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VOORWOORD 
 
Schaakvrienden en vriendinnen,  
 
Ons clubblad wordt steeds beter van kwaliteit. En ook zijn er 
steeds meer onderwerpen. Het aantal pagina’s groeit elke editie 
weer opnieuw. Natuurlijk zijn we daar erg trots op. Maar adel 
verplicht. En men verwacht natuurlijk ook steeds meer. 
 
Deze keer aandacht voor onze nationale schaakvrijwilliger van 
2010 Arthur Hendrickx. In de rubriek het interview vertelt hij over 
hoe hij bij het schaken terecht kwam. 
 
Onze vriendschappelijke ontmoeting met HSDV uit Helden wordt 
ook belicht. Alles lijkt er op dat deze uitwisseling tot een jaarlijkse 
traditie gaat uitgroeien. 
 
En natuurlijk komen de Limburgse kampioenen bij de jeugd 
voorbij. Verder natuurlijk de interne competitie die dit jaar erg 
spannend is. Zowel bij de jeugd als bij de volwassenen. 
Verschillende partijen worden onder de loep genomen en van 
vakkundig commentaar voorzien, in de hoop dat eenieder er nog 
wat van opsteekt. 
 
In opmerkelijke zaken wordt de serie over opmerkelijke records in 
het schaken vervolgd. Dit keer gaat het over de rokade. 
 
Mat wil op schaakcursus maar alleen indien de groep groot 
genoeg is. Sjaak ziet dit anders. Het zou leuk zijn om te weten hoe 
u hierover denkt. Laat uw reactie weten aan de redactie. De 
bedoeling van Sjaak en Mat is dat er discussie wordt uitgelokt. Dus 
laat u horen! 
 
Verder vertrouwde rubrieken als de puzzel, schaakmotieven en 
nieuws van eigen bodem. 
 
Ik wens u veel leesplezier, 
 
Uw voorzitter. 
Hans Kivits. 
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ARTHUR HENDRICKX SCHAAKVRIJWILLIGER VAN 
NEDERLAND 2010. 

 
Tijdschrift Schaakmagazine van KNSB roept Arthur Hendrickx 
uit tot schaakvrijwilliger van Nederland 2010! 
 
De verkiezing vrijwilliger van het jaar wordt sinds 2003 
georganiseerd door het tijdschrift ''Schaakmagazine'' van de 
Koninklijke Nederlandse Schaak Bond KNSB om daarmee het 
belang van vrijwilligers te onderstrepen en als waardering voor het 
werk van deze mensen. Alle bij de KNSB (ruim 20.000 leden) 
aangesloten verenigingen kunnen elk jaar kandidaten nomineren. 
Een jury maakt uit de voorgedragen kandidaten een selectie en 
bepaalt wie er wordt uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Het 
gaat hierbij niet om een grote prijs; er is geen groot cadeau of 
geldbedrag aan verbonden. Deze verkiezing heeft alleen de 
intentie om een bijzondere vrijwilliger in de schijnwerpers te zetten. 
Voor het eerst is iemand uit Limburg verkozen: onze eigen Arthur 
Hendrickx. Op dinsdag 30 november werd Arthur in bijzijn van vele 
clubgenoten gehuldigd in het clublokaal van SV Leudal, 
gemeenschapshuis de Roffert in Buggenum. Het heuglijke nieuws 
werd medegedeeld door Frank Clevers als lid van de 
redactiecommissie van Schaakmagazine. 
Frank Clevers (tevens voorzitter LiSB) was zeer verheugd om de 
prijs Vrijwilliger van het jaar te mogen uitreiken aan Arthur 
Hendrickx. Hij overhandigde de winnaar een paar flessen rode wijn 
waar Arthur tijdens de gezellige donkere dagen ongetwijfeld wel 
een goede bestemming voor weet bij de kerstboom. Die flessen 
wijn werden verdubbeld, want SV Leudal bleek hetzelfde idee te 
hebben gehad om Arthur mee te verblijden. Ook van de vereniging 
kreeg Arthur dit geestrijke vocht zodat hij hiervoor voorlopig zelf 
niet naar de winkel hoeft. Tevens kreeg Arthur van zijn voorzitter 
van de LiSB 25 cd-roms van het stappenplan, die hij kan gebruiken 
in de jeugdopleiding van SV Leudal. Een grote prijs is er niet aan 
verbonden, zo werd in de toespraak toegelicht, want tenslotte is 
het vrijwilligers daar nooit om te doen. Ze doen hun werk pro deo. 
Wel is het fijn om waardering te krijgen. 
In de toespraak bij de bekendmaking werd Arthur gekenmerkt als 
een vrijwilliger die niet het hoogste woord voert, maar op 
bescheiden wijze achter de schermen heel veel werk verricht. Een 
typische vrijwilliger. Altijd bereid om te helpen. In de toespraak 
werd ook gememoreerd dat het misschien niet toevallig is dat juist 
SV Leudal een vrijwilliger van het jaar voortbrengt. Deze 
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vereniging is immers heel succesvol als een van de grootste 
verenigingen van Limburg en reeds 2x Limburgse club van het jaar 
en dat is alleen maar mogelijk dank zij een groot aantal 
vrijwilligers. Daar is Arthur er één van. De uitverkiezing tot 
nationaal vrijwilliger van het jaar is derhalve een beloning voor de 
SV Leudal als vereniging, voor alle vrijwilligers van die vereniging 
en natuurlijk voor Arthur persoonlijk. 
Uiteraard hoeven wij alle werkzaamheden van Arthur niet verder 
toe te lichten. Een uitgebreid verslag vindt u verder op onze 
website. 
Arthur reageerde verrast: ''Ik was verrast met deze uitverkiezing en 
ben trots dat deze uitverkiezing dit jaar mij toekomt. Ik blijf gewoon 
en met heel veel plezier mijn vrijwilligerswerk voorzetten. Vanuit 
mijn positie als schaakvrijwilliger van het jaar wil ik iedereen ook 
bedanken die mij steunen. 
 
Inmiddels heeft Arthur al verschillende onderscheidingen 
gekregen. Zo werd hij door dagblad de trompetter uitgenodigd om 
een fruitmand af te halen. Kreeg hij van omroep 3ML de vlaai van 
de week (filmpje is te zien op onze website) en ontving hij van de 
gemeente Leudal een oorkonde en een luxe pennenset tijdens de 
nieuwjaarsreceptie. 
Kortom Arthur heeft met zijn uitverkiezing niet alleen zichzelf maar 
ook onze schaakvereniging veel reclame en aandacht gegeven. 
En dat is natuurlijk alleen maar goed voor het schaken in Midden-
Limburg en voor Leudal in het bijzonder. 
 

 
Arthur wordt gefeliciteerd door Frank Clevers. 

