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Bij de jaarlijkse lintjesregen ter gelegenheid van koninginnedag heeft Theo 
Daamen een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij werd benoemd tot lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. Theo ontving deze grote blijk van waardering 
voor zijn inzet voor het schaken. Zoals bekend is Theo mede oprichter van 
onze schaakvereniging en sinds die tijd onafgebroken bestuurslid, dus nu al 
bijna 25 jaar! In die periode was hij 3 jaar secretaris en maar liefst 17 jaar 
voorzitter. Mede door zijn inzet is schaakvereniging Leudal altijd en nog 
steeds een van de grootste verenigingen in Limburg met de grootste 
jeugdafdeling. 
Al bijna 25 jaar is Theo elke zondagmorgen op Trefcentrum Aldenghoor te 
Haelen om daar de jeugd instructie te geven. 25 jaar, 40 weken per jaar dat 
zijn 1000 uren instructie. En nog eens 1500 uren wedstrijdbegeleiding. Het 
aantal kinderen dat van Theo les gehad heeft is niet te tellen maar wordt 
geschat op ruim 600. En dat alleen al op de schaakvereniging. 
 
Theo was tot voor kort (voor de grote scholenfusie in Haelen en Nunhem) 
directeur van basisschool Sint Franciscus in Haelen. Deze school heeft het 
schaken altijd hoog in het vaandel staan. Ook daar geeft Theo schaakles. De 
eerdere successen midden jaren zeventig hebben er toegeleid dat 
schaakvereniging Leudal werd opgericht. 
 
Wij zijn er bijzonder trots op dat een lid van onze vereniging deze koninklijke 
onderscheiding heeft mogen ontvangen. 
 
We wensen Theo van harte proficiat met dit eervolle ereteken. 
 
En uiteraard hopen wij als schaakvereniging nog lang van zijn diensten te 
mogen gebruik maken. Wij als S.V.L. mogen ons bijzonder gelukkig prijzen 
als schaakvereniging met zo iemand als Theo Daamen in onze gelederen. 
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CONTRIBUTIES 
 

De contributies voor het seizoen 2000/2001 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 Leudal, rekeningnummer 
11.86.10.384. 
 

TIP: 
Wel eens vergeten de contributie te betalen of een vervelende herinnering of 
aanmaning gehad? 
Voorkom deze vervelende gebeurtenissen en bespaar de vereniging 
onnodige onkosten. Machtig de vereniging en laat uw verschuldigde 
contributie jaarlijks automatisch afschrijven. Hoeft u er niet meer aan te 
denken en onze penningmeester hoeft niet onnodig vervelende brieven te 
versturen. 
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VOORWOORD 
 

Kader Bedankt!….Een bekend slotwoord van de kazernecommandant aan de 
officieren en onderofficieren. Met deze woorden werd het dagelijks appèl 
besloten en konden wij als gewone soldaten de dag beëindigen en tevreden 
huiswaarts keren. Voor mij alweer ruim 15 jaar geleden dat dit tafereel zich 
afspeelde. Hieraan moest ik denken toen ik dit voorwoord zat te schrijven. 
Want ik ben blij u te mogen zeggen dat het goed gaat met S.V. Leudal. Zien 
we om ons heen verschillende clubs in grote problemen komen, mogen we bij 
Leudal constateren dat we nog steeds een zeer constante vereniging zijn en 
blijven. Niet alleen qua ledental (dat nog steeds rond de 100 leden 
schommelt) maar ook qua bestuur, kader en niet in de laatste plaats de 
sportieve prestaties. 
 

En dat doen we nu al bijna 25 jaar lang. Al bijna 20 jaar qua ledental de 
grootste vereniging van Limburg. Al bijna 25 jaar lang elke zondagochtend 
met een aantal enthousiaste instructeurs en begeleiders een groep van 
ongeveer 75 jeugdleden opleiden voor diverse stappen en diploma's. Met 
daarbij de interne competitie, de bekercompetitie en diverse 
snelschaaktoernooitjes. Externe competities met daarbij een haast traditioneel 
groot aantal kampioenschappen in diverse jeugdcategorieën. Al bijna 25 jaar 
lang elke dinsdagavond bij de senioren begeleiding van de interne competitie, 
de keizercompetitie, de bekerwedstrijden, het kerstschaak, het paasschaak, 
en het wafelschaak. Al 20 jaar lang het vlekkeloos organiseren en verzorgen 
van het zeer populaire en niet meer uit zuidoost Nederland weg te denken 
Nunhems Zaden toernooi. Elke vereniging kent zijn ups en downs. Maar bij 
S.V. Leudal blijft de kwaliteit (en zelfs de kwantiteit) op een constant hoog 
peil. Natuurlijk, iets beginnen is eenvoudig, dat hebben we gezien aan het 
witte vlekken plan. Nieuwe verenigingen schoten als paddestoelen uit de 
grond, maar iets volhouden……… Dat is alleen weggelegd voor de 
allersterksten. En S.V. Leudal behoort tot die categorie. 
 

De LiSB kent een jaarlijkse prijs. De club van het jaar. Een prijs die bedoeld is 
als waardering voor een vereniging die zich onderscheidt van de rest. Qua 
activiteiten en uitstraling. Opvallend daarbij is dat men dan alleen oog heeft 
voor verenigingen die in korte tijd iets geweldigs presteren. Verenigingen die 
dat al bijna 25 jaar lang doen en een constante hoge kwaliteit leveren vallen 
niet op. Dat is gewoon geworden. Men verwacht niets anders. Hiermee doet 
men duidelijk te kort aan al die kaderleden, instructeurs, wedstrijdleiders, 
bestuursleden, begeleiders, en teamleiders die belangeloos al jaren lang zich 
inzetten voor de vereniging en er voor zorgen dat Leudal blijft wat het altijd 
geweest is. Een club met kwaliteit, en een kader om jaloers op te zijn. 
 

31 Augustus 2001 bestaat S.V. Leudal 25 jaar. En als de LiSB het niet doet, 
dan doe ik het zelf maar……………… 
 

KADER BEDANKT! 
 
       Uw voorzitter Hans Kivits 
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DE INTERNE COMPETITIE 
 
Aan de eerste ronde van de competitie die startte op dinsdag 21 september 
1999 deden 25 personen mee. Arthur Hendrickx wist met 4 uit 4 een goede 
start te maken voor een nieuw clubkampioenschap. Voor het eerst  sinds 
lange tijd maakte Leon van Duren weer zijn opwachting in de competitie. Dit 
bleef zeker niet onopgemerkt. Getuige het verloop van dit seizoen. Verder 
mochten we als nieuwe leden Wouter Smeets en Wim Oosse begroeten. 
De resultaten: 
 
Poule A      Poule B 
1) A. Hendrickx 4    1) L. van Duren 4 
2) J. Duijf  3    2) J. Steuten  3 
3) J. Roumen 1½    3) L. Silkens  2 
4) I. Sentjens 1    4) J. Linssen  1 
5) P. Steuten  ½    5) G. Stals  0 
6) P. Maasen ½*    6). P. Werter  - * 
 
* P. Maassen heeft zich teruggetrokken  * P. Werter heeft zich teruggetrokken 

 
 
Poule C     Poule D 
1) C. Oosse  4½   1) P. Sonnemans  5 
2) T. Daamen 3½   2) T. Geenen  4½ 
3) G. Wijnings 3½   3) W. Oosse   3½ 
4) H. Wismans 2½   4) J. Lommen  3 
5) J. Wagemakers ½   5) R. Stultiëns  2 
6) J. Beurskens ½   6) H. van der Vliet  1½ 
      7) W. Smeets  1½ 
 
In de tweede periode deden er 28 spelers mee en hadden we voor het eerst 
in jaren weer een E-poule. Opvallende zaken in deze periode: Leon van 
Duren gaf zijn comeback glans door voor de eerste keer in zijn schaakcarrière 
de tweede periode in de A-poule te winnen. Een oudgediende Peter 
Metsemakers en jeugdlid Raoul Lemmen maakte hun opwachting. Verder 
moesten Sjra Stals (vanwege gezondheidsproblemen) en Joop Beurskens 
zich terugtrekken. 
 
De resultaten: 
 
Poule A     Poule B 
1) L. van Duren 4   1) P. Maassen 4 
2) A. Hendrickx 4   2) L. Silkens  3½ 
3) I. Sentjens 2½   3) C. Oosse  3 
4) J. Duijf   2½   4) P. Steuten  3 
5) J. Roumen 2   5) T. Daamen 1 
6) J. Steuten  0   6) G. Wijnings ½ 
 
Poule C     Poule D 
1) P. Metsemakers 4   1) T. Schoone 2½ 
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2) J. Linssen  2½   2) R. Lemmen 2 
3) H. Wismans 2   3) J. Wagemakers 1 
4) P. Sonnemans 1½   4) F. Werter  ½ 
5) T.Geenen  0 
 
Poule E 
1) W. Oosse  3 
2) W. Smeets 3 
3) J. Lommen 2 
4) H. van der Vliet 1 
5) R. Stultiëns 1 
 
In de derde periode startte we met een recordaantal van 29 schakers. Maar 
nog voor de periode goed en wel op dreef was, trokken Gidi Wijnings 
(vanwege gezondheidsproblemen) en Jan Roumen zich terug. Later moest 
ook Theo Schoone zich terugtrekken. Zodat we met 26 personen de 
competitie afmaakten. Gelukkig was Sjra Stals na 1 periode afwezigheid weer 
van de partij. In de A-poule wist Jack Duijf met 5 uit 5 beslag te leggen op de 
eerste plaats. Overige kampioenen werden Hans Kivits, Raoul Lemmen, Leo 
Arts en Flip Werter. Als nieuw lid mochten we Frits Hinssen begroeten. 
 
De resultaten:  
 
Poule A      Poule B 
1) J. Duijf  5    1) H. Kivits  3½ 
2) I. Sentjens 3½    2) P. Metsemakers 3½ 
3) A. Hendrickx 3    3) J. Steuten  2 
4) P. Maasen 2    4) P. Steuten  1 
5) L. Silkens  1    5) C. Oosse  0 
6) L. van Duren ½     
 
Poule C      Poule D 
1) R. Lemmen 2    1) L. Arts  3½ 
2) J. Linssen  2    2) G. Stals  3½ 
3) H. Wismans 1    3) J. Wagemakers 3 
4) P. Sonnemans 1    4) T. Geenen 3 

    5) W. Oosse  1½ 
       6) W. Smeets 0 
Poule E 
1) F. Werter  4 
2) R. Stultiëns 3 
3) F. Hinssen 1* 
3) J. Lommen 1* 
3) H. van der Vliet 1* 
 

* Elk van deze drie spelers heeft met wit tegen een van de andere gewonnen, 
vandaar dat zij gedeeld derde zijn geworden. 
 
De beslissingswedstrijd tussen de drie periodekampioenen Arthur Hendrickx 
(eerste periode) Leon van Duren (tweede periode) en Jack Duijf (derde 
periode) werd een spannende aangelegenheid. Leon wist de eerste partij 
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tegen Arthur te winnen. Vervolgens verloor Leon van Jack. Jack verloor op 
zijn beurt weer van Arthur. Alle heren op 1 punt. De beslissing moest gebracht 
worden door het tellen van het aantal gescoorde punten in de competitie. 
 
De uitslag hier van is als volgt: 
Leon van Duren      8½ 
Jack Duijf     10½ 
Arthur Hendrickx    11 
.  
Dit betekent dat: 
 

Arthur Hendrickx clubkampioen 2000 
 

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. 
 
Op de eerste avond deden er 18 schakers mee. 
 
Leon van Duren die een voortreffelijke indruk achter liet in de eerste ronde, 
kwam op de avond van de kwartfinale 20 minuten te laat zonder dit aan de 
wedstrijdleiding te hebben doorgeven. Deze zag zich daarom genoodzaakt 
om een reservespeler te laten invallen.  
  
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: Iwan 
Sentjens, Arthur Hendrickx, Raoul Lemmen, John Steuten, Theo Schoone, 
Peter Maassen, Coen Oosse, en Jack Duijf. 
 
De eerste vier speelden in de eerste halve finale poule tegen elkaar. Het werd 
een éénduidige zaak. Arthur Hendrickx wist alle drie zijn partijen te winnen. 
Iwan Sentjens eindigde met twee punten op de tweede plaats. 
 
In de tweede halve finale poule werd Jack Duijf eerste met 2,5 punt. Coen 
Oosse werd tweede met 2 punten voor Theo Schoone met 1,5 punt op de 
derde plaats  Een mooi prestatie van ons jeugdlid. 
 
In de finale won Arthur Hendrickx zijn eerste partij tegen Coen Oosse, terwijl 
Iwan Sentjens remiseerde tegen Jack Duijf. Datzelfde deed Jack tegen Arthur 
in zijn tweede partij, terwijl Iwan won van Coen. Vandaar dat de partij in de 
laatste ronde tussen Arthur en Iwan de beslissing moest brengen. Iwan had 
aan remise genoeg, omdat hij reeds 1,5 punt met zwart gescoord had. Dit was 
in het verloop van de partij ook goed te merken. Iwan speelde te voorzichtig 
en kwam vrij snel gedrongen te staan, wat uit eindelijk het verlies van twee 
pionnen betekende. Deze slag kwam hij niet meer boven. Vandaar dat Arthur 
Hendrickx na 1 jaar afwezigheid van het hoogste trapje opnieuw de Jan 
Peeters Trofee wint. 
 
De uislag van de finale: 
 
1) Arthur Hendrickx  2,5 
2) Jack Duijf   2 
3) Iwan Sentjens  1,5 
4) Coen Oosse  0 
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EINDSTAND KEIZERCOMPETITIE 
 

  Naam Punten Wedstrijden 

1 (45)  Arthur Hendrickx 493 10 

  2 (44)  Jack Duijf 482 9 

  3 (43)  Iwan Sentjens 435 8 

  4 (42)  Peter Metsemakers 420 9 

  5 (41)  Han Wismans 372 12 

  6 (40)  John Steuten 358 12 

  7 (39)  Leo Arts 349 12 

  8 (38)  Leon van Duren 316 7 

  9 (37)  Sjra Stals 312 12 

10 (36)  John Lommen 296 8 

11 (35)  Hans Kivits 266 3 

12 (34)  Raoul Lemmen 262 10 

13 (33)  Coen Oosse 251 5 

14 (32)  Peter Steuten 247 6 

15 (31)  Peter Sonnemans 228 6 

16 (30)  Theo Geenen 220 10 

17 (29)  Theo Schoone 215 7 

18 (28)  Joop Wagemakers 211 7 

19 (27)  Peter Maassen 202 3 

20 (26) Wouter Smeets 187 9 

21 (25)  Wim Oosse 178 6 

22 (24)  Flip Werter 162 2 

23 (23)  Joop Beurskens 156 2 

24 (22)  Lei Silkens 150 7 

22 (21) Gidi Wijnings 132 2 

23 (20)  Frits Hinssen 113 3 

24 (19) Robert Stultiëns 108 4 

25 (18) Hans van der Vliet 102 8 
 

Er werden 18 rondes gespeeld. 
Arthur Hendrickx wint de Giel Korsten Trofee. 
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FONS PEETERS-TROFEE 
 

De uitslag van de Fons Peeters Trofee (de prijs voor de meeste 
competitiepunten) was als volgt: 
 

 Naam Score Percentage 

1 Arthur Hendrickx 11     (uit 14 partijen) 78,6%  

2 Jack Duijf 10½  (uit 14 partijen) 75,0% 

3 Leon van Duren   8½  (uit 14 partijen) 60,7% 

4 Peter Sonnemans   7½  (uit 13 partijen) 57,7% 

5 Wim Oosse   8     (uit 15 partijen) 53,3% 

 
Aangezien de clubkampioen niet voor deze prijs in aanmerking komt (Arthur 
Hendrickx) is het Jack Duijf die de Fons Peeters Trofee wint. 
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ELO-RATINGS PER 1 SEPTEMBER 2000 
 

  1-9-99 na ronde 1 na ronde 2 1-9-2000 
      
1 (1) H. Kivits 1872 - - 1864 
2 (2) A. Hendrickx 1817 1844 1841 1812 
3 (3) J. Duijf 1720 1734 1702 1774 
4 (4) P. Maassen 1697 - 1687 1663 
5 (5) I. Sentjens 1632 1587 1591 1642 
6 (-) L. van Duren - 1604 1653 1586 
7 (8) J. Roumen 1466 1480 1491 1491 
8 (7) T. Schoone 1474 - 1482 1482 
9 (10) L. Silkens 1434 1432 1466 1463 
10 (9) L. Arts 1451 - - 1431 
11 (-) P. Metsemakers - 1300 1360 1428 
12 (6) G. Stals 1493 1411 - 1417 
13 (11) P. Steuten 1398 1388 1416 1400 
14 (14)  C. Oosse 1357 1406 1429 1368 
15 (18) J. Steuten 1291 1348 1319 1349 
16 (13) T. Daamen 1366 1379 1347 1347 
17 (-) R. Lemmen - 1312 1334 1344 
18 (16) J. Linssen 1348 1332 1332 1341 
19 (15) F. Werter 1352 - 1311 1334 
20 (17) G. Wijnings 1337 1359 1326 1326 
21 (12) H. Wismans 1379 1357 1334 1307 
22 (20) T. Geenen 1147 1176 1125 1164 
23 (24)  P. Sonnemans 1064 1133 1147 1155 
24 (21) J. Wagemakers 1136 1109 1120 1141 
25 (19) J. Beurskens 1164 1129 - 1129 
26 (-) W. Oosse 1079 1095 1118 1116 
27 (22) J. Lommen 1123 1109 1097 1063 
28 (-) F. Hinssen - - 1091 1056 
29 (23) R. Stultiëns 1064 1037 1000 1053 
30 (-) W. Smeets 1079 1030 1067 1033 
31 (25) H. v.d. Vliet 999 975 957 950 
      
 
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. 

