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VOORWOORD 
 
Schaakvrienden en vriendinnen, 
 
Het seizoen zit er alweer bijna op. Ons eerste team heeft zich 
middels een heuse Houdini-act in de allerlaatste ronde weten te 
ontworstelen aan degradatie. Een mooie prestatie. Uiteraard leest 
u in dit nummer daar meer over. 
 
Ook aandacht voor de interne competitie bij de senioren, waar 
Coen Oosse zich alweer geplaatst heeft voor de na-competitie. 
Maar ook Raoul Lemmen en Arthur Hendrickx zijn nog in de race 
om het clubkampioenschap. Zal het een van beide lukken om 
Coen beentje te lichten? 
Coen heeft inmiddels al wel de JP-trofee gewonnen en wil dus 
graag (net zoals vorig seizoen) de dubbel binnen halen. 
 
Bij de jeugd was de strijd om de Hans Kivits Cup ongemeen 
spannend. Zelfs zo spannend dat er een extra speeldag moest 
worden ingelast om middels een barage te winnaar te bepalen. 
 
Het familieschaak 2010 was ook een succes. Drukker bezocht dan 
ooit. En natuurlijk aandacht voor het 30e Nunhems toernooi, met 
daarbij ook alweer een record aantal deelnemers. 
 
In opmerkelijke zaken wordt de serie over opmerkelijke records in 
het schaken vervolgd. Leuke, opmerkelijke en bijzondere records.  
 
En lees wat Sjaak en Mat ons dit keer te melden hebben. Wilt u 
weten wat? Lees dan hun rubriek. 
Natuurlijk is er de puzzel. Doe mee en win een leuk prijzenpakket. 
 
U vindt dus een gevarieerd aanbod aan schaakonderwerpen in dit 
clubblad. Names het bestuur en de redactie van Oet de Pen wens 
ik u alvast een fijne vakantie. Geniet, en maak er iets moois van. 
Wij zien u dan uitgerust weer graag terug in september. Waar we 
met de Arthur Hendrickx trofee het nieuwe seizoen zullen starten. 
 
Uw voorzitter. 
Hans Kivits. 
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NIEUWS VAN EIGEN BODEM 

 
Sluwe vossen bij Leudal. 
Bij SV Leudal schaken inmiddels maar liefst drie generaties van de 
familie Vossen. Kleinzoon Martijn is nu alweer zo’n twaalf jaar lid 
van Leudal, maar niet lang daarna kwam ook opa Hub de 
gelederen van Leudal versterken met zijn jarenlange 
schaakervaring. En sinds dit jaar is het trio compleet. Vader Har 
Vossen speelde tot nu toe altijd correspondentieschaak, maar kon 
niet bij de rest van de familie achter blijven. Inmiddels is er een 
aardige strijd gaande wie zich nu de sterkste van de Vossen mag 
noemen, voorlopig gewonnen door Martijn die het erg goed doet in 
de B-poule. En ook al een gezamenlijke wedstrijd in het tweede 
heeft al plaats gevonden. Netjes naast elkaar op de borden zes, 
zeven en acht. Hieronder vind je een erg spannende partij tussen 
vader en zoon. Herstel, opa en vader. 
 

 

