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CONTRIBUTIES
De contributies voor het seizoen 1999/2000 zien er als volgt uit:
Categorie 1 a. Aspirant (op 1-9 jonger dan 15 jaar)
b. Aspirant, tevens huisgenootlid *)

ƒ
ƒ

58,00
50,00

Categorie 2 a. Junior (op 1-9 jonger dan 19 jaar)
b. Junior, tevens huisgenootlid *)
c. Junior, tevens student **)
d. Junior, tevens huisgenoot en student **)

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

65,00
58,00
50,00
43,00

Categorie 3 a. Senior, (op 1-9 19 jaar of ouder)
b. Senior, tevens huisgenootlid *)
c. Senior, tevens student **)
d. Senior, tevens huisgenoot en student **)

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

90,00
84,00
64,00
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 Leudal, rekeningnummer
11.86.10.384.
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VOORWOORD
In memoriam Jan Geelen.


Afgelopen seizoen werd onze vereniging
opgeschrikt door het plotselinge overlijden van
ons zeer gewaardeerd lid Jan Geelen. Een klap
die voor vele van ons hard aankwam. Jan was
een zeer aimabel en opgewekt mens met een
grote sociale bewogenheid voor o.a. ouderen en
zieken. We zullen zijn sympathieke warme
persoonlijkheid missen.
Veel slecht nieuws voor S.V. Leudal het afgelopen seizoen. Naast het
overlijden van Jan Geelen was er ook in andere opzichten slecht nieuws voor
S.V. Leudal. Zowel het eerste als het tweede team moeten het komend
seizoen een stapje lager spelen. Voor het tweede team geen verrassing. Zij
waren immers al tweemaal eerder gedegradeerd maar door dat andere teams
zich terugtrokken werd team 2 telkens weer gedwongen om in de 2 e klasse te
spelen. Zoals het er nu naar uitziet zullen ze dan dit seizoen toch eindelijk in
de 3e klasse mogen uitkomen. Dat zal in elk geval heel wat prettiger spelen
zijn dan afgelopen 3 seizoenen waarbij telkens grote nederlagen
geïncasseerd moesten worden. Voor het eerste team was degradatie een
bittere pil. Met slechts 3 nederlagen toch degraderen geeft aan dat het
klassenverschil niet erg groot was met de andere teams, maar toch……..
Leudal volgend jaar niet meer in de 1e klasse.
Het leden aantal zagen we teruglopen naar net onder de 100.
De penningmeester en de secretaris besloten hun functie neer te leggen.
Verder lukte het S.V. Leudal niet om het afgelopen seizoen een cursus voor
volwassenen op te starten. En ook ons clubblad “oet de pen” kon het
afgelopen jaar niet worden uitgebracht. Glijden we langzaam bergafwaarts?
Nee absoluut niet.
Er wordt momenteel hard gewerkt om het aantal leden weer op peil te
brengen en het zal lukken! Ook is er inmiddels alweer een cursus voor
volwassenen van start gegaan en ook het clubblad “oet de pen” zal dit
seizoen weer te zien zijn. Verder heeft het bestuur een heus
sponsorbeleidsplan uitgewerkt waar we de komende seizoenen invulling aan
gaan geven. Dit betekent extra inkomsten en extra activiteiten. Een nieuwe
penningmeester is gevonden en ook de post van secretaris is bemand.
Mensen met nieuwe frisse ideeën. En natuurlijk zal ons standaard team dit
seizoen al het mogelijke doen om kampioen te worden in de 2 e Klasse LiSB.
Leudal zal komend seizoen van zich laten horen. En u zult dat merken. En
mag het ook? 31 augustus 2001 bestaan wij immers 25 jaar en dat gaat niet
ongemerkt voorbij. De toekomst ziet er goed uit. Wij gaan ervoor. U ook?
Uw voorzitter Hans Kivits
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DE INTERNE COMPETITIE
Aan de eerste ronde van de competitie die startte op dinsdag 29 september
1999 deden 23 personen mee. Jack Duijf wist ondanks een nederlaag tegen
Iwan Sentjens overtuigend eerste te worden in de A-poule door de onderlinge
partij tegen Arthur Hendrickx te winnen. Voor het eerst maakt een viertal
nieuwe spelers hun opwachting, te weten Theo Geenen en Joop
Wagemakers en de jeugdleden Coen Oosse en Joop Beurskens.
De resultaten:
Poule A
1) J. Duijf
2) A. Hendrickx
3) P. Maassen
4) I. Sentjens2
5) H. Wismans
6) G. Stals
Poule C
1) C. Oosse
2) L. Silkens
3) J. Linssen
4) Th. Daamen
5) Ph. Werter
6) J. Geelen

Poule B
1) L. Arts
2) P. Steuten
3) J. Roumen
4) G. Wijnings
1
5) J. Steuten

4
4
2½
2
½

4
2½
2
½

Poule D
1) Th. Geenen
2) J. Beurskens
3) J. Lommen
4) H. v/d Vliet
5) J. Wagemakers
6) R. Stultiëns

3½
3
2½
2½
2
1½

4½
3½
2
2
1½
1½

In de tweede periode deden er 24 spelers mee. Jammer genoeg kon Leo Arts
zijn promotie naar de A-poule niet verdedigen en trok Jo Linssen zich terug. In
de A-poule wist Hans Kivits beslag te leggen op de eerste plaats. De overige
kampioenen waren Sjra Stals, Theo Daamen en John Lommen. Tevens
mochten we Peter Sonnemans als nieuw lid begroeten.
De resultaten:
Poule A
1) H. Kivits
2) P. Maassen
3) J. Duijf
4) A. Hendrickx.
5) I. Sentjens1½
6) P. Steuten
Poule C
1) Th. Daamen
2) Th. Schoone
3) J. Steuten
4) P. Werter
5) J. Beurskens
6) Th. Geenen

Poule B
1) G. Stals
2) L. Silkens
3) H. Wismans
4) J. Roumen
5) G. Wijnings
2½
6) Coen Oosse

4½
3½
3
2½
0

Poule D
1) J. Lommen
2) J. Geelen
3) R. Stultiëns
4) J. Wagemakers
5) H. v/d Vliet
6) P. Sonnemans

4½
4
3
2½
1
0
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3½
3
2½
2½
1

4
3½
2
2
2
1½

In de derde periode startte we wederom met 24 schakers. Net als in de
tweede periode wist in de A-poule Hans Kivits op de eerste plaats beslag te
leggen. Overige kampioenen werden Iwan Sentjens, Flip Werter en Joop
Beurskens. De vereniging werd in deze periode opgeschrikt door het
plotseling overlijden van Jan Geelen.
De resultaten:
A-Poule
1) H. Kivits
2) A. Hendrickx
3) J. Duijf
4) P. Maassen
5) L. Silkens
6) G. Stals
C-Poule
1) P. Werter
2) J. Linssen
3) C. Oosse
4) G. Wijnings
5) J. Lommen

4
4
2½
2½
1½
½

3
3
2
2
0

B-poule
1) I. Sentjens4½
2) J. Roumen
3) P. Steuten
4) J. Steuten
5) Th. Daamen
6) H. Wismans

3*
3
2
1*
½

D-Poule
1) J. Beurskens
2) J. Wagemakers
3) Th. Geenen
4) R. Stultiëns
5) P. Sonnemans
6) H. v/d Vliet

4
4
3
2
1½
0

* De wedstrijd Jan Roumen-Theo Daamen is nooit gespeeld geworden en
eindigt daarom in 0-0
De beslissingswedstrijd tussen de beide periodekampioenen Jack Duijf
(eerste periode) en Hans Kivits (tweede en derde periode) werd in
tegenstelling tot vorig seizoen overtuigend gewonnen door Jack Duijf. Dit
betekent dat:
Jack Duijf clubkampioen 1999
is geworden en zodoende de Siem Boonenbeker ontvangt. 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.
In de kwartfinales wisten de volgende 8 spelers van de zestien spelers
verdeeld over 4 poules zich te plaatsen voor de halve finales, te weten: Theo
Schoone, Arthur Hendrickx, Jack Duijf, John Steuten, Loek Schoenmakers,
Leo Arts, Iwan Sentjens en Hans Kivits.
De eerste vier speelde in de eerste halve-finale poule tegen elkaar. Het werd
een bloedstollende vierkamp waarbij John Steuten, Jack Duijf en Arthur
Hendrickx alle drie op twee punten eindigden. Onderling scores gelijk,
zwart/wit verhouding gelijk, kortom loting moest de beslissing brengen wie er
naar de finale mocht. Uiteindelijk waren John Steuten en Jack Duijf de
gelukkigen
In de tweede halve-finale poule zorgde Leo Arts voor een verrassing door alle
drie zijn wedstrijden te winnen en zodoende eerste te worden voor Hans Kivits
op de tweede en Iwan Sentjens op de derde plaats.
In de finale was het niet Leo Arts maar juist John Steuten die verrassend uit
de startblokken kwam door zijn eerste twee partijen tegen Hans Kivits en Leo
Arts overtuigend te winnen.
Datzelfde deed Jack Duijf. Vandaar dat de partij in de laatste ronde tussen
Jack Duijf en John Steuten de beslissing moest brengen. John speelde niet
goed en verloor. Waren het misschien dan toch de zenuwen die John parten
speelden omdat hij voor een sensatie kon zorgen, we zullen het nooit weten.
Jack Duijf wint de Jan Peeters Trofee. Achter Jack en John wist Hans beslag
te leggen op de derde plaats.
De uislag van de finale:
1) Jack Duijf
3
2) John Steuten
2
3) Hans Kivits
1
4) Leo Arts
0
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EINDSTAND KEIZERCOMPETITIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
22

(45)
(44)
(43)
(42)
(41)
(40)
(39)
(38)
(37)
(36)
(35)
(34)
(33)
(32)
(31)
(30)
(29)
(28)
(27)
(26)
(25)
(24)
(23)
(22)
(21)

Naam
Arthur Hendrickx
Iwan Sentjens
Jac Duijf
John Steuten
Coen Oosse
Sjra Stals
Hans Kivits
Joop Beurskens
Joop Wagemakers
Theo Schoone
Gidi Wijnings
Flip Werter
Theo Geenen
Lei Silkens
Han Wismans
Peter Steuten
Peter Sonnemans
Peter Maassen
Hans v/d Vliet
Leo Arts
Jan Geelen
Robert Stultiëns
John Lommen
Leon v Duren
Wim Oosse

Punten
428
415
413
366
355
326
293
267
265
259
247
239
237
215
212
211
188
183
166
165
153
152
126
104
94

Wedstrijden
13
9
10
8
13
12
2
7
3
6
8
2
11
7
7
5
6
1
5
2
5
5
8
1
2

Er werden 16 rondes gespeeld.
Arthur Hendrickx wint de Giel Korsten Trofee.

DE FONS PEETERS-TROFEE
De uislag van de Fons Peeters Trofee (de prijs voor de meeste
competitiepunten) was:

1)
2)
3)
3)
5)

Naam
Arthur Hendrickx
Jack Duijf
Joop Beurskens
Peter Maassen
Flip Werter

Score
10 (uit 15 partijen)
9 (uit 15 partijen)
8 (uit 15 partijen)
8 (uit 15 partijen)
7 (uit 14 partijen)

Arthur Hendrickx wint de Fons Peeters Trofee.
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Percentage
70%
63%
57%
57%
53,5%

ELO-RATINGS PER 1 SEPTEMBER 1999

1 (2)
2 (1)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (8)
8 (7)
9 (11)
10 (10)
11 (15)
12 (9)
13 (12)
14 ( - )
15 (14)
16 (18)
17 (13)
18 (19)
19 ( - )
20 ( - )
21 ( - )
22 (22)
23 (21)
24 ( - )
25 (23)
26 (16)
27 (20)
28 (24)

H. Kivits
A. Hendrickx
J. Duijf
P. Maassen
I. Sentjens
G. Stals
Th. Schoone
J. Roumen
L. Arts
L. Silkens
P. Steuten
H. Wismans
Th. Daamen
C. Oosse
F. Werter
J. Linssen
G. Wijnings
J. Steuten
J. Beurskens
T. Geenen
J. Wagemakers
J. Lommen
R. Stultiëns
P. Sonnemans
H. v.d. Vliet
W. Scheeren
G. Reuling
G. Zeetsen

1-9-98

na ronde 1

na ronde 2

1-9-99

1831
1832
1697
1675
1652
1517
1480
1495
1384
1405
1357
1438
1382
1350
1361
1317
1373
1281
1110
1110
1110
1120
1120
1110
1109
1349
1279
1051

1836
1731
1664
1630
1481
1468
1451
1410
1379
1469
1376
1384
1342
1332
1340
1254
1145
1179
1078
1101
1082
1131
1088
-

1863
1799
1735
1704
1611
1500
1474
1457
1432
1359
1457
1412
1360
1323
1346
1270
1121
1119
1079
1156
1077
1098
1080
-

1872
1817
1720
1697
1632
1493
1474
1466
1451
1434
1398
1379
1366
1357
1352
1348
1337
1291
1164
1147
1136
1123
1064
1064
999
-

De ELO-rating is alleen gebaseerd op de interne competitie. Tussen haakjes
staat de positie op de ranglijst van het vorig jaar vermeld.

