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CONTRIBUTIES 
 

 

De contributies voor het seizoen 1998/1999 zien er als volgt uit: 
 
Categorie 1 a. Aspirant (op 1-9 jonger dan 15 jaar) ƒ 58,00 
 b. Aspirant, tevens huisgenootlid *) ƒ 50,00 
    
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. 
  



3 

INHOUDSOPGAVE 
 

DE INTERNE COMPETITIE ..................................................................... 6 

DE BEKERCOMPETITIE ......................................................................... 8 

EINDSTAND KEIZERCOMPETITIE ......................................................... 9 

DE FONS PEETERS-TROFEE ................................................................ 9 

ELO-RATINGS PER 1 SEPTEMBER 1998 .............................................. 10 

NUNHEMS ZADEN SCHAAKTOERNOOI ................................................ 11 

LiSB-COMPETITIE SENIOREN TEAM 1 ................................................. 12 

LiSB-COMPETITIE SENIOREN TEAM 2 ................................................. 17 

OPLEIDING SENIOREN TE BUGGENUM ............................................... 19 

ELFDE INVITATIETOERNOOI TEGELEN ............................................... 20 

SENIOREN GRAND-PRIX ....................................................................... 20 

EXTERNE BEKERCOMPETITIE SENIOREN .......................................... 21 

JEUGDINSTRUCTIE TE ALDENGHOOR ................................................ 22 

INTERNE JEUGDCOMPETITIE TE ALDENGHOOR ............................... 23 

JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAP ............................................................ 33 

BEKERCOMPETITIE JEUGD (HANS KIVITS-CUP) ................................ 34 

THEO DAAMEN-TROFEE ....................................................................... 37 

EINDSTAND THEO DAAMEN-TROFEE .................................................. 38 

EINDSTAND THEO DAAMEN-TROFEE (vervolg) ................................... 39 

SCHAAKEXAMENS ................................................................................. 40 

WINNAARS DIVERSE COMPETITIES S.V. LEUDAL .............................. 41 

PERSOONLIJKE MIDDENLIMBURGSE 
JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN ...................................................... 45 

PERSOONLIJKE LIMBURGSE 
JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN ...................................................... 48 

LIMBURGSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 4-TALLEN ....................... 49 

JEUGD GRAND-PRIX .............................................................................. 52 

NEDERLANDSE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD E ..................... 53 

WAFELSCHAAK ...................................................................................... 54 

SCHAAKPUZZELS .................................................................................. 56 



4 

PAASSCHAAK ......................................................................................... 57 

AFSLUITING JEUGDSEIZOEN................................................................ 58 

CLUBBLAD “OET DE PEN” ..................................................................... 59 

SCHAAKAGENDA 1998-1999 ................................................................. 60 

  



5 

SCHAKEN ZONDER DOPING TOCH VERSLAVEND 
 

Afgelopen seizoen stond de sportwereld in het teken van doping. De 
mediawereld stond er bol van. Spierversterkende middelen, hormonale 
injecties, EPO en ga zo maar door. Nou was het genoegzaam bekend dat in 
de tijd van het ijzeren gordijn de Oost-Europese „meisjes‟ wel iets meer tot 
zich namen dan alleen 4-granen pappen en glaasjes bronwater. De 
„vrouwelijke‟ mannetjesputters (soms compleet met snor!) vermorzelde elk 
record in de atletiek. Nu het ijzeren gordijn is neergelaten komt het deksel van 
de hormonale beerput en blijkt er in de sport meer kapot gemaakt dan 
opgebouwd te zijn. 
Dat ook in de professionele wielerwereld werd geslikt en gespoten was al 
jaren publiek geheim. Een normaal mens is simpelweg niet instaat om dagen 
aan een stuk met een dun truitje aan tegen een berghelling op te rijden. 
Temperatuurswisselingen trotserend van +30 graden tot (vijf minuten later) +3 
graden. Een normaal gezond iemand lag dan allang met een dubbele 
longontsteking in het ziekenhuis. Maar onze coureurs niet. Die rijden er nog 
een tijdrit achteraan met een gemiddelde van bijna 55 kilometer per uur. En 
dat alles op basis van een flink bord spaghetti en liters isostar? Kom nou, wij 
weten wel beter………… 
Ondanks dat men de toedieningen steeds beter weet te camoufleren dan 
vroeger (wie herinnert zich niet het „peertje‟ van Pollentier) was het dit jaar 
goed raak. In de tour de France werd de ene na de andere wielerploeg uit 
koers genomen. 
Ook de voetbalsport (Maradona), zwemsport (China) kennen hun klassiekers. 
Dopingcontroles zijn inmiddels meer regel dan uitzondering geworden. 
De gevolgen zijn dan ook rampzalig. Sponsoren trekken zich terug met hun 
kapitaal waardoor het bestaansrecht van menig sportploeg en/of evenement 
op losse schroeven komt te staan. Ook de sporters zelf schatten het 
gezondheidsrisico veel te laag in. Gevolg serieuze gezondheidsklachten. 
Voormalig Oost-Duitse „meisjes‟ hebben zolang aan de hormonale fles 
gehangen dat er niets anders meer rest dan zich volledig te laten 
transformeren tot man (en het trieste is dat van de omgeving slechts weinigen 
het verschil zien). Bij andere sporters kan het door doping gesloopte hart het 
lichaam niet meer bijbenen. Dit kan zelfs de dood tot gevolg hebben zoals bij 
Florence Griffith het geval was. Wereldkampioen dat wel, maar slechts 38 
jaar. 
Is het dan werkelijk overal in de sport zo slecht gesteld? 
Nee natuurlijk niet. Schakers bijvoorbeeld zullen nooit naar doping grijpen. Zij 
spelen namelijk met hun verstand. Schaken is per definitie een sport waar je 
je hersens bij moet gebruiken, en dus is doping bij voorbaat al uitgesloten. Bij 
schaken is geen doping nodig want het schaken zelf is de „dope‟ voor menig 
denksporter. En of je zonder doping dan wel tot prestaties kunt komen? Kom 
dan maar eens kijken in de Roffert of op Aldenghoor. 
 
Schaken, zonder doping en toch verslavend! 
 
             Uw voorzitter Hans Kivits 
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DE INTERNE COMPETITIE 
 
Aan de eerste ronde, die startte in september deden 24 personen mee. Jack 
Duijf wist ondanks een nederlaag tegen clubkampioen van vorig jaar Arthur 
Hendrickx op de eerste plaats beslag te leggen. Voor het eerst deden een 
zestal nieuwe spelers uit de opleiding van Hans Kivits mee. 
 
De resultaten: 
 
Poule A    Poule B   
1) J. Duijf  4 p  1) W. Scheeren  3½p 
2) H. Kivits  3½p  2) Th. Schoone  3 p 
3) A. Hendrickx  3 p  3) H. Wismans  2½p 
4) I. Sentjens  3 p  4) J. Geelen  2½p 
5) P. Maassen  1½p  5) G. Stals  2½p 
6) L. Silkens  0 p  6) L. Arts  1 p 
       
Poule C    Poule D   
1) J. Roumen  3½p  1) J. Lommen  5 p 
2) J. Steuten  3 p  2) G. Zeetsen  3½p 
3) P. Steuten  3 p  3) R. Stultiëns  3½p 
4) J. Linssen  3 p  4) P. Cox  2 p 
5) G. Wijnings  1½p  5) T. Wilms  1 p 
6) G. Reuling  1 p  6) K. Helmers  0 p 
       
In de tweede periode deden er 23 spelers mee. Jammer genoeg gingen er 
maar 3 van de nieuwe spelers verder. Ongeslagen kampioen werd nu Hans 
Kivits. In de andere poules werden Peter Maassen, Leo Arts en Flip Werter 
kampioen. 
 
De resultaten: 
 

Poule A    Poule B    
1) H. Kivits  5 p  1) P. Maassen  4½p  
2) A. Hendrickx  4 p  2) J. Roumen  3½p  
3) J. Duijf  2 p  3) J. Steuten  2½p  
4) Th. Schoone  1½p  4) H. Wismans  2 p  
5) I. Sentjens  1½p  5) L. Silkens  1½p  
6) W. Scheeren  1 p  6) J. Geelen  1 p  
        
Poule C    Poule D    
1) L. Arts  4 p  1) Ph. Werter  4 p  
2) G. Stals  4 p  2) R. Stultiëns  2½p  
3) G. Wijnings  3 p  3) H. v.d. Vliet  2½p  
4) P. Steuten  2 p  4) G. Zeetsen  1 p  
5) Th. Daamen  1½p  5) J. Lommen  0 p  
6) J. Linssen   ½p      
 

In de derde periode deden er wederom 23 schakers mee. Net als in tweede 
periode wist in poule A Hans Kivits op de eerste plaats beslag te leggen. 
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Overige kampioenen werden Iwan Sentjens, Peter Steuten en Theo Daamen. 
Vooral poule C was aan elkaar gewaagd. 
 

De resultaten: 
 

Poule A    Poule B   
1) H. Kivits  3½p  1) I. Sentjens  4 p 
2) A. Hendrickx  3 p  2) G. Stals  3½p 
3) P. Maassen  2½p  3) H. Wismans  3 p 
4) J. Duijf  1 p  4) L. Arts   2½p 
5) Th. Schoone  0 p  5) J. Steuten  1 p 
    6) W. Scheeren  1 p 
       
Poule C    Poule D   
1) P. Steuten  3½p  1) Th. Daamen  4½p 
2) G. Wijnings  3 p  2) G. Reuling  3½p 
3) Ph. Werter  3 p  3) J. Linssen  3 p 
4) L. Silkens  3 p  4) J. Lommen  2 p 
5) J. Geelen  2½p  5) H. v.d. Vliet  2 p 
6) R. Stultiëns  0 p  6) G. Zeetsen  0 p 
 

De beslissingswedstrijd tussen de beide periodekampioenen Jack Duijf 
(eerste periode) en Hans Kivits (tweede en derde periode) werd overtuigend 
door Hans Kivits gewonnen. Dit betekent dat Hans Kivits clubkampioen 1998 
is en ontvangt zodoende de Siem Boonenbeker. 
De nacompetitie in de overige poules werd niet gespeeld.  
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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 jammer genoeg maar 15 schakers mee, zodat 
we direct met de kwartfinales konden beginnen. In poule A gingen Lei Silkens 
en Iwan Sentjens door. In poule B Arthur Hendrickx en Sjra Stals, in poule C 
Jack Duijf en Jan Geelen en in poule D Hans Kivits en Leo Arts. Een mooi 
veld voor de halve finales. 
In de halve finales won in poule I Arthur Hendrickx alle drie de partijen en Leo 
Arts wist Lei Silkens en Jan Geelen te verslaan, zodat Arthur en Leo zich voor 
de finale plaatsten. In poule II begonnen Hans Kivits en Iwan Sentjens met 
een onderlinge remise, waarna ze beiden wonnen van Jack Duijf en Sjra Stals 
en Hans en Leo zich aldus voor de finale plaatsten.  De finale startte met 
overwinningen van Arthur Hendrickx op Hans Kivits en van Iwan Sentjens op 
Leo Arts. In de tweede ronde won Arthur Hendrickx van Iwan Sentjens en 
Hans Kivits van Leo Arts. Niets kon er meer voor Arthur Hendrickx mis gaan 
en hij won in de laatste ronde van Leo Arts. Iwan Sentjens won van Hans 
Kivits en wist aldus beslag te leggen op de tweede plaats. Arthur Hendrickx 
wint de Jan Peetersbeker.  
 
De uitslag van de finale: 
1) Arthur Hendrickx 3 p 
2) Iwan Sentjens  2 p 
3) Hans Kivits  1 p 
4) Leo Arts   0 p 
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EINDSTAND KEIZERCOMPETITIE 
 

  Naam Punten Wedstr. 

 1 (45) Jack Duijf 429 11 

 2 (44) Arthur Hendrickx 421  9 

 3 (43) Iwan Sentjens 385 10 

 4 (42) Hans Kivits 350  3 

 5 (41) Han Wismans 347½  7 

 6 (40) Jan Geelen 333 12 

 7 (39) Leo Arts 324½  8 

 8 (38) John Steuten 309 11 

 9 (37) Wiel Scheeren 279  4 

10 (36) Theo Schoone 273  8 

11 (35) Lei Silkens 253  5 

12 (34) Sjra Stals 237 10 

13 (33) Peter Steuten 224  6  

14 (32) Flip Werter 220½  5 

15 (31) John Lommen 212  5 

16 (30) Peter Maassen 204½  3 

17 (29) Gidi Wijnings 192½  9 

18 (28) Hans v.d. Vliet 177  4 

19 (27) Theo Geenen 177  3 

20 (26) Robert Stultiëns 104  5 
 

Er werden 16 rondes gespeeld. 
Jack Duijf wint de Giel Korstentrofee 
 
 
 

DE FONS PEETERS-TROFEE 
 
De uitslag van de Fons Peeterstrofee (de prijs voor de meeste 
competitiepunten) was: 
 
1) Hans Kivits  12 p (uit 14 partijen)   86% (kampioen) 
2) Arthur Hendrickx 10 p (uit 14 partijen)   71% (winnaar) 
3) Sjra Stals   10 p (uit 15 partijen)   67%  
4) Iwan Sentjens   8½p (uit 15 partijen)   57% 

Peter Maassen   8½p (uit 15 partijen)   57% 
 
Omdat Hans Kivits al kampioen is, wint Arthur Hendrickx deze Fons 
Peeterstrofee. 
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ELO-RATINGS PER 1 SEPTEMBER 1998  
 

  1-9-97 na ronde 1 na ronde 2 1-9-98 
      
1 (1) A.Hendrickx 1834 1810 1823 1832 
2 (2) H.Kivits 1725 1748 1807 1831 
3 (3) J.Duijf 1696 1740 1733 1697 
4 (5) P.Maassen 1649 1626 1645 1675 
5 (4) I.Sentjens 1683 1699 1654 1652 
6 (9) G.Stals 1505 1478 1502 1517 
7 (11) J.Roumen 1471 1473 1495 1495 
8 (8) Th.Schoone 1517 1505 1507 1480 
9 (12) H.Wismans 1439 1433 1416 1438 
10 (10) L.Silkens 1486 1450 1412 1405 
11 (19) L.Arts 1319 1291 1367 1384 
12 (15) Th.Daamen 1381 1381 1351 1382 
13 (14) G.Wijnings 1382 1338 1368 1373 
14 (21) F.Werter 1315 1315 1349 1361 
15 (20) P.Steuten 1319 1342 1322 1357 
16 (18) W.Scheeren 1320 1378 1386 1349 
17 (16) J.Geelen 1357 1372 1340 1335 
18 (13) J.Linssen 1411 1412 1332 1317 
19 (24) J.Steuten 1196 1250 1296 1281 
20 (22) G.Reuling 1294 1258 1258 1279 
21 (-) R.Stultiëns 1100 1133 1160 1120 
22 (-) J.Lommen 1100 1184 1113 1120 
23 (25) H.v.d.Vliet 1059 1059 1096 1109 
24 (-) G.Zeetsen 1100 1135 1108 1051 
25 (-) P.Cox 1100 1082 - - 
26 (-) T.Wilms 1100 1052 - - 
27 (-) K.Helmers 1100 1014 - - 
28 (6) L.v.Duren 1561 - - - 
29 (7) J.Willems 1524 - - - 
30 (17) R.Wijenberg 1337 - - - 
31 (23) P.Hendriks 1281 - - - 
      
 
De ELO-rating is alleen gebaseerd op de interne competitie. Tussen haakjes 
staat de positie op de ranglijst van het vorig jaar vermeld. 
 

Enorm Lastige Optelsommen. 
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NUNHEMS ZADEN SCHAAKTOERNOOI 
 

Op achttiende Nunhems Zaden Schaaktoernooi wist Frans Mertens van 
schaakvereniging Venlo beslag te leggen op de eerste plaats. Tweede werd 
Ger Janssen van 't Pionneke uit Roermond en derde werd Geert Peeters 
eveneens van 't Pionneke uit Roermond. De strijd was ongemeen spannend. 
Frans Mertens en Ger Janssen eindigden precies gelijk met 4½ punten, 
waarna het onderling resultaat de doorslag moest geven. Ook dit was remise. 
Het aantal overwinningen met zwart bracht de titel bij Frans Mertens. 
De organisator van dit schaaktoernooi, Schaakvereniging Leudal uit Haelen, 
kan terug zien op een geweldig geslaagd toernooi. Het recordaantal van 76 
deelnemers, verdeeld over tien 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 voorzitter van Schaakvereniging van S.V. Leudal, de heer H. Kivits, reikte 
bij ontstentenis van de directeur van Nunhems Zaden, de heer O. de Ponti, na 
afloop de prijzen uit. 
 
