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VOORWOORD
Schaakvrienden en vriendinnen,
Het is ons weer gelukt. In de allerlaatste ronde wist ons eerste
team zich veilig te spelen in de promotieklasse. Een prestatie van
formaat. Er moest gewonnen worden met minstens 5,5 -2,5 van
directe concurrent De Juiste Z. Dan was alles OK. Mocht dat niet
lukken bestond nog de mogelijkheid dat andere concurrenten
punten lieten liggen. En beide gebeurde waardoor Leudal zelfs op
een geweldige 5e plaats eindigde.
Ook het tweede team wist zich netjes te handhaven in de eerste
klasse. En het derde team wist een uitstekend seizoen af te sluiten
met een 3e plaats in de derde klasse.
Bij de jeugd wist Yulian de Ridder verrassend de beker te winnen.
Zeker een reden om hem deze keer voor het voetlicht te brengen.
Lees het interview met dit jeugdig talent.
Natuurlijk ook aandacht voor ons eigen Nunhems toernooi. De
allerlaatste keer op het terrein van Nunhems zelf. Jawel, vanaf
volgend jaar zal het toernooi in de Postkoets te Horn verspeeld
worden. Nunhems blijft de komende 3 jaar hoofdsponsor met optie
tot verlenging. Kortom progressie met traditie. Met dank aan de
werkgroep die hier veel werk in heeft gestoken om dit gerealiseerd
te krijgen.
Verder vindt u verslagen van de interne competitie. Zowel bij de
jeugd als de volwassenen. Het is spannend dit jaar. Coen Oosse
heeft na de geboorte van zijn dochter 3 keer op rij verloren. Als het
vaderschap nu al zijn tol begint te eisen belooft dat niet veel goeds
voor de toekomst. Misschien toch maar weer eens extra ervaring
op doen in de externe competitie Coen!
Verder vertrouwde rubrieken als de Sjaak en Mat, de puzzel,
schaakmotieven, opmerkelijke zaken en nieuws van eigen bodem.
Ik wens u veel leesplezier,
Uw voorzitter.
Hans Kivits.
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LEUDAL FLIKT HET WEER.
Op zondag 10 april 2011 stond het eerste team van SV Leudal
voor maar één belangrijke taak. Hoger dan zevende eindigen om
zeker te zijn van klassebehoud. Makkelijker gezegd dan gedaan.
Zevende was namelijk precies de plaats waar het team stond voor
het ingaan van de laatste ronde. Voor de spelers was er echter
totaal geen reden tot zorg. Sterker nog, men lijkt er inmiddels een
traditie van te maken om zich in de laatste ronde in de hoogste
klasse van Limburg te handhaven. Zo ook nu weer. Noodzaak was
om in ieder geval één matchpunt meer te scoren dan directe
concurrent Hoensbroek ME. Mochten zij toevallig de volle
matchpunten pakken dan lag de escape er in om dan maar
tegenstander De Juiste -Z- met 5,5-2,5 te verslaan, om zo hen op
bordpunten voor te blijven. Alles in eigen hand dus, maar toch niet
gelijk de makkelijkste opgave.
Het was kopman Geert Gabriëls die Leudal meteen op de goede
weg zette door al na negen zetten een stuk te winnen. Zijn
tegenstander geloofde het verder wel en de stukken konden gelijk
weer in de doos.
Wit: Geert Gabriëls (2003)
Zwart: Luc Janssen (1903)
Stelling na 7…Pf6?

8. b5! Pb8 9. d4 en de pion op e5 met dubbele aanval is niet meer
te verdedigen. Zwart kan nog 9…Pg4 10. h3 Ph6 proberen, maar
dan volgt Pfxe5 en het middel is erger dan de kwaal. Hierdoor
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neemt Geert de snelste Leudaloverwinning van het seizoen over
van de tienzetter van Oscar Freriks 1-0
Langzaam maar zeker kwam het er steeds beter uit te zien toen
Hans Kivits een kwaliteit won, Martijn Vossen een pionnetje mee
snoepte en Raoul Lemmen een winnende koningsaanval leek te
hebben. Helaas wist alleen Hans zijn voordeel uit te buiten. Martijn
bleef steken op remise en Raoul kwam niet verder dan pionwinst
waarbij vervolgens zijn eigen stelling begon te rammelen. Toen
ook Hoensbroek al de nodige punten wist te pakken begon het
langzaam toch spannend te worden.
Hier stond echter tegenover dat teamleider Arthur Hendrickx een
mindere stelling op remise kon houden en dat Ruud van Meegen
dwars door zijn tegenstander heen ging zoals dat heet:
Wit: Eric Brouwers (2000)
Zwart: Ruud van Meegen (1886)
Stelling na 21. Dd2
De loper staat gepend. Als deze weggaat volgt heel vervelend
Pe3. Het plan voor zwart is dus logisch.