  



14 

NUNHEMS ZADEN SCHAAKTOERNOOI 
 

Op het twintigste Nunhems Zaden Schaaktoernooi wist Geert Peeters van 
schaakvereniging 't Pionneke uit Roermond voor de tweede 
achtereenvolgende maal beslag te leggen op de eerste plaats. Tweede werd 
Jan Broekhuis uit Helmond en derde werd Peter van Dinteren uit Geleen. 
Het aantal van 73 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 directeur van Nunhems Zaden, de heer Remijnse, reikte na afloop de 
fraaie prijzen uit en maakte in zijn toespraakje bekend, dat Nunhems Zaden 
de komende vijf jaar dit schaaktoernooi blijft sponsoren. 
 
De uitslag is: 

Poule A: 1) G. Peeters (Linne)  2) J. Broekhuis (Helmond) 

Poule B: 1) S. Rooyakkers (Deurne)  2) J. Sonnemans (Helmond) 

Poule C: 1) I. Wuts (Helden)  2) I. Gjoshi (Helmond) 

Poule D: 1) J. Duijf (Heibloem)  2) L. v. Duren (Haelen) 

Poule E: 1) D. Kappert (Venlo)  2) L. Arts (Horn) 

Poule F: 1) F. Lammerts (Roermond)  2) M. Friessen (Belfeld) 

Poule G: 1) J. Seijkens (Horst)  2) F. Rijvers (Roermond)) 

Poule H: 1) A. Uitermark (Horst)  2) J. Timmer (St. Joost) 

Poule I: 1) T. Marcelis (Venlo)  2) H. v.d. Vliet (Haelen) 

Poule J: 1) A. Corbeels (Veldhoven)  2) E. Kessels (Montfort) 
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LiSB-COMPETITIE SENIOREN TEAM 1 
 

S.V. Leudal ongeslagen kampioen in 2e Klasse LiSB. 
 
Eindelijk weer eens een kampioenschap voor S.V. Leudal en wat voor een. 
Een kampioenschap met glans. Met enkel ruime overwinningen toonde ons 
eerste team aan dat ze een maatje (zeg maar gerust maat) te groot waren 
voor de 2e klasse.  
 
Vliegende start. 
S.V. Leudal startte met een ruime overwinning in en tegen promovendus 
Eijsden. Met een op papier zeer sterk team wisten de Leudal-spelers met 6½ - 
1½ te winnen. Na een ruim uur spelen aanvaarde Jac Duijf (bord 3) remise. 
Een uur later wist Leudal binnen 10 minuten de score tot 3½ - ½ te tillen door 
overwinningen van achtereenvolgens Iwan Sentjens (bord 5), Arthur 
Hendrickx (bord 2) en Han Wismans (bord 8). Weer een uur later kon Leon 
van Duren (bord 6) de overwinning al definitief te maken en toen even later 
ook Leo Arts (bord 7) won was de stand al inmiddels 5½ - ½. Hans Kivits 
(bord 1) wist de voorsprong zelfs nog uit te bouwen tot 6½ - ½. Debutant 
Peter Metsemakers (bord 4) tenslotte zag zijn betere stelling in rook opgaan 
door mis te grijpen in het middenspel. Door zijn nederlaag werd de eindstand 
6½ - 1½. 
In de tweede wedstrijd werd medekoploper J‟Adoube uit Maastricht op 
overtuigende wijze verslagen. De Midden-Limburgers waren in eigen huis een 
klasse te sterk voor de schakers uit Maastricht. Arthur Hendrickx (bord 1) 
opende na 1 uur spelen de score. Met zwart wist Arthur zijn tegenstander in 
een fantastische koningsaanval te overrompelen. Lei Silkens (bord 8) zorgde 
voor 2 – 0. Via een mooie combinatie wist Lei een kwaliteit te winnen. Dit gaf 
uiteindelijke de doorslag. Hans Kivits (bord 2) profiteerde toen zijn 
tegenstander misgreep in het middenspel. Hierdoor liep Leudal vrij simpel uit 
naar 3 – 0. Aan bord 6 had Leo Arts weliswaar een pion meer maar met 
ongelijke lopers op het bord was het absoluut een remise stelling. De 
tegenstander van Leo beoordeelde het eindspel echter totaal verkeerd en 
deed juist die zetten die niet mochten. Gevolg: Leo promoveerde met een 
pion en besliste de strijd in zijn voordeel. Dit betekende 4 – 0. Toen Leon van 
Duren (bord 5) zijn spannende partij ook wist te winnen middels een vork was 
de overwinning een feit. (5 – 0). De nederlaag van Iwan Sentjens (bord 3) was 
dan ook niet zo‟n ramp. De zwaar bevochten remise van Han Wismans (bord 
7) en het gelijke spel van Peter Metsemakers (bord 4) bepaalde de eindstand 
op 6 – 2 voor S.V. Leudal. 
 
‘Lucky’ overwinning. 
Nadat Leudal in de derde ronde vrij was moest in de vierde ronde tegen 
M.S.V. gespeeld worden. S.V. Leudal boekte een nipte 4.5 – 3.5 overwinning 
op de medekoploper uit Maastricht. Het was onbegrijpelijk dat de schakers uit 
Maastricht slechts met 6 spelers aantraden. Juist in de belangrijkste wedstrijd 
van de hele competitie bleken de 2 sterkste spelers van MSV te ontbreken. 
Hierdoor kon Leudal al met een 2 – 0 voorsprong beginnen. Dit bleek 
uiteindelijk net genoeg voor de eindoverwinning. Iwan Sentjens (bord 3) 
breidde de voorsprong vrij snel uit naar 3 – 0. Maar door nederlagen van Lei 
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Silkens (bord 8) en Han Wismans (bord 7) kwam MSV op 3 – 2. Peter 
Metsemakers (bord 4) tilde de stand naar 4 – 2. En nadat Leon van Duren 
(bord 5) verloor en de stand 4 – 3 werd, waren alle ogen gericht op Leo Arts 
(bord 6). Leo stond een kwaliteit tegen een pion achter en alles leek erop dat 
Leo ging verliezen en Maastricht toch nog met een gelijkspel zou ontsnappen. 
Leo veroverde echter nog een tweede pion waarop tot ieders verbazing Leo‟s 
tegenstander remise aanbood. Uiteraard nam Leo dit aanbod aan wat meteen 
betekende dat Leudal de wedstrijd won. 
 
7-Klapper. 
In de vijfde ronde was S.V. Leudal flink op dreef tegen rode lantaarndrager 
GESS uit Sittard. Met de alleszeggende cijfers van maar liefst 7 – 1 walste de 
Midden-Limburgse schakers over de Sittard/Geleense combinatie. Invaller 
Wouter Smeets verraste vriend en vijand door binnen een uur aan het achtste 
bord de score te openen. Daarna ging het snel. Arthur Hendrickx (bord 2) 
zorgde voor 2 – 0. Leo Arts (bord 5) won door opgave van zijn tegenstander 
terwijl er helemaal niets aan de hand was (beoordelingsfout van Sittardse 
kant). 4 – 0 werd het door een overwinning van Iwan Sentjens (bord 3). De 
tegenstand bij Leon van Duren aan het zesde bord was iets taaier. Leon 
kwam niet verder dan een remise waardoor de stand op 4.5 – 0.5 kwam. 
Hans Kivits (bord 1) en Peter Metsemakers (bord 4) tilde de stand naar 6.5 – 
0.5. Han Wismans tenslotte wist in een  slechtere positie toch nog remise uit 
het vuur te slepen waardoor de eindstand 7 – 1 werd.  
In de wedstrijd tegen Voerendaal had Leudal het gemakkelijker dan verwacht. 
Het werd een royale overwinning van 6.5 – 1.5. Na anderhalf uur spelen was 
het Arthur Hendrickx die de score opende met een heel gemakkelijke 
overwinning aan het eerste bord. Tien minuten later was het door een remise 
van Iwan Sentjens aan bord 3 en een overwinning van Lei Silkens aan bord 8 
al 2.5 – 0.5 Peter Metsemakers (bord 4) en Hans Kivits (bord 2) vergrootten 
de voorsprong door hun overwinningen naar 4.5 –0.5. Een knappe remise van 
Han Wismans aan het 7e bord in een slechtere stelling betekende 5 – 1. Een 
prachtige overwinning van Leon van Duren (bord 5) betekende 6 – 1. Leo Arts 
kon een beter staand eindspel niet in winst omzette en zijn remise bepaalde 
de eindstand op 6.5 - 1.5. 
 
Ongeslagen kampioen in 2e klasse LiSB. 
Met een ruime 6 – 2 overwinning op Brunssum wist S.V. Leudal het 
kampioenschap in de 2e klasse B op glansrijke wijze binnen te halen. Hoewel 
de Midden-Limburgse schakers aan een gelijkspel voldoende hadden om de 
kampioensvlag te hijsen waren ze tot op het bot gemotiveerd om met een 
zeer goed resultaat de laatste speelronde af te sluiten. Brunssum, dat slechts 
met 7 spelers aantrad, werd vanaf de start van de wedstrijd meteen onder 
druk gezet en kon geen moment de Leudal spelers in gevaar brengen. Binnen 
het uur stond Leudal op een 3 – 0 voorsprong, door overwinningen van 
achtereenvolgens Hans Kivits (bord 1 geen tegenstander) Leon van Duren 
(bord 6) en Arthur Hendrickx (bord 2). Door remises van Iwan Sentjens (bord 
3) en Peter Maassen (bord 5) werd de tussenstand van 4 –1 bereikt wat 
tevens het kampioenschap betekende. De nederlaag van Han Wismans (bord 
7) en de overwinningen van Lei Silkens (bord 8) en Peter Metsemakers (bord 
4) waren toen nog enkel voor de statistieken van belang. Eindstand 6 –2 voor 
S.V. Leudal.  
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Met alleen maar overwinningen en een gemiddelde van meer dan 6 punten 
per wedstrijd heeft Leudal aangetoond dit seizoen absoluut een klasse apart 
te zijn. 
 
Volgend seizoen zal S.V. Leudal uitkomen in de 1e klasse B. Hier zullen 
teams als Bergen (kampioen van de 2e Klasse C), Arx (uit Arcen) en 't 
Pionneke (team 2 van Roermond) de tegenstanders zijn. De Leudalspelers 
verwachten dat een plaats in de middenmoot toch zeker tot de mogelijkheden 
moet behoren. En stiekem, heel stiekem hoopt men op een outsidersrol in de 
strijd om het kampioenschap. Dat zou in 2001 als S.V. Leudal haar 25-jarig 
jubileum viert natuurlijk een heel mooi cadeau zijn. 
 
Eindstand: 
1. S.V. Leudal  6 – 12  36.5 
2. MSV   6 – 10  32.0 
3. J‟Adoube  6 – 6  24.0 
4. Voerendaal 3 6 – 5  23.0 
5. Eijsden  6 – 6   24.5 
6. Brunssum 3  6 – 3  19.0 
7. Gess 4  6 – 0     8.0 
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LiSB-COMPETITIE SENIOREN TEAM 2 
 
Zoals verwacht speelde het  tweede team in de derde klasse geen rol in de 
race om het kampioenschap. Toch waren de resultaten niet slecht. Met name 
tegen DJC en Ultimo Vero wisten de Leudal reserves een mooi resultaat neer 
te zetten. 
 
Knap herstel na nederlaag. 
Leudal 2 startte met een nederlaag in de uitwedstrijd tegen, naar wat later de 
kampioen in deze klasse zou blijken. In Posterholt versloeg De Postertoren de 
Leudalspelers met 4 – 2. De tweede ronde was Leudal vrij. Maar in de derde 
ronde wist S.V. Leudal zich keurig te herstellen. 
In Stein werd het team van DJC (De Juiste Combinatie) met maar liefst 4.5 – 
1.5 verslagen. Theo Schoone aan het eerste bord kreeg het punt cadeau 
omdat zijn tegenstander niet kwam opdagen. Overwinningen van Joop 
Beurskens (5e bord) en Coen Oosse (4e bord) zorgden echter snel voor een 
3 – 0 voorsprong voor de Midden-Limburgers. En nadat Hans van de Vliet (6e 
bord) zijn partij ook wist te winnen stond Leudal voor met 4 – 0 en was de 
overwinning al een feit. Flip Werter (3e bord) kwam niet verder dan remise. 
Teamleider Peter Steuten (2e bord) stond een kwaliteit voor maar verloor 
uiteindelijk toch nog zijn partij. Dit bracht de eindstand op 4.5. –1.5. voor S.V. 
Leudal. 
 
Royale overwinning. 
Na DJC werd vervolgens Ultimo Vero uit Echt royaal verslagen. Door 
overwinningen van achtereenvolgens Raoul Lemmen (bord 5), Hans van de 
Vliet (bord 6), Coen Oosse (bord 3), Flip Werter (bord 4), Peter Steuten (bord 
1) en een remise van Theo Schoone (bord 2) werd het uiteindelijk 5.5 – 0.5. 
Door deze overwinning steeg Leudal naar een plaats in de middenmoot. 
 