De Vossen van jong naar oud: Hub, Har en Martijn 

Har Vossen – Hub Vossen. 
1. Pc3 e6 2. e4 c5 3. f4 Pc6 4. Pf3 h6 Een kleine verzwakking. En 
daarbij tempoverlies in de opening. Wit probeert er gebruik van te 
maken door thematisch het centrum open te breken. 5. d4 cxd4 6. 
Pxd4 Pge7 7. Pdb5 d5 Zwart is welhaast verplicht om deze zet te 
doen, alhoewel het een pion voor wit oplevert. 8. exd5 Pxd5 9. 
Pxd5 exd5 10. Dxd5 a6 Natuurlijk niet terugslaan vanwege de 
dubbele aanval op c7. 11. Dxd8+ Kxd8 Wit staat een pion voor, 
maar zwart heeft de stukken beter ontwikkeld en heeft dan ook 
goede compensatie. 12. Pc3 Lf5 13. Ld3 Lxd3 14. cxd3 Lb4 15. 
Le3 Te8 16. Kd2 Nu heeft wit zich kunnen ontwikkelen, de koning 
uit de lijn van de toren kunnen halen en zijn eigen torens kunnen 
verbinden. Gecombineerd met een paar zwakke velden van zwart 
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(b6 en d6) heeft wit erg goed spel. 16...Kc7 17. Tac1 Tac8 18. a3 
Le7 19. Pa4 Kb8 20. The1 Lf6 21. b4 Pd4 22. Lxd4 Lxd4 23. 
Txe8 Txe8 24. Te1 Txe1 25. Kxe1 Nu ontstaat een lastig eindspel. 
De zwarte loper staat erg centraal, dus zijn er zeker goede remise 
kansen. 25... Kc7 26. Kd2 Lg1 27. h3 f5 28. Pc3 Kd6 29. Pe2 Lb6 
30. d4 Kd5 31. Kd3 g6 32. Pc3+ Kd6 33. d5 Iets te enthousiast. 
De pion zover vooruitgeschoven is eerder een zwakte dan een 
voordeel. Daarbij kon de pion op d4 de zwartveldige loper mooi 
blokkeren, terwijl deze nu binnen komt. 35...Lg1 34. Kc4 b5+ 35. 
Kd3 Lh2 36. Ke3 g5 37. fxg5 hxg5 38. g4 Lf4+ 39. Kd3 fxg4 40. 
hxg4 Le5 Zwart gaat de pion terugwinnen. Het resterende 
eindspel is remise. 41. Pe4+ Kxd5 42. Pxg5 Lb2 43. Kc2 Lxa3 
44. Kb3 Lc1 45. Pf7 Ke6 46. Pd8+ Kd7 47. Pb7 Kc6 48. Pc5 a5 
49. Pd3 a4+ Helaas hebben we dit gedeelte van de partij niet meer 
kunnen achterhalen. Onder druk van de tijd moest wit alsnog de 
koning neerleggen. 0-1 
 

Coen Oosse prolongeert JP-Trofee. 
In een mooie finale heeft Coen Oosse zijn bekertitel weten te 
prolongeren. Hij wist zijn 3 tegenstanders, te weten Jack 
Sonnemans, Hans Kivits en Artur Hendrickx allemaal te verslaan. 
Met een 100% score was Coen dan ook de terechte winnaar. 
Maar toch waren de wedstrijden niet zo eenvoudig als de uitslag 
doet vermoeden. 
In de eerste ronde speelde Coen met zwart tegen Jack 
Sonnemans. De openingswedstrijd was voor Coen, die in dit 
rapidtoernooi bewijst erg goed uit de voeten te kunnen met maar 
een half uur per persoon per partij. Op het andere bord versloeg 
Hans Kivits met zwart Arthur Hendrickx. Hans die vaak 
gambietopeningen hanteert offerde nu ook weer een pion in een 
mooi Budapest Gambiet. Hij kreeg daar actief spel voor terug, dat 
uiteindelijk tot winst leidde. 
In de tweede ronde zaten Coen en Hans tegenover elkaar. In een 
Italiaanse partij, kwam Hans met een iets betere stelling uit de 
opening. Een domme fout kostte hem een kwaliteit, waarna Coen 
de partij technisch keurig uitmaakte. 
Aan het andere bord wist Arthur met wit Jack Sonnemans te 
verslaan.  
In de derde allesbeslissende ronde speelde Coen tegen Arthur. Bij 
winst van Arthur zou Arthur nog kampioen kunnen worden. Zou 
ook Hans van Jack winnen dan waren er 3 spelers met 2 punten. 
Maar zo ver kwam het niet. 
In de wedstrijd tussen Jack en Hans werd het een open strijd met 
veel vuurwerk op het bord. Hans speelde vol op de aanval en ook 



5 

Jack schroomde niet de aanval te zoeken. Hans veroverde 2 
pionnen en had een toren op de 2e rij. Matdreigingen alom. Maar 
één klein foutje en Jack zag een mooi dameoffer dat leidde tot 
geforceerd mat in 2.  
Coen speelde erg secuur en wist in de partij tegen Arthur zijn 
tegenstander goed bij te houden. En naarmate de tijd verstreek 
nam Arthur meer en meer risico. En dat werd door Coen op 
tactische wijze keurig afgestraft. Coen won en prolongeerde 
daarmee zijn titel. En zo behaalt Coen na 2006 en 2009 voor de 
derde keer de bekerwinst. 
 
