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Van de voorzitter 
 

 

 

Eindelijk weer een Kiebitz. Het heeft even 
geduurd, maar door omstandigheden kwam 
het er maar niet van. Daarom meteen maar 
een oproep: bijdragen voor de Kiebitz zullen 
voornamelijk van jullie zelf moeten komen. 
Dus klim in de pen, stuur me jullie partijen, 
schaakervaringen, etc. Ik zal ook proberen 
vanaf nu een aantal vaste columns op te 
gaan nemen. Dus allerlei goede 
voornemens.  

 

Ten tweede wil ik Alex Hagen-Zanker op 
deze plek hartelijk bedanken voor zijn 
jarenlange inzet als hoofdredacteur van de 
Kiebitz. Hij heeft nu door omstandigheden 
helaas geen tijd meer (en heeft zelfs als lid 
moeten bedanken). Alex, hartelijk bedankt 
en hopelijk gauw tot ziens terug! 

 

Ten derde, na het vertrek van Alex heeft het 
bestuur geprobeerd een nieuwe 
hoofdredacteur te vinden. Dat is helaas nog 
niet gelukt. Vandaar dat ik het deze ene 
keer ad interim doe. Maar bij deze nogmaals 
een oproep: wie wil het 
hoofdredacteurschap van de Kiebitz op zich 
nemen? Graag melden bij mij. 

 

In deze Kiebitz een heleboel informatie. Om 
te beginnen een hoop wedstrijdverslagen. 
Natuurlijk vooral over de eerste paar ronden 
van de externe competitie. Een logisch 
gevolg van het maar niet verschijnen van de 
Kiebitz is dat de animo om 
wedstrijdverslagen in te leveren afnam. 
Verder veel aandacht voor de jeugd. 
Tenslotte is de jeugd onze toekomst. En 
tenslotte uitgebreid aandacht voor de 

komende Algemene Leden Vergadering van 
3 juli a.s.  

 

Met onze vereniging gaat het goed. Naast 
een goede (bijna afgelopen) interne 
competitie en afgelopen externe competitie 
hebben we een uitstekend jeugd toernooi 
gezien, en pas geleden het 1e ENCI Limburg 
Open, de nieuwe formule voor het voorheen 
op sterven na dode Limburgs 
Kampioenschap. Hopelijk in de volgende 
Kiebitz daarvan nog uitgebreider verslag, 
maar op deze plaats vast de constatering 
dat het vlekkeloos was, met felicitaties aan 
de organisatoren, met name Ashraf Ibrahim, 
Manuel Weeks, en Maarten van Laatum. 

 

En de koek is nog niet op. In de nacht van 
vrijdag op zaterdag, 29-30 juni, wordt de 3e 
Maastrichtse Schaaknacht gehouden. En dit 
keer is de prijzenpot met maar liefst € 
1000,- gevuld! De verwachtingen zijn dan 
ook op een ruim grotere deelname dan 
voorgaande jaren. Dus mocht je 
belangstelling hebben, meld je gauw aan, 
want vol = vol.  

 

Tenslotte, alvast een goede zomer 
toegewenst. De weergoden lijken ons goed 
gezind. Ga je niet weg, dan niet getreurd, 
want je kunt de hele zomer doorschaken in 
ons Open Zomerschaak kampioenschap, dat 
de week na de ALV start. 

 

Veel schaaksucces! 

 

      Jos Uiterwijk 
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Ronde verslagen externe competitie 
 

Verslag MSV-VSM 1 – Kerkrade 1: 5½ - 2½ 
15 oktober 2006 

 