Ongelukkige nederlaag. 
Vervolgens verloor het tweede team van Leudal nipt met 3.5 - 2.5 van Caïssa 
uit Geleen door onder meer een ongelukkige remise van Hans van der Vliet 
(bord 6). Hans liet de winst glippen door zijn tegenstander pat te zetten in een 
eindspel met Koning en Dame tegen Koning alleen. Joop Beurskens won aan 
het vijfde bord waardoor Leudal nog wel op voorsprong kwam 1.5 – 0.5. Door 
de nederlaag van Flip Werter (bord 3) de winst van Raoul Lemmen (bord 4) 
en de nederlaag van Theo Schoone (bord 1) werd het 2.5 – 2.5. Peter Steuten 
(bord 2) kon zijn tegenstander helaas niet bedwingen en verloor. 
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Kansloos slot. 
De laatste twee wedstrijden werden kansloos verloren. In de zesde ronde 
verloor Leudal 2 met 1.5. – 4.5 tegen het Stokpaardje uit Maasbracht. Alleen 
Raoul Lemmen wist een overwinning te behalen en Theo Schoone 
remiseerde. De overige spelers (Peter Steuten, Flip Werter, John Lommen en 
Joop Beurskens) verloren. En in de laatste wedstrijd werd verloren van Arx 2 
met 5 –1. Slechts invaller Jack Duijf (bord 1) en John Lommen (bord 3) wisten 
een remise te behalen. De overige spelers (Peter Steuten, Raoul Lemmen, 
Wouter Smeets en Tineke Linders) verloren. 
 
Eindstand: 
1. De Postertoren 6 – 12  26.5 
2. Arx 2   6 – 10  24.0 
3. „t Stokpaardje 6 – 7  20.5 
4. Caïssa 3  6 – 7  16.5 
5. S.V. Leudal 2 6 – 4   17.0 
6. DJC 4   6 – 2  12.5 
7. Ultimo Vero 2 6 – 0    7.0 
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OPLEIDING SENIOREN TE BUGGENUM 
 

Eindelijk, dit seizoen was het dan weer zo ver. S.V. Leudal organiseerde 
onder leiding van Hans Kivits voor de vierde maal een cursus schaken voor 
volwassenen. Naar aanleiding van een interview met Hans in het weekblad de 
Maas en Roerbode kwamen de aanmeldingen vrij snel binnen. 
Op 12 oktober 1999 werd gestart met een groep van 11 personen. Ze 
kwamen uit de hele regio: Grathem, Heel, Horn, Buggenum, Haelen en Neer. 
En met de week zag men het enthousiasme van de deelnemers toenemen. 
En voorwaar schaken blijkt toch een heel interessante sport te zijn. En er zit 
zoveel meer in als dat je op het eerste gezicht zou zeggen. 
En nadat men in de eerste 4 weken eigenlijk al alle spelregels onder de knie 
had (op het rokeren, en noteren na) werden de eerste "echte" partijtjes al 
gespeeld. En ondanks dat het vriendschappelijk was ging het er soms zeer 
fanatiek aan toe. Menigeen werd zonder pardon op zijn vingers getikt onder 
het vermanend toespreken van zijn tegenstander: "NAE JONG, AANRAKEN 
IS ZETTE, TRUUK MIT DAE LUIPER, DOE MOS MIT DE DAME SJPELE." 
 
Gezellig was het er vooral. Het groepje werd binnen de kortste keren een 
hecht schaakclubje. Begin februari 2000 eindigde de cursus. Maar de 
cursisten waren dusdanig geboeid door het spelletje dat dit resulteerde in een 
onderlinge competitie na afloop van de cursus. Men wilde door. Het begon nu 
pas echt leuk te worden. 
 
Eén speler werd zelfs zo geraakt door de schaaksport dat hij zich onmiddellijk 
aanmeldde als lid bij S.V. Leudal. En gezien zijn progressie de weken daarna 
is Dhr. Hinssen (want over hem hebben we het hier) inmiddels al een 
geduchte tegenstander geworden op de dinsdagavond. 
 
Het enthousiasme en de speelvreugde zijn de ingrediënten voor Hans Kivits 
om voorlopig door te gaan met deze cursus. Eens per 2 jaar zal Hans de 
cursus blijven geven. Aan het promoten van de schaaksport in de regio 
Leudal wordt zo een duidelijke inhoud gegeven. 
 
Overigens zal Hans bij voldoende belangstelling dit seizoen korte instructies 
geven aan eigen leden op dinsdagavond van 19.30 uur tot 20.15 uur. 
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INVITATIE TOERNOOI TEGELEN 
 

Op zondag 19 december vond in Tegelen alweer voor de 13e maal het 
invitatietoernooi plaats. Er namen 10 teams aan het toernooi deel. SV Leudal 
nam reeds voor de 8e maal deel aan dit gezelligheidstoernooi. 
Als "vaste" deelnemer van SV Leudal deed mee Iwan Sentjens, Daarnaast 
maakten Arthur Hendrickx, Han Wismans, Coen Oosse, Flip Werter en voor 
het eerst Leon van Duren deel uit van het team. 
Door het resultaat van vorig jaar, 1e in de B-groep waren de verwachtingen 
niet erg hoog want daardoor zou Leudal "automatisch" in de hoogste groep 
komen, maar men hoopte dat net als vorig jaar er zich een aantal "sterkere" 
teams zouden aanmelden zodat Leudal in de B groep zou kunnen blijven 
spelen. 
Het mocht niet zo zijn. Leudal werd met Gess, Venlo en Tegelen in de A 
groep gezet. De partijen gingen vrijwel gelijk op, maar in de tijdnoodfase 
werden helaas enkele foutjes gemaakt waardoor Leudal steeds net naast de 
winst greep. 
Uiteindelijk werd Leudal 4e. 
 
 

SENIOREN GRAND PRIX 
 
Om in de eindrangschikking van de senioren grand prix hoog te eindigen is 
niet het belangrijkste welk resultaat de speler neerzet in een van de vier 
toernooien, maar simpelweg zoveel mogelijk toernooien mee te spelen! 
Arthur Hendrickx weet dit als een van de beste omdat hij zelf al enkele jaren 
de stand bijhoudt en daarbij steeds in de prijzen valt omdat hij meestal aan 
alle vier de toernooien deelneemt (soms alleen maar om er zeker van te zijn 
dat hij de toernooi uitslagen ontvangt, zodat hij die in de stand kan 
verwerken). 
Dit jaar namen Lei Silkens, Arthur Hendrickx, jeugdspeler Raoul Lemmen en 
Har Vossen (vader van jeugdspeler Martijn) deel aan een of meer toernooien 
(Pionneke, Brunssum, HME en Schaesberg). Doordat Arthur bij aanvang van 
het laatste toernooi al eerste stond in de B categorie (mede door een eerste 
plaats in Brunssum) hoefde hij bij Hoensbroek/ME alleen maar deel te nemen 
om eerste te worden in de eindrangschikking. Aldus geschiedde. 
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EXTERNE BEKER SENIOREN 
 

Naast de "normale" externe competitie voor 8-tallen werd er ook dit jaar, na 
afwezigheid van een jaar, weer een bekercompetitie voor 4-tallen gehouden. 
Deze competitie werd gespeeld in groepen 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 per persoon per partij. 
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 de derdemaal met 2 
teams. 
 
Doordat de wedstrijddagen op verschillende dagen vielen: donderdag, vrijdag 
en dinsdag was er iedere wedstrijddag een andere opstelling in beide teams. 
Dit had tevens als complicatie dat de sterkte van ieder team niet steeds 
hetzelfde was wat ons uiteindelijk in de finale, die dit seizoen in Stein werd 
gespeeld, opbrak, want Leudal 1 (Arthur, Iwan, Coen, en John) was in groep 4 
net iets te zwak voor 't Pionneke 2, VSM 2 en VSM 3. 
Leudal 2 (Leon, Peter St., Lei en Wouter), in groep 5, werd derde achter 
Fortuna en Heerlen 1. Vierde werd Voerendaal 2. 

In totaal namen maar liefst 13 verschillende spelers deel aan de competitie nl: 
Arthur, Coen, Han, Iwan, Jack, John St., Lei, Leo, Leon, Peter Ma., Peter St., 
Raoul en Wouter 
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INSTRUCTIE TE ALDENGHOOR 
 

Stap 1 
Aan het begin van het seizoen „98/‟99 startten maar liefst 25 kinderen met de 
opleiding stap 1. Misschien was dit de reden dat de belangstelling voor deze 
cursus nu wat tegenviel: bij aanvang van het seizoen waren er pas vier 
aanmeldingen. Naar aanleiding van de Provinciale Schaakdag op 4 
september 1999 meldden zich nog twee leerlingen aan. Op 26 september 
startten Astrid Bremmers en Lydeke van Hoesel de instructies met deze zes 
leerlingen. In de loop van het seizoen kwamen nog verschillende kinderen 
kennis maken met S.V. Leudal, en de meeste van hen werden zo geboeid 
door de schaaksport dat zij zich na hun “proefperiode” definitief aanmeldden. 
Zo kwam het aantal leerlingen toch nog op tien uit, een gemiddeld aantal. 
Astrid en Lydeke gaven instructie aan: 
Alexander v.d. Broek, David v.d. Broek, Denise Cats, Dirk Dijkshoorn, Oscar 
Freriks, Colin Krebbers, Maarten de Kroon, Aletta Moonen, Roel van Oeteren 
en Victor Tsjebanov. 
 
Stap 2 
Zoals eerder gemeld had het vorige seizoen een groot aantal leerlingen de 
eerste stap gevolgd. Degenen die aan het eind van dat seizoen examen 
deden, behaalden allen het felbegeerde diploma. De meeste van hen wilden 
hun schaakkennis verder uitbreiden en bleven dus ook dit seizoen lid van 
onze vereniging. Bovendien meldden zich nog zes nieuwe jeugdschakers aan 
die voldoende schaakkennis bezaten om met stap 2 te beginnen. Om deze 
grote groep leerlingen voldoende aandacht te kunnen geven, werden drie 
instructeurs ingezet: Theo Daamen, Tineke Linders en John Steuten 
Theo gaf instructie aan: 
Maikel Cats, Ilona Claessen, Tom Crooymans, Lothar Hauth, Michiel 
Hekkens, Weis Helali, Caressa Janssen, Nando Leijten, Sjors v.d. Meij, Robin 
Nazarski, Guido Vaes, Joost v.d. Ven, Petra Vestjens, Martijn Vossen en 
Niels Willems. 
Tineke en John gaven instructie aan: 
Marco Broers, Claudio Geelen, Ricky Ligthart, Jeroen Simons, Timo Soeterik, 
Patrick Vaes, Laurens v.d. Ven en Tim Wetjens. 
 
Stap 2A 
In het verleden is gebleken dat de lesstof van de stappen 3 en hoger zo 
uitgebreid en ingewikkeld is, dat deze stappen eigenlijk niet in één jaar 
behandeld kunnen worden. Alleen enkele zeer goede leerlingen kunnen de 
stof in zo‟n korte tijd verwerken. Daarom wordt nu voor deze stappen twee 
jaar uitgetrokken. De eerste helft van stap 3 wordt stap 2A genoemd. Het 
examen van deze “tussenstap” is door S.V. Leudal zelf ontwikkeld. De 
leerlingen die dit examen met goed gevolg afleggen, worden verder opgeleid 
om vervolgens na het tweede jaar het diploma stap 3 te behalen. 
Dit jaar waren er veel jeugdschakers die voor stap 2A werden opgeleid. Dit 
was vooral te danken aan het feit dat zich in het seizoen „98/‟99 veel 
jeugdleden aanmeldden zie al enige schaakkennis bezaten. Zij begonnen 
daarom direct met stap 2 en dit seizoen waren zij dus al aan stap 2A toe. De 



24 

leerlingen werden in twee groepen verdeeld. De instructies werden verzorgd 
door Han Wismans en Joop Beurskens. 
Han gaf instructie aan: 
Rik Janssen, Benjamin Klepo, Zino Leijten, Kenny Ligthart, Remi Mewiss, 
Frits Smeets en Roy Veugen. 
Joop gaf instructie aan: 
Maud v.d. Beucken, Robert Broers, Lotte Engelen, Veerle Hendriks, Duncan 
Krebbers, Maurits Ox, Maarten Thomassen en Joep Verschueren. 
 
Stap 3 
Dit seizoen werden er geen instructies stap 3 gegeven omdat er in het 
seizoen „98/‟99 geen jeugdschakers examen stap 2A hadden gedaan. 
 
Stap 3A 
Deze stap omvat de eerste helft van de lesstof van stap 4. De jeugdschakers 
moeten al drie à vier jaar instructies hebben gevolgd om hieraan te kunnen 
beginnen. Omdat velen al eerder afhaken, zijn de instructiegroepen van stap 
3A en hoger meestal tamelijk klein. Dat is ook wel nodig, want de stof van 
deze stappen is zo moeilijk dat de leerlingen zoveel mogelijk individueel 
begeleid moeten worden. De instructeurs waren Iwan Sentjens en Loek 
Schoenmakers. 
Iwan gaf instructie aan: 
Hans Derks, Dominique Geelen, Ruud Joosten, Martijn Peulen en Jop 
Teepen. 
Loek gaf instructie aan: 
Marijke Cortenbach, Marlieke Engelen, Roy Janssen, Matthijs de Kroon en 
Nick Mennen. 
 
Stap 4 
Slechts weinig jeugdschakers komen toe aan deze stap, ofwel omdat zij 
eerder stoppen met schaken of omdat het niveau van deze stap te hoog is. Dit 
jaar waren er vijf doorzetters die onder leiding van Arthur Hendrickx de 
uitdaging aangingen. Deze vijf leerlingen waren: 
Mathé Coolen, Ruben Hekkens, Ireen Hendriks, Josine Hendriks en Luc 
Thissen. 
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INTERNE JEUGDCOMPETITIE TE ALDENGHOOR 
 

PERIODE 1 
De eerste periode van de interne jeugdcompetitie werd gespeeld van 12 
september t/m 28 november 1999. Aan deze periode namen 60 
jeugdschakers deel. Zij speelden in acht divisies (ere- t/m zevende), die elk 
bestonden uit 6 tot 8 spelers. Hier volgt per divisie een verslag. 
 

Eredivisie 
De favorieten in de hoogste divisie waren clubkampioen Ruben Hekkens en 
tweevoudig bekerwinnaar Raoul Lemmen. Maar ook Astrid Bremmers werd 
zeker niet kansloos geacht. Zij speelde het hele vorige seizoen in de 
eredivisie en de tweede periode eindigde zij als tweede met slechts ½ punt 
achterstand op Ruben. 
De eerste ronde zorgde Dominique Geelen bijna voor een sensatie: hij 
bereikte tegen Ruben een duidelijk gewonnen stelling. Maar Ruben 
verdedigde zich taai en wist toch nog ½ punt uit het vuur te slepen. Astrid en 
Raoul wonnen wel hun eerste partij. 
De beslissing viel in de vierde ronde. Raoul kwam in de partij tegen Astrid tot 
winst, terwijl René Mennen voor een daverende verrassing zorgde: als eerste 
sinds bijna een jaar versloeg hij Ruben in de interne competitie. Rubens 
laatste nederlaag dateerde alweer van 11 oktober 1998 ! 
Hierdoor was Raoul zeker van de eerste plaats. De laatste ronde wonnen de 
favorieten alle drie. Raoul werd dus kampioen met 4½ punt, Astrid tweede 
met 3½ en Ruben derde met 2½. 
 