21...Tae8 22.Lxb7 Pe3 23.Lc6 T8e7 24.Ld5+ Kf8! 24...Kh8
25.Db2 Pxd1 26.Db8+ Te8 27.Dxe8+ 25.Db2 Pxd1 26.Txd1 Te2
zwart komt vernietigend binnen op de zevende rij.27.Db3 T7e3
28.Db8+ Te8 29.Db3 Df2 30.Lf3 Txa2 31.Db1 g6 meer dan goed
genoeg. Matgeven met 31...De3+ 32.Td2 Dxd2# was natuurlijk ook
nog een optie. 0–1
Met een nederlaag van Jack Sonnemans erbij kon er een
tussenstand genoteerd worden van 4-2. De sleutel tot de 4,5
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punten en daarmee de overwinning lag in handen van Jan
Broekhuis die ondanks twee pionnen minder in een totaal remiseeindspel terecht kwam. Dit betekende dat Raoul moest winnen om
de veilige 5,5 punten te halen. Dit had er eerder in de partij
ingezeten, maar inmiddels had Raoul zijn koningsstelling
vakkundig geruïneerd. Hij vluchtte in een minder toreneindspel,
maar de winstkansen waren toch echt alleen voor zijn
tegenstander. Of…:
Wit: Raoul Lemmen
Zwart: Peter Mergelsberg
Stelling na 48…Kxh6

49.Te6+ Snel gespeeld, in de hoop dat zwart ook snel in de
uitgezette truc trapt. Zwart denkt echter rustig twee minuten na,
maar speelt dan toch 49...Kh5?? Hoewel wit achterstaat weet hij
de stelling om te zetten naar een gewonnen pionneneindspel.
50.Te5+! Bam. Ondanks de pion voorsprong leidt zowel zelf de
witte toren slaan als de zwarte toren laten slaan tot een verloren
pionneneindspel voor zwart. 50...Kh6 50…Txe5 51. dxe5 Kg6 52.
h5+! En de zwarte koning kan nooit allebei de pionnen tegelijkertijd
tegenhouden. Daarnaast staan zijn eigen pionnen te ver weg!
52…Kxh5 53. Kf5. En na 50…Kxh4 speelt wit zelf 51. Txb5 cxb5
52. d5 en de laatste witte pion promoveert met schaak. 51.Txb5
cxb5 52.d5 b4 53.Ke4 Waar wit door kan lopen worden de zwarte
vrijpionnen bijgehaald door de witte koning. 53...a5 54.d6 b3
55.Kd3 a4 56.Kc3 b5 57.d7 b4+ 58.Kb2 1–0
En zo werd het 5,5 – 2,5! SV Leudal was De Juiste -Z- voorbij
gestegen en aangezien Hoensbroek ME niet meer verder kon
6

komen dan 4-4, wist Leudal zelfs nog te eindigen op een prachtige
vijfde plaats. En zo wordt er toch stiekem weer naar boven
gekeken voor volgend seizoen. Want het komend seizoen 20112012 hebben de NHSB, de LiSB en de RSB recht op een extra
promotieplaats voor de KNSB competitie 2012-2013. Dit betekent
dat de nummer 2 in de promotieklasse dus ook recht heeft op
promotie naar de 3e klasse KNSB. Het zou zo maar kunnen……..
Eindstand promotieklasse:

1
2
3
4
5
6
7
8

Team
Venlo 2
Voerendaal 3
MSV-VSM
DJC 2
SV Leudal
De Juiste Z
HoensbroekMax Euwe
Schaesberg

MP
7-10
7-9
7-9
7-7
7-6
7-6
7-5
7-4

BP
34,0
31,5
31,5
26,0
24,5
24,0
26,0
26,5

Het tweede team van Leudal heeft ook haar klassebehoud
veiliggesteld. Door Horst op 4 - 4 te houden wisten de reserves
van Leudal zowel het Stokpaardje uit Maasbracht als ook Tegelen
onder zicht te houden op de ranglijst van de 1e klasse A. Voor
Leudal zorgde Peter Metsemakers, Henk van Meegen en Judith
van Meegen voor de overwinningen. Har Vossen en Leon van
Duren speelden remise terwijl Iwan Sentjens, Huub Vossen en
invaller Flip Werter de overwinning aan de tegenstander moesten
laten. Vooraf had men Leudal II tot de grootste
degradatiekandidaat bestempeld. Onze spelers dachten daar
duidelijk anders over. Een erg mooi resultaat.
Eindstand 1e klasse A:

1
2
3
4
5
6
7
8

Team
’t Pionneke 2
Blerick
Reuver
Horst
DJC 3
SV Leudal 2
’t Stokpaardje
Tegelen

MP
7-12
7-10
7-10
7-8
7-6
7-5
7-3
7-2

BP
35,0
31,5
30,5
29,5
27,5
26,5
20,5
23,0
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Het derde team had theoretisch nog een kansje op het
kampioenschap in de derde klasse maar dan moest koploper
Tegelen II verliezen en Leudal zelf van GESS III winnen. En beide
gebeurde niet. Koploper Tegelen II won en werd daarmee
kampioen. En Leudal III verspeelde tegen GESS III een 1,5 - 0,5
voorsprong. Frits Smeets speelde remise en Hans van der Vliet
won. Maar dit bleek niet genoeg voor de overwinning. Want door
nederlagen van zowel Chan als ook Han Wismans verloor Leudal3
alsnog de wedstrijd met 1,5 - 2,5. Leudal III eindigde zo op een 3e
plaats in de 3e klasse A.
Eindstand 3e klasse A:
Team
MP BP
1 Tegelen 2
7-11 17,5
2 MSV-VSM 4 7-9 17,0
3 Leudal 3
7-8 17,5
4 GESS 3
7-8 13,0
5 EWS(*)
7-7 17,5
6 GESS 4
7-6 12,5
7 Schaesberg 3 7-5 11,5
8 DJC 4
7-0
5,5
(*) EWS kreeg 2 punten in mindering vanwege het één keer niet
komen opdagen.
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NIEUWS VAN EIGEN BODEM
Interne competitie volwassenen: Ruud van Meegen stoomt
door.
Na twee perioden was Ruud van Meegen doorgepromoveerd naar
de A-poule. Op zich was dit wel de verwachting, maar de
fabelachtige score waarmee dit gepaard ging (9,5 uit 10!) mocht er
toch wezen. Nu, terecht gekomen in de hoogste groep, zou deze
opmars toch wel gestuit worden was de algemene conclusie. Dat
viel dus even tegen. Of mee voor Ruud natuurlijk. Eén voor één
gingen al zijn tegenstanders eraf tot aan Coen Oosse, de winnaar
van de eerste twee periodes, aan toe. Weliswaar wisten sommigen
het nodige tegenspel op het bord te krijgen, maar aan het einde
van de avond was het toch weer duidelijk. Ruud heeft wéér een
punt. En dat vijf keer achter elkaar. Een unieke score van 5 uit 5
dus. Voor de vierde periode is het de vraag of er zich nog een
crack bij de toppers voegt of dat Ruud en Coen nu samen om het
clubkampioenschap mogen strijden. Als Ruud geen kampioen
wordt dan heeft hij in ieder geval al de Fons Peeters trofee, dus
zijn eerste prijs bij de volwassenen staat vast. Hier één van de
mooie partijen die Ruud speelde. Het was niet eens dat
tegenstander Iwan Sentjens slechte zetten deed, maar hij kwam er
gewoon niet aan te pas.
Wit: Ruud van Meegen
Zwart: Iwan Sentjens
Locatie: Buggenum, interne competitie
Stelling na 15. cxd4
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Zwart heeft het loperpaar en wit de slechte loper. Zolang het
centrum niet opengebroken wordt heeft wit echter goede
mogelijkheden om een koningsaanval op te zetten. Hierdoor is het
wit die beter staat. 15...Dh4 Om de witte dame daar tegen te
houden. Dit lukt dan ook. Tijdelijk. 16.Pc3 g6 17.Tf4 De7 18.f6
Db4 19.Th4 Tfe8 19...Dxb2 20.Pa4 Db4= 20.Dd2