E L O
norm

astige
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ptelsommen.

NUNHEMS ZADEN SCHAAKTOERNOOI
Op het gehouden negentiende Nunhems Zaden Schaaktoernooi wist Geert
Peeters van schaakvereniging 't Pionneke uit Roermond beslag te leggen op
de eerste plaats. Tweede werd Jac Loomans uit Asten en derde werd Jan
Broekhuis uit Helmond. De strijd was ongemeen spannend. Geert Peeters en
Jac Loomans eindigden precies gelijk met 5 punten, waarna het onderling
resultaat de doorslag moest geven. Dit bracht de titel bij Geert Peeters.
De organisator van dit schaaktoernooi, Schaakvereniging Leudal uit Haelen,
kan terug zien op een geweldig geslaagd toernooi. Het aantal van 70
deelnemers, verdeeld over negen poules met spelers van ongeveer gelijke
sterkte, bestond uit zeer sterke topspelers, die minimaal twee keer per week
spelen tot en met eenvoudige huisschakers, van wie dit het enige
schaakevenement in het jaar is.
De 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 is:
Poule A: 1)
Poule B: 1)
Poule C: 1)
Poule D: 1)
Poule E: 1)
Poule F: 1)
Poule G: 1)
Poule H: 1)
Poule I: 1)

G. Peeters (Linne)
2)
H. Kivits (Grathem)
C. Winters (Maarheeze)
2)
S. Rooyakkers (Deurne)
J. Schreinemachers (Roermond)
A. Cremers (Montfort)
J. Verbruggen (Helden)
J. Stroeken (Veldhoven)
J. Balendonck (Roermond)
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J. Loomans (Asten)
2) L. Hovens (Maarheeze)
J. Vonk (Nuenen)
2) A. Burgmans (Venlo)
2) J. de Jong (Velden)
2) L. v. Duren (Haelen)
2) H. Nabben (Horst)
2) J. Steuten (Haelen)
2) R. de Wilde (Roermond)

LiSB-COMPETITIE SENIOREN TEAM 1
Een seizoen met mooie resultaten en aantrekkelijke wedstrijden.
S.V. Leudal heeft het niet gered in de 1 e klasse van de LiSB. En dat hadden
de Leudal spelers geheel aan zichzelf te wijten al moet gezegd worden dat
het geluk niet mee zat. Geen enkele overwinning kon er genoteerd worden
maar daar staat tegenover dat Leudal de nummers 2 t/m 5 uit
eindrangschikking op een gelijkspel wist te houden. De nederlaag tegen het
zeer sterke Reuver-Tegelen was geen schande maar tegen de nummers 6 en
7 heeft Leudal het lelijk laten afweten. Zowel tegen Hoensbroek als tegen
Venray liepen de spelers tegen flinke nederlagen op (resp. 7 –1 en 5 – 3).
Leudal startte met een 4 – 4 gelijkspel tegen de Blerickse S.V. Vervolgens
werd in Sittard tegen Gess II andermaal een gelijkspel genoteerd (4 – 4). In
de derde ronde kwam de gedoodverfde favoriet Reuver-Tegelen op bezoek.
Het werd een duidelijke 6½ - 1½ nederlaag voor onze spelers. Deze
nederlaag was echter het begin van een slechte reeks. In de daaropvolgende
wedstrijd werd namelijk beschamend verloren van Hoensbroek. De club die
het vorig seizoen nog werd verslagen door Leudal, Nu werden de Leudalspelers met een 7 – 1 nederlaag naar huis gestuurd.
Tegen degradatiekandidaat Venray werd eveneens verloren en wel met 5 –3.
Deze nederlaag kwam hard aan, temeer dat Leudal dacht tegen Venray de
draad weer op te pakken. Nu stond Leudal met slechts 2 puntjes onder aan
de ranglijst met de zware wedstrijden tegen ’t Pionneke en Arx nog voor de
boeg.
Het Pionneke werd keurig op een gelijkspel gehouden (4 –4 ) waarna de
laatste ronde moest beslissen of Leudal al dan niet zou degraderen. Venray
(tot dan nog maar 2 punten) moest aantreden tegen ’t Pionneke en Leudal
(met 3 punten) moest tegen het sterke Arx aantreden. Bij een overwinnig
waren de Leudal spelers veilig. Het werd uiteindelijk een zwaar bevochten
gelijkspel (4 –4). ’t Pionneke gaf de wedstrijd tegen Venray echter al vrij snel
op en zo mocht Venray de zege (5 – 3) binnenhalen. Hierdoor eindigde
Leudal en Venray samen onderaan met ieder 4 matchpunten. Het aantal
bordpunten moest uiteindelijk de beslissing brengen en nu werd duidelijk hoe
pijnlijk de nederlaag van 7 –1 tegen Hoensbroek wel niet geweest was.
Leudal kwam 1 bordpuntje te kort om in de 1e klasse te blijven.
Uitslagen en standen:
e

1 klasse B
1. Reuver-Tegelen K
2. Blerickse S.V.
3. Arx
4. Gess II
5. ’t Pionneke II
6. Hoensbroek ME III
7. Venray
8. Leudal
D

1
2
3
4
4
7
6
4
2
2
1
6
5
2
6
3
2 2½ 4½ 5½
2
2 4½ 2½
3 1½ 2½ 3½
1½ 4
4
4
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5
6
7
8
Totaal
6
6
5 6½ 13 – 40½
5½ 6 6½ 4
8 – 30
3½ 3½ 5½ 4
7 – 28½
3½ 5½ 4½ 4
7 – 27½
5 3½ 4
7 – 27
3
5
7
6 – 26
4½ 3
5
4 – 25
4
1
3
4 – 24½

LiSB-COMPETITIE SENIOREN TEAM 2
Toch weer tweede klasse voor S.V.Leudal 2.
Het tweede team van S.V.Leudal werd onverhoopt weer ingedeeld in de
tweede klasse van de LiSB. Ondanks de degradatie van het vorig seizoen. Dit
was het vorig seizoen ook al gebeurd. Omdat een aantal teams in de 2 e
klasse zich terugtrokken vielen er een paar plaatsen vrij in die 2 e klasse.
Leudal 2 mocht een daarvan opvullen. De midden-limburgers waren hier
absoluut niet blij mee. Spelen om het kampioenschap in 3 e klasse is natuurlijk
fijner dan knokken tegen het degradatiespook in de 2 e klasse. De resultaten
waren dan ook min of meer voorspelbaar. Met slechts 1 gelijkspel werd het
seizoen afgesloten. Ondanks de grote nederlagen wisten Coen Oosse en Flip
Werter toch nog 3 punten te scoren. Volgend jaar kan er eindelijk eens tegen
gelijkwaardige teams gespeeld worden.
Uitslagen en standen:
2e klasse C
1. Gess III
K
2. De Witte Dame
3. Bergen
4. Ultimo Vero
5. Tegelen
6. Horst
7. HSDV
8. Leudal II
D

1
4½
3½
4
2½
4
2
2

2
3
3½ 4½
4
4
4
4
3½ 5½
4½ 3
2½ 3½
1½ 0

4
4
4
4
3
5
4
2
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5
6
7
8 Totaal
5½ 4
6
6 10 – 33½
4½ 3½ 5½ 6½ 10 – 32½
2½ 5 4½ 8
8 – 31½
5
3
4
6
8 – 30
5 4½ 5
8 – 29
3
- 3½ 4
6 – 27
3½ 4½ 5
5 – 25
3
4
3
1 – 15½

OPLEIDING SENIOREN TE BUGGENUM
Schaakcursus krijgt vervolg in seizoen 1999/2000.
Nieuwe cursussen.
Cursusleider Hans Kivits is van plan om de beginnerscursus in het najaar
(oktober/november 1999) 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."

STAP
1

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.
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TWAALFDE INVITATIETOERNOOI TEGELEN
Op zondag 22 december vond in Tegelen alweer voor de 12e maal het
invitatietoernooi plaats.
SV Leudal nam reeds voor de 7e maal deel aan dit gezelligheidstoernooi.
Als "vaste" deelnemers van SV Leudal deden mee Iwan Sentjens, Theo
Schoone en oud SV Leudallid Perry Egelmeers. Daarnaast zat voor het eerst
ons jeugdlid Coen Oosse in het team. Ook "onze" LiSB bestuursleden Arthur
Hendrickx en Flip Werter maakten deel uit van het team.
Daarnaast deed Lei Silkens mee in een team van de "Aaj Pionnen" uit
Roermond.
Door het resultaat van vorig jaar, 1e in de B-poule waren de verwachtingen
niet erg hoog, door het behalen van een eerste plaats in de B-groep het jaar
daarvoor zou Leudal namelijk automatisch in de hoogste groep komen, maar
het geluk was met ons, door de aanmelding van een aantal "sterkere" teams
werden wij weer in de B-groep ingedeeld samen met Horst en Venlo.
Het systeem met drie teams was ons weer gunstig gezind want na een aantal
spannende partijen waarbij bij een van de partijen zelfs de scheidsrechter aan
te pas moest komen werden wij voor de vijfde maal groepswinnaar.
Onze overmacht was zelfs zo groot dat wij van alle teams de meeste match
en bordpunten hadden verzameld waardoor SV Leudal naast de gewone
schaakklok ook een DGT-klok mee naar huis mocht nemen als algeheel
toernooiwinnaar.