Eerste divisie 
De eerste divisie was deze keer zeer sterk bezet. Drie jeugdschakers die de 
vorige seizoenen in recordtempo waren opgeklommen, mochten nu gaan 
uitvechten wie als eerste de stap naar de eredivisie mocht maken. 
Tot aan de vijfde ronde liet alleen Jop Teepen een punt liggen: Luc Thissen 
was in de derde ronde te sterk. In ronde vijf volgde de confrontatie tussen 
Hans en Remi. Remi kwam als overwinnaar uit de strijd en was dus als enige 
nog zonder puntverlies. Jop won eveneens zijn partij uit de vijfde ronde en 
bleef zo in de race. Hij had namelijk nog de partijen tegen Hans en Remi voor 
de boeg. Als hij beide partijen zou winnen, zou de eerste plaats in Neer 
terechtkomen. 
De zesde ronde schakelde Jop zijn eerste concurrent uit: de partij tegen Hans 
sloot hij winnend af. Remi won echter ook, tegen Luc, en behield 1 punt 
voorsprong. Alles kwam dus aan op de laatste ronde. Jop toonde opnieuw zijn 
beste spel en versloeg ook Remi. Beiden eindigden hierdoor op 6 punten, 
maar de eerste plaats ging naar Jop omdat hij de onderlinge partij had 
gewonnen. Hans won zijn partij uit de laatste ronde en werd derde met 5 
punten. Luc hield zich tussen deze toppers goed staande en eindigde met 4 
punten op de vierde plaats. 
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Tweede divisie 
Vooraf was duidelijk dat de titel in deze divisie wel eens in Roggel terecht zou 
kunnen komen. Roy Veugen en Benjamin Klepo waren het vorige seizoen 
immers driemaal op rij als eerste en tweede geëindigd.  
De enige die roet in het eten zou kunnen gooien was Martijn Peulen. Tot en 
met de vierde ronde gaven Roy en Martijn elkaar geen duimbreed toe. Beiden 
wisten alle vier partijen te winnen. Benjamin verloor in de derde ronde van 
Roy, maar de andere drie partijen won hij wel. In de vijfde ronde wist Roy 
Martijn te verslaan en dit bleek de beslissing te zijn, want Roy won ook zijn 
zesde partij en stelde zo de eerste plaats veilig. Dit was inmiddels zijn 
veertiende(!) overwinning op rij in de interne competitie. Zijn laatste nederlaag 
dateerde van 10 januari 1999.  
Maar in de zevende ronde presteerde Roy Janssen iets uitzonderlijks: hij was 
de eerste na bijna een jaar die Roy Veugen wist te verslaan. Een moeilijk 
toreneindspel met een pion meer wist hij op sublieme wijze tot winst te 
voeren. 
Martijn kwam dankzij overwinningen in de zesde en zevende ronde nog naast 
Roy, maar omdat hij de onderlinge partij had verloren, eindigde hij als tweede. 
Ruud Joosten won in de laatste ronde van Benjamin, waardoor beide spelers 
op 4 punten uitkwamen. Op grond van het onderlinge resultaat eindigde Ruud 
als derde en Benjamin als vierde. 
 
Derde divisie 
In deze divisie was een favorietenrol weggelegd voor Kenny Ligthart en Rik 
Janssen. Lothar Hauth werd als een gevaarlijke outsider beschouwd. Deze 
talentvolle jeugdschaker, afkomstig uit Maasbree, werd dit seizoen lid van SV 
Leudal. 
In de laatste ronde, toen het er echt op aan kwam, liet Kenny zijn beste spel 
zien. Hij trok de winst in de partij tegen Lothar, en dus ook de periodetitel, 
naar zich toe. Lothar werd tweede met dezelfde score als Kenny (5½ uit 7). 
Rik wist zich in de laatste twee rondes knap te herstellen en won beide 
partijen. Met 5 uit 7 werd hij toch nog derde. Robert Broers was de beste van 
de achtervolgers. Hij werd vierde met 50% score, wat in deze sterk bezette 
divisie ook een goede prestatie is. 
 
Vierde divisie 
Matthijs de Kroon liet vanaf de eerste ronde zien dat hij deze periode de beste 
was. Hij won alle zeven partijen overtuigend en werd dus zeer verdiend 
kampioen. 
De strijd om de tweede plaats was spannender. Omdat Frits Smeets en 
Michiel Hekkens allebei in de slotronde verloren, ging de tweede plaats naar 
Sjors v.d. Meij. Een grote verrassing, maar wel verdiend. Michiel werd derde 
met 4 punten, Frits werd vierde met 3½ punt. 
 
Vijfde divisie 
In deze divisie speelden enkele grote talenten die het vorige seizoen met de 
opleiding stap 1 begonnen: Joost v.d. Ven, Robin Nazarski en Caressa 
Janssen. Zij namen het deze periode voor het eerst op tegen een aantal meer 
ervaren jeugdschakers. 
Robin versloeg al haar concurrenten op overtuigende wijze. Maarten moest 
alleen in Robin zijn meerdere erkennen. De andere tegenstanders wist hij 
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allemaal te verslaan, zodat de tweede plaats voor hem was. Joost werd derde 
met 5 punten en Caressa vierde met 4 punten. 
 
Zesde divisie 
In deze divisie werden de beste kansen toegedicht aan Petra Vestjens Martijn 
Vossen en Ilona Claessen. 
Toen de competitie net gestart was, meldde nog een jeugdschaker zich aan 
als lid: Niels Willems uit Horn. 
Al snel werd duidelijk wat deze schaker in zijn mars had: hij won alle zes 
partijen op overtuigende wijze, waarmee zijn eerste periodetitel een feit was. 
Martijn voldeed aan de verwachtingen: alleen Niels was voor hem een maatje 
te groot, de overige vijf partijen wist hij allemaal te winnen. Petra en Ilona 
leverden een gelijkopgaande strijd om de derde plaats. Hun onderlinge 
wedstrijd in de zesde ronde bracht de beslissing. Ilona wist deze partij 
winnend af te sluiten en behaalde uiteindelijk 3½ punt. Petra werd vierde met 
3 punten. 
 
Zevende divisie 
In de zevende divisie waren er op voorhand geen uitgesproken favorieten. 
Twee spelers maakten deze periode hun debuut: Ricky Ligthart en Colin 
Krebbers. 
Al snel bleek dat er wel degelijk een speler boven de anderen uitstak. Timo 
Soeterik maakte namelijk korte metten met al zijn tegenstanders. De strijd om 
de tweede plaats was eveneens snel beslist. Ricky, wiens broer Kenny de titel 
in de derde divisie veroverde, won de eerste vier partijen allemaal en werd 
daarmee onbereikbaar voor zijn concurrenten. Laurens v.d. Ven wist hem in 
de voorlaatste ronde een half punt te ontfutselen en de laatste ronde was 
Timo te sterk. Maar zijn score van 4½ uit 6 was voldoende voor de tweede 
plaats en dus voor promotie naar de zesde divisie. Jeroen Simons verloor 
alleen tegen de nummers één en twee, de overige partijen sloot hij winnend 
af. Met een score van 4 uit 6 veroverde hij de derde plaats. Vierde werd 
Claudio Geelen met 2½ punt. 
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 EREDIVISIE  EERSTE DIVISIE 
1. Raoul Lemmen 4½ uit 5 1. Jop Teepen 6 uit 7 
2. Astrid Bremmers 3½ uit 5 2. Remi Mewiss 6 uit 7 
3. Ruben Hekkens 2½ uit 5 3. Hans Derks 5 uit 7 
4. Mathé Coolen 2 uit 5 4. Luc Thissen 4 uit 7 
5. René Mennen 1½ uit 5 5. Arno van Heijster 3½ uit 7 
6. Dominique Geelen 1 uit 5 6. Ireen Hendriks 2 uit 7 
 7. Lydeke van Hoesel 1½ uit 7 
 8. Josine Hendriks 0 uit 7 
  
  
 TWEEDE DIVISIE  DERDE DIVISIE 
1. Roy Veugen 6 uit 7 1. Kenny Ligthart 5½ uit 7 
2. Martijn Peulen 6 uit 7 2. Lothar Hauth 5½ uit 7 
3. Ruud Joosten 4 uit 7 3. Rik Janssen 5 uit 7 
4. Benjamin Klepo 4 uit 7 4. Robert Broers 3½ uit 7 
5. Marlieke Engelen 3 uit 7 5. Zino Leijten 3 uit 7 
6. Roy Janssen 3 uit 7 6. Nick Mennen 3 uit 7 
7. Mark Meijer 1½ uit 7 7. Niels Brands 1½ uit 7 
8. Marijke Cortenbach ½ uit 7 8. Maurits Ox 1 uit 7 
  
  
 VIERDE DIVISIE  VIJFDE DIVISIE 
1. Matthijs de Kroon 7 uit 7 1. Robin Nazarski 7 uit 7 
2. Sjors v.d. Meij 5 uit 7 2. Maarten Thomassen 6 uit 7 
3. Michiel Hekkens 4 uit 7 3. Joost v.d. Ven 5 uit 7 
4. Frits Smeets 3½ uit 7 4. Caressa Janssen 4 uit 7 
5. Guido Vaes 3 uit 7 5. Lotte Engelen 3 uit 7 
6. Nando Leijten 2½ uit 7 6. Marco Broers 2 uit 7 
7. Joep Verschueren 2½ uit 7 7. Maud v.d. Beucken 1 uit 7 
8. Veerle Hendriks ½ uit 7 8. Joris-Jan Kraak 0 uit 7 
  
  
 ZESDE DIVISIE  ZEVENDE DIVISIE 
1. Niels Willems 6 uit 6 1. Timo Soeterik 6 uit 6 
2. Martijn Vossen 5 uit 6 2. Ricky Ligthart 4½ uit 6 
3. Ilona Claessen 3½ uit 6 3. Jeroen Simons 4 uit 6 
4. Petra Vestjens 3 uit 6 4. Claudio Geelen 2½ uit 6 
5. Patrick Vaes 2 uit 6 5. Laurens v.d. Ven 2½ uit 6 
6. Tim Wetjens 1 uit 6 6. Tijn Gommans 1 uit 6 
7. Duncan Krebbers ½ uit 6 7. Colin Krebbers ½ uit 6 
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PERIODE 2 
De tweede periode werd gespeeld van 5 december 1999 t/m 6 februari 2000. 
De leerlingen van stap 1 namen nu ook deel. Helaas kwam er ook een aantal 
afmeldingen, vooral van iets oudere jeugdleden. Zo kwam het aantal 
deelnemers uit op 65, vijf meer dan de eerste periode. 
 

Eredivisie 
De sterkste jeugdschaker van het seizoen 1998-1999, Ruben Hekkens, werd 
als de grootste kanshebber beschouwd om als eerste clubkampioen van deze 
eeuw de boeken in te gaan. Maar de eerste periode kon hij zijn favorietenrol 
nog niet helemaal waarmaken. Maar de tweede periode had hij de grote vorm 
weer te pakken. Bovendien speelde Raoul niet meer mee. Hij nam alleen nog 
deel aan de Hans Kivits-Cup, verder concentreerde hij zich volledig op de 
seniorencompetitie. 
Ruben won de eerste vier partijen allemaal en speelde de laatste ronde 
remise tegen Jop Teepen. Hierdoor kwam hij op de fraaie score van 4½ uit 5. 
Toch was de eerste plaats daarmee nog niet veilig gesteld, want Jop 
presteerde beter dan men voor mogelijk had gehouden. Omdat hij pas 
gepromoveerd was uit de eerste divisie, werd hij niet direct tot de grootste 
kanshebbers gerekend. Maar Jop liet zich niet intimideren door de “vaste” 
eredivisiespelers. De eerste drie partijen kwam hij tot winst en tegen Ruben 
scoorde hij een half punt, zoals eerder vermeld. Als hij de laatste inhaalpartij 
tegen Astrid zou winnen, zou hij uitkomen op dezelfde score als Ruben. In 
een lange partij van hoog niveau wist Astrid als enige Jop te verslaan. 
Hierdoor werd Jop tweede met een score van 3½ uit 5. Astrid eindigde met 
een ½ punt achterstand op de derde plaats. 
Om clubkampioen te worden moet men minimaal één periodetitel in de 
eredivisie hebben veroverd. De periodewinnaar met de hoogste score (in 
procenten) wordt kampioen. Als Ruben ook de derde periode zou winnen, zou 
hij automatisch kampioen worden. Maar Jop had na twee periodes een betere 
score, dus als Jop erin zou slagen de derde periode te winnen, zou het 
clubkampioenschap voor het eerst sinds lange tijd naar Neer gaan. 
 

Eerste divisie 

Twee spelers waren duidelijk beter dan de anderen: Ireen Hendriks en Hans 

Derks. In de laatste inhaalpartij, streden zij om de eerste plaats. Hans moest 

deze partij winnen om eerste te kunnen worden, terwijl Ireen aan remise 

voldoende had. Misschien speelde Ireen hierdoor iets te voorzichtig, want na 

vijf overwinningen op rij leed ze tegen Hans haar enige nederlaag. Beiden 

eindigden hierdoor op 5 uit 6. Hans werd dus kampioen op grond van de 

uitslag van de onderlinge partij. 

 
Tweede divisie 
In deze divisie waren er twee favorieten: Benjamin Klepo en Lothar Hauth. 
Reeds in de tweede ronde stond de onderlinge partij tussen Lothar en 
Benjamin op het programma. Lothar toonde zich de sterkste en leek 
onbedreigd op de titel af te stevenen. Maar in de derde ronde zorgde Marlieke 
Engelen voor een verrassing: met sterk aanvalsspel wist zij Lothar te 
verslaan. Lothar liet zich hierdoor echter niet van de wijs brengen en won de 
resterende partijen allemaal. Met zijn score van 5 uit 6 werd hij kampioen. De 
tweede plaats ging naar Benjamin met 4 punten. Josine Hendriks eindigde 
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met een ½ punt achterstand als derde. Vierde werd Ruud Joosten met 3 
punten uit 6 partijen. 
 
Derde divisie 
In deze divisie leek de strijd helemaal open te zijn, er waren geen duidelijke 
favorieten aan te wijzen. Wel was duidelijk welke speler het meest 
gemotiveerd was: dit was zonder twijfel Robert Broers. Hij was al een aantal 
keren als derde of vierde geëindigd en hij was erop gebrand ditmaal in ieder 
geval promotie af te dwingen. Of hij als eerste of tweede zou eindigen was 
voor hem minder belangrijk. 
Robert volbracht zijn missie met verve. Hij stond slechts twee remises toe: 
tegen Sjors v.d. Meij en Nick Mennen. De overige 5 partijen won hij allemaal. 
Met de score van 6 uit 7 werd hij met grote overmacht kampioen. Nick gaf nog 
het minste terrein prijs. Hij werd tweede met 4½ uit 7. Rik Janssen werd derde 
met 4 punten en de vierde plaats was voor Zino Leijten met 3½ punt. 
 
Vierde divisie 

Maarten Thomassen was in deze divisie een klasse apart. Hij werd kampioen 

met de maximale score van 6 uit 6. Een uitzonderlijke prestatie, temeer daar 

hij de vorige periode nog in de vijfde divisie uitkwam. Niels Willems baarde 

eveneens opzien. Na zijn eerste plaats in de zesde divisie werd hij direct twee 

divisies hoger ingedeeld. Hierin verloor hij alleen tegen Maarten, maar won de 

overige vijf partijen. De tweede plaats ging dus naar Horn. Derde werd Michiel 

Hekkens met 4 punten. Robin Nazarski en Frits Smeets werden vierde en 

vijfde met elk 2½ punt. 
 

Vijfde divisie 
In deze divisie speelden twee talenten die allebei aan een sterke opmars 
bezig waren. De grootste kanshebber was Joost v.d. Ven. Het andere talent 
was Martijn Vossen. 
Beiden eindigden op zes punten, maar de eerste plaats was voor Joost omdat 
hij zijn directe concurrent had verslagen. Nando Leijten was de beste van de 
achtervolgers. Tegen de nummers één en twee kon hij niet winnen, maar in 
de overige vijf partijen behaalde bij vier punten. Deze score bracht hem op de 
derde plaats. Joep werd vierde met 3½ punt. 
 
