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CONTRIBUTIES 
 

 

De contributies voor het seizoen 1997/1998 zien er als volgt uit: 
 
Categorie 1 a. Aspirant (op 1-9 jonger dan 15 jaar) ƒ 55,00 
 b. Aspirant, tevens huisgenootlid *) ƒ 47,00 
    
Categorie 2 a. Junior (op 1-9 jonger dan 19 jaar) ƒ 65,00 
 b. Junior, tevens huisgenootlid *) ƒ 58,00 
 c. Junior, tevens student **) ƒ 50,00 
 d. Junior, tevens huisgenoot en student **) ƒ 43,00 
    
Categorie 3 a. Senior, (op 1-9 19 jaar of ouder) ƒ 90,00 
 b. Senior, tevens huisgenootlid *) ƒ 84,00 
 c. Senior, tevens student **) ƒ 64,00 
 d. Senior, tevens huisgenoot en student **) ƒ 58,00 
 
 
*) Huisgenootlid: 
Indien in een gezin meerdere personen lid zijn van SV Leudal en allemaal op 
hetzelfde adres wonen, dan betaalt een lid het volle bedrag aan contributie, 
terwijl ieder volgend lid een korting van fl 8,-- (voor aspiranten), fl 7,-- (voor 
junioren) of  fl 6,-- (voor senioren) op de voor hem/haar geldende contributie 
kan krijgen. Het huisgenootlid ontvangt dan GEEN Schaak Magazine. 
 
**) Student:  
Diegene, die vanwege studie door de week niet thuis woont, waardoor hij/zij 
niet kan deelnemen aan een door de vereniging georganiseerde interne 
competitie. 
 
U wordt vriendelijk verzocht de voor u geldende contributie zo spoedig 
mogelijk te voldoen door overschrijving of storting van het bedrag op de 
rekening van SV Leudal bij de Rabobank Maas en Leudal, rekeningnummer 
11.86.10.384. Het gironummer van de bank is 1051909. 
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SPORTEN................ VERZIEK HET NIET 
 

Tegenwoordig kun je geen krant meer openslaan of sportprogramma meer 
bekijken zonder dat er wel enige melding gemaakt wordt van supportersrellen, 
grove discriminerende opmerkingen of spreekkoren, geweld op en rond de 
sportvelden, gemolesteerde scheidsrechters, gestaakte wedstrijden en ga zo 
maar door. Bekende VIP‟s worden in de strijd gegooid om supporters en 
sporters te bewegen zich toch vooral sportief op te stellen ten opzichte van 
hun “tegenstanders”. Verschillende spelregels worden gewijzigd om de 
aantrekkelijkheid van de sport weer terug te krijgen. Om de spelverharding 
eruit te halen. 
 
En dat terwijl sporten van oorsprong toch bedoeld is om juist de stress en 
sleur van alle dag te vergeten en te doorbreken. Sport was iets om naar uit te 
zien. Om het lichaam eens op een andere wijze in te spannen, en om de 
geest eens volledig op iets anders te concentreren waardoor dagelijkse 
problemen en zorgen vergeten konden worden. 
Maar tegenwoordig lijkt het erop dat indien je gaat sporten je er alleen nog 
maar een hoop problemen bij krijgt. Menige vrijwillige scheidsrechter is 
afgehaakt omwille van het feit dat die de druk van het verbale en soms ook 
fysieke geweld niet meer aankan. 
Door commercie en geld worden de belangen steeds groter van het moeten 
presteren. Zelfs al bij de amateurs want zonder sponsor kun je tegenwoordig 
een beetje sportclub niet meer draaiende houden. Hierdoor treedt 
onherroepelijk een sportverruwing op die ook overslaat op de “supporters” 
met alle gevolgen van dien. 
 
Natuurlijk is het niet overal zo zoals ik hierboven schets maar het is een trend 
die in de laatste tien jaren is waar te nemen. Alleen enkele sporten blijven 
daarvan gevrijwaard. Een daarvan is schaken! 
Een schaker gebruikt geen geweld, die slaat uitsluitend stukken van de 
tegenstander. Een schaker discrimineert niet, die speelt zowel met witte als 
met zwarte stukken. 
Nog nooit heb ik gehoord dat een speler zijn tegenstander onder de tafel 
blauwe schenen trapte omdat hij het niet kon verkroppen dat hij alweer een 
paard verloor. Nog nooit heb ik gezien dat een wedstrijdleider een bierblikje 
naar zijn hoofd kreeg omdat hij in de ogen van een speler een onjuiste 
beslissing nam. Nee, schakers zijn wat dat betreft veel beschaafder en 
socialer. Op het bord probeert men elkaar te vermoorden, en na afloop wordt 
onder het genot van een drankje uitgelegd op welke wijze de executie had 
moeten plaatsvinden en waar de foutjes gemaakt zijn. Want zeg nou zelf is er 
een andere sport ter wereld waar je de dame van je tegenstander mag slaan 
en dat dat nog zonder tegenspreken wordt geaccepteerd? 
Sporten................verziek het niet......................ga schaken ! 
 
 
                           Hans Kivits 
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DE INTERNE COMPETITIE 
 

Aan de eerste ronde, die startte in september deden 23 personen mee. Peter 
Maassen wist op weerstandspunten beslag te leggen op de eerste plaats in 
poule A. Met evenveel wedstrijdpunten werd Jack Duijf tweede. Het onderling 
resultaat was remise. In de overige poules werden Léon van Duren, Gidi 
Wijnings en Leo Arts kampioen. 
         
De resultaten: 
 
Poule A     Poule B 
1) P. Maassen 3½ p   1) L. v.Duren 4 p 
2) J. Duijf  3½ p   2) J. Willems 2½ p 
3) H. Kivits  3 p   3) Th. Daamen 1½ p 
4) A. Hendrickx 2 p   4) Th. Schoone 1 p 
5) G. Stals  1½ p   5) L. Silkens 1 p 
6) I. Sentjens 1½ p 
 
Poule C     Poule D 
1) G. Wijnings 4½ p   1) L. Arts  3½ p 
2) J. Roumen 3 p   2) G. Reuling 3 p 
3) H. Wismans 3 p   3) P. Hendriks 3 p 
4) J. Linssen 2 p   4) P. Steuten 2½ p 
5) Ph. Werter 1½ p   5) J. Steuten 2 p 
6) J. Geelen 1 p   6) H. v.d.Vliet 1 p 
 
In de tweede periode deden er slechts 17 spelers mee. In poule A werd Iwan 
Sentjens periodekampioen. In poule B werd Han Wismans en in poule C Jan 
Geelen kampioen. 
 
De resultaten: 
 
Poule A     Poule B 
1) I. Sentjens 4½ p   1) H. Wismans 3½ p 
2) J. Duijf  4 p   2) L. Silkens 3 p 
3) A. Hendrickx 3 p   3) J. Linssen 3 p 
4) G. Stals  1½ p   4) Th. Schoone 2½ p 
5) J. Willems 1½ p   5) J. Roumen 2 p 
6) Th. Daamen  ½ p   6) G. Wijnings 1 p 
 
Poule C 
1) J. Geelen 3 p 
2) P. Steuten 3 p 
3) J. Steuten 2 p 
4) L. Arts  1½ p 
5) H. v.d.Vliet  ½ p 
 
In de derde periode deden er uiteindelijk 18 schakers mee. Jammergenoeg is 
de competitie in de poule B onvolledig door niet gespeelde wedstrijden. 
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Kampioen in poule A werd eindelijk en zonder puntverlies: Arthur Hendrickx. In 
poule B werd Lei Silkens en in poule C, na een spannende strijd, Leo Arts 
eerste. 
 
De resultaten: 
 
Poule A     Poule B 
1) A. Hendrickx 5 p   1) L. Silkens 4 p 
2) J. Duijf  3 p   2) J. Geelen 3 p 
3) P. Maassen 3 p   3) Th. Schoone 2½ p (uit 4) 
4) I. Sentjens 2½ p   4) J. Linssen  1½ p (uit 4) 
5) G. Stals  1 p   5) Th. Daamen 1 p (uit 3) 
6) H. Wismans ½ p   6) P. Steuten 1 p 
 
Poule C 
1) L. Arts  4 p 
2) W. Scheeren 4 p 
3) G. Wijnings 2½ p 
4) Ph. Werter 2½ p 
5) H. v.d.Vliet 1½ p 
6) J. Steuten  ½ p 
 
 
De drie periodekampioenen Peter Maassen, Iwan Sentjens en Arthur Hendrickx 
moesten in een halve competitie uitmaken wie er zich clubkampioen 1997 
mocht noemen. Arthur Hendrickx wist uiteindelijk aan het langste eind te trekken 
en ontvangt zodoende de Siem Boonenbeker. 
De nacompetitie in poule B werd gewonnen door Lei Silkens en in poule C 
wisten Leo Arts, Gidi Wijnings en Jan Geelen elkaar in evenwicht te houden.  
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DE BEKERCOMPETITIE 
 

In de bekercompetitie worden de spelers ingedeeld in poules van 4. In deze 
poules speelt elke schaker 3 rapidpartijen. De twee bovensten gaan door naar 
de volgende ronde, waar het spel zich herhaalt. 
Op de eerste avond deden er precies 16 schakers mee, zodat we direct met de 
kwartfinales konden beginnen. In deze kwartfinale deden zich geen 
verrassingen voor. In poule I gingen Iwan Sentjens en Loek Schoenmakers 
door. In poule II Sjra Stals en Jack Duijf, in poule III Jan Roumen en Jan Geelen 
en in poule IV Arthur Hendrickx en Peter Maassen. Waarlijk een mooi veld voor 
de halve finales. 
In de halve finale was het in poule A ongemeen spannend. Drie spelers 
eindigden er met 2 punten. Het aantal met zwart gescoorde punten moest de 
doorslag geven. Helaas was dit het einde van Iwan Sentjens. Jack Duijf en 
Peter Maassen gingen door. In poule B was het verloop regelmatiger. Hier 
wisten Arthur Hendrickx en Loek Schoenmakers zich voor de finale te plaatsen. 
De finale startte met overwinningen van Jack Duijf op Loek Schoenmakers en 
van Peter Maassen op Arthur Hendrickx. De tweede ronde gaf hetzelfde beeld. 
Nu overwinningen van Jack Duijf op Arthur Hendrickx en van Peter Maassen op 
Loek Schoenmakers. De laatste wedstrijd moest de beslissing brengen. Hierin 
wist Jack Duijf van Peter Maassen te winnen en krijgt Jack Duijf de JP-Trofee.  
 
De uitslag van de finale: 1) Jack Duijf   3 p 
      2) Peter Maassen  2 p 
      3) Arthur Hendrickx 1 p 
      4) Loek Schoenmakers 0 p 
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EINDSTAND KEIZERCOMPETITIE 
 
  Naam Punten Wedstrijden Wit Zwart 
 1 (45) Arthur Hendrickx 536 6 3 3 
 2 (44) Iwan Sentjens 469½ 11 6 5 
 3 (43) Jack Duijf 457 10 5 5 
 4 (42) Sjra Stals 363 14 7 7 
 5 (41) John Steuten 353½ 7 4 3 
 6 (40) Lei Silkens 339 11 5 6 
 7 (39) Theo Schoone 330½ 4 2 2 
 8 (38) Peter Maassen 307½ 6 3 3 
 9 (37) Leo Arts 305½ 8 4 4 
10 (36) Gidi Wijnings 294½ 11 6 5 
11 (35) Han Wismans 289 6 3 3 
12 (34) Flip Werter 262½ 3 1 2 
13 (33) Hans Kivits 252½ 2 1 1 
14 (32) Jan Geelen 245½ 9 4 5 
15 (31) Peter Steuten 227½ 1 1  
16 (30) Hans v.d. Vliet 199½ 8 3 5 
17 (29) Robert Wijenberg 194½ 1 1  
18 (28) Wiel Scheeren 177 2 1 1 
19 (27) Léon v. Duren 145½ 2 1 1 
 

Er werden 18 rondes gespeeld. 
Arthur Hendrickx wint de Giel Korsten-trofee. 
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DE FONS PEETERS-TROFEE 
 
De uitslag van de Fons Peeters-trofee (de meeste competitiepunten) was: 
 
1) Jack Duijf 10½ p (uit 15 partijen) 70% 
2) Arthur Hendrickx 10 p (uit 15 partijen) 67% 
3) Leo Arts 9 p (uit 15 partijen) 60% 
4) Lei Silkens 8 p (uit 14 partijen) 57% 
5) Iwan Sentjens 8½ p (uit 15 partijen) 57% 
6) Gidi Wijnings 8 p (uit 15 partijen)  53% 
 
Jack Duijf wint deze beker. 
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ELO-RATINGS PER 1 SEPTEMBER 1997 (inclusief 
Keizercompetitie) 

 
 

  1-9-96 na ronde 1 na ronde 2 1-9-97 
      
1 A.Hendrickx 1756 1717 1723 1834 
2 H.Kivits 1723 1720 1720 1725 
3 J.Duijf 1650 1665 1735 1696 
4 I.Sentjens 1721 1697 1715 1683 
5 P.Maassen 1586 1646 1636 1649 
6 L.v.Duren 1528 1561 1561 1561 
7 J.Willems 1536 1546 1524 1524 
8 Th.Schoone 1564 1516 1507 1517 
9 G.Stals 1494 1524 1520 1505 
10 L.Silkens 1430 1444 1438 1486 
11 J.Roumen 1490 1491 1471 1471 
12 H.Wismans 1452 1457 1454 1439 
13 J.Linssen 1407 1396 1435 1411 
14 G.Wijnings 1508 1548 1437 1382 
15 Th.Daamen 1425 1422 1400 1381 
16 J.Geelen 1378 1296 1331 1357 
17  R.Wijenberg 1323 1323 1337 1337 
18 W.Scheeren ---- ---- 1271 1320 
19 L.Arts 1238 1286 1268 1319 
20  P.Steuten 1346 1313 1352 1319 
21 F.Werter 1362 1335 1330 1315 
22 G.Reuling 1284 1294 1294 1294 
23 P.Hendriks 1275 1281 1281 1281 
24 J.Steuten 1209 1191 1261 1196 
25 H.v.d.Vliet 1076 1090 1057 1059 
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NUNHEMS ZADEN SCHAAKTOERNOOI 
 

Op het zeventiende Nunhems Zaden Schaaktoernooi wist Rudi van Gool van 
schaakvereniging Venlo beslag te leggen op de eerste plaats. Tweede werd 
Geert Peeters van 't Pionneke uit Roermond voor de winnaar van de afgelopen 
drie jaar Ger Janssen eveneens van 't Pionneke uit Roermond. 
De organisator van dit schaaktoernooi, Schaakvereniging Leudal uit Haelen, kan 
terug zien op een geweldig geslaagd toernooi. Het recordaantal van 72 
deelnemers, verdeeld over negen poules met spelers van ongeveer gelijke 
sterkte, bestond uit zeer sterke topspelers, die minimaal twee keer per week 
spelen tot en met eenvoudige huisschakers, van wie dit het enige 
schaakevenement in het jaar is. 
De directeur van Nunhems Zaden, de heer O. de Ponti, reikte na afloop de 
prijzen uit. 
De uitslagen: 
 
Poule A: 1) R. v. Gool (Venlo)  2) G. Peeters (Linne) 
Poule B: 1) F. Mertens (Beegden) 2) J. Sonnemans (Helmond) 
Poule C: 1) G. Dierx (Venlo) 2) L. Hovens (Maarheeze) 
Poule D: 1) R. Hovens (Maarheeze) 2) I. Sentjens (Heythuysen) 
Poule E: 1) J. Vonk (Nuenen) 2) F. Cleuren (Bilzen B.) 
Poule F: 1) L. Muys (Nuth) 2) A. Siebers (Horst) 
Poule G: 1) T. den Ouden (Veldhoven) 2) W. v. Dullemen (Veldhoven) 
Poule H: 1) F. Lammerts (Roermond) 2) E. Bakker (Roermond) 
Poule I:  1) J. Kroese (Veldhoven) 2) J. Stroeken (Veldhoven) 
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LIMBURGSE SNELSCHAAK KAMPIOENSCHAPPEN VOOR 
CLUBTEAMS 

 

Op zaterdag 2 november 1996 vond het snelschaakkampioenschap voor 
clubteams traditiegetrouw plaats in Schaesberg. 
De deelname was aan de magere kant. Slechts 13 teams (1 minder dan in 
1995) deden mee waaronder een van SV Leudal. 
Dit team bestond uit: Iwan Sentjens, Loek Schoenmakers, Arthur Hendrickx 
en Han Wismans. 
 
Tijdens de "voorronde" speelden alle teams tegen elkaar waarbij SV Leudal 
de winstpartijen afwisselde met remises en verliespartijen zodat SV Leudal 
uiteindelijk net in de 2e finalepoule kwam. 
In de finale bleek ons team opgebrand te zijn, 4 teamwedstrijden werden 
verloren en een remise wat uiteindelijk leidde tot de 13e en laatste plaats. 
Gezien dit resultaat en het gehanteerde finalesysteem is het zeer 
onwaarschijnlijk dat wij in het seizoen 1997-1998 weer aan dit toernooi 
deelnemen. 
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SENIOREN GRAND-PRIX  
 

Dit kalender-jaar werd voor de 3e maal de Senioren Grand-Prix 
georganiseerd. Evenals bij de jeugd kon men per toernooi punten verzamelen 
voor het Grand-Prix klassement. Bij dit klassement wordt rekening gehouden 
met de speelsterkte van de deelnemende schakers. 
De A-categorie is voor KNSB/promotieklasse spelers. 
De B-categorie voor 1e en 2e klasse spelers en de C-categorie voor 3e klasse 
spelers en thuisschakers. 
Van S.V. Leudal neemt slechts één speler aan deze toernooien mee, namelijk 
Arthur Hendrickx en wel in de B-categorie. 
 
Momenteel staat Arthur op de 2e plaats, 9 punten achter nummer één en 10 
punten voor op nummer drie. Tijdens het ter perse gaan van dit jaarboekje 
was nog niet bekend welke plaats Arthur in het laatste Grand-Prix toernooi in 
Stein (DJC, november) behaalde, maar waarschijnlijk zal Arthur in de totaal 
stand op de 2e plaats zijn geëindigd. 
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LiSB-COMPETITIE SENIOREN TEAM 1 
 

S.V.Leudal handhaaft zich vrij eenvoudig in de eerste klasse. 
 

Makkelijker seizoen dan voorbije jaren. 
In de externe competitie voor clubteams (8-tallen) wist S.V.Leudal I zich vrij 
gemakkelijk staande te houden. De afgelopen jaren moest er telkens 
gevochten worden tegen het degradatiespook. Dit jaar was het in elk geval 
een stuk makkelijker. Dankzij een buitengewoon goede start kwam S.V. 
Leudal in de loop van het seizoen nauwelijks in gevaar. 
 
Flitsende start 
S.V. Leudal kwam in tegenstelling tot andere jaren dit keer zeer sterk uit de 
startblokken. De eerste wedstrijd thuis tegen Venray werd een keurige 5½ - 
2½ overwinning. Toch was er iets vreemds aan de hand in deze wedstrijd. 
S.V.Leudal moest met een 0 - 1 achterstand aan de wedstrijd beginnen omdat 
Jack Duijf zijn vooruitgespeelde wedstrijd aan bord 1 had verloren. „s Zondags 
bleek dat S.V. Leudal maar 6 spelers op de been kon brengen. Hierdoor leek 
het erop dat Leudal al met een 0 - 2 achterstand zou moeten beginnen. Maar 
wat bleek? Venray kwam met maar slechts 5 spelers naar Buggenum. In 
allerijl werd Theo Daamen opgetrommeld om de vrijgevallen 8e plaats (nota 
bene aan het tweede bord!) van het Leudalteam in te nemen. Lei Silkens werd 
op het derde bord geposteerd. Na 1 uur “wachten” was de 2 - 1 voorsprong 
voor Leudal een feit en kon Theo Daamen verder genieten van zijn zondag-
middag. Meedoen in de externe competitie, nota bene in het eerste team en 
dan ook nog aan het tweede bord en dan ook nog een vol punt scoren. Dat 
Theo dat nog mocht meemaken! Theo bedankt! 
En nadat Jac Berben zijn wedstrijd wist te winnen stond Leudal al op een 3 - 1 
voorsprong. Na ruim anderhalf uur spelen behaalde Iwan Sentjens een remise 
en nadat ook Loek Schoenmakers kort daarna een remiseaanbod van zijn 
tegenstander accepteerde stond het 4 - 2 voor Leudal. 
Hans Kivits bood in een iets betere stelling daarop zijn tegenstander ook 
remise aan. Alhoewel het accepteren van dit remiseaanbod tevens de 
nederlaag voor Venray zou betekenen werd het aangenomen. Hierdoor kwam 
de stand op 4½ - 2½ en was de overwinning een feit. 
Arthur Hendrickx bepaalde door een prachtige koningsaanval die tot winst 
leidde daarna de eindstand op 5½ - 2½  
In de tweede wedstrijd werd medekoploper Blerick met 7 - 1 gedeklasseerd. 
Van begin af aan dicteerde Leudal de wedstrijd en legde de wil op aan het 
Blerickse team. De overwinning kwam geen enkel moment in gevaar. Al vrij 
snel liep S.V.Leudal uit naar een 4 - 0 voorsprong door overwinningen van 
Arthur Hendrickx, Jack Berben, Hans Kivits en Perry Egelmeers. Even 
dachten de Leudal spelers terug aan vorig seizoen, toen Leudal in de 
wedstrijd tegen Blerick ook snel op een 3 - 0  voorsprong kwam. Uiteindelijk 
kwam Blerick toch nog langszij en werd het 4 - 4. 
Nu hadden de Leudalspelers echter de zenuwen beter in bedwang en gaven 
ze de zege niet meer uit handen. 
Lei Silkens speelde een uitstekende wedstrijd. In een toreneindspel met twee 
pionnen extra gaf Lei zijn tegenstander schaakles. Op voortreffelijke wijze 
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haalde Lei het volle punt binnen. Hierdoor werd het 5 - 0 en was de 
overwinning een feit. Door remises van Iwan Sentjens en Peter Maassen 
werd het 6 - 1. Loek Schoenmakers bepaalde de eindstand op 7 - 1. Loek 
kreeg het punt in de schoot geworpen door een blunder van zijn tegenstander.  
Door deze overwinning werd S.V. Leudal koploper in de eerste klasse met 4 
matchpunten en maar liefst 12½ bordpunten uit 2 wedstrijden. Zo‟n goede 
positie had Leudal nog nooit ingenomen in de 1e klasse van de LiSB. 
 