  



6 

NIEUWS VAN EIGEN BODEM 
 
Teams SV Leudal zakken terug 
 
Het zag er zo mooi uit op de ranglijst. SV Leudal tweede in de 
promotieklasse. De KNSB-competitie lonkte en iedereen weet dat 
het dan nog maar drie keer promoveren is alvorens je in de 
hoogste klasse van Nederland speelt. En met zoveel jeugdtalenten 
is het slechts een kwestie van tijd alvorens SV Leudal het 
landskampioenschap te pakken heeft. Noteert u even mee?! 
Leudal kampioen in 2028. Maar ja, dan moet er wel eerst nog 
gewonnen worden. Van Voerendaal III bijvoorbeeld. Eén van de 
sterkste teams uit de klasse, welhaast volledig bestaande uit 
spelers die ongeveer allemaal al een keer in de KNSB-competitie 
hebben mogen acteren. Zoveel wil dat ook weer niet zeggen, want 
Voerendaal III staat welhaast onderaan en dat andere sterke team 
MSV-VSM gaf op het moment suprême tegen Leudal ook niet 
thuis. Sterker nog, met een 4,5-3,5 overwinning voor Leudal 
kwamen de Maastrichtenaren nog goed weg. Helaas lijkt het er op 
dat het eerste team er langzaam een gewoonte van maakt om 
anderhalf punt op stelling te laten liggen tijdens de wedstrijden. 
Met de inspirerende offers van kopman Geert Gabriëls valt daar 
nog wel overheen te komen, maar zonder wordt het echt lastig. En 
als dan ook nog Arthur in een goede stelling komt te staan. Wie 
heeft ze daar bij Voerendaal verteld dat Arthur alleen vanuit 
slechte stellingen wint?! Enfin, we hebben met 2,5-5,5 een slag 
verloren, maar er zijn nog drie wedstrijden om hard terug te slaan. 
De concurrentie in de promotieklasse staat dichter bij elkaar dan 
ooit. Gelukkig duurt het nog even tot 2028.  
Op het moment dat Leudal I acteerde tegen Voerendaal III was het 
de beurt aan Leudal II om iets neer te zetten tegen Pionneke II. Nu 
is Pionneke II altijd de eeuwige concurrent van het vlaggenschip 
van Leudal geweest, toch werd er aanvankelijk fris en aanvallend 
geschaakt. De enthousiaste rekenaars wisten al waar de 
benodigde punten gingen vallen om tot de 4,5 te komen. Helaas 
werden de spelers van Leudal II enige uren later weer met beide 
benen op de grond gezet met een 2-6 nederlaag. De 
overwinningen kwamen daarbij van bord 1-speler Peter 
Metsemakers en Judith van Meegen die met een fraaie 
slotcombinatie de iets oudere tegenstander onderuit wist te halen. 
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Wit: Jo Schreinemachers (Pionneke II) 
Zwart: Judith van Meegen (SV Leudal II) 
Locatie: Buggenum, externe competitie ronde 4 
 
Stelling na 25. Tg3 

 
 
Wit mag dan wel een vol stuk meer hebben, de dame op b7 staat 
wel erg afgelegen. Hier komt nog eens bij dat er nogal wat stukken 
op de witte koning gericht staan. Kenners van de partij Marshall – 
Lievitzky zouden nu wel weten hoe ze verder zouden gaan. 
Aangezien deze wedstrijd in 1912 gespeeld werd kunnen we 
voorzichtig concluderen dat dit toch echt voor haar tijd was. 
Niettemin weet ze goed door te pakken. 25...Txg3 26.fxg3 Pe2 
dreigt nu een vervelend stikmat op g3. 27.h3 Txg3 27...Pxg1 
28.Kxg1 Dd1 en zwart blijft een kwaliteit voor. 28.Kh2 28.Db8+ 
Kh7 29.exf5 en zwart kan de toren niet op h3 offeren omdat wit 
indirect het matveld op h2 verdedigt met zijn dame. 28...Dg5 
29.Pf3? Txf3 30.Dxf7 Txh3+! wit kan het mat niet meer 
voorkomen. 31.gxh3 Dxg1# 0–1 
 
Dan Leudal III. Zij doen inmiddels mee in de top van de derde 
klasse. Niet in de laatste plaats door een Frits Smeets in 
bloedvorm. Zo wist hij twee keer achter elkaar een miniatuurtje op 
het bord te krijgen door in twintig zetten te winnen. In de derde 
ronde duurde het voor Frits helaas langer dan twintig zetten. Ja, 
dan wordt het dus lastig en Frits verloor. Maar, zie daar! In de 
vierde ronde had Frits de smaak weer te pakken met een vlotte 
overwinning. Niet in de laatste plaats omdat de tegenstanders 
wegbleven. Zo kreeg alleen Leon van Duren op bord 1 een 
tegenstander die hij keurig op remise hield. Zo werd de eer voor 
het geplaagde EWS gered alhoewel de verwachting is dat deze 
overwinning reglementair alsnog in een 4-0 wordt omgezet wegens 
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het hebben van te weinig spelers. Ach, dat laatste halve puntje zal 
ook niemand boeien. Doordat deze overwinning tegen de koploper 
plaats vond vliegt het team nu wel gewoon door naar een hele 
mooie tweede plaats! Ter lering en vermaak hier nog één van de 
snelle overwinningen van Frits Smeets. 
 
Wit: Karl-Heinz Beckers (GESS IV) 
Zwart: Smeets,Frits (SV Leudal III) 
Locatie: Buggenum, externe competitie ronde 2 
 
1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.d3 Pc6 4.c3 d5 5.exd5 Pxd5 6.Df3 Le6 7.b4?  
 

 
 
7...Pdxb4! het is meteen gewonnen voor zwart. 8.cxb4 Dd4 
9.Lxe6 fxe6 10.Dh3 Dxa1 11.Dxe6+ Le7 12.Db3 Lxb4+ 13.Kd1 
Dd4 14.Le3 Dg4+ 0–1 
 