Zesde divisie 
Er waren op voorhand geen uitgesproken favorieten. In elk geval werden 
Timo Soeterik en Ricky Ligthart als kanshebbers aangemerkt. Timo wist al zijn 
concurrenten te verslaan. Hij liet zich alleen in de derde ronde verrassen door 
Patrick Vaes. Met de fraaie score van 6 uit 7 werd Timo kampioen. Ilona 
Claessen had na vier rondes twee punten behaald. Maar daarna zette ze een 
sterke eindspurt in. Door drie opeenvolgende overwinningen kwam ze toch op 
een score van uit: 5 uit 7. Ricky scoorde eveneens 5 punten. Haar 
overwinning tegen Ricky in de tweede ronde bracht de tweede plaats echter 
bij Ilona. Ricky werd dus derde, de vierde plaats ging naar Petra Vestjens met 
4 punten. 
 
Zevende divisie 
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De leerlingen van stap 1 debuteerden deze periode in de interne competitie. 
Zij werden ingedeeld in de achtste divisie, met uitzondering van één 
supertalent: Victor Tsjebanov. Hij had al aan verschillende toernooien 
deelgenomen en daarbij zoveel indruk gemaakt, dat de jeugdleiding besloot 
hem een divisie hoger in te delen. Zijn voornaamste concurrenten waren 
Jeroen Simons en Claudio Geelen. 
Victor was niet te stuiten. Hij werd zeer overtuigend kampioen door alle zes 
partijen te winnen. Jeroen speelde ook uitstekend. Hij verloor alleen tegen 
Victor, maar behaalde in de overige vijf partijen de maximale score. De 
andere spelers gaven elkaar niet zoveel toe. Claudio eindigde met een score 
van 3 uit 6 op de derde plaats. Naast Victor speelde in deze divisie nog een 
debutant: Maikel Cats. Maikel was net voor het begin van de tweede periode 
lid geworden van SV Leudal. Hij beschikte al over de nodige schaakkennis, 
zodat hij stap 1 kon overslaan. In zijn eerste periode in de interne competitie 
presteerde hij uitstekend. Met 2½ punt eindigde hij als vierde. 
 

Achtste divisie 

In deze divisie speelden acht leerlingen van stap 1. Zij maakten deze periode 

hun debuut in de interne competitie. 

De deelnemers leverden een felle strijd om de eerste plaatsen. Alexander v.d. 

Broek had een bliksemstart: de eerste drie partijen scoorde hij 100%. Maar in 

de vierde ronde stuitte hij op zijn tweelingbroer David. Deze kende alle trucs 

van zijn broer en liet zich dan ook niet overrompelen. Uiteindelijk wist David 

Alexander te verslaan. Achteraf bleek dit Alexanders enige nederlaag te zijn, 

want in het vervolg van de periode was hij weer ongenaakbaar. Met zijn score 

van 5 punten uit 6 partijen eiste hij de eerste plaats op. 

Dirk Dijkshoorn speelde zeer solide. Hij verloor slechts eenmaal, tegen 

Alexander. In de overige vijf partijen won hij driemaal en speelde tweemaal 

remise. Zo kwam hij uit op een score van 4 uit 6. David eindigde eveneens op 

4 punten en ook hij verloor slechts eenmaal. Omdat dit uitgerekend tegen Dirk 

gebeurde, ging de tweede plaats naar Dirk en werd David derde. 
Ook Oscar Freriks verloor slechts eenmaal. Omdat hij een keer vaker remise 
speelde dan Dirk en David, eindigde hij als vierde met ½ punt achterstand. 
 
 

 EREDIVISIE  EERSTE DIVISIE 
1. Ruben Hekkens 4½ uit 5 1. Hans Derks 5 uit 6 
2. Jop Teepen 3½ uit 5 2. Ireen Hendriks 5 uit 6 
3. Astrid Bremmers 3 uit 5 3. Martijn Peulen 3 uit 6 
4. Remi Mewiss 2 uit 5 4. Luc Thissen 3 uit 6 
5. Mathé Coolen 1 uit 5 5. Roy Veugen 3 uit 6 
6. René Mennen 1 uit 5 6. Dominique Geelen 2 uit 6 
 7. Lydeke van Hoesel 0 uit 6 
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 TWEEDE DIVISIE  DERDE DIVISIE 
1. Lothar Hauth 5 uit 6 1. Robert Broers 6 uit 7 
2. Benjamin Klepo 4 uit 6 2. Nick Mennen 4½ uit 7 
3. Josine Hendriks 3½ uit 6 3. Rik Janssen 4 uit 7 
4. Ruud Joosten 3 uit 6 4. Zino Leijten 3½ uit 7 
5. Roy Janssen 3 uit 6 5. Sjors v.d. Meij 3½ uit 7 
6. Marlieke Engelen 2 uit 6 6. Marijke Cortenbach 3 uit 7 
7. Kenny Ligthart ½ uit 6 7. Matthijs de Kroon 3 uit 7 
 8. Tom Crooymans ½ uit 7 
  
 VIERDE DIVISIE  VIJFDE DIVISIE 
1. Maarten Thomassen 6 uit 6 1. Joost v.d. Ven 6 uit 7 
2. Niels Willems 5 uit 6 2. Martijn Vossen 6 uit 7 
3. Michiel Hekkens 4 uit 6 3. Nando Leijten 4 uit 7 
4. Robin Nazarski 2½ uit 6 4. Joep Verschueren 3½ uit 7 
5. Frits Smeets 2½ uit 6 5. Veerle Hendriks 3 uit 7 
6. Guido Vaes 1 uit 6 6. Caressa Janssen 3 uit 7 
7. Maurits Ox 0 uit 6 7. Lotte Engelen 2 uit 7 
 8. Marco Broers 1 uit 7 
  
 ZESDE DIVISIE  ZEVENDE DIVISIE 
1. Timo Soeterik 6 uit 7 1. Victor Tsjebanov 6 uit 6 
2. Ilona Claessen 5 uit 7 2. Jeroen Simons 5 uit 6 
3. Ricky Ligthart 5 uit 7 3. Claudio Geelen 3 uit 6 
4. Petra Vestjens 4 uit 7 4. Maikel Cats 2½ uit 6 
5. Joris-Jan Kraak 3 uit 7 5. Duncan Krebbers 2 uit 6 
6. Maud v.d. Beucken 2 uit 7 6. Laurens v.d. Ven 1½ uit 6 
7. Patrick Vaes 2 uit 7 7. Colin Krebbers 1 uit 6 
8. Tim Wetjens 1 uit 7  
  
 ACHTSTE DIVISIE  
1. Alexander v.d. Broek 5 uit 6  
2. Dirk Dijkshoorn 4 uit 6  
3. David v.d. Broek 4 uit 6  
4. Oscar Freriks 3½ uit 6  
5. Roel van Oeteren 2½ uit 6  
6. Sarah Vossen 1 uit 6  
7. Maarten de Kroon 1 uit 6  
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PERIODE 3 
De derde periode werd gespeeld van 27 februari t/m 21 mei 2000. Deze 
periode waren er 63 deelnemers, verdeeld over negen divisies. 
 
Eredivisie 
Ruben Hekkens won vier partijen op rij en stelde zo de periodetitel veilig. In 
de vijfde en laatste ronde leed Ruben zijn enige nederlaag, en wel tegen Ireen 
Hendriks. Hoewel deze uitslag voor de eindstand niet meer van belang was, 
mag dit toch een uitstekende prestatie van Ireen worden genoemd. 
De strijd om de tweede plaats ging tussen Astrid Bremmers en Hans Derks. 
Zij eindigden allebei op 3 punten. Omdat Astrid de onderlinge partij had 
gewonnen, ging ook de tweede plaats naar Haelen. 
 
Eerste divisie 
Roy Veugen liet er geen twijfel over bestaan wie de sterkste was. Hij won alle 
vijf partijen en dwong daarmee promotie naar de hoogste divisie af. Mathé 
Coolen en Dominique Geelen eindigden allebei op 3 punten. Mathé had de 
onderlinge partij gewonnen, waardoor hij als tweede eindigde en hij volgend 
seizoen zijn rentree kan maken in de eredivisie. 
 
Tweede divisie 
In deze divisie werd de dienst uitgemaakt door twee spelers die op voorhand 
niet direct tot de favorieten werden gerekend: Robert Broers die net uit de 
derde divisie was gepromoveerd en Marlieke Engelen die de vorige periode 
als zesde was geëindigd. Robert won zes partijen, inclusief de belangrijke 
partij tegen Marlieke. Hij werd zo verdiend kampioen. Marlieke won vijf 
partijen en speelde remise tegen Nick Mennen. Haar score van 5½ uit 7 was 
ruim voldoende voor de tweede plaats. Lydeke van Hoesel eindigde met 4 
punten als derde. Rik Janssen en Ruud Joosten scoorden allebei drie punten. 
Rik had de onderlinge partij gewonnen en werd daarom vierde. 
 
Derde divisie 
In de derde divisie was het spannend tot en met de allerlaatste partij. Niels 
Willems en Maarten Thomassen speelden de laatste partij tegen elkaar met 
als inzet de eerste plaats. Beiden wilden perse winnen, want bij remise zou de 
eerste plaats gaan naar Sjors v.d. Meij. Het werd dan ook een lange en 
spannende partij met wisselende kansen. Maar uiteindelijk kwamen zij toch 
remise overeen, omdat beiden geen winstkansen meer zagen. Sjors zal hen 
hiervoor ongetwijfeld zeer dankbaar zijn geweest, want nu werd hij kampioen 
met een score van 5½ uit 7. Maarten werd tweede. Niels eindigde als derde 
met ½ punt achterstand. Vierde werd Zino Leijten met 50% score. 
 
Vierde divisie 
Martijn Vossen startte in de vierde divisie, waarin hij het moest opnemen 
tegen diverse spelers die veel meer schaakervaring hadden. 
Maar Martijn was hier absoluut niet van onder de indruk: na zes partijen had 
hij al vijf punten verzameld. Robin Nazarski had als eerste alle zeven partijen 
afgewerkt en zij was geëindigd op 4½ punt. Tom Crooymans en Joost v.d. 
Ven stonden op respectievelijk 4½ en 4 punten met beide nog één partij te 
spelen en Maurits Ox had 3 punten met nog twee inhaalpartijen voor de boeg. 
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Maurits deed in zijn eerste inhaalwedstrijd goede zaken door Tom te verslaan. 
Hierna moest hij aantreden tegen Martijn. Martijn trok de winst naar zich toe. 
Met de fraaie score van 6 uit 7 werd hij verdiend kampioen. Joost redde het in 
zijn laatste partij niet tegen Guido Vaes en bleef op 4 punten staan. Hierdoor 
werden Tom en Robin tweede en derde met beide 4½ uit 7. Joost en Maurits 
werden vierde en vijfde met beide slechts ½ punt achterstand op de nummers 
twee en drie. 
 
Vijfde divisie 
Timo Soeterik zette dit seizoen een formidabele reeks neer. De eerste periode 
werd hij met 100% score kampioen in de zevende divisie en vervolgens 
eindigde hij in de zesde divisie weer bovenaan. De derde periode was hij in 
de vijfde divisie opnieuw ongenaakbaar: nu werd hij kampioen met 6½ uit 7. 
Alleen Veerle Handriks wist tegen hem remise te behalen. Ricky Ligthart 
eindigde als tweede met 4½ punt, Ilona Claessen derde met ook 4½ punt. 
Joep Verschueren en Caressa Janssen werden vierde en vijfde met 4 punt. 
 
Zesde divisie 
Deze divisie bestond uit zeven spelers, onder wie één leerling van stap 1: 
Victor Tsjebanov. presteerde weer uitstekend: 4 punten uit 6 partijen. 
Maud v.d. Beucken was echter nog een maatje te groot. Zij versloeg Victor en 
won in de andere vijf partijen nog viermaal. Met haar score van 5 uit 6 werd zij 
verdiend kampioen. Jeroen Simons was de enige die Maud wist te verslaan 
en ook in de partij tegen Victor toonde hij zich de sterkste. Victor eindigde op 
4 punten. Op grond van de uitslag van hun onderlinge partij werd Jeroen 
tweede en Victor derde. De vierde plaats ging naar Patrick Vaes met ½ punt 
achterstand. 
 
Zevende divisie 
Dirk Dijkshoorn en Alexander v.d. Broek eindigden hier beide op 3½ punt. 
Weerstandspunten waren in het voordeel van Alexander, zodat hij kampioen 
werd. Duncan Krebbers en Maikel Cats eindigden beide op 3 punten. Omdat 
Duncan de onderlinge partij had gewonnen, eindigde hij als derde. 
 
Achtste divisie 
Oscar Freriks was duidelijk de sterkste. Hij stond remise toe tegen Denise 
Cats, maar de overige vier partijen won hij allemaal. David v.d. Broek kon niet 
achterblijven bij zijn broer Alexander. Hij behaalde dezelfde score (3½ uit 5) 
dankzij drie overwinningen en een remise tegen Maarten de Kroon. Deze 
score kan door de concurrentie niet meer worden geëvenaard. 
Maarten moest als laatste een inhaalpartij spelen. Deze wist hij te winnen en 
hij bracht zijn totaalscore hiermee op 3 punten, goed voor de derde plaats. De 
vierde plaats ging naar Roel van Oeteren met 2½ uit 5. 
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 EREDIVISIE  EERSTE DIVISIE 
1. Ruben Hekkens 4 uit 5 1. Roy Veugen 5 uit 5 
2. Astrid Bremmers 3 uit 5 2. Mathé Coolen 3 uit 5 
3. Hans Derks 3 uit 5 3. Dominique Geelen 3 uit 5 
4. Jop Teepen 2 uit 5 4. Martijn Peulen 2 uit 5 
5. Ireen Hendriks 2 uit 5 5. Lothar Hauth 1½ uit 5 
6. Remi Mewiss 1 uit 5 6. Benjamin Klepo ½ uit 5 
  
 TWEEDE DIVISIE  DERDE DIVISIE 
1. Robert Broers 6 uit 7 1. Sjors v.d. Meij 5½ uit 7 
2. Marlieke Engelen 5½ uit 7 2. Maarten Thomassen 5½ uit 7 
3. Lydeke van Hoesel 4 uit 7 3. Niels Willems 5 uit 7 
4. Rik Janssen 3 uit 7 4. Zino Leijten 3½ uit 7 
5. Ruud Joosten 3 uit 7 5. Matthijs de Kroon 3 uit 7 
6. Nick Mennen 2½ uit 7 6. Kenny Ligthart 3 uit 7 
7. Roy Janssen 2 uit 7 7. Michiel Hekkens 1½ uit 7 
8. Josine Hendriks 2 uit 7 8. Marijke Cortenbach 1 uit 7 
  
 VIERDE DIVISIE  VIJFDE DIVISIE 
1. Martijn Vossen 6 uit 7 1. Timo Soeterik 6½ uit 7 
2. Tom Crooymans 4½ uit 7 2. Ricky Ligthart 4½ uit 7 
3. Robin Nazarski 4½ uit 7 3. Ilona Claessen 4½ uit 7 
4. Joost v.d. Ven 4 uit 7 4. Joep Verschueren 4 uit 7 
5. Maurits Ox 4 uit 7 5. Caressa Janssen 4 uit 7 
6. Guido Vaes 3 uit 7 6. Lotte Engelen 2½ uit 7 
7. Nando Leijten 1 uit 7 7. Veerle Hendriks 2 uit 7 
8. Frits Smeets 1 uit 7 8. Marco Broers 0 uit 7 
  
 ZESDE DIVISIE  ZEVENDE DIVISIE 
1. Maud v.d. Beucken 5 uit 6 1. Alexander v.d. Broek 3½ uit 5 
2. Jeroen Simons 4 uit 6 2. Dirk Dijkshoorn 3½ uit 5 
3. Victor Tsjebanov 4 uit 6 3. Duncan Krebbers 3 uit 5 
4. Patrick Vaes 3½ uit 6 4. Maikel Cats 3 uit 5 
5. Petra Vestjens 3 uit 6 5. Laurens v.d. Ven 1 uit 5 
6. Claudio Geelen 1½ uit 6 6. Colin Krebbers 1 uit 5 
7. Tim Wetjens 0 uit 6  
  