De eindstand JP-Trofee: 
1. Coen Oosse 3 – 3 
2. Hans Kivits 3 – 1 (met zwart gewonnen) 
3. Arthur Hendrickx 3 – 1 (onderlinge partij) 
4. Jack Sonnemans 3 – 1  
 
Strijd om clubkampioenschap senioren in volle gang. 
De interne competitie bij de volwassenen is ontzettend spannend 
geworden. Waar Coen Oosse de eerste twee periodes wist te 
winnen, was het de derde periode de beurt aan Raoul Lemmen. 
Coen Oosse degradeerde zelfs. En dat met 2,5 uit 5. Doordat 
Raoul zich terugtrok kon Coen alsnog meedoen in de vierde 
periode in de A-poule. In deze vierde periode was het de beurt aan 
Arthur Hendrickx om de periodetitel naar zich toe te trekken. De 
belangrijkste partij in de derde periode was die tussen Raoul en 
Coen, waarin Raoul in het eindspel de partij in zijn voordeel wist te 
beslissen: 

Raoul Lemmen – Coen Oosse, stelling na 35.cxd6 
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36. Txe5!? Nog niet direct winnend, maar door de twee pionnen 
op de zesde rij wordt het onzettend lastig verdedigen voor zwart. 
36...dxe5 37. d6 Het is al lastig om één pion te verdedigen die al 
zo ver gevorderd is, maar twee naast elkaar is al helemaal 
moeilijk. Daarbij zijn de beste verdedigers voor doorgebroken 
pionnen de lopers en de paarden en die heeft zwart niet meer. 
37...Te8 38. Lg5 Nu kan de witte loper meehelpen om de pionnen 
aan de overkant te krijgen. 38...Dc4 39. d7 Dxe6 40. dxe8=D 
Dxe8 Zwart moet een toren teruggeven om de pion niet te laten 
promoveren 41. Dg3 f4 42. Dg4 Dc6 43. Kh2 f3 44. Td2 Kg8 nu 
kan wit de toren en de dame afruilen en een winnend eindspel 
overhouden. Er zit niks anders op voor zwart dan op te geven. 45. 
Td8+ Kf7 46. Dd7+   1-0 

De laatste periodekampioen die mee mag doen om het 
clubkampioenschap is Arthur Hendrickx. Hij won knap van Coen 
Oosse en hoefde daarna alleen nog minimaal remise te spelen 
tegen Jack Sonnemans. Een eerste aanbod sloeg hij zelfs nog af, 
maar ook Jack wist hierna niet verder te komen dan een half punt. 
Of Coen, Arthur of Raoul de clubkampioen gaat worden is dus nog 
afwachten, maar de strijd is in ieder geval spannender dan ooit. 
Onder nog een eerdere partij van Arthur en Coen tegen elkaar: 
Arthur Hendrickx – Coen Oosse stelling na 29. Td7 

. 

Wit lijkt binnen te komen, maar heeft buiten de volgende zet van 
zwart gerekend. 29...Txb2+! 30. Lxb2 na een lichte verbazing over 
zwarts voorgaande zet binnen 5 seconden gespeeld. Maar dat 
mag bij Arthur nauwelijks een verrassing heten. 31...c3+ 31. Kd1 
Lxf1 32. Lc1 Dxg2 (32... Df2 33. Dc2 Dg1 en zwart verliest 
minimaal een toren). 33. Dxg2 Lxg2 34. Tc7 h5 35. Lg5 Ta8 36. 
Txc3 Txa2 Het eindspel dat overblijft is een kwestie van techniek. 
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En dat heeft Coen wel. 37. Tg3 Kh7 38. Ld2 Le4 39. Th3 Lg6 40. 
Ke1 f6 41. exf6 gxf6 42. Lc3 e5 43. Ld2 Kg7 44. Tb3 Kf7 45. 
Tb7+ Ke6 46. Tg7 Kf5 47. Tg8 h4 48. Th8 Ta4 49. Ke2 Lf7 50. 
Le1 Kg5 51. Tf8 Lh5+ 52. Kf2 Ta2+ 53. Kg1 f5 54. Tg8+ Lg6 55. 
Lb4 Ta6 56. Kh2 Kg4 57. Lc3 e4 58. Th8 Ta2+ 59. Kg1 h3 60. 
Th6 Lh5 61. Th7 h2+ 62. Kh1 Kg5 63. Ld2+ Kg4 64. Tg7+ Kf3 
(64... Kh3 geeft mat in 5). Dit is natuurlijk ook gewonnen. 65. Tg5 
Lg4 66. Le1 Ta1 67. Txg4           0-1 

 
Coen en Arthur komen elkaar straks weer tegen. 