Onnodige nederlaag. 
Maar zoals zo vaak. Na de geweldige start werd Leudal in de derde wedstrijd 
met een nederlaag geconfronteerd. Nota bene thuis tegen Tegelen. 
S.V. Leudal kon met slechts 7 spelers aantreden omdat teamleider Arthur 
Hendrickx het tweede team niet wilde verzwakken door daar de beste speler 
weg te roepen. Team 2 had immers de krachten heel hard nodig om in de 2e 
klasse het hoofd boven water te houden. 
Als Leudal wel op volle sterkte was geweest dan had Tegelen nog niet zo 
maar gewonnen. Maar ja als.... 
Door een snelle nederlaag van Perry Egelmeers keek Leudal dus al vrij vroeg 
in de wedstrijd tegen een 0 - 2 achterstand aan. Hans Kivits die de gehele 
wedstrijd een heel klein overwicht had kon zijn partij niet tot winst omzetten. 
Het werd tenslotte ook remise waardoor de stand ½ - 2½ werd. Arthur 
Hendrickx verkleinde de achterstand tot 1½ - 2½. Hij wist zijn slechte stelling 
door een blunder van zijn tegenstander als nog tot winst om te buigen. 
Jac Berben speelde een fantastische wedstrijd. In een eindspel waarin Jac 
een kleine materiële voorsprong had wist hij zijn tegenstander zet na zet 
steeds verder in het nauw te drijven waarna uiteindelijk zijn tegenstander 
moest opgeven. Door deze prachtige overwinning kwam de stand gelijk op 2½ 
- 2½. Iwan Sentjens wist in een eindspel waarin hij duidelijk iets minder stond 
toch nog een keurige remise uit het vuur te slepen. Zo werd het dus 3 - 3. 
Maar meer zat er niet in voor Leudal. De overige twee partijen gingen 
verloren. Lei Silkens en Loek Schoenmakers streden voor wat ze waard 
waren, maar beetje bij beetje werden hun stellingen steeds slechter. 
Uiteindelijk moesten beide, moegestreden, de handdoek werpen. Eindstand 3 
- 5 voor Tegelen. 
 
Fabelachtig herstel 
S.V.Leudal herstelde zich heel goed van haar eerste nederlaag. In de 
thuiswedstrijd tegen het sterke Arx uit Arcen sleepten de Leudalspelers een 
knap gelijkspel uit het vuur. Het werd uiteindelijk 4 - 4 in een wedstrijd waar 
S.V. Leudal startte met een 1½ - ½ voorsprong dankzij de twee vooruit 
gespeelde partijen waarin Jack Duijf een mooie overwinning boekte en Perry 
Egelmeers tot remise kwam. Door een heel snelle remise van Loek 
Schoenmakers (3 maal dezelfde stelling al na een half uur spelen) werd de 
stand 2 - 1 voor S.V.Leudal. Pas 3 uur later kwam de volgende partij ten 
einde. Arthur Hendrickx mocht zich zeer gelukkig prijzen dat zijn tegenstander 
een fout beging. Hierdoor kon Arthur zijn verloren staande partij alsnog 
ombuigen in een overwinning. Kort daarna verloor Lei Silkens zijn partij en 
ook Jac Berben kon zijn stelling niet meer redden en moest zich gewonnen 
geven, waardoor de stand op 3 - 3 kwam. Iwan Sentjens die de hele wedstrijd 
tegen een pion achterstand had moeten knokken wist uiteindelijk een paard 
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voorsprong te krijgen. Dit bleek in een eindspel met verder alleen nog de 
dames en de koningen op het bord niet voldoende voor de winst. Bij de stand 
van 3½ - 3½ waren alle ogen op Hans Kivits gericht. Hans stond een pion 
achter en qua stelling ook iets minder, maar zijn tegenstander had veel van 
zijn tijd verbruikt. In de daaropvolgende tijdnood-fase kon Hans veel van zijn 
achterstand goed maken. Na de tijdcontrole stond Hans zelfs een pion voor. 
Uiteindelijk moest Hans in een remise berusten waardoor na ruim 5 uur 
spelen de eindstand 4 - 4. werd. 
Dit was een knap resultaat, temeer daar S.V. Leudal tegen Arx altijd met grote 
cijfers heeft verloren. De 7 - 1 en 6 - 2 nederlagen van voorbije jaren liggen 
nog vers in het geheugen van de Leudal-spelers.  
“Eindelijk onze angstgegner getrotseerd”, aldus teamleider Arthur Hendrickx 
na afloop van de wedstrijd. 
 
Kruit verschoten. 
Na het gelijkspel leek S.V. Leudal het kruit verschoten te hebben. Tegen Gess 
werd het een regelmatige 5 - 3 nederlaag. Door vooruit gespeelde wedstrijden 
van Loek Schoenmakers (winst) en Jack Duijf (verlies) werd de wedstrijd met 
een 1 -1 stand begonnen. Al snel bleek dat Leudal het moeilijk zou krijgen 
tegen een Gess dat toch enigszins verzwakt aan de wedstrijd begon, omdat 
enkele sterke spelers wegens ziekte moesten afzeggen. Door een nederlaag 
van Lei Silkens en een remise van Jac Berben kwam Leudal op een 2½ - 1½ 
achterstand. Arthur Hendrickx wist door een overwinning de stand nog gelijk 
te trekken maar toen al bleek dat zowel Hans Kivits als ook Iwan Sentjens het 
niet konden redden. Door hun nederlagen kwam de stand op 4½- 2½ en was 
de nederlaag een feit. Dat Peter Maassen daarna nog tot remise kwam was 
eigenlijk alleen nog voor de statistieken. 5 - 3 eindstand dus. 
In de wedstrijd daarop werd zoals verwacht verloren van koploper Caissa uit 
Geleen. Toch was de nederlaag van 6 - 2 wel erg hoog. Met 2 reserve-spelers 
kon S.V. Leudal geen potten breken tegen de sterke Geleense formatie die 
vorig seizoen nog in de promotieklasse uitkwam. Iwan Sentjens en Hans 
Kivits behaalde een remise terwijl Peter Maassen het volle punt wist binnen te 
roeien.  
 
In de laatste wedstrijd werd het een 5½ - 2½ nederlaag in en tegen Venlo. 
Vooraf was al duidelijk dat Leudal niet meer kon degraderen. Men kon dus 
vrijuit spelen en misschien was dat wel de reden waarom de spelers het lelijk 
lieten afweten tegen Venlo. Al vrij snel keek Leudal tegen een 2 - 0 
achterstand aan door nederlagen van Iwan Sentjes en Peter Maassen. Nadat 
even later ook Lei Silkens moest buigen en Arthur Hendrickx een pot-remise 
stelling toch doorspeelde en meteen verloor was het al 4 - 0 voor Venlo. De 
overige spelers van Leudal stonden niet slecht maar tegen een 4 - 0 
achterstand aanspelen in een wedstrijd waar niets meer op het spel staat valt 
niet mee. Loek Schoenmakers besloot tot remise waardoor de hatelijke 0 van 
het scorebord verdween. Even later moest Perry Egelmeers ook zijn 
meerdere erkennen. 
5½ - ½ werd daardoor de achterstand. Het leek een complete afgang te 
worden voor de Leudal-spelers. Jack Berben en Hans Kivits vochten toch nog 
verbeten door ondanks dat de nederlaag van Leudal al lang een feit was. 
Uiteindelijk wist Jack Berben te winnen en ook de tegenstander van Hans 
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Kivits gaf op nadat Hans een prachtige matcombinatie (mat in 4) inzette. 
Hierdoor kreeg de einduitslag toch nog een iets draaglijker aanzien : 5½ - 2½. 
 
Uiteindelijk wist Leudal in totaal 5 wedstrijdpunten en 27 bordpunten te 
verzamelen. Evenveel bordpunten als de nummer 3 Gess II. 
 
Topscorers 
De spelers van team 1 zijn zeer trouw. Dit blijkt wel uit het feit dat zowel 
Arthur Hendrickx, Lei Silkens, Hans Kivits, Loek Schoenmakers, en Iwan 
Sentjens alle 7 wedstrijden hebben gespeeld. Slechts 6 maal moest Leudal 
een wisselspeler opstellen en 1 maal werd er met slechts 7 spelers 
aangetreden. Topscorers waren Arthur Hendrickx met 5 uit 7, Jac Berben met 
4½ uit 6 en Hans Kivits met 4 uit 7. 

Ook het komend seizoen zal S.V.Leudal het in de 1e klasse B wederom niet 
echt gemakkelijk krijgen. Toch zijn de verwachtingen niet slecht. Maar veelal 
hangt zoiets af van verschillende factoren. Blijven alle spelers ook het volgend 
jaar nog actief? Zijn er nieuwe sterke spelers binnen onze vereniging te 
verwachten? Hoeven we niet te vaak terug te vallen op reservespelers? 
Kortom, het kan vriezen en het kan dooien, maar toch moet het mogelijk zijn 

dat S.V.Leudal behouden blijft voor de 1e klasse LiSB. 
 
Uitslagen en standen: 
 

1e klasse B  1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1. Caissa Kampioen - 4 4½ 4 6 5½ 6 6½ 12 - 36½ 

2. Arx   4 - 7 2½ 4½ 5½ 4 4½ 10 - 32 

3. Gess II  3½ 1 - 5 5 3 5 4½ 8 - 27 

4. Venlo III  4 5½ 3 - 3 2½ 5½ 4 6 - 27½ 

5. Tegelen  2 3½ 3 5 - 4½ 5 3½ 6 - 26½ 

6. Venray  2½ 2½ 5 5½ 3½ - 2½ 5 6 - 26½ 

7. S.V. Leudal  2 4 3 2½ 3 5½ - 7 5 - 27 

8. Blerickse S.V. Degradatie 1½ 3½ 3½ 4 4½ 3 1 - 3 - 21 

 
Persoonlijke resultaten: 
 

 Venray  Blerick  Tegelen  Arx  

1 J. Duijf 0 H. Kivits 1 - 0 J. Duijf 1 

2 T. Daamen 1 A. Hendrickx 1 H. Kivits ½ H. Kivits ½ 

3 L. Silkens 1 L. Schoenmakers 1 A. Hendrickx 1 A. Hendrickx 1 

4 H. Kivits ½ P. Maassen ½ L. Schoenmakers 0 L. Schoenmakers ½ 

5 L. Schoenmakers ½ I. Sentjens ½ I. Sentjens ½ I. Sentjens ½ 

6 I. Sentjens ½ J. Berben 1 J. Berben 1 J. Berben 0 

7 J. Berben 1 P. Egelmeers 1 P. Egelmeers 0 P. Egelmeers ½ 

8 A. Hendrickx 1 L. Silkens 1 L. Silkens 0 L. Silkens 0 

 

 GeSS II  Caissa  Venlo III  

1 J. Duijf 0 H. Kivits ½ H. Kivits 1 

2 H. Kivits 0 A. Hendrickx 0 A. Hendrickx 0 

3 L. Schoenmakers 1 L. Schoenmakers 0 I. Sentjens 0 



19 

4 A. Hendrickx 1 I. Sentjens ½ L. Schoenmakers ½ 

5 I. Sentjens 0 P. Maassen 1 P. Maassen 0 

6 P. Maassen ½ S. Boonen 0 J. Berben 1 

7 J. Berben ½ T. Schoone 0 P. Egelmeers 0 

8 L .Silkens 0 L. Silkens 0 L. Silkens 0 
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LiSB-COMPETITIE SENIOREN TEAM 2 
 
Tweede klasse maatje te groot voor S.V.Leudal 2. 
Het tweede team van S.V.Leudal heeft zich wederom niet weten te 
handhaven in de 2e klasse van de LiSB. Helaas ontbrak het nodige geluk 
want ondanks dat de uitslagen vaak doen vermoeden dat Leudal absoluut 
kansloos was, was de praktijk vaak anders. Menige wedstrijd werd op het 
scherpst van de snede gestreden waarbij Leudal helaas altijd aan het kortste 
eindje trok. 
 
Desastreus begin. 
Dat het spelen in een klasse hoger bepaald niet makkelijk is ondervond het 
team al meteen in de eerste wedstrijd. In en tegen Horst werd er dik verloren 
met 6½ - 1½. Han Wismans wist een remise te behalen en alleen Robert 
Weijenberg kon het volle punt scoren. 
In de tweede wedstrijd speelde S.V. Leudal een goede wedstrijd tegen 
Pionneke 3 uit Roermond. Theo Schoone had vooruit gespeeld. Door zijn 
remise en de overwinningen van Gidi Wijnings en Jan Geelen kwam Leudal 
op 2½ punten. Helaas kwam daar alleen nog een halfje bij van Simon Boonen 
waardoor andermaal een nederlaag (5 - 3) geleden werd. 
Thuis tegen Venlo 4 werd het andermaal slikken voor onze dappere strijders. 
Hoewel halverwege de wedstrijd een gunstig resultaat voor Leudal zich leek 
af te tekenen werd het uiteindelijk toch nog een flink pak slaag. Leudal verloor 
met 6½ - 1½. Een zeer geflatteerde nederlaag want de uitslag gaf de 
verhoudingen absoluut niet goed weer. Leudal had kansen op een gelijkspel 
maar vreemd genoeg liepen een aantal partijen voor onze spelers slecht af 
terwijl er in eerste instantie duidelijk meer in zat. Alleen Simon Boonen, 
Jeroen Rikken en Coen Oosse wisten een keurige remise te behalen. 
 
Nog steeds geen matchpunt. 
Ook in de daarop volgende wedstrijden wist Leudal andermaal geen 
matchpunten te vergaren. 
In en tegen Reuver liep Leudal andermaal tegen een flinke nederlaag op. 
Alleen Jan Geelen wist te winnen en Han Wismans en Simon Boonen 
kwamen tot remise. 
Ook in de vijfde wedstrijd kwam men niet verder dan een 6½ - 1½ nederlaag. 
Alleen Flip Werter wist te remiseren. Het enige lichtpuntje in het team was de 
jeugdige Haelenaar Coen Oosse die als enige zijn wedstrijd wist te winnen. 
Tegen het Noord-Limburgse Bergen werd het helemaal een sportief drama. 
Het tweede team van S.V. Leudal moest een nog grotere nederlaag slikken. 
7½ - ½ waren de kille cijfers na afloop. Alleen Pascal Ramaekers wist te 
remiseren. Waarschijnlijk was de verre reis naar het Noorden te vermoeiend 
voor onze spelers. 
 
Puntenloos seizoen. 
Ook in de laatste ronde zat er geen match-puntje in voor Leudal. Hoewel deze 
laatste wedstrijd men er toch heel dicht bij zat. Het werd 5 - 3 tegen team 2 
van Arx. Jeroen Rikken (Heibloem), Pascal Ramaekers (Roggel) en Simon 
Boonen (Haelen) scoorden de punten voor Leudal. In deze wedstrijd had 
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Leudal kansen. Jammer dat een paar spelers net dat beetje geluk mistte, 
anders had men hier met een overwinning het seizoen kunnen afsluiten. 
 
Topscoorders. 
Voor zover gesproken kan worden van topscoorders waren Simon Boonen 
met 2½ punten en Jan Geelen met 2 punten de meest succesvolste spelers 
van team 2. Ook Coen Oosse, Jeroen Rikken en Pascal Ramaekers hadden 
af en toe succes en scoorden ieder 1½ punt.  
 
 
Uitslagen en standen: 
 

2e klasse C  1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1. „t Pionneke III Kampioen - 5 5 5½ 4½ 4 6 5 13 - 35 

2. Bergen  3 - 5½ 4½ 4½ 4½ 6 7½ 12 - 35½ 

3. Reuver  3 2½ - 6½ 5 6 4 6½   9 - 33½ 

4. Venlo IV  2½ 3½ 1½ - 7 5 5 6½   8 - 31 

5. De Witte Dame  3½ 3½ 3 1 - 4½ 6½ 6½   6 - 28½ 

6. Arx II  4 3½ 2 3 3½ - 5 5   5 - 26 

7. Horst  2 2 4 3 1½ 3 - 6½   3 - 22 

8. Leudal II Degradatie 3 ½ 1½ 1½ 1½ 3 1½ -   0 - 12½ 
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LiSB-COMPETITIE SENIOREN TEAM 3 
 
S.V.Leudal 3 kweekvijver voor team 1 en 2 
Leudal 3 zal aan het afgelopen seizoen nog de meeste frustraties hebben 
over gehouden. Het was dan ook voor teamleider Peter Steuten bepaald niet 
gemakkelijk om constant op het laatste moment nog spelers af te moeten 
staan aan team 2. Hierdoor moest Peter vrijwel elke keer met een onvolledig 
team op pad. 
Aantreden met 7, 6 en zelfs een keer met slechts 5 spelers is toch eigenlijk 
een club als Leudal niet waardig. 
En dat motiveert een kersverse teamleider nou niet echt. Wij moeten dan ook 
extra respect voor Peter hebben die ondanks alle ellende toch nog een aantal 
mooie wedstrijden wist te spelen en zelfs niet geheel zonder punten het 
seizoen had afgesloten mits hij over een voltallig team had beschikt. Nu zat er 
helaas niet meer in dan enkele bordpunten. 
 
Afschuwelijk begin voor nieuwe teamleider. 
Roermond was de plaats waar het derde team van S.V.Leudal onder 
aanvoering van de kersverse teamleider Peter Steuten haar eerste wedstrijd 
moest afwerken. Door een aantal afmeldingen en het moeten afstaan van een 
drietal spelers aan team 2 kon men helaas met slechts 5 schakers te 
Roermond aantreden. De hierdoor ontstane 3 -0 achterstand kon niet meer 
ingelopen worden. Het werd uiteindelijk een fikse 6½ - 1½ nederlaag. Pascal 
Ramaekers wist tot remise te komen en Hans van de Vliet scoorde een vol 
punt.  
 
In de tweede wedstrijd ging Leudal 3 thuis met grote cijfers ten onder tegen 
GESS 5. Het was een spannende wedstrijd waarbij Leudal een kleine kans 
had op een gelijkspel. Door 3 nederlagen, een schitterende overwinning van 
jeugdspeler Harm Hendriks uit Haelen, een winstpartij van John Steuten en 
een remise van nieuwkomer Leo Arts kwam Leudal op een 3½ - 2½ 
achterstand. Alleen Peter Steuten en Hans van de Vliet waren nog met hun 
partij bezig. Hans van de Vliet wist uit een verloren stelling toch nog remise te 
halen. Peter Steuten sloeg een remise aanbod van de hand omdat anders 
Leudal verloren zou hebben. Hij speelde door en nam te veel risico waardoor 
Peter uiteindelijk zijn partij alsnog verloor. Eindstand 5 - 3 voor GESS 5. 
 
