekandidaten vallen de slagen te slaan.
De derde ronde tegen Venlo werd een keurige 4-4 waardoor
Leudal nu toch al 3 matchpunten bijeen heeft weten te sprokkelen.
En met iets meer precisie had hier zelfs winst ingezeten. Want
zowel Geert Gabriëls als ook Hans Kivits liet in het eindspel de
winst glippen. Hierdoor mocht Venlo de handjes dichtknijpen. Al
met al toch een mooie start van ons eerste team.
Uit de eerste ronde nog een leuke partij van één van de nieuwe
team 1-spelers, Geert Gabriëls, tegen één van de sterke spelers
van Geleen I.

Leo Armino – Geert Gabriëls
Stelling na 9. Pbd2
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Geert vervolgt hier sterk met:
9…0–0–0! 10.d5 The8 11.Le2 Pxd5! 12.a3 De7 13.0–0 13. cxd5
Lxd5 14. Kf1 Lxf3 15. Lxf3 Dg5 en zwart staat ook gewonnen.
13…Pf4 14.Te1 Lg4 15.Lf1 Df6 16.Txe8 Txe8 17.Da4 Lxf3
18.Pxf3 Dxb2 19.Td1 Pe2+ 20.Lxe2 Txe2 21.c5 a6 22.Dh4 Dc2
23.Tf1 Dxc5 24.Dxh7 b5 25.Dxg7 Dxa3 26.Pd4 Pxd4 27.Dxd4
Te6 Zwart heeft zijn betere stelling erg goed doorgespeeld, met
het oog op zijn tijdnood besluit hij echter remise aan te bieden. ½–
½
Team 2
Het sprookje team 2 blijft maar voortduren. Een kleine terugblik.
Nog niet zo heel lang geleden was Leudal 2 een team dat
meedeed op de bodem van de LiSB-competitie in de derde klasse.
Toen er op knappe wijze promotie werd afgedwongen naar de
tweede klasse werd besloten dat dit nog lang niet genoeg was en
werd er binnen twee jaar doorgestoten naar klasse 1. Wie dacht
dat het daar op zou houden kwam bedrogen uit, want in het eerste
seizoen werd er vrolijk doorgestoten naar een bijzonder mooie
tweede plaats. Ook nu is er weer sterk gestart met twee
overwinningen uit de eerste twee ronden. Wel makkelijk, want het
lijkt er op dat als Leudal 1 een keer uit de promotieklasse
degradeert, team 2 deze plaats zo op kan vullen. Zover is het nog
lang niet, aangezien er nog behoorlijk wat sterke teams langs
mogen komen. En in de derde ronde was het meteen raak. Met
6½ - 1½ werd dik verloren tegen GESS. Met 4 matchpunten uit 3
ronden moeten we tevreden zijn want wie stiekem realistisch is
mag al lang blij, en vooral trots, zijn dat dit outsiderteam zich zo
sterk weet te handhaven in de eerste klasse van de LiSB.
Team 3
Team 3 is een ideale mix van aankomend talent en gevestigde
ervaring. Teamcaptain Han Wismans (inmiddels alweer begonnen
aan zijn derde schaakjeugd) mag zich zelfs tot beide rekenen. Ook
in de tweede ronde viel er weer een mooi debuut te bespeuren,
door een knappe remise van Judith van Meegen. Leudal 3 laat
zien dat zij aardig kan wedijveren met de overige concurrenten in
de poule en vaak ook voor een verrassing kan zorgen. Zoals in de
laatste ronde tegen Venlo 4. Met maar liefst 4 -0 werden de
Venlonaren opgerold. Daar had ons eerste team een voorbeeld
aan kunnen nemen. Een promotie zit er voor team 3 dit jaar
waarschijnlijk nog niet in, maar wie weet. wordt Leudal 3 dan wel
het nieuwe Leudal 2.
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SV Leudal-hyves
Ook SV Leudal gaat met de tijd mee. Naast de al langer
bestaande website (www.svleudal.nl) met daarop het laatste
nieuws heeft SV Leudal ook een eigen hyves! Daarop staan foto’s,
filmpjes en andere berichtjes, voor en door Leudal-leden. Kom
eens kijken op http://svleudal.hyves.nl. Als je je aanmeldt kun je
ook zelf foto’s en andere dingen toevoegen waardoor de hyves
nog leuker wordt!