 
Frits Smeets winnaar Paasschaak. 
Traditioneel wordt onder het genot van chocolade eitjes en 
hardgekookte eieren het Paasschaak gehouden. Ook dit jaar 
bestond het evenement uit het zogenaamde dubbelschaak. Dit jaar 
werd er besloten een indeling te maken via loting. Bij het 
dubbelschaak staan de tafels met schaakborden in een grote kring 
met evenveel spelers in de binnenring als buitenring, waarbij 
iedereen over twee rondes 2x tegen twee tegenstanders 
tegelijkertijd schaakt. 
Er deden in eerste instantie 20 schakers mee, Na de 1ste ronde 
haakte een speler wegens tijdgebrek af en Iwan stopte daarna 
vrijwillig zodat de 2e ronde met 18 spelers verder ging. De 
buitenring won de eerste ronde met vrij grote overmacht: 13 tegen 
7. Nadat de buitenringring voor de 2de ronde een aantal plaatsen 
opschoof won het opnieuw, ditmaal met 11,5 tegen 6,5  
Ruud van Meegen, Jack Duijf en Frits Smeets wisten alle 4 de 
partijen te winnen. 
Een keurige prestatie van met name Frits Smeets die hiermee het 
Paasschaak 2010 mede op zijn naam wist te schrijven.  
De paaseieren, zowel van chocolade als de hardgekookte versies, 
vonden gretig aftrek. 
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Externe competitie, Leudal I sluit sterkste seizoen ooit af in de 
middenmoot. 
Met een ware eindsprint van 2 uit 2 kon het eerste team van 
Leudal I een superseizoen afsluiten in de middenmoot. Op de 
slotdag werd met 5 – 3 gewonnen van mededegradatiekandidaat ’t 
Pionneke 2. Een vroege 0 – 2 achterstand werd na 6 uur spelen 
omgebogen in een mooie overwinning. In een eerdere ronde werd 
er heel mooi gewonnen van SV Voerendaal 3, toch één van de 
belangrijkste titelkandidaten. Waar eerst Arthur nog verloor op 
bord 1 werden vervolgens op alle borden punten gepakt. En dat 
met erg sterk spel. Zo moest Geert Gabriëls spelen tegen de 
Duitse Ingrid Voigt, één van de sterkste spelers uit de competitie.  
We komen er in na 13 zetten: 
Geert Gabriels – Ingrid Voigt stelling na 13...Dc7 

 

Zwart (Voigt) heeft zojuist Dc7 gespeeld. Haar intentie is om over 
de damevleugel aan te vallen. Geert heeft ondertussen zijn 
stukken zo actief mogelijk opgesteld en kijkt gevaarlijk naar de 
koningsvleugel. Ondanks dat Geert aanvallender staat met zijn 
stukken heeft hij ook wel wat probleempjes. De witte pionnen 
rondom het centrum zijn wat zwakjes en zullen dus ook de hele tijd 
in de gaten gehouden moeten worden. Niettemin zijn er alle 
ingrediënten voor een spannende partij aanwezig. 14. Lf4 Tad8 
15. P1h2 Pg6 16. Ld2 Lf8 17. h5 Pge7 18. h6 Pf5 19. hxg7 Lxg7 
het eerste doel is bereikt, de koningsstelling van zwart is open. 
Maar als wit er geen gebruik van kan maken, kijkt de zwartveldige 
loper wel heel gevaarlijk over het bord. 20. Lg5 wit richt zich op het 
zwakke veld f6 in de zwarte koningsstelling. 20...Pce7 21. Pg4 
Kh8 22. Lf6 h6 23. Lxg7+ Kxg7 24. Pf6 Th8 25. Ph5+ Kf8 26. g4 
Pd4 27. Pxd4 cxd4 28. Df3 Het is opvallend hoe makkelijk wit er 
door de koningsvleugel heen komt. Ondertussen heeft zwart geen 
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enkele vordering op de damevleugel kunnen maken. 28...Tg8 29. 
Tac1 Pc6 

 

En nu komt wit er in één keer aan alle kanten doorheen, de stelling 
is onhoudbaar geworden voor zwart. 30. Df4 dxc4 31. Txc4 Tc8 
32. Tec1 Dd7    1-0 

