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VOORWOORD 
 
Schaakvrienden en vriendinnen,  
 
Het seizoen is al weer in volle gang. Ons eerste team heeft de 
eerste wedstrijd in de promotieklasse van Schaesberg  verloren. 
Het tweede team haalde ongelooflijk flink uit tegen ’t Stokpaardje. 
Met maar liefst 7,5 – 0,5 werden de schakers uit Maasbracht aan 
de kant geschoven.  
Het derde team speelde keurig gelijk tegen Schaesberg 3. 
 
De interne competitie is dit jaar erg spannend. Er zijn vele 
kanshebbers en dat maakt de competitie zeer aantrekkelijk. Meer 
hierover in dit nummer. 
 
Verder ook aandacht voor het Midden-Limburgse kampioenschap 
schaken voor de jeugd.  
 
Verder vindt u in dit nummer een kersverse nieuwe rubriek. Het 
interview. Als start is onze verslaggever op bezoek geweest bij de 
broertjes van Dael. Lees dit erg vermakelijke verslag. 
 
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. 
 
En het nieuws van deze editie: 
over precies 26 jaar zal onze schaakvereniging voor het eerst in 
haar bestaan een heuse WERELDKAMPIOEN leveren! Echt dit is 
geen grap. In 2036 zal een lid van onze vereniging bovenaan de 
wereldranglijst prijken. En als wereldkampioen schaken over de 
hele wereld SV Leudal bekend maken.  
Wie dit is? Dat leest u in dit nummer. Ik verklap nog niets. Lees het 
zelf. 
 
Ik wens u veel leesplezier, 
 
Uw voorzitter. 
Hans Kivits. 
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NIEUWS VAN EIGEN BODEM 

 
Jack Sonnemans prolongeert Arthur Hendrickx Trofee. 
 
Met de opening van het seizoen werd voor de negende maal om 
de Arthur Hendrickx trofee gestreden. Het officiële 
snelschaakkampioenschap van onze club. Aan deze editie deden 
21 personen mee verdeeld over 6 poules van 3 of 4 spelers. Na 
deze poule indeling speelden de nrs 1, de nrs 2, de nrs 3, etc. 
tegen elkaar. Uit de loting van de voorrondes kwamen al enkele 
sterke spelers bij elkaar in de poule. De seizoensopening ging al 
meteen knallend van start. Na het optrekken van de kruitdampen 
van de voorronde bleek dat in de eerste poule Han Wismans, 
Raoul Lemmen, Jack Sonnemans, Arthur Hendrickx, Leon van 
Duren en Coen Oosse de finalepoule vormden. 
Jack Sonnemans liet zien dat zijn titel van vorig jaar geen 
toevalstreffer bleek. Met klinkende overwinningen op Raoul, 
Arthur, Leon en Han was de laatste partij tegen Coen niet eens 
meer bepalend voor de einduitslag. Jack was al winnaar. Dat Coen 
deze wedstrijd nog won was leuk voor de statistieken. Maar Coen 
had al 1,5 punt verknoeid. Jack won de finalepoule met 4 uit 5. 
De titel en de trofee gaan dus weer voor een jaar mee naar 
Heibloem. 
 
Interne competitie spannender dan ooit 
 
Nee, deze titel is niet cynisch bedoeld. Uiteraard hebben we in het 
verleden ontelbare keren Arthur Hendrickx als clubkampioen 
gehad. Toen dat tijdperk doorbroken was, was Coen Oosse 
meerdere malen aan de beurt. Maar ja, Coen kan ook niet eeuwig 
clubkampioen blijven zo dacht men. En dus… werd Arthur het 
weer. Maar dit seizoen is alles anders. Iedereen blijkt te verslaan 
te zijn. Arthur won van Coen, Martijn Vossen won van Arthur, Jack 
Sonnemans won weer van Martijn en Coen won weer van Jack. 
Eén groot slagveld, waarbij we de outsiders Iwan Sentjens (liet een 
mooie kans tegen Arthur liggen) en Marcel Schuman nog niet eens 
hebben genoemd. Nu dus wel. Ook in de lagere groepen liggen de 
kandidaten al op de loer. De talenten Judith Hendrix en Oscar 
Freriks draaiden vorig seizoen al in de absolute top mee en ook 
van Ruud van Meegen wordt veel verwacht. Nu nog in de C-groep, 
samen met herintreder Jack Duijf. En dan hebben we good old 
Hans Kivits in de B-groep nog niet eens genoemd. Het is voor 
iedereen zaak om maar gauw periodekampioen te worden. Straks 
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is die kans er niet meer. Eén naam missen we nog. De winnaar 
van de Fons Peeters Trofee Frits Smeets. Een talent kun je hem 
niet meer noemen en ook het clubkampioenschap zal voor hem 
ver weg zijn, niettemin weet hij het de toppers aardig lastig te 
maken. Zoals in zijn partij voor de keizercompetitie tegen Ruud 
van Meegen. 
 