Andermaal niet compleet. 
Met een half team aan invallers moest Leudal 3 aantreden in Geleen tegen 
Caïssa 3. Maar liefst 4 jeugdspelers moesten het team van Peter Steuten 
completeren. Dat met dit team geen hoge score mocht worden verwacht was 
duidelijk. Uiteindelijk werd er verloren met 5 - 3. Flip Werter en Peter Steuten 
wisten te remiseren terwijl Hans van de Vliet en John Steuten de volle winst 
wisten te behalen. Als Leudal 3 haar vaste spelers hadden gehad dan had 
men in Geleen de eerste wedstrijdpunten van het seizoen kunnen pakken. 
Tegen Tegelen 2 werd wederom flink geïncasseerd. Een 7 - 1 nederlaag. 
Alleen Hans van de Vliet kon de eer nog redden door een mooie overwinning. 
In de laatste wedstrijd thuis tegen Blerick 2 ging Leudal 3 met 6 - 2 ten onder. 
Alleen Peter en John Steuten wisten de eer voor Leudal te redden. Maar het 
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is ook verdraaid niet fijn als je op het allerlaatste moment maar liefst 2 spelers 
moet afstaan aan een hoger team. Op zo‟n manier wordt je het behalen van 
enig resultaat gewoon onmogelijk gemaakt. Als je moet starten met een 2 - 0 
nederlaag nog voordat er ook maar 1 pion is verzet zakt de motivatie van de 
overige spelers erg snel. 
 
Topscorers 
Topscorers waren Hans van de Vliet en John Steuten met respectievelijk 3½ 
en 3 punten. 
 
Uitslagen en standen: 
 

3e klasse C  1 2 3 4 5 6 Totaal 

1. Tegelen II Kampioen - 5 5½ 7 6 7 10 - 30½ 

2. Gess V  3 - 3½ 6 5 5   6 - 22½ 

3. Caïssa III  2½ 4½ - 3 4½ 5   6 - 19½ 

4. Blerickse S.V. II  1 2 5 - 4½ 6   6 - 18½ 

5. „t Pionneke IV  2 3 2½ 3½ - 5½   2 - 16½ 

6. S.V.Leudal III  1 3 3 2 1½ -   0 - 10½ 
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OPLEIDING SENIOREN TE BUGGENUM 
 

Schaakcursus wederom geweldig succes! 
De tweede schaakcursus die door S.V. Leudal werd gegeven in 
gemeenschapshuis de Roffert te Buggenum is wederom een geweldig 
succes gebleken. Niet alleen het aantal deelnemers was 
verbazingwekkend hoog (maar liefst 15 aanmeldingen), ook het enorme 
enthousiasme en het grote plezier dat de cursisten in het schaken hebben 
gevonden mag als een succes gezien worden.  
De cursus voorziet blijkbaar duidelijk in een behoefte want nog steeds zijn 
er mensen die belangstelling hebben voor eventueel een nieuwe 
beginnerscursus. 
Opvallend was niet alleen dat de deelnemers uit vele dorpen uit de regio 
kwamen (Haelen, Baexem, Nunhem, Heel, Neer, Horn, Buggenum en zelfs 
Baarlo!) maar dat er onder de deelnemers ook echtparen aanwezig waren. 
Dat heeft het grote voordeel dat thuis samen een wedstrijdje gespeeld kan 
worden waarbij beide ook nog eens het zelfde niveau van schaken hebben 
wat het nog extra interessant maakt. 
 
Prettige manier. 
In ongeveer 10 lessen wisten de cursisten de geheimen van het 
schaakspel te ontdekken. Niet alleen de spelregels kwamen aan bod ook 
onderwerpen als matzetten en noteren passeerden de revue. 
"Het fijne van zo'n beginnerscursus is dat je met mensen onder elkaar bent 
die allemaal evenveel of, eigenlijk beter gezegd, evenweinig verstand van 
schaken hebben." "Zo kun je dus zonder schaamte al fouten makend je 
eerste wedstrijden spelen zonder dat er iemand minachtend je stiekem zit 
uit te lachen" aldus een van de cursisten. "Dat is ook de reden waarom je 
nooit snel in je eentje naar een schaakclub zult stappen om schaken te 
leren." "Deze cursus is echter een ideale gelegenheid om op een echt 
prettige manier het schaken te leren zonder telkens het gevoel te hebben 
dat je met domme vragen aan komt zetten." "Ik hoop dan ook dat deze 
cursus nog vaker gegeven zal worden." 
 
Nieuwe cursussen. 
En wat dat laatste betreft zit dat er wel in want cursusleider Hans Kivits is 
van plan om de beginnerscursus ook in het najaar (oktober/november 
1997) weer van start te laten gaan. "Blijkbaar is er veel meer belangstelling 
voor het schaken dan wij denken", aldus Hans Kivits. "Alleen de mensen 
zien torenhoog op tegen een schaakopleiding of schaakvereniging." 
"Schaken is iets voor echte intellectuelen hoor je vaak zeggen, maar deze 
cursisten kunnen beamen dat schaken veel eenvoudiger maar ook veel 
interessanter is dan u misschien wel denkt." 
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Enthousiasme. 
De schaakcursus bleek zo goed in een behoefte te voorzien dat verschillende 
cursisten niet van plan waren na de opleiding het schaken en de 
schaakvereniging te verlaten. Inmiddels zijn 6 personen van de cursus ook dit 
seizoen met het schaken verder gegaan. Hierbij begeleid door Hans die van 
19.45 tot ongeveer 20.15 uur instructie geeft om vervolgens de mensen aan 
het schaken te zetten. 
 
 

 
 

Structurele invulling 
Deze spontaniteit, werklust, interesse en humor van de cursisten maakte 
Hans zelfs zo enthousiast dat hij het bestuur gevraagd heeft om aan de 
opleiding voor senioren een structurele invulling te mogen geven. Dit is 
inmiddels goedgekeurd. 
Ook dit seizoen wordt overwogen om weer een opleiding voor beginners te 
starten. Het karakter van de cursus is vrijblijvendheid. Er zijn geen 
verplichtingen ten opzichte van de schaakvereniging zelf. Het is dus ook niet 
de bedoeling om middels deze cursus nieuwe leden te werven. Het doel is en 
blijft de schaaksport in de regio te promoten en bekendheid te geven. Het is 
dan ook verheugend te mogen constateren dat bij de deelnemers aan de 
opleiding meerder echtparen aanwezig waren. Dit betekent immers dat het 
geleerde niet snel verloren zal gaan want op een herfstige regenachtige 
avond kan altijd het schaakbord voor de dag gehaald worden. 
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TIENDE INVITATIETOERNOOI TEGELEN 
 

Op zondag 22 december vond in Tegelen alweer voor de 10e maal het 
invitatietoernooi plaats. 
SV Leudal nam reeds voor de 5e maal deel aan dit gezelligheidstoernooi. Het 
team van 6 personen bestond ditmaal uit: Leo Arts, Perry Egelmeers, Arthur 
Hendrickx, Iwan Sentjens, Lei Silkens en Han Wismans. 
Door het resultaat van vorig jaar, 1e in de B-poule werd Leudal dit jaar in de 
A-poule geplaatst. Hier moest Leudal aantreden tegen Venlo 3, 
Hoensbroek/ME en Arx 1. 
Deze teams waren uiteindelijk toch iets te sterk, want ondanks heftige strijd op 
alle borden behaalde ons team slechts 4½ bordpunt en geen enkel 
matchpunt. 
Volgend jaar beter. 
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EXTERNE BEKERCOMPETITIE SENIOREN 
 

Naast de "normale" externe competitie voor 8-tallen werd er ook dit jaar weer 
een bekercompetitie voor 4-tallen gehouden. Deze competitie werd gespeeld in 
poules van 4 teams waarbij een van de teams als gastheer optrad voor de 
overige drie teams. Er werd gespeeld op de clubavond van de ontvangende 
vereniging waar dan iedere speler 3 partijen speelde van een half uur p.p.p.p. 
De teams werden na de 1e ronde (loting) ingedeeld op speel sterkte. Na iedere 
ronde werd er een nieuwe indeling gemaakt. SV Leudal neemt al enkele jaren 
deel aan deze competitie, dit jaar voor het 2e achtereenvolgende jaar met 2 
teams. 
 
Het 1e team had geen vaste samenstelling en bestond bijna iedere speelavond 
uit andere spelers. In het team speelden mee: Iwan Sentjens, Arthur Hendrickx, 
Loek Schoenmakers, Leo Arts Peter Maassen en Lei Silkens. 
 
Het 2e team bestond uit Han Wismans, John Steuten, Jan Geelen en Flip 
Werter. 
 
Beide teams bereikten de finale die enigszins ontsiert werd door het niet of 
incompleet komen opdagen van 4 teams. 
 
Het 1e team na achtereenvolgens een 2e plaats in de D-poule, in de G-poule en 
de E-poule. 
Het 2e team na achtereenvolgens een 2e plaats in de C-poule, 4e in de D-poule 
en een 1e plaats in de H-poule. 
 
De poule-indeling wordt normaal gesproken gebaseerd op de resultaten in de 
vorige ronde maar de beker-competitieleider had het afgelopen seizoen 
gekozen voor een regionale indeling waardoor soms teams 2x achtereen tegen 
elkaar moesten spelen. 
 
In deze finale speelde Leudal 1 in de E-poule tegen Ultimo Vero 1 (Echt), 
Kerkrade 2 en EWS (Weert). Na een spannende strijd werd het team uiteindelijk 
derde achter EWS en Ultimo Vero 1. Leudal 2 speelde in F-poule tegen 
J'Adoube (Maastricht), Gess 3 (Sittard) en DJC 4 (Stein). 
De teams van J'Adoube en Gess waren toch iets te sterk waardoor ook het 2e 
team derde in hun poule werd. 
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AFSCHEID JAN PEETERS 
 

Zo lang als schaakvereniging Leudal bestaat, en dat zijn inmiddels ruim 
twintig jaren, is gemeenschapshuis “De Roffert” voor de senioren altijd het 
clublokaal geweest. En voorlopig zal het dit nog wel blijven ook. 
En in al die jaren was het Jan Peeters (of Jan van Sie, zoals hij ook wel 
genoemd wordt), die er voor zorgde dat elke dinsdagavond om kwart voor 
acht de koffie al klaar stond. En natuurlijk ook later op de avond zorgde Jan 
voor de nodige “opkikkertjes”, “moed-in-drinkertjes”, “blunder-weg-
spoelertjes”, “afzakkertjes” en “na-pratertjes”. 
Jan was altijd in voor een grapje en had voor iedereen altijd tijd. Zelfs tot in de 
kleine uurtjes. Het was met Jan altijd goed toeven in De Roffert, en Jan had 
een warm plekje voor S.V. Leudal in zijn hart. De sfeer en “gemoedelijkheid” 
zoals deze bij ons schakers heerst sprak (en spreekt nog steeds) Jan zeer 
aan. Jan heeft zelfs in de beginjaren van de vereniging, Leudal een heuse 
trofee geschonken. De alom bekende JP-Trofee. Welke schaker heeft die nou 
niet graag op zijn erelijst prijken. Als je de JP-Trofee nog nooit hebt gewonnen 
hoor je nog niet “echt” tot de top-schakers van S.V. Leudal. 
 
Dit jaar besloot Jan met de VUT te gaan. Hierdoor krijgt hij meer tijd voor 
zichzelf en zal hij zijn zeer geliefde hobby fietsen vaker kunnen uitoefenen. 
Het is Jan van harte gegund, maar toch zullen we hem missen in De Roffert 
immers als je De Roffert zei, dan zei je Jan Peeters. En als je Jan Peeters zei 
dan zei je De Roffert. Dat waren twee namen die onafscheidelijk verbonden 
leken met elkaar. Maar aan alles komt een eind. Ook aan het beheerder zijn 
van De Roffert. 
 
Tijdens de afgelopen feestavond van S.V. Leudal heeft de schaakvereniging 
op gepaste wijze “afscheid” van Jan Peeters genomen als beheerder van de 
Roffert. En dat was op een manier zoals Jan dat zelf wilde en op een manier 
zoals hij ook zelf was. 
Bescheiden en “geine poespas”. En met de woorden zoals Jan dat altijd zelf 
zo treffend kan zeggen 
 
 
 

“Ich zal noeëts vergaete waat ich veur uch gedaon hub” 
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JEUGDINSTRUCTIE TE ALDENGHOOR 
 
De instructie begon dit seizoen op 18 augustus met 57 jeugdleden. 
Voorgaande jaren werd het les-seizoen begonnen met de jeugdleden die 
reeds langer lid waren van SV Leudal, echter dit jaar kwamen er bij de 1e 
zondagmorgen een aantal (nieuwe) jeugd-leden mee met hun ouder broertje, 
zusje of vriendje, vriendinnetje. 
Hierdoor ontstond de situatie dat er een speciale groep van stap 1 gevormd 
moest worden (de meeste nieuwkomers konden al schaken) waar niet 
helemaal op gerekend was. Jeroen Schuman werd de instructeur van deze 
groep. 
 
De overige jeugdleden werden verdeeld over de stappen 2, 2A, 3A en 4. 
Stap 2A bestond uit eerste helft van de lessen van stap 3 en stap 3A uit de 
eerste helft van de lessen van stap 4. 
Doordat een vrij grote groep stap 3A vorig seizoen niet had gehaald werd 
besloten hier een aparte instructiegroep van te maken, hierdoor was er echter 
wel een extra instructeur nodig. 
 
Gelukkig was John Steuten na 1 jaar pauze weer bereid om samen met Loek 
Schoenmakers, Arthur Hendrickx, Iwan Sentjens, Han Wismans en Perry 
Egelmeers aan de jeugdleden les te geven. 
Later in het seizoen begon Theo Daamen met een nieuwe groep stap 1 
waarin kinderen zaten die tot dan toe geen of nauwelijks schaakervaring 
hadden. 
 
 
 
 

 
 

 
Wie de jeugd heeft heeft de toekomst. 
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INTERNE JEUGDCOMPETITIE TE ALDENGHOOR 
 
Op zondag 18 augustus 1996 begon het schaakseizoen voor de jeugd op 
Aldenghoor. De "rust"periode na het seizoen 95/96 was tamelijk kort, omdat dat 
seizoen wat langer duurde dan normaal. Toch hadden de jeugdschakers er al 
zin in, getuige de massale opkomst. 
Om weer in vorm te komen konden de jeugdschakers op 18 en 25 augustus 
vriendschappelijke partijen spelen tegen andere jeugdspelers of tegen een van 
de jeugdleiders. De jeugdleiding gebruikte deze zondagen om uit te zoeken 
welke leden van het vorige seizoen weer terugkwamen en wie zich eventueel 
zou terugtrekken. Het aantal afmeldingen was gelukkig erg laag. Bovendien 
werd de jeugdleiding van SV Leudal aangenaam verrast door een groot aantal 
nieuwe aanmeldingen. Een aantal van deze nieuwe leden kwam naar de 
vereniging omdat een broer of zus al lid was: Maurits Ox (broer van Marcel), 
Jolina Heijmans (zus van Nayan), Michelle de Groot (zus van Paul), Vivian 
Neijnens (zus van Erik) en Michaël de Dobbelaere (broer van Stefan) kwamen 
aan het begin van het seizoen met hun broer of zus mee. Leon Bonten, Kelly 
Kockelkoren en Martijn Peulen kwamen uit zichzelf naar de vereniging; zij 
hadden geen familieleden die al lid waren. 
Maurits, Jolina en Kelly hadden reeds zoveel schaakkennis dat zij stap 1 over 
konden slaan. Samen met een aantal schakers die het vorige seizoen hun 
diploma stap 1 hadden behaald, startten zij met de opleiding voor stap 2. Omdat 
het aantal nieuwe leden zo groot was, werd nu in tegenstelling tot andere 
seizoenen meteen met een nieuwe opleiding stap 1 begonnen. Michelle, Vivian, 
Michaël, Leon en Martijn begonnen onder leiding van Jeroen Schuman met 
deze opleiding. Kort daarna werd deze groep nog uitgebreid met weer drie 
nieuwe leden: Jan en Marijke Cortenbach en Marlieke Engelen. 
 
Op zondag 1 september begonnen de instructies en de interne competitie. De 
jeugdschakers werden ingedeeld in acht divisies (ere- t/m zevende). Ook de 
nieuwe leden speelden al mee. 
 

EERSTE PERIODE 
 

Eredivisie 
Alle drie de periodewinnaars van het vorige seizoen (Jeroen Rikken, André v.d. 
Doel en Simon Boonen) speelden weer mee. Zij kregen er echter een grote 
concurrent bij in de persoon van Coen Oosse. Jeroen en Coen speelden 
onderling remise en wonnen beide hun overige partijen. Na enig rekenwerk 
bleek dat Coen de winnaar was geworden, omdat hij meer punten met zwart 
had gescoord. De derde plaats was voor Simon, die alleen in Coen en Jeroen 
zijn meerdere moest erkennen, maar zijn overige partijen allemaal won. 
 
Eerste divisie 
Zeer verrassend was het sterke spel van Harm Hendriks, die zijn eerste zes 
partijen allemaal wist te winnen. Daardoor was hij, met nog één ronde te gaan, 
al onbereikbaar geworden voor zijn concurrenten. In de laatste partij moest hij 
zijn meerdere erkennen in Rob Thissen, die hierdoor nog net de tweede plaats 
wist te veroveren. Lars de Haas werd derde met dezelfde score als Rob, nl. 5 uit 
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7. Omdat hun onderlinge partij in remise was geëindigd, moesten de 
weerstandspunten de beslissing brengen. Deze vielen uit in het voordeel van 
Rob. 
 
Tweede divisie 
In deze divisie speelden twee van de grootste talenten van SV Leudal, nl. 
Ruben Hekkens en Mathé Coolen. Beiden hadden in de voorgaande seizoenen 
een aantal periodes gewonnen, waardoor zij telkens een divisie hoger kwamen. 
Hun grootste concurrent was Joop Beurskens, voor wie het voorgaande seizoen 
enigszins teleurstellend was verlopen. Joop bewees echter over voldoende 
capaciteiten en veerkracht te beschikken om zich weer terug te knokken naar de 
top. Hij eindigde samen met Ruben op 5 punten, maar omdat Joop de 
onderlinge partij had gewonnen, werd hij tot winnaar uitgeroepen. Mathé 
eindigde met slechts ½ punt achterstand op de derde plaats. 
 
Derde divisie 
Er waren drie spelers die duidelijk boven de rest uitstaken, nl. Josine Hendriks, 
Christiaan Huitema en Sjoerd Huskens. Josine presteerde deze periode, net als 
haar broer Harm, boven verwachting en zij behaalde een score van 6 uit 7. 
Echter Christiaan deed het nog net iets beter en werd met 6½ uit 7 kampioen. 
Sjoerd behaalde ook een uitstekende score van 5½ uit 7, wat in veel gevallen 
voldoende is voor de eerste plaats. Nu werd hij echter "slechts" derde. 
 
Vierde divisie 
Ireen Hendriks maakte het succes voor de familie compleet. Broer Harm werd 
eerste in zijn divisie, Josine werd tweede. Logischerwijs zou Ireen daarom derde 
moeten worden, maar daar dacht zij zelf anders over. Met 4½ uit 6 werd zij 
gedeeld eerste, samen met Roger Cramers. Omdat Ireen de onderlinge partij 
had gewonnen, werd zij de winnaar. De derde plaats was voor Luc Thissen, die 
net als zijn broer Rob uitstekend presteerde. 
 
Vijfde divisie 
Erik Neijnens was in de derde periode van het vorige seizoen eerste geworden 
in de zevende divisie, met 100% score. Toch was het maar de vraag of hij deze 
prestatie in de vijfde divisie zou kunnen evenaren. De tegenstand was nu 
immers veel groter. Erik liet er echter geen twijfel over bestaan wie de sterkste 
was. Hij scoorde weer 100% (5 uit 5) en promoveerde daardoor naar de vierde 
divisie. Marc Knijf was de beste van de achtervolgers, met 3½ uit 5, op de voet 
gevolgd door Michiel Boonen (3 uit 5). 
 
Zesde divisie 
Een aantal van de nieuwe jeugdleden kon al goed schaken toen zij zich bij onze 
vereniging aanmeldden. De sterksten van deze nieuwe leden, Jolina Heijmans, 
Kelly Kockelkoren en Maurits Ox, werden ingedeeld in de zesde divisie, omdat 
de jeugdleiding verwachtte dat zij het al konden opnemen tegen de meer 
ervaren schakers. Deze verwachting bleek juist te zijn. Jolina, Kelly en Maurits 
deden alle drie mee in de strijd om de hoogste plaatsen. Zij hadden nog een 
sterke concurrent, nl. Stefan de Dobbelaere die in de laatste periode van het 
vorige seizoen nog tweede was geworden in de achtste divisie. 
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Veel hing af van de laatste partij, die tussen Maurits en Jolina. Doordat Jolina 
deze partij wist te winnen, kwam zij gelijk met Stefan (5 uit 6). Omdat Jolina de 
onderlinge partij had gewonnen, was de eerste plaats voor haar. Maurits en 
Kelly werden derde en vierde met 3 punten. 
 