Het is grappig om te zien welke vorderingen er gemaakt zijn. Wit
heeft zijn paard dichterbij gebracht en de f-pion en de toren op de
h-lijn vol op de koningsaanval gezet terwijl zwart alleen zijn dame
naar b4 heeft kunnen brengen. En dat terwijl die dame juist vol
mee zou moeten verdedigen. Net als de zwarte lopers trouwens,
die ook niets doen. 20…Txe5? Een slechte zet. De pion van d4
staat wel gepend, maar het pennende stuk kan gewoon van de lijn
gejaagd worden. Maar wat moet zwart anders? bijvoorbeeld
20...Le6? 21.a3 Da5 (21...Df8 22.Lh6) 22.Lf2 en Dh6 is
onvermijdelijk. 20...Te6 21.a3 Df8 22.Lh6 De8 23.Kh1 om Txe5
tegen te gaan en met Lg7 en Dh6 mat te gaan zetten is dus ook
verloren voor zwart. 21.a3 Dc4 22.b3 Dxb3 23.dxe5 La5 24.Ld4
1–0
In de B-poule ging het er vooral om of Arthur Hendrickx weer terug
kon promoveren naar de hoogste klasse. Dit lukte, hoewel hij er
een kapitale blunder van Oscar Freriks voor nodig had op het
moment dat laatstgenoemde al een vol stuk voor stond. Arthur
neemt Jack Duyf mee naar de hoogste klasse en nemen daar de
plaats in van Hans Kivits en Iwan Sentjens.
Eén van de spannendste partijen deze periode werd uitgevochten
tussen Jack Sonnemans en Hans Kivits. Hans leek aan het langste
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eind te trekken, totdat Jack in één keer vol over de witte velden
binnen kwam.
Wit: Hans Kivits
Zwart: Jack Sonnemans
Locatie: Buggenum, interne competitie
commentaar Jack Sonnemans
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.c3 Le7 een niet vaak gespeelde opening van
wit, wel actief omdat wit meteen het centrum aanvalt 4.d4 d6
5.Lb5 Ld7 6.0–0 Pf6 7.Te1 0–0 8.Pbd2 exd4 9.cxd4 Lg4 niet
goed voor zwart maar ik kon het niet laten om op aanval te gaan
spelen 10.Lxc6 bxc6 11.h3 Lh5 12.Pf1 d5 13.e5 Pe4 een paard in
het centrum is bijna altijd goed 14.P1d2 Pg5 15.Kh2 c5 zwart valt
het centrum aan 16.g4 Lg6 17.Pxg5 Lxg5 18.dxc5 Lf4+ kost mij
een pion maar ik hou het loperpaar en de koning staat open dus
compensatie genoeg dacht ik 19.Kg2 f6 19...f5 was denk ik beter.
Even een verslapping dit. Ik wilde in elk geval niet Lxd2 spelen om
ongelijke lopers over te houden. 20.e6 De7 21.Pb3 Lxc1 een
gedwongen afruil omdat anders f4 volgt. 22.Txc1 f5 23.Dxd5 Tad8
24.Dc4 fxg4 25.hxg4 Ld3! een belangrijke zet, de f2 pion is zwak
en door de loperzet beheers ik de velden f1 e2 en f2. 26.Dc3 Dh4
27.f3

Hier ging wit een beetje onderuitzitten omdat hij alles verdedigd
heeft en 2 pionnen voorstaat. De volgende zet kwam als een
verrassing 27...Txf3!! 28.Kxf3 Tf8+ wit zit een matweb. Nu zie je
ook dat zijn stukken de zwarte vluchtvelden blokkeren. 29.Ke3
Dg3+ 30.Kd2 30.Kd4 Td8# is ook mat. Mijn tegenstander
complimenteerde me met deze combinatie. 30...Tf2+ 31.Te2
Txe2+ 32.Kd1 Dg1+ 33.De1 Dxe1# 0–1
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Erik van Eijndhoven wint Nunhems 2011.
Zaterdag 19 maart organiseerde SV Leudal alweer de 31e editie
van het Nunhems Schaaktoernooi. Met meer dan 100 deelnemers
was het alweer het grootste eendagstoernooi in Limburg. Schakers
van het niveau van huis-tuin-en-keuken schakers tot sterke
clubschakers vonden hun gelijke in de verschillende groepen van 8
spelers. Voor elke groep waren er dezelfde prijzen.
De organisatie was perfect en van de gratis koffie en thee werd
dankbaar gebruik gemaakt. Het traditioneel prachtige weer
nodigde uit om tussen de partijen door in het zonnetje een korte
wandeling te maken.

Even in het zonnetje om volop te genieten.
Uiteindelijk wist Erik van Eijndhoven uit Eindhoven de A-groep te
winnen en daarmee het toernooi voor de tweede keer in zijn
carrière op zijn naam te schrijven door 6 punten uit 7 partijen te
scoren met 5 winst partijen en twee remises. De remises speelde
Erik tegen de nummers twee en drie, respectievelijk Walter Smits
uit Eersel en Narcis Sofic uit Roermond. Walter Smits behaalde
daarbij 5 punten terwijl Narcis Sofic wist 4,5 punt bij elkaar te
schaken.
De Leudal inbreng was ook niet gering met deze keer een eerste
plaats voor Raoul Lemmen (B-poule), tweede plaatsen voor Jan
Broekhuis (B-poule), Hans Kivits (C-poule), Leon van Duren (F-
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poule), Peter Sonnemans (H-poule) en nog derde plaatsen voor
Henk van Meegen (I-poule) en Frits Hinssen (L-poule).