Interne clubcompetitie senioren: Coen Oosse domineert
eerste periode
Sommige artikelen van Oet de Pen kunnen wel herhaald blijven
worden. Natuurlijk kunnen we hier apart schrijven dat Coen Oosse
de eerste periode van de interne clubcompetitie heeft gewonnen,
maar we kunnen dat natuurlijk net zo makkelijk van eerdere edities
van Oet de Pen overnemen. Het is toch iedere keer hetzelfde
verhaal. Deze keer ging het gelukkig wel iets lastiger, hoewel
Coen daar zelf zijn medewerking voor moest leveren. In de partij
tegen Iwan Sentjens kon Coen de winst binnenhalen toen een
dameoffer van Iwan zijn uitwerking miste. Coen zelf was het daar
echter niet mee eens en gaf stante pede op.
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Coen Oosse – Iwan Sentjens
Stelling na 27. Pc4

Coen staat hier een pion voor, maar Iwan is wel al met een paar
stukken de vijandige koningsstelling binnen gedrongen. Iwan komt
hier met het verbluffende 27…Dxg3!?? en Coen geeft gelijk op. 01 dus. Zonde, want het had toch mooier gestaan als je nog even
28. hxg3 h2+ op het bord laat komen, dat is op zich toch wel een
mooie mat om uit te laten voeren met zo’n dameoffer… En wie
weet kom je er dan wel achter dat het op dat moment helemaal
geen mat is! Wit kan op h2 zijn dame terugofferen en een stuk
voorblijven! Ook dan moet wit voorzichtig zijn: 29. Dxh2 Txh2 en
nu 30. Pxf3! Met 1-0, want na 30. Kxh2?? gaat het alsnog mat via
30…Th8+ 31. Kg1 Th1#.
Hierdoor bleef Coen achter bij die andere usual suspect, Arthur
Hendrickx, die het voor elkaar kreeg om maar een half punt tegen
Iwan te laten liggen. Iwan zelf had zo een mooie uitgangspositie
om mee te doen voor de periodetitel, maar besloot dat
bovenstaande uitslagen genoeg waren om in de A-poule te
kunnen blijven. Dat kan ook natuurlijk. Coen moest zodoende
winnen van Arthur om de periodetitel op te eisen en leek na een
zet of 18 duidelijk beter te staan. Arthur vond het echter tijd om er
maar eens een toren tegenaan te gooien en vervolgens ging Coen
over de rand van de afgrond.
Wit: Arthur Hendrickx
Zwart: Coen Oosse
Locatie: Buggenum, A-poule interne competitive
Datum: 10-11-2009
1.d4 d5 2.Pf3 Lf5 3.Lf4 e6 4.e3 Ld6 5.Lg3 Pf6 6.Pbd2 0–0 7.Ph4
Lg6 8.Pxg6 fxg6!? van jongs af aan leert iedereen om toch vooral
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van buiten naar binnen te slaan (dus met de h-pion). Coen
probeert zijn stelling wat scherper op te zetten en slaat juist met de
f-pion. Met een mooie open f-lijn tot gevolg. Daar tegenover staat
dat de pionnen nu niet meer netjes bij elkaar staan. Vooral de pion
van e6 lijkt nu zwak geworden. 9.Pf3 Pbd7 10.Ld3 De7 11.Pe5?
door deze zet wordt de structuur van wit minimaal net zo slecht als
die van zwart. Door de open lijnen staat zwart nu duidelijk beter.
Lxe5 12.dxe5 Ph5 13.f4 Pxg3 14.hxg3 Db4+ remise is niet goed
genoeg voor Coen, dus gaat hij voor een op het oog gevaarlijke
pionwinst. Op het eerste gezicht lijkt het wel oké voor zwart.
15.Ke2 Dxb2