Strijbos winnaar 30e Nunhems schaaktoernooi. 
Maarten Strijbos uit Venlo is winnaar geworden van het 30e 
Nunhems schaaktoernooi van SV Leudal. Hij scoorde 6½ punten 
uit 7 partijen. Alleen titelverdediger Peter Schoeber uit Blerick wist 
Maarten op een remise te houden. Er namen 109 schakers deel 
aan dit toernooi. Dit is een evenaring van het record. Met deze 
opkomst is ongeveer het maximum bereikt van het aantal spelers. 
Het toernooi werd ook ditmaal gekenmerkt door een goede sfeer 
op een perfecte locatie op het terrein van Nunhems in Nunhem.  
De uitslagen:  
Poule A  1. M. Strijbos  2. P. Aben  3. E. Coenen  
Poule B  1. J. Cebula  2. P. van Dinteren  3. J. op de Laak  
Poule C 1. C. Oosse  2. E. Crombeen 3. J. Broekhuis  
Poule D  1. G. de Wit  2. J. Sonnemans  3. W. Schmitz  
Poule E  1. M. Hornix  2. E. Vrees  3. R. Wagemakers  
Poule F  1. F. Voets  2. L. van Duren  3. M. v.d. Sanden  
Poule G  1. M. Roesler  2. J. Krenning  3. J. Hinzen  
Poule H  1. F. Dupont  2. A. Hermus  3. W. van Dijck  
Poule I  1. P. Paridaans  2. P. Sonnemans  3. J. Verbruggen  
Poule J  1. L. Silkens  2. H. Rijs  3. T. van der Sluijs  
Poule K  1. R. Peusen  2. H. Oosterhagen  3. J. Abrahams  
Poule L  1. H. de Witte  2. J. Zonneveld  3. G. Eggebeen  
Poule M  1. P. Timmermans 2. G. Knoops  3. E. Kessels  
Poule N  1. D. Fiering  2. Y.F. Hu  3. B. Kusters 
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JEUGDHOEK 
 

Thriller in Hans Kivits-cup. 
De Hans Kivits-cup was dit jaar een ware thriller. Toch bleken er al 
gauw wat cracks die boven de rest van de groep uitstaken. Dit 
waren vooral Remco Claessen, Ashley Parren en Benjamin van 
der Laan. Nu won Benjamin van Remco, Remco van Ashley en 
Ashley van Benjamin. En voor de rest wonnen ze alles. Wat nu? 
Uiteindelijk werd er gekozen voor een rematch op de clubavond bij 
de volwassenen. In een bloedstollend gevecht kon Benjamin zijn 
goede stellingen tot twee keer toe niet afmaken, waardoor hij 
derde zou worden. Remco wist van Ashley te winnen en kon zo de 
Hans-Kivits Cup 2010 op zijn naam schrijven. Overigens waren zij 
niet de enigen die hier speelden voor de Hans Kivits-cup want in 
de tweede groep waren er ook al drie winnaars. Hierin was Glenn 
Parren de sterkste voor Damian Broens en Jeroen Gubbels. 
Alhoewel het weinig had gescheeld of Jeroen had van Glenn 
gewonnen. En dan had er wéér een rematch moeten komen. 
Remco en Glenn allebei gefeliciteerd! 
 
Jeugd NK's. 
Nu het weer zo hard richting de zomer loopt worden ook weer alle 
jeugd NK's gespeeld. Leudal is al jarenlang één van de sterkste 
jeugdschaakclubs van Limburg en dat valt ook wel af te zien aan 
de vele spelers die mee mogen doen aan deze NK's. Maar liefst 
10 deze keer! Hieronder zie je hun uitslagen, waarbij er bij gezegd 
moet worden dat het hier dus echt om de top van Nederland gaat 
waar tegen is gespeeld. 
 
Haarlem NK A t/m C-jeugd 
A-meisjes: Judith Hendrix 7de, 3 uit 9 
B-jeugd: Remco Claessen 25ste, 2,5 uit 9 
C-jeugd: Ruud van Meegen 8ste, 5,5 uit 9 
C-meisjes: Naomi de Ridder 13de, 4,5 uit 9 
 
Rijswijk NK D-jeugd: 
Meisjes: Judith van Meegen 12de, Ashley Parren 13de, beide 5 uit 9 
 
Waalwijk NK E-jeugd: 
Rens van Dael 33ste, 4 uit 9 
 
Op het moment van schrijven moeten Yulian de Ridder, Siem van 
Dael en Iva Huibers nog “hun” NK spelen op de Nationale 
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Pupillendag in Oosterhout. We wensen hen dan ook heel veel 
succes. 
 