Wit: Frits Smeets (1331) 
Zwart: Ruud van Meegen (1918) 
Locatie: Buggenum, interne competitie 
 
1.e4 c5 2.Lc4 d6 3.Pc3 Pf6 4.Pf3 Pc6 5.d4 cxd4 6.Pxd4 g6 7.0–0 
Lg7 8.Lg5 0–0 9.Te1 a6 10.a3 Pg4 
 

 
 
11.Pe6?! 
Deze blokkadezet (onderbreekt de lijn van de loper van c8 naar 
het paard van g4) is erg creatief gespeeld! Alleen jammer dat 
zwart een weerlegging heeft. 
11...fxe6 
Maar dat is niet deze. Zwart kan groot voordeel behalen met: 
11...Lxe6 12.Lxe6 Pxf2! en alle lijnen (f1–f8, a1–h8, a7-g1) komen 
dodelijk in zwarts bezit. 
12.Dxg4 Pd4 
Nu staat wit goed, beter was 12...Db6 13.Lxe6+ Kh8 14.Le3 Dxb2 
waarna zwart gebruik kan maken van de lange diagonaal. 
13.Tad1 Kh8  
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14.e5! 
En de volgende blokkadezet! Deze keer zonder weerlegging. Wit 
staat duidelijk beter 
14...Lxe5 15.Txe5!? 
Ook na deze zet behoudt wit voordeel. Nog beter was 15.Txd4 
Db6 16.Txe5 (16.Td2?! Dxb2) 16...dxe5 17.Td2 Dxb2 en wit heeft 
niet alleen twee stukken voor een toren, maar staat ook veel beter 
in de ontwikkeling. 
15...Db6 
Nu kan alsnog de eerder genoemde stelling op het bord komen. 
Het alternatief was ook niet rooskleurig: 15...dxe5 16.Dg3 Dd6 
17.Pe4 en al wits stukken staan actief, terwijl vooral de zwarte 
loper (en daarmee ook de toren van a8) er niet uit kan komen. 
16.Txd4 dxe5 17.Le3? 
Maar dan moet wit wel gewoon even de toren weghalen naar d2. 
Het idee achter 17. Le3 is wel leuk bedacht maar heeft een klein 
nadeel. Het werkt niet. 
17...exd4 18.Lxd4+ e5! 
De enige redding. Wit wint wel nog een kwaliteit terug. 
19.Lxe5+ Tf6 20.Dd4 Dxd4 21.Lxd4 h5 22.Pd5 Kh7 23.Pxf6+ 
exf6 24.Lxf6 Lf5 
Met het loperpaar en de extra twee pionnen staat wit nog steeds 
iets beter. Dan zul je wel gauw de koning in het midden moeten 
zetten en zwarts' toren mag dan niet binnenkomen. 
25.Ld3 Lxd3 26.cxd3 Tf8 27.Le5 Kg8 28.h4? 
Maar nu komt de toren wel binnen. Zwart krijgt weer het overwicht. 
28...Kf7 29.d4 Ke6 30.Kf1 
En wit geeft op. Erg vroeg, maar het is inderdaad zwart die nu de 
gewonnen stelling heeft. Het plan is om de toren via c-lijn binnen te 
laten komen en de koning als stuk dan erbij te halen. 0–1 
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Leudal start met wisselend succes in de externe competitie. 
 
Schaesberg 2 – SV Leudal  5,5 – 2,5 
In de opening van het nieuwe seizoen in de promotieklasse kon 
Leudal in de uitwedstrijd tegen Schaesberg helaas geen punten 
pakken. Het werd een 5,5 - 2,5 nederlaag.  
Het had niet gehoeven omdat Arthur Hendrickx zijn partij weggaf 
en Martijn Vossen zelfs de winst liet liggen. Ook Raoul Lemmen 
greep behoorlijk mis en verloor zijn partij waar hij het gelijk had 
kunnen houden. Het had dus eigenlijk gewoon 4 - 4 moeten zijn. 
Alleen Hans Kivits wist te winnen. Al na 4 zetten behaalde Hans 
een kwaliteit voordeel en was de partij uit. 
 

 

 
 

Zie hier de stand na de 4e zet van wit. Hans speelde weer eens 
Pe4 in de Aljechin. Wie durft zoiets nou in de promotieklasse? Wel 
onze voorzitter dus. Na 3.d4, e6 speelde wit 4.f3 en dacht het 
paard te vangen na 4…,Pg5 en 5.h4. Hans sloeg hard toe met 
4…., Dh4+ en won daarmee een toren tegen een paard. 5.Ke2, 
Pg3+ waarna 6.hxg3 wordt beantwoord met 6…., Dxh1. 
 
Zijn tegenstander speelde nog door voor de vorm, maar Hans kon 
verder zijn partij rustig uitspelen. De overige (halve) punten 
kwamen op naam van Jan Broekhuis, Jack Sonnemans en Martijn 
Vossen. De jeugdige Judith Hendrix en Ruud van Meegen 
verloren. Zij het dat Ruud erg lang dapper door vocht maar 
uiteindelijk na ongeveer 5 uur spelen geen remise kon behalen. 
 
  



7 

Team 2 verplettert ’t Stokpaardje met 0,5 – 7,5 
Het tweede team walste over het Stokpaardje uit Maasbracht 
heen. De kampioen van vorig jaar van de 2e klasse wist helemaal 
geen enkele tegenstand te bieden aan onze reserves. In de 
vooruitgespeelde wedstrijd had Oscar Freriks de stand al op 0 - 1 
gebracht door een keurige overwinning op Ed Crombeen. De 
overige spelers Iwan Sentjens, Peter Metsemakers, Leon van 
Duren, en de jeugdigen Judith van Meegen en Remco Claessen 
wonnen overtuigend. Har Vossen had geen tegenstander en Henk 
van Meegen bood remise aan bij een 4 - 0 voorsprong om zo de 
teamoverwinning al veilig te stellen. Dit is een erg goede start voor 
ons tweede team die de bordpunten in de strijd voor klassebehoud 
erg goed kan gebruiken. De komende weken echter prijkt Leudal 2 
aan de kop van de ranglijst. 
 