Schaken en Dammen 
 
Op dinsdagavond 23 november ontving SV Leudal de vrienden 
van de Heldense Schaak en Dam Vereniging (HSDV). Voor de 2e 
keer vond deze vriendschappelijke ontmoeting plaats. Er kwamen 
9 gasten uit Helden. Aangezien Leudal meer spelers had werd 
besloten 4 spelers van Leudal toe te voegen aan het team van 
HSDV. Het doel was immers een vriendschappelijke ontmoeting 
waarin vooral het sportieve, sociale aspect voorop stond. Er 
werden 6 ronden gespeeld van elke 10 minuten per persoon per 
partij. In totaal waren er 26 deelnemers.  
Er werd gestart met schaken. Daarna volgden 2 ronden dammen. 
De schakers van HSDV bleken ook goede dammers te zijn, want 
Leudal kreeg damles. De schakers van Leudal waren vooral onder 
de indruk van het vele rekenwerk dat een dampartij vergt. Één 
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verkeerde zet en plots wordt je halve bord leeggeroofd. 
Ongelooflijk, en leerzaam. Daarna volgde weer 2 ronden schaken, 
waarin duidelijk Leudal weer de sterkere was. Ter afsluiting volgde 
nog een ronde dammen. In totaal werden er 78 wedstrijden 
gespeeld. De einduitslag: S.V. Leudal - HSDV 46,5 - 31,5. 
Schaken 31,5-7,5 voor SVL en het dammen 15,0-24,0 voor HSDV. 
Topscorer was Hans Kivits (SV Leudal) met 5 punten uit 6 
wedstrijden. Daarna volgde Urbain Diarra, Marcel Schuman en Lei 
Janssen allen van HSDV met ieder 4½ punt. Daarna kwam een 
groep van 4 spelers met 4 uit 6. Deze groep bestond uit Leudal 
spelers Diana Maas (super gespeeld), Jan Broekhuis, Coen Oosse 
en Frits Smeets.  
Opmerkelijke resultaat was er te noteren voor Peter Sonnemans, 
die als Leudalspeler voor HSDV speelde (3,5 punt) en met 
schaken Arthur Hendrickx wist te verslaan.  
Er waren prijzen voor de best scorende gasten. Lei Janssen, 
Marcel Schuman en Urbain Diarra. Een leuk spel waarmee je kunt 
schaken en dammen. De ontmoeting werd als erg prettig en 
onderhoudend ervaren. Er werd sportief gespeeld in een 
vriendschappelijke sfeer. Er werd afscheid genomen met de 
woorden: tot volgend jaar! De ontmoeting gaat waarschijnlijk 
uitgroeien naar een jaarlijkse traditie.  
 
Interne competitie volwassenen: Toch weer Coen Oosse?! 
 
Langzamerhand mogen we de score van Coen Oosse in de 
interne competitie toch wel ongekend noemen. Waar andere 
toppers links en rechts punten laten liggen blijft Coen stug winnen. 
Zelfs een toren achter weet hem daarbij niet van zijn stuk te 
brengen. Ook nu, halverwege de tweede periode, is het alweer zo 
ver aangezien Coen de enige is die nog niet verloren heeft. Maar 
ja, Arthur Hendrickx of Jack Sonnemans zullen maar wat graag 
gebruik maken van iedere misstap die Coen begaat. En dan is er 
nog Ruud van Meegen. Die na een lange serie overwinningen 
eindelijk zijn eerste halve puntje liet liggen tegen Oscar Freriks. De 
Fons Peeters-trofee kan Ruud eigenlijk al niet meer ontgaan. Of 
zou Ruud stiekem ook voor het clubkampioenschap gaan? In dat 
geval moeten we terug naar de tijd van Ivan Utama voor zo’n jonge 
clubkampioen. Voorlopig is het eerst maar eens wachten totdat 
iemand anders ook een keer een periode wint, zodat hij dan Coen 
uit mag gaan dagen voor het clubkampioenschap. Jack 
Sonnemans en Iwan Sentjens gaven in ieder geval hun 
visitekaartje af in een prachtige en vooral wilde partij. 
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Wit: Iwan Sentjens 
Zwart: Jack Sonnemans 
Locatie: Buggenum, interne competitie tweede periode 
 
Stelling na 27. Ph5 

 
 
Zwart heeft al drie pionnen mee gesnoept en ondanks dat wit nu 
op de aanval speelt lijkt het een kwestie van zorgvuldig de stukken 
hergroeperen en het loperpaar ten gelde maken. Zo makkelijk is 
het echter nog niet. 27…Le6? geeft het zorgvuldig opgebouwde 
voordeel van zwart in een keer weg 28.Tb1 28.Pxg7!! Kxg7 
(28...Te3 29.Pxe6 Txe6 30.Tf5 Tf8 31.Lc4 Tg6 32.Df2 en wit heeft 
voldoende compensatie door de zwakke f-pion van zwart.) 29.Df6+ 
Kg8 30.Dxh6 f5 31.Dg6+ Kf8 32.Df6+, waarmee de koningsaanval 
wit ruime compensatie geeft voor het geïnvesteerde stuk. 28...Da3 
28...Da2 was verplicht. 29.Pxg7 gaat dan niet wegens 29...Kxg7 
30.Df6+ Kg8 31.Dxh6 Lf5 32.Dg5+ Lg6 en zwart heeft tijdig alle 
stukken op zijn plaats. 
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29.Pxg7!! nu staat de dame op de verkeerde diagonaal waardoor 
de gespeelde zet nog sterker is. 29...Kxg7 30.Df6+ Kf8 31.Dh8+ 
Ke7 32.Dxa8 Th5 33.Dxc6  
 

 
 
33…Lxh3? dit ziet er uit als een wanhoopsactie. 33...Dc5 34.Dxc5 
Lxc5 en zwart heeft uitstekende compensatie in de vorm van het 
loperpaar en de vrijpion op a7. Waarschijnlijk is het eindspel dan 
remise. 34.Txf7+!? Als wit gewoon de loper slaat is er niks aan de 
hand. Nu ook niet trouwens. 34.gxh3 Txh3+ 35.Kg2 Tg3+ 36.Kf2 
Da5 37.De4+ en zwart heeft niet zoveel meer. 34...Kxf7 35.Df3+ 
Tf5  

 
 
36.Lxf5? Met deze zet kiest wit voor een verloren eindspel, terwijl 
het smalle pad naar de overwinning bijna voltooid was. 
Verzachtende omstandigheid is de vliegende tijdnood waarin beide 
spelers het ene na het andere offer wisten te vinden 36.Dxh3 Tg5 
37.Lc4+ wit komt vernietigend binnen over de witte velden, 
bijvoorbeeld. 37...Kg7 38.Dd7+ Le7 39.De8 Dd6 40.Df7+ Kh8 
41.Tb8+ Ld8 42.De8+ 36...Dxf3 37.gxf3 Lxf5 38.Ta1 Lf4 39.Txa7 
Lxc2 en in totaal verloren stelling gaat wit door zijn vlag. 0–1 
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Tom Meeuwissen verslaat Dirk van Dooren bij Wafelschaak. 
 
Tijdens het traditionele jaarlijkse wafelschaak konden de spelers 
van Leudal samen met hun gasten meedoen aan een simultaan. 
Dit jaar traden Dirk van Dooren en Ivan Utama op als 
simultaangevers. Onder het genot van (natuurlijk) wafels werd er 
op vriendschappelijke wijze gespeeld. De sportiviteit stond voorop. 
Dit jaar kon naast de vele wafels ook weer genoten worden van 
eigen gebakken knieperkes. Deze Drentse specialiteit vond gretig 
aftrek bij de spelers.  
Onze nieuwe gast Dirk van Dooren (Brabants kampioen bij de 
senioren en FIDE-meester) nam het op tegen de jeugd. Ondanks 
het Limburgs kampioenschap dat nog in volle gang was in 
Valkenburg, was de opkomst bij de jeugd goed. Het was prettig te 
constateren dat ook verschillende ouders deelnamen aan dit 
gezellige evenement. Er werd fanatiek geschaakt. Dirk speelde erg 
ontspannen en voelde goed aan hoe je met jeugd om moet gaan. 
Soms zelf stond Dirk gewonnen. Dan wilde de jeugdspeler 
opgeven. Maar dan zij Dirk: Weet je zeker dat ik gewonnen sta? 
En dan draaide Dirk het bord om waarna de jeugdspeler de 
winnende stelling mocht uitspelen. Laat maar zien dan zei Dirk. En 
vervolgens werd de partij verder gespeeld. Door dit sportieve 
optreden wisten toch nog 6 spelers remise te bereiken. Augustyn 
en Charlotte Caris, Max Maas, Ruben Damen, en Rick en Bas 
Thommassen. 
Tom Meeuwissen bewees dat hij weer helemaal terug is en wist 
als enige Dirk te verslaan. Alle bovengenoemde spelers ontvingen 
een mooie prijs, en die was dan ook dik verdiend. 
 