 ACHTSTE DIVISIE  
1. Oscar Freriks 4½ uit 5  
2. David v.d. Broek 3½ uit 5  
3. Maarten de Kroon 3 uit 5  
4. Roel van Oeteren 2½ uit 5  
5. Sarah Vossen 1 uit 5  
6. Denise Cats ½ uit 5  
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JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAP 
 
Ruben Hekkens was na de tweede periode de grootste kanshebber voor het 
clubkampioenschap. Die periode had hij met een score van 4½ uit 5 glansrijk 
gewonnen. De winnaar van de eerste periode was Raoul Lemmen, de 
bekerwinnaar van de laatste drie jaar. Raoul ging zich na de eerste periode 
echter volledig concentreren op de competitie bij de senioren, waardoor hij 
niet meer voor het clubkampioenschap bij de jeugd in aanmerking kwam. 
De derde periode was Ruben opnieuw de sterkste in de eredivisie. Dit 
betekent dat 
 

 RUBEN HEKKENS JEUGDCLUBKAMPIOEN 2000 
 
is geworden. Voor het tweede jaar op rij is hij duidelijk de sterkste speler van 
de interne jeugdcompetitie. Met twee periodetitels en een fraaie score van 11 
uit 15 heeft hij dit opnieuw zeer overtuigend aangetoond. 
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BEKERCOMPETITIE JEUGD (HANS KIVITS-CUP) 
 
De bekercompetitie werd inmiddels voor de vijfde maal georganiseerd. Op 2 
dagen namen 42 jeugdschakers deel, ongeveer evenveel als bij de eerste drie 
edities. Alleen het voorgaande seizoen waren er beduidend meer deelnemers. 
Op 13 februari werd de voorronde gespeeld volgens het "Amsterdams 
systeem". Er werden 3 rondes gespeeld van elk 3 partijen. De bedenktijd was 7 
min. per persoon per partij. Degenen die bij de voorronde de hoogste score 
hadden behaald, speelden op zondag 20 februari 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 
De winnaar van de afgelopen twee jaar, Raoul Lemmen won de voorronde 
met de maximale score van 9 punten. Clubkampioen Ruben Hekkens werd 
tweede met 8 punten. Remi Mewiss, Mathé Coolen en Benjamin Klepo 
behaalden dezelfde score (7 punten). 
Van de grote groep spelers met 6 punten eindigden Jop Teepen, Astrid 
Bremmers en Dominique Geelen het hoogst. Zij plaatsten zich als nummers 6 
t/m 8 voor de finale. Het bovenste deel van het klassement van de voorronde 
zag er als volgt uit: 
 
Plaats Score  Plaats Score 

1 Raoul Lemmen 9  13 Martijn Peulen 5,5 

2 Ruben Hekkens 8  14 Frits Smeets 5 

3 Remi Mewiss 7  15 Ireen Hendriks 5 

4 Mathé Coolen 7  16 Niels Willems 5 

5 Benjamin Klepo 7  17 Ruud Joosten 5 

6 Jop Teepen 6  18 Marlieke Engelen 5 

7 Astrid Bremmers 6  19 Nando Leijten 5 

8 Dominique Geelen 6  20 Timo Soeterik 5 

9 Roy Veugen 6  21 Jeroen Simons 5 

10 Hans Derks 6  22 Rik Janssen 5 

11 Lothar Hauth 6  23 Josine Hendriks 5 

12 Martijn Vossen 6  24 Maarten Thomassen 4,5 
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Finale 
Net als de afgelopen twee jaar was Raoul Lemmen de sterkste. Raoul won 6 
van de 7 partijen. Alleen Benjamin Klepo wist hem een punt afhandig te 
maken. 
Hieronder zijn de nummers 1 t/m 3 van alle poules gegeven. 
 
Uitslagen finale Hans Kivits-Cup 
 
 Poule A Score   Poule B   (*) Score 
1. Raoul Lemmen 6 uit 7  1. Hans Derks 5 uit 5 
2. Ruben Hekkens 5 uit 7  2. Ireen Hendriks 3 uit 5 
3. Astrid Bremmers 5 uit 7  2. Roy Veugen 3 uit 5 
    2. Frits Smeets 3 uit 5 
       
 Poule C    Poule D  
1. Rik Janssen 6 uit 7  1. Lydeke van Hoesel 5 uit 5 
2. Ruud Joosten 5 uit 7  2. Maarten Thomassen 4 uit 5 
3. Niels Willems 4½ uit 7  3. Joost v.d. Ven 3 uit 5 
       
 Poule E    Poule F  
1. Zino Leijten 7 uit 7  1. Tim Wetjens 4 uit 5 
2. Joep Verschueren 5 uit 7  2. Guido Vaes 4 uit 5 
3. Patrick Vaes 5 uit 7  3. Tom Crooijmans 3 uit 5 
 

(*) Ireen, Roy en Frits delen de tweede plaats. Resultaten onderlinge 
wedstrijden en weerstandspunten waren gelijk. Er zijn geen 
beslissingswedstrijden gespeeld. 
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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 om 
deze prestigieuze trofee te kunnen winnen is dat men alle drie de periodes 
heeft meegespeeld. 
Na de tweede periode zag de top-vier er als volgt uit: 
1. Maarten Thomassen 92,31% 3. Niels Willems    91,67% 
2. Timo Soeterik 92,31% 4. Martijn Vossen  84,62% 
De derde periode was de tegenstand dus beduidend zwaarder. Maar deze 
vier spelers bleven ook de laatste periode uitstekend presteren. Zij scoorden 
alle vier zo hoog dat niemand van de achtervolgers erin slaagde zich tussen 
hen te voegen. Maarten scoorde 5½ uit 7, wat zeker voldoende zou kunnen 
zijn om de eerste plaats te behouden. Maar Timo scoorde deze periode nog 
beter: 6½ uit 7. Met de fantastische totaalscore van 18½ uit 20 (92,5%) werd 
 
 Timo Soeterik winnaar Theo Daamen-trofee 2000 
 
Ook Martijn en Niels wisselden van plaats. Niels presteerde uitstekend met 5 
uit 7, maar Martijn ging hem met 6 uit 7 in de derde periode net voorbij. 
Hieronder is het bovenste deel van eindklassement gegeven. 
 
 Nr. Naam Woonplaats Punten Score [%] 
 1. Timo Soeterik Haelen 18½ uit 20 92,50 
 2. Maarten Thomassen Haelen 17½ uit 20 87,50 
 3. Martijn Vossen Haelen 17  uit 20 85,00 
 4. Niels Willems Horn 16  uit 19 84,21 
 5. Roy Veugen Roggel 14  uit 18 77,78 
 6. Robert Broers Heythuysen 15½ uit 21 73,81 
 7. Ruben Hekkens Haelen 11  uit 15 73,33 
 8. Jeroen Simons Heythuysen 13  uit 18 72,22 
 9. Joost v.d. Ven Horn 15  uit 21 71,43 
 10. Robin Nazarski Baexem 14  uit 20 70,00 
 11. Ricky Ligthart Haelen 14  uit 20 70,00 
 12. Jop Teepen Neer 11½ uit 17 67,65 
 13. Sjors v.d. Meij Horn 14  uit 21 66,67 
 14. Hans Derks Heythuysen 12  uit 18 66,67 
 15. Lothar Hauth Maasbree 12  uit 18 66,67 
 16. Ilona Claessen Horn 13  uit 20 65,00 
 17. Astrid Bremmers Haelen  9½ uit 15 63,33 
 18. Matthijs de Kroon Heythuysen 13  uit 21 61,90 
 
Vanaf de tweede periode meegespeeld: 
 53. Victor Tsjebanov Heythuysen 10  uit 12 83,33 
 54. Alexander v.d. Broek Heythuysen 8½ uit 11 77,27 
 55. Oscar Freriks Haelen  8  uit 11 72,73 
 56. Dirk Dijkshoorn Nunhem  7½ uit 11 68,18 
 57. David v.d. Broek Heythuysen  7½ uit 11 68,18 
 58. Maikel Cats Haelen  5½ uit 11 50,00 
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SCHAAK EXAMENS 
 

Op zondagmorgen 4 juni 2000 werd het schaakseizoen 1999 - 2000 voor de 
jeugd te Aldenghoor afgesloten. Niet alleen prijzen werden er uitgereikt, maar 
ook de diploma's van de examens werden overhandigd. Een jaar lang hadden 
de jeugdschakers niet alleen diverse partijen gespeeld, maar tevens instructie 
gevolgd. Nu konden ze kennis bewijzen. De geslaagden: 
 
STAP 1 
Cum laude: Alexander v.d. Broek (Heythuysen), David v.d. Broek  
(Heythuysen), Denise Cats (Haelen), Oscar Freriks (Haelen), 
Colin Krebbers (Haelen), Victor Tsjebanov (Heythuysen). 
Overige geslaagden: Dirk Dijkshoorn (Nunhem), Maarten de Kroon 
(Heythuysen), Roel van Oeteren (Nunhem). 
 
STAP 2 
Cum laude: Ilona Claessen (Horn), Lothar Hauth (Maasbree), Caressa 
Janssen (Nunhem), Sjors v.d. Meij (Horn), Niels Willems (Horn). 
Overige geslaagden: Maikel Cats (Haelen), Tom Crooijmans (Helden), Michiel 
Hekkens (Haelen), Nando Leijten (Horn), Robin Nazarski (Baexem), Guido 
Vaes (Haelen), Joost v.d. Ven (Horn), Petra Vestjens (Baexem), Martijn 
Vossen (Haelen), Marco Broers (Heythuysen), Jeroen Simons (Heythuysen), 
Timo Soeterik (Haelen), Patrick Vaes (Haelen), Laurens v.d. Ven (Horn), Tim 
Wetjens (Haelen), Weis Helali (Heythuysen). 
 
STAP 2A 
Cum laude: Ron Veugen (Roggel), Maud v.d. Beucken (Haelen). 
Overige geslaagden: Rik Janssen (Heythuysen), Benjamin Klepo (Roggel), 
Zino Leijten (Horn), Kenny Ligthart (Haelen), Remi Mewiss (Heythuysen), Frits 
Smeets (Haelen), Robert Broers (Heythuysen), Lotte Engelen (Haelen), 
Veerle Hendriks (Haelen), Duncan Krebbers (Haelen), Maarten Thomassen 
(Haelen), Joep Verschueren (Heythuysen). 
 
STAP 3A 
Cum laude: Hans Derks (Heythuysen), Dominique Geelen (Haelen), Jop 
Teepen (Neer), Marlieke Engelen (Haelen). 
Overige geslaagden: Ruud Joosten (Haelen), Martijn Peulen (Haelen), Roy 
Janssen (Nunhem), Matthijs de Kroon (Heythuysen). 
 
STAP 4 
Cum laude: Ruben Hekkens (Haelen). 
Overige geslaagden: Mathé Coolen (Heythuysen), Ireen Hendriks (Haelen). 
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PROVINCIALE SCHAAKDAG. 
 

Zaterdagmiddag 4 september 2000 hield onze vereniging een open dag in 
Trefcentrum Aldenghoor te Haelen. In de grote Kasteelzaal werden voor 
geïnteresseerden diverse schaakactiviteiten georganiseerd.  
Het zag er zeer smaakvol uit met de diverse schaakcomputers, buitenlandse 
schaakspellen, informatieboekjes, schaakboeken, SVL-plakboeken, SVL-
vlaggetjes e.d. 
Belangstelling was er vooral voor de schaakcomputers, die onophoudelijk 
bezet waren. 
Veel bewondering ging er ook uit naar de prachtige schaakspellen afkomstig 
uit China, Rusland, Polen en Hongarije, die diverse van onze leden die 
middag hadden afgestaan.  
Natuurlijk was er ook een schaakopdracht, waaraan een leuke prijs was 
verbonden. Slimmeriken lieten dit door de computer uitwerken... Na loting 
kwam de prijs terecht bij Mathé Coolen. 
Enkele ouders informeerden naar de jeugdopleiding en dat resulteerde enkele 
weken later in enkele nieuwe "jeugdleden". 
 
Zestien jeugdschakers namen deel aan een snelschaaktoernooi, waarbij ze 
werden ingedeeld in drie poules op volgorde van speelsterkte. 
 

Poule A 
In deze poule, die uit 6 spelers werd Raoul Lemmen kampioen met 100% 
score. Ruben Hekkens werd tweede met 4 punten. Ireen Hendriks en Arno 
van Heijster eindigden allebei op 2½ punt. Omdat zij in de onderlinge 
wedstrijd remise hadden gespeeld en ook de weerstandspunten exact gelijk 
waren, kregen zij allebei een medaille voor de derde plaats. 
 
Poule B 
Deze poule bestond uit 5 spelers. Hans Derks stak met kop en schouders 
boven de anderen uit: hij won alle vier de partijen. De strijd om de plaatsen 
twee en drie was veel spannender. Marijke Cortenbach, die een week eerder 
bij het NK Snelschaak tweede was geworden bij de meisjes t/m 12 jaar, moest 
de strijd aanbinden met het grootste talent van SV Leudal van dat moment: 
Michiel Hekkens. Ze behaalden allebei twee punten uit vier partijen. Omdat 
Marijke de onderlinge partij had gewonnen, was de tweede plaats voor haar. 
Opmerkelijk is dat Hans en Marijke vorig jaar bij dit toernooi ook als eerste en 
tweede eindigden, toen in poule C. 
 
Poule C 
Deze poule bestond uit 5 spelers die zeer aan elkaar gewaagd waren. Martijn 
Vossen eiste uiteindelijk de eerste plaats voor zich op met drie punten uit vier 
partijen. Lotte Engelen, Timo Soeterik en Veerle Hendriks eindigde alle drie 
op 2 punten. Op grond van de weerstandspunten werd Veerle als tweede 
aangewezen en Lotte als derde. Veerle was de enige die Martijn wist te 
verslaan. Dit was ook de reden dat zij meer weerstandspunten scoorde dan 
haar concurrenten. 
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KERSTSCHAAK 
 
Op dinsdag 28 december 1999 werd in de Roffert het traditionele 
kerstschaaktoernooi gehouden voor de senioren en de oudere jeugdspelers. 
15 personen verdeeld over 2 poules (een poule van acht en een poule van 
zeven) 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. 
 
Wat op viel was de geringe belangstelling dit jaar t.o.v. de 22 personen in 
1998. Dit mede te wijten aan het feit dat er dit jaar geen jeugdleden van de 
zondagmorgen aanwezig waren. 
 
Na de voorrondes speelden nummer 1 tegen elkaar evenals de nummer 2 etc. 
om uiteindelijk de eindstand te bepalen.. 
 
Na het spelen van de beslissingswedstrijden kon de volgende eindstand 
worden opgemaakt. 
 
1. Jac Duijf 
2. Theo Schoone 
3. Arthur Hendrickx 
4. Iwan Sentjens 
5. Coen Oosse 
6. Loek Schoenmakers  
7. Peter Metsemakers 
8. Flip Werter 
9. Lei Silkens 
10. Hans van der Vliet 
11. John Steuten 
12. Theo Geenen 
13. Wouter Smeets 
14. Robert Stultiëns 
 
Sjra Stals heeft de beslissingswedstrijd niet gespeeld en is eerder vertrokken. 
 