SENIOREN GRAND-PRIX
Evenals vorig seizoen namen alleen Lei Silkens en Arthur Hendrickx aan een
of meer toernooien deel (Pionneke, Brunssum, Schaesberg en/of
Hoensbroek).
Het zag er in het begin niet naar uit dat een van hen in het eindklassement
een prijs zou winnen, maar door een fraaie resultaat in Brunssum en een
eerste plaats in Hoensbroek wist Arthur toch nog derde te worden in de
eindstand van de B-categorie (rating 1600-1800) en daarmee een extra prijs
in de wacht te slepen
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INTERNE JEUGDCOMPETITIE TE ALDENGHOOR
Eerste periode
Eredivisie:
Vooraf werd voorspeld dat Raoul Lemmen uit Heythuysen hoge ogen zou
gooien. Het vorige seizoen won hij de bekercompetitie (Hans Kivits-Cup), die
na de tweede periode werd gespeeld. En de derde periode werd hij zeer
overtuigend kampioen in de eerste divisie.
Hij maakte de verwachtingen helemaal waar, want van de vijf partijen wist hij
er vier te winnen. Ook van het jeugdige talent Ruben Hekkens werd het
nodige verwacht, maar dat hij ook op 4 punten zou eindigen had niemand
durven voorspellen. Toch behaalde hij deze hoge score, want alleen Raoul
wist hem te verslaan. Door deze overwinning in de onderlinge partij ging de
eerste plaats naar Raoul. Na Ruben eindigde Mathé Coolen op de derde
plaats met 3 punten. Astrid Bremmers was de enige die Raoul wist te
verslaan. Met 2½ punt eindigde zij als vierde.
Eerste divisie:
In deze divisie waren vooraf geen duidelijke favorieten aan te wijzen. Mark
Mewiss was de afgelopen anderhalf jaar in ijltempo opgeklommen. Het was
de vraag wanneer zijn opmars (tijdelijk) tot stilstand zou komen. En het was
ook onduidelijk wat kon worden verwacht van Arno van Heijster, die bij de “De
Driesprong” was opgeleid t/m stap 3. Omdat hij bij deze vereniging niet de
mogelijkheid had om stap 4 te volgen, werd hij lid van SV Leudal. Deze twee
schakers bleken uiteindelijk de sterkste te zijn, al waren de verschillen klein.
Beiden eindigden op 5 punten uit 7 partijen. Arno won de onderlinge partij en
werd daarom kampioen. Na Mark eindigde een drietal spelers op 4 punten:
Roger Cramers, Rick Cox en René Mennen. Op grond van de
weerstandspunten werd Roger als derde aangewezen en René als vierde.
Tweede divisie:
Deze divisie werd gedomineerd door vier schaaksters: Angelique Verlaan,
Josine en Ireen Hendriks en Tineke Linders. Vooral de prestatie van
Angelique was zeer opmerkelijk: in slechts één jaar wist zij op te klimmen van
de zevende divisie naar de tweede. Vooraf werd verwacht dat zij nu even pas
op de plaats moest maken, maar niets bleek minder waar. Ze scoorde
opnieuw zeer hoog: 5 uit 7, dezelfde score als Josine. Dankzij haar
overwinning in de onderlinge partij, behaalde Angelique haar vierde
opeenvolgende periodetitel. Ireen en Tineke eindigden beide op 4 punten.
Hier was de winst in de onderlinge partij voor Ireen, zodat zij achter haar zus
op de derde plaats eindigde.
Derde divisie:
Jop Teepen was een klasse beter dan zijn concurrenten. Uit 6 partijen
behaalde hij de maximale score. Achter hem waren de verschillen heel klein.
Luc Thissen en Bobby Verlaan scoorden allebei 3½ punt, Martijn Peulen en
Nick Mennen eindigden op 3 punten. De onderlinge wedstrijd tussen Luc en
Bobby was in remise geëindigd. Luc behaalde iets meer weerstandspunten
dan Bobby omdat hij van Martijn had weten te winnen. Martijn had echter de
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pech dat hij tegen Nick de onderlinge partij verloor. De eindstand werd
hierdoor: 2.Luc Thissen, 3.Bobby Verlaan, 4.Nick Mennen en 5.Martijn
Peulen.
Vierde divisie:
Vooraf werden Hans Derks, Roy Janssen en Marijke Cortenbach als
voornaamste kanshebbers getipt. Hans Derks debuteerde het vorig seizoen in
de tweede periode met een eerste plaats in de zevende divisie. De derde
periode herhaalde hij dit kunststukje in de zesde divisie. Marijke Cortenbach
en Roy Janssen deelden toen de tweede en derde plaats. Deze keer bleek
Roy de sterkste van het drietal te zijn. Hij won alle zes partijen glansrijk. Hans
Derks won in de overige partijen viermaal. Alleen Maurits Ox wist hem nog
een half punt afhandig te maken. Hierdoor veroverde Hans met 4½ punt de
tweede plaats en zette zo opnieuw een stap in de richting van de top.
Marlieke Engelen was in het verleden kampioen “patzetten”. Door deze
gewoonte verspeelde zij vaak een half punt na een verder uitstekend
gespeelde partij. Deze periode ging ze beter met haar kansen om. Met 3
punten eindigde zij in deze sterk bezette divisie op een fraaie derde plaats.
Marijke Cortenbach, Maurits Ox en Olav Sillekens deelden de plaatsen vier
t/m zes. Op grond van de weerstandspunten kwam de vierde plaats bij Olav
terecht.
Vijfde divisie:
In deze divisie werden Kenny Ligthart, Frits Smeets en Harold Geraedts de
beste kansen toegedicht. Het was nog onduidelijk wat mocht worden verwacht
van Yvette Verlaan. Zij begon pas laat in het vorige seizoen met de opleiding
stap 1. Deze wist zij in korte tijd af te ronden, maar ze had nog totaal geen
wedstrijdervaring opgedaan. Het werd echter snel duidelijk dat zij als een
belangrijke titelkandidaat moest worden beschouwd. Van de zes partijen wist
zij de eerste drie gemakkelijk te winnen. Daarna haperde de machine even.
Eerst wist Kenny haar een remise af te dwingen, in de volgende ronde leed ze
tegen Frits haar eerste nederlaag. In de laatste ronde moest ze aantreden
tegen Harold Geraedts, met als inzet de eerste plaats. Harold had tot dan toe
alleen tegen Robert Broers verloren en kon dus nog eerste worden.
In deze partij bleek Yvette over de sterkste zenuwen te beschikken. Zij won
en eindigde met 4½ uit 6 als eerste. Harold eindigde op 4 punten, evenveel
als Kenny, die slechts eenmaal verloor en tweemaal remise speelde. Helaas
voor Kenny was Harold degene die hem als enige wist te verslaan. Daarom
eindigde Harold als tweede, Kenny werd derde. Frits Smeets werd vierde met
slechts ½ punt achterstand.
Zesde divisie:
Bij de vele nieuwe jeugdleden die zich aan het begin van het seizoen
aanmeldden, zaten in ieder geval twee grote talenten: Remi Mewiss en Rik
Janssen. Remi werd zeer verdiend kampioen: hij wist alle zeven partijen te
winnen! Rik wist de overige zes partijen ook overtuigend te winnen, zodat de
tweede plaats voor hem was. Zino Leijten maakte eveneens een uitstekend
debuut. Hij verloor van Remi en Rik maar tegen de andere tegenstanders
scoorde hij 100%. De derde plaats was voor hem met 5 uit 7. Tessa Mewiss,
de zus van Remi, was de beste van de leerlingen stap 1. Enkele weken
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eerder werd zij al meisjeskampioen van Midden-Limburg in de E-categorie. En
ook in de interne competitie presteerde ze uitstekend met een vierde plaats.
Zevende divisie:
In de zevende divisie speelde een aantal van de nieuwe leden, die al
voldoende schaakkennis hadden om zonder hulp hun partijen te spelen.
Vooral van Roy Veugen en Benjamin Klepo werd veel verwacht. Zij bleken
inderdaad een klasse sterker te zijn dan hun concurrenten. Benjamin won de
onderlinge partij en verder wisten beiden alle partijen te winnen. Benjamin
eindigde zo als eerste met 7 uit 7 en Roy als tweede met 6 uit 7. Nando
Leijten debuteerde met een fraaie derde plaats met 4½ punt. Overigens
eindigde Nando’s broer Zino ook als derde, in de zesde divisie. Duncan
Krebbers wist zich dit seizoen sterk te verbeteren. Hij won tweemaal en
bereikte in twee andere partijen een gewonnen stelling. Helaas liet hij in deze
partijen een half punt liggen door zijn tegenstanders pat te zetten.
Desondanks eindigde hij op een fraaie vierde plaats met 3 punten.
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Uitslagen eerste periode:

1
2
3
4
5
6

EREDIVISIE
Raoul Lemmen
Ruben Hekkens
Mathé Coolen
Astrid Bremmers
Erik Neijnens
Patrick Bremmers

4
4
3
2½
1½
0

uit 5
uit 5
uit 5
uit 5
uit 5
uit 5

1
2
3
4
5
6
7
8

TWEEDE DIVISIE
Angelique Verlaan
Josine Hendriks
Ireen Hendriks
Tineke Linders
Bart Tegelbeckers
Lydeke van Hoesel
Nayan Heijmans
Koen Cuypers

5
5
4
4
3
3
2
1

uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7

1
2
3
4
5
6
7

VIERDE DIVISIE
Roy Janssen
Hans Derks
Marlieke Engelen
Olav Sillekens
Maurits Ox
Marijke Cortenbach
Jan Cortenbach

1
2
3
4
5
6
7
8

ZESDE DIVISIE
Remi Mewiss
Rik Janssen
Zino Leijten
Tessa Mewiss
Sjors v.d. Meij
Maud v.d. Beucken
Veerle Hendriks
Lotte Engelen

6
4½
3
2
2
2
1½

7
6
5
3
2½
2
1½
1

uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6

uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
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1
2
3
4
5
6
7
8

EERSTE DIVISIE
Arno van Heijster
Mark Mewiss
Roger Cramers
René Mennen
Rick Cox
Dominique Geelen
Jolina Heijmans
Sjoerd Huskens

5
5
4
4
4
3½
2½
0

uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7

1
2
3
4
5
6
7

DERDE DIVISIE
Jop Teepen
Luc Thissen
Bobby Verlaan
Nick Mennen
Martijn Peulen
Ruud Joosten
Matthijs de Kroon

6
3½
3½
3
3
1½
½

uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6

1
2
3
4
5
6
7

VIJFDE DIVISIE
Yvette Verlaan
Harold Geraedts
Kenny Ligthart
Frits Smeets
Maarten Thomassen
Robert Broers
Joep Verschueren

4½
4
4
3½
2
2
1

uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6

1
2
3
4
5
6
7
8

ZEVENDE DIVISIE
Benjamin Klepo
Roy Veugen
Nando Leijten
Duncan Krebbers
Joost v.d. Ven
Ton Scheres
Farah Leijten
Laurens v.d. Ven

7
6
4½
3
3
2½
1½
½

uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7

Tweede periode
Op zondag 13 december ging de tweede periode van start. Alle leerlingen
stap 1 speelden nu mee. Het aantal deelnemers aan de interne
jeugdcompetitie kwam hierdoor op 76(!), veruit het hoogste aantal van de
laatste jaren.
Eredivisie:
Deze keer ging de strijd tussen Ruben Hekkens en Astrid Bremmers. Astrid
leek lange tijd op de eerste plaats af te stevenen. De eerste drie partijen won
zij eenvoudig, terwijl Ruben in de tweede ronde remise moest toestaan tegen
Raoul Lemmen, de winnaar van de eerste periode. In de vierde ronde moest
Astrid tegen Raoul aantreden. Astrid kwam enkele pionnen voor te staan,
maar had in de beginfase veel bedenktijd verbruikt. Haar beste spel had ze
echter tot het laatst bewaard: met slechts enkele minuten op de klok wees ze
een remisevoorstel resoluut af en ze wist een moeilijk toreneindspel tot winst
te voeren. Met haar score van 4 uit 4 leek de periodetitel voor het grijpen.
Ruben had echter ook niet stilgezeten. Na vier rondes had hij 3½ punt en hij
moest in de vijfde (en laatste) ronde nog tegen Astrid spelen. Deze partij wist
hij te winnen en zo trok hij op het laatste moment de periodetitel naar zich toe.
Raoul maakte tegen de overige tegenstanders geen fouten en eindigde met
3½ punt als derde.
Eerste divisie:
In deze divisie werd al snel duidelijk wie de promotieplaatsen op zouden
eisen. Dominique Geelen en Patrick Bremmers waren namelijk een klasse
apart. In de rondes 1 t/m 6 behaalden beide spelers 5 overwinningen en
waren ze eenmaal vrij. In de laatste ronde moesten ze het tegen elkaar
opnemen met als inzet de eerste plaats. Dominique wist deze partij te winnen
en werd dus met 6 uit 6 kampioen. Patrick werd met 5 uit 6 gemakkelijk
tweede en promoveerde dus ook naar de hoogste divisie. Op de derde plaats
eindigde René Mennen met een score van 4 uit 6, vierde werd Roger
Cramers met 3 uit 6.
Tweede divisie:
Ireen Hendriks begon met een nederlaag tegen Lydeke van Hoesel, één van
haar grootste concurrenten. Maar daarna was ze niet meer te stuiten: de
overige zes partijen won ze allemaal en eindigde zo met 6 uit 7 als eerste.
Lydeke speelde de volgende twee rondes wat minder en verloor tweemaal,
maar in de laatste vier partijen scoorde ze 100%. Ze eindigde op 5 uit 7,
dezelfde score als Jop Teepen. Lydeke werd tweede omdat ze de onderlinge
partij tegen Jop had gewonnen. Luc Thissen en Jolina Heijmans volgden met
3 uit 7. Ook hier was het resultaat van de onderlinge wedstrijd beslissend: Luc
werd vierde en Jolina vijfde.
Derde divisie:
De opmars van Hans Derks (Heythuysen) was nog steeds niet te stuiten. In
de drie voorgaande periodes waaraan hij deelnam, wist hij steeds te
promoveren en zo klom hij binnen een jaar op van de zevende naar de derde
divisie. En nu dwong hij opnieuw promotie af: met 5½ uit 6 werd hij eerste.
Ruud Joosten was de enige die Hans ½ punt afhandig wist te maken. Ruud
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speelde verder nog remise tegen Roy Janssen en won de overige partijen.
Hierdoor werd hij tweede met 5 uit 6. Bobby Verlaan (Heythuysen) en Martijn
Peulen eindigden beide op 3 uit 6. Door het resultaat van hun onderlinge
wedstrijd eindigde Bobby als derde en Martijn als vierde.
Vierde divisie:
In deze divisie kwam een supertalent bovendrijven: Remi Mewiss uit
Heythuysen. De eerste periode werd hij als nieuw lid ingedeeld in de zesde
divisie. Omdat hij hierin met kop en schouders boven de anderen uitstak,
werd hij voor de tweede periode meteen twee divisies hoger ingedeeld. En tot
ieders verbazing werd hij weer met grote overmacht kampioen. Zijn score was
ditmaal 6½ uit 7. Marijke Cortenbach was de enige die Remi remise wist af te
dwingen. Van de overige zes partijen wist ze er vijf te winnen. Ze verloor
alleen van Harold Geraedts (Horn). Met haar score van 5½ uit 7 eindigde ze
op de tweede plaats. Harold werd derde met slechts ½ punt achterstand. Olav
Sillekens en Marlieke Engelen scoorden beide 4 uit 7. Omdat Olav van
Marlieke had gewonnen, werd hij vierde.
Vijfde divisie:
De eerste periode gaven twee supertalenten uit Roggel hun visitekaartje af: in
de zevende divisie werd Benjamin Klepo eerste met 7 uit 7 en Roy Veugen
tweede met 6 uit 7. Omdat zij in de zevende divisie met kop en schouders
boven hun concurrenten uitstaken, besloot de wedstrijdleiding om hen voor de
tweede periode direct twee divisies hoger in te delen. Vooraf werd verwacht
dat zij vooral concurrentie zouden krijgen van een ander talent dat pas lid was
geworden, nl. Rik Janssen uit Heythuysen.
Rik kende een matige start: hij verloor de eerste ronde van Roy en de tweede
ronde van Kenny Ligthart. Hierdoor lag hij al twee punten achter op Roy en
Benjamin, die beiden hun eerste twee partijen wonnen. Maar vervolgens zette
hij een sterke eindspurt in: 4 punten uit de laatste 5 partijen. Hierbij wist hij
zelfs Benjamin te verslaan. Toch bleven Roy en Benjamin onbereikbaar, want
zij speelden tegen elkaar remise en beiden verloren slechts eenmaal. Zij
eindigden dus allebei op 5½ uit 7. Deze keer werd Roy eerste omdat hij ½
weerstandspunt meer had.
De score van Rik (4 uit 7) bleek uiteindelijk net niet genoeg voor de derde
plaats, want een andere inwoner van Heythuysen was onopgemerkt dichterbij
geslopen: Robert Broers kwam na een moeizame start (1 uit 4) pas goed op
dreef en scoorde daarna 3 uit 3. In deze eindsprint wist hij ook Rik te verslaan
en kwam zo uit op dezelfde score. Door zijn overwinning in de onderlinge
partij werd Robert derde.
Zesde divisie:
Ook deze divisie werd beheerst door nieuwe talenten. Zino Leijten leverde de
eerste periode al een uitstekende prestatie door in de zesde divisie derde te
worden achter Remi Mewiss en Rik Janssen. Met zijn derde plaats miste Zino
net de promotie, zodat hij nu opnieuw in de zesde divisie uitkwam. Hierin
kreeg hij sterke concurrentie van zijn broer Nando, die uit de zevende divisie
gepromoveerd was. Bovendien moest hij rekening houden met Tessa Mewiss,
de jongere zus van Remi, die ook over veel talent beschikt.
Maar Zino liet er geen twijfel over bestaan wie de sterkste was: met 7 uit 7
werd hij zeer overtuigend kampioen. Tessa deed het ook uitstekend. Zij
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verloor slechts eenmaal, tegen Zino. Verder speelde zij remise tegen Lotte
Engelen en Veerle Hendriks. De overige partijen won ze allemaal waardoor ze
eindigde op 5 uit 7, voldoende om promotie af te dwingen. Nando eindigde ½
punt achter Tessa op de derde plaats. Veerle kwam uit op 3½ uit 7. Zij werd
hiermee vierde.
Zevende divisie:
Nieuwkomer Michiel Hekkens bewees dat hij minstens evenveel talent heeft
als zijn broer Ruben. Met de formidabele score van 6 uit 7 werd hij direct
kampioen, in de eerste periode waaraan hij deelnam. Ook van Guido Vaes en
Joost van de Ven zal men in de toekomst nog veel horen. Zij eindigden
beiden op 5 uit 7. Omdat Guido de onderlinge wedstrijd had gewonnen werd
hij tweede en promoveert samen met Michiel naar de zesde divisie. Joost
werd derde, voor een nieuw talent uit Heythuysen, nl. Marco Broers. Marco
had waarschijnlijk goed geoefend tegen zijn broer Robert (derde in de vijfde
divisie), want hij debuteerde in de interne competitie met een vierde plaats.
Zijn score was 4 uit 7. Robin Coenen was de enige die Michiel wist te
verslaan. Met 3½ punt werd zij vijfde.
Achtste divisie
In geen enkele andere divisie was het zo spannend als in deze. Vier spelers
behaalden namelijk dezelfde score. Waarschijnlijk is dit een unicum in de
geschiedenis van de interne jeugdcompetitie.
De spelers die de plaatsen 1 t/m 4 deelden, waren: Ilona Claessen, Caressa
Janssen, Joris-Jan Kraak en Martijn Vossen. Zij scoorden allen 3½ uit 6.
Caressa had in de onderlinge partijen het best gepresteerd, zodat zij als
eerste eindigde. Joris-Jan eindigde als tweede en promoveert dus ook naar
de zevende divisie. Na veel rekenwerk bleek dat Martijn als derde was
geëindigd en Ilona als vierde.
Negende divisie:
Na Jop Teepen en Mark Mewiss leverde Neer een nieuw talent: Jim Luijten.
Bij zijn debuut werd hij overtuigend eerste met 5½ uit 6. Timo Soeterik wist
hem nog het langst bij te houden. Met 4½ punt werd hij tweede. Sanne
Janssen (Heythuysen) en Sepp Janssen (Neer) kwamen allebei uit op 3
punten. Sanne had in het rechtstreeks duel tegen Sepp gewonnen en
eindigde daarom als derde.
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Uitslagen tweede periode:
EREDIVISIE
1 Ruben Hekkens
2 Astrid Bremmers
3 Raoul Lemmen
4 Mark Mewiss
5 Arno van Heijster
6 Mathé Coolen