Kort samengevat. Coen stond al beter en heeft er nu ook nog een
pion bij. Natuurlijk kan wit binnenkomen met Tb1, maar ook dan
blijft zwart een pion voor zonder er veel moeite voor te hoeven
doen. Zijn er dan nog andere mogelijkheden?!
16.Txh7!! blijkbaar wel! Arthur gooit de knuppel vol in het
hoenderhok. 16…Kxh7 17.Dh1+ Kg8 18.Lxg6 allemaal
gedwongen. Nu komt het op de verdedigingskunsten van Coen
aan. 18…Pf6 kiest er voor om een stuk terug te geven en een
vluchtveld voor de koning te krijgen. 18…Tfe8 (in principe met
hetzelfde concept) was iets beter geweest. 19.exf6 Txf6 20.Tb1
Dxa2 21.Dh7+ Kf8 22.Dh8+ mist hier dé kans van de wedstrijd:
22. Th1! waarna de witte toren veilig staat en zwart torenverlies
niet meer kan voorkomen. 22…Txg6 is nog het beste dat hij heeft.
22…Ke7 23.Dxg7+ Kd6 24.Dxf6 nu staat zwart weer beter. 24.
Txb7 Da6+ 25. Ld3 Dxb7 26. Dxf6 en het kan nog alle kanten op.
24…Dxb1 25.Ld3 Te8 26.Lg6 Te7 27.Dd4 en op zet 60 weet
Coen het punt en de periodetitel binnen te halen! 1-0
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Zo heeft Coen veilig de eerste periodetitel binnen wat toch een
geruststellend gevoel moet geven. Met de entree van Raoul
Lemmen en Jack Sonnemans in de A-poule zal het er allemaal
niet makkelijker op gaan worden.
Mooie scores in lagere poules waren er verder van Judith Hendrix
en Henk van Meegen die allebei de volle 100% in hun poule
haalden. Hou dat in de gaten voor de Fons Peeters-trofee.
Naomi de Ridder Nederlands kampioen
Naomi de Ridder was één van de
Leudalspelers die op 14 november op
de TU in Eindhoven meedeed aan het
Open
Nederlands
Kampioenschap
rapidschaak voor jeugd. In een zeer
sterk veld heeft Naomi lange tijd in de
top 10 gespeeld. Ze was vanaf ronde
drie het eerste meisje. Helaas volgde er
dipje in ronde 7 en 8, maar ze wist zich
te herpakken en het toernooi met een
winstpartij af te sluiten. Hierdoor
behaalde ze de titel ''Meisjeskampioen
Open NK Rapid 2009 Groep 1996', voor
enkele meisjestoppers als Myrre
Hortensius, Nilofar Sekandar en Emma de Vries. Het is voor de
eerste keer sinds jaren dat SV Leudal weer een Nederlands
kampioen in huis heeft.
Meisjes-/damestoernooi: Judith van Meegen blijft iedereen
voor.
Van Judith van Meegen ontvingen we een kort verslag van het
dames-/meisjestoernooi in Deurne. Te midden van 19 andere
dames waar ook verschillende volwassenen tussen speelden, wist
zij een knappe eerste plaats te halen.
Op 18 oktober 2009 was het dames-meisjes toernooi. Dat weer
voor de tweede keer georganiseerd is door SV Deurne. Er werden
5 rondes gespeeld van 25 minuten per persoon per partij. Omdat
Maud Cox en Judith van Meegen allebei na vier rondes nog 100 %
hadden moesten ze de laatste ronden tegen elkaar. Dat werd
remise. Daarom moest er nog een beslissingswedstrijd worden
gespeeld, van 10 minuten. Deze werd gewonnen door Judith.
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Het was een leuk en gezellig
deelneemster een prijs kreeg.

toernooi,

waarbij

elke

Uitslag Dames- en meisjestoernooi 17-10-2009 (aan kop)
1. Judith van Meegen Kessel
4,5 na beslissingswedstrijd
Maud Cox
Eindhoven 4,5
3. Ellen Meijer
Helmond
4,0
Kristy Bemmelmans Veldhoven 4,0
5. Yvon Meijer
Tilburg
3,0
Helene Vermeulen
Deurne
3,0
Maria Rahawadan
Venlo
3,0
Ilona Sanders
Nijmegen 3,0
Mary Nobelen
Gemert
3,0