De uitslag: 
Poule A: 1) F. Mertens (Beegden) 2) G. Janssen (Eindhoven) 
Poule B: 1) P. v. Dinteren (Geleen) 2) A. Hendrickx (Heythuysen) 
Poule C: 1) R. Hovens (Maarheeze) 2) E. Crombeen (Swalmen) 
Poule D: 1) W. v. Eijk (Someren) 2) F. Cleuren (België) 
Poule E: 1) S. Rooyakkers (Deurne) 2) A. Siebers (Horst) 
Poule F: 1) I. Wuts (Helden) 2) L. Arts (Horn) 
Poule G: 1) H. Wegman (Geleen) 2) E. Bakker (Roermond) 
Poule H: 1) J. Hinzen (Veldhoven) 2) J. Zonneveld (Helden) 
Poule I:  1) D. Kappert (Venlo) 2) Th. v. Pol (Montfort) 
Poule J: 1) B. Walter (Wanssum)   2) J. Lommen (Baexem) 
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LiSB-COMPETITIE SENIOREN TEAM 1 
 

S.V.Leudal bereikt een plaats in de subtop in de eerste klasse. 
 

Een seizoen met mooie resultaten en aantrekkelijke wedstrijden. 
Het vorig seizoen was bepaald geen eendagsvlieg. In de externe competitie 
voor clubteams (8-tallen) wist S.V.Leudal I zich toen voor het eerst vrij 
gemakkelijk staande te houden. Dit seizoen werd deze lijn doorgetrokken met 
als resultaat een prachtige 4e plaats in de eindrangschikking. Leudal kon dit 
jaar eindelijk eens vrijuit spelen zonder de dreiging van het degradatiespook. 
Tot de laatste ronde had Leudal zelfs goede kansen op een 2e plaats. 
Kampioen Venlo liet echter op niet mistenverstane wijze weten wie dit jaar de 
sterkste was in de 1e klasse. Toch zijn de 7 wedstrijdpunten meer dan 
verwacht mocht worden. Wie weet wat dit seizoen voor ons 1e team in het vat 
zit. (De meeste dromen zijn bedrog, maar eens in de zoveel tijd komen 
dromen uit!) 
 
Keurig herstel na teleurstellende start. 

S.V. Leudal kwam in de eerste wedstrijd in de 1e klasse van de LiSB slecht uit 
de startblokken. Wist men het vorig seizoen de eerste 2 wedstrijden nog 
royaal te winnen en zodoende de koppositie te bezetten. Nu moesten de 
Midden-Limburgers in Geleen tegen Caïssa 2 flink in het stof bijten. Met de 
duidelijke cijfers 6½ - 1½ werden de Leudal spelers afgedroogd. Alleen Peter 
Maassen kwam tot winst en Lei Silkens wist te remiseren. 
Het had niet veel gescheeld of S.V. Leudal had daarna thuis tegen Tegelen 
haar tweede nederlaag geïncasseerd. Door een “lucky” winst in een zeer 
vreemde wedstrijd van Han Wismans mochten de Leudalspelers de 2 
matchpunten achter hun naam bijschrijven. 
Het was Jac Berben die na een uur spelen met een remise de score opende. 
Lei Silkens nam al vrij snel het initiatief. En met een mooie koningsaanval wist 
hij een beslissend voordeel te behalen. En Lei wist dit voordeel, zoals een 
goed schaker betaamd, netjes over de finish te brengen. Hij won zijn partij en 
bracht daarmee Leudal op een 1½ - ½ voorsprong. Ruim een half uur later 
wist topscorer Peter Maassen zijn titel eer aan te doen en won ook zijn partij. 
Hierdoor liep S.V. Leudal uit naar 2½ - ½.  
Wiel Scheeren kon de achterstand van een paard tegen een toren niet meer 
remise houden en moest dan ook de handdoek werpen. Hierdoor kwam 
Tegelen weer even in de wedstrijd maar toen even later Hans Kivits zijn partij 
wist te winnen (hij speelde wegens omstandigheden op het zesde bord!) en 
Leudal daarmee op 3½ - 1½ kwam leken de Leudalspelers op een 
monsterscore af te stevenen. 
Maar niets was minder waar. De overige 3 partijen namelijk stonden allemaal 
minder voor de Leudalspelers. Arthur Hendrickx had zijn dame “in laten staan” 
en dat wordt in de 1e klasse van de LiSB natuurlijk meteen afgestraft. Tegelen 
kwam terug tot 3½ - 2½. 
En dan Han Wismans. Een partij die velen toeschouwers de wenkbrauwen 
heeft doen fronsen. Han keek vrijwel de gehele wedstrijd tegen een pion 
achterstand aan. Han vocht voor remise maar het bleek een zeer moeilijke 
opgave. Totdat zijn tegenstander plotseling een fout beging waardoor Han 2 
pionnen kon veroveren. Hierdoor leken de kansen volledig gekeerd en mocht 
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Han met 1 pion voordeel te proberen de winst binnen te halen. Maar even 
later tastte ook Han volledig mis waardoor Han leek te gaan verliezen. Maar 
zoals Euwe al zij “Diegene die de laatste fout begaat verliest”. Een waarheid 
als een koe. En gelukkig voor Han en dus ook voor Leudal was het de 
tegenstander van Han die de laatste fout beging. Han wist alle stukken te 
ruilen en hield 2 pionnen over. Dit bleek voldoende voor de winst. Hiermee 
was de overwinning van Leudal een feit. Dat Iwan Sentjens aan het tweede 
bord daarna nog verloor was enkel nog voor de statistieken. 
Leudal zegevierde met 4½ - 3½. 
 
Koploper bedwongen in eigen huis. 
S.V. Leudal wist in de derde wedstrijd tegen koploper Arx, nota bene in Arcen, 
een zwaarbevochten gelijkspel uit het vuur te slepen. Het werd na een lange 
slopende wedstrijd uiteindelijk 4 – 4. 
En dat terwijl Leudal moest starten met  een 1 – 0 achterstand omdat Jac 
Duijf in de vooruitgespeelde wedstrijd zijn meerdere moest erkennen in de 
zeer sterke Arx speler Jack Beeker. 
In Arcen werd het een wedstrijd op het scherpst van de snede. Op alle borden 
werd er vuurwerk geleverd. Pas na 3½  uur spelen kwam de eerste partij ten 
einde. Arthur Hendrickx wist in een toreneindspel de remise vrij eenvoudig 
veilig te stellen. Hans Kivits offerde 2 pionnen en kreeg daarvoor veel initiatief 
en aanval. Uiteindelijk kwam er een eindspel op het bord met dame tegen 
toren en twee lopers. Normaal gesproken wint de dame dat niet. Hans had 
echter goed gerekend en zijn mataanval was beslissend. Hans won, waardoor 
de stand gelijk kwam op 1½ - 1½. Nadat Iwan Sentjens remiseerde en Theo 
Schoone zijn mooie voorsprong toch moest prijsgeven en uiteindelijk nog 
verloor liep Arx uit naar een 3 – 2 voorsprong. 
Maar het was topscorer Lei Silkens die de stand weer gelijk trok. In een 
prachtig eindspel wist Lei zijn stukken veel beter te positioneren dan zijn 
tegenstander. Resultaat was een prachtige overwinning. Han Wismans wist 
zijn materiele achterstand van een loper toch nog remise te houden dankzij 
twee vrij-pionnen. Jac Berben uiteindelijk zag zijn agressieve spel niet 
voldoende beloond. Zijn aanval sloeg niet door waardoor Jac in een remise 
moest berustten. Eindstand 4 – 4.  
“Hier hadden we van tevoren absoluut voor getekend”, aldus teamleider 
Arthur Hendrickx na afloop van de wedstrijd. “Arx is de titelkandidaat dit jaar 
en het is dan ook een fantastisch resultaat om in Arcen de koploper te 
bedwingen.”  
 
Onverwachte nederlaag tegen sterk Venray. 
Na het prachtresultaat tegen Arx maakte S.V. Leudal het zich zelf nog moeilijk 
door onverwacht te verliezen van rode lantaarndrager Venray. Met nog 3 zeer 
zware wedstrijden voor de boeg (nota bene tegen de nummers 1, 2 en 3 van 
de ranglijst) was het degradatiegevaar nog niet geweken. Had Leudal van 
Venray gewonnen dan was er niets meer aan de hand geweest. Met 5 punten 
voorsprong kon dan niets meer gebeuren. Nu had Leudal nog elk puntje hard 
nodig. 
De overwinningen van Peter Maassen en Jac Berben bleken niet voldoende 
om tot winst te komen. Door nederlagen van Han Wismans en Iwan Sentjens 
kwam de stand in evenwicht. Lei Silkens bleef andermaal ongeslagen en 
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behaalde remise. Theo Schoone zag heel langzaam de strop dicht getrokken 
worden en moest uiteindelijk de handdoek werpen. En nadat ook Arthur 
Hendrickx zijn slechter staande eindspel verloor kon Hans Kivits zijn partij met 
ongelijk materiaal (een dame en 5 pionnen tegen een toren, loper, paard en 3 
pionnen) nog net tot remise forceren. Door zijn remise kwam de eindstand op 
5 – 3 voor Venray. 
 
Roermond verpletterd! 
In de daarop volgende wedstrijd wist S.V. Leudal een royale 6 – 2 overwinning 
te boeken op Pionneke III uit Roermond die op dat moment nog als 
titelkandidaat gold. In de drie vooruit gespeelde wedstrijden wisten de 
Leudalspelers zich knap staande te houden. Aan bord 6 was het Theo 
Schoone die in een gelijk opgaande wedstrijd telkens de juiste verdediging 
wist te vinden op de dreigingen van zijn tegenstander. Uiteindelijk werd tot 
remise besloten. Aan bord 1 was Hans Kivits in moeilijkheden geraakt door 
een agressief spelende tegenstander. Hans kreeg een gevaarlijke 
koningsaanval over zich heen maar wist uiteindelijk de aanval te keren en 
nadat drie maal exact dezelfde stelling op het bord verscheen kon Hans 
remise eisen. 
Jack Duijf was aan bord 3 inmiddels bezig aan een eindspel met een sterk 
paard tegen een wat zwakke loper van zijn tegenstander. Jack wist 1 pion te 
veroveren en langzaam werd de tegenstander beetje bij beetje terug 
gedrongen. Het werd een lange slopende partij waarbij Jacks tegenstander 
royaal de tijd nam. Hierdoor duurde de partij tot diep in de nacht, maar Jack 
liet zich niet in slaap wiegen en door nauwkeurig spel wist hij het voordeel 
steeds meer uit te breiden. En toen de klok bijna half twee (‟s nachts) 
aanwees gaf de tegenstander zich gewonnen. Hierdoor kon Leudal „s zondags 
starten met een 2 – 1 voorsprong. 
Deze voorsprong was een extra inspiratie voor de overige Leudalspelers. 
Peter Maassen bracht zijn Oekraïense tegenstandster in een koningsgambiet 
niet echt in moeilijkheden en uiteindelijk werd het dan ook remise. Na 3½ uur 
spelen wist Lei Silkens zijn partij te winnen en ook Jack Berben wist zijn 
tegenstander vlak hierna met een fraaie combinatie, inclusief dameoffer, mat 
te zetten. Hiermee was de overwinning binnen en Iwan Sentjens besloot 
hierop samen met zijn tegenstander tot remise. Op bord 2 stond de speler van 
‟t Pionneke steeds iets beter. In tijdnood echter wilde hij de winst iets te snel 
binnenhalen waardoor hij misgreep en Arthur Hendrickx de partij alsnog in 
winst wist om te zetten. De eindstand werd hierdoor 6 – 2 voor S.V. Leudal. 
 
Leudal ook te sterk voor Hoensbroek. 
S.V. Leudal wist sinds jaren een toppositie te veroveren in de 1e klasse. Na de 
werkelijk schitterende (overigens dikverdiende) overwinning op Hoensbroek 
Max Euwe wisten de Leudalspelers de 3e plaats op de ranglijst te bezetten. 
Hoensbroek zag haar kansen op de titel door de nederlaag slinken tot bijna 
nul. 
Alle partijen waren van een goed gehalte. Het was spannend op alle borden. 
Na 2 uur spelen was het Theo Schoone op het 5e bord die de handdoek moest 
werpen nadat hij misgreep in een lastige stelling. Een kwartier later was het 
Arthur Hendrickx aan het 2e bord die de stand weer recht trok. In een 
prachtige aanval wist hij met paard en dame zijn tegenstander mat te zetten. 
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Hans Kivits verbaasde vriend en vijand door aan het 1e bord Karl Schubert te 
verschalken. In het middenspel deed Karl een iets “mindere” zet waarna Hans 
onmiddellijk de aanval koos en voordeel dreigde te behalen. Voor Karl was 
deze onafwendbare dreiging voldoende om op te geven. En nadat ook invaller 
Leo Arts aan het 8e bord zijn eindspel met een pion meer keurig in winst wist 
om te zetten stond Leudal zowaar met 1 – 3 voor. 
Han Wismans had het tegen het Limburgse talent Yvonne Tangelder aan het 
6e bord bijzonder moeilijk. Han vocht de hele partij tegen een pion 
achterstand. En nadat Yvonne ook een kwaliteit extra wist te veroveren moest 
Han zijn koning omleggen. Hierdoor werd de stand 2 – 3 voor Leudal. Peter 
Maassen wist aan het 4e bord zijn tegenstander goed onder druk te zetten. En 
met diverse dreigingen op de 2e lijn werd de fout bij zijn tegenstander haast 
“afgedwongen”. Peter veroverde een kwaliteit en mocht vervolgens een vol 
punt noteren achter zijn naam. 2 – 4 voor Leudal dus. Iwan Sentjens en Lei 
Silkens waren nog bezig. Lei had het bijzonder zwaar. In een eindspel met 
een pion minder moest Lei alles doen om verlies te voorkomen. Aan het 3e 
bord zat Iwan Sentjens er duidelijk comfortabeler voor. In een agressieve 
opening had Iwan zijn tegenstander duidelijk onder druk gezet. Hierdoor had 
deze wel erg veel van zijn tijd gebruikt. En nadat in het midden-spel Iwan een 
pion wist te veroveren viel de vlag van zijn tegenstander (zijn tijd was om) en 
mocht Iwan de overwinning van Leudal veiligstellen. Dat :Lei Silkens daarna 
op het 7e bord zijn eindspel niet meer wist te houden was enkel nog 
interessant voor de statistieken. 
De 3 – 5 overwinning was zeker verdiend gezien het vertoonde spel. Door 
deze overwinning had Leudal zowaar nog uitzichten op de 2e plaats. 
 
Onbevredigend slot. 
In de laatste ronde kwam koploper Venlo op bezoek. Het zou nog een 
bijzonder mooie wedstrijd kunnen worden. Want mocht Venlo door Leudal 
verslagen worden dan kon Hoensbroek alsnog de lachende derde zijn. Het 
liep echter geheel anders. De verwachte spanning was geen enkel moment in 
de wedstrijd aanwezig. Al vanaf het eerste “fluitsignaal” zette Venlo flink de 
duimschroeven aan. In een niets ontziende slachting walste Venlo over de 
moegestreden Leudalspelers heen. Binnen 2½ uur was de wedstrijd over en 
uit. Peter Maassen en Wiel Scheeren wisten te voorkomen dat Leudal met een 
8 – 0 nederlaag het seizoen moest afsluiten. De eindstand werd 7 – 1. 
 