Schaesberg 3 – SV Leudal 3 2 -2  
Het derde team tenslotte speelde keurig gelijk tegen Schaesberg 
3. Han en Chan Wismans verloren terwijl Frits Smeets en Peter 
Steuten wonnen. 
 
Bestuurslid Tineke bevallen van een gezonde zoon Stan. 
 
Op 10 september was het dan zover. Ons bestuurslid en 
jeugdinstructrice Tineke Levels-Linders beviel van een gezonde 
zoon Stan. Stan was echter wel een snelle jongen. Want eigenlijk 
had hij pas (volgens de officiële planning) een maandje later 
mogen komen. Hadden de ouders wellicht gehoopt op een 
geboorte op 10-10-10, nu werd het 10-9-10. 
Volgens de voorzitter wordt Stan later ongetwijfeld een erg goede 
snelschaker die menig tegenstander met zijn snelheid zal 
verrassen. 
Maar uiteindelijk is de geboortedag niet belangrijk. Het manneke is 
kerngezond en dat is volgens zijn kersverse vader Remko en 
trotse moeder Tineke het belangrijkste. 
 
Redactie Oet de Pen uitgebreid. 
 
Met ingang van dit seizoen is de redactie van Oet de Pen 
uitgebreid. Niemand minder dan Loek Schoenmakers is 
toegetreden tot de groep van samenstellers. Hiermee hoopt de 
redactie in elk geval de continuïteit te waarborgen. 
We wensen Loek veel succes toe in zijn rol als redactielid. 
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JEUGDHOEK 
 
Interne competitie jeugd 
 
Waar de strijd bij de volwassenen spannend is kan dat zeker 
gezegd worden van de jeugd. Naomi de Ridder domineerde vorig 
jaar het seizoen, maar is er deze jaargang niet meer bij. Zal 
Remco Claessen nu zijn kans zien om clubkampioen te worden? 
Of zal Judith van Meegen nu in de voetsporen van haar broer gaan 
treden. En wat kan Ashley Parren bijvoorbeeld na de vele 
progressie die zij vorig jaar heeft geboekt. Dit liet zij nog eens extra 
zien in een uitstekende partij tegen Ruben Damen. 
 
Wit: Ruben Damen 
Zwart: Ashley Parren 
Locatie: Haelen, interne competitie 
 
1.e4 e5 
Openingen die ontstaan na deze beginzetten noemen we "open 
spelen". 
2.Lc4 
Meestal gaan open spelen verder met 2.Pf3. Voorbeelden zijn de 
Spaanse opening die bij grootmeesters erg populair is, of de 
Italiaanse opening die op clubniveau vaak wordt gespeeld. Maar 
ook deze loperzet is zeker speelbaar. Vaak leidt dit zogenaamde 
"Loperspel" na verwisseling van een aantal zetten tot een opening 
die normaal na 2.Pf3 op het bord komt. Na 2.Pf3 staat de pion op 
e5 aangevallen en moet zwart dus verdedigen, meestal met Pc6. 
2...Pf6 
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De sterkste zet, die meteen het nadeel toont van 2.Lc4 ten 
opzichte van 2.Pf3. Zwart hoeft e5 nu niet te verdedigen en kan 
zelf e4 aanvallen. 
3.d3 
De meest rustige voortzetting. Het alternatief is: 
3.Pc3. 
Een gambiet: wit offert een pion om ontwikkelingsvoorsprong te 
krijgen. 
3…Pxe4 
Een schijnoffer: wit kan weliswaar het paard slaan, maar raakt zijn 
voorsprong direct weer kwijt door een dubbele aanval met een 
pion. 
4.Dh5 
De gebruikelijke voortzetting. Wit blijft een pion achter maar heeft 
meer stukken in het spel en dreigt nu mat in één. Na 4.Pxe4 d5 
winst zwart int het stuk terug en houdt een pion in het centrum. 
Deze variant is daarom gunstig voor zwart. 
4...Pd6 
De enige zet om f7 te verdedigen en de pion voorsprong te 
behouden. 
5.Lb3 Pc6 
Wit houdt enige ontwikkelingsvoorsprong omdat het zwarte paard 
op d6 de eigen stukken in de weg staat. De d-pion kan niet spelen 
en daardoor kan zwart de loper op c8 moeilijk in het spel brengen. 
Toch is het voor wit moeilijk om voldoende compensatie te krijgen 
voor de geofferde pion. Als zwart nauwkeurig verdedigt komt hij in 
het voordeel. Deze opening wordt daarom op het hoogste niveau 
niet meer gespeeld, maar voor clubschakers kan zij prima als 
verrassingswapen dienen, vooral in snelschaakpartijen. 
3...Lc5 4.Pf3 d6 5.Pc3 Pc6 
Met verwisseling van een aantal zetten is het Loperspel 
overgegaan in een rustige variant van de Italiaanse opening. 
6.b3?! 
Wit wil de loper naar b2 spelen. Het ontwikkelen van een loper 
naar b2 of g2 (voor zwart b7 of g7) wordt "fianchetto" genoemd. Dit 
komt vaak voor in gesloten spelen of flankspelen. De loper staat 
tamelijk veilig maar kan toch heel actief worden als de diagonaal 
a1-h8 open gaat. 
Maar in open spelen is het belangrijk om alle stukken zo snel 
mogelijk in het spel te brengen, zonder tijd te verliezen met een 
extra pionzet. De loper van c1 wordt vaak ontwikkeld naar g5, 
vooral om het paard op f6 te pennen, en soms naar e3 om de 
actieve zwarte loper op c5 te neutraliseren. Fianchetto is in open 
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spelen meestal niet zo effectief. En het opspelen van de b-pion 
heeft nog een nadeel dat later aan het licht zal komen. 
6… Lg4 
 