Iedereen kwam aan de beurt om een prijs uit te zoeken en kon dan ook 
tevreden huiswaarts gaan. 
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WAFELSCHAAK 
 
Op woensdag 29 december 1999 vond ter afsluiting van het kalenderjaar 
weer de traditionele Wafelschaakavond plaats. 
Zoals gebruikelijk kon de jeugd deelnemen aan een simultaanseance. Er 
waren twee simultaangevers: Alwin van Nieuwenborg kwam speciaal voor 
deze gelegenheid over uit Den Haag. Alwin heeft bij de verenigingen uit 
Tegelen en Venlo uitstekende resultaten behaald, zowel individueel als in 
teamverband. De tweede simultaangever was Ivan Utama, een van de 
sterkste schakers die onze eigen vereniging heeft voortgebracht. Ivan was in 
1988 de eerste winnaar van de Theo Daamen-trofee en hij werd viermaal 
clubkampioen bij de jeugd (1989 t/m 1992). In 1992 scoorde hij zelfs “de 
dubbel” want hij werd toen ook clubkampioen bij de senioren. Na dat jaar 
werd hij lid van ‟t Pionneke om zijn schaaktalent verder te ontwikkelen. 
In vergelijking met de afgelopen twee jaar viel de opkomst deze keer wat 
tegen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat verschillende oudere 
jeugdschakers bij de senioren meespeelden in een andere simultaan. Aan de 
simultaanseances voor de jeugd namen 28 schakers deel: 21 jeugdleden van 
SV Leudal, 4 introducés en 3 ouders. 
 
Uitslagen 
Alwin nam het op tegen 12 tegenstanders. Zij ontdekten al snel hoe sterk hij 
speelt, want de meeste partijen werden reeds in een vroeg stadium beslist. 
Toch was er een jeugdschaker die hem wist te verslaan: Jop Teepen bewees 
dat hij niet voor niets naar de eredivisie was gepromoveerd. Hij veroverde 
vroeg in de partij Alwins dame en gaf deze niet meer af. Enkele zetten later 
haalde hij het punt binnen. 
Maurice Joosten uit Beesel leverde ook een uitstekende prestatie. Maurice, 
neef van jeugdlid Ruud, nam deel als introducé. Na een lange, taaie strijd 
dwong hij Alwin remise af. 
Behalve Jop en Maurice was er niemand die het Alwin echt moeilijk kon 
maken. De overige 10 partijen wist hij dan ook snel te winnen. Zijn score 
kwam daarmee op 10½ uit 12, ofwel 87,5%. Dit is een “normale” score voor 
een simultaangever. 
Ivan speelde tegen 16 tegenstanders en had het dus iets zwaarder dan Alwin. 
Toch leed hij geen enkele nederlaag. Wel stond hij viermaal remise toe. En 
van deze vier partijen had hij er twee op de lange duur wel kunnen winnen. 
Maar Ivan besloot niet tot het uiterste te gaan en gaf deze beide 
jeugdschakers, die hem uitstekend partij hadden geboden, een welverdiende 
remise. Een sportief gebaar! De vier spelers die remise behaalden waren: Luc 
Thissen, Maud v.d. Beucken, Marijke Cortenbach en Remi Mewiss. 
Ivan behaalde in 16 partijen 14 punten en kwam zo op dezelfde score als 
Alwin, nl. 87,5%. 
. 
Seniorleden en jeugdspelers die de basisschool hadden verlaten, mochten 
deelnemen aan een schaaksimultaan, die werd gehouden in de vijverzaal van 
Trefcentrum Aldenghoor terwijl ook hun familieleden en kennissen van harte 
welkom waren.  
Aanvankelijk zag het er naar uit, dat de simultaangever Eduard Coenen - 
uitkomend voor team 1 van 't Pionneke uit Roermond - het zou moeten 
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opnemen tegen een handvol tegenstanders, want maar een paar schakers 
hadden zich opgegeven. Maar totaal onverwachts stroomde het zaaltje vol. Er 
moest met tafels en stoelen worden gesleept en toen men begon, kon er ook 
echt geen speler meer bij.  
De spanning steeg met de ronde, want niemand wilde capituleren. Het zag er 
naar uit, dat de steeds goed gehumeurde Eduard al zijn partijen in zijn 
voordeel zou beëindigen, maar bij hem sloeg laat op de avond de 
vermoeidheid toe. En zo werden de eerste remises genoteerd: Coen Oosse, 
Arthur Hendrickx, Peter Steuten. En de gevechten gingen verder. Uiteindelijk 
konden de volhouders: Peter Sonnemans, Leon van Duren en Raoul Lemmen 
ook remise noteren. Voor dit zestal was er een lekker wijntje; een fles rode 
Buzet. 
 
 

PAASSCHAAK 
 
Deze avond wordt normaal gesproken georganiseerd door de wedstrijdleider 
maar door "drukke" werkzaamheden moest Iwan overwerken en werd de 
indeling overgenomen door Arthur terwijl Flip de tafels en borden op de juiste 
wijze opstelde. 
 
Zoals in het vorige jaarboekje al aangekondigd werd dit jaar het dubbelschaak 
gehouden waarbij de tafels en borden in een grote kring staan met evenveel 
spelers in de binnenring als in de buitenring. De 16 spelers speelden steeds 2 
partijen gelijktijdig, een met wit en een met zwart tegen twee verschillende 
tegenstanders. Nadat de eerste ronde was afgelopen schoof de buitenring 
twee plaatsen op zodat iedereen weer twee andere tegenstanders had. 
 
Tijdens de partijen kon iedereen genieten van de diverse chocolade eitjes en 
hardgekookte eieren. Uiteindelijk wist de binnenring het te winnen met 17-15 
ondanks het feit dat de drie spelers Arthur, Loek en Peter Me., die als enige 
alle vier de partijen wonnen, in de buitenring zaten. 
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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 
1999 Ruben Hekkens Haelen 
2000 Ruben Hekkens Haelen 
 

WINNAARS HANS KIVITS CUP 
 

1996 Jeroen Rikken Heibloem 
1997 Lars de Haas Haelen 
1998 Raoul Lemmen Heythuysen 
1999 Raoul Lemmen Heythuysen 
2000 Raoul Lemmen Heythuysen 
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JEUGDKAMPIOENEN AVOND COMPETITIE 
 
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  
1999 Niet gespeeld  
2000 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 Angelique Verlaan Heythuysen 
1999 Remi Mewiss Heythuysen 
2000 Timo Soeterik Haelen 
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CLUBKAMPIOENEN / WINNAARS S.B. TROFEE 
 
1977 Renger Koldijk Haelen 
1978 Peter Maassen Heythuysen 
1979 Timo Elbers Grubbenvorst 
1980 Timo Elbers Grubbenvorst 
1981 Antoon Peeters Haelen 
1982 niet uitgereikt  
1983 Jan Roumen Haelen 
1984 Peter Metsemakers Neer 
1985 Peter Metsemakers Neer 
1986 Peter Metsemakers Neer 

1987 Sjra Stals Leveroy 
1988 Jan Roumen Haelen 
1989 Peter Metsemakers Neer 
1990 Simon Boonen Haelen 
1991 Hans Kivits Heibloem 
1992 Ivan Utama Haelen 
1993 Jack Duijf Heibloem 
1994  Arthur Hendrickx Heythuysen 
1995 Arthur Hendrickx Heythuysen 
1996 Arthur Hendrickx Heythuysen 
1997 Arthur Hendrickx Heythuysen 
1998 Hans Kivits Heibloem 
1999 Jack Duijf Heibloem 
2000 Arthur Hendrickx Heythuysen 
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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 
1999 Arthur Hendrickx Heythuysen 
2000 Arthur Hendrickx Heythuysen 
 

  

Giel Korsten 
trofee 
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WINNAARS FONS PEETERS TROFEE 
 
(hoogste score in procenten uitgedrukt) 
 
1988 Ruud Severins Neer 
1989 Hans Kivits Heibloem 
1990 Jo Linssen Haelen 
1991 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 
1999 Arthur Hendrickx Heythuysen 
2000 Jack Duijf Heibloem 
 

BEKERWINNAARS / KAMPIOENEN J. P. 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 
1999 Jack Duijf Heibloem 
2000 Arthur Hendrickx Heythuysen 
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PERSOONLIJKE MIDDEN-LIMBURGSE 
JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 

 
Aan deze kampioenschappen die tevens gelden als voorronde voor de 
Limburgse kampioenschappen, die ieder jaar in de kerstvakantie worden 
gehouden, deden maar liefst 66 jeugdschakers van Leudal (L), De Driesprong 
(D), Ultimo Vero (V) en 't Pionneke (P) mee. De C en D categorie speelden op 
zondagmorgen 24 oktober en op zondag 31 oktober. De E en F alleen op de 
31e. 
 
Categorie C. 
In de C categorie (tot 14 jaar) stond Ruben Hekkens (Leudal) al snel aan kop 
en met twee remises in de 6e en 7e ronde stelde hij zijn kampioenschap veilig: 

1. Ruben Hekkens L  6 10. Niels Willems L  3  
2. Thijs Sevriens V  5 11. Daan Wissing P  3 
3. Roy Veugen L  5 12. Matthijs de Kroon L  3 
4. Remi Mewiss L  5 13. Angelique v.d. Heuvel P  2,5 
5. Rik Janssen L  4,5 14. Caressa Janssen L  2 
6. Vincent Kleinstra V  4 15. Josine Hendriks L  2 
7. René Mennen L  4 16. Jop Teepen L  1 
8. Boris Roch V  4 17. Robbert Geelen D  0 
9. Hans Derks L  4 

Categorie D. 
Deze categorie was ongemeen spannend (na bijna iedere ronde een andere 
koploper.) Uiteindelijk eindigden Jeroen Meeuws ('t Pionneke) en Ireen 
Hendriks (Leudal) op een gedeeld eerste plaats. Na een beslissingswedstrijd 
van 10 minuten p.p.p.p werd Jeroen Kampioen. Ireen werd meisjeskampioen. 
 
1. Jeroen Meeuws P  7,5 13. Prahlada Belle P  5 
2. Ireen Hendriks P  7,5 14. Jet Smeets P  5 
3. Mathé Coolen L  7 15. Robin Nazarski L  4,5 
4. Roel van Buul D  6 16. Zino Leijten L  4,5 
5. Daan Stapelbroek D  6 17. Joran van Kampen V  4,5 
6. Kenny Ligthart L  6 18. Marlieke Engelen L  4 
7. Lothar Hauth L  6 19. Petra Vestjens L  4 
8. Robert Broers L  6 20. Frits Smeets L  3 
9. Nick Mennen L  5,5 21. Tom Stigter P  3 
10. Joost v.d. Ven L  5,5 22. Masha Bovend'Eerdt D  2 
11. Louis Essers D  5 23. Rick Leijssen D  2 
12. Roy Janssen L  5 
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Categorie E. 
De favorieten waren Joost Stapelbroek (2e vorig jaar) en Joep Verschueren 
(kampioen van de F vorig jaar). Joost wist zijn favorietenrol volledig waar te 
maken want hij won maar liefst 9 partijen en verloor alleen van Bob Stigter 
(6e) en werd daarmee kampioen. Meisjeskampioen werd Veerle Hendriks. 
 
1. Joost Stapelbroek D 10,5 12. Michiel Hekkens L  5 
2. Joep Verschueren L  8 13. Joris-Jan Kraak L  5 
3. Maarten Thomassen L  7 14. Marco Broers L  5 
4. Martijn Vossen L  6,5 15. Lotte Engelen L  4,5 
5. Nando Leijten L  6 16. Brian Papen V  4,5 
6. Bob Stigter P  6 17. Tim Wetjens L  4 
7. Timo Soeterik L  5,5 18. Duncan Krebbers L  4 
8. Veerle Hendriks L  5,5 19. Dennis Cörvers V  4 
9. Maud v.d. Beucken L  5,5 20. Koen Bovend'Eerdt D  2 
10. Victor Tjebanov L  5,5 21. Jeroen Leijssen D  2 
11. Floris Peeters V  5 
 
Categorie F. 
Voor het eerst was er een aparte F-categorie ( t/m 7 jaar ) met vijf 
deelnemers. Zij speelden een dubbelrondige competitie van in totaal 8 
partijen, een keer met wit en een keer met zwart tegen dezelfde 
tegenstanders. 
Al snel werd duidelijk dat Ron Maessen (Ultimo Vero, Echt) de sterkste speler 
was, alleen Koen Stigter ('t Pionneke, Roermond) wist hem op remise te 
houden, de andere partijen werden "simpel" gewonnen. Leudal speler Ricky 
Ligthart werd knap 2e. Voor Alexander en David v.d. Broek (Leudal)  die pas 
enkele schaaklessen hebben gehad was dit hun eerste wedstrijdervaring. 
 
1. Ron Maessen 7,5 pt 4. Alexander v.d Broek 2 pt 
2. Ricky Ligthart 5,0 pt 5.David v.d Broek 1 pt 
3. Koen Stigter 4,5 pt 
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PERSOONLIJKE LIMBURGSE 
JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 

 

Deze kampioenschappen werden dit seizoen tijdens de kerstvakantie in 
Brunssum gehouden. 
 
Categorie A. 
In de A Categorie waren geen deelnemers van SV Leudal. Joost Heltzel van 
het Pionneke werd eerste. 
 
Categorie B. 
In de B categorie deed Raoul Lemmen mee, zij speelden 7 partijen van 2 uur 
p.p.p.p. Raoul kwam in aantal partijen goed te staan maar wist het vaak net 
niet af te maken waardoor hij uiteindelijk als gedeeld 11e eindigde met 3 
punten. Thomas Sevriens uit Echt werd hier eerste. 
 
Categorie C. 
In de C categorie deden Hans Derks, Roy Veugen en Josine Hendriks mee, 
zij speelden 9 ronden Zwitsers. Hans behaalde een gedeeld 4 t/m 7e plaats 
met 5 pt. Roy werd 12e met 3 pt. Josine behaalde de gedeeld 13/14e plaats 
maar werd hierdoor wel 1e bij de meisjes en daarmee kampioen. Stefan 
Spronkmans uit Stein werd hier kampioen. 
 
Categorie D. 
In de D categorie speelden Mathé Coolen, Ireen Hendriks en Kenny Ligthart 
mee. Mathé had lange tijd zicht op een plaats bij de eerste drie maar eindigde 
uiteindelijk als vierde met 12,5 pt. uit 17. Ireen speelde ook steeds in de 
subtop en werd 10e met 8 pt. en daarmee tevens meisjeskampioen. Kenny 
had het iets moeilijker en werd uiteindelijk 15e met 5,5 pt. Mart Nabuurs uit 
Venlo werd hier kampioen. 
 
Categorie E. 
In de E categorie speelden Martijn Vossen, Nando Leijten, Joep Verschueren, 
Veerle Hendriks en Maud v.d. Beucken mee. Martijn liet meteen zien dat hij bij 
de kanshebbers hoorde maar kwam uiteindelijk een half puntje te kort voor de 
derde plaats, 4e met 13 pt. Nando deed weinig voor hem onder en werd 5e 

met 12,5 pt. Joep werd gedeelde 7/8e met 10,5 pt. Veerle werd gedeeld 
12/13e samen met Fanny Vuyk. De onderlinge partij moest uitmaken wie 
meisjeskampioen werd. Veerle had de partij gewonnen en was daarmee de 
kampioen. Egbert Clevers uit Velden was hier duidelijk een maatje te groot en 
werd kampioen met 16,5 pt uit 17. 
 
Categorie F. 
In de F categorie nam Ricky Ligthart het op tegen 7 andere tegenstanders, die 
hij elk een keer met wit en een keer met zwart bestreed. Een 
beslissingsmatch moest uitmaken of Ricky 2e of 3e werd. Ricky won en werd 
dus 2e. Ron Maessen uit Echt werd hier kampioen. 
 