Uiteindelijk wist Leudal in totaal 7 wedstrijdpunten en 25 bordpunten te 
verzamelen. Een keurige 4e plaats. 
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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? Moeten we vaak terug 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. Venlo IIII  K - 6 4 7 4 5 4½ 4½ 12 - 35 

2. Hoensbroek ME II 2 - 4½ 2½ 5 6 5½ 6 10 - 32 

3. Arx I 4 3½ - 4 5½ 5½ 3½ 5½   8 - 31½ 

4. Leudal I 1 5½ 4 - 4½ 3 6 1½   7 – 25 

5. Tegelen I 4 3 2½ 3½ - 5½ 3½ 5½   5 – 25½ 

6. Venray 3 2 2½ 5 2½ - 6½ 3   4 – 25½ 

7. ‟t Pionneke III (*) D 3½ 2½ 4½ 2 4½ 1½ - 6½   4 – 25 

8. Caïssa II  D 3½ 2 2½ 6½ 2½ 5 1½ -   4 – 24½ 

 
(*) „t Pionneke 2 matchpunten in mindering wegens disciplinaire straf. 
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LiSB-COMPETITIE SENIOREN TEAM 2 
 
Toch tweede klasse voor S.V.Leudal 2. 
Het tweede team van S.V.Leudal werd onverhoopt toch nog ingedeeld in de 
tweede klasse van de LiSB. Ondanks de degradatie van het vorig seizoen. 
Omdat een aantal teams in de 2e klasse zich terugtrokken vielen er een paar 
plaatsen vrij in de 2e klasse. Leudal 2 mocht een daarvan opvullen. Of de 
midden-limburgsers hier blij mee moesten zijn was maar de vraag. Spelen om 
het kampioenschap in 3e klasse is natuurlijk fijner dan knokken tegen het 
degradatiespook in de 2e klasse. Toch wisten de Leudalspelers zich zeer 
goed van hun taak te kwijten. Met maar liefst 2 overwinningen werd het 
seizoen afgesloten. Hoewel halverwege het seizoen het 2e klasserschap veilig 
leek bleek een gedeelde 4e plaats in de eindrangschikking niet voldoende. Het 
aantal bordpunten beslisten uiteindelijk dat Leudal toch nog moest 
degraderen. 
 
Desastreus begin. 
De eerste wedstrijd tegen titelkandidaat Reuver werd ruim verloren met 1½ - 
6½. Alleen John Steuten wist het volle punt te scoren en Coen Oosse kon 
daar nog een halfje aan toevoegen. Meer zat er niet in. 
De tweede en derde wedstrijd tegen respectievelijk Tegelen II en Arx II 
werden eveneens met ruime cijfers verloren. Tegen Tegelen II konden alleen 
Ruben Hekkens, Leo Arts en Jan Geelen remiseren terwijl Coen Oosse als 
enige wist te winnen. Eindstand 2½ - 5½. Arx II won met 6 – 2. John Steuten 
won terwijl Leo Arts en Jan Geelen remise bereikte. 
Na de eerste drie wedstrijden stond Leudal II dus vet onderaan.  
 
De wederopstanding. 
Tegen Horst kwam echter de ommekeer. Na 10 opeenvolgende nederlagen in 
de 2e klasse van de LiSB kwam eindelijk een zwaar bevochten overwinning. 
En nog wel tegen mede degradatie kandidaat Horst. In het hol van de leeuw 
kon Leudal eindelijk zijn ware klasse tonen. Door deze overwinning verliet 
Leudal zelfs de laatste plaats op de ranglijst. De snelle nederlaag van Coen 
Oosse werd door Flip Werter vrij snel recht gezet. En nadat topscorer John 
Steuten andermaal een overwinning behaalde en Peter Steuten remiseerde 
stond Leudal met 2½ - 1½ voor. En toen ook Hans van de Vliet in een 
waanzinnig eindspel zijn 89-jarige tegenstander beentje lichtte (Hans had 
geen respect voor de ouderdom) stonden de Leudalspelers zowaar op een 
riante 3½ - 1½ voorsprong. 
Maar door nederlagen van Simon Boonen en debutant John Lommen (die 
overigens absoluut niet kansloos was geweest in zijn partij!) trok Horst de 
stand weer gelijk 3½ - 3½. 
Alle ogen waren toen gericht op Jan Geelen. In een zinderende partij wist Jan 
zijn miniem voordeeltje van een beter gepositioneerde koning stukje bij beetje 
te vergroten. Langzaam werd de strop om de nek van zijn tegenstander dicht 
getrokken. Uiteindelijk wist Jan te winnen en daardoor behaalde Leudal II 
haar eerste overwinning in de 2e klasse sinds jaren. 
Spijtig genoeg wonnen de andere concurrenten (De Witte Dame en Bergen) 
ook. Hierdoor bleef het spannend onderaan in de 2e klasse.  
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In de vijfde wedstrijd leek het tweede team van Leudal geslaagd te zijn in wat 
voor aanvang van het seizoen voor onmogelijk werd gehouden. Het 2e 
klassersschap werd na de tweede opeenvolgende overwinning nagenoeg 
veilig gesteld. Door een nipte 4½ - 3½ zege op De Witte Dame uit 
Grubbenvorst wisten de Leudalreserves een sprong in het klassement te 
maken. Doordat directe concurrenten verloren klom Leudal van de voorlaatste 
naar de 5e plaats op de ranglijst. Met nog slechts 2 wedstrijden te gaan leek 
degradatie vrijwel uitgesloten. Immers rode lantaarndrager Horst stond 3 
wedstrijdpunten achter op Leudal. 
 
Onwaarschijnlijke finish. 
In de laatste 2 wedstrijden gebeurde er zoveel dat het bijna niet te beschrijven 
is. Allereerst verloor Leudal in de voorlaatste wedstrijd met maar liefst 8 – 0 
van Bergen. En toen ook de laatste wedstrijd tegen het sterke Blerick met 7½ 
- ½ werd verloren (alleen Coen Oosse scoorde een halfje) was Leudal 
afhankelijk van de resultaten van de mede degradatie ploegen. Die bleken 
hun laatste strohalmpje te hebben gegrepen. En doordat Tegelen ook nog 
eens 2 matchpunten in mindering kreeg bleek na de laatste wedstrijddag dat 
er maar liefst 4 teams eindigden op de voorlaatste plaats met 4 matchpunten. 
Arx II was al zeker gedegradeerd met maar 3 matchpunten. De bordpunten 
moesten de doorslag geven en door de erg grote nederlagen van Leudal was 
het zeer spijtig te moeten constateren dat onze jongens alsnog moesten 
degraderen. Heel jammer. 
 
Topscoorders. 
John Steuten speelde zich dit seizoen in de kijker door maar liefst 4 punten te 
scoren uit 6 wedstrijden. Ook Jan Geelen deed het niet slecht met een score 
van 3 uit 5. Coen Oosse tenslotte was goed voor 2 punten gescoord uit 6 
wedstrijden. 
 
Uitslagen en standen: 
 

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

1. Reuver  K - 4 6½ 5 6 8 6½ 7 13 - 43 

2. Blerick 4 - 6 5½ 4½ 8 7½ 7 13 - 42½ 

3. Bergen 1½ 2 - 4 4½ 5 8 5   9 - 30 

4. De Witte Dame 3 2½ 4 - 4 3½ 3½ 6   4 - 26½ 

5. Horst 2 3½ 3½ 4 - 5 3½ 4   4 - 25½ 

6. Tegelen II  (*) 0 0 3 4½ 3 - 5½ 6   4 - 22 

7. Leudal II  D 1½ ½ 0 4½ 4½ 2½ - 2½   4 - 16 

8. Arx II  D 1 1 3 2 4 2 5½ -   3 – 18½ 

 
(*) Tegelen 2 matchpunten in mindering wegens disciplinaire straf. 
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OPLEIDING SENIOREN TE BUGGENUM 
 

Schaakcursus krijgt vervolg in seizoen 1998/1999. 
 
Nieuwe cursussen. 
Cursusleider Hans Kivits is van plan om de beginnerscursus in het najaar 
(oktober/november 1998) 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 de “oude” cursisten kunnen beamen dat schaken veel 
eenvoudiger maar ook veel interessanter is dan u misschien wel denkt." 
 
 
 

 
 
Het karakter van de cursus is vrijblijvendheid. Er zijn geen verplichtingen ten 
opzichte van de schaakvereniging zelf. Het is ook niet het primaire doel om 
middels deze cursus nieuwe leden te werven. Hoewel S.V. Leudal natuurlijk 
het zal toejuichen indien er cursisten bij zijn die het schaakvirus te pakken 
krijgen en zich in de schaaksport verder willen bekwamen. Het doel is en blijft 
echter 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. 
  

STAP 
1 
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ELFDE INVITATIETOERNOOI TEGELEN 
 

Op zondag 21 december vond in Tegelen alweer voor de 11e maal het 
invitatietoernooi plaats. 
SV Leudal nam reeds voor de 6e maal deel aan dit gezelligheids-toernooi. Het 
team van 6 personen bestond ditmaal uit:  
Leo Arts, Iwan Sentjens, Theo Schoone, Lei Silkens, Han Wismans en oud 
SV Leudallid Perry Egelmeers. Door het resultaat van vorig jaar, 4e in de A-
poule werd Leudal dit jaar in de B-poule geplaatst. Hier moest Leudal 
aantreden tegen Horst en Tegelen 2. 
In deze groep zaten slechts drie team maar door een door Tegelen zelf 
ontworpen wedstrijdschema kon toch ieder teamlid drie wedstrijden spelen. 
Leudal had twee jaar geleden ook al kennis gemaakt met dit schema en dat 
was gunstig uitgevallen: 1e in de groep. 
Het schema is echter niet helemaal correct, een speler van Leudal (team A) 
speelt namelijk tegen twee spelers van team B of team C waardoor een speler 
van team A twee punten kan scoren tegen een en hetzelfde team (B of C). 
Leudal is tot nu toe echter zeer tevreden met het systeem want ook dit keer 
werd het team eerste evenals twee jaar geleden. 
 
Daarnaast namen nog twee Leudalleden mee aan het toernooi, namelijk Flip 
Werter en Arthur Hendrickx. 
Zij namen namens het LiSB-bestuur deel en wel in de hoogste groep! Dit 
"Dream"-team speelde driemaal gelijk en werd gedeeld tweede. 
 
 
 

SENIOREN GRAND-PRIX  
 

Dit schaakseizoen werd voor de 4e maal de Senioren-Grand Prix 
georganiseerd. Evenals bij de jeugd kon men per toernooi punten verzamelen 
voor het Grand Prix klassement. 
Voorgaande seizoenen werd de eindstand na vijf toernooien opgemaakt, 
maar doordat DJC afhaakte werd het toernooi van Hoensbroek (Pasen) het 
laatste toernooi. 
Ieder toernooi kon zijn eigen wedstrijdsysteem kiezen, en in de meeste 
gevallen werd dit Rapid-schaak (25 of 20 minuten per persoon, per partij) in 
groepen van acht (Pionneke) of zwitsers. (Brunssum, Schaesberg, 
Hoensbroek). 
 
Van SV Leudal deden alleen Arthur Hendrickx, Lei Silkens en Wiel Scheeren 
minimaal aan een toernooi mee. 
Arthur wist bij het toernooi van 't Pionneke een tweede plaats in de tweede 
groep te halen en een prijs in ontvangst te nemen, maar kwam evenals Lei en 
Wiel niet in aanmerking voor een prijs in de eindstand van de Senioren Grand 
Prix.. 
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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 speelsterkte. Na iedere 
ronde werd er een nieuwe indeling gemaakt. 
SV Leudal neemt al enkele jaren deel aan deze competitie, dit jaar voor het 3e 
achtereenvolgende jaar met 2 teams. 
 
In het 1e team speelden onder andere mee: 
Iwan Sentjens, Arthur Hendrickx, Leo Arts, Wiel Scheeren, Lei Silkens en Han 
Wismans. 
 
Het 2e team bestond onder andere uit Peter Steuten, Leo Arts,  John Steuten, 
Jan Geelen en Flip Werter. 
 
Beide teams bereikten de finale, die ditmaal voor het eerst in Stein werd 
gehouden, maar op een iets andere wijze dan waarop van te voren was 
gerekend. 
Het tweede team wist namelijk vanaf het begin meer en makkelijker punten te 
scoren dan het 1e team, John Steuten won bijvoorbeeld een partij binnen drie 
zetten! Door deze score in de voorronden kwam Leudal 2 in een hogere 
finalegroep dan team 1. 
 
De leden van het eerste team waren er op gebrand om tenminste in de finale 
hoger te eindigen dan team 2 maar ook dit mislukte! 
Na zware strijd, schaakblindheid en wat geluk voor beide teams werd Leudal 
2 met een overwinning en een gelijk spel derde in de D groep en Leudal 1 met 
slechts een gelijk spel vierde in de E groep. 
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JEUGDINSTRUCTIE TE ALDENGHOOR 
 
Op 21 september werd begonnen met de opleidingen voor de stappen 2 t/m 5 
en de 'tussen'stap 2A. De instructeurs voor deze stappen waren John Steuten, 
Jeroen Schuman (beide stap 2), Han Wismans, Loek Schoenmakers (beide 
stap 2A), Iwan Sentjens (stap 3) en Arthur Hendrickx (stap 4/5). Iets later in het 
seizoen werd begonnen met een nieuwe opleiding stap 1. Zoals gebruikelijk 
werd Theo Daamen de instructeur van deze groep. Dit jaar riep hij echter de 
hulp in van Tineke Linders om hem te assisteren. En Tineke kon zo het 
'instructeursvak' in de praktijk leren. De samenwerking verliep bijzonder goed, 
en al snel kon Tineke zelf de instructies verzorgen. 
Halverwege het seizoen dreigde even een tekort aan instructeurs te ontstaan 
doordat Jeroen Schuman zijn loopbaan beëindigde. Loek Schoenmakers nam 
zijn groep over en moest nu aan twee verschillende groepen instructie geven. 
Dankzij Lydeke van Hoesel kon dit probleem snel worden opgelost. Zij 
assisteerde Loek bij de instructies voor stap 2, zodat hij voldoende tijd overhield 
voor de andere stap. Hopelijk komen Tineke en Lydeke het komende seizoen 
terug, zodat SV Leudal ook in de toekomst over voldoende jeugd-instructeurs 
kan blijven beschikken. 
 

 
 
  



23 

INTERNE JEUGDCOMPETITIE TE ALDENGHOOR 
 
Eerste Periode 
 
Aan de eerste periode van de interne jeugdcompetitie namen 54 jeugdschakers 
deel. Zij werden ingedeeld in acht verschillende divisies (ere- t/m zevende), 
bestaande uit 5 tot 8 spelers. 
 

Eredivisie 
Vooraf was al duidelijk dat de strijd zou gaan tussen Coen Oosse en Lars de 
Haas. Coen is de regerend clubkampioen, Lars won vorig seizoen de 
bekercompetitie en werd in de laatste periode tweede in de eredivisie, achter 
Coen. Deze periode bleek Lars het best in vorm te zijn. Hij won de eerste vier 
partijen en stond in de laatste ronde remise toe tegen Ruben Hekkens. Coen 
startte slecht met één punt uit de eerste drie partijen. Hij herstelde zich echter op 
tijd en won de laatste twee partijen, waardoor hij met 3 uit 5 nog als tweede 
eindigde. De derde plaats was voor Ruben met 2½ uit 5. 
 
Eerste divisie 
In deze divisie was de strijd volledig open. Vooraf werden de voormalige 
eredivisiespelers Astrid Bremmers en Bram de Haas en de talenten Rick 
Thissen en Mathé Coolen als kanshebbers getipt. Astrid maakte haar 
favorietenrol in de eerste vier rondes volledig waar: 4 punten! Daarna ging het 
iets minder. In de laatste drie rondes behaalde ze nog 1 punt, maar dit bleek 
toch voldoende te zijn voor de eerste plaats. 
Weinigen hadden vooraf rekening gehouden met Joop Beurskens. Joop heeft 
veel talent, maar hij wist tot nu toe nooit tot de absolute top door te dringen. 
Maar deze periode volgde ineens de grote doorbraak. Hij behaalde een aantal 
gedegen overwinningen, onder andere tegen Astrid, en consolideerde zijn 
goede score door remises tegen de andere favorieten. Uiteindelijk behaalde hij 
4½ punt uit 7 partijen, dezelfde score als Rick. Dankzij zijn overwinning tegen 
Astrid had Joop de meeste weerstandspunten, zodat Joop tweede werd en 
promotie naar de eredivisie afdwong. Rick werd derde, Bram eindigde met ½ 
punt achterstand op de vierde plaats. 
 