4½
4
3½
1
1
1

uit 5
uit 5
uit 5
uit 5
uit 5
uit 5

1
2
3
4
5
6
7

EERSTE DIVISIE
Dominique Geelen
Patrick Bremmers
René Mennen
Roger Cramers
Josine Hendriks
Rick Cox
Angelique Verlaan

6
5
4
3
2
1
0

uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6

5½
5
3
3
2
1½
1

uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6

TWEEDE DIVISIE
1 Ireen Hendriks
2 Lydeke van Hoesel
3 Jop Teepen
4 Luc Thissen
5 Jolina Heijmans
6 Sjoerd Huskens
7 Tineke Linders
8 Bart Tegelbeckers

6
5
5
3
3
2½
2
1½

uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7

1
2
3
4
5
6
7

DERDE DIVISIE
Hans Derks
Ruud Joosten
Bobby Verlaan
Martijn Peulen
Nayan Heijmans
Roy Janssen
Nick Mennen

VIERDE DIVISIE
1 Remi Mewiss
2 Marijke Cortenbach
3 Harold Geraedts
4 Olav Sillekens
5 Marlieke Engelen
6 Yvette Verlaan
7 Maurits Ox
8 Matthijs de Kroon

6½
5½
5
4
4
2
1
0

uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7

1
2
3
4
5
6
7
8

VIJFDE DIVISIE
Roy Veugen
Benjamin Klepo
Robert Broers
Rik Janssen
Frits Smeets
Joep Verschueren
Kenny Ligthart
Maarten Thomassen

5½
5½
4
4
3½
2½
2
1

uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7

6
5
5
4
3½
2½
2
0

uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7

5½
4½
3
3
2½
1½
1

uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6

ZESDE DIVISIE
1 Zino Leijten
2 Tessa Mewiss
3 Nando Leijten
4 Veerle Hendriks
5 Sjors v.d. Meij
6 Maud v.d. Beucken
7 Duncan Krebbers
8 Lotte Engelen

7
5
4½
3½
3
2½
2
½

uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7
uit 7

1
2
3
4
5
6
7
8

ZEVENDE DIVISIE
Michiel Hekkens
Guido Vaes
Joost v.d. Ven
Marco Broers
Robin Coenen
Ton Scheres
Farah Leijten
Laurens v.d. Ven

ACHTSTE DIVISIE
1 Caressa Janssen
2 Joris-Jan Kraak
3 Martijn Vossen
4 Ilona Claessen
5 Petra Vestjens
6 Patrick Vaes
7 Christa Lemmen

3½
3½
3½
3½
3
2½
1½

uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6
uit 6

1
2
3
4
5
6
7

NEGENDE DIVISIE
Jim Luijten
Timo Soeterik
Sanne Janssen
Sepp Janssen
Noud v.d. Linden
Claudio Geelen
Tim Wetjens
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Derde periode
De derde periode begon op 18 maart, direct na de Hans Kivits-Cup. Helaas
meldde een aantal jeugdleden zich voor het begin van deze periode af, onder
andere door een verhuizing. Er kwamen echter ook drie nieuwe leden bij:
Jeroen Simons en Tijn Gommans uit Heythuysen en Mark Meijer uit
Heibloem. Zo waren er aan het begin van deze periode toch nog 73
deelnemers.
Eredivisie:
De tweede periode ging de titel in de eredivisie naar Ruben Hekkens, die
daarmee direct de grootste kanshebber werd voor het clubkampioenschap bij
de jeugd. Zijn score was toen 4½ uit 5. De derde periode wist hij deze score
te evenaren en eiste daarmee opnieuw de eerste plaats voor zich op. Deze
keer slaagde alleen Dominique Geelen erin hem een half punt te ontfutselen.
Raoul Lemmen, de winnaar van de eerste periode, verloor van Ruben maar
won zijn vier overige partijen. Hierdoor eindigde hij vlak achter Ruben als
tweede. Patrick Bremmers werd met 3 punten derde, zijn zus Astrid eindigde
als vierde.
Eerste divisie:
In de eerste divisie was een favorietenrol weggelegd voor Mathé Coolen en
Arno van Heijster, die eerder dit seizoen al eens in de eredivisie uitkwamen.
Mathé begon sterk. In de tweede ronde versloeg hij Arno, nadat hij ook de
eerste partij had gewonnen. Arno verloor bovendien in de derde ronde van
René Mennen en leek hierna niet meer in aanmerking te komen voor een
hoge klassering. René, die nu 2 punten had behaald in 3 partijen, kwam na
deze overwinning pas echt op dreef. In de vierde ronde versloeg hij ook
Mathé, de tweede favoriet. En nadat hij in de vijfde ronde vrij was geweest,
won hij ook zijn partijen in de laatste twee rondes en eindigde op 5 uit 6. Zo
werd René geheel onverwacht, maar wel zeer verdiend, kampioen in de
eerste divisie. Het volgend seizoen mag hij voor het eerst in zijn carrière in de
eredivisie uitkomen.
Mathé won zijn laatste drie partijen en eindigde op hetzelfde puntentotaal als
René. Omdat hij de onderlinge wedstrijd tegen René had verloren, werd
Mathé tweede. Arno van Heijster herstelde zich knap na zijn matige start en
scoorde uiteindelijk 3½ punt, voldoende voor de derde plaats. Ireen Hendriks
werd vierde met 3 punten.
Tweede divisie:
Deze divisie bestond aanvankelijk uit zeven personen, maar helaas trokken
twee spelers zich kort na het begin van de periode terug. Van de
overgebleven spelers waren er twee duidelijk sterker dan de anderen: Hans
Derks en Jop Teepen. Hans won alle vier de partijen en werd dus overtuigend
kampioen. Een geweldige prestatie, want Hans werd pas halverwege het
vorige seizoen lid van SV Leudal. Hij startte toen in de zevende divisie. Elke
periode wist hij te promoveren, meestal met een eerste plaats. Zo komt hij
volgend seizoen al in de eerste divisie uit.
Jop verloor alleen van Hans en promoveert dus eveneens naar de eerste
divisie. De overige drie spelers eindigden gelijk. Luc Thissen werd uiteindelijk
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als derde aangewezen op grond van de resultaten in de onderlinge partijen en
het aantal met zwart gescoorde punten.
Derde divisie:
Behalve Hans Derks leverde Heythuysen nog een ander groot talent: Remi
Mewiss. Hij werd aan het begin van het seizoen lid van onze vereniging en
debuteerde met een eerste plaats in de zesde divisie. Vanwege zijn
formidabele score (7 uit 7!) werd hij direct twee divisies hoger ingedeeld. Maar
hierin eindigde hij ook weer als eerste, nu met 6½ uit 7. Zo was hij aan het
begin van de derde periode inmiddels in de derde divisie aanbeland. En
opnieuw werd hij kampioen. Zijn score was nu 6 uit 7.
Martijn Peulen werd tweede met 5 punten. Hij is de afgelopen jaren geleidelijk
opgeklommen en zal het komend seizoen in de tweede divisie uitkomen. Roy
Janssen werd derde met 4½ punt. Marijke Cortenbach en Bart Tegelbeckers
scoorden beide 3½ punt. Marijke kreeg de vierde plaats toegewezen omdat zij
meer weerstandspunten had behaald.
Tineke Linders leverde een opmerkelijk prestatie: zij wist zowel de nummer 1
als de nummer 2 te verslaan. Zij was bovendien de enige die Remi dit seizoen
een vol punt afhandig wist te maken.
Vierde divisie
Vooraf werden drie spelers als kanshebber getipt: Harold Geraedts die de
vorige periode derde werd, en twee talenten uit Roggel, nl. Roy Veugen en
Benjamin Klepo. Zij waren dit seizoen al tweemaal eerste en tweede
geworden, in de zevende en de vijfde divisie.
Na vier rondes stonden Harold en Roy beide op 100% score. Zij hadden toen
al twee punten voorsprong op de rest. De beslissing leek te moeten vallen in
de zesde ronde, als Harold en Roy het tegen elkaar moesten opnemen.
Benjamin leek met 2 punten al uitgeschakeld voor een hoge klassering.
Maar in de vijfde ronde zorgde Marlieke Engelen voor een stunt: zij trakteerde
Harold op een nederlaag en zette hiermee na een matige start (1 uit 4) een
sterke eindspurt in. Benjamin verloor opnieuw en leek definitief uitgeschakeld.
Roy was de enige favoriet die overeind bleef. In de zesde ronde stelde Roy
zijn eerste plaats veilig door Harold te verslaan. Benjamin en Marlieke
wonnen beide en kwamen zo op 3 uit 6. Roy won ook zijn laatste partij en
werd met enorme voorsprong kampioen. Benjamin wist in de laatste ronde
Harold te verslaan en ook Marlieke won haar laatste partij. Zo eindigden
Harold, Marlieke en Benjamin alle drie op 4 punten. Benjamin werd uiteindelijk
toch nog tweede, omdat hij zowel tegen Harold als tegen Marlieke had
gewonnen. Marlieke eindigde door haar overwinning tegen Harold als derde,
Harold werd vierde.
Vijfde divisie
In deze divisie viel de beslissing pas op de laatste dag van het seizoen.
Kenny Ligthart had 4 punten en moest nog een partij inhalen. Met een
overwinning kon hij gelijk komen met Rik Janssen, die in 6 partijen 5 punten
had behaald. En omdat Kenny tegen Rik had gewonnen, zou Kenny in dat
geval eerste worden.
Kenny realiseerde zich heel goed wat er op het spel stond en speelde een
uitstekende laatste partij, die hij ook wist te winnen. Zo werd Kenny dus eerste
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en Rik tweede. Robert Broers werd derde met 3½ punt, Frits Smeets eindigde
met 3 punten als vierde.
Zesde divisie:
De tweede periode werd Michiel Hekkens al kampioen in de zevende divisie.
Hij nam toen voor het eerst deel aan de interne competitie, want hij begon pas
aan het begin van dit seizoen met de opleiding stap 1. De derde periode
presteerde hij weer uitstekend. Na zes van de zeven rondes had hij de eerste
plaats al veilig gesteld. Hij had toen viermaal gewonnen, eenmaal verloren en
eenmaal was hij vrij geweest. De laatste ronde wisten Nando Leijten en
Veerle Hendriks nog dicht in de buurt te komen. Nando versloeg Michiel en
kwam daarmee op 3½ uit 6. Veerle won ook haar laatste partij en kwam uit op
dezelfde score als Nando. Veerle had de onderlinge wedstrijd gewonnen dus
Veerle werd tweede en Nando derde. De vierde plaats was voor Guido Vaes
met 3 uit 6.
Zevende divisie:
Joost v.d. Ven behaalde een formidabele score: 7 uit 7! Hij werd dus zeer
overtuigend kampioen. Marco Broers kon Joost vijf ronden lang bijhouden. In
de zesde ronde verloor hij de onderlinge partij tegen Joost. In de zevende
ronde stelde hij met een remise tegen Joris-Jan Kraak de tweede plaats veilig:
5½ uit 7. Caressa Janssen eindigde met een score van 4 uit 7 als derde. Een
uitstekende prestatie, want de vorige periode speelde ze nog in de achtste
divisie, waarin ze toen op de (gedeelde) eerste plaats eindigde. Robin
Coenen presteerde ook uitstekend in deze sterk bezette divisie. Met 3½ uit 7
werd zij vierde.
Achtste divisie:
Petra Vestjens presteerde zeer constant. In zes partijen bleef ze ongeslagen:
ze won viermaal en speelde tweemaal remise, tegen Martijn Vossen en Ilona
Claessen. Niemand kon haar score van 5 punten evenaren, dus Petra werd
kampioen van de achtste divisie.
Ilona en Martijn behaalden beide 4 punten. Martijn had de onderlinge partij
gewonnen en werd daarom tweede. Ilona werd derde, Jim Luijten werd vierde
met 3½ punt.
Negende divisie:
Tim Wetjens was voor het begin van de laatste ronde al zeker van de eerste
plaats. Zijn score van 5 punten kon toen al niet meer geëvenaard worden.
Door ook zijn laatste partij te winnen gaf hij zijn eerste plaats nog extra glans.
De beslissing over de tweede plaats viel pas in de laatste inhaalpartij. Sanne
Janssen zou met een overwinning gelijk kunnen komen met Noud v.d. Linden,
die geëindigd was op 4½ uit 7. In dat geval zouden de weerstandspunten de
beslissing moeten brengen, omdat zij in hun onderlinge partij het punt
deelden. Dit was in het voordeel van Sanne, omdat zij er als enige in was
geslaagd om Tim te verslaan.
Sanne besefte wat er op het spel stond en wist de tweede plaats inderdaad
naar zich toe te trekken. Noud werd dus derde. Jeroen Simons en Tijn
Gommans debuteerden de derde periode in de interne competitie. Zij
presteerden zeer goed: ze haalden allebei 4 punten. Jeroen had in het
onderlinge duel van Tijn gewonnen en werd daarom vierde.
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Uitslagen derde periode:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EREDIVISIE
Ruben Hekkens 4½
Raoul Lemmen
4
Patrick Bremmers 3
Astrid Bremmers 2
Mark Mewiss
1
Dominique Geelen ½