 
 
Een goede zet. Het paard op f3 staat nu gepend en zwart dreigt 
....Pd4. 
7.De2? 
De eerste echte fout, en eigenlijk de enige in de hele partij. Wit 
overziet de dreiging. Na 7.Lb5 of 7.Pa4 met aanval op Lc5 was er 
nog niet veel aan de hand geweest. 
7...Pd4 8.Dd1 
De enige zet. Andere damezetten zouden meteen verliezen: 
A) 8.De3?? Pxc2+ met damewinst. 
B) 8.Dd2? Lxf3 en wit kan niet terugnemen op f3 vanwege ...Pxf3+ 
met damewinst. 
C) 8.Df1? Pxc2+ met torenwinst. 
Wit heeft nu echter twee zetten verspeeld en zwart heeft duidelijk 
een voorsprong in ontwikkeling gekregen. 
8...Pxf3+ 9.gxf3 Lh3 
Geen slechte zet, maar de volgende alternatieven waren iets 
sterker: 
9...Ld4 10.Ld2 Lh5 of 10...Ld7 
9...Lh5 houdt de pion of f3 in een penning. 
De partijzet verhindert de rochade maar die was voor wit toch al 
niet zo aantrekkelijk vanwege de gehavende pionnenstructuur op 
de koningsvleugel. 
10.Le3 
Wit had de stand weer nagenoeg gelijk kunnen trekken met 
10.Pa4! c6 11.Pxc5 Da5+ 12.Dd2 Dxc5 13.Lb2 (of 13.Dg5 ). 
10...Lb4 
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Hier blijkt het nadeel van 6.b3. Het paard is de natuurlijke dekking 
van de pion op b2 kwijt. Wit moet weer een extra zet doen om het 
paard te verdedigen. 
11.Ld2 c6! 
Een sterke zet met een dubbele dreiging: ...d5 met insluiting van 
de loper op c4 en ...Da5 waarna het paard op c3 voor de tweede 
maal wordt aangevallen. Zwart staat nu duidelijk beter. 
12.d4 
Waarschijnlijk de beste verdediging. 
12…exd4 13.Pe2 Lxd2+ 
Geen slechte zet, maar toch had zwart beter de lopers nog even 
op het bord kunnen houden met 13...Lc5 of 13...La3. Nu kan wit 
zich enigszins bevrijden. 14.Dxd2 c5 
Een wat passieve zet die wit de gelegenheid geeft om zich verder 
te bevrijden, al houdt zwart enig voordeel. Beter was 14...d5 om 
het initiatief te behouden. Na 15.exd5 b5 16.Ld3 Dxd5 staat zwart 
duidelijk beter vanwege de zwakke witte pionnenstructuur op de 
koningsvleugel. Maar er is nog een lange weg te gaan om dit 
voordeel in winst om te zetten. 
 

 
 
15.Pf4 
Mist de beste voortzetting. Met 15.Tg1! kon wit meer tegenspel 
krijgen. 
A) 15...0-0? 16.Dh6! (met dubbele aanval op de loper en het 
matveld g7) 16…Lg4 De enige verdediging en tevens een 
gevaarlijke valstrik. 17.Dg5! (17.fxg4?? gxh6) 17...h6 18.Df4. Wit 
heeft zich bevrijd en het staat ongeveer gelijk. 
B) 15...g6 16.c3 dxc3 17.Pxc3 en zwart heeft nog maar een klein 
voordeel. 
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C) 15...d5 16.exd5 g6 17.Dh6 Lf5 18.0-0-0, eveneens met nog 
slechts een klein voordeel voor zwart. 
15...Ld7 16.Tg1 
Nog steeds sterk, maar nu niet meer voldoende om de stelling in 
evenwicht te brengen. Zwart kan hier gewoon rocheren omdat Dh6 
niet meer mogelijk is. 
16…0-0 
Goed gezien. Wit kan geen directe dreiging tegen de zwarte 
koning creëren, ondanks de open g-lijn voor de toren. 
17.Pd5 
Te prefereren was de voortzetting 17.c3 b5 18.Le2 dxc3 19.Dxd6 
waarna zwart weliswaar nog steeds iets beter staat, maar wit meer 
kans heeft op tegenspel. 
17...b5 18.Ld3 
Ook na de alternatieven houdt zwart voordeel: 
A) 18.Txg7+ Kxg7 19.Dg5+ Kh8 20.Pxf6 Tg8 21.Dxg8+ Dxg8 
22.Pxg8 Txg8 23.Lf1 Tg1 en zwart heeft groot voordeel. 
B) 18.Dg5 Pe8 19.Pe7+ Kh8 20.Ld5 h6 21.Dg3 Tb8 22.Pc6 Lxc6 
23.Lxc6 Tg8. Ook hier is zwart duidelijk in het voordeel. 
18...Pxd5 19.exd5 De7+ 
Iets directer was 19...Te8+ 20.Kd1 Df6 maar de partijvoortzetting is 
ook goed. 
20.Kd1 Df6 
 

 
 