Tweede divisie 
Ook in deze divisie brak een "eeuwig talent" voor het eerst echt door. Lydeke 
van Hoesel speelde in het verleden altijd sterk in externe toernooien, maar 
speelde in de interne competitie vaak beneden haar kunnen. Nu won ze de 
periode echter heel overtuigend met 6½ uit 7. Alleen Elles Broen wist tegen haar 
remise af te dwingen. Achter Lydeke werd hevig gestreden om de tweede 
plaats. Drie spelers eindigden op 4 punten: Rick Cox, Tineke Linders en Roger 
Cramers. Ook hun score in de onderlinge partijen en de weerstandspunten 
waren gelijk. De tweede plaats kwam uiteindelijk terecht bij Roger, omdat hij de 
meeste punten met zwart behaalde. De derde plaats was voor Rick, Tineke 
werd vierde. 
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Derde divisie 
Ireen Hendriks was duidelijk een maatje te groot voor haar concurrenten. Zij 
won alle zeven partijen op overtuigende wijze. Achter haar werd fel gestreden 
om de tweede plaats. Drie schakers eindigden op 4 punten: René Mennen, 
Dominique Geelen en Mark Mewiss. In de onderlinge partijen wonnen ze alle 
drie eenmaal en verloren ook eenmaal. Ook de weerstandspunten (punten van 
de tegenstanders waarvan men heeft gewonnen) waren exact gelijk. Daarom 
moest worden gekeken naar het aantal punten dat met zwart werd gescoord. 
Dominique bleek de beste "zwartspeler" te zijn. De drie partijen die hij met zwart 
speelde won hij allemaal. Hierdoor eindigde hij als tweede en promoveerde naar 
de tweede divisie, samen met Ireen. De derde plaats kwam terecht bij René, 
Mark eindigde als vierde. 
 
Vierde divisie 
Jop Teepen werd halverwege het vorige seizoen lid van de vereniging, toen een 
nieuwe cursus "Stap 1" werd gestart. De derde periode nam hij voor het eerst 
deel aan de competitie, in de achtste divisie. Daarin presteerde hij zo goed dat 
de wedstrijdleiding hem dit seizoen een aantal divisies hoger indeelde. Dit bleek 
volkomen terecht te zijn. In de eerste ronde wist Nayan Heijmans hem nog te 
verslaan, maar daarna was Jop niet meer te stuiten. Met een score van 5 uit 6 
werd hij zeer verdiend kampioen. Ook Bart Tegelbeckers werd pas halverwege 
het vorig seizoen lid van SVL. In de derde periode behaalde hij een tweede 
plaats in de vijfde divisie. Nu werd hij met 4 punten opnieuw tweede, maar wel 
een divisie hoger. De derde plaats was voor Luc Thissen met 3½ punt. 
 
Vijfde divisie 
Deze divisie bestond uit slechts vijf spelers, die zeer aan elkaar gewaagd waren. 
Het verschil tussen de nummer één en de nummer vijf was slechts 1 punt. 
Martijn Peulen behaalde 2½ punt, ½ punt meer dan de concurrentie. Net als in 
de derde divisie eindigden drie spelers op de gedeelde tweede t/m vierde plaats, 
nl. Paul de Groot, Matthijs de Kroon en Olav Sillekens. Ook hier was de score in 
de onderlinge partijen gelijk. Matthijs bleek 1 weerstandspunt meer te hebben 
behaald dan Paul en Olav, waardoor de tweede plaats naar hem ging. Olav 
werd uiteindelijk derde. 
 
Zesde divisie 
Nick Mennen werd onbedreigd kampioen met een score van 4½ uit 5. Marijke 
Cortenbach wist hem in de eerste ronde nog een remise af te dwingen, daarna 
was Nick echter ongenaakbaar. Stef Sijben werd tweede met 1 punt 
achterstand. Marijke Cortenbach en Leon Bonten behaalden beide 2½ punt. 
Leon eindigt als derde omdat hij de onderlinge partij heeft gewonnen. 
 
Zevende divisie 
In deze divisie kwamen drie jeugdschakers uit die pas aan het begin van dit 
seizoen lid werden van de vereniging: Angelique en Bobby Verlaan en Rutger 
v.d. Pol. Blijkbaar hebben zij al veel opgestoken want zij eindigden op de 
plaatsen één t/m drie. Angelique was duidelijk de sterkste. Zij behaalde de 
maximale score (5 uit 5) en werd dus zeer verdiend eerste. Bobby moest tegen 
zijn zus het onderspit delven, maar de andere vier partijen wist hij te winnen. 
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Rutger maakte met 2½ uit 5 ook een uitstekend debuut. Met deze score eindigt 
hij als derde. 
 
Uitslagen eerste periode: 
 
 EREDIVISIE     EERSTE DIVISIE   
1 Lars de Haas 4½ uit 5  1 Astrid Bremmers 5 uit 7 
2 Coen Oosse 3 uit 5  2 Joop Beurskens 4½ uit 7 
3 Ruben Hekkens 2½ uit 5  3 Rick Thissen 4½ uit 7 
4 André v.d. Doel 2 uit 5  4 Bram de Haas 4 uit 7 
5 Raoul Lemmen 2 uit 5  5 Maarten Theuniszen 3½ uit 7 
6 Patrick Bremmers 1 uit 5  6 Mathé Coolen 2½ uit 7 
     7 Christiaan Huitema 2½ uit 7 
     8 Geert Linders 1½ uit 7 
         
  TWEEDE DIVISIE     DERDE DIVISIE   
1 Lydeke van Hoesel 6½ uit 7  1 Ireen Hendriks 7 uit 7 
2 Roger Cramers 4 uit 7  2 Dominique Geelen  4 uit 7 
3 Rick Cox 4 uit 7  3 René Mennen  4 uit 7 
4 Tineke Linders 4 uit 7  4 Mark Mewiss 4 uit 7 
5 Josine Hendriks 3 uit 7  5 Jolina Heijmans 3 uit 7 
6 Sjoerd Huskens 3 uit 7  6 Koen Cuypers 3 uit 7 
7 Erik Neijnens 2½ uit 7  7 Michelle de Groot 2 uit 7 
8 Elles Broen 1 uit 7  8 Felix Boonen 1 uit 7 
          
 VIERDE DIVISIE     VIJFDE DIVISIE   
1 Jop Teepen 5 uit 6  1 Martijn Peulen 2½ uit 4 
2 Bart Tegelbeckers 4 uit 6  2 Matthijs de Kroon 2 uit 4 
3 Luc Thissen 3½ uit 6  3 Olav Sillekens 2 uit 4 
4 Nayan Heijmans 3 uit 6  4 Paul de Groot 2 uit 4 
5 Ruud Joosten 2½  uit 6  5 Maurits Ox 1½ uit 4 
6 Stefan de Dobbelaere 1½ uit 6      
7 Jan Cortenbach 1½ uit 6      
         
 ZESDE DIVISIE     ZEVENDE DIVISIE   
1 Nick Mennen 4½ uit 5  1 Angelique Verlaan 5 uit 5 
2 Stef Sijben 3½ uit 5  2 Bobby Verlaan 4 uit 5 
3 Leon Bonten  2½ uit 5  3 Rutger v.d. Pol 2½ uit 5 
4 Marijke Cortenbach 2½ uit 5  4 Silke Halferkamps 1½ uit 5 
5 Marlieke Engelen  2 uit 5  5 Roy Janssen 1½ uit 5 
6 Michaël de Dobbelaere 0 uit 5  6 Duncan Krebbers ½ uit 5 
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Tweede periode 
 
Aan de tweede periode namen 58 jeugdleden deel. Onder hen waren zeven 
'proef'-leden uit Heythuysen, die deze periode vrijblijvend mochten kennismaken 
met het jeugdschaken te Aldenghoor. Deze schakers volgden op school al enige 
tijd de schaak-instructies van Peter Maassen. Peter had een aantal van zijn 
leerlingen aan het eind van de eerste periode meegenomen naar Aldenghoor 
om hen te laten kennismaken met het jeugdschaken bij SV Leudal. Zeven 
schakers wilden graag meedoen aan de interne competitie. Zij werden 
ingedeeld in de zesde en zevende divisie. Hierin waren zij zeer succesvol, zoals 
blijkt uit het onderstaande verslag. 
 
Eredivisie 
De clubkampioen van vorig jaar, Coen Oosse, moest de eerste periode Lars de 
Haas voor zich dulden. Lars won die periode met 1½ punt voorsprong. Deze 
periode maakte Coen dit verschil meer dan goed. Hij won alle partijen en nam in 
de tussenstand voor het clubkampioenschap 1½ punt voorsprong op Lars. 
André v.d. Doel kwam deze periode weer terug bij de top. Twee jaar geleden 
wist hij al eens een periode te winnen in de eredivisie. Het vorig seizoen 
presteerde hij wat minder, maar nu scoorde hij weer uitstekend met 3½ uit 5. 
Daarmee werd hij tweede met 1½ punt voorsprong op de nummers drie t/m vijf. 
Drie spelers eindigden op 2 punten: Lars de Haas, Ruben Hekkens en Astrid 
Bremmers. Ruben haalde in de onderlinge partijen de meeste punten zodat de 
derde plaats naar hem ging. 
 
Eerste divisie 
Bram de Haas speelde een paar jaar geleden al enkele periodes in de 
eredivisie. Daarna werd hij ingehaald door een aantal aanstormende talenten, 
waaronder zijn broer Lars. Deze periode kreeg hij echter weer aansluiting met 
de top. Hij speelde tweemaal remise en won de overige vijf partijen. Dit leverde 
hem de eerste plaats op met twee volle punten voorsprong op de nummers 
twee t/m vier. 
Drie spelers eindigden op 4 punten: Raoul Lemmen, Mathé Coolen en Patrick 
Bremmers. In de onderlinge partijen behaalde Patrick de hoogste score, 
gevolgd door Mathé. Patrick werd dus tweede, Mathé derde en Raoul vierde. 
 
Tweede divisie 
Christiaan Huitema uit Baexem was deze periode bijna niet te stuiten. De eerste 
zes partijen won hij allemaal, waardoor hij al zeker was van de eerste plaats. In 
de laatste ronde liet hij zich nog verrassen door Ireen Hendriks, maar dat had 
voor de uitslag geen gevolgen meer. De familie Linders presteerde in deze 
divisie erg goed. Geert en Tineke eindigden gelijk met 5 punten uit zeven 
partijen. Omdat Geert de onderlinge partij had gewonnen, was de tweede plaats 
voor hem. Tineke miste daardoor net de promotie naar de eerste divisie, die ze 
zeker wel verdiend had. Een voordeel voor haar is dat ze de volgende periode 
haar broer niet achter het bord tegenkomt. Misschien lukt het haar dan wel om 
eerste of tweede te worden. 
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Derde divisie 
In deze divisie speelden de grootste talenten van het vorige seizoen: Jop 
Teepen, Mark Mewiss en Jolina Heijmans. Zij werden alle drie vorig jaar lid van 
SV Leudal en ze hebben in korte tijd veel progressie geboekt. Erik Neijnens was 
de enige meer ervaren speler die zich kon mengen in de strijd om de eerste 
plaats. 
In de eerste ronde wist Jop in het 'Neers duel' Mark te verslaan. Het leek er 
echter op of Mark door deze nederlaag extra geprikkeld werd, want daarna won 
hij alle partijen. Dit leverde hem de eerste plaats op met 6 punten uit 7 partijen. 
De partij tussen Erik en Jolina bleek cruciaal te zijn voor de strijd om de tweede 
plaats. Jolina kwam zeer goed uit de opening en kreeg al snel een gewonnen 
stelling in handen. Daarna verslapte echter haar concentratie waardoor Erik 
terug kon komen. Uiteindelijk wist hij de partij toch nog naar zich toe te trekken. 
Beiden eindigden op 5 punten. Door zijn overwinning in de onderlinge partij was 
de tweede plaats voor Erik. Jolina eindigde ondanks haar uitstekend score 
'slechts' als derde. Jop eindigde met 4 punten op de vierde plaats, maar hij was 
wel de enige die Mark wist te verslaan. 
 
Vierde divisie 
Ruud Joosten, Martijn Peulen en Nayan Heijmans streden om de eerste plaats. 
Hun onderlinge partijen stonden in de eerste drie rondes op het programma. In 
de eerste ronde won Ruud tegen Nayan, vervolgens won Martijn tegen Ruud en 
in de derde ronde wist Nayan Martijn te verslaan. Ruud liet in de vierde en vijfde 
ronde geen steken meer vallen en eindigde met een score van 4 uit 5 op de 
eerste plaats. Ook Martijn won zijn laatste twee partijen, maar omdat hij in de 
eerste ronde had verloren van Luc Thissen eindigde hij op 1 punt achterstand. 
Ook Nayan verspeelde nog 1 punt door tweemaal remise te spelen. Omdat 
Nayan tegen Martijn had gewonnen, eindigde hij als tweede en Martijn als 
derde, beide met een score van 3 uit 5. 
 
Vijfde divisie 
Een speelster stak met kop en schouders boven de anderen uit: Angelique 
Verlaan. Zij werd aan het begin van dit seizoen lid van SV Leudal en eiste in de 
zevende divisie meteen de eerste plaats voor zich op. Omdat zij toen al haar 
partijen won, werd ze voor de tweede periode direct twee divisies hoger 
ingedeeld. Tot ieders verbazing wist ze ook in de vijfde divisie alle partijen te 
winnen: 6 uit 6 ! Zij is nu de grootste kanshebber voor het winnen van de Theo 
Daamen-trofee, de beker voor het hoogste scorings-percentage. De tweede 
plaats ging naar Nick Mennen met 4 punten. Een knappe prestatie, want de 
eerste periode speelde hij nog in de zesde divisie. Jan Cortenbach eindigde met 
3½ punt op de derde plaats, Maurits Ox werd vierde met dezelfde score als Jan. 
 
Zesde divisie 
In deze divisie speelden vijf van de zeven 'proef'-leden uit Heythuysen. Ze 
deden het uitstekend: drie van hen eindigden bij de eerste vier. De eerste plaats 
was voor Jeroen Stultiens met een score van 6 uit 7. Christian Vanderheijden 
wist als enige van Jeroen te winnen. Hij verloor echter tegen Danny Fonteyn en 
Marijke Cortenbach en eindigde daardoor als tweede met 5 punten. De derde 
plaats was voor Bobby Verlaan met 4½ punt. Danny Fonteyn deelde de vierde 
plaats met Marijke Cortenbach. Beiden behaalden 4 punten. 
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Zevende divisie 
In deze divisie speelden twee van de 'proef'-leden uit Heythuysen. Een van hen 
toonde zich duidelijk de sterkste in deze divisie: Hans Derks wist al zijn partijen 
te winnen: 6 uit 6. Roy Janssen verloor tegen Hans maar won alle overige 
partijen. Dit leverde hem de tweede plaats op met 5 uit 6. Marlieke Engelen 
eiste de derde plaats op met 4 punten, Rutger van der Pol werd vierde met 3 
punten. 
 