uit
uit
uit
uit
uit
uit

5
5
5
5
5
5

1.
2.
3.
4.
5.

TWEEDE DIVISIE
Hans Derks
Jop Teepen
Luc Thissen
Sjoerd Huskens
Ruud Joosten

uit
uit
uit
uit
uit

4
4
4
4
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VIERDE DIVISIE
Roy Veugen
Benjamin Klepo
Marlieke Engelen
Harold Geraedts
Nick Mennen
Maurits Ox
Olav Sillekens
Zino Leijten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZESDE DIVISIE
Michiel Hekkens 4 uit
Veerle Hendriks 3½ uit
Nando Leijten
3½ uit
Guido Vaes
3 uit
Sjors v.d. Meij
2½ uit
Maud v.d. Beucken2½ uit
Maarten Thomassen 2 uit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ACHTSTE DIVISIE
Petra Vestjens
5
Martijn Vossen
4
Ilona Claessen
4
Jim Luijten
3½
Patrick Vaes
2½
Timo Soeterik
2½
Laurens v.d. Ven ½

4
3
1
1
1

7
4
4
4
3
3
2
1

uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit

uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit

7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EERSTE DIVISIE
René Mennen
5
Mathé Coolen
5
Arno van Heijster 3½
Ireen Hendriks
3
Roger Cramers
2
Josine Hendriks
1½
Lydeke van Hoesel 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DERDE DIVISIE
Remi Mewiss
6
Martijn Peulen
5
Roy Janssen
4½
Marijke Cortenbach 3½
Bart Tegelbeckers 3½
Tineke Linders
3
Mark Meijer
1½
Nayan Heijmans
1

uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit

6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7

VIJFDE DIVISIE
1. Kenny Ligthart
5 uit 6
2. Rik Janssen
5 uit 6
3. Robert Broers
3½ uit 6
4. Frits Smeets
3 uit 6
5. Joep Verschueren 2 uit 6
6. Tessa Mewiss
1½ uit 6
7. Matthijs de Kroon 1 uit 6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ZEVENDE DIVISIE
Joost v.d. Ven
7
Marco Broers
5½
Caressa Janssen 4
Robin Coenen
3½
Lotte Engelen
2½
Joris-Jan Kraak
2½
Ton Scheres
1½
Duncan Krebbers 1½

uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit

7
7
7
7
7
7
7
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NEGENDE DIVISIE
Tim Wetjens
6
Sanne Janssen
4½
Noud v.d. Linden 4½
Jeroen Simons
4
Tijn Gommans
4
Christa Lemmen
3
Sepp Janssen
1
Claudio Geelen
1

uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit

7
7
7
7
7
7
7
7
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JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAP
De kampioen van 1997 en 1998, Coen Oosse, had aan het begin van dit
seizoen de overstap gemaakt naar de senioren. De strijd om het
jeugdclubkampioenschap was dit seizoen daarom helemaal open. Van de
jeugdschakers die dit seizoen aan de interne competitie deelnamen, had nog
niemand ooit een periode in de eredivisie gewonnen.
De belangrijkste titelkandidaten waren nu Raoul Lemmen, die het voorgaande
seizoen de bekercompetitie had gewonnen, en het supertalent Ruben
Hekkens.
De eerste periodetitel was een prooi voor Raoul. Ruben haalde de eerste
periode echter dezelfde score als Raoul (4 uit 5) en was dus ook volop in de
race. En zoals u eerder heeft kunnen lezen, won Ruben de tweede en derde
periode, beide keren met een score van 4½ uit 5. Dit bracht hem tot de
formidabele totaalscore van 13 uit 15 (86,7%). Zo werd de pas elfjarige Ruben
de laatste clubkampioen van dit millennium.
RUBEN HEKKENS JEUGDCLUBKAMPIOEN 1999
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BEKERCOMPETITIE JEUGD (HANS KIVITS-CUP)
De bekercompetitie werd gespeeld na afloop van de tweede periode, verdeeld
over twee dagen. Het was inmiddels de vierde editie van dit evenement.
Omdat SV Leudal dit seizoen vroeg was begonnen met de opleiding stap 1,
hadden alle nieuwe leden al voldoende schaakkennis opgedaan om aan het
toernooi mee te doen. Het aantal deelnemers was dan ook beduidend hoger
dan voorgaande jaren: aan de voorronde namen 61 jeugdschakers deel, aan
de finale 59. De voorgaande jaren schommelde het aantal deelnemers rond
de 40.
Op 28 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 7 maart in de hoogste finalepoule. 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

Tweevoudig jeugdclubkampioen Coen Oosse was dit jaar voor het eerst van
de partij. Hij komt dit seizoen niet meer uit in de interne jeugdcompetitie, maar
speelt bij de senioren op de dinsdagavond. Daar viel hij de eerste periode
direct in de prijzen. Hij liet er geen twijfel over bestaan wie de sterkste
jeugdschaker is van SV Leudal: met 100% score plaatste Coen zich als eerste
voor de finale. Dit geeft hem uitstekende vooruitzichten, want bij de drie
voorgaande edities van de HK-Cup wist de winnaar van de voorronde
uiteindelijk ook de finale op zijn naam te schrijven.
Hans Derks werd in de interne competitie kampioen in de derde divisie. Hij
schaakt nu ongeveer anderhalf jaar bij SV Leudal en wist zich in recordtijd op
te werken door iedere periode te promoveren. Maar dat hij nu al tweede zou
worden in de voorronde van de HK-Cup had niemand verwacht. Toch wist hij
maar liefst 8 punten te halen en liet daarmee alle spelers uit de ere-, eerste en
tweede divisie achter zich. De periodewinnaar in de eredivisie, Ruben
Hekkens, werd derde met eveneens 8 punten.
Nog verrassender dan de tweede plaats van Hans Derks was de vierde plaats
van Remi Mewiss. Remi werd pas dit seizoen lid van SV Leudal. Joop
Beurskens leidde dit talent in korte tijd op tot een jeugdschaker van topniveau.
Na twee rondes (6 partijen) had Remi nog steeds een score van 100%.
Hierdoor moest hij het in de laatste ronde opnemen tegen Coen Oosse, Hans
Derks en Robert Broers. In deze poule wist hij nog 1 punt te scoren, waarmee
zijn totaal op 7 kwam. Weliswaar hadden nog vijf andere spelers dezelfde
29

score, maar Remi werd vierde omdat hij de laatste ronde in de hoogste poule
speelde.
Eén van deze spelers met 7 punten was Jop Teepen, die de tweede periode
van de interne competitie derde werd in de tweede divisie. Met zijn achtste
plaats liet hij verschillende hoger geplaatste spelers achter zich en plaatste
zich voor de hoogste finalepoule.
Verder waren er nog enkele opvallende prestaties te melden van
jeugdschakers die pas dit seizoen begonnen: Roy Veugen was na Remi de
beste nieuwkomer met een negende plaats. Tessa Mewiss, de zus van Remi,
was de beste van de leerlingen stap 1. Ze werd onlangs tweede in de zesde
divisie en nu wist ze enkele schakers uit de tweede en derde divisie te
verslaan. Haar score van 6½ punt is werkelijk fenomenaal te noemen. Twee
andere leerlingen stap 1 presteerden ook uitstekend: Nando Leijten behaalde
6 punten, Michiel Hekkens eindigde op 5½ punt.
Hieronder ziet u het bovenste deel van de ranglijst van de voorronde (spelers
met een score van 4 punten of meer). De eerste acht spelers van de
voorronde streden op de finaledag om de wisselbeker. In de overige poules
waren medailles en andere prijzen te winnen.
Pl. Naam
1 Coen Oosse
2 Hans Derks
3 Ruben Hekkens
4 Remi Mewiss
5 Astrid Bremmers
6 Raoul Lemmen
7 Mathé Coolen
8 Jop Teepen
9 Roy Veugen
10 Tessa Mewiss
11 Mark Mewiss
12 Dominique Geelen
13 Sjoerd Huskens
14 Nando Leijten
15 Michiel Hekkens
16 Robert Broers
17 Ireen Hendriks
18 Joost v.d. Ven
19 Rik Janssen
20 René Mennen
21 Benjamin Klepo
22 Rick Cox
23 Marco Broers