21.Tg3 
Het eindspel dat ontstaat na 21.Dg5 Dxg5 (maar vooral niet 
21...Dxf3+?? 22.Le2 en zwart verliest de dame of gaat mat op g7) 
22.Txg5 is ook gewonnen voor zwart. 
21...Tfe8 22.a4 b4 
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Houdt de damevleugel gesloten. Maar het creëren van een open 
lijn met 22...bxa4 23.bxa4 Tab8 had zwart nog meer positioneel 
voordeel opgeleverd. 
23.Kc1 Te5 
Een sterke zet die heel flexibel is. Zwart kan de torens 
verdubbelen op de e-lijn of de toren naar de h-lijn spelen. 
24.Kb2 Tae8 
Geen goed idee was 24...Txd5? omdat dan een röntgenaanval 
volgt met 25.Le4. 
25.Lc4 
 

 
 
25…Tf5 
Voldoende voor de winst, maar heel sterk was hier 25...d3! met de 
dodelijke dreiging …Te2+. Na 26.Ka2 Te2 27.Dxd3 Txf2 stort de 
witte stelling in. Er is geen verdediging tegen dreigingen als 
…Txh2 en …Lf5. 
26.Ka2 Txf3 
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27.Tg2? 
Taaier was 27.Tag1 Txg3 (maar niet 27...Txf2?? waarna wit 
profiteert van de overbelasting van de zwarte dame met 28.Txg7+! 
Kf8 29.Tg8+ Ke7 30.Te1+ Kd8 31.Texe8+ Lxe8 en nu de dubbele 
aanval 32.De1. Na 32…Txc2+ 33.Kb1 De7 34.Dxe7+ Kxe7 
35.Kxc2 wint wit.) 28.hxg3. Uiteraard is dit nog steeds gewonnen 
voor zwart dankzij de voorsprong van twee pionnen. Maar de witte 
pionnenstructuur op de koningsvleugel is nu verbeterd, wat de 
winstvoering voor zwart lastiger maakt. 
27...Lh3 28.Te1! 
 

 
 
Feitelijk de enige zet, maar tevens een valstrik. Zwart moet goed 
op blijven letten; het kan nog altijd fout gaan. 
28…Te5 
Eveneens mogelijk was 28...Txe1 29.Dxe1 g6 (maar niet 
29...Lxg2?? 30.De8#). Deze laatste variant heeft zwart 
ongetwijfeld gezien en daarom op de 28e zet besloten geen enkele 
risico te nemen. 
29.Txe5 dxe5 30.Tg3 Txf2 
De strijd is beslist. 
31.Dg5 Dxg5 32.Txg5 f6 33.Tg3 Txc2+ 34.Kb1 Txh2 35.d6+ Kf8 
36.Tg1 g6 
en zo'n 20 zetten later mocht zwart een vol punt noteren. 0-1 
 
Een prima partij van beide spelers. Ruben maakte in de opening 
een fout maar bood daarna taai verzet. Vaak vond hij de beste 
verdediging en maakte de winst voor Ashley zeker niet eenvoudig. 
Een heel knappe prestatie van Ashley om het kleine voordeel dat 
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ze in de opening kreeg steeds verder uit te bouwen en zelf geen 
kansen weg te geven. Een sterk staaltje techniek. 
 
Ook Judith van Meegen liet zich tegen Ruben van haar beste 
schaakkant zien: 
 
Wit: Judith van Meegen 
Zwart: Ruben Damen 
Locatie: Haelen, interne competitie 
 
 

 
 
Ruben heeft zojuist 13...Tb8 gespeeld om de vervelend 
binnengedrongen toren van b7 weg te halen. Judith maakt het 
echter direct af. 
14. Txb8 Pxb8 15. exf6 en wit wint het stuk en later de partij 
 
Ruben had de pech dat hij deze sterke tegenstandsters in de 
eerste twee rondes tegenkwam. De twee nederlagen betekenen 
zeker niet dat hij kansloos is in de hoogste divisie, waarin hij vorig 
seizoen zijn debuut maakte. Integendeel, de derde ronde boekte 
Ruben een klinkende overwinning en hij is hard op weg een vaste 
waarde in de eredivisie te worden. 
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Een interessant eindspel ontstond in de partij tussen Pim 
Verstegen en Rens van Dael, gespeeld in de eerste divisie. Het 
vervolg is heel leerzaam omdat verschillende facetten van 
pionneneindspelen aan bod komen, zoals het vierkant, 
sleutelvelden en oppositie. 
 
Wit: Pim Verstegen 
Zwart: Rens van Dael 
Locatie: Haelen, interne competitie 
 

 
 
1.Kf5 
Het juiste winstplan. De h-pion kan niet promoveren maar omdat 
zwart deze eerst onschadelijk moet maken kan wit zijn koning 
sneller naar de damevleugel brengen. Door de a-pion te veroveren 
creëert wit een nieuwe vrijpion die wel kan promoveren. 
1…Kh7 2.Ke5 Kxh6 3.Kd5 Kg6 
Ook het offeren van de a-pion had voor zwart geen redding 
gebracht. Na 3...a3 4.bxa3 staat de zwarte koning buiten het 
vierkant, waarvan de diagonaal van a3 naar f8 loopt. Zwart komt 
dus te laat om de pion te stoppen, zoals ook blijkt uit het vervolg 
van deze variant. 4…Kg7 5.a4 De witte koning hoeft niet in te 
grijpen. Zwart komt toch te laat om de vrijpion tegen te houden. 
5…Kf8 6.a5 Ke8 7.a6 Kd8 8.a7 Kc7 9.a8D. 
4.Kc5 Kf6 5.Kb5 
Dit wint zeker maar 5.Kb4 was wat veiliger omdat wit dan op 5…a3 
had kunnen reageren met 6.Kxa3 Wit kan altijd een sleutelveld 
bereiken: de sleutelvelden van de b-pion zijn a4, b4 en c4. Als de 
koning op één van die velden kan komen is het eindspel 
gewonnen. 
 