PJKL Venlo. 
Het Persoonlijk Limburgs Jeugdkampioenschap (PJKL) in Venlo 
was wederom succesvol verlopen. In alle categorieën wist SV 
Leudal mee te doen om de prijzen. Hier zien we nog enkele mooie 
combinaties: 

 
Siem van Dael werd niet alleen eerste in de H-categorie,  

maar ook derde in het totaal klassement van de E-categorie! 

Ruud van Meegen speelde wederom een goed toernooi in de A-
groep. Net zoals het jaar ervoor speelde hij zijn sterkste partij 
tegen één van de topfavorieten, Thijmen Smith, die hij positioneel 
helemaal overspeelde. Het commentaar bij de partij is van Ruud 
zelf. 

Ruud van Meegen – Thijmen Smith 
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6. f4 ik dacht 
dat hij dat misschien niet kende of niet veel vanaf wist 6...e6 7. Le2 
Le7 8. Lf3 normaal gesproken wordt hier Le3 gespeeld 8...Dc7 9. 
Le3 Pbd7 10. Dd2 Pb6 11. b3 Bd7 12. Pd1 Ik wil c4 spelen alleen 
ik kan niet naar e2 met m'n c-lijn paard dus ik ga naar d1. 12...d5 
misschien kan hij hier beter met de pion naar e5 gaan 13. e5 Pe4 
14. Lxe4 dxe4 15. c4 Lc6 16. Pf2 Td8 hier had hij Pd7 moeten 
spelen en dan Pc5.  
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17. Da5 Nu win ik een pion. 17...Pd5 18. Dxc7 Lb4+ het was beter 
om niet nu schaak te zetten want ik wou de koning toch al daar 
neerzetten en de loper wordt dadelijk een aanvalsdoel. 19. Ke2 
Pxc7 20. Pxc6 bxc6 21. Pxe4 O-O 22. Thd1 misschien had ik 
eerst Lb6 ook kunnen doen maar dit is ook wel goed 22...Pa8 23. 
Pd6 f6 24. Td3 om a3 te doen 24...fxe5 25. fxe5 La3 26. Tb1 Hier 
had Thijmen nog maar 3 minuten of 2 minuten. 26...Lxd6 Dit is 
natuurlijk fout ik zorg dat dat paard nergens meer heen kan 27. 
exd6 Td7 28. c5 Tf5 29. Tc1 Kf7 29...Td5 30. Txd5 exd5 hij staat 
nog steeds een pion achter en ook wel een stuk omdat dat paard 
toch niks doet. 30. Tc4 Ik ga binnen komen op de 8ste of 7de rij 
30...Ke8 31. Ta4 Ta7 32. Tb4 Kd7 32...Td7 33. Tb8+ Td8 34. 
Txd8+ Kxd8 35. Td4 33. Tb8 a5 34. Tg8 Tf7 35. Lg5 hij had hier 
opgegeven maar zijn tijd was ook al op en deze stelling is 
helemaal verloren hij kan nog wel e5 doen maar dan komt Tf3. 1-0 
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Misschien wel de mooiste partij van het toernooi werd gespeeld 
door Naomi de Ridder tegen Roy Maessen in de C-groep: 

 

Naomi de Ridder – Roy Maessen  

1. e4 d5 2. exd5 Pf6 3. Lb5+ Ld7 4. Lc4 Lg4 5. f3 Lc8 6. Pc3 
Pbd7 7. Pge2 Pb6 8. Lb3 Pbxd5 9. Pxd5 Pxd5 10. O-O e5 11. 
Te1 Le6 12. d4! Wit heeft gerokeerd en zwarts koning staat nog in 
het midden. Wit heeft er dus alle belang bij dat het centrum open 
gaat. 12...f6 13. dxe5 fxe5 14. Pd4 Lc5 15. Txe5 Df6 16. Te4  
O-O-O Nu lijkt zwart zijn stelling op orde te hebben. Hij heeft lang 
kunnen rokeren en het witte paard op d4 staat zowel gepend door 
de loper op c5 als indirect door de toren op e8. Daarbij staat deze 
twee keer aangevallen en ook maar twee keer verdedigd. 17. Kh1 
Lf5 18. Pxf5 Pc3?! Dit lijkt goed voor zwart, maar het kan allemaal 
net voor Naomi. 19. Df1 Pxe4 20. fxe4 g6 Nu heeft wit zelfs twee 
stukken voor een toren gewonnen, maar is er weer een vervelende 
penning van het paard.  