Zevende divisie 
De overige "nieuwkomers" werden ingedeeld in de zevende divisie: Michelle de 
Groot, Michaël de Dobbelaere, Marlieke Engelen, Vivian Neijnens, Leon Bonten, 
Martijn Peulen en Jan Cortenbach. Een aantal van hen kon pas sinds enkele 
weken schaken. Toch verliepen de partijen in deze divisie voorspoedig, en 
konden de jonge schakers al heel wat wedstrijdervaring opdoen. 
Michelle stond alleen tegen Vivian remise toe, alle overige partijen wist zij te 
winnen. Hierdoor werd ze overtuigend eerste. Vivian, Martijn en Jan eindigden 
op de gedeelde tweede t/m vierde plaats. Omdat ze in hun onderlinge partijen 
ieder eenmaal wonnen en eenmaal verloren, moesten de weerstandspunten 
(Sonnenborn-Berger) de beslissing brengen. Vivian was de gelukkige: zij werd 
tweede en promoveerde daardoor naar de zesde divisie. 
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Uitslagen eerste periode: 
 
 EREDIVISIE     EERSTE DIVISIE   
1 Coen Oosse 4½ uit 5  1 Harm Hendriks 6 uit 7 
2 Jeroen Rikken 4½ uit 5  2 Rob Thissen 5 uit 7 
3 Simon Boonen 3 uit 5  3 Lars de Haas     5   uit 7 
4 André v.d. Doel 2   uit 5  4 Bram de Haas 3½ uit 7 
5 Astrid Bremmers 1 uit 5  5 Michiel Theuniszen 3 uit 7 
6 Patrick Bremmers 0 uit 5  6 Raoul Lemmen 2½  uit 7 
     7 Rick Thissen 2½  uit 7 
     8 Rob Hermans ½  uit 7 
         
 TWEEDE DIVISIE     DERDE DIVISIE   
1 Joop Beurskens 5   uit 7  1 Christiaan Huitema 6½ uit 7 
2 Rubben Hekkens 5 uit 7  2 Josine Hendriks 6 uit 7 
3 Mathé Coolen 4½ uit 7  3 Sjoerd Huskens 5½ uit 7 
4 Geert Linders  3½  uit 7  4 Rix Cox 4 uit 7 
5 Maarten Theuniszen 3½  uit 7  5 Lydeke van Hoesel 3 uit 7 
6 Tineke Linders 3½ uit 7  6 René Mennen 2 uit 7 
7 Irene Joris 3 uit 7  7 Dominique Geelen 1 uit 7 
8 Bart Joris 0 uit 7  8 Yvonne Linders 0 uit 7 
         
 VIERDE DIVISIE     VIJFDE DIVISIE   
1 Ireen Hendriks 4½ uit 6  1 Erik Neijnens 5 uit 5 
2 Roger Cramers 4½ uit 6  2 Marc Knijf 3½ uit 5 
3 Luc Thissen 3½ uit 6  3 Michiel Boonen 3 uit 5 
4 Elles Broen 3 uit 6  4 Paul de Groot 2½ uit 5 
5 Nayan Heijmans 2½ uit 6  5 Ruud Joosten 1 uit 5 
6 Felix Boonen 2 uit 6  6 Stijn Huskens 0 uit 5 
7 Marcel Ox 1 uit 6      
             
 ZESDE DIVISIE     ZEVENDE DIVISIE   
1 Jolina Heijmans 5 uit 6  1 Michelle de Groot 5½ uit 6 
2 Stefan de Dobbelaere 5 uit 6  2 Vivian Neijnens 3½ uit 6 
3 Maurits Ox 3 uit 6  3 Martijn Peulen 3½ uit 6 
4 Kelly Kockelkoren 3 uit 6  4 Jan Cortenbach 3½  uit 6 
5 Matthijs de Kroon 2½ uit 6  5 Leon Bonten 2 uit 6 
6 Olav Sillekens 2 uit 6  6 Michaël de Dobbelaere 1½  uit 6 
7 Anke Linders ½ uit 6  7 Marlieke Engelen 1½ uit 6 
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TWEEDE PERIODE 
 
Eredivisie 
Rob Thissen, die de vorige periode tweede was geworden in de eerste divisie, 
speelde nu ook in de eredivisie uitstekend. Met 4 punten uit 5 partijen toonde hij 
zich duidelijk de sterkste. Simon Boonen, de clubkampioen van vorig seizoen, 
werd tweede met 3 punten. Achter Simon eindigden drie spelers op de gedeelde 
derde t/m vijfde plaats: Coen Oosse en Jeroen Rikken, de nummers één en 
twee van de eerste periode, en Harm Hendriks, die een sterk debuut maakte in 
de eredivisie. Ze scoorden alle drie 2½ uit 5. In de onderlinge partijen behaalde 
Coen 1½ punt, Harm 1 punt en Jeroen ½ punt. Coen werd daarom derde, Harm 
vierde. Jeroen degradeerde door deze voor hem ongelukkige uitslag, ondanks 
een 50% score. Zijn kansen op het clubkampioenschap gingen hiermee 
voortijdig verloren, omdat hij geen periodetitel meer kon behalen in de 
eredivisie. Hij was echter vastbesloten zo snel mogelijk in de eredivisie terug te 
keren, dus de spelers in de eerste divisie waren gewaarschuwd. 
 
Eerste divisie 
In de eerste periode deelde Lars de Haas in deze divisie de tweede plaats met 
Rob Thissen, met een score van 5 uit 7. Op grond van de weerstandspunten 
werd de tweede plaats aan Rob toegekend, waardoor Lars nog een periode in 
de eerste divisie moest uitkomen. Opnieuw behaalde hij 5 punten uit 7 partijen. 
Ditmaal was dat wel voldoende voor promotie. 
Ruben Hekkens, die pas was gepromoveerd uit de tweede divisie, verbaasde 
iedereen door in de eerste divisie weer bij de eerste twee te eindigen. Hij 
behaalde dezelfde score als Lars, maar Lars had de onderlinge partij 
gewonnen, zodat Ruben met de tweede plaats genoegen moest nemen. Astrid 
en Patrick Bremmers eindigden als derde en vierde met 4 uit 7. Omdat Astrid 
haar broer in de onderlinge confrontatie versloeg, was de derde plaats voor 
haar. 
 
Tweede divisie 
Maarten Theuniszen behaalde een fraaie score van 5½ uit 7 en werd daarmee 
overtuigend eerste. Dit was pas de derde periode die Maarten in zijn 
schaakloopbaan speelde, want hij maakte pas in de derde periode van het 
seizoen 95/96 zijn debuut. Het is opmerkelijk hoe snel hij tot de jeugd-top van 
onze vereniging is doorgedrongen. De tweede plaats was met 4½ punt voor het 
zeer jeugdige talent Mathé Coolen. Mathé vierde kort voor het begin van de 
tweede periode zijn achtste verjaardag. De derde plaats was voor Rick Thissen 
die het zijn broer Rob in de toekomst nog erg lastig kan gaan maken. 
 
Derde divisie 
Deze divisie werd beheerst door de familie Joris. Bart behaalde 5 punten uit 7 
partijen, goed voor de tweede plaats. Irene deed het nog iets beter. Zij wist haar 
broer te verslaan en behaalde in totaal 6 punten. Lydeke van Hoesel werd derde 
met 4 punten. 
 
Vierde divisie 
Erik Neijnens was de vorige periode kampioen in de vijfde divisie met een score 
van 100%. Ook in de vierde divisie scoorde hij uitstekend: 6 uit 7! Hiermee 
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behaalde hij opnieuw een eerste plaats, zodat hij de derde periode weer een 
divisie hoger mocht spelen. De tweede plaats was voor Dominique Geelen met 
5 uit 7. Elles Broen kon de strijd om de eerste twee plaatsen lang volhouden. 
Uiteindelijk werd ze derde met 4 uit 7, waardoor ze promotie net misliep. Toch 
zou ze gezien haar hoge niveau zeker niet misstaan in de derde divisie. Ze had 
echter in de derde periode nog een kans om promotie af te dwingen. 
 
Vijfde divisie 
De zes spelers in deze divisie waren zeer aan elkaar gewaagd. Het verschil 
tussen de nummer één en de nummer zes was slechts 1 punt! De plaatsen één 
en twee waren voor Jolina Heijmans en Stefan de Dobbelaere. Ze behaalden 
allebei 3 punten uit 5 partijen. Opmerkelijk is dat Jolina en Stefan de vorige 
periode ook al eerste en tweede werden, toen in de zesde divisie. De derde 
plaats was voor Ruud Joosten, met slechts ½ punt achterstand. 
 
Zesde divisie 
Michelle de Groot zette haar opmars voort: in de eerste periode maakte ze haar 
debuut in de interne competitie, in de zevende divisie. Met een uitstekende 
score (5½ uit 6) dwong zij meteen promotie af naar de zesde divisie. In deze 
divisie scoorde ze zelfs nog beter, want ze wist al haar partijen te winnen: 5 uit 
5. Zij speelde daarom in de derde periode weer een periode hoger. De plaatsen 
twee en drie waren voor Matthijs de Kroon en Maurits Ox met 3 uit 5. 
 
Zevende divisie 
In deze divisie waren er drie spelers die duidelijk boven de rest uitstaken, nl. Jan 
Cortenbach, Olav Sillekens en Martijn Peulen. Jan wist zijn concurrenten ½ punt 
voor te blijven: eerste plaats met 5½ uit 7. Olav en Martijn haalden beide 5 
punten. Omdat Olav de onderlinge partij had gewonnen, was de tweede plaats 
voor hem. Martijn was opnieuw de grootste pechvogel in deze divisie. In de 
eerste periode was hij al gedeeld tweede. Toen werd hij derde omdat hij te 
weinig weerstandspunten had. Nu miste hij de promotie weer op een haar, 
ditmaal door verlies in de onderlinge partij. In de derde periode had hij nog een 
kans, en driemaal is scheepsrecht ! 
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Uitslagen tweede periode: 
 
 EREDIVISIE     EERSTE DIVISIE   
1 Rob Thissen 4  uit 5  1 Lars de Haas 5 uit 7 
2 Simon Boonen 3 uit 5  2 Ruben Hekkens 5 uit 7 
3 Coen Oosse 2½ uit 5  3 Astrid Bremmers 4 uit 7 
4 Harm Hendriks 2½  uit 5  4 Patrick Bremmers 4 uit 7 
5 Jeroen Rikken 2½  uit 5  5 Michiel Theuniszen 3½ uit 7 
6 André v.d. Doel ½  uit 5  6 Raoul Lemmen 3 uit 7 
     7 Bram de Haas 2½ uit 7 
     8 Joop Beurskens 1 uit 7 
         
 TWEEDE DIVISIE     DERDE DIVISIE   
1 Maarten Theuniszen 5½  uit 7  1 Irene Joris 6 uit 7 
2 Mathé Coolen  4½  uit 7  2 Bart Joris 5 uit 7 
3 Rick Thissen 4 uit 7  3 Lydeke van Hoesel 4 uit 7 
4 Geert Linders 4   uit 7  4 Roger Cramers 3 uit 7 
5 Tineke Linders 3 uit 7  5 Ireen Hendriks 3 uit 7 
6 Christiaan Huitema 3  uit 7  6 Rick Cox 3 uit 7 
7 Rob Hermans 2 uit 7  7 Sjoerd Huskens 2½ uit 7 
8 Josine Hendriks 2 uit 7  8 René Mennen 1½ uit 7 
         
 VIERDE DIVISIE     VIJFDE DIVISIE   
1 Erik Neijnens 6 uit 7  1 Jolina Heijmans 3 uit 5 
2 Dominique Geelen 5 uit 7  2 Stefan de Dobbelaere 3 uit 5 
3 Elles Broen 4 uit 7  3 Ruud Joosten 2½ uit 5 
4 Felix Boonen 3 uit 7  4 Michiel Boonen 2½ uit 5 
5 Nayan Heijmans 3  uit 7  5 Marcel Ox 2 uit 5 
6 Yvonne Linders 3 uit 7  6 Paul de Groot 2 uit 5 
7 Luc Thissen 2½ uit 7      
8 Marc Knijf 1½ uit 7      
         
 ZESDE DIVISIE     ZEVENDE DIVISIE   
1 Michelle de Groot 5  uit 5  1 Jan Cortenbach 5½ uit 7 
2 Matthijs de Kroon 3 uit 5  2 Olav Sillekens 5 uit 7 
3 Maurits Ox 3 uit 5  3 Martijn Peulen 5 uit 7 
4 Vivian Neijnens 2 uit 5  4 Leon Boonen 3½ uit 7 
5 Kelly Kockelkoren 1½ uit 5  5 Michaël de Dobbelaere 2½ uit 7 
6 Stijn Huskens ½ uit 5  6 Anke Linders 2½ uit 7 
     7 Marijke Cortenbach 2½ uit 7 
     8 Marlieke Engelen 1½ uit 7 
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DERDE PERIODE 
 
Eind november begon onder leiding van Theo Daamen een nieuwe groep 
jeugdschakers met hun opleiding voor stap 1. De jeugdschakers die aan het 
begin van het seizoen lid werden van de vereniging waren vooral afkomstig uit 
Haelen. Nu kwam de belangstelling vooral van buiten Haelen, nl. uit Neer en uit 
Nunhem: Uit Neer kwamen Silke Halferkamps, Mark Mewiss, Stef Sijben en Jop 
Teepen en uit Nunhem kwamen Nick Mennen (jongere broer van René) en Roy 
Janssen. Haelen leverde ook nog twee nieuwe leden: Duncan Krebbers en Tim 
Smit. 
De afgelopen jaren was het aantal jeugdleden van buiten Haelen sterk gedaald. 
De jeugdleiding hoopt dat deze daling met de komst van deze nieuwe leerlingen 
voor stap 1 tot stilstand is gekomen en dat het aantal jeugdschakers in de regio 
weer zal stijgen. 
 
De derde periode begon op 16 februari. De nieuwe leerlingen van stap 1 
hadden in korte tijd (minder dan drie maanden) al zoveel schaakkennis 
opgedaan, dat zij probleemloos aan de interne competitie konden deelnemen. 
Zij werden ingedeeld in de achtste divisie. 
Er meldden zich nog twee nieuwe jeugdleden aan, die de spelregels al volledig 
beheersten en al enige extra kennis hadden opgedaan: Koen Cuypers uit Horn 
en Bart Tegelbeckers uit Haelen. Zij werden ingedeeld in de vierde 
respectievelijk de vijfde divisie. Het aantal deelnemers aan de interne competitie 
steeg hierdoor tot 68, het hoogste aantal sinds jaren. In het seizoen 95/96 was 
het hoogste aantal deelnemers "slechts" 64. Helaas moest Marc Knijf na enkele 
partijen in de derde periode afscheid nemen van de vereniging en ook afscheid 
nemen van Nederland. Hij emigreerde namelijk met zijn ouders naar Japan. 
Verder meldde zich gelukkig niemand af, zodat het aantal jeugdleden aan het 
eind van het seizoen nog 67 bedroeg. 
 
Eredivisie 
Coen Oosse was deze periode een klasse apart. Hij won al zijn partijen: 5 uit 5. 
Lars de Haas verloor alleen tegen Coen. In de laatste ronde stelde hij de tweede 
plaats veilig met een remise tegen Rob Thissen. Zijn score kwam daarmee op 
3½ uit 5. Lars speelde deze periode voor het eerst in de eredivisie, dus de 
tweede plaats was voor hem een zeer goede prestatie. De strijd om de derde 
plaats ging tussen Simon Boonen en Rob Thissen. Ze behaalden allebei 2½ 
punt en de onderlinge partij was in remise geëindigd. De weerstandspunten 
moesten hier dus de beslissing brengen. Het bleek dat Rob, vooral door zijn 
remise tegen Lars, de meeste weerstandspunten had behaald, dus de derde 
plaats was voor hem. 
 
Eerste divisie 
Vanaf het begin was duidelijk dat Jeroen Rikken op de eerste plaats afstevende. 
In de eerste zes rondes won hij vijf maal en speelde eenmaal remise (tegen 
Michiel Theuniszen). In de laatste ronde bracht hij zijn eerste plaats niet meer in 
gevaar door remise te spelen tegen Maarten Theuniszen. Patrick Bremmers 
speelde deze periode ook uitstekend. Hij behaalde dezelfde score als Jeroen (6 
uit 7). Patrick verloor alleen de onderlinge partij tegen Jeroen, zodat hij op de 
tweede plaats eindigde. Michiel Theuniszen was al een aantal keren in de 
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middenmoot geëindigd in deze divisie. Qua talent behoort hij zeker tot de top, 
maar in het verleden zag hij vaak gelijke of zelfs betere stellingen verloren gaan 
door foutjes in het eindspel. Deze keer behaalde hij wel een score die hij 
verdiende: 5 uit 7, voldoende voor de derde plaats. André v.d. Doel eindigde 
met ½ punt achterstand op de vierde plaats. 
 
Tweede divisie 
Bram de Haas, die in het verleden al eens in de eredivisie uitkwam, was 
afgezakt naar de tweede divisie. Aan het begin van de periode was hij 
vastbesloten in ieder geval terug te keren naar de eerste divisie. Toen hij in de 
tweede ronde tegen Joop Beurskens niet verder kwam dan remise en in de 
derde ronde verloor van Rick Thissen, dreigde dit plan in duigen te vallen. 
Daarna schakelde hij echter een versnelling hoger en won de overige vier 
partijen. Christiaan Huitema kwam op dezelfde score uit als Bram: 5½ uit 7. 
Bram had de onderlinge partij tegen Christiaan gewonnen, zodat de eerste 
plaats naar Bram ging. Geert Linders speelde vooral aan het einde van de 
competitie heel sterk. Hij begon deze periode met 2 uit 4, de resterende drie 
partijen wist hij allemaal te winnen. Dit leverde hem de derde plaats op, met een 
score van 5 uit 7. Rick Thissen werd vierde met 4½ uit 7. 
 
Derde divisie 
Rick Cox wist 6 van de 7 partijen te winnen en eindigde met ruime voorsprong 
op de eerste plaats. Erik Neijnens was de enige die van Rick wist te winnen. Met 
een score van 4½ uit 7 eiste hij de tweede plaats voor zich op. Pas in de laatste 
inhaalpartij viel de beslissing in de strijd om de derde plaats. Josine Hendriks en 
Rob Hermans hadden op dat moment beide 3 punten behaald en zij moesten 
nog tegen elkaar spelen. Bij remise zou Rob als derde eindigen, dus Josine 
moest alle risico's nemen om deze partij te winnen. Uiteindelijk slaagde ze 
hierin. Zij eindigde zo op 4 uit 7. De vierde plaats ging naar Roger Cramers met 
3½ uit 7. Gezien zijn uitstekende prestatie in de Keizer-competitie, die na afloop 
van de derde periode werd gespeeld, had er voor hem misschien wel meer 
ingezeten. 
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Vierde divisie 
Sjoerd Huskens was veruit de sterkste; hij won nl. al zijn partijen (7 uit 7). Door 
deze geweldige score maakte hij in het klassement van de Theo Daamen-trofee 
(hoogste score in procenten) een flinke naar voren. Ook Elles Broen, die de 
vorige periode promotie naar de derde divisie net misliep, behaalde een 
uitstekende score. Zij verloor alleen van Sjoerd, de overige zes partijen won ze, 
waardoor ze op de tweede plaats eindigde. Het volgend seizoen mag ze, net als 
Sjoerd, in de derde divisie uitkomen. Op de derde en vierde plaats eindigden 
René Mennen en Jolina Heijmans, beiden met 4 uit 7. Dankzij winst in de 
onderlinge partij was de derde plaats voor René. 
 
Vijfde divisie 
Michelle de Groot was opnieuw de sterkste in haar divisie. Ditmaal scoorde ze 
5½ uit 6, goed voor haar derde opeenvolgende periodetitel, nota bene in haar 
eerste schaakseizoen. De tweede plaats ging verrassend naar Bart 
Tegelbeckers, die deze periode pas voor het eerst deelnam aan de competitie. 
Hij scoorde 4½ uit 6. Luc Thissen en Ruud Joosten eindigden beide op 3½ punt. 
Omdat Luc de onderlinge partij had gewonnen, was de derde plaats voor hem. 
 
Zesde divisie 
Hierin ging de strijd tussen Jan Cortenbach, Paul de Groot en Vivian Neijnens. 
Uiteindelijk bleek Jan de sterkste te zijn, met 4 punten uit 5 partijen. Alleen 
Vivian was in staat om Jan te verslaan. Paul en Vivian eindigden beide op 3 
punten. Dankzij winst in de onderlinge partij, eindigde Paul als tweede. De 
vierde plaats was voor Olav Sillekens met 2½ uit 5. 
 