Ivan Utama had het bij de volwassenen van Leudal nog zwaarder. 
Dat bleek ook wel toen de uitslagen bekend werden. Van de 16 
partijen moest hij maar liefst 3 nederlagen toestaan en 2 remises. 
Daaruit blijkt ook dat het schaken bij Leudal in de breedte steeds 
sterker wordt. Remises waren er voor Peter Metsemakers en Hans 
Kivits (die bij hoge uitzondering weer eens meespeelde, normaal 
verzorgt Hans de catering!).Jack Sonnemans, Arthur Hendrickx en 
Coen Oosse wisten Ivan te verrassen en dwongen hem tot 
opgeven. 
Het was een geslaagde avond waarbij tot ver na twaalven werd 
nageschaakt aan de bar. De opkomst was wederom goed te 
noemen. De gezelligheid was enorm en de spelvreugde en 
sportiviteit belooft veel voor de toekomst. 
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Nieuwjaarsschaak 
 
Een verlaat nieuwjaarsschaak vond plaats op 11 januari. Speciaal 
geregeld voor Arthur Hendrickx die op de originele datum, 4 
januari, verplichtingen elders had. Iets met een huldiging op de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente in verband met het worden 
van schaakvrijwilliger van het jaar. Daarover elders in deze Oet de 
Pen meer. 
Goed, het nieuwjaarstoernooi dus. Met het immer-prijzen-concept 
was een hoge opkomst gegarandeerd van deze keer maar liefst 24 
deelnemers! Dit betekende dat er in zes groepen van vier de 
voorronden werden gespeeld, waarbij alleen de nummer één zich 
plaatst voor de finale. Dan is het altijd wachten bij wie je in de 
groep terecht komt om te kunnen spreken van een goede loting, of 
juist de groep des doods. Over dat laatste hoefde dit jaar in ieder 
geval geen discussie te bestaan. De groep met Coen Oosse, 
Martijn Vossen, Han Wismans en Hans Kivits was verreweg het 
sterkst bezet met een combinatie van snelschaakbeesten en 
ervaren A-groep cracks. En vaak nog allebei ook. Niettemin stond 
clubkampioen Coen O. slechts een half puntje af, maar het had 
maar een paar tellen gescheeld of Coen had zich niet voor de 
hoogste groep kunnen plaatsen. In verloren stelling wist hij tegen 
Han echter op tijd te claimen en kroop hij tegen Hans door het oog 
van de naald door in verloren stelling alsnog met remise weg te 
komen. 
De overige finalisten hadden duidelijk makkelijkere groepen en het 
was dan ook geen wonder om hun namen terug te zien in de 
A-poule. Oscar Freriks, Arthur Hendrickx, Ruud van Meegen, 
Raoul Lemmen en Benjamin van der Laan. Benjamin van der 
Laan?! Jawel, hij presteerde het om Marcel Schuman, nog zo’n 
snelschaaktopper en A-speler achter zich te houden en zo in de 
finale te komen. Met dit gezelschap had Arthur de titel van poule-
oudste in ieder geval met afstand gewonnen aangezien de 
gemiddelde leeftijd van de overige spelers de 20 nog niet haalde. 
Achter het bord ging het alleen iets minder nadat hij tegen Raoul al 
gauw het overzicht verloor. Raoul liet enkele hele en halve punten 
liggen, waarna Arthur toch weer in de race kwam voor de eerste 
plaats. Dan moest er wel van Coen gewonnen worden die door zijn 
voorronde al perfect warm gedraaid was. Dit bleek te veel 
gevraagd. Coen ging er vandoor met een fantastische 100%-
score, voor Raoul en daarna Arthur. Troost voor de laatste twee 
was dat er in ieder geval drie bierpakketten als prijs waren deze 
keer.  
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JEUGDHOEK 
 
Interne competitie jeugd 
 
Nu de tweede periode in de interne competitie weer even bezig is 
krijgen we langzaam meer duidelijkheid over wie dit jaar de strijd 
om het clubkampioenschap gaan beslissen. Het lijkt nu toch vooral 
te gaan tussen Remco Claessen, die de eerste periode al binnen 
wist te slepen en Judith van Meegen, die op haar beurt Remco 
meteen in de tweede periode pootje wist te lichten. Eerst nog even 
de winstpartij van Remco op Judith in de eerste periode: 
 
Wit: Judith van Meegen  
Zwart: Remco Claessen 
Locatie: Haelen, interne jeugdcompetitie eerste periode 
 
Stelling na 33. Txe5 

 
 
Na een gelijk opgaand begin heeft Judith een pionnetje 
meegesnoept en zelfs de koningsstelling van Remco open weten 
te krijgen. Het is echter wel uitkijken omdat de koning van Judith 
zelf ook niet helemaal veilig staat. 33… Tg6 dreigt Dxh3, dus 
Judith speelt 34. Th5?! Nu maakt Remco echter gebruik van de 
moeilijk te verdedigen g-pion met 34…Dc6! 35. Ld5 Judith geeft er 
zelfs gelijk een stuk voor. Een heel erg lastige verdediging had ze 
nog kunnen bereiken door: 35.f3! Txg2+! (35...Dxf3? 36.Lxf7+!! 
Kxf7 37.Tf5+ Kg8 38.Db3+ Kh7 39.Tf7+ Kg8 40.Td7+! en zwart 
moet groot materiaal inleveren om niet mat te gaan, bijvoorbeeld: 
40...Kh8 41.Td8+ Kg7 42.Tg8+ Kf6 43.Txg6+ Kxg6 44.gxf3) 
36.Kxg2 Dg6+ waarna het weer gelijk staat. Met de extra 
voorsprong was het voor Remco nu niet meer moeilijk om de partij 
af te maken. 0-1 
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Zoals gezegd nam Judith alweer enkele weken later wraak door op 
haar beurt een minder staand toreneindspel weg te snoepen.  
 