 

21. Le3! (21. Pg3?! Dxg1 22. Pxg1 Td1 en zwart staat minimaal 
gelijk.) 21…Lxe3 22. Pxe3 nu kan de witte toren de laatste rij 
verdedigen. 22...Dxb2 23. Le6+ Kb8 24. Tb1 Dc3 25. Da6 Naomi 
speelt vol op de aanval, maar lijkt de volgende zet over het hoofd 
gezien te hebben. 
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25...Td1+?! Een prachtige zet, met het paard slaan mag niet, want 
dat blokkeert de toren van b1 en dan gaat wit mat op e1, maar als 
je met de toren slaat ben je de dame kwijt. Er zit echter niks 
anders op. 26. Txd1 bxa6 alleen was de 25ste zet van zwart toch 
niet zo heel goed. Hij staat wel een dame voor, maar moet deze nu 
terug gaan geven om mat te voorkomen! 27. Tb1+ Ka8 28. Pd5 
Dxc2 29. Pxc7+! Om het af te maken nog maar eens een 
schijnoffer van het paard erachter aan. Het kan niet op in deze 
partij! Dxc7 30. Ld5+ Db7 31. Txb7 Tc8 32. Tb1+     1-0 

 

 
Naomi de Ridder
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Familieschaak was weer een succes. 

 
Het traditionele familieschaak van Leudal was weer een gezellige 
aangelegenheid. Ruim 40 deelnemers beleefden vooral veel 
speelplezier aan deze schaakhappening. Hierbij was het resultaat 
niet belangrijk, hoewel het er soms fanatiek aan toe ging. 
Opmerkelijk was het niveau van de ouders. Dit werd flink 
onderschat. Het schaken blijkt ook bij de ouders van een behoorlijk 
niveau te zijn. Nadat de eerste ronde voltooid was, werd een 
indeling gemaakt voor een tweede ronde waarbij uiteraard vooral 
gekeken werd dat spelers van gelijke sterkte tegen elkaar uit 
zouden komen. Het werd een fanatieke strijd waarbij menige 
krachtterm soms niet ontbrak. Uiteindelijk werd de strijd tegen 12 
uur voltooid. Prijzen waren dit keer bij de jeugd voor Jens Wilms 
die opmerkelijk rustig speelt. Een spelstijl waar alle jeugdspelers 
een voorbeeld aan kunnen nemen. Bij de volwassenen ging de 
prijs naar dhr. Janssen die erg sportief maar ook sterk schaak 
speelde. Schaakvereniging Leudal mag terugzien op een geslaagd 
familieschaak. 
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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. 
In aflevering 11 gaat Sjaak misschien op Yoga. 
 
Sjaak: Mat, kun jij me uitleggen waarom bij aanvang van de 
clubavond het zo rustig is in het speellokaal? 
Mat: Oh dat komt door de Yoga groep. Die zijn zo rond 8 uur net 
bezig met hun afsluitende dyana. 
Sjaak: Dyana? 
Mat: Ja, Dyana. Dat betekent meditatie. En ze willen dan absoluut 
niet gestoord worden, en dus mogen de schakers dan ook niet de 
zaal betreden. 
Sjaak: En hoe komen wij dan bij ons materiaal? Want om daar bij 
te komen zullen we toch wel door die zaal moeten. 
Mat: Het materiaal wordt door de beheerder al van te voren 
klaargezet. Geen probleem dus. Zo verstoren wij hun Shanta niet. 
Sjaak: Shanta? 
Mat: Ja Shanta. Dat betekent rust. 
Sjaak: Maar hoe weet de beheerder nu welk materiaal wij nodig 
hebben? 
Mat: Dat is toch gewoon een aantal borden, stukken en klokken. 
Lijkt me niet zo ingewikkeld. 
Sjaak: Nou, en als we moeten loten voor de indeling van de beker. 
Dan missen we het blikje met de papiertjes. En als we het 
wedstrijdreglement nodig hebben? Of de klapper met clubbladen 
die we willen inzien? Of schaakboeken? Of iemand heeft geen 
notitieboekje meer en wil er eentje kopen. Wat dan? 
Mat: Maak je niet zo druk Sjaak. In dat geval kunnen we nog altijd 
buitenom mocht dat nodig zijn. Via de buitendeur kunnen we altijd 
nog in het materiaalhok. 
Sjaak: Is me wat moois. Door de regen en kou? In het donker? 
Mat: Beheers je raudra een beetje Sjaak. 
Sjaak: Raudra? Praat niet zo gek man. 
Mat: Raudra is boosheid. Leer die beheersen Sjaak. Jij kunt nog 
veel leren van Yoga. Misschien is er voor jou nog wel een plaatsje 
vrij op dinsdagavond bij de Yogaclub..…………………….. 
 