Maarten van Laatum 

Op 15 oktober traden we voor de externe 
competitie weer aan tegen Kerkrade. Vooraf 
was er nogal veel geroezemoes over hoe en 
wie er voor het eerste team gingen spelen. 
Ashraf vond het lastig om te kiezen, 
aangezien hij voor langere tijd in het 
midden van het land zou verblijven. Maarten 
had min of meer zijn meespelen laten 
afhangen van de ambities van het eerste 
team. Dus alles moest in het werk worden 
gesteld om de nummer 2 (Ashraf) in de 
interne competitie van afgelopen seizoen 
binnen te halen voor het team. Verder was 
het van belang dat er een vast team kwam 
en dat we niet voor verrassingen kwamen 
staan. 
 Gelukkig werd er aan veel gehoor 
gegeven door Sjef, die een lastige keuze 
had. Onze absolute eerstebordspeler Manuel 
Weeks was ook bereid te spelen. Verder de 
oudgedienden en graag geziene schakers: 
Hans Ouwersloot, Maarten-Jan Oosterman, 
John Franssen en Jos Uiterwijk. En naast de 
al genoemde Ashraf Ibrahim en Maarten 
van Laatum, nieuw bloed in de vorm van 
Jasper Zilverberg en (reserve) Henning 
Friese. Henning Friese was als oplossing al 
nodig in de eerste wedstrijd. Ashraf had een 
feestje en kwam ’s ochtends met Henning 
als vervanger op de proppen.  
 Nu de wedstrijd, Kerkrade was net 
gepromoveerd en had tegen MSV-VSM 3 
flink uitgehaald. We waren dus 
gewaarschuwd. 
 Maarten (6w) speelde op bord 6 een 
psychologisch spelletje. Zijn tegenstander 
baalde na zet 3 al flink. De afruilvariant van 
het Frans was bij hem niet erg geliefd. Dit 
resulteerde in een mindere opzet van zwart 

en wit profiteerde optimaal. Na een kwaliteit 
te hebben gewonnen, vloog in het vervolg 
ook nog een stuk eraf. (1-0) 
 
Het liep tegen de tijdsnoodfase en we 
stonden op alle borden goed, behalve Hans, 
die had veel moeite. Jasper stond in een 
geweldige stelling, Henning stond een pion 
voor, Manuel stond op een remise en 
Maarten-Jan had door het centrum druk op 
de tegenstander. 
 Er vielen toen drie beslissingen in het 
tijdsbestek van een tien minuten. Eerst won 
John (7z) op tactiek van de in hevige 
tijdnood verkerende John Uckerman. Zelf zei 
hij na afloop dat hij de concentratie heel 
goed kon vasthouden. Dat was voor mij ook 
niet verwonderlijk na 1. g4!? (2-0) 
 Een andere in tijdnood verkerende 
speler was de debuterende Henning (5z). 
Hij speelde een gambiet uit het Frans en hij 
leek een mooie pion te gaan verzilveren in 
het middenspel. Maar in tijdnood, bleek hij 
het verkeerde plan te spelen en na een paar 
grafzetten verloor hij tenminste een toren. 
(2-1) 
 Ook Jos (8w) kwam tegen zijn 
tegenstander de klokcontrole tegen. Hij ging 
daar in een moeilijk eindspel (dame en twee 
torens tegen dame en twee torens) beter 
mee om en won een pion, waarna de hele 
stelling van zwart in elkaar duvelde. (3-1) 
 Veel perspectief deze middag dus. Van 
de overige vier borden hadden we nog maar 
1½ punt nodig. En dit leek mogelijk 
aangezien Manuel steeds zekerder leek van 
remise en Maarten-Jan en Jasper zeer goed 
hun voordeel wisten uit te buiten. 
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 Na een heleboel gestuntel in de 
Aljechin, stond wit na een lange rokade 
eigenlijk oersterk. Dit gaat natuurlijk over de 
partij van Hans (3z). Meestal weet Hans het 
tij te keren als het het hoogste is, wat 
opzich knap is. Alleen vandaag was er 
eigenlijk helemaal niets aan te doen. (3-2) 
 