Wit: Remco Claessen 
Zwart: Judith van Meegen  
Locatie: Haelen, interne jeugdcompetitie tweede periode 
 
Stelling na 23…Txd4 

 
 
Wit heeft een pion meer, de zwarte pionnen van g5 en f7 zijn zwak 
en als gevolg van dat laatste kan wit ook nog eens de zevende rij 
pakken. Gelijk doen natuurlijk. 24. Te7 Td7 25. Txd7?! Maar de 
toren stond daar juist net zo mooi! Je hoeft natuurlijk niet verplicht 
te slaan. Beter was het om met Tfe5 ook de andere toren in het 
spel te blijven zodat je garandeert dat je een toren op de zevende 
rij houdt. Verder kan wit natuurlijk wel al kijken wanneer hij de 
torens afgeruild wil hebben om een gewonnen pionneneindspel 
over te houden. Dan moet er wel weer opgelet worden dat de pion 
van f6 niet verloren gaat. 25.Txd7 Kxd7 26.Kf2 Ke6 27.Ke3 c6 
28.g3? maar nu maakt wit zijn eigen pionnen op de koningsvleugel 
zwak. Th8! 29.h4 gxh4 30.gxh4 Txh4 31.Tf4 Th3+ 32.Kd2 Th6 
33.g5 Tg6 34.Ke3 Txg5 35.Ke4 Ta5! Door deze torenswitch 
moeten ook de pionnen van de damevleugel er aan geloven. Wit 
geeft dan ook op. 0–1 
 

Hierdoor is het nog extra spannend geworden aan de top van de 
eredivisie en zal het ook afhangen of er andere spelers zijn die 
ergens een beslissend puntje afhandig kunnen maken. Ashley 
Parren bijvoorbeeld. En ook Ruben Damen was al eens dichtbij. 
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Ook in de lagere divisies wordt er erg mooi gespeeld. Zo wist Siem 
van Dael tegenstander Dimitri Ten Have met een heel mooie zet te 
verrassen. 
 
Wit: Dimitri Ten Have 
Zwart: Siem van Dael  
Locatie: Haelen, interne jeugdcompetitie tweede periode 
 
Stelling na 16. Da4 

 
 

Er lijkt niets aan de hand voor wit, te meer daar het paard op e1 
het matveld van g2 verdedigt. Laat het paard nu net het stuk zijn 
waar zwart zich op richt: 16…Pf3+!! wauw! Het lijkt alsof het 
zwarte paard door twee stukken geslagen kan worden, maar de 
pion op g2 staat gepend en het paard van e1 deed toch ook nog 
iets? 17. Pxf3 Dxg2# ow ja verdedigen van g2, dat was het. Dat is 
ook gelijk het grote probleem voor wit. Als hij “gewoon” 17…Kh1 
had gespeeld had zwart niet de loper op h4 geslagen, maar Pxe1 
gedaan. Nu kan wit niet en mat verdedigen en het verloren stuk 
terugpakken. Heel mooi gedaan. 
 
In de eerste periode van de interne jeugdcompetitie speelden 
Ashley Parren en Remco Claessen een uitstekende partij. Het is 
bekend dat de mooiste partijen vaak in remise eindigen en dat was 
ook ditmaal het geval. 
De opening en het begin van het middenspel verliepen tamelijk 
kalm. Daarna kreeg Ashley een sterke koningsaanval die Remco 
ternauwernood overleefde dankzij een sterke, tactische 
verdediging, nadat Ashley haar beste winstkans had gemist. 
Remco kreeg hierna zelfs licht de overhand, maar amper bekomen 
van de schrik stelde hij zich tevreden met remise. Dat was tevens 
Remco’s enige puntverlies in de eerste periode. Hij werd zodoende 
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voor het eerst in zijn schaakloopbaan periodekampioen in de 
eredivisie. 
 
Wit: Ashley Parren 
Zwart: Remco Claessen 
Locatie: Haelen, interne competitie 
 
1.d4 d5 2.e3 Pf6 3.Ld3 Lg4 4.Pf3 e6 5.h3 Lh5 6.b3 Ld6 7.Lb2 c6 
8.Pbd2 Pbd7 9.De2 e5 10.g4 e4 11.gxh5 exd3 12.Dxd3 Pxh5 
13.0-0-0 Da5 14.Kb1 La3 15.e4 Lxb2 16.Kxb2 0-0 17.Thg1 dxe4 
18.Dxe4 Pdf6 19.Dh4 Tad8 20.Pc4 Df5 21.Pfe5 h6 22.Pe3 De6 
23.f4 a5 24.f5 De7 25.P3g4 a4? 












Aangewezen was 25...Kh7. 
26.Pxf6+? 
Veel sterker was 26.Pxh6+! Kh7 27.Phg4 Th8 
(Een poging om stukverlies te voorkomen met 27...Kg8 28.Pxf6+ 
Pxf6 wordt bestraft met mat: 29.Txg7+! Kxg7 30.Tg1+ Pg4 
31.Txg4+ Dg5 32.Dxg5+ Kh7 33.Dh5 mat) 
28.Pxf6+ Dxf6 29.Dxh5+ Kg8 30.Df3 en wit staat gewonnen. 
26...Dxf6 27.Dxh5 Txd4 
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28.Txd4?! 
Na 28.Tge1 Txd1 29.Dxd1 Te8 30.Dd4 Dxf5 31.bxa4 Dxh3 32.Tg1 
houdt wit de betere kansen. 
28...Dxe5 29.c3? 
Met 29.Dg4 c5 30.Dxg7+ Dxg7 31.Txg7+ Kxg7 32.Txa4 had wit 
nog enig voordeel gehouden. Na de partijzet is het zwart die beter 
staat. 
29...Dh2+ 30.Ka3 












In deze stelling kwamen de spelers remise overeen. Na 30…Dxg1 
had zwart echter winstkansen, bijvoorbeeld 31.Dd1 (31.bxa4 
Dc1+) 31...Dg5 32.Txa4 Dxf5 33.h4 c5 
½-½ 
 
Een leuk moment deed zich voor in een andere partij die de eerste 
periode in de eredivisie werd gespeeld. 
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Wit: Rick Thommassen 
Zwart: Glenn Parren 
Locatie: Haelen, interne competitie 
 
1.g3 d6 2.d3 Pf6 3.Pf3 g6 4.Lg2 Lg7 5.0-0 0-0 6.e4 Pc6 7.Pc3 
Lg4 8.De1 Lxf3 9.Lxf3 Pd4 10.Dd1 Pd7 11.e5 Pxe5 12.Lxb7 Tb8 
13.Lg2 Dd7 14.Le3 Pf5 15.Lxa7 Txb2 16.Lh3 Dc6 17.d4 Pf3+ 
18.Kh1 Pd2+ 19.Lg2 Dxc3 20.Te1 Lxd4 21.Lxd4 Pxd4 22.Tg1 
Pxc2 23.Tc1 Tfb8 24.De2 Tb1 25.Tgd1 Txc1 26.Txc1 Db2 
27.Dxd2 Pd4 28.Dc3 Pe2 29.Dxb2 Txb2 30.Te1 Txa2 31.Lf3 Pd4 
32.Ld5 Txf2 33.Kg1 Td2 34.Txe7 Pe2+ 35.Kg2 Txd5 36.Txe2 c5 
37.Te8+ Kg7 38.h4 c4 39.g4 c3 40.h5 Tc5 41.Kh3 c2 