Uiteraard mag u ook reageren op de visie van Sjaak en Mat. Dat 
kan door uw reactie te sturen aan sjaakmat@svleudal.nl 
 

mailto:sjaakmat@svleudal.nl
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SCHAAKMOTIEVEN 
 

Hieronder ziet u een mooie schaakcartoon die betrekking heeft op 
een gebeurtenis binnen onze vereniging. 
 

 
 

Familieschaak 2010: Oud tegen jong weer een groot succes. 
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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 de langst symmetrisch gespeelde 
partij ooit. Daar gaan we: 
 
In de partij tussen Rotlevi en Eljaschoff (St.Petersburg) gespeeld in 
1909, alweer meer dan 100 jaar geleden, bleef Eljaschoff maar 
liefst 16 zetten lang exact dezelfde zetten spelen als wit.  
Deze spiegelbeeldpartij werd uiteindelijk remise. Een waarlijk 
vreemd record. 

 

Rotlevi - Eljaschoff, St. Petersburg 1909  

1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pc3 Pc6 4.Lb5 Lb4 5.O-O O-O 6.d3 d6 
7.Lxc6 Lxc3 8.Lxb7 Lxb2 9.Lxa8 Lxa1 10.Lg5 Lg4 11.Dxa1 
Dxa8 12.Lxf6 Lxf3 13.Lxg7 Lxg2 14.Lxf8 Lxf1 15.Dxf1 Dxf8 
16.Dg2+ Dg7 (zie diagram) ½-½ 
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PUZZEL 
 

 Kerstkraker 

De vorige puzzel (zie boven) bleek erg lastig te zijn. De juiste 
oplossing is: 49...exf3! waarna wit geen fatsoenlijk aftrekschaak 
heeft om alle dreigingen te voorkomen. Komt bij dat de witte 
koning nu compleet afgesneden staat. Een mogelijk vervolg is: 50. 
Lg3 Kd7 51. Tf1 La6 52. Tb1 Lc4 en wit kan niet meer voorkomen 
dat de loper op de lange diagonaal komt met onhoudbare promotie 
en matdreigingen. Uiteindelijk wist alleen schaaktrainer Han 
Wismans tot het juiste antwoord te komen.  
Deze keer hebben we een iets makkelijkere puzzel. Het is een 
partijfragment van één van onze Leudallers op het NK. We 
verwachten dus toch wel minimaal één inzending.  
Stelling na 7...Pa5 

Zomerkoninkje 
De vraag is makkelijk: Wit wint minimaal een stuk. Hoe? 
Antwoorden vóór 8 februari 2010 doorgeven aan: Raoul Lemmen, 
Kloosterstraat 31, 6093 CT, Heythuysen, of e-mail: 
oetdepen@svleudal.nl 
  

mailto:oetdepen@svleudal.nl
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REDACTIE OET DE PEN 
Raoul Lemmen en Hans Kivits 
e-mail: oetdepen@svleudal.nl 
 

CONTRIBUTIES 
Voor het seizoen 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 Adres Tel. 
Senioren 
Spelen op dinsdagavond 

Gemeenschapshuis "De Roffert" 
Berikstraat 11, 6082 AM 
Buggenum 

0475-591280 

Junioren en Aspiranten 
Spelen op zondagmorgen 

Trefcentrum "Aldenghoor" 
Kasteellaan 7a, 6081 AN Haelen 

0475-592915 

 

EREVOORZITTER S.V. LEUDAL Theo Daamen  
ERELEDEN S.V. LEUDAL Giel Korsten 

Frans Meddens 
Jan Roumen 
Jac Willems 

 

WWW.SVLEUDAL.NL 
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