De Leudalspeelsters Judith van Meegen en Maud Cox poseren
trots met hun prijs!
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JEUGDHOEK
Interne clubcompetitie jeugd: Wie wordt de opvolger van
Ruud van Meegen
Nu Ruud van Meegen niet meer intern bij de jeugd speelt (na een
fabelachtige score van maar liefst 16 uit 17) lijkt de weg geopend
voor een nieuwe clubkampioen. Als we zo kijken naar het lijstje
kanshebbers daarvoor, blijkt dat de eredivisie toch niet bepaald
aan kracht ingeboet is. We noemen zo maar even spelers als Lars
Huibers, Remco Claessen, Naomi de Ridder en Judith van
Meegen. De koning is dood. Leve de koning! Of de koningin zelfs,
want het lijkt er erg op dat Naomi de Ridder (toch al in supervorm),
deze periode naar haar toe gaat trekken. Onderstaand een mooie
partij tussen twee van de eerder genoemde cracks. Met een
stukoffer lijkt Lars Huibers de wedstrijd naar zich toe te trekken,
maar uiteindelijk weet Judith van Meegen zich net te verdedigen.
Wit: Judith van Meegen
Zwart: Lars Huibers
Locatie: Haelen, interne competitie eredivisie.
Datum: 1-11-2009
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Lb5 d6 5.0–0 Le7 6.d3 Lg4 7.Lg5
0–0 8.h3 Lh5 9.Lxc6 bxc6 10.De2 Tb8 11.b3 d5 12.g4 d4 13.Pa4
nu staat het paard wel heel erg treurig langs de kant van het bord,
beter was:13.gxh5 dxc3 14.Pxe5 en wit staat goed.

13...Pxg4! 14.Lxe7 Dxe7 15.hxg4 Lxg4 16.Kg2 h5 16...f5! is
beter, op die manier haal je de toren over de f-lijn erbij, zonder dat
wit er iets tegen kan doen. 17.Th1 h4 18.Tag1 Nu had wit uit de
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vervelende penning kunnen gaan, bijvoorbeeld met Te1. 18...Df6
19.Th2 h3+ 20.Kf1 Zwart wint het volle stuk terug en staat met zijn
aanval erg goed. Wit had beter haar toren op h3 kunnen offeren,
waarna er een spannende stelling overblijft. 20...Lxf3 21.Dd2
Lg2+ 22.Ke1 De witte toren van h2 staat wel erg afgezonderd en
kan daar ook niet zo maar weg komen. Ook het paard op a4 staat
erg buiten spel. Ondanks dat het bijna gelijk staat, staat zwart toch
wel erg goed. 22...Df3 23.Dg5 Df4 24.Dxf4 exf4 25.Ke2 f3+ Nu
kan de zwarte loper ook niet meer zo goed weg. Zwart had beter
andere stukken erbij kunnen halen. 26.Kd2 f5 27.Pc5 Tf7 28.Pe6
fxe4 29.Pg5

29…Tf5 29...e3+!! Dit tussenschaakje was winnend geweest. Als
wit zelf slaat kan zwart binnenkomen en met de f-pion naar de
overkant lopen, maar ook niet slaan ziet er vervelend uit: 30.Ke1
Tf5 31.Pxh3 (31.Pe4 Ta5 32.a4 Txa4!) 31...Th5 en zwart wint het
gepende paard. 30.Pxe4 Ondanks dat zwart nog steeds beter
staat lijkt wit haar verdediging op orde te hebben. Even later wordt
dan ook een remise overeengekomen. Een mogelijk winstplan is
om met de g-pion door te stoten. Als dan met de witte f-pion
geslagen wordt kan de eigen f-pion van zwart doorlopen naar de
overkant. Hiervoor moet eerst wel het paard door zwart
uitgeschakeld worden, wat nu op e4 een belangrijke verdediger
voor wit is. ½–½
Grappig trouwens, precies de woensdag ervoor stond op zet 13
bijna dezelfde stelling in de krant. In de partij Urbain Diarra
(HSDV1) – Jan Hendrikx (Postertoren) tijdens de Limburgse
clubcompetitie. Ook toen bleek het offer ook goed. Navraag bij
Lars leerde dat hij de partij niet in de krant had gezien en dit
12

correcte offer zelf achter het bord had verzonnen. Als hij wel de
schaakrubriek had gelezen, was in plaats van h5 (ook niet slecht),
vast het winnende f5! gespeeld, net zoals in de partij van Jan
Hendrikx gebeurde.