Het is duidelijk dat wit promotie van de c-pion niet meer kan 
voorkomen. Maar Rick heeft een aardige list in petto. 
42.g5!? 
De truc is dat 42...c1D?? nu beantwoord wordt met 43.h6 mat! 
42…Txg5 
Glenn heeft de dreiging gezien, maar zoals hij zelf ruiterlijk toegaf 
kwam dat omdat Ricks gezichtsuitdrukking zijn snode plan 
verraadde. Het advies aan Rick luidt daarom: werk aan je 
pokerface! 
43.Te1 Txh5+ 44.Kg3 Tc5 45.Tc1 d5 46.Kf2 h5 
Een eenvoudige winstweg was 46...d4 47.Ke1 Tc3 48.Kd2 h5. Als 
wit met de koning de h-pion probeert te stoppen, loopt de d-pion 
door. 
47.Ke2 d4 48.Kd2 h4 49.Kd3 h3 50.Kxd4 Tc7 51.Kd3 h2 52.Kd2 
Tc5 53.Th1 g5 54.Kc1 g4 55.Txh2 g3 56.Tg2 Tc3 57.Txg3+ Txg3 
58.Kxc2 Kg6 59.Kd2 Kg5 60.Ke1 Tg2 61.Kf1 Ta2 62.Kg1 Kf4 
63.Kf1 Kf3 64.Ke1 Ke3 65.Kf1 Kd3 66.Ke1 Th2 67.Kd1 Th1 mat  
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LIMBURGSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 
 

Van 27 tot en met 30 december stond het grote “SV Leudal pakt 
prijzenfeest” weer op het programma. Een toernooi dat in de rest 
van Limburg beter bekend staat als de Limburgse 
jeugdkampioenschappen, deze keer gehouden op een prachtige 
locatie in Valkenburg. Helaas waren er van Leudal minder spelers 
te bespeuren dan andere jaren, maar daar staat tegenover dat we 
in alle categorieën bij de top meededen. Reden te over om ze hier 
allemaal nog eens te noemen. 
 
Zo liet Iva Huibers in de F/G/H-categorie een heel goed toernooi 
net wat minder eindigen. Hierdoor werd ze tweede meisje van 
Limburg waar ze lange tijd bovenaan stond.  
 
De grote afwezige in deze categorie was Siem van Dael. Deed hij 
dan niet mee?! In tegendeel, hij schreef zich in voor de E-categorie 
waar de spelers maar liefst 3 jaar ouder dan hij waren. Geen 
probleem voor Siem, hij werd met een score van 6 uit 7 heel mooi 
tweede.  
 
De eerste plaats was hierbij ook voor Leudal. Yulian de Ridder was 
namelijk de enige die Siem wist af te stoppen waardoor hij, 
eveneens met 6 uit 7 zich nu Limburgs kampioen mag noemen. 
Het was daarbij dubbel feest bij de familie de Ridder aangezien 
Naomi in de B-categorie er met de prijs voor beste meisje vandoor 
ging. 
 
Over families gesproken. In de D-categorie ontstond een ware 
strijd voor de derde plaats en daarmee een ticket voor het 
Nederlands Kampioenschap tussen Jesper Huibers en Rens van 
Dael. Ondanks dat Jesper in de laatste ronde heel mooi kampioen 
Joris Geene op remise hield hield Rens na een super gespeeld 
toernooi een half weerstandspuntje over. 
 
In de C-categorie werd Leudal door twee dames 
vertegenwoordigd. Alsof het zo moest zijn eindigden zij met 
hetzelfde aantal punten op een gedeeld eerste plaats. Hier telde 
wel dat Judith van Meegen onderling van Ashley Parren gewonnen 
had, waardoor Judith meisjeskampioene werd. Extra opmerkelijk is 
dat beide dames maar één jongen voor zich lieten, dus ze waren 
ook nog eens tweede en derde van Limburg in totaal. Hierdoor 
mocht Ashley ook nog een prijs op het podium ophalen. 
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Remco Claessen was vorig jaar Limburgs kampioen in de 
B-categorie. Dit jaar was de tegenstand echter duidelijk sterker en 
Remco moest genoegen nemen met een zesde plaats. Achter 
bijvoorbeeld Naomi de Ridder die we al genoemd hebben en in de 
totaalstand keurig als vierde naar voren kwam. Ruud van Meegen 
was vooraf de favoriet in deze categorie. De cruciale partij tegen 
eeuwige concurrent Tim Yue werd een spektakelstuk, maar het 
punt ging wel naar Tim. Hierdoor werd Ruud tweede. Van Ruud 
zijn partijen op het PJKL zijn er al twee in de krant gepubliceerd. 
Maar laten dat nu net zijn verliespartijen zijn. In onderstaande 
partijen willen we dit graag even recht zetten en komen de mooie 
prestaties van onze spelers weer terug. 
 
Wit: Ruud van Meegen 
Zwart: Remco Claessen 
Locatie: Valkenburg, Limburgse jeugdkampioenschappen 
2010 A/B-categorie 
 
Stelling na 15…b4 

 
 
Zwart besluit met zijn laatste zet vanuit de flank de witte stelling 
aan te vallen. Er zijn echter nogal wat onverdedigde stukken van 
zwart te vinden en ook de koning en de dame staan nog precies 
aan het midden van het bord. Ruud maakt hier handig gebruik van 
door de flankaanval thematisch te beantwoorden met een aanval 
door „t centrum. 16.La4 Dd6 17.d4! Lxf3 18.Dxf3 exd4 19.e5 De6 
20.exf6 Dxe1 21.Dxc6+ Kf8 22.Dxa8+ en ondekbaar mat. 1–0 
 

En dan kan een winstpartij van Remco op dit toernooi natuurlijk 
ook niet uitblijven. Zijn totaalscore bleef misschien wat achter bij 
de verwachtingen, maar dat hij dit toernooi in vorm was liet hij in 
onderstaande partij zien. 
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Wit: Remco Claessen 
Zwart Maurits Douven 
Locatie: Valkenburg, Limburgse jeugdkampioenschappen 
2010 A/B-categorie 
 
Stelling na 10…g5 

 
 
We zien de contouren van een Franse verdediging, waarin zwart 
nu wel erg optimistisch zijn koning verzwakt. Remco besluit niet 
langer te wachten en gelijk toe te slaan. 11.Pxg5!? beter dan 11. 
Lxg5 fxg5 12. Pxg5 omdat nu het zwarte paard van e7 niet gepend 
staat en deze op f5 de witte koningsaanval kan gaan blokkeren. 
fxg5 12.Lxg5 Pxd4 12...Tf7 was benodigd voor zwart om gelijk 
spel te houden. Met de open koning van zwart en alle witte 
loperlijnen die open komen is de stelling al erg lastig te houden 
voor zwart. 13.Dg4 Tf7 met een listig aftrekschaak wikkelt wit nu af 
naar een gewonnen eindspel. 14.Lxe7+ Tg7 15.Dxg7+ Kxg7 
16.Lxd8 en met een toren voorsprong is de rest niet moeilijk meer. 
1–0 
 

Ashley Parren speelde haar beste partij tegen Max Warmerdam, 
die uiteindelijk tweede in de D-categorie zou worden. Ashley had 
van begin af aan de touwtjes stevig in handen en wist het 
uiteindelijk mooi af te maken. 
 