17 

 
 
5...Ke7 
Interessant was 5...a3 omdat wit dan met een randpion wordt 
opgezadeld. Eindspelen met een randpion eindigen vaak in 
remise, maar in dit geval kan wit met zijn koning de zwarte koning 
afhouden zodat de pion ongehinderd naar de overkant kan lopen. 
6.bxa3 Ke7 Zwart moet proberen het promotieveld te bereiken. 
7.Kc6 Kd8 8.Kb7. Wit heeft de weg naar a8 voor de zwarte koning 
afgesneden. Nu kan de pion veilig de overkant bereiken. 8…Kd7 
9.a4 Kd6 10.a5 Kc5 11.a6 en wit wint. 
6.Kxa4 
De witte koning staat direct op een sleutelveld. Het eindspel is dus 
te winnen. 
6…Kd8 7.b4 
Enigszins gewaagd om nu al de pion op te spelen, maar het kan 
wel. De nieuwe sleutelvelden van de pion zijn a6, b6 en c6. Wit 
kan met zijn koning weer één van die velden bereiken dus het 
eindspel blijft gewonnen. 
7…Kc7 

 



18 

 
8.Ka5! 
De enige juiste zet. Wit heeft de zogenaamde "schuine oppositie": 
de koningen staan schuin tegenover elkaar met slechts één veld 
ertussen. Omdat zwart aan zet is moet hij wijken. 
8…Kb7 
Uiteraard gaat zwart op de lijn van de pion staan. 
9.b5?? 
Tot nu toe heeft wit het eindspel onberispelijk gespeeld, maar hier 
tast hij mis. Na deze fout had de partij in remise moeten eindigen. 
Correct was 9.Kb5. Vanuit de scheve oppositie heeft wit een 
normale oppositie bereikt: de koningen staan recht tegenover 
elkaar, zwart is aan zet en moet dus wijken. Na zowel 9…Ka7 
10.Kc6 als 9...Kc7 10.Ka6 staat de witte koning op een sleutelveld. 
9...Ka7 10.b6+ Kb7 11.Kb5 
 

 
 
9…Ka8?? 
Een fout die wit alsnog de overwinning schenkt. Correct was 
11...Kb8 12.Kc6 (of 12.Ka6 Ka8 13.b7+ Kb8 14.Kb6) 12...Kc8 
13.b7+ Kb8 14.Kb6 en het is pat, dus remise. 
12.Ka6 Kb8 13.b7 Kc7 14.Ka7 Kd6 
15.b8D+ 
En wit won dit eindspel. 1-0 
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Leudal hofleverancier Limburgs team op het Hutton-toernooi 
 
Het Hutton-toernooi is een jeugdtoernooi met een grote 
geschiedenis en een misschien nog wel grotere reputatie. Ieder 
jaar komen de verschillende schaakbonden tegen elkaar uit in 
deze competitie die je eigenlijk zelfs een soort officieel Nederlands 
Kampioenschap mag noemen. Dit jaar vond het Hutton-toernooi 
plaats in Helden. Om de hoek en dus een extra motivatie om je 
van de beste kant te laten zien. Als Limburg dan ook nog met een 
team meedoet waar maar liefst negen van de twintig spelers 
afkomstig van SV Leudal zijn, dan mag je best een beetje trots 
zijn. Judith Hendrix, Remco Claessen, Rick Thommassen, Ruud 
van Meegen, Naomi de Ridder, Judith van Meegen, Jesper 
Huibers, Ashley Parren en Rens van Dael werden gevraagd om de 
eer van Limburg op dit nationale toneel te verdedigen. En dat 
deden ze met verve. Rens haalde 50% met 2 uit 4, de beide 
Judiths, Ruud, Jesper en Ashley haalden 3 uit 5, maar het was 
Naomi die de kroon spande met een bijna perfecte score van 4 uit 
5. Chapeau! 
 
Midden-Limburgse kampioenschappen groot succes 
 
Maar liefst 25 jeugdschakers uit Midden-Limburg namen afgelopen 
zondag 17 oktober deel aan het gelijknamige jeugdkampioenschap 
georganiseerd door schaakvereniging Leudal. Een waarlijk hoog 
aantal. In Noord- en Zuid-Limburg worden geen 
kampioenschappen meer georganiseerd vanwege de te geringe 
belangstelling. Het jeugdschaken in Midden-Limburg daarentegen 
leeft volop. 
 
Naomi de Ridder kampioen in A/B categorie. 
In de A/B-categorie was Naomi de Ridder te sterk voor haar vier 
opponenten. Ze won alle partijen en werd daarmee terecht 
kampioen. Remco Claessen verloor alleen in de eerste ronde van 
Naomi en werd tweede en teamgenote Ashley Parren derde. 
Raoul Lemmen wou als wedstrijdleider wel even de bye opvullen. 
Had hij dat maar niet gedaan. Hij verloor en van Remco én van 
Naomi, wat hun nog meer terecht de ware kampioenen maakt. 
 