Zevende divisie 
Kelly Kockelkoren won in deze divisie met een zeer grote voorsprong. Ze 
scoorde nl. 6½ punt in zeven partijen, 2 punten meer dan al haar concurrenten. 
De strijd om de tweede plaats was spannender. Toen er nog één inhaalpartij op 
het programma stond, waren Martijn Peulen en Marlieke Engelen beide 
uitgespeeld. Ze waren allebei geëindigd op 4½ uit 7. In hun onderlinge partij had 
Marlieke de strijd eigenlijk kunnen beslissen, want zij kreeg een grote materiële 
voorsprong. Maar in het eindspel liet ze Martijn ontsnappen door pat te zetten. 
Toch zou Marlieke nog tweede kunnen worden, omdat ze meer 
weerstandspunten had dan Martijn. Echter in de laatste partij die nog moest 
worden ingehaald, wist Stijn Huskens langszij te komen. Zo eindigden Marlieke, 
Martijn en Stijn op de gedeelde tweede t/m vierde plaats. Voor Martijn was dit 
heel gunstig, omdat hij van Stijn had gewonnen, waardoor hij in de onderlinge 
partijen tegen Marlieke en Stijn de meeste punten had behaald. 
In de eerste en tweede periode had Martijn de promotie naar de zesde divisie 
net gemist. Bij zijn derde poging had hij het geluk dus eindelijk aan zijn zijde. 
Stijn werd nu derde, Marlieke kwam niet verder dan de vierde plaats. Marlieke 
heeft deze periode wel heel sterk spel laten zien. Ze was dan ook de enige die 
Kelly een remise af wist te dwingen. In deze partij stond ze in het eindspel zelfs 
gewonnen, maar het eindspel van dame en toren tegen dame was erg lastig. 
Het komende seizoen zullen we zeker nog van haar horen. 
 
Achtste divisie 
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In deze divisie speelden de leerlingen van stap 1 die het laatst met hun 
opleiding waren begonnen. Deze groep had de regels van het schaakspel heel 
snel onder de knie gekregen, zodat zij nog dit seizoen met de competitie konden 
beginnen. De twee grootste talenten waren zonder enige twijfel Mark Mewiss en 
Jop Teepen. Mark won al zijn partijen (7 uit 7) en werd daarmee zeer verdiend 
kampioen. Jop verloor van Mark, maar alle andere partijen wist hij te winnen. 
Daardoor eindigde hij met 6 uit 7 op de tweede plaats. Ook in de Keizer-
competitie, die na de derde periode werd gespeeld, presteerden beiden heel 
goed. De plaatsen 3 en 4 waren voor Nick Mennen en Stef Sijben met een 
score van 4 uit 7. 
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Uitslagen derde periode: 
 
 EREDIVISIE     EERSTE DIVISIE   
1 Coen Oosse 5 uit 5  1 Jeroen Rikken 6 uit 7 
2 Lars de Haas 3½ uit 5  2 Patrick Bremmers 6 uit 7 
3 Rob Thissen 2½ uit 5  3 Michiel Theuniszen 5 uit 7 
4 Simon Boonen 2½ uit 5  4 André v.d. Doel  4½ uit 7 
5 Harm Hendriks 1 uit 5  5 Raoul Lemmen 2½ uit 7 
6 Ruben Hekkens ½ uit 5  6 Mathé Coolen  1½ uit 7 
     7 Astrid Bremmers 1½ uit 7 
     8 Maarten Theuniszen 1 uit 7 
         
  TWEEDE DIVISIE     DERDE DIVISIE   
1 Bram de Haas 5½ uit 7  1 Rick Cox 6 uit 7 
2 Christiaan Huitema 5½ uit 7  2 Erik Neijnens 4½ uit 7 
3 Geert Linders 5 uit 7  3 Josine Hendriks 4 uit 7 
4 Rick Thissen 4½ uit 7  4 Roger Cramers 3½ uit 7 
5 Joop Beurskens 3½ uit 7  5 Rob Hermans 3 uit 7 
6 Irene Joris 3 uit 7  6 Lydeke van Hoesel 3 uit 7 
7 Tineke Linders 1 uit 7  7 Dominique Geelen 2 uit 7 
8 Bart Joris 0 uit 7  8 Ireen Hendriks 2 uit 7 
          
 VIERDE DIVISIE     VIJFDE DIVISIE   
1 Sjoerd Huskens 7 uit 7  1 Michelle de Groot 5½ uit 6 
2 Elles Broen 6 uit 7  2 Bart Tegelbeckers 4½ uit 6 
3 René Mennen 4 uit 7  3 Luc Thissen 3½ uit 6 
4 Jolina Heijmans 4  uit 7  4 Ruud Joosten 3½ uit 6 
5 Koen Cuypers 3  uit 7  5 Michel Boonen 2 uit 6 
6 Felix Boonen 2  uit 7  6 Matthijs de Kroon 2 uit 6 
7 Nayan Heijmans 1  uit 7  7 Yvonne Linders 0 uit 6 
8 Stefan de Dobbelaere 1 uit 7      
         
 ZESDE DIVISIE     ZEVENDE DIVISIE   
1 Jan Cortenbach 4 uit 5  1 Kelly Kockelkoren 6½ uit 7 
2 Paul de Groot 3 uit 5  2 Martijn Peulen 4½ uit 7 
3 Vivian Neijnens 3 uit 5  3 Stijn Huskens 4½ uit 7 
4 Olav Sillekens 2½ uit 5  4 Marlieke Engelen 4½ uit 7 
5 Maurits Ox 1½ uit 5  5 Marijke Cortenbach 3 uit 7 
6 Marcel Ox 1 uit 5  6 Leon Bonten 2½ uit 7 
     7 Anke Linders 2 uit 7 
 ACHTSTE DIVISIE    8 Stefan de Dobbelaere ½ uit 7 
1 Mark Mewiss 7 uit 7          
2 Jop Teepen 6 uit 7          
3 Nick Mennen 4 uit 7          
4 Stef Sijben 4 uit 7      
5 Roy Janssen 3½ uit 7      
6 Silke Halferkamps 2½ uit 7      
7 Tim Smit 1 uit 7      
8 Duncan Krebbers 0 uit 7      
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JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAP 
 
Om de titel "jeugd-clubkampioen" en de bijbehorende wisselbeker te veroveren, 
moet minimaal één periode in de eredivisie worden gewonnen. Als er twee of 
drie verschillende periodewinnaars zijn, verovert de speler die de hoogste score 
(in procenten) heeft behaald het clubkampioenschap. In tegenstelling tot de 
senioren-competitie hoeft er bij de jeugd dus geen beslissingswedstrijd gespeeld 
te worden tussen de verschillende periodewinnaars. 
Dit seizoen waren er twee periodekampioenen: Coen Oosse won de eerste en 
de derde periode, de tweede periode was Rob Thissen de sterkste. 
Coen won zijn eerste periodetitel met een heel hoge score: 4½ uit 5 (90%). Rob 
speelde die periode nog in de eerste divisie, waarin hij 5 punten behaalde in 7 
partijen (71.4%). 
In de tweede periode deed Rob goede zaken. Hij won de periode met 4 punten 
uit 5 partijen, 1½ punt meer dan Coen. Hiermee ging hij Coen in het klassement 
voorbij: Rob had na de tweede periode 12 partijen gespeeld en daarin 9 punten 
gehaald, een score van 75%. Coen had op dat moment 7 punten gehaald in 10 
partijen en stond dus op 70%. 
In de derde periode was Coen echter oppermachtig. Hij won de onderlinge 
confrontatie tegen Rob en ook de vier andere partijen wist hij winnend af te 
sluiten. Zij totaalscore kwam op 12 uit 15, ofwel 80%. Rob behaalde in de derde 
periode 2½ punt en bracht zijn totaalscore op 11½ uit 17 (67.6%). 
 
De jeugd-clubkampioen van het schaakseizoen 1996/1997 heet dus: 
 

***   COEN OOSSE   *** 
 
Coen werd hiermee een van de jongste clubkampioenen in de historie van SV 
Leudal; toen hij het kampioenschap veroverde, was hij pas 13 jaar. Hij kan dus 
nog verschillende jaren meespelen in de interne jeugdcompetitie en hij is de 
komende jaren zeker een van de grootste kanshebbers. 
In het seizoen 1997/1998 zal hij vooral tegenstand te duchten hebben van Rob 
Thissen, de nummer twee van het afgelopen seizoen, van Simon Boonen, 
clubkampioen van het seizoen 1995/1996 en van Jeroen Rikken, die in de 
eerste en tweede periode dezelfde score haalde als Coen. Dit jaar had Jeroen 
niet veel geluk, maar misschien is het lot hem het volgend seizoen gunstiger 
gezind. 
In de nabije toekomst zullen wellicht ook een aantal van de jonge talenten 
doorbreken. Ruben Hekkens kwam de derde periode al in de eredivisie uit, toen 
hij pas 9 jaar oud was. Het ontbrak hem nog aan ervaring om in deze divisie erg 
hoog te eindigen, maar het komende seizoen moet met hem zeker rekening 
worden gehouden. Mathé Coolen speelde de derde periode in de eerste divisie. 
Hij was toen pas 8 jaar oud. Het afgelopen seizoen speelde hij nog niet zo 
constant. Vaak zag hij na een sterk opgebouwde partij een goede stelling 
verloren gaan door gebrek aan concentratie en ervaring. Wel beschikt hij over 
zeer veel talent en hij zal zeker tot de eredivisie doordringen. Dit is slechts een 
kwestie van tijd. 
Ook bij de jeugdschakers die dit seizoen pas lid werden, zitten een aantal grote 
talenten. Michelle de Groot (10 jaar) won drie periodetitels op rij, de derde 
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periode in de vijfde divisie. Als zij zo doorgaat, kan ze binnen enkele jaren de 
top bereiken. Een andere grote belofte is Mark Mewiss (10 jaar) die de derde 
periode zijn debuut maakte in de competitie met een score van 100%. In de 
Keizer-competitie, die na de derde periode werd gespeeld, toonde hij aan ook 
van veel hoger geplaatste spelers te kunnen winnen. 
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BEKERCOMPETITIE JEUGD (HANS KIVITS-CUP) 
 
De bekercompetitie werd gespeeld na afloop van de tweede periode, verdeeld 
over twee dagen. Op 26 januari werd de voorronde gespeeld volgens het 
"Amsterdams systeem". Er werden 3 rondes gespeeld van elk 3 partijen, waarbij 
het snelschaak-reglement van toepassing was. De bedenktijd was 7 min. per 
persoon per partij. 
Voor de eerste ronde werd iedereen willekeurig (door loting) ingedeeld in een 
poule van 4 spelers. Na deze eerste ronde werd gekeken naar het aantal 
gescoorde punten: spelers met een (bijna) gelijke score kwamen bij elkaar in 
een poule. Na de tweede ronde werden de punten van de eerste en tweede 
ronde opgeteld en iedereen werd opnieuw ingedeeld op volgorde van het totaal 
aantal punten. Na 3 rondes, dus 9 partijen, werd de balans opgemaakt. 
Degenen die bij de voorronde de hoogste score hadden behaald, speelden op 
zondag 2 februari in de hoogste finale-poule. Bij een gelijk aantal punten werd 
gekeken naar de indeling van de laatste ronde: degene die in de hoogste poule 
had gespeeld, eindigde als hoogste. Wanneer twee spelers met dezelfde score 
in de laatste ronde in dezelfde poule hadden gespeeld, gaf de plaats in deze 
poule de doorslag. 
Lars de Haas werd verrassend eerste in de voorronde. In de tweede periode 
van de interne competitie kwam Lars nog uit in de eerste divisie. Hierin eiste hij 
de eerste plaats voor zich op, zodat hij de derde periode voor het eerst in zijn 
schaakloopbaan in de eredivisie mocht uitkomen. Met zijn eerste plaats in de 
voorronde van de Hans Kivits-Cup gaf Lars de "vaste" eredivisie-spelers alvast 
een waarschuwing wat hen de derde periode te wachten stond. 
Jeroen Rikken, de titelverdediger uit Heibloem, was ook weer goed op dreef. Hij 
plaatste zich gemakkelijk voor de finale. Simon Boonen, toen nog regerend 
clubkampioen bij de jeugd, bewees met weinig bedenktijd ook nog uitstekend te 
kunnen schaken. Hij bleef in de race om ook het jeugd-
snelschaakkampioenschap te veroveren. 
Een grote verrassing in deze voorronde was de vierde plaats van Tineke 
Linders. Voor de interne competitie, met normale bedenktijd, kwam Tineke uit in 
de tweede divisie. Ze bleek echter een groot snelschaak-talent te zijn. Ze 
eindigde vlak achter Lars, Jeroen en Simon, maar ruim voor de overige 
schakers uit de ere- en eerste divisie. 
Van de nieuwe leden van dit seizoen eindigden Jolina Heijmans en Michelle de 
Groot het hoogst. Zij lieten vele oudere en meer ervaren schakers achter zich. 
Ook Vivian Neijnens presteerde met haar 17e plaats boven verwachting. 
Hieronder is de volledige uitslag van de voorronde gegeven. 
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UITSLAG VOORRONDE HANS KIVITS-CUP 
 
 
Plaats  Naam Tot Poule 
    
  1.   Lars de Haas 8 A 
  2.   Jeroen Rikken 8 B 
  3.   Simon Boonen 7,5 A 
  4.   Tineke Linders 7 C 
  5.   Harm Hendriks 6,5 A 
  6.   Roger Cramers 6 A 
  7.   Ruben Hekkens 6 B 
  8.   Rick Thissen 6 C 
  9.   Sjoerd Huskens 6 D1 
 10.   Jolina Heijmans 6 D2 
 11.   Michelle de Groot 6 D3 
 12.   Ireen Hendriks 6 E 
 13.   Luc Thissen 6 G 
 14.   Rick Cox 5 B3 
 15.   Geert Linders 5 B4 
 16 .  Rob Thissen 5 C 
 17.   Vivian Neijnens 5 E 
 18.   Lydeke van Hoesel 5 F1 
 19.   Ruud Joosten 5 F2 
 20.   Michiel Boonen 5 F3 
 21.   Nayan Heijmans 5 H 
 22.   Erik Neijnens 5 I 
 23.   Stefan de Dobbelaere 4,5 G 
 24.   Jan Cortenbach 4 C 
 25.   Yvonne Linders 4 E 
 26.   René Mennen 4 H 
 27.   Josine Hendriks 4 I 
 28.   Maurits Ox 4 J 
 29.   Bart Tegelbeckers 3,5 D 
 30.   Marlieke Engelen 3 E 
 31.   Niels Halferkamps 3 F 
 32.   Kelly Kockelkoren 3 G 
 33.   Martijn Peulen 3 H 
 34.   Marijke Cortenbach 3 I 
 35.   Michaël de Dobbelaere 3 J 
 36.   Leon Bonten 2 G 
 37.   Anke Linders 2 J 
 
Op 2 februari werd de finale gespeeld van de "Hans Kivits-Cup". Aan deze 
finale-ronde namen in totaal 42 jeugdschakers deel: 36 spelers die zich tijdens 
de voorronde hadden geplaatst en 6 spelers die tijdens de voorronde verhinderd 
waren. Er werd gespeeld in 6 poules bestaande uit 6 tot 8 spelers. 
De eerste acht spelers van de voorronde waren kwamen uit in poule A en 
streden om de titel "Jeugd-Snelschaakkampioen" van SV Leudal. De overige 
deelnemers aan de voorronde speelden in de poules B t/m E, degenen die niet 
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aan de voorronde hadden deelgenomen, kwamen uit in poule F. Hieronder volgt 
per poule een kort verslag. 
 
Poule A: 
Vier spelers waren zeer aan elkaar gewaagd. Van de eerste drie mocht ook 
worden verwacht dat ze hoge ogen zouden gooien. Dit waren nl. de 
"zwaargewichten" Lars de Haas (winnaar voorronde), Jeroen Rikken 
(titelverdediger) en Simon Boonen (clubkampioen van het vorige seizoen). De 
vierde van dit kwartet, Rick Thissen, was enigszins verrassend tot de hoogste 
finalepoule doorgedrongen. Hierin overtrof hij zichzelf nogmaals door de andere 
drie uitstekend partij te geven. 
Na 6 van de 7 rondes stonden Lars, Jeroen, Simon en Rick gedeeld eerste met 
elk 4 punten. Omdat zij in de laatste ronde niet tegen elkaar hoefden te spelen, 
was er een reële kans dat zij alle vier gelijk eindigden. De vier titelkandidaten 
waren zich bewust dat de laatste partij absoluut moest worden gewonnen om 
een kans te maken op de eerste plaats. Zij speelden de laatste ronde dan ook 
zeer geconcentreerd en ze wonnen alle vier hun partij. Zo eindigden deze vier 
snelschaak-talenten op de gedeelde eerste t/m vierde plaats, met een score van 
5 uit 7. Eigenlijk hadden ze alle vier evenveel recht op de fraaie wisselbeker, 
maar er kon er maar één met de "Hans Kivits-Cup" naar huis gaan. Daarom 
moest de wedstrijdleiding de winnaar aanwijzen, op grond van de onderlinge 
resultaten. In de onderlinge partijen bleek een persoon uiteindelijk het best te 
hebben gepresteerd. Winnaar van de tweede editie van de "Hans Kivits-Cup" 
werd : 
 

***   LARS DE HAAS   *** 
 
De andere drie mogen echter ook zeer trots zijn op hun prestatie. 
 
Poule B: 
In deze poule kwamen enkele ervaren schakers uit, waaronder Geert Linders, 
maar ook een aantal talenten die tijdens de voorronde verrassend hoog waren 
geëindigd: Sjoerd Huskens, Jolina Heijmans en Michelle de Groot. Geert 
benutte zijn grote wedstrijdervaring optimaal en werd eerste met 5 uit 6. Rick 
Cox kon Geert het langst volgen, tot aan de laatste ronde. Hierin bleek Jolina te 
sterk, waardoor Rick op de tweede plaats bleef steken. Ireen Hendriks werd 
derde en Jolina kwam door haar overwinning in de laatste ronde nog bij de 
eerste vier. Ook Sjoerd en Michelle mogen terugzien op een geslaagd toernooi. 
In deze sterk bezette poule werden zij vijfde en zesde. Michelle slaagde er zelfs 
als enige in om Geert een nederlaag toe te brengen. 
 
Poule C: 
Hierin was de spanning minder groot dan in poule A en B. Rob Thissen stak 
namelijk met kop en schouders boven de anderen uit en won al zijn partijen. 
Ook Lydeke van Hoesel en Erik Neijnens scoorden uitstekend: 5 uit 7. Omdat 
Erik de onderlinge partij had gewonnen, werd hij tweede en Lydeke derde. De 
vierde plaats was voor Stefan de Dobbelaere met 4 uit 7. 
 
Poule D: 
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Twee spelers waren duidelijk beter dan de anderen, nl. René Mennen en Josine 
Hendriks. Ze scoorden beide 5 punten uit 6 partijen. De eerste plaats was voor 
René, omdat hij de onderlinge partij had gewonnen. Ook de nummers 3 t/m 5 
hadden een gelijke score: Jan Cortenbach, Bart Tegelbeckers en Yvonne 
Linders eindigden alle drie op 3 punten. Omdat ook de onderlinge resultaten 
gelijk waren, moest er heel wat rekenwerk aan te pas komen om de eindstand 
te bepalen. Uiteindelijk bleek dat Jan derde was geworden, voor Bart en 
Yvonne. 
 
Poule E: 
Martijn Peulen liet er geen twijfel over bestaan wie de sterkste was in deze 
poule. Hij won al zijn partijen: 5 uit 5. Kelly Kockelkoren behaalde een fraaie 
tweede plaats. Zij verloor van Martijn maar alle overige partijen wist ze te 
winnen. Leon Bonten en Marijke Cortenbach eindigden beide op 2 punten. Leon 
had de onderlinge partij gewonnen en werd daardoor derde. 
 
Poule F: 
In deze poule speelden degenen die niet aan de voorronde hadden 
deelgenomen en zich dus niet hadden geplaatst voor een van de andere finale-
poules. 
Drie spelers behaalden 4 punten uit 5 partijen: Christiaan Huitema, Joop 
Beurskens en Raoul Lemmen. Het kostte veel rekenwerk om te bepalen wie de 
winnaar was geworden. Dit werd uiteindelijk Joop, voor Raoul en Christiaan. De 
vierde plaats was voor Mathé Coolen. 
 