Wit: Max Warmerdam 
Zwart: Ashley Parren 
Locatie: Valkenburg, Limburgse jeugdkampioenschappen 
2010 C/D-categorie 
 
1.d4 d5 2.c4 Pf6 3.Pc3 c5 4.dxc5 d4! Met het terugpakken van de 
pion vergooit zwart haar eigen rokadestelling. Nu zorgt Ashley 
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ervoor dat wit zijn stukken niet goed met elkaar samen kunnen 
werken, zodat zwart al vroeg richting de vijandelijke koning kan 
kijken. 5.Pb5 e5 6.e3 Lxc5 7.exd4 exd4 8.Pf3 Pc6 9.a3 0–0 10.b4 
Te8+! In plaats van de loper van c5 weg te zetten, zet zwart een 
extra stuk in de aanval. Langzaam krijgt wit grote problemen. 
11.Le2  
 

 
 
11…d3! Ashley blijft haar stukken rechtstreeks op de koning 
mikken. 12.bxc5 Txe2+ rokeren is nu ook verleden tijd voor wit. 
13.Kf1 Pe4 14.Le3 Tc2 nu moet zwart opletten dat haar eigen 
toren niet gevangen wordt. Iets beter is 14…Lg4 waarna alle 
zwarte stukken in de aanval staan. 15.Pbd4 Pxd4 16.Pxd4 Tb2 
Hier werd door sommigen nog beweerd dat zwart beter met 
16…Txc4 de pion op kan halen. Na 17. Dd3 staat zwart dan wel in 
een lelijke dubbele aanval. 17.Dxd3 Pxc5 18.Dc3 Pa4 19.Dc1 Ld7 
20.Tb1 Txb1 21.Dxb1 Dc7 22.Db4 Pb6 23.c5 Pd5  
 

 
 
Nu de ergste stofwolken opgetrokken zijn mag wit na goed 
verdedigen zijn handen dichtknijpen dat hij nog niet achter staat. 
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De stelling blijft echter beter voor zwart, vooral omdat de witte 
toren op h1 helemaal niet meedoet. Verder moet wit iets doen aan 
dat zijn dame aangevallen staat. Hier besluit hij dan ook om een 
tegenaanval toe te passen die echter verkeerd uitpakt. 24.Pb5 
Dc6! Nu staan er twee stukken van wit tegelijkertijd aangevallen. 
Nog maar een tegenaanval dan?! 25.Pd4 Da6+! Dit is de 
doodsteek. Zwart haar dame weg terwijl de witte dame 
aangevallen blijft. En dan is het ook nog eens schaak ook! 26.Db5 
Lxb5+ 27.Pxb5 Dxb5+ 28.Ke1 Db1+ 29.Ke2 Dxh1 0–1 
 
Tot slot nog een partij van Judith van Meegen tegen Rens van 
Dael. Rens legde daarbij met aanvallend spel Judith het vuur aan 
de schenen, maar wist de combinaties net niet rond te krijgen. Hoe 
anders had het toernooi kunnen lopen als Rens hier door had 
weten te drukken. 
 
 
Wit: Judith van Meegen 
Zwart: Rens van Dael 
Locatie: Valkenburg, Limburgse jeugdkamp. 2010 C/D-categ. 
Stelling na 12. h3 
 

 
 
Zwart heeft zijn stukken erg aanvallend opgezet ten kosten van 
een pion. Omdat hij ook nog eens mat dreigde speelde wit hier 12. 
h3. Dit geeft zwart een prachtige kans: 12…Pe3+! 13.Lxe3 Dxh3+ 

14.Kg1 
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14...Lxg3 maar hier had wit dan 14...Lg4! moeten spelen. Als wit 
15.f3 speelt kan zwart met 15...Dxg3 inslaan en de volgende zet 
mat geven. En als wit gelijk de dame aan de kant zet, speelt zwart 
zelf 15...Lf3 met mat tot gevolg. Wit móet dus haar dame offeren.  
15. fxg3 Dxg3 16.Kh1 Lg4 nu komt deze zet te laat. Zwart heeft al 
zoveel materiaal gegeven voor de aanval dat het het beste was om 
nu voor remise te gaan met eeuwig schaak. Dit door de dame 
tussen g3 en h3 heen en weer te bewegen. 17.De1 Dh3+ 18.Kg1 
Lf3 19.Txf3 wit offert een kwaliteit terug en als daarna ook nog 
eens de dames worden geruild is het eindspel makkelijk gewonnen 
voor haar. Dxf3 20.Df2 Dg4+ 21.Dg2 Dxg2+ 22.Kxg2 en wit wint 
op zet 46. 1–0 
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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. 
In aflevering 13 gaan Sjaak en Mat op schaakcursus, of toch niet? 
 
Mat: Sjaak, ik ga toch schaken leren. Kan dat op Aldenghoor? 
Sjaak: Nee Mat, dat is niet voor volwassenen. Dat is voor de 
jeugd. 
Mat: Maar waar moet ik dan terecht? Vroeger gaf Leudal nog wel 
eens cursussen voor volwassenen. Er was toen erg veel aanloop. 
En men was erg blij met deze cursus. 
Sjaak: Ja, Mat, maar die cursus wordt nu weer gegeven. Raoul 
Lemmen start vanaf eind januari een training voor volwassenen. Er 
hebben zich al verschillende ouders van jeugdleden opgegeven. 
Mat: Ja, dat lijkt me wel iets. Zijn er al veel inschrijvingen? Is er 
nog plaats denk je? 
Sjaak: De aanmeldingen zijn nog niet erg groot, maar voldoende 
om te starten. 
Mat: Hmmmmm. Ik weet het niet. Een cursus voor een paar 
mensen is dat wel de moeite waard? 
Sjaak: Waarom niet? Het is toch mooi als Leudal de schaaksport 
kan promoten. En daarbij kunnen de ouders zo hun eigen kinderen 
ook beter begrijpen. 
Mat: Ja, maar al die tijd en energie die zo’n instructeur er in steekt. 
Dat is dan toch ook niet echt rendabel wel? En de zaalhuur die 
betaald moet worden. En de blaadjes met opdrachten die 
gekopieerd moeten worden. 
Sjaak: Wat zeur je toch Mat. Wees blij dat er iemand is die zoveel 
energie steekt in zoiets als een cursus voor volwassenen. 
Mat: Ja, dat wel, maar als de groep zo klein is dan kun je toch 
beter wachten totdat er genoeg aanmeldingen zijn. Bijvoorbeeld 
een stuk of 10? 
Sjaak: Nou ik vind je erg negatief Mat, ik denk dat ook een groepje 
van 3 of 4 personen best een leuke cursus kan draaien. De club 
hoeft er geen geld aan over te houden. 
Mat: Nee, maar er hoeft toch ook geen geld bij wel? 
Sjaak: En waarom niet? Leudal wil toch het schaken promoten. 
Nou dan mag je daar ook geld in investeren. En als jij ook mee 
doet Mat, dan is er al weer een cursist meer. 
 