Uitslagen tweede periode: 
 
 EREDIVISIE     EERSTE DIVISIE   
1 Coen Oosse 5 uit 5  1 Bram de Haas 6 uit 7 
2 André v.d. Doel 3½ uit 5  2 Patrick Bremmers 4 uit 7 
3 Ruben Hekkens 2 uit 5  3 Mathé Coolen 4 uit 7 
4 Astrid Bremmers 2 uit 5  4 Raoul Lemmen 4 uit 7 
5 Lars de Haas 2 uit 5  5 Roger Cramers 3½ uit 7 
6 Joop Beurskens ½ uit 5  6 Rick Thissen 3 uit 7 
     7 Maarten Theuniszen 2 uit 7 
     8 Lydeke van Hoesel 1½ uit 7 
         
  TWEEDE DIVISIE     DERDE DIVISIE   
1 Christiaan Huitema 6 uit 7  1 Mark Mewiss 6 uit 7 
2 Geert Linders 5 uit 7  2 Erik Neijnens 5 uit 7 
3 Tineke Linders 5 uit 7  3 Jolina Heijmans 5 uit 7 
4 Sjoerd Huskens 4 uit 7  4 Jop Teepen 4 uit 7 
5 Dominique Geelen 3 uit 7  5 René Mennen 3 uit 7 
6 Rick Cox 3 uit 7  6 Koen Cuypers 3 uit 7 
7 Ireen Hendriks 2 uit 7  7 Bart Tegelbeckers 2 uit 7 
8 Josine Hendriks 0 uit 7  8 Michelle de Groot 0 uit 7 
          
 VIERDE DIVISIE     VIJFDE DIVISIE   
1 Ruud Joosten 4 uit 5  1 Angelique Verlaan 6 uit 6 
2 Nayan Heijmans 3 uit 5  2 Nick Mennen 4 uit 6 
3 Martijn Peulen 3 uit 5  3 Jan Cortenbach 3½ uit 6 
4 Luc Thissen 2½ uit 5  4 Maurits Ox 3½ uit 6 
5 Matthijs de Kroon 1½ uit 5  5 Stefan de Dobbelaere 3 uit 6 
6 Felix Boonen 1 uit 5  6 Olav Sillekens 1 uit 6 
     7 Stef Sijben 0 uit 6 
         
 ZESDE DIVISIE     ZEVENDE DIVISIE   
1 Jeroen Stultiens 6 uit 7  1 Hans Derks 6 uit 6 
2 Christian Vanderheijden 5 uit 7  2 Roy Janssen 5 uit 6 
3 Bobby Verlaan 4½ uit 7  3 Marlieke Engelen 4 uit 6 
4 Danny Fonteyn 4 uit 7  4 Rutger v.d. Pol 3 uit 6 
5 Marijke Cortenbach 4 uit 7  5 Bart Cillekens 1½ uit 6 
6 Maud Coolen 3½ uit 7  6 Duncan Krebbers 1 uit 6 
7 Leon Bonten 1 uit 7   Michaël de Dobbelaere ½ uit 6 
8 Paula Beelen 0 uit 7      
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Derde periode 
 

Van de zeven 'proef'-leden uit Heythuysen, die de tweede periode kennis 
maakten met onze vereniging, besloten er vijf ook aan de derde periode deel te 
nemen. Deze periode speelden ook de leerlingen stap 1 van Theo Daamen en 
Tineke Linders mee in de interne competitie. Het totale aantal deelnemers aan 
de derde periode kwam zo op 65. Hieronder volgt weer een verslag van alle 
divisies. 
 
Eredivisie 
Coen Oosse was vooraf de torenhoge favoriet. Hij had immers de tweede 
periode gewonnen met 5 uit 5. Maar deze periode kreeg hij veel meer 
tegenstand. Zijn concurrenten waren: André v.d. Doel, tweede in de vorige 
periode en de beide spelers die net uit de eerste divisie waren gepromoveerd, te 
weten Bram de Haas en Patrick Bremmers. 
In hun onderlinge partijen scoorden André en Bram het beste: beiden wonnen 
tweemaal en verloren slechts eenmaal. Bram verspeelde in de tweede ronde 
een half punt tegen Ruben Hekkens, zodat André de beste kans had op de 
eerste plaats. In de laatste ronde liet André zich echter verrassen door Astrid 
Bremmers. Zo kwam de eerste plaats toch terecht bij Bram de Haas met een 
score van 3½ uit 5. Voor Bram was dit de eerste periodetitel in de eredivisie. 
André eindigde samen met Coen en Patrick op 3 uit 5. Omdat hij beide 
onderlinge partijen had gewonnen, werd André tweede. Patrick eindigde als 
derde en Coen als vierde. 
 
Eerste divisie 
Vanaf de eerste ronde stevende Raoul Lemmen onbedreigd af op de eerste 
plaats. Met zijn score van 6 uit 7 was hij duidelijk de sterkste. Joop Beurskens 
verzamelde 4 punten dankzij drie overwinningen en twee remises. Dit bleek 
voldoende voor de tweede plaats, zodat Joop het volgend seizoen weer in de 
eredivisie mag uitkomen. Of hij dit ook zal doen is nog de vraag want Joop wil, 
samen met Coen Oosse, de overstap maken naar het senioren-schaak op de 
dinsdagavond. De meeste senioren zullen in hem een bijzonder gevaarlijke 
tegenstander krijgen. 
Christiaan Huitema en Rick Thissen eindigden beide op 3½ uit 7. Hun 
onderlinge partij eindigde in remise, zodat de weerstandspunten berekend 
moesten worden. Rick had als enige van Raoul gewonnen en dat leverde hem 
zoveel weerstandspunten op, dat de derde plaats naar hem ging. 
 
Tweede divisie 
De verschillen waren in deze divisie erg klein. Erik Neijnens was de enige die 
ongeslagen bleef: driemaal speelde hij remise en driemaal pakte hij het volle 
punt. Zijn score van 4½ uit 6 bleek voldoende voor de eerste plaats. Mark 
Mewiss en Dominique Geelen eindigden beide op 3½ punt. Dominique had de 
onderlinge partij gewonnen, zodat hij tweede werd en Mark derde. Rick Cox 
behaalde de vierde plaats met slechts ½ punt achterstand op de nummers twee 
en drie. 
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Derde divisie 
De vorige periode was Jolina Heijmans dicht bij de eerste plaats. Toen bleef ze 
met haar score van 5 uit 7 echter steken op plaats drie, net niet voldoende voor 
promotie. Deze periode behaalde zij opnieuw 5 punten en deze keer was dat 
ruimschoots voldoende voor de eerste plaats. Haar broer Nayan eindigde op 4 
uit 7, net als René Mennen. Dankzij winst in de onderlinge partij eindigde René 
boven Nayan. Ireen Hendriks werd vierde met 3½ uit 7. 
 
Vierde divisie 
Angelique Verlaan had tot aan de derde periode nog geen puntverlies geleden: 
na de eerste en tweede periode was haar score 11 uit 11. Ook in de derde 
periode leek zij haar 100% score vast te houden. In de rondes 1 t/m 6 behaalde 
zij 5 overwinningen en eenmaal had ze geen tegenstander. Pas in de laatste 
ronde, toen ze al verzekerd was van opnieuw een eerste plaats, was een speler 
in staat haar te verslaan. Martijn Peulen leverde deze bijzondere prestatie. 
De plaatsen twee en drie gingen naar Bart Tegelbeckers en Nick Mennen, met 
elk 4 punten uit 6 partijen. Martijn Peulen eindigde als vierde met 3½ punt. 
 
Vijfde divisie 
Christian Vanderheijden was al snel zeker van de eerste plaats. Er was 
niemand die hem ook maar een half punt af kon pakken: 7 uit 7 ! In de laatste 
inhaalpartijen moest duidelijk worden wie als tweede en derde zou eindigen. 
Bobby Verlaan en Jeroen Stultiens waren de grootste kanshebbers. Zij moesten 
nog tegen elkaar spelen en Jeroen moest bovendien nog twee andere partijen 
inhalen. De onderlinge partij werd gewonnen door Bobby, waarmee hij uitkwam 
op 6 uit 7. Jeroen wist zijn overige partijen wel te winnen waardoor hij met 4½ uit 
7 als derde eindigde. Jan Cortenbach werd vierde met 4 punten. 
Opmerkelijk is dat de nummers één t/m drie de vorige periode allen nog in de 
zesde divisie speelden. Toen werd Jeroen eerste, Christian tweede en Bobby 
derde. Het is een geweldige prestatie van deze drie talenten om in een hogere 
divisie weer de ereplaatsen voor zich op te eisen. 
 
Zesde divisie 
Het bleef tot het einde bijzonder spannend. Pas in de allerlaatste inhaalpartij viel 
de beslissing over de ereplaatsen. De strijd ging tussen vier personen: Maud 
Coolen, Hans Derks, Marijke Cortenbach en Roy Janssen. Vooral Maud had 
hierin een belangrijk aandeel. Toen zij nog twee partijen moest inhalen (tegen 
Hans en Roy) was de situatie als volgt: Hans 6 uit 6, Maud 4 uit 5, Roy 4 uit 6 en 
Marijke 5 uit 7. Maud kon dus eerste worden als ze beide inhaalpartijen zou 
winnen. 
Eerst moest ze aantreden tegen Hans, die tot dan toe het hele seizoen 
ongeslagen was. Het werd een spannende, gelijkopgaande partij, waarin Maud 
uiteindelijk aan het langste eind trok. Tegen Roy moest ze echter hard knokken 
om haar kans op de eerste plaats te behouden. Roy kwam met een grote 
ontwikkelingsvoorsprong uit de opening. Vaak is dat bij de jeugd niet beslissend, 
maar Roy wist zijn voordeel heel goed vast te houden en trok de overwinning 
naar zich toe. Zo kwam de eerste plaats toch nog bij Hans terecht met een 
score van 6 uit 7. Roy en Maud eindigden beide op 5 punten, dezelfde score als 
Marijke Cortenbach. Marijke werd tweede omdat zij zowel tegen Maud als tegen 
Roy had gewonnen. Roy eindigde als derde, Maud werd vierde. 
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Zevende divisie 
In deze divisie speelde een aantal van de jonge schakertjes die dit seizoen 
waren begonnen met de opleiding stap 1. Veel partijen eindigden in remise, 
meestal doordat één van beide spelers in een glad gewonnen stelling de 
tegenstander pat zette in plaats van mat. Harold Geraedts bleef als enige 
ongeslagen. Hij won vijf partijen en speelde tweemaal remise. Deze score (6 uit 
7) bleek voldoende voor de eerste plaats. Robert Broers eindigde met 5 uit 7 als 
tweede. Kenny Ligthart werd derde met 4½ punt, Frits Smeets werd vierde met 
4 punten. 
 
Achtste divisie 
De overige leerlingen stap 1 speelden in de achtste divisie. Ook hier eindigden 
veel partijen in remise door pat. Toch kwamen er twee talenten bovendrijven: 
Maarten Thomassen en Veerle Hendriks. Maarten won de onderlinge partij en 
werd hierdoor eerste met een score van 3½ uit 4. Veerle eindigde met 2½ uit 4 
als tweede. De derde plaats was voor Maud van den Beucken met 1½ uit 4. 
 

Uitslagen derde periode: 
 
 EREDIVISIE     EERSTE DIVISIE   
1 Bram de Haas 3½ uit 5  1 Raoul Lemmen 6 uit 7 
2 André v.d. Doel 3 uit 5  2 Joop Beurskens 4 uit 7 
3 Patrick Bremmers 3 uit 5  3 Rick Thissen 3½ uit 7 
4 Coen Oosse 3 uit 5  4 Christiaan Huitema 3½ uit 7 
5 Ruben Hekkens 1½ uit 5  5 Lars de Haas 3 uit 7 
6 Astrid Bremmers ½ uit 5  6 Mathé Coolen 3 uit 7 
     7 Geert Linders 2½ uit 7 
     8 Roger Cramers 2½ uit 7 
         
 TWEEDE DIVISIE     DERDE DIVISIE   
1 Eric Neijnens 4½ uit 6  1 Jolanda Heijmans 5 uit 7 
2 Dominique Geelen 3½ uit 6  2 René Mennen 4 uit 7 
3 Mark Mewiss 3½ uit 6  3 Nayan Heijmans 4 uit 7 
4 Rick Cox 3 uit 6  4 Ireen Hendriks 3½ uit 7 
5 Sjoerd Huiskens 2½ uit 6  5 Josine Hendriks 3 uit 7 
6 Lydeke van Hoesel 2½ uit 6  6 Koen Cuypers 3 uit 7 
7 Tineke Linders 1½ uit 6  7 Jop Teepen 3 uit 7 
     8 Ruud Joosten 2½ uit 7 
         
 VIERDE DIVISIE     VIJFDE DIVISIE   
1 Angelique Verlaan 5 uit 6  1 Christian Vanderheijden 7 uit 7 
2 Bart Tegelbeckers 4 uit 6  2 Bobby Verlaan 6 uit 7 
3 Nick Mennen 4 uit 6  3 Jeroen Stultiens 4½ uit 7 
4 Martijn Peulen 3½ uit 6  4 Jan Cortenbach 4 uit 7 
5 Luc Thissen 3 uit 6  5 Stefan de Dobbelaere 2½ uit 7 
6 Michelle de Groot 1 uit 6  6 Maurits Ox 2 uit 7 
7 Matthijs de Kroon ½ uit 6  7 Stef Sijben 1 uit 7 
     8 Olav Sillekens 1 uit 7 
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 ZESDE DIVISIE     ZEVENDE DIVISIE   
1 Hans Derks 6 uit 7  1 Harold Geraedts 6 uit 7 
2 Marijke Cortenbach 5 uit 7  2 Robert Broers 5 uit 7 
3 Roy Janssen 5 uit 7  3 Kenny Ligthart 4½ uit 7 
4 Maud Coolen 5 uit 7  4 Frits Smeets 4 uit 7 
5 Danny Fonteyn 3 uit 7  5 Joep Verschueren 3½ uit 7 
6 Marlieke Engelen 2 uit 7  6 Sander van Exel 2½ uit 7 
7 Duncan Krebbers 1 uit 7  7 Michaël de Dobbelaere 1½ uit 7 
8 Rutger van de Pol 1 uit 7  8 Troy Huyskens 1 uit 7 
         
 ACHTSTE DIVISIE        
1 Maarten Thomassen 3½ uit 4      
2 Veerle Hendriks 2½ uit 4      
3 Maud van den Beucken 1½ uit 4      
4 Maurice Geraedts 1½ uit 4      
5 Lotte Engelen 1 uit 4      
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JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAP 
 
Het vorige seizoen werd Coen Oosse met grote overmacht clubkampioen bij de 
jeugd. Maar zoals zo vaak in de sport is het moeilijk om aan de top te blijven. De 
eerste periode van dit seizoen stak Coen niet in topvorm. Hij verloor tegen Lars 
de Haas en Patrick Bremmers. De overige drie partijen wist hij nog wel te 
winnen, maar de eerste plaats ging naar Lars met 4½ uit 5. Coen eindigde nog 
wel als tweede, maar had wel al 1½ punt achterstand opgelopen. 
De tweede periode stelde Coen orde op zaken. Hij won alle partijen glansrijk en 
behaalde zo en passant de periodetitel die nodig is om voor het 
clubkampioenschap in aanmerking te komen. Met Lars ging het de tweede 
periode minder goed. Met 2 uit 5 eindigde hij op de gedeelde derde t/m vijfde 
plaats. In de onderlinge partijen scoorde hij het minst van de drie, waardoor hij 
vijfde werd en uit de eredivisie degradeerde. Toch kon hij nog clubkampioen 
worden als hij in de derde periode goed zou scoren en als Coen een aantal 
steken zou laten vallen. 
Na twee periodes leek de strijd alleen nog te gaan tussen Coen en Lars, maar 
er was één speler die nog roet in het eten kon gooien: Bram de Haas, de oudere 
broer van Lars. Bram had de eerste twee periodes in de eerste divisie een fraaie 
score van 10 uit 14 opgebouwd. Als hij erin zou slagen de derde periode in de 
eredivisie met voldoende voorsprong te winnen, dan zou hij de nieuwe 
clubkampioen kunnen worden. Coen startte de derde periode matig met twee 
nederlagen. Bram liet tot aan de vijfde ronde slechts een half punt liggen. Coen 
won zijn derde en vierde partij, en moest de laatste ronde tegen Bram 
aantreden. Coen wist deze partij te winnen, en dat bleek cruciaal te zijn. Bram 
won wel de periode, doordat zijn concurrent André v.d. Doel de laatste ronde 
verloor tegen Astrid Bremmers. Zijn voorsprong van ½ punt op Coen was echter 
net te klein om Coen in de totaalstand voorbij te gaan. Coen eindigde nl. na drie 
periodes op 11 uit 15 (73,3%) en Bram op 13½ uit 19 (71,1%). Omdat Lars de 
derde periode niet voldoende scoorde om Coen en Bram in te halen, werd Coen 
opnieuw clubkampioen bij de jeugd. 
 

COEN OOSSE JEUGDCLUBKAMPIOEN 1998 
 
  



34 

BEKERCOMPETITIE JEUGD (HANS KIVITS-CUP) 
 
De bekercompetitie werd gespeeld na afloop van de tweede periode, verdeeld 
over twee dagen. Op 15 februari 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 1 maart 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. 
 