Wederom een gezellige editie van het Nunhems Toernooi!
Tijdens de prijsuitreiking maakte directeur K. Remijnse van
Nunhems bekend het toernooi op zijn minst de komende 3 jaar te
blijven sponsoren. Dit werd door de aanwezigen met groot applaus
begroet. Voorzitter H. Kivits maakte bekend dat vanaf 2012 het
toernooi zal plaatsvinden in de Postkoets te Horn.
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JEUGDHOEK
Yulian de Ridder winnaar Hans Kivits Cup
Tijdens de finale ronde van de Hans Kivits Cup wist Yulian de
Ridder verrassend als eerste te eindigen. Hoewel Yulian verloor
van Benjamin van der Laan, wist hij in de allerlaatste ronde
gedoordverfde favoriet Remco Claessen in een rechtstreeks duel
te verslaan. Hierdoor eindigde Yulian en Remco samen met elke 6
punten uit 7 wedstrijden, maar omdat Yulian dus in het onderlinge
duel van Remco had gewonnen ging de titel naar Yulian.
Dit had niemand verwacht. Iedereen dacht dat Remco zijn titel zou
prolongeren, maar de snelle Yulian stak in een bloedvorm en wist
met de eer te gaan strijken. Benjamin van der Laan werd verdiend
3e.
Eindstand A-groep:
1
2
3
4
5
6
7
8

Yulian de Ridder
Remco Claessen
Benjamin van der Laan
Siem van Dael
Pim Verstegen
Bas Thommassen
Rick Thommassen
Tom Meewissen

7-6
7-6
7-5
7-4
7-3
7-2
7-1
7-1

In de B-groep wist Ruben Damen al zijn partijen te winnen en
winnaar te worden. Daniël van der Laan werd daar 2e gevolgd
door Charlotte Caris.
Eindstand B-groep:
1
2
3
4
5
6

Ruben Damen
Daniël van der Laan
Charlotte Caris
Daniël Bakker
Jules Julicher
Louca Nathalia

5-5
5-4
5-3
5-2
5-1
5-0
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In de C-groep werd Daan Kivits de overtuigende winnaar, die
verrassend voor Janno Julicher en Jan-Mathijs Caris wist te blijven
die 2e respectievelijk 3e werden.
Eindstand C-groep:
1
2
3
4
5

Daan Kivits
Janno Julicher
Jan Mathijs Caris
Augustijn Caris
Max Maas

4-4
4-3
4-2
4-1
4-0

In de D-groep speelde nog schakers die niet hadden deelgenomen
aan de voorronde. Winnaar in deze groep werd Ferri Waeijen
gevolgd door Luc op de Coul (2e) en Bas Meuwissen (3e).
Eindstand D-groep:
1
2
3
4

Ferri Waeijen
Luc op de Coul
Bas Meuwissen
Eduardo Sentjens

6-5
6-4
6-3
6-0

Interne competitie jeugd: Tweede periode voor Judith van
Meegen
In de tweede periode zien we een duidelijke afspiegeling ontstaan
van de favorieten. Waar Remco de eerste periode won wist Judith
van Meegen nu de tweede periode glansrijk binnen te halen. Vlak
daarachter deed Ashley Parren goede zaken door als enige Judith
op remise te houden. Zo is het in de strijd om het kampioenschap
extreem spannend. Remco en Judith staan vlak bij elkaar en ook
Ashley is zeker nog niet uitgeschakeld.
Op gepaste afstand zien we Rens van Dael terug met een vierde
plaats. Zijn hoogste klassering in de eredivisie tot nu toe. Dat hij
belooft nog iets voor het Nederlands kampioenschap D-jeugd dat
hij straks in Rijswijk mag gaan spelen.
Inmiddels is de derde periode ook alweer gestart. In de strijd om
het kampioenschap lijkt Ashley Parren nu als eerste af te haken
na een verlies tegen Rick Thommassen:
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Wit: Rick Thommassen
Zwart: Ashley Parren
Locatie: Haelen, interne jeugdcompetitie: eredivisie
Stelling na 41…d3