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 LiSB competitie begon voor ons tweede team aanvankelijk erg 
voorspoedig met een monsterscore tegen ’t Stokpaardje. Maar de 
3 wedstrijden daarna ging het telkens mis. Goed mis. Zoals ook 
tegen ’t Pionneke 2. 
Het Leudal team ging kopje onder tegen de gedoodverfde 
titelkandidaat. 
 

 
 

Team 2 kopje onder tegen ‟t Pionneke 2. 
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HET INTERVIEW 

 
“Iedere club zou zo’n vrijwilliger willen hebben en SV Leudal heeft 
hem!” Zo omschreef het nationale schaakblad Schaakmagazine, 
de waarde van een vrijwilliger als Arthur Hendrickx. Een 
vrijwilliger? Dat is toch echt iets te algemeen. Arthur steekt al jaren 
zijn ziel en zaligheid in het schaken en dan vooral in het 
jeugdschaak. Zowel binnen Leudal, als voor heel Limburg. Arthur 
is nooit te beroerd om zijn beste beentje voort te zetten en zo het 
schaken verder te promoten. De door de schaakbond gegeven titel 
“Vrijwilliger van het jaar” komt hem dan ook volledig toe. En dat is 
weer reden te over voor Oet de Pen om een interview met onze 
eigen Arthur te houden. 
 
Dag Arthur, hoe lang schaak je eigenlijk al? 
Ik schaak sinds 1978. Dat was in de zesde klas van de lagere 
school. Schoolleider Peter Maassen (jarenlang één van de beste 
schakers van SV Leudal en daarvoor Klein Paries) vroeg of er 
interesse was om te gaan schaken. We zijn toen met een groepje 
van 12 personen begonnen. Een jaar later is Schaakvereniging 
Klein Paries in Heythuysen opgericht en ben ik daar bij gegaan. 
 
Bij welke clubs heb je dan allemaal gespeeld? 
Klein Paries natuurlijk. En toen die club niet meer bestond ben ik 
naar SV Leudal gegaan. Verder heb ik in mijn studententijd 
daarnaast nog eens bij respectievelijk UVS Nijmegen en 
Koningswaal Beuningen gespeeld. In de periode van militaire 
dienst is daar ook nog eens SVA Apeldoorn langs gekomen. Vijf 
clubs dus in totaal. 
 
Hoe ben je dan jeugdleider geworden bij SV Leudal? 
Ik werd door voorzitter Theo Daamen gevraagd om ook op de 
zondag les te geven. Op een gegeven moment hield Peter 
Hendriks op als jeugdleider van SV Leudal en toen heb ik dat 
overgenomen. Ik weet eigenlijk niet meer of ik daarvoor gevraagd 
ben. Ik denk het wel. 
 
En altijd met plezier gedaan? 
Absoluut, behalve als je andere mensen achter de vodden aan 
moet gaan zitten natuurlijk. 
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Wat is je mooiste schaakherinnering? 
We hebben met het team van Klein Paries eens aan een groot 
jeugdtoernooi in Grubbenvorst meegedaan. We werden toen lager 
ingedeeld, maar juist daardoor werden we kampioen in de 
categorie tot 20 jaar! Dat was in een team met onder andere oud 
Leudal-lid Perry Egelmeers. 
 
En had je verwacht dat je vrijwilliger van het jaar zou worden? 
Nee, totaal niet. Ik heb er wel eens aan gedacht. Soms vergelijk je 
je met anderen die vrijwilliger van het jaar zijn geworden en dan 
zie je dat je ook veel doet. Dan denk je alleen niet gelijk dat je voor 
zoiets in aanmerking komt. 
 
En toen was voorzitter van de Limburgse Schaakbond Frank 
Clevers bij ons op de club.. 
Ja, ik dacht dat hij voor iets heel anders hier was! 
 
Maar toen hij zijn speech begon zul je wel iets door hebben 
gehad? 
Eigenlijk daarvoor al. Het viel me op dat alle jeugdleiders die 
clubavond aanwezig waren. Ook degenen die normaal gesproken 
op dinsdagavond helemaal niet komen! 
 
Dan zul je wel veel reacties hebben gekregen op je prijs. 
Ja, van heel SV Leudal zo ongeveer, maar ook van andere 
verenigingen en vanuit diverse mensen van het bestuur van de 
Limburgse Schaakbond. Ook kwamen er felicitaties van Franck 
Steenbekkers (medewerker servicepunt zuid van de Nederlandse 
Schaakbond) en van de Schaakvrijwilliger van vorig jaar. 
 
Nogmaals van harte gefeliciteerd met deze eer. Wil je daar nog 
iets over kwijt? 
Ik wil in ieder geval laten weten dat dit zonder de spelers nooit 
gelukt was. Zowel bij de jeugd als bij de volwassenen. Je kan 
bijvoorbeeld wel teamleider zijn van een schaakteam, maar dan 
heb je zeker ook welwillende teamgenoten nodig. Juist door de 
mensen om je heen kun je meerdere taken vervullen. 



30 

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 uitgestelde rokade. Natuurlijk rokeren komt 
vrijwel altijd voor in een schaakpartij. Meestal gebeurt dit binnen de 
eerste 10 zetten. Soms ook iets later. Maar rokeerde ooit iemand 
op zet 48? Welnu er zijn 2 recordhouders. Daar gaan we: 
 
In de partij tussen Neshewat en Garrison in Detroit 1994 speelde 
Garrisson op de 48e zet met zwart de korte rokade. Een record!  
 

 
 

In 2002 werd dit record in New York geëvenaard in de partij 
Somogyi -Black waarin Black met zwart (hoe kan het ook anders 
met zo’n naam) lang rokeerde. 
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PUZZEL 
 

Oplossing vorige puzzel. Wit speelt en wint. 

 Herfstkraker. 
 

1. a7, a2xb1D, 2. a8T+, Kb4, 3. Tb8+, Kc3, 4. Txb1, en wint. 
 
Dit lijkt een eenvoudig probleem. Maar het addertje onder het gras 
is dat de witte pion niet tot Dame mag promoveren in verband met 
een patsituatie. Coen Oosse trapte in dit valletje. Helaas had hij 
het niet gezien. Maar de meeste ingezonden oplossingen waren 
gelukkig wel goed. 
Na loting kwam Rens van Dael als winnaar uit de bus! Proficiat. 

 
De opgave luidt: Wit geeft mat in zes zetten. 
 

 Carnavalspuzzel 
 

Antwoorden vóór 1 april 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 
 
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 

 Fons Peeters †  
 

WWW.SVLEUDAL.NL 
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