Voorronde 
Aan de voorronde namen 39 jeugdschakers deel, ongeveer evenveel als bij de 
twee voorgaande edities. Er waren enkele verrassende uitslagen te noteren. 
Raoul Lemmen zorgde voor misschien wel de grootste verrassing. Bij de interne 
competitie eindigde hij als vierde in de eerste divisie. Tijdens dit snelschaak-
toernooi liet hij alle schakers die toen boven hem eindigden achter zich. Met 7½ 
punt plaatste hij zich als eerste voor de finale. Lars de Haas, de titelverdediger, 
kende wat meer problemen dan vorig jaar, maar plaatste zich toch gemakkelijk 
voor de finale. Rick Thissen, die bij de interne competitie in de eerste divisie 
speelde, had het vorige seizoen al aangetoond dat hij met snelschaken van 
iedereen kan winnen. Toen eindigde hij in de finale op de gedeelde eerste t/m 
vierde plaats. De reglementen die in dat geval de eindstand moeten bepalen, 
waren voor hem ongunstig, zodat hij als vierde eindigde. Dit jaar dwong hij met 
een derde plaats (7 punten) opnieuw een finaleplaats af. De vierde plaats was 
voor Geert Linders, die bij de interne competitie net uit de tweede divisie was 
gepromoveerd. Hij presteerde dus ruim boven verwachting. De plaatsen 5 en 6 
gingen naar twee andere spelers uit de tweede divisie: Dominique Geelen en 
Sjoerd Huskens. Ook zij eindigden onverwacht, maar wel zeer verdiend, bij de 
eerste acht. Mathé Coolen en Astrid Bremmers eindigden beide op 6½ punt. Zij 
maken de hoogste finale-poule compleet. 
De beste spelers uit de lagere divisies waren Marijke Cortenbach en de 'proef'-
leden Jeroen Stultiens, Christian Vanderheijden en Hans Derks. Zij scoorden 
allen meer dan 50%. Hieronder is de eindstand van de voorronde (bovenste 
deel van het klassement) en het aantal punten gegeven. 
 
 1. Raoul Lemmen 7,5 
 2. Lars de Haas 7 
 3. Rick Thissen 7 
 4. Geert Linders 7 
 5. Dominique Geelen 7 
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 6. Sjoerd Huskens 7 
 7. Mathé Coolen 6,5 
 8. Astrid Bremmers 6,5 
 
Finale 
De eerste acht van de voorronde streden in poule A 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 aan de voorronde 
hadden deelgenomen, kwamen uit in poule F. Hieronder volgt per poule een 
kort verslag. 
 
Poule A 
Raoul Lemmen had zich in de voorronde de sterkste getoond en was daarom 
de grote favoriet voor het winnen van de titel. Hij maakte zijn favorietenrol 
helemaal waar. Met 6½ uit 7 werd hij overtuigend eerste. Rick Thissen eindigde 
vorig jaar al op de gedeelde eerste t/m vierde plaats. Hij bewees dat dit geen 
toevalstreffer was geweest. Zijn score van 5½ uit 7 leverde hem de tweede 
plaats op. Hij was de enige die Raoul een half punt afhandig wist te maken. Lars 
de Haas, de titelverdediger, werd dit jaar derde met 4½ punt. Astrid Bremmers 
wist haar sterke spel uit de voorronde vast te houden. Zij eindigde als vierde met 
4 punten. 
 
Poule B 
Jop Teepen is waarschijnlijk het grootste talent van SV Leudal. Hij werd aan het 
eind van het vorig seizoen lid van de vereniging en nam dit jaar voor het eerst 
deel aan de Hans Kivits-Cup. In de voorronde werd hij negende en miste zo op 
een haar een plaats in de hoogste finale-poule. In poule B bleek hij dan ook de 
sterkste te zijn: 5 punten uit 6 partijen. De plaatsen twee en drie waren voor Erik 
Neijnens en Patrick Bremmers, die beide op 4 punten eindigden. Tineke Linders 
scoorde 3 punten en eindigde daarmee als vierde. 
 
Poule C 
De strijd om de eerste plaats ging tussen Lydeke van Hoesel en Hans Derks. 
Lydeke verloor van Marijke Cortenbach en speelde remise tegen René Mennen. 
Hans verloor tot aan de laatste ronde alleen van Jeroen Stultiens. De beslissing 
viel in de laatste ronde. In het onderlinge duel tegen Hans trok Lydeke aan het 
langste eind. Zij eindigde als eerste met 4½ uit 6. Hans werd tweede met ½ punt 
achterstand. Nayan Heijmans, Mark Mewiss en Jeroen Stultiens deelden de 
derde plaats met elk 3 punten. 
 
Poule D 
Roger Cramers was met een score van 6 uit 6 veruit de sterkste. De tweede 
plaats was voor Josine Hendriks. Zij verloor alleen tegen Roger en won verder 
alle partijen. Christian Vanderheijden verloor van de nummers één en twee 
maar won de overige vier partijen. Dit leverde hem de derde plaats op. Koen 
Cuypers en Jan Cortenbach deelden de vierde plaats met elk twee punten. 
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Poule E 
Frits Smeets volgde pas enkele weken de instructies stap 1, maar hij durfde het 
toch al aan om mee te spelen. Terecht, want hij wist in de finale 4 van de 5 
partijen te winnen. Alleen Roy Janssen wist tegen Frits te winnen. Hij verloor 
alleen van Maurits Ox en eindigde zo ook op 4 punten. Door zijn overwinning in 
de onderlinge partij tegen Frits werd Roy eerste en Frits tweede. De derde 
plaats was voor Nick Mennen met 3 punten. 
 
Poule F 
Ruben Hekkens kon zich niet plaatsen voor de hoogste finale-poule omdat hij 
tijdens de voorronde verhinderd was. Anders had hij zich zeker kunnen mengen 
in de strijd om de titel. Ruben was dan ook veel te sterk voor zijn tegenstanders 
in poule F. Met 4 uit 4 was de eerste plaats voor hem. Angelique Verlaan werd 
tweede met 3 punten, voor haar broer Bobby die op twee punten eindigde. 
 
Poule A Score 
1. Raoul Lemmen 6½ / 7 
2. Rick Thissen 5½ / 7 
3. Lars de Haas 4½ / 7 
4. Astrid Bremmers 4  / 7 
 
Poule B Score 
1. Jop Teepen 5 / 6 
2. Erik Neijnens 4 / 6 
3. Patrick Bremmers 4 / 6 
4. Tineke Linders 3  / 6 
 
Poule C Score 
1. Lydeke van Hoesel 4½ / 6 
2. Hans Derks 4 / 6 
3. Nayan Heijmans 3 / 6 
4. Mark Mewiss 3  / 6 
 
Poule D Score 
1. Roger Cramers 6 / 6 
2. Josine Hendriks 5 / 6 
3. Christian Vanderheijden 4 / 6 
4. Koen Cuypers 2  / 6 
 
Poule E Score 
1. Roy Janssen 4 / 5 
2. Frits Smeets 4 / 5 
3. Nick Mennen 3 / 5 
 
Poule F Score 
1. Ruben Hekkens 4 / 4 
2. Angelique Verlaan 3 / 4 
3. Bobby Verlaan 2 / 4 
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THEO DAAMEN-TROFEE 
 

De TD-trofee is de beker voor die speler die in totaal (3 periodes) procentueel 
de hoogste score heeft gehaald. Meestal wordt deze beker gewonnen door een 
jonge, talentvolle schaker of schaakster, die een aantal periodes achter elkaar 
als eerste of tweede in zijn/haar divisie eindigt. 
Dit jaar was er een supertalent uit Heythuysen die drie periodes wist te winnen. 
Nadat zij de eerste periode met 100% score eerste was geworden in de 
zevende divisie, besloot de jeugdleiding haar meteen twee divisies hoger in te 
delen. Maar tot ieders verbazing wist ze de tweede periode opnieuw alle partijen 
te winnen. Daardoor speelde ze de derde periode al drie divisies hoger dan aan 
het begin van het seizoen. En in deze divisie scoorde ze ook nog eens 5 uit 6, 
goed voor haar derde eerste plaats op rij. Met haar score van 16 punten uit 17 
partijen (94.1%) stak ze met kop en schouders boven haar concurrenten uit. 
Haar naam: Angelique Verlaan. 
Haar broer Bobby had de derde periode een sterke eindsprint in petto: 6 uit 7. 
Dit leverde hem de tweede plaats op. Nick Mennen presteerde het hele seizoen 
zeer constant. Hij stond in het tussenklassement steeds bij de eerste vijf en 
werd uiteindelijk derde. Coen Oosse en Bram de Haas, kampioenen van de 
eredivisie in respectievelijk de tweede en derde periode, eindigden op de 
plaatsen vier en vijf. Het supertalent Mark Mewiss nam de derde periode van 
het vorige seizoen voor het eerst deel aan de interne competitie. Hij speelde 
toen in de achtste divisie. De laatste periode van dit seizoen werd hij derde in de 
tweede (!) divisie. Zijn score van 13½ uit 20 geeft al aan dat hij het volgend 
seizoen nog verder kan stijgen. Verder leverde Jolina Heijmans een 
opmerkelijke prestatie: behalve Coen Oosse was zij de enige die twee 
seizoenen achter elkaar in de top 10 eindigde. 
Van de spelers die niet aan de eerste periode hadden deelgenomen, bereikte 
Hans Derks met 12 uit 13 de hoogste score. Christian Vanderheijden behaalde 
ook 12 punten, maar hij speelde een wedstrijd meer. 
Maarten Thomassen behaalde met 3½ uit 4 (87,5%) de hoogste score van de 
leerlingen stap 1, die de derde periode startten met de competitie. Hij werd op 
korte afstand gevolgd door Harold Geraedts met 6 uit 7 (85,7). 
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EINDSTAND THEO DAAMEN-TROFEE 
 

  Naam Resultaat Percentage (%) 

1  Angelique Verlaan 16  uit 17  94,12 

2  Bobby Verlaan 14½ uit 19   76,32 

3  Nick Mennen     12½ uit 17     73,53 

4  Coen Oosse       11  uit 15      73,33 

5  Bram de Haas     13½ uit 19    71,05 

6  Mark Mewiss        13½ uit 20     67,50 

7  Roy Janssen         11½ uit 18      63,89 

8  Raoul Lemmen      12  uit 19      63,16 

9  Jolina Heijmans      13  uit 21      61,90 

10  Marijke Cortenbach  11½ uit 19  60,53 

11  Erik Neijnens            12  uit 20      60,00 

12  Jop Teepen               12  uit 20      60,00 

13  Martijn Peulen            9  uit 15      60,00 

14  Ireen Hendriks           12½ uit 21   59,52 

15  Christiaan Huitema     12  uit 21   57,14 

16  André v.d Doel 8½ uit 15   56,67 

17  Lars de Haas            9½ uit 17     55,88 

18  Nayan Heijmans       10  uit 18    55,56 

19  Luc Thissen             9  uit 17      52,94 

20  Ruud Joosten           9½ uit 18   52,78 

21  Bart Tegelbeckers     10  uit 19   52,63 

22  Dominique Geelen     10½ uit 20  52,50 

23  Lydeke van Hoesel     10½ uit 20   52,50 

24  Tineke Linders    10½ uit 20    52,50 

25  Rick Thissen        11  uit 21      52,38 

26  René Mennen       11  uit 21    52,38 

27  Rick Cox                10  uit 20      50,00 

28  Roger Cramers       10  uit 21 47,62 

29  Sjoerd Huskens       9½ uit 20 47,50 

30  Joop Beurskens        9  uit 19    47,37 

31  Jan Cortenbach         9  uit 19     47,37 

32  Patrick Bremmers      8  uit 17    47,06 

33  Astrid Bremmers         8  uit 17      47,06 

34  Mathé Coolen         9½ uit 21      45,24 

35  Marlieke Engelen    8  uit 18        44,44 

36  Geert Linders           9  uit 21      42,86 

37  Koen Cuypers           9  uit 21     42,86 

38  Maurits Ox           7  uit 17       41,18 

39  Ruben Hekkens   6  uit 15   40,00 

40  Rutger v.d. Pol 6½ uit 18     36,11 

41  Stefan de Dobbelaere  6½ uit 19  34,21 

42  Josine Hendriks        6  uit 21      28,57 

43  Matthijs de Kroon      4  uit 15       26,67 
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EINDSTAND THEO DAAMEN-TROFEE (vervolg) 
 

  Naam Resultaat Percentage (%) 

44  Stef Sijben             4½ uit 18      25,00 

45  Olav Sillekens        4  uit 17       23,53 

46  Michelle de Groot    3  uit 20      15,00 

47  Duncan Krebbers     2½ uit 18   13,89 

48  Michaël de Dobbelaere  2  uit 18   11,11 

    

 Alleen 2e en 3e periode deelgenomen   

49 Hans Derks 12  uit 13 92.31 

50 Christian Vanderheijden 12  uit 14 12  uit 14 

51 Jeroen Stultiens 10½ uit 14 75.00 

52 Maud Coolen 8½ uit 14 60,71 

53 Danny Fonteyn 7  uit 14 50,00 

    

 Alleen 3e periode deelgenomen:   

54 Maarten Thomassen 3½ uit  4 87,50 

55 Harold Geraedts 6  uit  7 85,71 

56 Robert Broers 5  uit  7 71,43 

57 Kenny Ligthart 4½ uit  7 64,29 

58 Veerle Hendriks 2½ uit  4 62,50 

59 Frits Smeets 4  uit  7 57,14 

60 Joep Verschueren 3½ uit  7 50,00 

61 Maud van den Beucken 1½ uit 4 37,50 

62 Maurice Geraedts 1½ uit 4 37,50 

63 Sander van Exel 2½ uit 7  35,71 

64 Lotte Engelen 1 uit 4 25,00 

65 Troy Huyskens 1 uit 7 14,29 
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SCHAAKEXAMENS 
 

De laatste twee weken van het schaakseizoen „97-„98 van S.V. Leudal 
stonden in het teken van het afleggen van de diverse schaakexamens. Een 
jaar lang hadden de schakers niet alleen diverse partijen gespeeld, maar 
tevens op hun niveau onder leiding van de instructeurs hard gewerkt aan de 
opdrachten. Zij kregen dan ook de gelegenheid om hun kennis te bewijzen. 
Dat "bewijs" kon men verdienen in de vorm van een diploma. De KNSB kent 
hiervoor het stappenplan. Beginnend bij Stap 1, 2 enz. Schaakvereniging 
Leudal biedt daarbij nog tussenstappen aan t.w. 2A en 3A. Na een spannend 
examenuurtje konden de resultaten bekend gemaakt worden. De geslaagden: 
 
STAP 1 
Cum laude: Yvette Verlaan (Heythuysen), Robert Broers (Heythuysen), Frits 
Smeets (Haelen), Sander van Exel (Haelen). 
Overige geslaagden: Troy Huyskens (Herten), Harold Geraedts (Horn), Kenny 
Ligthart (Haelen), Veerle Hendriks (Haelen), Maarten Thomassen (Haelen), 
Lotte Engelen (Haelen), Maud v.d. Beucken (Haelen), Loes Didden 
(Heythuysen), Joep Verschueren (Heythuysen). 
 
STAP 2 
Cum laude :Bobby Verlaan (Heythuysen). 
Overige geslaagden: Marijke Cortenbach (Haelen), Martijn Peulen (Haelen), 
Marlieke Engelen (Haelen), Angelique Verlaan (Heythuysen), Roy Janssen 
(Nunhem), Jan Cortenbach (Haelen), Mark Mewiss (Neer), Nick Mennen 
(Nunhem), Stef Sijben (Neer), Jop Teepen (Neer), Hans Derks (Heythuysen). 
 