Jasper (4w) speelde, voor zover de reporter 
dit heeft waargenomen, zeer verdienstelijk 
en kwam in een zeer gunstige stelling 
terecht. Helaas greep Jasper gruwelijk mis 
en kwam er een toren eindspel op het bord 
dat in alle toonaarden remise zóú moeten 
zijn. Zijn tegenstander dacht echter opnieuw 
het wiel te kunnen uitvinden en ging ook 
gruwelijk de fout in. Dus Jasper won, zeker 
gezien het spel verdiend. (4-2) 
 Nu kon de tegenstander van Manuel 
geen remise nemen want dat zou verlies 
betekenen voor Kerkrade. Maar op bord 2 
bij  Maarten-Jan zag het er voor Kerkrade 

niet goed uit. De e-lijn werd na de Pirc-
opening volledig gedomineerd door wit, en 
dat terwijl de koning nog op e8 stond. 
Alleen verdedigde Karl Schubert zijn stelling 
zeer goed, helaas was het niet genoeg want 
uiteindelijk won wit nog. (5-2) 
 Na deze partij had het spelletje op 
bord 1 weinig zin, daarom werd er ook vrij 
snel beloten tot remise. Dat is natuurlijk een 
zeer goed resultaat voor de speler van 
Kerkrade 1. (5½-2½) 
 
Een goede overwinning, de eerste van het 
seizoen en dat geeft natuurlijk een goed 
gevoel. Wat je ook meteen kon concluderen 
was dat de verschillende clubs in de 
promotieklasse zeer dicht tegen elkaar 
aanzitten qua niveau. Misschien zijn er 
kansen voor ons? 
 

 

Analyse: Uiterwijk vs. Orbons 
 

Jos Uiterwijk 

In de eerste ronde van de externe had ik als 
laatste-bord speler een naam hoog te 
houden. Met Wit zou dat moeten lukken.  

 
Uiterwijk,J (1767) - Orbons,R (1718) 
MSV-VSM 1 - Kerkrade 1, bord 8  

1. e4  d6  
2. d4  g6  
3. Pf3  Lg7  
4. Lc4  c6  
5. Pc3  Pf6  
6. 0–0  0–0  
7. h3  Pxe4  
8. Lxf7+  
Ook 8. Pxe4 d5 9. Ld3 dxe4 10. Lxe4 kon.  

8...  Txf7  
9. Pxe4  h6  
10. c3  Lf5  
11. Pg3  e6?  
12. Pxf5  gxf5?  
Sterker is 12. ... exf5 13. Te1 Pd7 14. Lf4 
d5±  

13. Te1  Df6?  
Zwak. Beter was Dd7 of De7 of Te7 of Tf6.  

14. Lf4  Td7  
15. Db3  Kf7??  
 

Blunder. Goed was 15. ... d5. 

16. Lxd6!  Dg6  
Zwart kan niet terugslaan: 16. ... Txd6 17. 
Pe5+ Kg8 18. Dxb7 Pd7 19. Dxa8+. 

17. Le5  
Zwart kan de loper natuurlijk niet ruilen 
vanwege de paard-vork op koning en dame. 
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Sterker voor Wit was nog 17. Ph4 Df6 18. 
Te5 en Zwart kan het paard niet pakken 
vanwege Dxe6 mat. 18. ... Txd6 (wat 
anders?) 19. Txf5 en uit. 

17. ... Te7  
18. Te2  Pd7 

19. Lxg7??  
Veel sterker is 19. Ld6 Tee8 20. Dxb7 Tad8 
(20. ... Ted8 21. Tae1 is helemaal uit.) 21. 
Dxc6. 

19. ... Tg8  
20. Kh2  Txg7  
21. Tg1  Kf8??  
22. Pe5??  
Ongegronde angst om de pion te nemen.  

22. ... Pxe5  

23. Txe5  Tg8  
24. Dd1  Teg7  
25. Df3  Ke7  
26. g3  Df6??  

27. Tge1  Tg6  
Als 27. ... Kd7 dan wint 28. Txe6 Dxe6 29. 
Txe6 Kxe6 30. De3+ Kf7 31. Dxh6; en als 
27. ... f4 dan wint 28. Txe6+ Dxe6 29. 
Txe6+ Kxe6 30. Dxf4. 