Tot.
9
8
8
7
7
7
7
7
7
6½
6
6
6
6
5½
5
5
5
5
5
5
5
5

Pl.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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Naam
Tot.
Zino Leijten
5
Robin Coenen
5
Roger Cramers
5
Josine Hendriks
5
Marlieke Engelen
5
Matthijs de Kroon
5
Jolina Heijmans
5
Maarten Thomassen 5
Guido Vaes
5
Nick Mennen
4½
Ruud Joosten
4½
Olav Sillekens
4
Marijke Cortenbach 4
Frits Smeets
4
Nayan Heijmans
4
Joep Verschueren 4
Patrick Vaes
4
Ilona Claessen
4
Sjors v.d. Meij
4
Tineke Linders
4
Martijn Vossen
4
Duncan Krebbers
4

Finale
De finale werd gespeeld op zondag 7 maart. De 59 deelnemers werden
ingedeeld in poules van 8 spelers, op volgorde van de uitslag van de
voorronde. Hieronder volgt van elke poule een kort verslag.
Poule A
Vooraf waren twee favorieten aan te wijzen: tweevoudig clubkampioen Coen
Oosse, tevens winnaar van de voorronde, en titelverdediger Raoul Lemmen.
Zij maakten inderdaad de dienst uit: beiden wisten 5 van de 7 partijen te
winnen. De onderlinge wedstrijd eindigde in remise. Remi Mewiss was de
enige die Raoul een keer wist te verslaan en Astrid Bremmers bracht Coen
zijn enige nederlaag toe. Coen en Raoul eindigden dus beide op 5½ punt. De
eindstand moest hier dus bepaald worden d.m.v. weerstandspunten, de
punten van de tegenstanders van wie men heeft gewonnen. Het bleek dat
Raoul 1 weerstandspunt meer had gehaald, dus hij werd voor de tweede maal
winnaar van de Hans Kivits-Cup. Een unieke prestatie! Ruben Hekkens werd
knap derde met slechts ½ punt achterstand.
Poule B
Hier waren drie spelers zeer aan elkaar gewaagd. Van Dominique Geelen en
Sjoerd Huskens werd vooraf ook wel verwacht dat ze hoge ogen zouden
gooien, want zij behoren al enige tijd tot de top. Maar niemand had rekening
gehouden met Roy Veugen, die pas dit seizoen lid werd. Bij de voorronde
presteerde hij al bijzonder goed; met zijn negende plaats miste hij maar net
een plaats in poule A. In poule B wist hij 6 van de 7 partijen te winnen,
evenals Dominique en Sjoerd. Wie werd nu eerste ? Geen enkel reglement
kon hier uitkomst bieden, dus ze werden alle drie als winnaar aangewezen.
Poule C
Rik Janssen, een ander nieuw lid van SV Leudal, was bij de voorronde ook
verrassend hoog geëindigd. In poule C werd hij daarom niet direct tot de
grootste kanshebbers gerekend. Maar hij verbaasde opnieuw iedereen met
zijn score van 6 uit 7. Rick Cox behaalde dezelfde score, maar hij had de
onderlinge partij verloren, dus Rik Janssen werd eerste en Rick Cox tweede.
De derde plaats was voor Ireen Hendriks met 5 punten.
Poule D
Roger Cramers was hier de grote favoriet. Hij maakte de verwachtingen ook
waar en werd eerste met 5½ uit 7. De tweede plaats ging zeer verrassend
naar een leerling stap 2: Maarten Thomassen. Maarten wist 5 punten te
verzamelen. Jolina Heijmans en Josine Hendriks behaalden beide 4 punten.
Jolina werd derde omdat ze haar partij tegen Josine gewonnen had.
Poule E
Olav Sillekens presteerde tijdens de finale boven verwachting. Hij scoorde
maar liefst 6 punten en werd kampioen in poule E. Olav liet diverse spelers
achter zich die bij de interne competitie in hogere divisies spelen. Ruud
Joosten werd tweede met 5½ punt. Derde werd Nayan Heijmans met 4½
punt.
Poule F
31

Tineke Linders was bij de voorronde door omstandigheden wat lager
geëindigd dan op grond van haar capaciteiten mocht worden verwacht. In de
finale herstelde ze zich en won alle partijen. De tweede plaats ging naar een
leerling stap 1: Martijn Vossen. Martijn wist 5 partijen te winnen. Caressa
Janssen (ook stap 1) en Maurits Ox behaalden allebei 4 punten. Op grond
van de uitslag van de onderlinge partij werd Maurits derde en Caressa vierde.
Poule G
Poule G bestond uit zeven zeer jonge spelers: één speler van 6 jaar oud, vier
van 7 jaar, één van 8 jaar en één van 9 jaar. Zij hadden dan ook weinig of
geen ervaring met snelschaken. De spanning was er niet minder om: Ton
Scheres, Lotte Engelen en Veerle Hendriks waren even sterk. Ze behaalden
alle drie 5 punten. De reglementen die in zo’n situatie de winnaar moeten
aanwijzen, leverden hier geen uitsluitsel. Daarom werd besloten om Ton,
Lotte en Veerle alle drie tot winnaar uit te roepen.
Poule H
Hierin speelden vier schakers die niet aan de voorronde hadden
deelgenomen, of toen niet alle partijen konden spelen. Zij speelden tweemaal
tegen elke tegenstander, dus in totaal 6 partijen. Arno van Heijster was niet
voor niets uit Ittervoort gekomen. Hij werd overtuigend eerste met 5 punten.
Mark Meijer (Heibloem) was enige tijd geleden al eens lid geweest van een
schaakvereniging. Enkele weken geleden pakte hij bij SV Leudal de draad
weer op. De Hans Kivis-Cup was het eerste toernooi waaraan hij deelnam en
hij presteerde uitstekend. Met 3 punten eindigde hij als tweede. Roy Janssen
werd derde
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THEO DAAMEN-TROFEE
De Theo Daamen-trofee is de prijs voor de speler die over het hele seizoen
de hoogste score, uitgedrukt in procenten, heeft gehaald. Een voorwaarde is
dat men alle drie de periodes heeft meegespeeld.
Na de eerste periode nam Remi Mewiss al de eerste plaats in en hij stond
deze positie vervolgens niet meer af. Hij werd driemaal eerste, in
respectievelijk de zesde, vierde en derde divisie. Zijn totaalscore van 19½
punt uit 21 partijen (92.86%) is ongekend hoog. De verwachting is dat Remi
zich binnen enkele jaren zal kunnen mengen in de strijd om het
clubkampioenschap.
De tweede plaats was voor een groot talent uit Roggel: Roy Veugen. Hij werd
achtereenvolgens tweede in de zevende divisie, eerste in de vijfde en eerste
in de vierde divisie. Ook hij lijkt hard op weg naar de jeugdtop.
Op de volgende pagina is de top van het klassement weergegeven. Van de
spelers die de tweede periode voor het eerst deelnamen, haalde Michiel
Hekkens de hoogste score. Enkele spelers werden pas kort voor het begin
van de derde periode lid van SV Leudal. Van deze beginnende schakers
haalden Jeroen Simons en Tijn Gommans (beide uit Heythuysen) de hoogste
score met 4 uit 7 (57.14%).
Eindstand Theo Daamen-trofee (score 50% of meer)
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Naam
Remi Mewiss
Roy Veugen
Hans Derks
Ruben Hekkens
Jop Teepen
Benjamin Klepo
Raoul Lemmen
Rik Janssen
Joost v.d. Ven
René Mennen
Ireen Hendriks
Harold Geraedts
Roy Janssen
Nando Leijten
Zino Leijten
Arno van Heijster
Martijn Peulen
Kenny Ligthart
Astrid Bremmers
Mathé Coolen
Dominique Geelen
Marijke Cortenbach
Marlieke Engelen
Frits Smeets
Robert Broers
Patrick Bremmers

Woonplaats
Heythuysen
Roggel
Heythuysen
Haelen
Neer
Roggel
Heythuysen
Heythuysen
Horn
Nunhem
Haelen
Horn
Nunhem
Horn
Horn
Ittervoort
Haelen
Haelen
Haelen
Heythuysen
Haelen
Haelen
Haelen
Haelen
Heythuysen
Haelen
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Punten
19½ uit 21
18½ uit 21
14 uit 16
13 uit 15
14 uit 17
16½ uit 21
11½ uit 15
15 uit 20
15 uit 21
13 uit 19
13 uit 20
13 uit 20
12 uit 19
12½ uit 20
13 uit 21
9½ uit 16
11 uit 19
11 uit 19
8½ uit 15
9 uit 16
10 uit 18
11 uit 20
11 uit 20
10 uit 19
9½ uit 19
8 uit 16

Score [%]
92.86
88.10
87.50
86.67
82.35
78.57
76.67
75.00
71.43
68.42
65.00
65.00
63.16
62.50
61.90
59.38
57.89
57.89
56.67
56.25
55.56
55.00
55.00
52.63
50.00
50.00

Vanaf de tweede periode meegespeeld (top van het klassement)
1. Michiel Hekkens Haelen
10 uit 13
76.92
2. Jim Luijten
Neer
9 uit 12
75.00
3. Marco Broers
Heythuysen 9½ uit 14
67.86
4. Petra Vestjens Baexem
8 uit 12
66.67
5. Martijn Vossen Haelen
7½ uit 12
62.50
6. Ilona Claessen Horn
7½ uit 12
62.50
7. Guido Vaes
Haelen
8 uit 13
61.54
8. Timo Soeterik
Haelen
7 uit 12
58.33
9. Caressa Janssen Nunhem
7½ uit 13
57.69
10. Sanne Janssen Heythuysen 7½ uit 13
57.69
Vanaf de derde periode meegespeeld (top van het klassement)
1. Jeroen Simons Heythuysen 4 uit 7
57.14
2. Tijn Gommans Heythuysen 4 uit 7
57.14
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JEUGDTOERNOOI PROVINCIALE SCHAAKDAG.
Tijdens de open dag op zaterdag 3 oktober werd voor de jeugd een
snelschaaktoernooi georganiseerd. Er deden 18 schakers mee. Zij werden
verdeeld in vier poules: in poule A speelden de zes sterkste jeugdspelers een
halve competitie, d.w.z. iedereen speelde eenmaal tegen elkaar. De poules B
t/m D bestonden uit vier personen. Hierin werd een hele competitie gespeeld:
iedereen speelde tweemaal tegen elkaar, een keer met wit en een keer met
zwart. Hieronder van elke poule een kort verslag.
Poule A:
In deze poule waren clubkampioen Coen Oosse en snelschaakkampioen
Raoul Lemmen de grootste kanshebbers. Coen bleek over de sterkste
zenuwen te beschikken: hij won de eerste vier partijen en stelde in de laatste
partij tegen Josine Hendriks de eerste plaats veilig door remise te spelen.
Koen Cuypers bleek ook een zeer goede snelschaker te zijn. Hij verloor van
zijn naamgenoot, maar de ander vier partijen wist hij knap te winnen. Hij
eindigde zo als tweede, nog voor Raoul die op drie punten uitkwam. Josine
Hendriks wist zich in dit geweld uitstekend staande te houden. Zij werd vierde
Poule B:
In poule B waren vier spelers ingedeeld. Helaas moest een van hen zich kort
voor het begin terugtrekken wegens ziekte. De overige drie waren zeer aan
elkaar gewaagd: Nick Mennen, Martijn Peulen en Jan Cortenbach eindigden
alle drie op 4 punten. Bovendien hadden ze in de onderlinge partijen allemaal
een keer gewonnen en een keer verloren. Daarom werden ze alle drie tot
winnaar uitgeroepen.
Poule C:
Hans Derks was in deze poule duidelijk de sterkste. Alleen Roy Janssen wist
hem een keer te verslaan, tegen de andere tegenstanders won hij beide
partijen. Zo werd Hans onbedreigd eerste met 5 uit 6. Roy Janssen en Marijke
Cortenbach behaalden ieder drie punten. Omdat Marijke beide onderlinge
partijen had gewonnen, werd zij als nummer twee aangewezen.
Poule D:
Van de nieuwe jeugdleden waren er drie die het al aandurfden om aan het
toernooi mee te doen. Dat waren Rémi en Tessa Mewiss en Rik Janssen. Zij
lieten zien dat ze al een uitstekende partij kunnen schaken, zelfs met weinig
bedenktijd. Rémi en Rik speelden in de onderlinge partijen met 1-1 gelijk. In
de andere partijen waren ze onverslaanbaar. Tessa was in de derde ronde
echter heel dicht bij een overwinning tegen Rik. Zij had nog veel materiaal
over, terwijl Rik nog alleen de koning had. Tessa had echter te weinig tijd om
het karwei af te maken en ging door de vlag. Normaal betekent
tijdsoverschrijding automatisch verlies, maar als de tegenstander geen
materiaal meer heeft om mat te zetten, zoals in deze partij het geval was,
wordt de uitslag remise. Door deze remise hielp Tessa haar broer aan de
eerste plaats. Hij hield namelijk ½ punt voorsprong op Rik. Tessa eindigde
knap als derde.