 Poule A     Poule B   
1 Lars de Haas 5 uit 7  1 Geert Linders 5 uit 6 
2 Simon Boonen 5 uit 7  2 Rick Cox 4 uit 6 
3 Jeroen Rikken 5 uit 7  3 Ireen Hendriks 3 uit 6 
4 Rick Thissen 5 uit 7  4 Jolina Heijmans 3 uit 6 
         
 Poule C     Poule D   
1 Rob Thissen 7 uit 7  1 René Mennen 5 uit 6 
2 Erik Neijnens 5 uit 7  2 Josine Hendriks 5 uit 6 
3 Lydeke van Hoesel 5 uit 7  3 Jan Cortenbach 3 uit 6 
4 Stefan de Dobbelaere 4 uit 7  4 Bart Tegelbeckers 3 uit 6 
         
 Poule E     Poule F   
1 Martijn Peulen 5 uit 5  1 Joop Beurskens 4 uit 5 
2 Kelly Kockelkoren 4 uit 5  2 Raoul Lemmen 4 uit 5 
3 Leon Bonten 2 uit 5  3 Christiaan Huitema 4 uit 5 
4 Marijke Cortenbach 2   uit 5  4 Mathé Coolen 2 uit 5 
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THEO DAAMEN-TROFEE 
 

Na de eerste periode werd de tussenstand voor de Theo Daamen-trofee 
(hoogste scorings-percentage) uitgerekend. Alleen Erik Neijnens slaagde erin al 
zijn partijen te winnen. Hij stond daarom na de eerste periode op de eerste 
plaats. Echter de nummers 2 t/m 5 hadden allen slechts een half punt 
achterstand. Zij hadden daarom een goede kans om na de tweede periode de 
koppositie over te nemen. Opvallend waren de hoge klasseringen van Michelle 
de Groot en Jolina Heijmans, die beide pas aan het begin van het seizoen lid 
werden van onze vereniging. De winnaar van vorig jaar, Ruben Hekkens, startte 
het seizoen ook goed. Na de eerste periode stond hij op plaats 16. De stand 
aan kop na de eerste periode was als volgt: 
 
 1.  Erik Neijnens 100.00% 
 2.  Christiaan Huitema 92.86% 
 3.  Michelle de Groot 91.67% 
 4.  Coen Oosse 90.00% 
 5.  Jeroen Rikken 90.00% 
 6.  Harm Hendriks 85.71% 
 7.  Josine Hendriks 85.71% 
 8.  Jolina Heijmans 83.33% 
 9.  Stefan de Dobbelaere 83.33% 
10.  Sjoerd Huskens 78.57% 
 
Na de tweede periode werd opnieuw de balans opgemaakt voor de Theo 
Daamen-trofee. Ditmaal slaagde alleen Michelle de Groot erin alle partijen te 
winnen. Door deze formidabele prestatie steeg ze op de ranglijst van de derde 
naar de eerste plaats. De nummer 1 na de eerste periode, Erik Neijnens 
scoorde deze periode ook uitstekend, maar zakte toch naar de tweede plaats. 
Rob Thissen, kampioen in de eredivisie, steeg van plaats 13 naar plaats 3. 
Jolina Heijmans en Stefan de Dobbelaere leverden ook een uitstekende 
prestatie. In de eerste periode werden zij gedeeld eerste en tweede in de zesde 
divisie. Hierdoor promoveerden zij naar de vijfde divisie, waarin ze opnieuw de 
hoogste plaatsen deelden. Met hun totaalscore van 8 uit 11 (72.7%) stonden ze 
na de tweede periode op de gedeelde vierde en vijfde plaats. klassement van 
de Theo Daamen-trofee. Degenen die op de ranglijst de grootste sprong 
voorwaarts maakten, waren: Jan Cortenbach (van 24 naar 11), Maarten 
Theuniszen (van 28 naar 14), Irene Joris (van 35 naar 16) en Olav Sillekens 
(van 43 naar 25).  
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De stand aan kop was na de tweede periode als volgt: 
 
 1.  Michelle de Groot        95.45% 
 2.  Erik Neijnens            91.67% 
 3.  Rob Thissen              75.00% 
 4.  Jolina Heijmans          72.73% 
 5.  Stefan de Dobbelaere     72.73% 
 6.  Lars de Haas             71.43% 
 7.  Ruben Hekkens            71.43% 
 8.  Harm Hendriks            70.83% 
 9.  Coen Oosse               70.00% 
10.  Jeroen Rikken            70.00% 
 
Nadat alle uitslagen van de derde periode waren verwerkt, kon ook de 
eindstand van de Theo Daamen-trofee worden opgemaakt. De winnaar of 
winnares van deze beker is degene die na drie periodes procentueel de hoogste 
score heeft gehaald. 
Dit jaar was er een jonge schaakster die drie opeenvolgende periodes wist te 
winnen, in achtereenvolgens de zevende, zesde en vijfde divisie. Met haar 
score van 16 punten uit 17 partijen (94.1%) stak ze met kop en schouders 
boven haar concurrenten uit. De winnares van de Theo Daamen trofee is: 
 

***   MICHELLE DE GROOT   *** 
 
Erik Neijnens kon haar lang bijhouden. In de tussenstand na de eerste periode 
stond hij op de eerste plaats. Na de tweede periode nam Michelle met een klein 
verschil de leiding over. In de derde periode scoorde Erik, die toen net als 
Michelle al twee periodetitels op zak had, ook nog heel behoorlijk (4½ uit 7). 
Michelle deed het echter nog beter met 5½ uit 6, waardoor haar voorsprong 
groter werd. Dankzij deze uitstekende score in de derde periode werd ze tevens 
onbereikbaar voor al haar andere concurrenten. 
Coen Oosse was al relatief vroeg in het seizoen verzekerd van het 
clubkampioenschap. Hij won de derde periode in de eredivisie met een 
formidabele score: 5 uit 5. De eerste periode had hij ook al met een hoge score 
gewonnen. Met een totaalscore na drie periodes van 12 uit 15 (80%) eindigde 
Coen als derde op de ranglijst. 
De nummers 4 t/m 7 stonden na de tweede periode wat lager geklasseerd. Zij 
beschikten echter over een sterke eindspurt. Jeroen Rikken steeg van plaats 10 
naar plaats 4, Jan Cortenbach steeg van 11 naar 5, Christiaan Huitema van 12 
naar 6 en Sjoerd Huskens van 21 naar 7. 
Lars de Haas presteerde in de tweede helft van het seizoen erg goed. Vooral in 
de bekercompetitie (Hans Kivits-Cup) deed hij van zich spreken, maar ook in de 
interne competitie deed hij het uitstekend. In de tweede periode promoveerde hij 
naar de eredivisie, waarin hij meteen als tweede eindigde. Dit bracht hem op de 
achtste plaats van de ranglijst. 
Rob Thissen won de tweede periode in de eredivisie en stond in de tussenstand 
na die periode op de derde plaats. De derde periode scoorde hij lang niet slecht 
(2½ uit 5). Toch viel hij iets terug naar de negende plaats, omdat een aantal van 
zijn achtervolgers in de derde periode een hogere score haalden. 
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Op de tiende plaats eindigde Jolina Heijmans, die met twee periodetitels (in de 
zesde en vijfde divisie) kon terugblikken op een zeer geslaagd seizoen. Van alle 
nieuwe leden die dit seizoen bij de vereniging kwamen, presteerde alleen 
Michelle de Groot nog beter. 
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EINDSTAND THEO DAAMEN-TROFEE 
 
  Nr.  Naam Punten Partijen Score [%] 
   1.  Michelle de Groot        16          17         94.12 
   2.  Erik Neijnens            15½         19         81.58 
   3.  Coen Oosse               12          15         80.00 
   4.  Jeroen Rikken            13          17         76.47 
   5.  Jan Cortenbach           13          18         72.22 
   6.  Christiaan Huitema       15          21         71.43 
   7.  Sjoerd Huskens           15          21         71.43 
   8.  Lars de Haas             13½         19         71.05 
   9.  Rob Thissen              11½         17         67.65 
  10.  Jolina Heijmans          12          18         66.67 
  11.  Elles Broen              13          20         65.00 
  12.  Martijn Peulen           13          20         65.00 
  13.  Rick Cox                 13          21         61.90 
  14.  Kelly Kockelkoren        11          18         61.11 
  15.  Geert Linders            12½         21         59.52 
  16.  Irene Joris              12          21         57.14 
  17.  Josine Hendriks          12          21         57.14 
  18.  Simon Boonen              8½         15         56.67 
  19.  Harm Hendriks             9½         17         55.88 
  20.  Ruben Hekkens            10½         19         55.26 
  21.  Roger Cramers            11          20         55.00 
  22.  Michiel Theuniszen       11½         21         54.76 
  23.  Bram de Haas             11½         21         54.76 
  24.  Vivian Neijnens           8½         16         53.13 
  25.  Olav Sillekens            9½         18         52.78 
  26.  Patrick Bremmers         10          19         52.63 
  27.  Rick Thissen             11          21         52.38 
  28.  Mathé Coolen             10½         21         50.00 
  29.  Luc Thissen               9½         19         50.00 
  30.  Stefan de Dobbelaere      9          18         50.00 
  31.  Paul de Groot             7½         15         50.00 
  32.  Maarten Theuniszen       10          21         47.62 
  33.  Lydeke van Hoesel        10          21         47.62 
  34.  Ireen Hendriks            9½         20         47.50 
  35.  Michiel Boonen            7½         16         46.88 
  36.  Maurits Ox                7½         16         46.88 
  37.  Joop Beurskens            9½         21         45.24 
  38.  Matthijs de Kroon         7½         17         44.12 
  39.  Ruud Joosten              7          16         43.75 
  40.  André v.d. Doel           7          17         41.18 
  41.  Leon Bonten               8          20         40.00 
  42.  Marijke Cortenbach        5½         14         39.29 
  43.  Raoul Lemmen              8          21         38.10 
  44.  Dominique Geelen          8          21         38.10 
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EINDSTAND THEO DAAMEN-TROFEE (vervolg) 
 

  Nr.  Naam Punten Partijen Score [%] 
  45.  Marlieke Engelen          7½         20         37.50 
  46.  Tineke Linders            7½         21         35.71 
  47.  René Mennen               7½         21         35.71 
  48.  Felix Boonen              7          20         35.00 
  49.  Astrid Bremmers           6½         19         34.21 
  50.  Nayan Heijmans            6½         20         32.50 
  51.  Stijn Huskens             5          17         29.41 
  52.  Rob Hermans               5½         21         26.19 
  53.  Anke Linders              5          20         25.00 
  54.  Marcel Ox                 4          16         25.00 
  55.  Bart Joris                5          21         23.81 
  56.  Michaël de Dobbelaere     4½         20         22.50 
  57.  Yvonne Linders            3          20         15.00 
 
Leden die pas de derde periode met de interne competitie begonnen: 
 
  Nr.  Naam Punten Partijen Score [%] 
  58.  Mark Mewiss               7           7        100.00 
  59.  Jop Teepen                6           7         85.71 
  60.  Bart Tegelbeckers         4½          6         75.00 
  61.  Nick Mennen               4           7         57.14 
  62.  Stef Sijben               4           7         57.14 
  63.  Roy Janssen               3½          7         50.00 
  64.  Koen Cuypers              3           7         42.86 
  65.  Silke Halferkamps         2½          7         35.71 
  66.  Tim Smit                  1           7         14.29 
  67.  Duncan Krebbers           0           7          0.00 
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KEIZER-COMPETITIE JEUGD 
 

De derde periode was vroeg begonnen, zodat er aan het eind van het seizoen 
ruim voldoende tijd overbleef om de inhaalpartijen af te werken. Voor degenen 
die al hun partijen hadden gespeeld, werd een Keizer-competitie georganiseerd. 
Het systeem week op een aantal punten af van de Keizer-competitie zoals die 
bij de senioren wordt gespeeld: 
- Het was niet mogelijk om tweemaal tegen dezelfde tegenstander te spelen. 
- De waarde van de eerste plaats was 100 punten, van de tweede plaats 99, 

enz. 
- Wie een partij verloor, kreeg toch nog een aantal punten, nl. 10% van de 

punten die de plaats van de tegenstander waard was. 
- Wie een partij voor de interne competitie moest spelen, kreeg 50% van de 

punten die zijn/haar eigen plaats waard was, net zoals bij de senioren. Wie 
echter niet hoefde te spelen en niet aan de Keizer-competitie deelnam, kreeg 
geen punten. Bij de senioren krijgt iemand die niet deelneemt 25% van de 
waarde van de eigen plaats. 

Er werden zeven rondes gespeeld. Hieronder volgt per ronde een kort verslag. 
 
Eerste en tweede ronde: 
De eerste twee rondes was het aantal deelnemers nog niet zo groot, omdat de 
interne competitie in de meeste divisies nog niet was afgelopen. René Mennen 
en Nayan Heijmans maakten de beste start met twee overwinningen. Na de 
tweede ronde voerde René het klassement aan.  
 
Derde ronde: 
De laatste ronde van de interne competitie was nu gespeeld. Er moesten 
natuurlijk wel nog verschillende partijen worden ingehaald. Toch waren al veel 
schakers helemaal uitgespeeld, zodat zij konden deelnemen aan de Keizer-
competitie. De eredivisie-spelers Simon Boonen, Harm Hendriks en Ruben 
Hekkens gingen zich met de strijd bemoeien en gooiden het klassement 
overhoop. Simon versloeg René en nam daardoor de eerste plaats over. Ireen 
Hendriks bracht Nayan Heijmans zijn eerste nederlaag toe en steeg daarmee 
naar de tweede plaats, vlak voor René. Harm won het eredivisie-duel tegen 
Ruben en kwam op de vijfde plaats te staan. 
 
Vierde ronde: 
Deze ronde leverde een zeer interessant duel op tussen Harm Hendriks 
(eredivisie) en Mark Mewiss (achtste divisie!). Mark toonde zijn geweldige talent 
door zijn veel meer ervaren tegenstander uitstekend tegenstand te bieden, tot 
ver in het eindspel. Deze partij duurde het langst van alle partijen uit de vierde 
ronde. In het eindspel gaf de ervaring van Harm toch de doorslag. Omdat Simon 
Boonen deze ronde verhinderd was, kon hij zijn puntentotaal niet vergroten, 
zodat de eerste plaats naar Harm overging. René Mennen versloeg Ireen 
Hendriks in het duel om de tweede plaats. Jolina Heijmans kwam door haar 
derde opeenvolgende overwinning op de derde plaats. Josine Hendriks en 
Roger Cramers wonnen deze ronde ook beide hun partij. Zij kwamen uit op de 
vierde en vijfde plaats. 
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Vijfde ronde: 
Koploper Harm Hendriks kon deze ronde niet spelen omdat hij uitkwam in het 
team dat namens SV Leudal deelnam aan de Limburgse Kampioenschappen 
(C-categorie). Hij kreeg daarom 50 punten, de helft van de waarde van de 
eerste plaats. Omdat zijn achtervolgers niet tot winst kwamen, was dit 
voldoende om de eerste plaats vast te houden. Roger Cramers wist René 
Mennen te verslaan en veroverde zo de tweede plaats. René stond nu derde, 
met een kleine voorsprong op Ireen en Josine Hendriks. Mark Mewiss behaalde 
een knappe overwinning tegen Nayan Heijmans. Hij kwam daardoor op de 
achtste plaats te staan. 
 
Zesde ronde: 
Alle koplopers speelden deze ronde mee. De nummers één en twee van het 
klassement, Harm Hendriks en Roger Cramers, moesten het tegen elkaar 
opnemen. Vooraf was duidelijk dat de winnaar van dit duel een grote kans zou 
hebben het klassement te winnen. Harm was op voorhand favoriet omdat hij in 
de eredivisie speelt en Roger "slechts" in de derde. Roger bood echter 
uitstekend tegenstand en er ontstond een felle strijd. Het leek erop dat Harm 
toch het volle punt in de wacht ging slepen, echter op een cruciaal moment 
maakte hij een bunder: hij verspeelde een toren en keek tegen een hopeloze 
stelling aan. Roger maakte de partij vakkundig uit en kwam met een 
comfortabele voorsprong op de eerste plaats te staan. René Mennen en Josine 
Hendriks speelden onderling remise en behielden hun posities in het 
klassement (derde en vijfde plaats). Ireen Hendriks moest haar vierde plaats 
verdedigen tegen het aanstormend talent Mark Mewiss. Ook zij moest nu 
ondervinden hoe sterk Mark al speelde, na slechts enkele maanden schaakles 
te hebben gevolgd. Mark won de partij en nam de vierde plaats over. 
 
Zevende (en laatste) ronde: 
Omdat het niet mogelijk was om tweemaal tegen dezelfde tegenstander te 
spelen, was Harm Hendriks afhankelijk van andere spelers om nog eerste te 
kunnen worden. Maar wie van de koplopers zou nog in staat zijn Roger Cramers 
te verslaan? Eigenlijk kwam hiervoor maar één speler in aanmerking: Mark 
Mewiss. Maar Mark gaf de voorkeur aan het spelen van een extern 
schaaktoernooi. Bij de indeling bleek dat Josine, de zus van Harm, het tegen 
Roger moest opnemen. Met een overwinning zou ze haar broer nog aan de 
eerste plaats kunnen helpen. Roger maakte echter geen fouten meer en stelde 
met een degelijke overwinning zijn eerste plaats veilig. Harm won tegen René 
Mennen en behield zo zijn tweede plaats. Ruben Hekkens versloeg Ireen 
Hendriks en veroverde daarmee een plaats in de top drie. Mark Mewiss bleef 
vierde, Simon Boonen, die een aantal weken niet had kunnen deelnemen, 
behaalde in de slotronde nog een overwinning en eindigde als vijfde. Jolina 
Heijmans was de enige die Roger Cramers een keer wist te verslaan. Met vier 
overwinningen in zes partijen eindigde zij op een fraaie zesde plaats. René 
Mennen was de trouwste deelnemer aan de Keizer-competitie. Hij speelde elke 
ronde mee en stond tot aan de laatste ronde steeds in de top drie. De laatste 
ronde viel hij iets terug, maar met een zevende plaats mocht hij toch best 
tevreden zijn. 
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SCHAAKEXAMENS 
 

Op zondag 11 mei, zondag 25 mei , vrijdag 30 mei en zondag 1 juni werden in 
de lokaliteiten van Trefcentrum Aldenghoor en Basisschool St. Franciscus te 
Haelen de diverse examens afgenomen. 
 
Stap 1. 
In totaal 16 schakertjes hadden voldoende moed verzameld om deel te 
nemen aan het examen Stap 1. Hun instructeurs Jeroen Schuman en Theo 
Daamen konden na afloop constateren, dat de "nieuwelingen" hun stof goed 
beheersten, want zij slaagden allemaal. 
Cum Laude slaagden: Jop Teepen (Neer), Michelle de Groot (Haelen), Mark 
Mewiss (Neer) en Marlieke Engelen (Haelen). Ook Jan Cortenbach (Haelen) 
leverde een prima prestatie, door te slagen met 9,5. 
Overigen geslaagden (met diverse negens) Tim Smit, Duncan Krebbers, 
Michael de Dobbelaere, Vivian Neijnens, Marijke Cortenbach, Leon Bonten, 
Martijn Peulen (allen Haelen), Roy Janssen en Nick Mennen (beiden 
Nunhem), Stef Sijben en Silke Halferkamps (Neer). 
 
Stap 2. 
Het is al vaker gezegd: "Stap 2 is niet gemakkelijk". Van de 18 deelnemers, 
slaagden er 10 de eerste keer, terwijl de overige acht nog te veel problemen 
hadden met de opgaven. Zij kregen echter de gelegenheid om te herkansen. 
Die tweede keer ging het veel beter en dus konden de instructeurs Han 
Wismans en John Steuten met blijdschap constateren, dat alle 18 kandidaten 
geslaagd waren. 
Dit keer geen "tienen", wel een "negen" voor Jolina Heijmans (Haelen) en 
Koen Cuypers (Horn). De overige geslaagden: Maurits en Marcel Ox,  Stijn en 
Sjoerd Huskens, Nayan Heijmans, Bart Tegelbeckers, Stefan de Dobbelaere, 
Paul de Groot, Olav Sillekens, Kelly Kockelkoren, Roger Cramers, Erik 
Neijnens, Anke Linders, Ruud Joosten, Dominique Geelen (allen Haelen) 
Mathijs de Kroon (Heythuysen). 
 
Stap 2A. 
Het betrof hier geen officieel examen van de KNSB. Het was een 
tussenexamen op weg naar Stap 3. 
De instructeurs Iwan Sentjens en Perry Egelmeers konden na afloop tevreden 
zijn, want eenieder - een enkeling na de 2de keer - behaalde dit diploma. 
Er waren geen cum laudes, maar de resultaten van Maarten Theuniszen 
(Heythuysen) en Ruben Hekkens (Haelen), beiden een "negen" mochten er 
zijn.  
De overige geslaagden: Michiel Boonen, Josine en Ireen Hendriks, Elles 
Broen, Yvonne Linders, Rick Cox, Irene en Bart Joris, en Luc Thissen (allen 
Haelen), Christiaan Huitema (Baexem), Rene Mennen (Nunhem). In totaal 13 
geslaagden. 
 