Een ontzettend lastige stelling. Wit staat dan wel een toren voor,
maar dan staan maar liefst vijf vrijpionnen van zwart tegenover.
Geen wonder dat Ashley dan d3 speelt om één van die pionnen zo
gauw mogelijk te laten promoveren. Wit kan daar niet veel meer
tegen doen, dus het lijkt alsof zwart nu gaat winnen. Wit heeft
echter nog één laatste truc: 42. Pg8! een zogenoemde “stille zet”.
Wit zet geen schaak en pakt geen stuk, dus zwart kan gewoon met
het plan (doorlopen met de pion) verder gaan, maar ondertussen is
het wel ondekbaar mat. 42…Tc6 43. Te7+ Kd8 44. Tf8 #
Verder zien we dat onder de eredivisie ook zeker heel mooi
geschaakt wordt. Bas Thommassen weet in de volgende partij
goed gebruik te maken van de e-lijn. Ondertussen laat hij
tegenstandster Charlotte Caris wat pionnetjes mee snoepen om
zelf tot de definitieve koningsaanval over te gaan.
Wit: Charlotte Caris
Zwart: Bas Thommassen
Locatie: Haelen, interne jeugdcompetitie: eerste divisie
Stelling na 15…De7
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Nu moet wit rokeren. Dan kan zwart nog steeds een koningsaanval
opzetten, maar die koning staat dan in ieder geval niet meer zo
open en bloot als dat nu het geval is. In plaats daarvan pakt wit
nog een pionnetje mee. 16. Dxb7?! Lxf3! De loper op e2 staat
gepend. Het is gelijk uit. 17. gxf3 Dxe2#
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HET DAME-OFFER
Eén van de leukste dingen die er zijn bij het schaken is het offeren
van stukken. Net doen alsof je tegenstander iets van jou kan
winnen, om er vervolgens beter uit te komen. Of je krijgt er een
fijnere stelling voor. Of je wint later het materiaal weer terug. Of je
kunt zelfs mat gaan zetten. Daar staat de ander met zijn stuk voor.
Zo kan het al eens handig zijn om een pionnetje te offeren om net
die ene open lijn naar de tegenstander te krijgen. Of je offert een
loper om de tegenstander zijn koning op te blazen. Maar in
sommige partijen kun je zelfs je dame offeren. Pats. Zomaar
negen punten die je weg geeft. Om daarna wel te winnen
natuurlijk. Juist omdat de dame zo’n groot en belangrijk stuk is zul
je niet vaak een dameoffer tegen komen. Maar als het dan
voorkomt is het des te spannender. De redactie van Oet de Pen
werd de afgelopen periode zelfs verblijd met maar liefst drie
dameoffers uit verschillende partijen. We zetten ze even op een
rijtje.
Wit: Han Wismans (1597)
Zwart: Fred van Bakel (1438)
Locatie: Buggenum, Leudal III - GESS IV
Stelling na 32…Db4

33.Pg5+! met een eerste stukoffer breekt wit de zwarte
koningsstelling open. 33...hxg5 33...Kh8 34.Pxf7+ Txf7 35.Dxh6+
Lh7 36.Txf7 met ondekbaar mat. 34.hxg5!! Een onvervalste
dubbele aanval. Wit dreigt niet alleen mat met Dh2, maar ook met
Th1. 34…Dxf4 34...Kh8 was nog de enige verdediging maar na
35.Th1+ Lh7 36.Dxb4 axb4 37.Td3! staat zwart wel een loper voor,
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maar zal de inval over de h-lijn uiteindelijk ook mat gaan. 35.Th1+
1–0
In dezelfde categorie vinden we deze partij terug:
Wit: Marcel Winkels (1974)
Zwart: Raoul Lemmen (1872)
Locatie: Noorbeek, SV Voerendaal II – SV Leudal (rapidbeker)
Stelling na 33. De2

33… Tdg8! zwart laat gewoon zijn dame instaan. Dat is of briljant
of een verschrikkelijke blunder. Als verzachtende omstandigheid
kan aangewend worden dat beide spelers hier nog twee minuten
over hadden, dus de lezer mag zelf zijn oordeel vellen. 34. Dxh5?
Nauwelijks nog een fout te noemen. De g-lijn is zo belangrijk en zo
sterk in handen voor zwart dat wit groot materiaal zal moeten
geven om niet gelijk mat te gaan. 34…Th3# winst.
Van een heel andere categorie was het dameoffer dat Jack
Sonnemans speelde in de A-groep tegen Martijn Vossen. Hier ging
het juist om de lange termijn en de vele varianten die er nog in
zaten. Helaas kreeg Jack niet meer alle varianten doorgerekend
waardoor hij met remise genoegen moest nemen.
Wit: Martijn Vossen
Zwart: Jack Sonnemans
Locatie: Buggenum, interne competitie
Stelling na 18. Tc1
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Het zojuist gespeelde 18. Tc1? Lijkt voor wit de zaken op orde te
zetten. Zwart kan niet meer binnen komen over de c-lijn en na Pe2
staan de witte torens ook nog eens verbonden. Zwart blijkt echter
totaal niet onder de indruk en komt met: 18… Dxc1+! 19.Lxc1
Txc1+ 20.Kf2 f5?! Nog altijd beter voor zwart maar 20...Tfc8!
21.b4 Lh4+ 22.g3 Lg5 dreigt dodelijk 23… T8c2+ 21.De3 Tfc8
22.Da7