De stelling Diarra – Hendrikx links en de stelling van Meegen –
Huibers rechts. Zoek de verschillen. In beide gevallen werd met
13…Pxg4! geofferd en de rechterpartij vond plaats precies de
zondag nadat de linkerpartij in de krant had gestaan! Helaas ging
Lars net iets anders verder. Waar …f5 (door Hendrikx gespeeld)
de winst opleverde, kwam Lars niet verder dan remise.
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Midden-Limburgse kampioenschappen: Naomi de Ridder
scoort weer!
We mogen wel spreken dat het weekend van 14/15 november het
weekend van Naomi de Ridder was. Niet alleen wist zij
Nederlands meisjeskampioen te worden (zie hierboven), ook pakte
zij op grootse wijze de Midden-Limburgse titel. Nog vóór Remco
Claessen en Judith Hendrix. Toch geen koekenbakkers!
Op zondag 15 november werd in Haelen het Midden-Limburgs
kampioenschap schaken georganiseerd door Schaakvereniging
Leudal. Het aantal deelnemers was ongekend hoog. Maar liefst 28
schakers streden om de felbegeerde titels in de diverse
leeftijdscategorieën.
De A/B en de C categorie speelden bij elkaar in 1 competitie. In de
leeftijdscategorie A/B werd Remco Claessen verrassend 1e. Hij
wist Judith Hendrix in een rechtstreeks duel te verslaan. Hierdoor
bleef hij Judith een half puntje voor in de eindstand. Judith werd
wel kampioen bij de meisjes. Jeroen Timmermans werd
verrassend 3e.
In de C-categorie speelde kersvers Nederlands kampioene Naomi
de Ridder mee. Tijdens de Midden-Limburgse kampioenschappen
bevestigde ze de grote vorm waar ze in steekt. Ze werd
overtuigend 1e met 6,5 punten uit 7 wedstrijden. Zelfs Remco
Claessen wist ze te verslaan en ook Judith Hendrix kwam niet
verder dan remise. 2e In de C-categorie en kampioen bij de
jongens werd Damian Broens. Wing Kee Yiek werd knap 3e.
Eindstand categorie A/B/C:
1..Naomi de Ridder (C)
2..Remco Claessen (B)
3..Judith Hendrix (A)
4..Damian Broens C)
…Wing Kee Yiek (C)
…Jeroen Timmermans (A)
…Lisan Thommassen C)
8..Rick Thommassen (B)
9..Tom Meeuwissen C)
…Ruben Damen C)
…Thijs Kivits (B)
…Sebastiaan Hamminga (C)
13.Roy van Oeteren (C)
14.Erik van Lune (C)
15.Aron van der Broek (C)

6.5
6.0
5.5
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.0
1.0
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De D E/F en G/H categorie speelden ook bij elkaar in 1 competitie.
Bij de D-categorie werd Ashley Parren heel knap 1e met 10,5 punt
uit 11 wedstrijden. 2e En kampioen bij de jongens werd Luc Sol.
Kevin Buijsers werd in de D-categorie 3e. In de F-categorie werd
Yulian de Ridder kampioen, terwijl de G/H categorie een prooi
werd voor de sterk spelende Casper Kunowski. Brian Buijsers
werd hier 2e.
Eindstand categorie D/F/G/H
1..Ashley Parren (D)
2..Luc Sol (D)
3..Casper Kunowski (H)
…Kevin Buijsers (D)
…Pim Verstegen (D)
6..Yulian de Ridder (F)
7..Charlotte Caris (D)
…Ruben van der Broek (D)
…Bas Thommassen (D)
10.Justin Redman (D)
11.Sander Redman (D)
12.Nabila van der Veen (D)
….Brian Buijsers (G)