Stap 3. 
Hiervoor slaagde Rick Thissen (Haelen) 
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Stap 3A. 
Het is een moeilijke weg naar Stap 4 en daarom hadden de instructeurs 
gekozen voor een "tussendiploma", maar daarvoor moest uiteraard examen 
gedaan worden. Immers: "niets voor niets". 
Arthur Hendrickx en Loek Schoenmakers hadden er een pittig werkje van 
gemaakt. Uiteindelijk konden het merendeel van de deelnemers het 
felbegeerde "papier" in ontvangst nemen. 
De geslaagden: Rick Thissen, Astrid Bremmers, Joop Beurskens, Lydeke van 
Hoesel, Patrick Bremmers (allen Haelen) en Raoul Lemmen (Heythuysen) 
 
Stap 4. 
Voor de allereerste keer werd bij onze vereniging de mogelijkheid geboden 
om Stap 4 te behalen. Loek Schoenmakers had heel wat oefenstof 
aangeboden in de loop van het seizoen. Elf kandidaten durfden deze 
uitdaging aan te nemen. Zij kwamen er al snel achter, dat men echte 
schaakkennis moet bezitten om dit examen tot een goed eind te brengen. Zes 
slaagden de "eerste" keer, vier slaagden de "tweede" keer, zodat er 
uiteindelijk slechts een uitvaller was. 
De diploma's konden uitgereikt worden aan:  Andre van der Doel, Rob 
Thissen, Harm Hendriks, Lars de Haas, Coen Oosse, Geert Linders, Simon 
Boonen, Bram de Haas (allen Haelen), Jeroen Rikken (Heibloem) en  Michiel 
Theuniszen (Heythuysen). 
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WINNAARS DIVERSE COMPETITIES S.V. LEUDAL 
 
 

JEUGDKAMPIOENEN ALDENGHOOR 
 
1980 Theo Berben  Haelen 
1981 Frans Vos Haelen 
1982 Lon Boonen Haelen 
1983 Peter Metsemakers Neer 
1984 Peter Metsemakers Neer 
1985 Peter Metsemakers Neer 
1986 niet uitgereikt  
1987 Jeroen Kouwenberg Nunhem 
1988 Loek Schoenmakers Haelen 
1989 Ivan Utama Haelen 
1990 Ivan Utama Haelen 
1991 Ivan Utama Haelen 
1992 Ivan Utama Haelen 
1993 Mathijs Hendriks Haelen 
1994  Michiel Daamen Haelen 
1995 Michiel Daamen Haelen 
1996 Simon Boonen Haelen 
1997 Coen Oosse Haelen 
 
 
WINNAARS HANS KIVITS-CUP 
 
1996 Jeroen Rikken Heibloem 
1997 Lars de Haas Haelen 
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JEUGDKAMPIOENEN AVONDCOMPETITIE 
 
1984 Asker Jeukendrup Haelen 
1985 Jeroen Schuman Haelen 
1986 PascalSchuman Haelen 
1987 Marcel Schuman Haelen 
1988 PascalSchuman Haelen 
1989 PascalSchuman Haelen 
1990 Ivan Utama Haelen 
1991 Iwan Sentjens Heythuysen 
1992 niet gespeeld  
1993 Michiel Daamen Haelen 
1994  niet gespeeld  
1995 Coen Oosse Haelen 
1996 niet gespeeld  
1997 niet gespeeld  
 
 
KAMPIOENEN THEO DAAMEN-TROFEE 
 
1988 Ivan Utama Haelen 
1989 Michiel Daamen Haelen 
1990 Guus van de Goor Heythuysen 
1991 Mathijs Hendriks Haelen 
1992 Joost van Geenen Ittervoort 
1993 Bram de Haas Haelen 
1994  Ronald Peulen Haelen 
1995 Ismar Halilovic Heythuysen 
1996 Ruben Hekkens Haelen 
1997 Michelle de Groot Haelen 
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CLUBKAMPIOENEN / WINNAARS  S.B.-TROFEE 
 
1977 Renger Koldijk Haelen 
1978 Peter Maassen Heythuysen 
1979 Timo Elbers Grubbenvorst 
1980 Timo Elbers Grubbenvorst 
1981 Antoon Peeters Haelen 
1982 niet uitgereikt  
1983 Jan Roumen Haelen 
1984 Peter Metsemakers Neer 
1985 Peter Metsemakers Neer 
1986 Peter Metsemakers Neer 
1987 Sjra Stals Leveroy 
1988 Jan Roumen Haelen 
1989 Peter Metsemakers Neer 
1990 Simon Boonen Haelen 
1991 Hans Kivits Heibloem 
1992 Ivan Utama Haelen 
1993 Jac Duijf Heibloem 
1994  Arthur Hendrickx Heythuysen 
1995 Arthur Hendrickx Heythuysen 
1996 Arthur Hendrickx Heythuysen 
1997 Arthur Hendrickx Heythuysen 
 
 
KEIZERCOMPETITIE / WINNAARS GIEL KORSTEN TROFEE 
 
1990 Hans Kivits Heibloem 
1991 Jac Duijf Heibloem 
1992 Loek Schoenmakers Haelen 
1993 Arthur Hendrickx Heythuysen 
1994  Arthur Hendrickx Heythuysen 
1995 Loek Schoenmakers Haelen 
1996 Arthur Hendrickx Heythuysen 
1997 Arthur Hendrickx Heythuysen 
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WINNAARS FONS PEETERS-TROFEE 
(hoogste score in procenten uitgedrukt) 
 
1988 Ruud Severins Neer 
1989 Hans Kivits Heibloem 
1990 Jo Linssen Haelen 
1991 Jac Duijf Heibloem 
1992 Iwan Sentjens Heythuysen 
1993 Arthur Hendrickx Heythuysen 
1994  Peter Maassen Heythuysen 
1995 Hans Kivits Heibloem 
1996 Iwan Sentjens Heythuysen 
1997 Jac Duijf Heibloem 
 
 
BEKERWINNAARS / KAMPIOENEN JAN PEETERS-TROFEE 
 
1977 Anton Peeters Haelen 
1978 Anton Peeters Haelen 
1979 Martin Snijders Heythuysen 
1980 Timo Elbers Grubbenvorst 
1981 Anton Peeters Haelen 
1982 Anton Peeters Haelen 
1983 Peter Metsemakers Neer 
1984 Ruud Severins Neer 
1985 Joep Mintjens Haelen 
1986 Willem Ruyters Beegden 
1987 Peter Metsemakers Neer 
1988 Jan Roumen Haelen 
1989 Peter Metsemakers Neer 
1990 Hans Kivits Heibloem 
1991 Arthur Hendrickx Heythuysen 
1992 Jac Berben Haelen 
1993 Arthur Hendrickx Heythuysen 
1994  Arthur Hendrickx Heythuysen 
1995 Arthur Hendrickx Heythuysen 
1996 Arthur Hendrickx Heythuysen 
1997 Jack Duijf Heibloem 
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PERSOONLIJKE MIDDENLIMBURGSE 
JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 

 
Categorie C. 
Maar liefst 53 jeugdige schakers namen deel aan de persoonlijke Midden-
limburgse Kampioenschappen, die in november '96 gehouden werden in de 
lokaliteiten van trefcentrum Aldenghoor te Haelen. In categorie C ging de strijd 
vooral tussen Coen Oosse, Rob Thissen en Simon Boonen. De wedstrijd 
tussen Coen en Rob eindigde in een overwinning voor Coen. Maar ook Simon 
wist constant te scoren, met het gevolg, dat beiden na 2 rondes evenveel 
punten hadden. De wedstrijd tussen Coen en Simon eindigde in remise, zodat 
er nog niets beslist was. Het wachten was op de partij Rob - Simon. Het werd 
enorm spannend. Dit werd de sleutelpartij van het toernooi. Na een langdurige 
strijd kwam het tweetal niet verder dan remise en aangezien Coen geen fout 
maakte, kwam hij alleen aan de leiding, die hij in de resterende rondes 
bekwaam verdedigde, waardoor hij uiteindelijk de titel behaalde. 
 

Categorie C   punten W.P. 

  1. Coen Oosse Leudal    5.5 20.5 

  2. Simon Boonen Leudal    5.0 19.5 

  3. Rob Thissen Leudal    4.5 19.0 

  4. Harm Hendriks Leudal    3.5 20.0 

  5. Joop Beurskens Leudal    3.0 22.5 

  6. Astrid Bremmers Leudal 1e m   3.0 19.5 

  7. Lydeke van Hoesel Leudal 2e m   3.0 16.0 

  8. Geert Linders Leudal    3.0 12.5 

  9. Raoul Lemmen Leudal    2.5 19.0 

10. Maurice v/d Velde De Driesprong    1.5 16.5 

11. Benjamin Lenarts De Driesprong    1.5 13.0 

 
Categorie D. 
De D schakers mochten tien rondes strijd leveren om de titel. Na 3 rondes 
werd het klassement aangevoerd door Lars de Haas, Robin van de Heuvel en 
Thomas Sevriens, allen met 3 punt. In de volgende 3 rondes kwam dit drietal 
elkaar tegen en nadat de kruitdamp was opgetrokken, bleek Robin met 5,5 
net voor Thomas met 5 aan kop te gaan. Voor Lars werd het wel een heel 
speciale zondag, want hij moest ook nog "even" tussendoor te Swalmen een 
partij "tennis" voor de Midden Limburgse kampioenschappen spelen. Met het 
gevolg, dat hij met schaken verliespunten incasseerde ivm "afwezigheid". 
Jerome de Kluyver wist intussen door "remise" de koploper tot de orde te 
roepen, waardoor Robin en Thomas weer gelijk de koppositie innamen. Wat 
een spanning. De 8ste, 9de en 10de ronde maakte dit tweetal geen fouten, 
zodat weerstandspunten de beslissing moesten brengen. De gelukkige: 
Thomas Sevriens.  
Om plaats 3 en 4 streden Stan Ramaekers en Lars de Haas (weer terug van 
weggeweest), maar de achterstand van laatstgenoemde was net iets te groot 
om Stan van de 3de plaats af te houden. 
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Categorie D   punten W.P. 

  1. Thomas Sevriens Ultimo Vero    9.0 57.0 

  2. Robin v/d Heuvel 't Pionneke    9.0 56.5 

  3. Stan Raemaekers 't Pionneke    7.5 60.0 

  4. Lars de haas Leudal    6.5 57.0 

  5. Jerôme de Kluyver 't Pionneke    5.5 61.5 

  6. Rick Thissen Leudal    5.5 57.5 

  7. Irene Joris Leudal 1e m    5.0 61.5 

  8. Bart Joris Leudal    5.0 57.0 

  9. Thijs Sevriens Ultimo Vero    5.0 52.5 

10. Christiaan Huitema Leudal    5.0 51.0 

11. Ruud Coenen De Driesprong    5.0 48.0 

12. René Mennen Leudal    5.0 47.0 

13. Erik Neijnens Leudal    5.0 46.0 

14. Moan Mertens 't Pionneke    4.0 47.5 

15. Ferdie v/d Winkel De Driesprong    4.0 47.0 

16. Paul Vries De Driesprong    4.0 44.0 

17. Arno van Heijster De Driesprong    4.0 42.5 

18. Yvonne Linders Leudal 2e m   3.5 44.5 

19. Robin Roest De Driesprong    3.5 39.0 

20. Daan Wissing 't Pionneke    2.5 39.5 

21. Jan Cortenbach Leudal    2.5 33.5 
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Categorie E. 
De E categorie kende een sensationeel verloop. Na 6 rondes gingen Mathé 
Coolen en Jacqueline Borst met 5,5 punt aan de leiding. En ook na de 7de en 
8ste ronde kwam hierin geen verandering. Maar daarna sloeg de 
vermoeidheid toe en werden de fouten gemaakt. In ronde 9 werd Jacqueline 
door Ireen Hendriks verslagen, waarvan Mathé optimaal profiteerde. Maar zijn 
profijt was van korte duur. In ronde 11 verliest Mathé van Marc Knijf en 
aangezien Jacqueline wint staan beiden weer gelijk. Inmiddels is Ruben 
hekkens opgeklommen naar een 3de plaats voor Jeroen Meeuws. En er zijn 
nog 2 rondes te spelen ....... 
Ronde 12. Ongelooflijk . Hoe is zoiets mogelijk. De drie koplopers verliezen 
alle drie ...... en  Jeroen Meeuws kruipt dichterbij. De laatste ronde. De 
koplopers herstellen zich, maar nu is het Jeroen die verliest. Er moet weer 
gerekend worden. Jacqueline en Mathé beiden met 10,5. En opnieuw moeten 
de weerstandpunten de beslissing brengen. De titel gaat naar "Jacqueline" 
 

Categorie E   punten W.P. 

  1. Jacqueline Borst 't Pionneke            1e m   10.5 98.0 

  2. Mathé Coolen Leudal    10.5 96.5 

  3. Ruben Hekkens Leudal      9.0  97.5 

  4. Jeroen Meeuws 't Pionneke      8.5   96.5 

  5. Sjoerd Huskens Leudal      8.0 85.5 

  6. Josine Hendriks Leudal 2e m     7.5 96.5 

  7. Roger Cramers Leudal      7.5 90.0 

  8. Thimo Sevriens Ultimo Vero      7.5 88.5 

  9. Lennart Raemaekers 't Pionneke      7.0 93.5 

10. Ruud Joosten Leudal      7.0 86.0 

11. Marc Knijf Leudal      7.0 80.0 

12. Dominique Geelen Leudal      6.5  93.5 

13. Felix Boonen Leudal      6.5 87.5 

14. Luc Thissen Leudal      6.5 82.0 

15. Ireen Hendriks Leudal 3e m     6.0 99.5 

16. Paul de Groot Leudal      5.5 79.0 

17. Michelle de Groot Leudal 4e m     5.0 73.0 

18. Vivian Neijnens  Leudal 5e m     5.0 71.5 

19. Marlieke Engelen Leudal 6e m     4.0 71.5 

20. Leon Bonten Leudal      2.0 77.0 

21. Marijke Cortenbach Leudal 7e m     2.0 60.5 
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PERSOONLIJKE LIMBURGSE 
JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 

 
In de Kerstvakantie werden te Roermond de Limburgse kampioenschappen 
voor de jeugd gehouden. Schaakvereniging 't Pionneke was organisator 
samen met de Limburgse Schaakbond. 
 
A. Categorie. 
Geen enkele jeugdspeler van onze vereniging had ingeschreven voor dit 
kampioenschap. De titel ging naar Martijn Dambacher (Blerick) 
 
B. Categorie. 
Opnieuw was SV Leudal "matig" vertegenwoordigd. Alleen Tineke Linders 
bracht de moed op zich te meten met de besten van Limburg. Dat zij hier 
geen "potten" kon breken was wel duidelijk, maar het feit "lef" te hebben om 
mee te doen is zonder meer noemenswaardig. 
 
C. Categorie. 
Een viertal Leudalschakers had hiervoor ingeschreven. Coen Oosse 
presteerde heel behoorlijk met een 8ste plaats  (5 punten). Joop Beurskens, 
Harm Hendriks en Lydeke van Hoesel, wisten de nodige puntjes te scoren 
maar nestelden zich desondanks in de 2de helft van het klassement. 
 
D. Categorie. 
Lars de Haas kan terugzien op een prima toernooi. Lange tijd had hij zelfs 
uitzicht op een fraaie ereplaats. Nadat de eindstand opgemaakt werd, bleek 
dat hij slechts een punt verwijderd was van een 3de plaats. Met 11 punten 
werd hij prima 5de. 
Voor Rick Thissen was de tegenstand nog wat te groot. Hij scoorde 5,5 punt 
en werd daarmee 11de. 
De twee meisjes Irene Joris en Yvonne Linders hoopten uiteraard 
"meisjeskampioene" te worden. Maar Cora Verheijen (Tegelen) verhinderde 
dat. Zodoende moesten beide Leudalschakertjes zich tevreden stellen met 
een 2de en 3de meisjesplaats. 
 
E. Categorie. 
Verrassend sterk schaakte onze Ruben Hekkens. Met 10,5 punt werd hij 3de. 
Fantastisch. 
Mathe Coolen, zijn clubgenootje werd fraai 6de met 8,5 punt. 
De zusjes Josine en Ireen Hendriks waren niet opgewassen tegen Jacqueline 
Borst ('t Pionneke),  die 4de werd. Toch leuk, dat de beide Hendrikjes het 
aandurfden mee te doen en zo gek scoorden ze ook nog niet. Josine werd 
11de en Ireen 13de . 
Roger Cramers werd 14de  met 4,5 punt en liet nog enkele schakertjes achter 
zich. 
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LIMBURGSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN VIERTALLEN 
 
CATEGORIE A/B 
 
Deze competitie voor jeugdspelers van 15 t/m 18 jaar werd op 4 verschillende 
zondagen gespeeld waarbij per zondag twee wedstrijden werden gespeeld. 
Aan deze competitie namen 7 teams deel waaronder een combinatieteam SV 
Leudal en 't Pionneke (2 spelers van Leudal en 2 spelers van 't Pionneke) 
onder de naam van 't Pionneke. 
Namens Leudal zaten Pascal Ramaekers en André v.d. Doel in het team. 
Het team werkte goed samen want na de 1e wedstrijddag bij DJC (Stein) 
stond 't Pionneke bovenaan met 4 matchpunten en 7,5 bordpunt. 
Op 2e wedstrijddag bij Hoensbroek ging het iets minder, tegen HME 2 
(Hoensbroek) werd gewonnen maar tegen Blerick werd verloren. 
Op de 3e wedstrijddag in Arcen hoefde het team maar 1 wedstrijd te spelen, 
namelijk tegen DJC, die met 3½-½ gewonnen werd. 
Bij het ingaan van de laatste ronde stond het team 3e met 8 matchpunten en 
14½ bordpunten. De nrs. 1 en 2, Blerick en HME 1 stonden op dat moment 
gedeeld 1e met 9 matchpunten en 14½ bordpunt. 
Bij winst op HME 1 zou "ons" team zeker zijn van de 2e plaats. 
Het verliep helaas anders: het team verloor maar behield toch een fraaie 3e 
plaats. 
Na afloop van de laatste ronde konden Pascal en André, Joost Heitzel en 
Rick Nillessen ('t Pionneke) een fraaie trofee mee naar huis nemen. 
 
CATEGORIE C 
 
De clubcompetitie voor jeugdspelers t/m 14 jaar werd op drie dagen, in een 
toernooivorm gehouden, waaraan 8 teams deelnamen, waaronder een van 
SV Leudal. 
 
De 1e wedstrijddag werd op zondag 16 maart gehouden in Arcen. 
Het team van SV Leudal bestond dier dag uit: Lydeke van Hoesel, Joop 
Beurskens, Harm Hendriks en Maarten Theuniszen. 
 
In de 1e ronde werd gelijk gespeeld tegen Blerick (2-2) In de 2e ronde werd 
met 2½-1½ gewonnen van Brunssum. 
Maarten, het jongste teamlid (11 jaar) zorgde met knap spel voor het 
beslissende halve punt.  
In de 3e ronde werd helaas met 4-0 verloren van het sterke Hoensbroek 1. Na 
deze 50% score stond Leudal 5e. 
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zondag 13 april werd in Blerick de 2e wedstrijddag gehouden.  
Op de 2e dag bestond het team van SV Leudal uit: Harm Hendriks, Simon 
Boonen, Rob Thissen en Coen Oosse. 
 
In de 4e ronde moest Leudal aantreden tegen de hekkesluiter 
Hoensbroek/M.E. 2. Deze wedstrijd werd dan ook vrij snel met 4-0 gewonnen. 
In de 5e ronde moest Leudal aantreden tegen koploper Venlo. Helaas stond 
Leudal al snel met 2-0 achter en Simon liet zich hierna in een iets betere 
stand mat zetten. Rob stond op dat moment gewonnen maar ging helaas door 
zijn tijd. 0-4. 
Na 5 van de 7 wedstrijden stond Leudal 4e. 
 
De laatste wedstrijddag werd op zaterdag 4 mei in Hoensbroek gehouden. 
Het team van Leudal bestond  de 3e wedstrijddag uit: 
Coen Oosse, Harm Hendriks, Raoul Lemmen en Joop Beurskens. 
 
In de 6e ronde moest Leudal tegen De Juiste Zet (Noorbeek), Bij winst zou 
Leudal zo goed als zeker de derde plaats bereiken, het mocht echter niet zo 
zijn: 
Door de spanning en (verkeerde) gretigheid verloor het team met 2½-1½. 
De teleurstelling was zo groot dat ook de laatste wedstrijd tegen Arx onnodig 
verloren ging waardoor het team op een gedeelde 5e plaats eindigde, samen 
met Blerick. 
 
Categorie D. 
In de D categorie hadden 14 teams ingeschreven, die 7 rondes mochten 
schaken. 
 
Al snel bleken vier teams kampioensaspiraties te hebben  t.w. Leudal, 
Hoensbroek, DJC (Stein) en Brunssum. 
 
Na 3 rondes werd het klassement aangevoerd door Hoensbroek met 6 punten 
uit 3 wedstrijden. DJC en Brunssum volgden met 5 punten, doordat ze in de 
1ste ronde onderling remise speelden. 
 