STAP 2A 
Koen Cuypers (Horn), Roger Cramers (Haelen), Dominique Geelen (Haelen), 
Sjoerd Huskens (Haelen), Maud Coolen (Heythuysen), Ruud Joosten 
(Haelen), Erik Neijnens (Haelen), Maurits Ox (Haelen), Olav Sillekens 
(Haelen), Hans Derks (Heythuysen), Bart Tegelbeckers (Haelen), Jolina 
Heijmans (Haelen), Matthijs de Kroon (Heythuysen), Stefan de Dobbelaere 
(Haelen), Nayan Heijmans (Haelen) 
 
STAP 3 
Luc Thissen (Haelen), Rick Cox (Haelen), René Mennen (Nunhem), Josine 
Hendriks (Haelen), Ruben Hekkens (Haelen), Ireen Hendriks (Haelen), 
Christiaan Huitema (Baexem) 
 
STAP 3 A 
Mathé Coolen (Heythuysen) 
 
STAP 4 
Astrid Bremmers (Haelen), Raoul Lemmen (Heythuysen), Rick Thissen 
(Haelen), Lydeke van Hoesel (Haelen) 
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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 
1998 Coen Oosse Haelen 
 
 
WINNAARS HANS KIVITS-CUP 
 
1996 Jeroen Rikken Heibloem 
1997 Lars de Haas Haelen 
1998 Raoul Lemmen Heythuysen 
 
 
 

 
  

SVL 
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JEUGDKAMPIOENEN AVONDCOMPETITIE 
 
1984 Asker Jeukendrup Haelen 
1985 Jeroen Schuman Haelen 
1986 Pascal Schuman Haelen 
1987 Marcel Schuman Haelen 
1988 Pascal Schuman Haelen 
1989 Pascal Schuman 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  
1998 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 
1998 Veronique Verlaan Heythuysen 
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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 Jack Duijf Heibloem 
1994  Arthur Hendrickx Heythuysen 
1995 Arthur Hendrickx Heythuysen 
1996 Arthur Hendrickx Heythuysen 
1997 Arthur Hendrickx Heythuysen 
1998 Hans Kivits Heibloem 
 
 
KEIZERCOMPETITIE / WINNAARS GIEL KORSTEN TROFEE 
 
1990 Hans Kivits Heibloem 
1991 Jack 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 
1998 Jack Duijf Heibloem 
 

 
 



44 

WINNAARS FONS PEETERS-TROFEE 
(hoogste score in procenten uitgedrukt) 
 
1988 Ruud Severins Neer 
1989 Hans Kivits Heibloem 
1990 Jo Linssen Haelen 
1991 Jack Duijf Heibloem 
1992 Iwan Sentjens Heythuysen 
1993 Arthur Hendrickx Heythuysen 
1994  Peter Maassen Heythuysen 
1995 Hans Kivits Heibloem 
1996 Iwan Sentjens Heythuysen 
1997 Jack Duijf Heibloem 
1998 Arthur Hendrickx Heythuysen 
 
 
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 
1998 Arthur Hendrickx Heythuysen 
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PERSOONLIJKE MIDDENLIMBURGSE 
JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 

 
Aan de persoonlijke Middenlimburgse Kampioenschappen schaken, die in de 
lokaliteiten van Trefcentrum Aldenghoor te Haelen werden gehouden, namen 
41 schakers deel afkomstig van SV Leudal en 't Pionneke (Roermond). 
 
C categorie. 
In de leeftijdsklasse van 12 en 13 jarigen ging de strijd tussen Robin van den 
Heuvel, Stan Raemaekers, Jin Wah Chan (allen 't Pionneke) en Lars de Haas 
(SV Leudal). In de 4de ronde moest Lars het hoofd buigen voor Robin, die al 
eerder Stan had teruggewezen. In de 5de ronde wist Robin ook van Jin Wah 
te winnen, waardoor hij niet meer ingehaald kon worden door de 
concurrenten. De strijd om de 2de plaats was fel. Bij het ingaan van de laatste 
ronde hadden Lars en Jin Wah ieder 3,5 punt gevolgd door Stan met 3 punt. 
Het onderlinge duel tussen Jin Wah en Stan eindigde in een overwinning voor 
de laatste, maar omdat ook Lars zijn partij in winst wist om te zetten werd hij 
uiteindelijk fraai 2de. 
Meisjeskampioen werd SVL-speelster Angelique Verlaan uit Heythuysen. 
 
Eindstand Categorie C 
 

  1. Robin van den Heuvel 't Pionneke 6.0  

  2. Lars de Haas Leudal 4.5  

  3. Stan Ramaekers 't Pionneke 4.0  

  4. Jin Wah Chan 't Pionneke 3.5  

  5. Raoul Lemmen Leudal 3.5  

  6. Koen Cuypers Leudal 3.0  

  7. Bram van der Sommen 't Pionneke 3.0  

  8. Christiaan Huitema Leudal 1.5  

  9. Angelique Verlaan Leudal 1.0 1e meisjes 

10. Jolina Heijmans Leudal 0.0 2e meisjes 

 
D categorie. 
Zeventien deelnemers bij de 10 en 11 jarigen. Tien rondes werden er 
gespeeld en hieruit wist SVL schaker Ruben Hekkens 11,5 punt te scoren. 
Alleen Rick Thissen (eveneens SVL) was in staat om tegen de "kampioen" 
remise te spelen. De strijd om die 2de plaats was ontzettend spannend. Vanaf 
de 6de ronde was die in bezit van Rick, die door remises tegen clubgenoten 
Sjoerd Huskens en Bobby Verlaan kostbare puntjes verspeelde. Zijn 
opponente uit Roermond: Jacqueline Borst  (vorig jaar nog Middenlimburgs 
kampioene in de E) bleef op een half puntje achterstand, doordat zij verloor 
van Rick Cox (SVL). Achter Rick Thissen bereikte Jacqueline - 
meisjeskampioene  D –een fraaie 3de plaats. Prima prestaties waren er ook 
voor de Leudalschakers Rene Mennen, Mark Mewiss en Josine Hendriks, 
resp. 4de, 5de en 6de. 
 
Eindstand Categorie D 
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  1. Ruben Hekkens Leudal 9.5  

  2. Rick Thissen Leudal 7.5  

  3. Jacqueline Borst 't Pionneke 7.0 1e meisjes 

  4. René Mennen Leudal 6.5  

  5. Mark Mewiss Leudal 6.0  

  6. Josine Hendriks Leudal 5.5 2e meisjes 

  7. Dominique Geelen Leudal 5.5  

  8. Sjoerd Huskens Leudal 5.5  

  9. Rick Cox Leudal 5.0  

10. Lennart Raemaekers 't Pionneke 5.0  

11. Bobby Verlaan Leudal 5.0  

12. Erik Neijnens Leudal 4.5  

13. Jan Cortenbach Leudal 4.5  

14. Angelique van den Heuvel 't Pionneke 4.0 3e meisjes 

15. René Willemars Leudal 3.5  

16. Matthijs de Kroon Leudal 3.0  

17. Steffan van Laarhoven Leudal 2.5  
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E categorie. 
Bij de 8 en 9 jarigen ging de strijd tussen Jeroen Meeuws ('t Pionneke) en 
Mathé Coolen (SV Leudal). Tot en met de 6de ronde ging Jeroen met 0,5 punt 
voorsprong aan de leiding. In het onderlinge duel tegen Mathé verloor hij, 
waardoor de Leudalschaker de koppositie met 0,5 punt voorsprong overnam. 
De spanning werd nog groter, nadat in de 9de ronde Roger Cramers (SVL) 
Mathé tot remise dwong. Jeroen en Mathé kwamen hierdoor gelijk in punten 
en dat bleef zo tot en met de laatste (14de) ronde. Omdat het onderlinge duel 
doorslaggevend is, kwam de titel bij een dolgelukkige Mathé terecht. De 3de 
plaats was voor Ireen Hendriks (SVL), die tevens meisjes-kampioene werd.  
Jin-Hee Chan ('t Pionneke) behaalde weliswaar evenveel punten als Ireen, 
maar verloor het onderlinge duel vandaar een 4de plaats. Roger Cramers 
(SVL) werd keurig 5de. Onder enorme belangstelling werden de prachtige 
bekers en medailles uitgereikt. De organisatie kon terugzien op een zeer 
geslaagd schaaktoernooi. 
 
Eindstand Categorie E 
   

  1. Mathé Coolen Leudal 12.0  

  2. Jeroen Meeuws 't Pionneke 12.0  

  3. Ireen Hendriks Leudal 10.0 1e meisjes 

  4. Jin-Hee Chan 't Pionneke 10.0  

  5. Roger Cramers Leudal   9.0  

  6. Ruud Joosten Leudal   9.0  

  7. Luc Thissen Leudal   6.5  

  8. Nayan Heijmans Leudal   6.5  

  9. Tarik Amartib Leudal   6.0  

10. Nick Mennen Leudal   4.0  

11. Marijke Cortenbach Leudal   2.5 2e meisjes 

12. Jet Smeets 't Pionneke   2.5 3e meisjes 

13. Björn van den Heuvel 't Pionneke   1.0  

14. Rutger van Pol Leudal   0.0  
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PERSOONLIJKE LIMBURGSE 
JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 

 
De persoonlijke Limburgse kampioenschappen voor de jeugd werden in 
december 1997 gehouden te Tegelen.  
 
A Categorie. 
In de A-categorie namen geen Leudal-spelers deel.  
 
B Categorie 
SV Leudal was wel vertegenwoordigd in de B-categorie, die met 21 
deelnemers de grootste groep vormde. Coen Oosse (Haelen) presteerde 
uitstekend door met 4,5 punt een 6e plaats te behalen. Joop Beurskens 
(Haelen) eindigde als 15e, gevolgd door Lydeke van Hoesel (Haelen), die 
beslag legde op de 17e plaats. 
 
C Categorie 
In de C-categorie konden de Leudal-spelers Koen Cuijpers (Horn) en Raoul 
Lemmen (Heythuysen) geen potten breken. Weliswaar deden ze veel ervaring 
op, maar een hoog resultaat zat er niet in. 
 
D Categorie. 
Ruben Hekkens, Dominique Geelen en Josine Hendriks (allen Haelen) 
kwamen uit in de D-categorie die bestond uit 18 deelnemers. Ruben scoorde 
het beste met een 10e plaats (7 pnt). 
 
E/F Categorie. 
De jongste deelnemers kwamen uit in een combinatie E/F-categorie, want 
voor dit kampioenschap hadden zich 14 jongens en meisjes geplaatst voor de 
E, maar slechts 1 deelnemer voor de F. Bovenin deze groep draaide de strijd 
om de titel uit op een duel tussen Mart Nabuurs van de Venlose SV en 
Leudal-speler Mathé Coolen (Heythuysen). In hun onderlinge partij bleek 
daarbij Mart de sterkste en dat was uiteindelijk beslissend. Beiden wonnen 
namelijk al hun overige partijen, waardoor Mart met 13 punten 1e werd en 
Mathé met 12 punten een goede tweede. Ireen Hendriks (Haelen) werd 
kampioene bij de meisjes met ruime voorsprong op haar clubgenote Marijke 
Cortenbach (Haelen). 
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LIMBURGSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 4-TALLEN 
 
Categorie A/B 
 
Deze competitie voor jeugdspelers van 15 t/m 18 jaar werd op drie 
verschillende zondagen gespeeld waarbij ieder team per zondag minimaal 
een en maximaal twee wedstrijden speelde. 
Aan deze competitie namen 5 teams deel waaronder een combinatieteam SV 
Leudal en 't Pionneke (2 spelers van Leudal en 2 spelers van 't Pionneke) 
onder de naam van SV Leudal. 
Namens Leudal namen Coen Oosse en Joop Beurskens en André v.d. Doel 
deel aan het team. De competitie verliep niet geheel vlekkeloos. 
De 1e speeldag werd bij SV Leudal gehouden en door miscommunicatie 
tussen de jeugdleider van de Bond en de deelnemende teams begon de 
wedstrijddag pas om elf uur i.p.v. om 10 uur zoals in de reglementen stond (2 
teams waren om 10 uur nog niet aanwezig maar kwamen pas om 11 uur.) 
 
De eerste wedstrijddag speelden namens Leudal André v.d. Doel, Coen 
Oosse, Paul Aben en Rick Nillessen. 
De eerste wedstrijd ging tegen Hoensbroek met 2½-1½ verloren maar dit 
verlies werd snel vergeten na de overwinning met 2½-1½ op Venlo. 
Op de tweede wedstrijddag moest het team aantreden tegen het favoriete 
team van Blerick. Er werd gekozen voor een licht tactische opstelling: Joop 
Beurskens op bord een waardoor Paul Aben, Rick Nillessen en Coen Oosse 
een bord omlaag gingen. Deze speelopzet had succes. Leudal was het enige 
team dat tegen Blerick gelijk speelde. 
Na de tweede wedstrijddag stond Leudal 2e en moest er in de laatste 
wedstrijd tegen DJC minimaal gelijk gespeeld worden om in de prijzen te 
kunnen vallen. 
 
Met goede moed ging men richting Stein, waarbij al driftig gespeculeerd werd 
wie er in het team van DJC zou zitten. Tot onze verbazing was er om 10.00 
uur nog niemand van het team van DJC aanwezig. Een kwartier later was er 
nog steeds niemand van het team aanwezig. Toen besloot de barman maar 
eens de jeugdleider van DJC te bellen. Hij kreeg deze niet aan de lijn maar 
wel een van de teamleden van DJC. Volgens deze hoefden zij die dag 
helemaal niet te spelen! Mis dus en Leudal won dus vrij makkelijk met 4-0. 
Helaas won ook Hoensbroek op deze wijze met 4-0 van DJC waardoor 
Hoensbroek Leudal nog net passeerde in de eindstand en Leudal dus 
uiteindelijk derde werd achter Blerick en Hoensbroek maar voor Venlo en 
DJC. 
  
C categorie 
 
Doordat er zich slechts een jeugdlid had aangemeld voor de clubcompetitie 
voor jeugdspelers tot 14 jaar kon er dit seizoen helaas geen team gevormd 
worden. 
D categorie. 
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In de lokaliteiten van Trefcentrum Aldenghoor te Haelen werden de Limburgse 
Jeugdkampioenschappen schaken voor viertallen gehouden. 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 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 

 
E Categorie 
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In de jongste categorie (schakertjes geboren na 31 dec. 1987) kon de 
wedstrijdleiding 10 teams noteren. Zij waren afkomstig uit Blerick, Eijsden, 
Noorbeek (DJZ), Stein (DJC), Hoensbroek, Echt (Ultimo Vero 1 en 2) terwijl 
het thuisspelende Leudal 3 teams had ingeschreven. Nadat vier van de negen 
rondes gespeeld waren, werd al duidelijk welke teams kans zouden maken op 
de overwinning. De spelers van Leudal 1 (Mathé Coolen, Roger Cramers, 
Ruud Joosten en Martijn Peulen) hadden hun 4 wedstrijden gewonnen (8 
punt) en gingen fier aan kop voor Noorbeek (7 punt), Leudal 2  en Ultimo Vero 
1  (beiden 6 punt). 
De spelers van Noorbeek en Leudal 2 lieten vervolgens heel wat punten 
liggen, terwijl Leudal 1 constant won. Ultimo Vero 1 bleef met amper 2 punten 
achterstand goed volgen, maar vormde geen bedreiging voor de koploper. 
Na 8 gespeelde rondes kon SV Leudal 1 zich reeds kampioen noemen, omdat 
ze voor de overige teams onbereikbaar was. Vervolgens deden de 
Leudalschakers nog hun sportieve plicht door hun clubgenootjes van team 2 
op een nederlaag te trakteren.  
 
Eindstand: 

  1. SV Leudal I 18 31,5 

  2. Eijsden 15 25 

  3. Ultimo Vero I 12 23 

  4. Hoensbroek ME 10 22 

  5. DJZ 10 20,5 

  6. SV Leudal II   9 19 

  7. DJC   9 18,5 

  8. SV Leudal III   5 11 

  9. Ultimo Vero II   2   5 

10. Blerickse SV   0   4,5 

 
Topscorer was Roger Cramers met 8,5 punt uit 9. Ook Martijn Peulen en 
Ruud Joosten behaalden een prima score van 8 uit 9. Eerste bordspeler 
Mathé Coolen scoorde 7 uit 9. 
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JEUGD GRAND-PRIX 
 
Evenals voorgaande seizoenen konden de jeugdleden weer deelnemen aan 
een of meer jeugd-Grand Prix toernooien waarbij men bij ieder toernooi 
punten kon verdienen voor het totaal klassement in zijn of haar leeftijdsgroep. 
De nrs. 1 t/m 5 ontvangen dan nog een extra prijs. Doordat er het afgelopen 
seizoen twee extra toernooien waren viel in eindklassement de drie (i.p.v. 
twee, zoals voorgaande jaren het geval was) slechtste resultaten (inclusief 
niet-deelname aan een toernooi) weg. 
 
Van SV Leudal namen de volgende jeugdleden deel aan een of meer 
toernooien: 
 
Astrid Bremmers, Lydeke van Hoesel, Koen Cuypers, Raoul, Lemmen, Lars 
de Haas, Rick Cox, Hans Derks, Mark Mewiss, Bobby Verlaan, Jan 
Cortenbach, Matthijs de Kroon, Erik Neijnens, Mathé Coolen, Marijke 
Cortenbach, Frits Smeets en Robert Broers. 
 