Een uitgebreid verslag met foto's en volledige eindstanden staan in Schakend 
Limburg van januari 2000 en februari 2000. Een fotograaf van dagblad De 
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Limburger had Martijn gedurende een van zijn partijen nauwgezet in de gaten 
gehouden en daar een fraaie fotoreeks van gemaakt die ook in het genoemde 
dag blad vlak na het kampioenschap werd gepubliceerd. 
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LIMBURGSE JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
 
Categorie A/B. 
Deze competitie voor jeugdspelers van 15 tot 18 jaar werd op twee zondagen 
gespeeld waarbij ieder team per zondag minimaal een en maximaal twee 
wedstrijden speelde. 
Op de 1e wedstrijddag , 23 januari 2000, ging het team, bestaande uit Coen 
Oosse, Raoul Lemmen, Joop Beurskens en Wouter Smeets naar Stein. In de 
1e wedstrijd speelde Leudal tegen Blerick die nipt met 2,5-1,5 werd verloren. 
Hier had meer in gezeten!! De 2e wedstrijd werd simpel met 4-0 gewonnen 
van Tegelen. De 2e wedstrijddag werd op 9 april gehouden bij Leudal zelf, 
waar Leudal alleen nog tegen Voerendaal hoefde aan te treden, waarbij een 
gelijk spel voldoende was om de 2e plaats te behouden. Het team bestaande 
uit Coen, Ruben Hekkens, Astrid Bremmers en Wouter slaagde hier vrij 
simpel in doordat Coen en Ruben al vrij snel hun partijen wonnen. 
 
Categorie C. 
Voor deze competitie hadden zich maar drie team aangemeld, nl.: 
Voerendaal, Leudal en DJC. 
Besloten werd een dubbelrondige competitie te houden. De 1e wedstrijddag 
werd op 16 januari bij Leudal gehouden. Het team bestaande uit Ruben, Jop 
Teepen, Hans Derks en Roy Veugen verloor met 3-1 van DJC. Alleen Hans 
won. Daarna werd er met 4-0 gewonnen van Voerendaal. 
De 2e wedstrijddag werd op 23 januari te Stein gehouden, waar Benjamin 
Klepo i.p.v. Ruben meespeelde. Doordat DJC al snel met 4-0 won van 
Voerendaal was Leudal al zeker van de 2e plaats, mede door het enige 
tegenpunt dat DJC incasseerde in de partij tegen Hans. De motivatie om te 
winnen was bij Leudal hierdoor al snel gezakt en er werd al snel met 
tweemaal 4-0 verloren. 
 
Eindstand A/B  Eindstand C 
 MP - BP  MP-BP 
1. Blerick 6,0 - 10,0 1. DJC 8,0 - 15  
2. Leudal 3,0 - 6,5 2. Leudal 2,0 -  5 
3. Voerendaal 3,0 - 5,5 3. Voerendaal 2,0 - 4,0 
4. Tegelen 0,0 - 2,0 

Categorie D. 
De competitie werd traditiegetrouw in ons eigen jeugdclublokaal gehouden op 
zondag 9 april. 
Het aantal teams in de D-categorie was ten opzichte van vorig seizoen 
drastisch gedaald, van 15 naar 7 teams, de strijd was er echter niet minder 
spannend om doordat bijna alle teams aan elkaar gewaagd waren. 
Leudal 1 (Mathé Coolen, Lothar Hauth, Roy Janssen, Ruud Joosten), Leudal 
2 (Robert Broers, Nick Mennen, Kenny Ligthart, Zino Leijten), Leudal 3 (Tom 
Crooymans, Robin Nazarski, Frits Smeets, Petra Vestjens) zouden er in ieder 
geval hard voor moeten vechten om ieder half of heel puntje binnen te slepen. 
Zino verdient een extra pluim, als enige speler wist hij al zijn partijen te 
winnen. 
De grote vraag was of het team van DJC voor de derde maal achter elkaar 
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kampioen zou worden. Het team van de Driesprong toonde zich echter het 
sterkste en wist net voor Venlo (2e) en Voerendaal(3e) kampioen te worden. 
 
Categorie E. 
In de E categorie nam het aantal teams ten opzichte van vorig jaar met twee 
af zodat vijf teams in een dubbelrondige competitie om de titel streden.  
Leudal 1 (Maarten Thomassen, Michiel Hekkens, Nando Leijten, Joep 
Verschueren), Leudal 2 (Timo Soeterik, Marco Broers, Ricky Ligthart, Victor 
Tjebanov) en Leudal 3 (Claudio Geelen, Tim Wetjens, Dirk Dijkshoorn, David 
en Alexander v.d. Broek) probeerden voor de 6e achtereenvolgende keer het 
kampioenschap naar SV Leudal te halen. 
Na de eerste helft stonden DJC en Leudal 2 samen aan kop. In de tweede 
helft liet DJC alleen een steekje vallen tegen Leudal 2 maar wist alle overige 
wedstrijden te winnen en werd daarmee kampioen. 
 
Eindstand D:  Eindstand E 
 MP - BP  MP - BP 
1. De Driesprong 11 - 17,0 1. DJC 12 - 23,0 
2. Venlo   9 - 16,0 2. Leudal 2 11 - 20,5 
3. Voerendaal   9 - 15,5 3. Leudal 1 11 - 19,0 
4. DJC   5 - 12,0 4. Fianchetto   4 - 11,5 
5. Leudal 2   5 - 11,5 5. Leudal 3   2 -   6,0 
6. Leudal 1   3 -   9,0 
7. Leudal 3   0 -   3,0 
 
 

JEUGD GRAND PRIX 
 
Er deden 10 jeugdleden mee aan een of meer grand-prix toernooien (met 
tussen de haakjes de plaats in de eindstand), nl.: 
In de E-categorie: Martijn Vossen(3), Victor Tjebanov(12), Oscar 

Freriks(40) 
In de D-categorie: Frits Smeets(30), Marijke Cortenbach(34), Mathé 

Coolen(40), Robin Nazarski(54) 
In de C-categorie: Roy Veugen(10), Benjamin Klepo(32) 
In de A/B categorie: Raoul Lemmen(13) 
 
Martijn wist door drie derde plaatsen en een vierde plaats de fraaie derde 
plaats in de eindrangschikking van de E-categorie te behalen en ontvangt 
hiervoor een extra prijs. 
Ook Victor verdient een extra vermelding, hoewel pas in de loop van het 
afgelopen seizoen begonnen met schaken bij SV Leudal wist hij in de GP 
toernooien steeds bij de besten te eindigen 
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SCHAKEN TE MIERLO 
 
Dit seizoen nam SV Leudal met 3 teams deel aan het 22e internationale 
jeugdschaaktoernooi in het Brabantse dorp Mierlo. SV Leudal had 2 teams in 
de leeftijdscategorie 11/12-jarigen en 1 team in de categorie 10-jarigen. Ieder 
team bestond uit 4 of 5 jeugdleden en elk teamlid speelde die dag tussen de 5 
en 7 partijen van 20 minuten per persoon per partij. 
 
Het 1e D- team bestond uit Mathé Coolen, Remi Mewiss, Hans Derks en Roy 
Veugen. Het team had een zeer goede start met een 4-0 overwinning in de 1e 
ronde maar daarna moesten de puntjes bij elkaar gesprokkeld worden totdat 
er in de laatste ronde weer met 4-0 werd gewonnen wat leidde tot de 16e 
plaats in de eindstand (33 teams). Hans werd topscorer van het team. 
 
Het 2e D-team met Benjamin Klepo, Marijke Cortenbach, Ruud Joosten en 
Kenny Ligthart, begon niet zo goed maar wist daarna bijna iedere ronde 
punten te scoren wat resulteerde in een 21e plaats. Ruud werd topscorer v/h 
team. 
 
Het E-team bestond uit 5 personen, Martijn Vossen, Maarten Thomassen, 
Robin Nazarski, Petra Vestjens  en Sjors v/d Meij. Het team begon met een 
4-0 overwinning (iedere ronde was een teamspeler vrij) maar in de volgende 
rondes kwam het team niet verder dan 4 gelijke spelen en twee verloren 
wedstrijden met een 18e plaats als eindresultaat (29 teams) met Sjors als  
topscorer. 
Naast de prijzen voor de teams waren er iedere ronde ook individuele prijzen 
te verdienen. Deze prijzen werden per lot bepaald (een lot per 
leeftijdscategorie) of voor een bijzondere prestatie. 
 
SV Leudal viel hierbij maar liefst vijfmaal in de prijzen. Hans, Ruud, Benjamin  
en  Maarten mochten een prijs in natura uitzoeken. Daarnaast had Mark 
Meijer (A/B categorie) een team gevormd met drie jeugdleden van andere 
schaakverenigingen. Het team speelde onder de naam Eeuwig Leudal. Voor 
dit initiatief mochten zij samen met een ander clubteam een slagroomtaart 
verdelen. 
 
Hans kwam net een half puntje te kort voor de speciale prijs voor diegenen 
die alles hadden gewonnen. 
 
In het toernooiboekje was er ook nog een speciale vermelding voor twee oud-
leden van SV Leudal, namelijk Olaf en Asker Jeukendrup die enkele jaren 
geleden met hun team kampioen werden in hun leeftijdsklasse. 
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NEDERLANDS JEUGD 
SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP 

 
Voor de 2e maal 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 1999 deel aan 
dit kampioenschap: 
Raoul Lemmen, Marijke Cortenbach, Frits Smeets, Zino en Nando Leijten, 
Martijn Vossen, en Sjors v.d Meij. 
 

De organisatie van het toernooi had duidelijk geleerd van de foutjes van het 
vorige kampioenschap, waardoor nu alles wat soepeler verliep. 

Na drie voorrondes kwam men in een van de finalegroepen terecht, dit wordt 
ook wel het Amsterdams Systeem genoemd en word bv. ook tijdens de Hans 
Kivits Cup toegepast. Raoul kwam in de 2e finale groep terecht, maar greep 
net naast de prijzen, 14e in de totaaleindstand. In categorie D (leeftijd t/m 12 
jaar) leverde Marijke Cortenbach een geweldige prestatie. Zij werd tweede 
van de meisjes en mocht na afloop een fraaie beker in ontvangst nemen. Frits 
eindigde net onder haar. In de E categorie eindigde Nando (28e) net voor zijn 
broer Zino (32e) Martijn (34e) en Sjors (35e). 

De deelnemers van SV Leudal konden zich nog niet met de absolute top van 
Nederland meten. Toch presteerden enkele van hen boven verwachting: 
Martijn Vossen, Zino en Nando Leijten en Sjors v.d. Meij eindigden in 
categorie E (t/m 10 jaar) in de middenmoot, terwijl zij op dat moment pas een 
jaar in clubverband schaakten. De meeste schakers tegen wie zij het moesten 
opnemen, hadden al veel meer ervaring. In totaal deden er maar liefst 163 
kinderen mee in de diverse leeftijdsgroepen. 
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SPONSORING JEUGDSCHAKEN 
 
Bij deze wil SV Leudal twee sponsoren bedanken die de jeugdschaak-
activiteiten mede mogelijk hebben gemaakt: 
AZLAN Training verzorgt trainingen in het gebruik van besturingssystemen en 
softwarepakketten van Microsoft. De dichtstbijzijnde vestiging van AZLAN is in 
Eindhoven. Deze firma stelde sponsorgeld beschikbaar dat door SV Leudal 
naar keuze mocht worden besteed. Het bestuur heeft besloten met dit 
sponsorgeld bekers te kopen voor de periodewinnaars in de hoogste divisies 
en een aantal spelers met de hoogste klasseringen in de Theo Daamen-
trofee. SV Leudal wil AZLAN Training hartelijk danken voor dit sponsorgeld en 
hoopt het volgend seizoen uiteraard opnieuw voor sponsoring in aanmerking 
te komen. 
Verder wil SV Leudal Frank Coolen Machines uit Heythuysen danken voor de 
steun die zij al een aantal jaren leveren. Van Frank Coolen Machines ontving 
de vereniging onder andere nieuwe stukken voor de demonstratieborden en 
een computer met printer, die werd gebruikt bij diverse jeugdtoernooien zoals 
de Limburgse en Midden-Limburgse Kampioenschappen en de Hans Kivits-
Cup. SV Leudal hoopt dat Frank Coolen Machines de vereniging de komende 
jaren wil blijven steunen. 
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SCHAAKAGENDA 2000-2001 
 
di 15 aug Opening seizoen 
 22 aug Keizercompetitie 
 29 aug Keizercompetitie 
   5 sep Keizercompetitie 
 12 sep 1e periode 1e ronde 
 19 sep 1e periode 2e ronde 
 26 sep 1e periode 3e ronde 
   3  okt 1e periode 4e ronde 
 10 okt  1e periode 5e ronde 
 17 okt Inhalen/Keizercompetitie 
di 24 okt Inhalen/Keizercompetitie 
zo 29 okt 1e ronde LiSB-competitie 

di 31 okt Jaarvergadering (geen schaken) 
   7 nov Inhalen/Keizercompetitie 
 14 nov 1e ronde Bekercompetitie 
zo 19 nov 2e ronde LiSB-competitie 
di 21 nov 2e periode 1e ronde 
 28 nov 2e periode 2e ronde 
   5 dec Sinterklaas (geen schaken) 
zo 10 dec 3e ronde LiSB-competitie 
di 12 dec 2e periode 3e ronde 
 19 dec Kerstschaak 
 26 dec 2e Kerstdag (geen schaken) 
vr 29 dec Wafelschaak 
di   2 jan 2e periode 4e ronde 
   9 jan 2e periode 5e ronde 
zo 14 jan 4e ronde LiSB-competitie 
di 16 jan Inhalen/Keizercompetitie 
 23 jan 2e ronde Bekercompetitie/Keizercompetitie 
 30 jan Inhalen/Keizercompetitie 
zo   4 feb 5e ronde LiSB-competitie 
di   6 feb Inhalen/Keizercompetitie 
 13 feb Inhalen/Keizercompetitie 
 20 feb 3e ronde Bekercompetitie/Keizercompetitie 
 27 feb Carnaval (geen schaken) 
   6 mrt 3e periode 1e ronde 
 13 mrt 3e periode 2e ronde 
zo 18 mrt 6e ronde LiSB-competitie 
di 20 mrt 3e periode 3e ronde 
 27 mrt 3e periode 4e ronde 
za 31 mrt 21e NUNHEMS ZADENTOERNOOI 
di   3 apr 3e periode 5e ronde 
zo   8 apr 7e ronde LiSB-competitie 
di 10 apr 4e ronde Bekercompetitie/Keizercompetitie 
 17 apr Paasschaak 
 24 apr Inhalen/Keizercompetitie 
   1 mei Inhalen/Keizercompetitie 
   8 mei Inhalen/Keizercompetitie 
 15 mei Keizercompetitie 
 22 mei Keizercompetitie 
 29 mei Afsluiting seizoen 
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CONTRIBUTIES 
 
Voor het seizoen 2000/2001 gelden de volgende contributies: 
- op 1 september 2000 jonger dan 15 jaar ................................................... ƒ 58,00 
- op 1 september 2000 jonger dan 19 jaar ................................................... ƒ 65,00 
- op 1 september 2000 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 Brugstraat 6a 
6096 AB  Grathem 

tel: 0475-453241 

Secretaris P. Werter Burg. Geuljanslaan 22 
6041 NB  Roermond 

tel: 0475-319830 

Penningmeester 
 

J. Lommen Salmenhofweg 2 
6095 BZ  Baexem 

tel: 0475-453132 

Public-relations 
Jeugdcoördinator 

T. Daamen Burg. Honéesingel 22 
6081 EC  Haelen 

tel: 0475-592827 

Wedstrijdleider I. Sentjens Magdalenastraat 5 
6093 CJ  Heythuysen 

tel: 0475-493148 

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 

 

 