Luc Sol kampioen in C/D categorie. 
Charlotte Caris meisjeskampioene. In de C/D categorie was Luc 
Sol van Ultimo Vero uit Echt ongenaakbaar. Hij won alle negen 
partijen en werd overduidelijk kampioen. Tweede werd zijn team 
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genoot Kevin Buijsers met zeven punten. Ruben Damen van SV 
Leudal werd hier zeer knap derde met 6,5 punten. Charlotte Caris 
werd hier met vier punten meisjes kampioene. 
 

 
De C/D categorie aan het werk met aan de rechterzijde van de tafel van 

achter naar voren: Daan Kivits, Thomas Joon, Ruben Damen en Rens van 
Dael, op de voorgrond links Charlotte Caris. 

 
Emile Yi kampioen in E/F categorie. 
In de E/F categorie eindigden Emile Yi van Ultimo Vero en Kevin 
Guray van t Pionneke beide met 7,5 punten op een gedeelde 1e 
plaats. Volgens het reglement mag Emile zich kampioen noemen 
omdat hij meer punten met zwart had gescoord. Kevin werd dus 
2e. Brian Buijsers van Ultimo Vero en Dimitri ten Have van SV 
Leudal werden gedeeld 3e met elk 5,5 punten. Brian werd 3e, ook 
vanwege het aantal punten gescoord met zwart. 
 
Siem van Dael kampioen in H categorie. 
De grote winnaar van deze kampioenschappen was toch wel Siem 
van Dael van SV Leudal. Omdat hij de enige deelnemer was in zijn 
leeftijdscategorie was hij noodgedwongen ingedeeld bij de E/F 
categorie. Siem kwam, zag en overwon. Met een 100% score liet 
hij alle E/F spelers verbaasd en verbijsterd achter. 
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Tom Meeuwissen weer op de club! 
 
Hoera, Tom Meeuwissen is weer thuis. Onlangs heeft Tom de 
laatste chemo toegediend gekregen en mocht hij naar huis om 
daar de dip uit te zitten. Inmiddels is Tom zelfs weer aan het 
schaken bij onze club. Nog geen competitie maar zijn lessen 
probeert hij wel weer te volgen. En daar zijn we bijzonder blij mee, 
want ook de schaakclub heeft erg meegeleefd met Tom en zijn 
familie. 

 
Tom met een schilderij gemaakt door zijn zus Lara 

 
Natuurlijk zal Tom nu een lange periode tegemoet gaan met heel 
veel controles. Dat betekent ziekenhuis in en ziekenhuis uit. In 
Roermond en Nijmegen. Maar de grootste hobbel heeft Tom nu 
genomen. 
Of zoals we in het schaken zeggen: Tom heeft de eerste 
tijdscontrole doorstaan! Daarmee wensen wij Tom natuurlijk 
proficiat. Het lijkt erop dat hij de zware wedstrijd gaat winnen. Wij 
wensen hem daarbij ongelooflijk veel succes en sterkte. 
En natuurlijk vergeten wij niet zijn zus Lara en zijn ouders ook veel 
sterkte toe te wensen. De afgelopen maanden zijn erg moeilijk 
geweest en we zijn blij voor hen dat het naar omstandigheden met 
Tom redelijk goed gaat. 
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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 12 maakt Mat zich zorgen over het Nunhems 
schaaktoernooi. 
 
Mat: Sjaak, heb je de algemene ledenvergadering bijgewoond? 
Het schijnt dat het Nunhems toernooi noodgedwongen moet 
stoppen. Dat is toch vreselijk. 
Sjaak: Mat, dat is niet waar. Er is gezegd dat vanaf 2012 het 
toernooi niet meer op de huidige locatie kan worden gehouden. 
Nunhems blijft wel sponsor. Dus het toernooi blijft behouden. Maak 
je geen zorgen. Er is al een commissie die op zoek is naar een 
nieuwe locatie. 
Mat: En denk je dat dat gaat lukken? Waar kun je ruim 100 
schakers onderbrengen in een zaal? 
Sjaak: Maak je niet ongerust die commissie komt daar wel uit. 
Mat: Ja, denk je? En denken ze ook aan voldoende 
parkeergelegenheid? 
Sjaak: Ook daar wordt aan gedacht! 
Mat: En de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Vele 
schakers komen van ver en met de trein of bus. 
Sjaak: Ook daar houdt de commissie rekening mee. 
Mat: En zorgen ze ook voor gratis koffie? 
Sjaak: De commissie neemt alles in haar overweging mee. 
Mat: En broodjes, en voldoende toiletten? 
Sjaak: Wordt voor gezorgd. 
Mat: Ik hoop dat Nunhems nog erg lang sponsor blijft Sjaak? 
Sjaak: Ja ik ook. 
Mat: Ja, maar ik bedoel, die schakers die komen echt niet voor het 
schaken hoor Sjaak! 
Sjaak: Hoe bedoel je? 
Mat: Ik bedoel, die schakers komen enkel en alleen maar voor die 
overheerlijke komkommers. Hèt jaarlijkse hoogtepunt van elke 
schaker in Zuid-Oost Nederland..…………………….. 
 
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. 
 
De Arthur Hendrickx trofee is de opening van elk nieuw seizoen. 
De winnaar van dit toernooitje mag zich voor een jaar lang de 
snelschaakkampioen van SV Leudal noemen. Afgelopen seizoen 
2009-2010 was het Jack Sonnemans die won. Dit jaar moest hij 
zijn titel verdedigen. En zie, Jack is blijkbaar een zeer snelle 
denker. Leeftijd speelt dus geen rol!! 
Jack prolongeerde zijn titel en mocht de trofee voor nog een jaar 
op zijn schoorsteenmantel zetten in Heibloem. 
 