De 4de ronde struikelde Hoensbroek met 0,5 -3,5 tegen DJC, terwijl 
Brunssum verrassend verloor van 't Pionneke (Roermond). Leudal versloeg 
het sterke Tegelen en klom naar boven. 
 
De 5de ronde was ontzettend spannend. 
Nog aangeslagen van het verlies tegen DJC, kwam Hoensbroek tegen 
„t Pionneke niet verder dan 2 -2. Leudal trakteerde de koploper DJC op een 
gelijkspel, dankzij winst van C. Huitema (Baexem) en remises van L. de Haas 
en R. Thissen. 
 
Ongelooflijke spanning aan het begin van ronde 6. DJC aan kop met 8 punt 
gevolgd door Brunssum, "t Pionneke, Hoensbroek met 7 en Leudal 1 en 
Tegelen met 6. 
Ronde 6. DJC had een makkie aan Leudal 2. (3,5 - 0,5) Leudal 1 verslaat 't 
Pionneke (3 - 1) en Brunssum en Hoensbroek delen de punten (2 - 2). Het 
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gevolg was dat DJC met 2 punten voorsprong aan de 7de ronde kon 
beginnen. 
 
De schakers uit Stein maakten geen fout en stelden door een 2 - 2 gelijkspel 
tegen de schakers uit Noorbeek (DJZ) het kampioenschap veilig. Brunssum 
verslaat Leudal 2 en verkrijgt zo 2 kostbare punten. Hoensbroek 1 en Leudal 
1 delen de punten, waardoor de Middenlimburgers nog net beslag konden 
leggen op de 3de plaats. 
 
Het team van Leudal 1 bestond uit Lars de Haas (Haelen), Maarten 
Theuniszen (Heythuysen), Rick Thissen (Haelen), Christiaan Huitema 
(Baexem). Topscorer werd Rick Thissen met 6,5 uit 7. 
 
Eindstand: 

  1. DJC (Stein)    11 20,5 

  2. Brunssum 10 18,5 

  3. SV Leudal I   9 17,5 

  4. 't Pionneke (Roermond)   9 17 

  5. Hoensbroek ME   9 15,5 

  6. DJZ (Noorbeek)   8 16 

  7. Tegelen I   8 14,5 

  8. Venlo   7 13,5 

  9. SV Leudal II   7 13,5 

10. VSM (Maastricht)   6 13,5 

11. SV Leudal III   6 10,5 

12. Tegelen II   3 10 

13. De Driesprong (Stramproy)   2   8,5 

14. Caïssa (Geleen)   1   7 
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Categorie E 
In de jongste categorie (schakertjes geboren na 31 dec. 1986) kon de 
wedstrijdleiding 12 teams noteren. Zij waren afkomstig uit Arcen (2) en 
Hoensbroek (3), terwijl het thuisspelende Leudal 7 teams had ingeschreven. 
Nadat Hoensbroek 1 in de eerste ronde met 4 - 0 van Arx had gewonnen, 
mocht het trachten dit kunststukje in de 2de ronde te herhalen tegen Leudal 1. 
Maar de Middenlimburgers bestaande uit de Haelense schakertjes Ruben 
Hekkens, Roger Cramers, Dominique Geelen en Mathé Coolen (Heythuysen) 
maakten geen fouten en wonnen verdiend met 4 - 0. Door deze overwinning 
was de spanning tegelijk weg. De Leudalschakers maakten in de volgende 7 
rondes geen fouten en wisten uit 36 partijen 32,5 punt te scoren. Onbedreigd 
werd men kampioen. Hoensbroek 1 wist vervogens eveneens alle wedstrijden 
te winnen en zodoende beslag te leggen op de 2de plaats. 
 
Eindstand: 

  1. SV Leudal I 18 32,5 

  2. Hoensbroek ME I 16 29 

  3. Hoensbroek ME II 13 21 

  4. Arx I (Arcen) 10 21,5 

  5. Hoensbroek ME III 10 19 

  6. SV Leudal II 10 17,5 

  7. SV Leudal IV   8 16,5 

  8. SV Leudal III   7 17 

  9. SV Leudal V   7 17 

10. Arx II (Arcen)   6 15,5 

11. SV Leudal VI   2   7 

12. SV Leudal VII   1   2,5 

 
Topscorers waren Ruben Hekkens en Mathé Coolen met 9 punt uit 9. Ook 
Dominique Geelen en Mark Mewiss (SVL 4) behaalden een prima score van 8 
uit 9. 
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JEUGD GRAND-PRIX 
 
In het seizoen 1996-1997 kon men weer deelnemen aan het Grand-Prix 
gebeuren. Men kon aan 7 toernooien deelnemen. Deze Grand-Prix toernooien 
hebben naast de gewone toernooi-prijzen nog een extraatje. Het is namelijk 
mogelijk om punten (50 pt voor nr 1, 49 pt voor nr 2, enz.) te verzamelen voor 
een speciaal klassement: het Grand-Prix klassement. Aan het einde van het 
seizoen wordt bekeken wie de meeste punten in zijn leeftijdscategorie heeft 
gescoord. De nummers 1 t/m 5 in dit klassement ontvangen dan nog een 
extra prijs. 
 
Van S.V. Leudal namen de volgende jeugdleden deel aan 1 of meerdere  
toernooien: 
 
Mathé Coolen, Rick Cox, Roger Cramers, Rob Hermans, Christiaan Huitema, 
Mark Knijf, Raoul Lemmen, Mark Mewiss en Coen Oosse. 
 
Mathé speelde de meeste toernooien en wist door goed spel steeds bij de 
eerste acht in een van de toernooien te eindigen. Hierdoor eindigde hij 
uiteindelijk als 4e in het Grand-Prix Klassement en mocht hij een fraaie beker 
in ontvangst nemen. 
De anderen namen (helaas) aan te weinig toernooien deel om in de prijzen te 
vallen waarbij zeker Mark Mewiss, die pas halverwege het Grand-Prix seizoen 
aan de toernooien begon deel te nemen, een sterke indruk maakte. 
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S.V. LEUDAL SCHAAKTE TE MIERLO 
 
Zondag 29 september 1996 nam SV Leudal met 3 teams deel aan het 19e 
internationale jeugdschaaktoernooi in het Brabantse dorp Mierlo. (114 teams!) 
S.V. Leudal had 1 team in de leeftijdscategorie 11/12-jarigen, 1 team in de 
categorie 10-jarigen en 1 team in de categorie 9 jaar en jonger. 
Ieder team bestond uit 4 jeugdleden en elk teamlid speelde die dag 7 partijen. 
Het oudste team bestond uit Coen Oosse, Lars de Haas, Raoul Lemmen en 
Christiaan Huitema. 
Het team had een enigszins moeizame start maar wist uiteindelijk toch een 
fraaie 6e plaats te behalen (van de 18 teams). 
 
Het team 10-jarigen bestond uit Rick Cox, Yvonne Linders, Erik Neijnens en 
René Mennen. 
Dit team werd ook 6e met slechts een ½ puntje minder dan nummer 4 in hun 
poule (14 teams). 
 
Het jongste team bestond uit Mathé Coolen, Marc Knijf, Matthijs de Kroon en 
Ruud Joosten. 
Voor de meesten van dit team was dit pas hun tweede of zelfs hun eerste 
grote toernooi en uiteindelijk werd een 12e plaats bereikt (15 teams). 
 
Naast de prijzen voor de teams waren er iedere ronde ook individuele prijzen 
te verdienen. Deze prijzen werden per lot bepaald. (een lot per 
leeftijdscategorie).  
S.V. Leudal viel hierbij maar liefst driemaal in de prijzen. Matthijs de Kroon, 
Coen Oosse en Erik Neijnens mochten een prijs in natura uitzoeken. 
 
Daarnaast kreeg Erik Neijnens nog een prijs omdat hij al zijn partijen 
gewonnen had. 
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NEDERLANDSE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD E 
 
Door het behalen van het Limburgse Clubkampioenschap in de 
leeftijdscategorie tot 10 jaar (de E-jeugd) (inmiddels al voor de 3e maal op rij) 
was SV Leudal gerechtigd met een team deel te nemen aan de Nederlandse 
Jeugdclubkampioenschappen die op zaterdag 24 mei te Apeldoorn werden 
gehouden. 
Aan dat toernooi namen 152 schakers en schaaksters deel, verdeeld over 38 
teams (4 kinderen per team) die allemaal 8 partijen moesten schaken. 
Namens S.V. Leudal namen deel (in bordvolgorde): 
 
1. Ruben Hekkens  3 pt. 
2. Mathé Coolen  2 pt. 
3. Roger Cramers  6 pt. 
4. Dominique Geelen  3,5 pt. 
 
Door het totaal aantal punten van 14,5 werd Leudal uiteindelijk 29e, achter 
Hoensbroek 1 (27e) maar voor Hoensbroek 2 (30e). 
 
Alle vier de spelers konden samen met de heer Cramers, die ook de hele dag 
aanwezig was, terugzien op een gezellige en geslaagde dag in Apeldoorn. 
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NEDERLANDSE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD D 
 
Door het behalen van de Limburgse clubkampioenschappen in de D-categorie 
(t/m 12 jaar) in 1996 mocht SV Leudal dit jaar deelnemen aan de Nederlandse 
D-jeugdkampioenschappen. 
Deze werd gehouden in de vorm van drie voorrondes waarbij alle teams 
ingedeeld werden in poules van 4 teams. 
De nrs. 1 en 2 van iedere poule zouden doorgaan naar de volgende ronde. 
SV Leudal speelde in de 1e voorronde, die op 11 januari 1997 in Baarn 
plaatsvond, samen met "Op Eigen Wieken" (Leiden), Zukertort (Amstelveen) 
en Groningen. 
Deze loting was niet erg gelukkig voor Leudal, want Op Eigen Wieken was de 
nationale kampioen van 1996 en ook Zukertort behoorde vorig seizoen tot de 
sterkste teams. 
Het Leudal team, bestaande uit Simon Boonen, Rob Thissen, Raoul Lemmen 
en Rick Thissen werd uiteindelijk, 4e maar met iets meer toernooi-ervaring en 
geluk hadden ze zeker 1 of 2 plaatsen hoger kunnen eindigen. 
Na een lange schaakdag en televisie kijken (nationale schaatskampioen-
schappen) ging het vermoeide team met teamleider Arthur Hendrickx 
huiswaarts. 
Op Eigen Wieken werd ook dit seizoen Nederlands kampioen. 
 
Van een van de partijen van Simon werd later een korte analyse besproken in 
het februari-nummer (p. 28) van het Schaakmagazine (1997), het blad van de 
KNSB dat iedere clubschaker ontvangt. 
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WAFELSCHAAK 
 
Het wafelschaak bestond ook dit seizoen als vanouds uit 2 onderdelen. 
Onderdeel 1 speciaal voor de jeugd en meegebrachte ouders, broertjes, 
zusjes en vriendjes of vriendinnetjes, bestond uit een simultaan. 2 Simultaan 
gevers te weten Cees Hilhorst en Peter Metsemakers namen het elk op tegen 
16 spelers. 
Cees Hilhorst moest 4 maal een remise toestaan en wel aan : 
Ruben Hekkens, 
Theo Hekkens (met enige handige tips en aanwijzingen van zoonlief?) 
Vivian Neijnens 
en Rick Thissen. 
 
Michelle de Groot presteerde het als enige om Cees Hilhorst helemaal op de 
knieën te krijgen. Een formidabele overwinning en dus een geweldige 
prestatie van dit Leudal-talent. 
 
Aan de andere kant van de zaal was Peter Metsemakers bezig om zijn 16 
jeugdige opponenten te bestrijden. Peter kende geen mededogen en speelde 
de ene na de andere tegenstander van het bord. Luc Thissen en Raoul 
Lemmen hielden het heel lang vol. Maar uiteindelijk moesten ook zij in Peter 
hun meerdere erkennen. Rob Thissen en Simon Boonen wisten Peter tot laat 
in de avond bezig te houden. Smekend om remise (en ze hadden het eerlijk 
ook wel verdiend) moesten zij constateren dat Peter Metsemakers alleen aan 
zijn eigen score-resultaat dacht en helaas te weinig speelde in de geest van 
de wedstrijd. Peter speelde dan ook verbeten door waardoor logischerwijs de 
2 jeugdleden uiteindelijk wel een fout moesten maken. Peter Metsemakers 
scoorden dan ook een resultaat van 100%. 
Toch een geweldig compliment aan Simon Boonen en Rob Thissen. 
 
Onderdeel 2 bestond uit het doorschuifschaak. Een systeem waarbij je na een 
overwinning doorSCHUIFT naar een bord hoger en bij een nederlaag naar 
een bord lager. Het aantal deelnemers bedroeg (slechts) 14. Nadat de 
rookdampen waren opgetrokken kon de eindstand worden opgemaakt. 
Winnaar werd Arthur Hendrickx. De totale uitslag was : 
1. Arthur Hendrickx 
2. Hans Kivits 
3. Loek Schoenmakers 
4. Robert Weijenberg 
5. Iwan Sentjens 
6. John Steuten 
7. Han Wismans 
8. Coen Oosse 
9. Leo Arts 
10. Flip Werter 
11. Gidy Wijnings 
12. Tineke Linders 
13. Hans van de Vliet 
14. Joop Beurskens  
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SCHAAKPUZZELS 
 
Het is al enige jaren gebruikelijk dat rond Nieuwjaar in de Streekbode en/of in de 
ABN-Koerier, 't Heytser Blaedje, en enkele andere door drukkerij van Gilsing 
b.v. uitgegeven regionale blaadjes een of twee schaakproblemen worden 
geplaatst, die iedereen in de regio kan oplossen en insturen. 
Ditmaal werden door Loek Schoenmakers 2 schaakstellingen uitgezocht. De 
prijswinnaars waren Elke Arts (zusje van ons schaaklid Leo en Hans Leenders 
(Schaakvereniging Helden). 
 
Dit jaar werd ook voor het eerst, gelijk met de gepubliceerde Nieuw-
jaarsproblemen, aan de jeugdleden van SV Leudal de mogelijkheid gegeven om 
een prijsje te winnen met 6 schaakproblemen waarbij ieder opgelost probleem 
mee kon dingen naar een prijsje. 
Uiteindelijk waren er 16 inzendingen, waarbij 4 jeugleden alle zes de 
oplossingen goed hadden en dus ieder zes maal meedongen naar een prijsje. 
Uit het totaal aantal goede oplossingen van 70 kwamen Tineke Linders, Ruben 
Hekkens en André v.d. Doel als de prijswinnaars te voorschijn. 
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PAASSCHAAK 
 
Op dinsdag 1 april werd het jaarlijkse Paasschaak gehouden. Of het aan de 
datum lag (1 april) of dat sommige leden nog paaseieren moesten rapen is 
niet bekend, maar de opkomst was (zoals al bijna traditie begint te worden) 
niet overweldigend. Een gelukkige bijkomstigheid was dat de Hans Kivits met 
“zijn puppillen” in een ander zaaltje ook het Paasschaak had georganiseerd 
zodat het totaal aantal deelnemers toch nog redelijk was. 
 
Nadat, zoals ook het jaar daarvoor, door 4 captains te weten Iwan Sentjens, 
Arthur Hendrickx, Peter Maassen en Jack Duyf 4 teams waren samengesteld 
kon de strijd beginnen. 
Na een kleine 2 uur schaken en menig eitje getikt te hebben kon de stand 
worden opgemaakt. 
 
1e : Team van J. Duyf, L. Schoenmakers, H. v.d. Vliet en W. Scheeren. 
2e : Team van I.Sentjens, G. Stals, J. Steuten en C. Oosse. 
3e : Team van P. Maassen, T. Schoone, L .Arts en R. Lemmen. 
4e : Team van A. Hendrickx, L .Silkens, F. Werter en J. Beurskens. 
 
Daarna ging de jeugd zoals het betaamt naar huis en de senioren babbelden 
onder het genot van een drankje en het zoveelste eitje nog wat na. 
 
 
 
 

 
 

“Mijn naam is (paas)haas.” 
 

Deze uitdrukking werd tijdens het paasschaak door vele leden 
wat al te letterlijk opgevat. Zij kwamen namelijk niet opdagen. 
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SCHAAKAGENDA 1997-1998 
 

di 2 sep  Opening seizoen 
 9 sep Keizercompetitie 
 16 sep Keizercompetitie 
 23 sep 1e periode 1e ronde 
 30 sep 1e periode 2e ronde 
 7 okt 1e periode 3e ronde 
 14 okt 1e periode 4e ronde 
zo 19 okt 1e ronde LiSB-competitie 
di 21 okt 1e periode 5e ronde 
 28 okt Inhalen/Keizercompetitie 
 4 nov 1e ronde Bekercompetitie 
 11 nov Inhalen/Keizercompetitie 
zo 16 nov 2e ronde LiSB-competitie 
di 18 nov Inhalen/Keizercompetitie 
 25 nov Algemene Ledenvergadering 
 2 dec 2e ronde Bekercompetitie 
 9 dec 2e periode 1e ronde 
zo 14 dec 3e ronde LiSB-competitie 
di 16 dec 2e periode 2e ronde 
 23 dec Kerstschaak 
 30 dec Wafelschaak 
 6 jan 2e periode 3e ronde  
zo 11 jan 4e ronde LiSB-competitie 
di 13 jan 2e periode 4e ronde 
 20 jan 2e periode 5e ronde 
di 27 jan Inhalen/Keizercompetitie 
 3 feb 3e ronde Bekercompetitie/Keizercompetitie  
 10 feb Inhalen/Keizercompetitie  
zo 15 feb 5e ronde LiSB-competitie 
di 17 feb Inhalen/Keizercompetitie 
 24 feb Carnaval (geen schaken) 
 3 mrt 3e periode 1e ronde 
zo 8 mrt 6e ronde LiSB-competitie 
di 10 mrt 3e periode 2e ronde 
za 14 mrt NUNHEMS ZADEN-toernooi  
di 17 mrt 3e periode 3e ronde 
 24 mrt 3e periode 4e ronde 
zo 29 mrt 7e ronde LiSB-competitie 
di 31 mrt 3e periode 5e ronde 
 7 apr Inhalen/Keizercompetitie 
 14 apr Paasschaak 
 21 apr 4e ronde Bekercompetitie/Keizercompetitie 
 28 apr Inhalen/Keizercompetitie 
 5 mei Bevrijdingsdag Keizercompetitie? 
 12 mei Inhalen/Keizercompetitie 
 19 mei Keizercompetitie 
 26 mei Afsluiting seizoen 
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CONTRIBUTIES 
 
Voor het seizoen 1997/1998 gelden de volgende contributies: 
- op 1 september 1997 jonger dan 15 jaar ................................................... ƒ 55,00 
- op 1 september 1997 jonger dan 19 jaar ................................................... ƒ 65,00 
- op 1 september 1997 19 jaar of ouder .... .................................................. ƒ 90,00 
 
Voor zogenaamde huisgenootleden en voor studenten is er een korting op deze tarieven 
mogelijk. Deze regeling is in dit jaarboek verder uitgewerkt. 
Betaling van de contributie dient te geschieden op bankrekening 11.86.10.384 van de 
Rabobank Maas en Leudal, ten name van Schaakvereniging Leudal. Het gironummer van 
de bank is 1051909. 
 

BESTUURSSAMENSTELLING 
 

   

Voorzitter 
 

H. Kivits Brummenböske 10 
6089 NK  Heibloem 

tel: 0475-495472 

Secretaris 
 

J. Berben Engelmanstraat 
Neer 

tel: 0475-595005 
 

Penningmeester 
 

P. Hendriks Kamille 16 
6081 CE  Haelen 

tel: 0475-591743 

Public-relations 
Jeugdcoördinator  

T. Daamen Burg. Honeesingel 22 
6081 EC  Haelen 

tel: 0475-592827 

Wedstrijdleider  
(Li.S.B.) 

P. Werter Burg. Geuljanslaan 22 
6041 NB  Roermond 

tel: 0475-319830 

Wedstrijdleider  
(coördinator seniorenschaak) 

T. Schoone Broekstraat 6 
6085 EM  Horn 

tel: 0475-581915 
 

Jeugdleider 
(externe jeugdzaken, 
Li.S.B./K.N.S.B.) 

A. Hendrickx Oude Meer 20 
6093 CS   Heythuysen 

tel: 0475-494621 

 

CLUBLOKALEN 
 

  

Senioren 
Gespeeld wordt op dinsdagavond 

Gemeenschapshuis "De Roffert" 
Berikstraat 11 
6082 AM  Buggenum 

tel: 0475-591280 

Junioren en Aspiranten 
Gespeeld wordt op zondagmorgen 

Trefcentrum "Aldenghoor" 
Kasteellaan 7a 
6081 AN  Haelen 

tel: 0475-592915 

 

ERELEDEN van S.V. LEUDAL 
 

  

 
 

G. Korsten 
A. Peeters 
F. Meddens 
J. Roumen 
J. Willems 

 

 