10.5
9.5
8.0
8.0
8.0
6.0
5.0
5.0
5.0
4.0
3.0
2.0
2.0
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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 reactie te sturen aan sjaakmat@svleudal.nl
In aflevering 10 bespreken Sjaak en Mat een opmerkelijke situatie
binnen onze vereniging.
Sjaak: Mat, heb je het al gehoord? Er is iets bijzonders aan de
hand bij Leudal!
Mat: Oh ja? Heeft Coen Oosse de periodetitel gemist?
Sjaak: Nee natuurlijk niet. Het is nog veel opmerkelijker.
Mat: Arthur Hendrickx heeft verloren door tijdsoverschrijding?
Sjaak: Kom kom Mat, niet overdrijven. In sprookjes geloven doen
we niet. Maar dit is iets wat je bij maar weinig sportverenigingen
tegen komt.
Mat: Je maakt me erg nieuwsgierig Sjaak.
Sjaak: Nou komt ie. Je weet dat bij ons zowel grootvader Huub
Vossen als kleinzoon Martijn Vossen spelen.
Mat: Ja natuurlijk. Martijn heeft bij de jeugd al diverse prijzen
gewonnen en Huub laat keer op keer zien dat hij niet voor niets
Vossen heet. Sluw als een vos haalt hij zijn overwinningen binnen.
Maar dat is toch geen opmerkelijk nieuws?
Sjaak: Nee, maar nu komt daar de derde generatie bij. Sinds de
start van de tweede periode doet ook Har Vossen zijn intrede bij
de schaakvereniging. Wij hebben nu dus zowel kleinzoon Martijn,
vader Har als grootvader Huub in de interne competitie. En dat is
toch wel opmerkelijk.
Mat: Dat is inderdaad opmerkelijk. Vader en zoon bij dezelfde club
is geen uitzondering. Vader en zoon in hetzelfde team wordt al
zeldzamer?
Sjaak: Inderdaad Mat, en bij ons zitten vader en zoon in dezelfde
poule. En grootvader speelt in een hogere poule.
Mat: Dat zal thuis de nodige discussies opleveren. Weet je
trouwens dat zowel Har als Martijn ervan dromen om ooit
clubkampioen te worden. Net als Huub!
Sjaak: Net als Huub? Die is toch geen clubkampioen?
Mat: Nee, die droomt er ook van ……………………..
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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 (of in dit geval zij) die de schoen past trekke hem aan!”

Naomi de Ridder: Nederlands kampioene rapidschaak.
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OPMERKELIJKE ZAKEN
In deze rubriek zullen we de komende edities van ons clubblad
enkele opmerkelijke records tonen. Leuk om te weten. Misschien
kunt u ze nog ooit eens gebruiken voor een feestavond, of als
onderwerp van een quiz. Ze zouden zo in het Guinness book of
records kunnen. Deze week onder andere de langste partij ooit en
de partij met de meeste zetten zonder iets te slaan. Daar gaan we:
Langste partij ooit: 269 zetten gespeeld in 1989 te Belgrado
tussen Nikolic en Arsovic. De partij eindige in remise. Hierbij dient
te worden opgemerkt dat wit vanaf zet 167 probeerde om met
toren en loper tegen toren de partij te winnen. Na ruim honderd
zetten berustte wit in remise.
Meest aantal zetten zonder iets te slaan:
In de partij tussen Rogoff en Williams in Stockholm 1969 werd pas
op de 94e zet de eerste pion geslagen. Er wordt beweerd
(bewijzen zijn er niet omdat na zet 106 niet meer genoteerd is) dat
deze partij pas na 221 zetten in remise eindigde. Hier hadden de
spelers natuurlijk ook na 50 zetten remise kunnen claimen
vanwege de 50-zetten regel. Dat had een hoop tijd gescheeld.
De langste partij gespeeld zonder een stuk of pion te slaan:
In de partij Nuber – Keckeisen gespeeld in 1994 te Mengen won
wit na 31 zetten zonder dat er ook maar iets van het bord geweest
is.

Na de laatste zet van wit 31.Df2-a2+, gaf zwart op
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PUZZEL

Zomerpuzzel
Het antwoord van deze puzzel is: 1.Kh6 en als zwart f3 speelt of
f5 volgt g6, g7 mat dus zwart moet nemen op g5. 1…,fxg5 2.f3,
g4 3.fxg4, f3 4.g5, f2 5.g6, f1 Dame 6.g7 en mat. Iwan Sentjens
heeft zich de kritiek van vorige keer aangetrokken en heeft wist nu
wel de juiste oplossing te vinden. Na loting kwam hij zelfs als
winnaar uit de bus.
In de onderstaande partij lijkt wit er goed voor te staan. Door de
slechte positie van de koning valt dit echter toch wat tegen. Hoe
maakt zwart hier gebruik van?

Kerstkraker
Antwoorden vóór 8 februari 2010 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 2009/2010 gelden de volgende contributies:
- op 1 september 2009 jonger dan 15 jaar ........................ EURO 39,00
- op 1 september 2009 jonger dan 19 jaar ........................ EURO 45,00
- op 1 september 2009 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
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