Voor een aantal jeugdspelers was dit hun eerste ervaring met spelers van 
andere verenigingen of zelfs hun eerste toernooi. Indien men aan meerdere 
toernooien deelneemt en daar goed tot redelijk scoort kan men zeer hoog 
eindigen zoals Mark Mewiss bewees door uiteindelijk zesde te worden in de 
eindstand, wat helaas net een plaatsje te laag was voor de extra prijs. 
Mathé Coolen speelde vanaf het begin zeer goed en wist in ieder toernooi wel 
een prijs te winnen (3e, 2e of 1e). 
In de eindstand eindigde hij gedeeld 2e samen met Jeroen Meeuws van het 
Pionneke, maar doordat Jeroen aan één toernooi meer had deelgenomen 
werd hij 2e en Mathé derde. 
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NEDERLANDSE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD E 
 
Door het behalen van het Limburgs Clubkampioenschap in de 
leeftijdscategorie tot 10 jaar (voor de 4e maal op rij) was SV Leudal gerechtigd 
met een team deel te nemen aan de Nederlandse Jeugdkampioenschappen 
tot en met 10 jaar, die op zaterdag 16 mei 1998 in Leusden gehouden 
werden. 
 
Aan het toernooi namen maar liefst 160 schakers en schaaksters deel, 
verdeeld over 40 teams die allemaal 7 partijen moesten spelen. 
 
Namens SV Leudal namen deel (in bordvolgorde): 
 
1. Mathé Coolen 5 pt. 
2. Roger Cramers 4 pt. 
3. Ruud Joosten 1 pt. 
4. Martijn Peulen 2 pt. 
 
Ze begonnen niet zo geweldig, 1 matchpunt na drie wedstrijden, maar hierna 
waren alle vier de Leudalspelers ingespeeld en werd er geen enkele wedstrijd 
(als team) meer verloren (2 gewonnen en twee gelijk) waardoor uiteindelijk 
een fraaie gedeeld 17e plaats werd behaald ver voor de andere deelnemende 
Limburgse teams van Ultimo Vero (Echt) en SV Eijsden(Eijsden), die samen 
op een gedeeld 36e plaats eindigden. 
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WAFELSCHAAK 
 
Op dinsdag 30 december jl. organiseerde Schaakvereniging Leudal het 
traditionele wafelschaak. Zoals gebruikelijk werd voor de jeugd een simultaan 
gegeven. Ook andere geïnteresseerden mochten meedoen. Aan de simultaan 
namen maar liefst 40 schakers deel, het hoogste aantal sinds jaren. Het was 
eerst de bedoeling om net als voorgaande jaren twee simultaangevers in te 
schakelen. Dit jaar waren J. Duijf en W. Scheeren hiervoor gevraagd. Maar 
vanwege het grote aantal deelnemers moest op de laatste dag voor de 
simultaan nog een derde simultaangever worden gezocht. Wedstrijdleider P. 
Werter bracht redding. Hij nam de derde groep voor zijn rekening. 
Al snel werd duidelijk dat de drie heren een zware avond tegemoet gingen. J. 
Duijf verloor na ruim een half uur zijn eerste partij tegen Koen Cuypers en P. 
Werter moest na ca. een uur een aantal nederlagen achter elkaar incasseren. 
Door het grote aantal deelnemers en de zware tegenstand van vooral de 
jeugdspelers duurde de simultaan langer dan voorgaande jaren. 
Toch werd het voor de jeugdspelers in de loop van de avond steeds moeilijker 
hun stelling te verdedigen. J. Duijf maakte na zijn snelle nederlaag tegen Koen 
Cuypers geen fouten meer. Langzaam maar zeker kwamen de andere 
deelnemers steeds slechter te staan en moesten uiteindelijk opgeven. Astrid 
Bremmers hield heel lang stand. Na ca. drie uur spelen kreeg zij remise 
aangeboden, maar ze speelde in het eindspel heel moedig door. J. Duijf is 
echter de grootste eindspelkenner van SV Leudal en hij wist uiteindelijk te 
winnen. Toch een grote prestatie van Astrid om zo lang tegenstand te bieden. 
Hierna was alleen de partij tegen Angelique Verlaan nog bezig. Zij stond echter 
al een dame achter en korte tijd later werd ze mat gezet. Toch leverde zij een 
geweldige prestatie: ze werd pas aan het begin van dit seizoen lid van de 
vereniging en kon tegen de sterkste van de drie simultaangevers ruim 3½ uur 
standhouden. 
W. Scheeren was de enige van de drie simultaangevers met ervaring. Dit bleek 
ook wel want hij bracht zijn zetten vlot op het bord. Hij speelde zeer sportief: als 
tegenstanders wat langer wilden nadenken gaf hij hun hiervoor ruim de tijd en 
wanneer iemand een blunder maakte, mocht hij of zij die zet terugnemen. Twee 
tegenstanders wisten te winnen: Erik Neijnens en dhr. J. Joosten (vader van 
Ruud). Tom Spauwen (vriend van Rick Cox) wist remise te maken. 
P. Werter had een zware avond. Hij nam het op tegen de jongste jeugdspelers, 
die vaak geholpen moesten worden door ouders en bekenden. Soms 
probeerden zijn jeugdige tegenstanders bepaalde zetten uit op het bord, waarna 
zij de oorspronkelijke stelling niet meer helemaal konden reproduceren. Of zij 
speelden per ongeluk twee zetten, omdat ze vergeten hadden dat ze al eerder 
een zet hadden gedaan. Dhr. Werter vatte dit echter heel sportief op en liet 
gewoon doorspelen. Hierdoor verloor hij wellicht wat meer wedstrijden dan 
nodig was geweest, maar hij bezorgde de jeugdige schakers in ieder geval een 
leuke avond. Vooral de familie Hendriks uit Haelen maakte hem de nodige 
punten afhandig: Veerle wist als eerste te winnen en Ireen, die op dezelfde dag 
in Tegelen nog meisjes-kampioene van Limburg was geworden in de E-
categorie, won ook haar partij. Josine speelde remise, waarmee de familie-
score op 2½ uit 3 kwam. Verder waren er overwinningen voor Tom Cranen 
(vriend van Bobby Verlaan), Mireille Oosse (zus van Coen) en dhr. Janssen 
(vader van Roy). De jeugdspelers die tegen een van de andere simultaangevers 
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hadden verloren, vroegen of ze volgend jaar misschien ook tegen dhr. Werter 
mochten spelen ! 
 
Het 2e onderdeel bestond uit gongschaak. Een systeem waarbij je op het 
signaal van de gong (die overigens klonk als een overspannen deurbel) een zet 
MOET doen. Vooral in de opening duurt het erg lang voor het signaal komt maar 
naarmate de strijd vordert lijken de gongslagen elkaar steeds sneller op te 
volgen. Geprobeerd werd volgens een zwitsers systeem de wedstrijden af te 
handelen. Van de 21 deelnemers wist Hans Kivits het beste op de maat van de 
muziek te spelen Nadat alle helen en halfjes waren opgeteld kan de einduitslag 
worden bekend gemaakt. 
1. Hans Kivits. 
2. Jan Geelen 
3. Coen Oosse 
4. Loek Schoenmakers 
5. Theo Schoone 
6. Sven Hellebrand 
7. Harm Hendriks 
8. John Lommen 
9. Tineke Linders 
10. Arthur Hendrickx 
11. Iwan Sentjens 
12. Hans van de Vliet 
13. John Steuten 
14. Raoul Lemmen 
15. Han Wismans 
16. Peter Steuten 
17. Geert Linders 
18. Joop Beurskens 
19. E. Kemisch 
20. Koen Cuijpers 
21. Sjra Stals 
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SCHAAKPUZZELS 
 
Het is al enige jaren gebruikelijk dat rond Nieuwjaar in de Streekbode en/of in 
de HBN-Koerier, 't Heytser Blaedje, de Klepper 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. Evenals vorig jaar werden door Loek Schoenmakers 2 
schaakstellingen uitgezocht. In de 2e opgave was helaas een klein foutje 
geslopen: 
De gegeven opdracht was mat in drie terwijl de opdracht mat in vier had 
moeten luiden. 
 
Derhalve werden zowel de oplossing mat in drie als mat in vier goedgekeurd. 
Van de in totaal 11 inzenders hadden 10 inzenders de eerste opgave goed en 
8 inzenders de tweede opgave. 
 
Ieder opgelost probleem lootte mee en de gelukkige prijswinnaars waren: 
 
1. Ronald en Martijn Peulen (Haelen) 
2. Eline Oosse (Haelen) 
3. G. Kornips (Beegden) 
 
 
 
 
.   

1. Pe4 – d6, Dd8 x d6 
2. Lf1 – c4, Pc6 – a5 
3. ….. 
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PAASSCHAAK 
 
Het jaarlijkse paasschaak was weer traditioneel gezellig. Niet traditioneel 
(maar dat kan nog komen) was de verrassend hoge opkomst.  
De opzet was dit jaar anders. Speelden we voorheen met 4 teams een halve 
competitie, dit jaar werd het dubbelschaak weer van stal gehaald. En dit 
beviel de deelnemers aanzienlijk beter. Zittend in een grote kring speelde elke 
deelnemer 2 partijen tegelijkertijd. Een met wit en een met zwart. Een 
enkeling had door hoe je met enig vernuft je beide tegenstanders tegen elkaar 
kon laten spelen. Door simpelweg de zet van je tegenstander op het andere 
bord zelf ook uit te voeren en vervolgens wachten totdat daar je andere 
tegenstander een tegenzet deed. Deze tegenzet werd dan vervolgens weer bij 
de eerste tegenstander op het bord uitgevoerd. Dan weer wachten totdat de 
eerste tegenstander weer een zet deed etc. etc. Begrijpt u het? Hoeft ook niet, 
het is ook niet zo belangrijk. Wel belangrijk was dat de nodige hard gekookte 
en van verf doordrenkte eieren (en soms niet alleen de schaal!) voldoende 
aanwezig waren. Voor diegene die op een eiwit of eigeel dieet stonden waren 
er ook nog de nodige chocolade eitjes al dan niet gevuld.  
 
Na een aantal ronden te hebben gespeeld vond men het welletjes en werd de 
avond aan de bar verder voortgezet. Met het zoveelste eitje achter de kiezen 
ging men uiteindelijk huiswaarts. Sommige onder de deelnemers werden 
zowat misselijk van de genuttigde “patronen” (het was ook zonde om ze te 
laten liggen).  
Samensteller van dit verslag was zelfs zo ver heen dat hij zich niet eens meer 
kon herinneren wat de einduitslag van de avond was. Deze moet ik u helaas 
onthouden. 
 
Gesteld mag worden dat de nieuwe formule is aangeslagen en dat komend 
Paasschaak ook weer zal bestaan uit dubbelschaak. 
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AFSLUITING JEUGDSEIZOEN 
 
Voorgaande jaren werd het seizoen altijd afgesloten met een simultaan voor 
de Grand Prix deelnemers op de Najaarsvergadering van de Limburgse 
Schaakbond. Dit seizoen koos de jeugdleider van de Limburgse Schaakbond 
voor een andere opzet: 
 
Alle jeugdschakers van de Limburgse Schaakbond konden op zaterdag 29 
augustus deelnemen aan een speurtocht door Kasteelpark Born. Na deze 
speurtocht kon men deelnemen aan een simultaan, tegen computers spelen, 
snelschaken of met zijn tweeën spelen met een manshoog schaakspel. De 
opzet was dat iedereen aan alle spelen deelnam waarbij men per 
spelonderdeel punten kon verdienen voor enkele prijsjes. 
 
Aan het einde van de dag werden deze prijsjes uitgereikt door de 
burgemeester van Born samen met de prijzen van de Jeugd-Grand Prix en de 
Jeugd-clubcompetitie. Aan de jeugdleden van SV Leudal werden hier de 
medailles voor de A/B Club-Competitie uitgereikt en Mathé mocht zijn prijs 
voor de Grand Prix in ontvangst nemen. 
 
Van SV Leudal namen Roy Janssen, Mathé Coolen, Raoul Lemmen, Jan en 
Marijke Cortenbach deel aan deze dag onder begeleiding van de vader van 
Roy Janssen en Arthur Hendrickx. 
 
Door de late aankondiging en de vakantie van veel jeugdleden was de 
opkomst niet zo hoog als verwacht (slechts ± 33 deelnemers) maar iedereen 
vond de dag zelf geslaagd en ze zal volgend seizoen zeker herhaald worden. 
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CLUBBLAD “OET DE PEN” 
 
Iwan Sentjens is dit seizoen gestart met het opzetten van een eigen clubblad. 
En dat dat op een uitstekende wijze gebeurd, blijkt wel uit het feit dat een van 
zijn rubriekjes, Gemiste Kansen, bijna letterlijk werd overgenomen in de 
Schaakrubriek van de Limburger. 
 
Een partijfragment dat zeker in deze rubriek thuishoorde, maar net na het 
verschijnen van "Oet de Pen" gespeeld werd op de clubavond van SV Leudal 
is de volgende stelling: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Wit berustte na 1. Pf7+,     Kg8 
                           2. Pd6+?, Kh8 
                           3. Pf7+,    Kg8 
                           4. Pd6+,? Kh8 
in remise. 
 
Wit had echter mat in 4 kunnen 
geven. 
Ziet u het? 
Oplossing onder aan de pagina. 
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SCHAAKAGENDA 1998-1999 
 

di  8 sep  Opening seizoen 
 15 sep  Keizercompetitie 
 22 sep  Keizercompetitie 
 29 sep  1e periode 1e ronde 
  6 okt  1e periode 2e ronde 
zo  11 okt  1e ronde LiSB-competitie 
di 13 okt  1e periode 3e ronde 
 20 okt  1e periode 4e ronde 
 27 okt  1e periode 5e ronde 
  3 nov  Inhalen/Keizercompetitie 
zo  8 nov  2e ronde LiSB-competitie 
 10 nov  Inhalen/Keizercompetitie 
di 17 nov Inhalen/Keizercompetitie 
 24 nov  Algemene Ledenvergadering 
   1 dec  1e ronde Bekercompetitie 
  8 dec  2e ronde Bekercompetitie 
zo 13 dec  3e ronde LiSB-competitie 
di 15 dec  3e ronde Bekercompetitie/Keizercompetitie 
 22 dec  Kerstschaak 
 29 dec  Wafelschaak 
  5 jan  4e ronde Bekercompetitie/Keizercompetitie 
zo 10 jan  4e ronde LiSB-competitie 
di 12 jan  2e periode 1e ronde 
 19 jan  2e periode 2e ronde 
 26 jan  2e periode 3e ronde 
  2 feb  2e periode 4e ronde 
zo  7 feb  5e ronde LiSB-competitie 
di   9 feb  2e periode 5e ronde 
 16 feb  Carnaval (geen schaken) 
 23 feb  Inhalen/Keizercompetitie 
  2 mrt  Inhalen/Keizercompetitie 
zo  7 mrt  6e ronde LiSB-competitie 
di   9 mrt  Inhalen/Keizercompetitie 
 16 mrt  3e periode 1e ronde 
za 20 mrt  NUNHEMS ZADEN-toernooi 
di 23 mrt  3e periode 2e ronde 
zo 28 mrt  7e ronde LiSB-competitie  
di 30 mrt  3e periode 3e ronde 
  6 apr  Paasschaak 
 13 apr  3e periode 4e ronde 
 20 apr  3e periode 5e ronde 
 27 apr  Inhalen/Keizercompetitie 
  4 mei  Dodenherdenking Keizercompetitie 
 11 mei  Inhalen/Keizercompetitie 
 18 mei  Verjaardag wedstrijdleider/Keizercompetitie 
    25 mei  Keizercompetitie 
  1 jun  Afsluiting seizoen 
 
  



61 

CONTRIBUTIES 
 
Voor het seizoen 1998/1999 gelden de volgende contributies: 
- op 1 september 1998 jonger dan 15 jaar ................................................... ƒ 58,00 
- op 1 september 1998 jonger dan 19 jaar ................................................... ƒ 65,00 
- op 1 september 1998 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 Brugstraat 6a 
6096 AB  Grathem 

tel: 0475-453241 

Secretaris J. Berben Engelmanstraat 25b 
6086 BA  Neer 

tel: 0475-597070 

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 P. Werter Burg. Geuljanslaan 22 
6041 NB  Roermond 

tel: 0475-319830 

Jeugdleider 
(interne jeugdzaken) 

L. Schoenmakers Kruizemunt 8 
6081 CA  Haelen 

tel: 0475-593158 
 

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 

 

 