35

KERSTSCHAAK
Op dinsdag 22 december 1998 werd in de Roffert het traditionele
kerstschaaktoernooi gehouden voor de senioren en de oudere jeugdspelers.
22 personen verdeeld over 4 poules (twee van zes en twee van vijf) bonden
de strijd met elkaar aan. Daar het een snelschaaktoernooi is, is de uitslag van
tevoren nooit te voorspellen en komen er soms verrassende uitslagen voor.
Na de voorrondes was er een ding dat uitermate op viel namelijk dat titelverdediger Han Wismans genoodzaakt was tot het spelen van de wedstrijd
om de laatste plaats tegen Hans van der Vliet. Hans wist deze partij te
winnen, waardoor Han zich van kampioen in 1997 dit jaar op de laatste plaats
terug zag.
Voor het overige werden de poulewinnaars bij elkaar geplaatst in finalepoules,
evenals de nummers 2 enz. Deze finalepoules zouden met elkaar gemeen
moeten hebben dat de tegenstanders van ongeveer hetzelfde niveau waren.
Na het spelen van de finalepoules kon de volgende eindstand worden
opgemaakt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Arthur Hendrickx
Iwan Sentjens
Peter Steuten
Leo Arts
Loek Schoenmakers
John Steuten
Leon van Duren
Theo Geenen
Coen Oosse
Jack Duijf
Theo Schoone

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Flip Werter
John Lommen
Lei Silkens
Jan Roumen
Raoul Lemmen
Rene Mennen
Joop Beurskens
Rick Cox
Rob te Wierik
Hans van der Vliet
Han Wismans

Iedereen kwam aan de beurt om een prijs uit te zoeken en kon dan ook
tevreden huiswaarts gaan
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WAFELSCHAAK
Op dinsdag 29 december organiseerde Schaakvereniging Leudal het
traditionele wafelschaak. Zoals gebruikelijk kon de jeugd deelnemen aan een
simultaan-seance. Net als vorig jaar was de opkomst zeer groot. Een aantal
jeugdleden had een introducé meegenomen en ook enkele ouders namen
achter de borden plaats. Het totale aantal deelnemers kwam hiermee op 42.
Daarnaast namen nog 6 oudere jeugdleden deel aan de simultaan voor de
senioren.
Wie waren de simultaangevers ?
De eerste simultaangever was een oude bekende van SV Leudal: Hélène
Wuts uit Helmond. Zij leerde het schaakspel bij onze vereniging, maar na
enkele jaren was ze al zo sterk dat de instructeurs van SV Leudal haar niets
meer konden leren. Daarom vertrok zij destijds naar Venlo, om zich bij die
vereniging verder te ontwikkelen. Zij speelt al jaren mee bij het Nederlands
kampioenschap voor dames en daar draait ze altijd mee in de top van het
klassement.
De tweede simultaangever was Henk van Gool uit Venlo, een van de
allersterkste schakers van Limburg. Hij speelde dit seizoen met het eerste
team van Venlo in de 2e klasse KNSB. Het vorige seizoen speelde dit team
zelfs 1e klasse KNSB.
René Mennen verslaat Henk van Gool !
Nu denkt men wellicht dat de jeugdschakers tegen deze kanjers geen schijn
van kans hadden. Dat viel gelukkig wel mee. René Mennen wist tegen Henk
van Gool met een listige combinatie een vol stuk te winnen. Deze was hiervan
zo onder de indruk dat hij meteen opgaf. En Marijke Cortenbach verdedigde
zich zo taai dat er voor Henk geen doorkomen aan was. Haar remise was dan
ook dik verdiend. De overige 20 tegenstanders van Henk speelden voor wat
ze waard waren, maar konden het uiteindelijk niet bolwerken. Henk behaalde
dus 20½ punt in 22 partijen, een score van 93%.
Hélène Wuts verloor geen enkele van haar 20 partijen. Wel slaagden twee
jeugdschakers erin om remise af te dwingen: Benjamin Klepo en Hans Derks.
Een geweldige prestatie van deze talenten. Hélène mocht met haar score van
19 uit 20 (95%) natuurlijk ook heel tevreden zijn.
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PAASSCHAAK
Het jaarlijks paasschaak was ook dit jaar als vanouds gezellig. Er werd
gekozen voor dezelfde aanpak als het jaar ervoor namelijk het dubbelschaak.
Laten we zeggen met succes geprolongeerd getuige de grote opkomst van dit
jaar.
Bij het dubbelschaak zit iedereen in een grote kring en speelt 2 partijen
gelijktijdig één met wit en één met zwart. Het aantal deelnemers is gelijkmatig
over de kring verdeeld waarbij de helft aan de binnenkant van de kring zit en
de helft aan de buitenkant.
Na 2 rondes (4 partijen) gespeeld te hebben vond men het welletjes en werd
de avond aan de bar verder voortgezet, waarbij het zoveelste chocolade-eitje
of hardgekookt ei werd verorberd.
Wat mij dan nog rest is u mede te delen dat de binnenring het heeft
gewonnen van de buitenring. Met hoeveel punten verschil moet ik u helaas
onthouden daar ik dit in mijn aantekeningen niet meer terug kan vinden.
Al met al kan men zeggen dat de huidige opzet uitermate goed aanslaat en
dus voor herhaling vatbaar is.

38

JEUGDKAMPIOENEN ALDENGHOOR
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Theo Berben
Frans Vos
Lon Boonen
Peter Metsemakers
Peter Metsemakers
Peter Metsemakers
niet uitgereikt
Jeroen Kouwenberg
Loek Schoenmakers
Ivan Utama
Ivan Utama
Ivan Utama
Ivan Utama
Mathijs Hendriks
Michiel Daamen
Michiel Daamen
Simon Boonen
Coen Oosse
Coen Oosse
Ruben Hekkens

Haelen
Haelen
Haelen
Neer
Neer
Neer
Nunhem
Haelen
Haelen
Haelen
Haelen
Haelen
Haelen
Haelen
Haelen
Haelen
Haelen
Haelen
Haelen

WINNAARS HANS KIVITS CUP
1996
1997
1998
1999

Jeroen Rikken
Lars de Haas
Raoul Lemmen
Coen Oosse
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Heibloem
Haelen
Heythuysen
Haelen

JEUGDKAMPIOENEN AVOND COMPETITIE
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Asker Jeukendrup
Jeroen Schuman
Pascal Schuman
Marcel Schuman
Pascal Schuman
Pascal Schuman
Ivan Utama
Iwan Sentjens
niet gespeeld
Michiel Daamen
niet gespeeld
Coen Oosse
niet gespeeld
niet gespeeld
Niet gespeeld
Niet gespeeld

Haelen
Haelen
Haelen
Haelen
Haelen
Haelen
Haelen
Heythuysen
Haelen
Haelen

KAMPIOENEN THEO DAAMEN TROFEE
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Ivan Utama
Michiel Daamen
Guus van de Goor
Mathijs Hendriks
Joost van Geenen
Bram de Haas
Ronald Peulen
Ismar Halilovic
Ruben Hekkens
Michelle de Groot
Angelique Verlaan
Remi Mewiss
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Haelen
Haelen
Heythuysen
Haelen
Ittervoort
Haelen
Haelen
Heythuysen
Haelen
Haelen
Heythuysen
Heythuysen

CLUBKAMPIOENEN / WINNAARS S.B. TROFEE
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Renger Koldijk
Peter Maassen
Timo Elbers
Timo Elbers
Antoon Peeters
niet uitgereikt
Jan Roumen
Peter Metsemakers
Peter Metsemakers
Peter Metsemakers
Sjra Stals
Jan Roumen
Peter Metsemakers
Simon Boonen
Hans Kivits
Ivan Utama
Jack Duijf
Arthur Hendrickx
Arthur Hendrickx
Arthur Hendrickx
Arthur Hendrickx
Hans Kivits
Jack Duijf
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Haelen
Heythuysen
Grubbenvorst
Grubbenvorst
Haelen
Haelen
Neer
Neer
Neer
Leveroy
Haelen
Neer
Haelen
Heibloem
Haelen
Heibloem
Heythuysen
Heythuysen
Heythuysen
Heythuysen
Heibloem
Heibloem

KEIZERCOMPETITIE / WINNAARS GIEL KORSTEN
TROFEE
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Hans Kivits
Jack Duijf
Loek Schoenmakers
Arthur Hendrickx
Arthur Hendrickx
Loek Schoenmakers
Arthur Hendrickx
Arthur Hendrickx
Jack Duijf
Arthur Hendrickx

Giel Korsten
trofee
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Heibloem
Heibloem
Haelen
Heythuysen
Heythuysen
Haelen
Heythuysen
Heythuysen
Heibloem
Heythuysen

WINNAARS FONS PEETERS TROFEE
(hoogste score in procenten uitgedrukt)
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Ruud Severins
Hans Kivits
Jo Linssen
Jack Duijf
Iwan Sentjens
Arthur Hendrickx
Peter Maassen
Hans Kivits
Iwan Sentjens
Jack Duijf
Arthur Hendrickx
Arthur Hendrickx

Neer
Heibloem
Haelen
Heibloem
Heythuysen
Heythuysen
Heythuysen
Heibloem
Heythuysen
Heibloem
Heythuysen
Heythuysen

BEKERWINNAARS / KAMPIOENEN J. P. TROFEE
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Anton Peeters
Anton Peeters
Martin Snijders
Timo Elbers
Anton Peeters
Anton Peeters
Peter Metsemakers
Ruud Severins
Joep Mintjens
Willem Ruyters
Peter Metsemakers
Jan Roumen
Peter Metsemakers
Hans Kivits
Arthur Hendrickx
Jac Berben
Arthur Hendrickx
Arthur Hendrickx
Arthur Hendrickx
Arthur Hendrickx
Jack Duijf
Arthur Hendrickx
Jack Duijf
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Haelen
Haelen
Heythuysen
Grubbenvorst
Haelen
Haelen
Neer
Neer
Haelen
Beegden
Neer
Haelen
Neer
Heibloem
Heythuysen
Haelen
Heythuysen
Heythuysen
Heythuysen
Heythuysen
Heibloem
Heythuysen
Heibloem

PERSOONLIJKE LIMBURGSE
JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN
De persoonlijke Limburgse kampioenschappen voor de jeugd werden het
afgelopen seizoen in de kerstvakantie gehouden te Elsloo.
B categorie
In deze categorie, die vier dagen schaakte, waren slechts 7 deelnemers
waardoor voor ieder half puntje gevochten moest worden en dit ging Raoul
Lemmen helaas niet helemaal goed af, waardoor hij als zevende eindigde.
C categorie
Deze categorie speelde drie dagen en waren er 18 deelnemers waaronder
Arno van Heijster. Het zat Arno niet echt mee, enkele mooie stellingen werden
toch nog verloren door een iets te grote gretigheid of schaakblindheid
waardoor hij 18e werd.
D categorie
Dit kampioenschap met 16 deelnemers werd in twee dagen gespeeld. Het
begin was nogal chaotisch, omdat niet duidelijk was of alle uitgenodigde
spelers wel aanwezig waren. Dit bleek niet het geval te zijn waardoor Remi
Mewiss, die eigenlijk alleen was gekomen om te kijken, alsnog mee kon doen.
In deze categorie had Leudal duidelijk kanshebbers want zowel Mark Mewiss,
Remi Mewiss en Ireen Hendriks wonnen vanaf het begin meerdere partijen.
Uiteindelijk greep Mark net naast de prijzen, 4e met 1 bordpunt minder dan
nummer drie. Remi werd gedeeld 9e en Ireen werd 13e in de eindstand, maar
Ireen was het hoogst geëindigde meisje zodat ze toch een beker in ontvangst
mocht nemen.
E categorie
Ook hier werd evenals in de D en F categorie in twee dagen om het
kampioenschap gestreden.
Zino Leijten, Tessa Mewiss en Robin Coenen speelden mooie partijen maar
uiteindelijk eindigden ze als 10e, 13e en 15e waarbij Tessa net een half
bordpuntje te kort kwam voor het meisjes-kampioenschap.
F categorie
Voor het eerst had Leudal deelnemers in deze categorie, namelijk Joep
Verschueren, Nando Leijten en Veerle Hendriks.
Doordat er slechts vijf deelnemers in deze groep waren speelden alle spelers
twee keer tegen elkaar, een keer met wit en een keer met zwart.
Nando en Joep eindigden als gedeeld 3e. Veerle werd evenals haar zus in de
D categorie het beste meisje.
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LIMBURGSE JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAPPEN
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.
Na twee jaar een combinatieteam met 't Pionneke gevormd te hebben nam
SV Leudal dit seizoen weer met een eigen team deel aan deze competitie (7
teams). Het team bestond uit Coen Oosse, Raoul Lemmen, Joop Beurskens
en Arno van Heijster. De competitie verliep niet bepaald vlekkeloos.
De 1e speeldag werd op 3 januari bij DJZ in Noorbeek gehouden waarbij
Leudal alleen tegen Blerick zou hoeven te spelen maar doordat Blerick niet op
kwam dagen won SV Leudal met 4-0.
De tweede speeldag werd op 31 januari gehouden in het clublokaal van DJC
Stein. Leudal moest aantreden tegen Voerendaal 2 en Brunssum. Tegen
Voerendaal werd simpel met 3-1 gewonnen maar tegen Brunssum werd met
2,5-1,5 nipt verloren waar 2-2 mogelijk was geweest, maar zoals zo vaak
zagen de omstanders meer dan de speler(s).
Na deze 2e speeldag nam Leudal een vierde plaats in beslag.
Op de laatste speeldag bij SV Leudal thuis moesten minstens matchpunten
gescoord worden tegen zowel Voerendaal 1 en Hoensbroek/ME. Door een te
late melding van de juiste speeldag en tijd kwam Hoensbroek niet opdagen en
won Leudal dus simpel met 4-0 van Hoensbroek/ME.
Helaas werd daarna enigszins onverwacht met 3-1 verloren van Voerendaal
1. DJZ was inmiddels kampioen geworden doordat het zelf met 3,5-0,5 van
Brunssum won en Hoensbroek niet was op komen dagen.
Er werd besloten geen extra dag uit te trekken voor de laatste wedstrijd DJZLeudal die daarnaar met een iets aangepaste speeltijd met 3,5-0,5 gewonnen
werd door DJZ.
Uiteindelijk behaalde Leudal een 4e plaats met 4 matchpunten en 10
bordpunten, achter DJZ, Brunssum, Hoensbroek, maar voor Voerendaal 1 en
Voerendaal 2. (Blerick speelde uiteindelijk geen enkele wedstrijd!).
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JEUGD GRAND PRIX
Er deden 15 jeugdleden mee aan een of meer grand-prix toernooien,
namelijk:
In de E-categorie: Tessa Mewiss, Kenny Ligthart en Maarten Thomassen
In de D-categorie: Roy Veugen, Mathé Coolen, Marijke Cortenbach,
Hans Derks, Remi Mewiss, Frits Smeets, Rik Janssen,
Benjamin Klepo, Mark Mewiss en Martijn Peulen
In de A/B categorie: Raoul Lemmen en Mark Meijer
Er werden een aantal fraaie plaatsen behaald. zoals eerste finalegroep, beste
of tweede meisje in een bepaalde leeftijdscategorie, winnaar of 2e tweede
finalegroep.
Deze fraaie resultaten waren helaas niet altijd voldoende om ook nog voor het
klassement van de Jeugd Grand-Prix in aanmerking te komen. Alleen Raoul
Lemmen slaagde daarin, door een regelmatige deelname aan de toernooien
werd hij uiteindelijk 4e en mocht de daarbij behorende geldprijs in ontvangst
nemen.