22…T8c7 Zwart wint achter elkaar met: 22...T8c2+ 23.Ke3 Lg5!+
(23...Td1 24.g3 fxe4 25.fxe4 Lg5+ 26.Kf3 Tf1+; 23...Tc7 24.Dxa6
Lg5+ hier werd na de partij in de gezamenlijke analyse nog naar
gekeken.) 24.Kd3 fxe4+ 25.fxe4 (25.Kxe4 Te1+ 26.Kd3 Lf5#)
25...Lg4 en vervolgens mat door 26…Le2# 23.Db8+ Tc8 24.Db7
en in voor zwart nog steeds totaal gewonnen stelling wordt tot
remise besloten ½–½
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DE VISIE van SJAAK en MAT
In deze rubriek belichten 2 schaakveteranen Sjaak en Mat hun
eigen visie op de schaakwereld. De visie van Sjaak en Mat.
In aflevering 14 belichten Sjaak en Mat de vele ontsnappingen in
de slotronde van ons eerste team.
Mat: Sjaak, het eerste team is veilig. Knap hè?
Sjaak: Tsja, ongelooflijk. Ze hebben het weer geflikt.
Mat: In de allerlaatste ronde met een prachtige overwinning weer
een jaar promotieklasse erbij.
Sjaak: Ja, Mat, en dat is niet de eerste keer. Vorig jaar speelde
Leudal zich ook veilig in de laatste ronde. En in het jaar daarvoor
ook al. Dat is al 3 keer op rij in de laatste ronde pas veilig zijn.
Mat: Ja, het lijkt erop dat Leudal een abonnement heeft op dit
soort narrow escapes.
Sjaak: Inderdaad. Dat moet de spelers toch wel zelfvertrouwen
geven, Mat.
Mat: Ja. Ik weet niet waar het aan ligt, maar om een of andere
reden blijft Leudal altijd de zenuwen de baas en halen ze in de
laatste ronde de volle buit binnen en laten concurrenten punten
liggen.
Sjaak: Teamleider Arthur Hendrickx is hier niet zo blij mee. Hij ziet
liever dat Leudal zich al eerder veilig speelt. Dat scheelt hem een
hoop stress.
Mat: Zou hij daarom regelmatig aan de rooie wijn zitten?
Sjaak: Misschien is het wel pleegzuster bloedwijn Mat. Dat is goed
tegen de zenuwen schijnt.
Mat: Ik heb een idee. Zullen we de naam van ons eerste team niet
veranderen?
Sjaak: Veranderen Mat? Hoe zo? En welke naam heb jij dan
ingedachten?
Mat: Nou ja, SVL zou ook kunnen betekenen Speelt Voornamelijk
Laatste ronden.
Sjaak: Ja, of Slotronde Voor Leudal
Mat: Maar wellicht moeten we een heel nieuwe naam nemen
Sjaak.
Sjaak: Een nieuwe naam Mat? Welke dan?
Mat: Ik dacht aan SV Houdini
Uiteraard mag u ook reageren op de visie van Sjaak en Mat. Dat
kan door uw reactie te sturen aan sjaakmat@svleudal.nl
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SCHAAKMOTIEVEN
Hieronder ziet u een mooie schaakcartoon die betrekking heeft op
een gebeurtenis binnen onze vereniging.
Tijdens het Nunhems toernooi wordt tijdens de toiletbezoeken
regelmatig de vraag gehoord: En hoe sta je ervoor?
Dat niet iedereen er goed voor staat is soms erg letterlijk te zien.
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HET INTERVIEW
Interview met Hans Kivits-cup winnaar Yulian de Ridder
Toen de Hans Kivits-cup werd gehouden leek alles erop te wijzen
dat Remco Claessen er wel even met de eerste plaats vandoor
zou gaan. Goed, Siem van Dael wist twee keer in de voorronden te
winnen, maar dat zette Remco in de finale makkelijk recht om de
ene na de andere tegenstander aan de zegekar te binden. Totdat
hij in de laatste ronde tegen Yulian de Ridder moest. En wat
niemand verwachtte gebeurde toch. Remco verloor. Omdat Yulian
sowieso al een supertoernooi speelde kwamen beide cracks uit op
6 uit 7. Maar ja, dan telt dus het onderling resultaat en met zijn
negen jaar werd Yulian de jongste speler ooit die de Hans Kivitscup binnen wist te halen. Reden genoeg voor een interview!
Hoi Yulian. Vertel eens iets over jezelf.
Ik ben Yulian de Ridder en kom uit Roermond. Ik ben 9 jaar oud.
Bijna 10 en ik zit nu al 5 jaar op schaken.
Dat is wel erg jong, hoe ben je daar dan mee
begonnen?
Mijn zus (Naomi red.) deed al heel veel met
schaken en ik dacht dat is wel leuk. Toen
speelde ik ook veel tegen mijn zus. Ik verloor
dan wel, maar vond het wel heel leuk. Toen ben
ik op de club begonnen bij Tineke Linders en
vervolgens bij Hans Kivits en Han Wismans. Nu heb ik les van
Raoul Lemmen en Oscar Freriks, daarnaast krijg ik één keer in de
twee weken een uur privé les van Boris Friesen. En dan doe ik nog
veel aan schaken op internet. Dat is dan vooral stellingen
oplossen.
En Naomi dan, helpt die je nog een beetje verder?
Nu even niet zoveel, dat komt omdat ze in de vierde klas zit en
veel huiswerk heeft. Op zondagavond wil ze nog wel eens mijn
partij van zondagmorgen op de club zien. Dan geeft ze mij tips en
daarna gaan we dan tegen elkaar schaken maar dat is nu dus niet
meer zo vaak.
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Je doet dan wel echt veel met schaken. Wat vind je er dan zo leuk
aan?
Dat kan ik niet echt zeggen. Het is gewoon een heel leuke sport!
En als je wint helpt dat ook natuurlijk.
Wat niemand verwachtte is dat jij vervolgens even de Hans Kivitscup binnen haalt. Vertel eens hoe dat ging.
In de voorronden ging het eigenlijk niet zo goed. De eerste ronde
won ik wel alles, maar daarna verloor ik er in één keer drie op rij.
Gelukkig won ik mijn laatste drie partijen weer waardoor ik met 6
uit 9 toch in de hoogste finalegroep zat. Toen ik daarin zat verloor
ik nog maar één partij namelijk van Benjamin van der Laan. Toen
moest ik dus in de laatste ronde winnen van Remco voor de eerste
plaats. Daar heb ik mij toen echt voor gefocust en toen ik die won
kon mijn dag niet meer stuk!
Want wat dacht je zelf dan dat je zou maken.
Ik dacht dat Remco sowieso wel eerste zou worden en dan hoopte
ik wel op een tweede plaats. Maar dat zou met Benjamin erbij ook
nog lastig genoeg worden.
En heb je verder nog doelstellingen voor dit jaar?
Ja, met Pasen wordt het NK voor de
E-jeugd gespeeld. Ik hoop daar de
top-15 te halen want ik ben 28ste
geplaatst. Mijn moeder vindt top-20
wel een doel maar zelf wil ik dus voor
de eerste 15 gaan. Het liefst zelfs de
top-10, maar dat zal wel niet lukken.
Er doen erg sterke spelers mee en
de nummer één geplaatst heeft zelfs
een rating van in de 1700. Verder
hoop ik in de overige toernooien
allemaal goed te eindigen. Het liefst
lekker eerste worden. Ik probeer in
ieder geval in ieder toernooi wel een
beker te halen. (We weten nu dat
Yulian 39e is geworden met 3 uit 9)
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Hoe goed hoop je dan te worden?
Wel heel goed. Ik ga hier de komende jaren nog flink mee door,
maar heb niet echt een specifiek doel of zo.
Beter dan je zus in ieder geval?
Nee, dat wordt lastig want zij wordt nog steeds beter en beter.
Wat zijn nu je beste toernooien waar je aan mee hebt gedaan?
Dat zijn toch wel de Limburgse kampioenschappen en de Hans
Kivits-Cup. Bij de Limburgse kampioenschappen was ik de eerste
ronde nog niet wakker en verloor ik, om daarna alles te winnen en
eerste te worden. Bij beide toernooien heb ik gewoon heel goed
gepresteerd.
Dankjewel voor het interview en nog heel veel succes gewenst.
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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 keren slaan achter elkaar.
U kent het wel. De opening is geweest, er staat wat erg veel in het
centrum en dan ruilt u wat af. Na een en paar zetten ontstaat er
wat ruimte op het bord. Maar in onderstaande partij tussen Blodig
en Wimmerin gespeeld in Duitsland 1988 werd maar liefst 17 keer
achter elkaar geslagen. Een record.
De stand:

Er werd gespeeld: 12...dxc4 13.dxc4 Pxc4 14.Pxc4 Lxc4 15.Pxe5
Lxe5 16.Lxe5 Dxd1 17.Tfxd1 axb5 18.Lxb7 Txa4 19.Txa4 bxa4
20.Lxc7 Lxe2 (zie diagram onder) en niet veel later gaf wit op.
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PUZZEL
Oplossing vorige puzzel. Wit geeft mat in 6 zetten.

Carnavalspuzzel
Het antwoord is niet eenvoudig: 1. Pd6 f5 2. Tf6 f4 3. Te6 f3 4.
Te7 f2 5. Th7+ Pxh7 6. Pf7#
Er waren dit keer opvallend weinig inzendingen. Na loting kwam
Siem van Dael als winnaar uit de bus.
De nieuwe puzzel

Zomerkoninkje
Uiteraard zien we dat wit met Dxh6, Kxh6, Pg4# kan winnen. Maar
de opgave bestaat uit mat in 7 voor zwart. Dit betekent dat er met
schaak begonnen zal moeten worden anders is wit met
bovenstaande combinatie de winnaar. Ziet u de winst voor zwart?
Antwoorden vóór 1 september 2011 doorgeven aan een der
redactieleden of e-mail: oetdepen@svleudal.nl
Onder de goede inzenders wordt een leuke prijs verloot.
27

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.
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Flip Werter
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Peter Sonnemans Wedstrijdleider, wedstrijdleider@svleudal.nl
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Violier 23, 6081 CD Haelen, 0475-492530
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Adres
Tel.
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