 
 

Jack Sonnemans wederom snelschaakkampioen SV Leudal. 
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HET INTERVIEW 

 
Met Siem (6 jaar) en Rens van Dael (10 jaar) uit Reuver hebben 
we bij SV Leudal twee talentvolle spelers op de club. Beiden 
hebben zich vorig jaar op de Limburgse kampioenschappen 
kunnen plaatsen voor het Nederlands kampioenschap, waarbij 
Siem zelfs gedeeld zevende van Nederland werd. Ook bij de 
interne clubcompetitie wisten zij erg goed te scoren. Zo wist Rens 
de Theo Daamen-trofee te winnen voor.. Siem! Genoeg reden voor 
een interview dus met deze talentvolle Leudalspelers. In de pauze 
van het Midden-Limburgs Jeugdkampioenschap werd hen het 
hemd van het lijf gevraagd. 
 
Hoe zijn jullie eigenlijk met schaken begonnen? 
Rens: We waren een keer op de markt en ik zag daar een 
schaakbord staan. Ik vroeg me af wat het was, want het leek me 
wel spannend en toen zijn we daarmee begonnen. Dat was twee 
jaar geleden. 
Siem: Ik zag dat Rens deed schaken en toen wou ik daar ook mee 
beginnen. 
 

 
Rens en Siem van Dael tijdens het stappentoernooi in Blerick 

 

En wat vinden jullie dan het leukste toernooi waar jullie aan 
meegedaan hebben? 
Rens: Ik vond het stappentoernooi in Blerick wel erg cool. Daar 
waren heel moeilijke en uitdagende tegenstanders en dus 
spannende partijen. En uiteindelijk werd ik ook nog eerste! 
Siem: Dan moet ik even denken bij welke toernooien ik eerste ben 
geworden. Dan vooral het Limburgs Kampioenschap van twee jaar 
terug. 
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Wat is er dan zo leuk aan schaken? 
Siem: Ik vind gewoon alles er leuk aan. 
Rens: Het is vooral leuk omdat je je echt in moet spannen en dan 
plannen moet bedenken. 
Siem: Ja, ik bedenk ook altijd heel veel plannetjes. 
 
En hoe goed worden jullie dan? 
Siem: Ik ga later wereldkampioen worden. Dat is als ik 32 ben. 
Rens: Ik zou het vooral cool vinden als ik een keer naar het 
Europees Kampioenschap zou mogen. 
 
Van wie krijgen jullie nu les dan? 
Rens: We krijgen les van Han Wismans, die is wel leuk. Siem krijgt 
nog extra les van Boris Friessen. Verder krijgen we nog schaakles 
op school, maar dat is niet heel erg spannend. Dat is meer het 
niveau stap 1+. 
 
Komen er dan binnenkort nog spannende toernooien aan? 
Siem: Ja, de Limburgse Kampioenschappen! Ik wil daar eerste 
worden. 
Rens:  Ik hoop op een plaats bij de top-3. Ik zit nu in een hogere 
groep (D-categorie), dus het zal wel lastiger worden. 
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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 het meest aantal malen dat er achter elkaar geslagen 
wordt op hetzelfde veld. Natuurlijk komt het voor dat er in een partij 
afgeruild wordt. En dat er dan een aantal zetten lang een stuk of 
pion geslagen wordt. Maar dat dit allemaal op hetzelfde veld 
gebeurd is uitzonderlijk en al helemaal als dat maar liefst 12 maal 
achter elkaar geschiedt. Daar gaan we: 
 
In de partij tussen Weiss en Burschowsky in Oostenrijk in 1995 
gebeurde het ongelooflijke. Er werd maar liefst 12 maal achter 
elkaar op het veld g4 geslagen. Een record! 
 
 

 
 
37.hxg4, hxg4  
38.fxg4, Phxg4 
39.Phxg4, Pxg4 
40.Pxg4, Lxg4 
41.Lxg4 Dxg4 
42.Dxg4 Txg4 en 8 zetten later gaf wit op. 
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PUZZEL 
 

 Zomerkoninkje 
 

De vorige puzzel (zie boven) bleek foutief te zijn. De redactie dacht 
dat wit een stuk zou winnen. Echter de speler van deze partij wist 
ons te overtuigen dat dit niet waar is want na 1.e5 komt 1…,Pxb3 
2.exf6, Pxa1 3.fxg7, Pxc2+ 4.Dxc2, Kxg7 en zwart heeft een toren, 
loper en twee pionnen en wit heeft twee paarden en een loper. 
Daarom hebben we besloten geen prijs uit te reiken. Maar de 
inzenders van de zomerpuzzel dingen automatisch mee naar de 
prijs van de herfstkraker. Excuses voor het ontstane ongemak. 
 
Deze keer hebben we een iets makkelijkere puzzel. De vraag is 
simpel: Wit speelt en wint. 
 

 Herfstkraker. 
 
Antwoorden vóór 1 januari 2011 doorgeven aan een der 
redactieleden of e-mail: oetdepen@svleudal.nl 
Onder de goed inzenders wordt een leuke prijs verloot.  

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

CONTRIBUTIES 
Voor het seizoen 2010/2011 gelden de volgende contributies: 
- op 1 september 2010 jonger dan 19 jaar ........................ EURO 45,00 
- op 1 september 2010 19 jaar of ouder ........................... EURO 65,00 
 
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 
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