SCHAKEN TE MIERLO
Na een jaar afwezigheid nam SV Leudal dit jaar weer met een team deel aan
het internationale jeugdschaaktoernooi in het Brabantse Mierlo.
De volgende kinderen namen als team aan het toernooi deel:
Raoul Lemmen, Mathé Coolen, Rick Cox, Roy Janssen en Robert Broers.
Doordat Raoul de oudste was moesten alle andere spelers ook in zijn
categorie (de A/B-categorie) spelen omdat een jeugdspeler wel in een oudere
categorie mag spelen maar niet in een jongere.
Dit had als gevolg dat de tegenstanders toch wel erg veel sterker waren,
zodat ieder behaald bordpuntje als een overwinning werd gevierd.
Uiteindelijk belandde het team dan ook in de onderste helft van de groep .
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NEDERLANDSE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD
E 1999
Door het behalen van het Limburgs Clubkampioenschap in de jongste
leeftijdscategorie tot 10 jaar (voor de 5e maal op rij) en een fraaie 2e plaats
mocht SV Leudal dit seizoen voor het eerst met twee teams naar de
Nederlandse Jeugdkampioenschappen die ditmaal in het Zuid-Hollandse
's Gravenzande werden gehouden.
Namens Leudal namen deel:
team 1:
1. Ruud Joosten
2. Kenny Ligthart
3. Joep Verschueren
4. Sjors v/d Meij

team 2:
2 pt
4 pt
1 pt
4 pt

1. Maarten Thomassen
2. Robin Coenen
3. Petra Vestjens
4. Martijn Vossen

1 pt
1 pt
1 pt
4 pt

Onder begeleiding van de ouders van Maarten en Sjors en Arthur Hendrickx
deden de acht spelers er alles aan om iedere partij (in totaal 7) te winnen
maar door pech, onverwachte situaties (tegenstander gehandicapt, waardoor
je zowel de stukken van jezelf als van je tegenstander moet verzetten), te
sterke tegenstanders en onoplettendheid kwam het eerste team niet verder
dan een gedeelde 23 t/m 31e plaats, Leudal 2 werd uiteindelijk 40e.
Voor alle topscoorders van elk team waren er aparte standaards waarbij bij
gelijke stand het hoogste bord de prijs kreeg.
Alle andere 120 spelers en speelsters kregen een andere standaard.
Daarnaast kreeg ook iedere vereniging nog een aparte standaard.
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DISTRIKTENKAMPIOENSCHAP RIJN-MAAS
Al enkele jaren wordt er tussen een aantal Duitse, Belgische en een Brabants
jeugdteam gestreden om het Rijn-Maas kampioenschap.
Dit seizoen was de Brabants bond aan de beurt om het toernooi te
organiseren en zij vroegen de Limburgse Schaakbond ook een team af te
vaardigen. Aldus geschiedde.
Ieder team bestond uit 12 spelers, twee spelers in iedere leeftijdscategorie (A
t/m E) en twee meisjes.
Van SV Leudal maakten Ruben Hekkens en Dominique Geelen deel uit van
het team.
Er waren 7 teams uitgenodigd, maar doordat een team zich afmeldde waren
er 6 teams aanwezig op 13 juni 1999 in het Brabantse Soerendonck, namelijk:
Noord-Brabant, Düsseldorf, Linker Niederrhein, Limburg, Kreis Wesel en
Duisburg.
Ruben scoorde 3 punten (60%) en Dominique slaagde er helaas niet in een
puntje te behalen.
Uiteindelijk behaalde het team een 4e plaats met 3 matchpunten en 24
bordpunten

AFSLUITING JEUGDSEIZOEN
Evenals vorig seizoen werd het
spellenmiddag in kasteelpark Born.

jeugdseizoen

afgesloten

met

een

Alle jeugdschakers van de Limburgse Schaakbond konden op zondag 27 juni
deelnemen aan een speurtocht door Kasteelpark Born. Na deze speurtocht
kon men deelnemen aan een simultaan, tegen computers spelen en
snelschaken.
De opzet was dat iedereen aan alle spelen deelnam en daarbij punten
verzamelde.
Van SV Leudal namen Zino en Nando Leijten, Maarten Thomassen, Martijn
Vossen deel aan deze dag onder begeleiding van de ouders van Maarten en
Martijn en Arthur Hendrickx.
Doordat er geen competitie was opgezet voor de schaakspelen en iedereen
zelf moest zorgen dat hij aan alle activiteiten deelnam, kwam het voor dat niet
aan alle activiteiten werd deelgenomen, wat natuurlijk niet de bedoeling was.
Aan het einde van de dag werden de prijsjes voor de speurtocht uitgereikt
samen met de prijzen van de Jeugd-Grand Prix en de Jeugd-clubcompetitie.
De prijsjes voor de schaakspelen werden uiteindelijk door loting verdeeld.
De weergoden waren de schakers gunstig gezind want hoewel het de hele
dag al dreigde te gaan regenen ging het pas regenen vlak na de prijsuitreiking
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NEDERLANDS JEUGD
SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP
Voor het eerst werd het Nederlands Snelschaakkampioenschap voor de jeugd
in Limburg gehouden en wel in Blerick, een unieke mogelijkheid dus voor
Limburgse jeugdspelers om aan dit kampioenschap deel te nemen, hoewel
het tijdstip wegens de vakantie niet het meest gunstige was.
De volgende Leudal spelers namen op zaterdag 28 augustus 1998 deel aan
dit kampioenschap:
Raoul Lemmen, Chris Boogaard, (oud jeugdlid SV Leudal), Jan Cortenbach,
Roy Janssen, en Mathé Coolen.
Na enkele startproblemen begon het toernooi ruim drie kwartier te laat, maar
het enthousiasme van de jeugdschakers was er niet minder door geworden,
of de concentratie ook voldoende was gebleven ???
Na drie voorrondes kwam men in een van de finalegroepen terecht, maar hier
sloeg onder meer de vermoeidheid toe, er werden meer partijen verloren dan
gewonnen zodat alle leudalspelers in de middenmoot van de groep eindigden.

SCHAAKCURIOSA
Normaal wordt bij een schaakprobleem altijd gevraagd naar de
(materiaal)winst of mat in een aantal zetten.
Ditmaal het omgekeerde: Bij het onderstaande probleem leidt elke zet van wit
tot mat in een, op een na. Geef deze ene zet:

Oplossingen inleveren tot 21 november bij Arthur Hendrickx
Uit de goede oplossingen zal een prijswinnaar worden geloot.
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SCHAAKAGENDA 1999-2000
di

zo
di

zo
di

zo
di

zo
di

zo
di

zo
di
za
di
zo
di

24 aug
31 aug
7 sep
14 sep
21 sep
28 sep
5 okt
10 okt
12 okt
19 okt
26 okt
2 nov
9 nov
14 nov
16 nov
23 nov
30 nov
7 dec
12 dec
14 dec
21 dec
28 dec

Opening seizoen
Keizercompetitie
Keizercompetitie
Keizercompetitie
1e periode 1e ronde
1e periode 2e ronde
1e periode 3e ronde
1e ronde LiSB-competitie
1e periode 4e ronde
1e periode 5e ronde
Inhalen/Keizercompetitie
Algemene Ledenvergadering
Inhalen/Keizercompetitie
2e ronde LiSB-competitie
Inhalen/Keizercompetitie
1e ronde Bekercompetitie
Keizercompetitie
2e periode 1e ronde
3e ronde LiSB-competitie
2e periode 2e ronde
Kerstschaak
Wafelschaak

4 jan
2e periode 3e ronde
9 jan
4e ronde LiSB-competitie
11 jan
2e periode 4e ronde
18 jan
2e periode 5e ronde
25 jan
2e ronde Bekercompetie/Keizercompetitie
1 feb
Inhalen/Keizercompetitie
6 feb
5e ronde LiSB-competitie
8 feb Inhalen/Keizercompetitie
15 feb
Inhalen/Keizercompetitie
22 feb
3e ronde Bekercompetitie/Keizercompetitie
29 feb
3e periode 1e ronde
7 mrtCarnaval/ geen schaken
14 mrt
3e periode 2e ronde
21 mrt
3e periode 3e ronde
26 mrt
6e ronde LiSB-competitie
28 mrt
3e periode 4e ronde
4 apr
3e periode 5e ronde
e
8 apr20 NUNHEMS ZADENTOERNOOI
11 apr
4e ronde Bekercompetitie/Keizercompetitie
16 apr
7e ronde LiSB-competitie
18 apr
Inhalen/Keizercompetitie
25 apr
Paasschaak
2 mei
Inhalen/Keizercompetitie
9 mei
Inhalen/Keizercompetitie
16 mei
Keizercompetitie
23 mei
Keizercompetitie
30 mei
Afsluiting seizoen
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CONTRIBUTIES
Voor het seizoen 1999/2000 gelden de volgende contributies:
- op 1 september 1999 jonger dan 15 jaar ................................................... ƒ 58,00
- op 1 september 1999 jonger dan 19 jaar ................................................... ƒ 65,00
- op 1 september 1999 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 Leudal, ten name van Schaakvereniging Leudal.
BESTUURSSAMENSTELLING
Voorzitter

H. Kivits

Secretaris

P. Werter

Penningmeester

J. Lommen

Public-relations
Jeugdcoördinator
Wedstrijdleider

T. Daamen

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

L. Schoenmakers

I. Sentjens

A. Hendrickx

Brugstraat 6a
6096 AB Grathem
Burg. Geuljanslaan 22
6041 NB Roermond
Salmenhofweg 2
6095 BZ Baexem
Burg. Honéesingel 22
6081 EC Haelen
Magdalenastraat 5
6093 CJ Heythuysen
Kruizemunt 8
6081 CA Haelen
Oude Meer 20
6093 CS Heythuysen

tel: 0475-453241
tel: 0475-319830
tel: 0475-453132
tel: 0475-592827
tel: 0475-493148
tel: 0475-593158
tel: 0475-494621

CLUBLOKALEN
Senioren
Gespeeld wordt op dinsdagavond
Junioren en Aspiranten
Gespeeld wordt op zondagmorgen

Gemeenschapshuis "De Roffert"
Berikstraat 11
6082 AM Buggenum
Trefcentrum "Aldenghoor"
Kasteellaan 7a
6081 AN Haelen

ERELEDEN van S.V. LEUDAL
G. Korsten
A. Peeters
F. Meddens
J. Roumen
J. Willems
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tel: 0475-591280

tel: 0475-592915