28. Txf5  1–0 
en Zwart geeft op. Na 28. ... Dg7 volgt 
bijvoorbeeld 29. d5 cxd5 30. Dxd5 Td8 31. 
Dxb7+ Td7 32. Db4+ Ke8 33. Dc4 Ke7 34. 
Td5 Txd5 35. Dxd5 Df8 36. Db7+ Ke8 37. 
Dxa7 en Wit heeft 4 pionnen meer!  

 

Verslag MSV-VSM 3 – Kerkrade 2: 2 - 4 
 15 oktober 2006 

Constance Hemker-Boer 
Nee, ons debuut 2006/2007 was niet 
brillant! We verloren vier van de zes partijen. 
Maar goed we wonnen er twee. 
 Ons jeugdlid  Frederik de la Fontaine 
was in een kwartiertje klaar met het jeugdlid 
uit Kerkrade. 
 Henk Klein, die Rob Ouwersloot 
verving, deed er iets langer over, maar wist 
toch in korte tijd de winst binnen te slepen. 
 Zijn partij is hier bijgevoegd. Er zijn nog 
zes rondes te gaan en iedereen  is goed 
gemotiveerd. Dus goede moed. 
  
Henk Klein - Ron Mols  
MSV-VSM 3 - Kerkrade 2, bord 8  

1. e4  c5 
2.  Lc4 e6 
3.  Pc3 Pc6  
4.  a3 Pf6 
5.  d3 d5 
6.  exd exd 
7.  La2 Le6 
8.  Lg5 Le7 
9.  Pf3 0-0 
10.  Pe2 Lg4 
11.  c3 Da5 
12.  Lxf6 Lxf3  
ruilen is onoverzichtelijk 
13.  Lxe7 Le2 
14.  Dxe2 Pxe7 
15.  0-0 Tfe8 
16.  Df3 Tad8 
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17.  Tfd1 Dc7 
18.  b4 c4 
19.  d4 b5 
20. Lb1 Pc8 
21.  a4 De7 
22.  Lf5 bxa 

23.  Dh3 g6 
24.  Dg3 Pd6 
25.  Lc2 Da1+  
vergissing, indruk was, loper alleen nog 
plaats op de laatste lijn?   
26.  Txe1 opgegeven 

 
Spannende  strijd  jeugdteams  in  LISB-competitie 

15 oktober 2006 
 

Joop Dekens 

Een aantal van onze jeugdspelers speelt 
samen met een aantal seniorenleden in de 
1e en 2e Klasse van de LiSB-competitie. 
Daarnaast spelen twee teams van alleen 
jeugdspelers in de 3e Klasse. Beide teams 
zijn ingedeeld in dezelfde poule, wat 
betekent dat ze al in de eerste ronde de 
degens met elkaar moesten kruisen. Eén 
van de belangrijkste leerpunten van het 
spelen in deze competitie is dat de 
jeugdspelers meer dan in andere 
wedstrijden en toernooien de gelegenheid 
krijgen om hun theoretische kennis toe te 
passen in de praktijk. Het vergt immers 
denk- en rekenwerk om de stelling te 
doorgronden en te bekijken welke zet de 
beste is en welk plan het beste kan worden 
gevolgd. Tijd die veel jeugdspelers (en 
volwassenen!) zich vaak niet gunnen – het 
komt nog veel te vaak voor dat een partij 
voortvarend en snel wordt begonnen. Het 
gevolg is vaak dat de snelle speler al na een 
zet of tien een stuk achter staat en dán pas 
begint na te denken. 
 Met het spelen van partijen met een 
langere speelduur kan worden geleerd om 
langer per zet na denken: de partijen duren 
maximaal 2 uur per persoon per partij – tijd 
genoeg dus! 
 
In het onderlinge treffen tussen de beide 
jeugdteams, MSV-VSM 4 en MSV-VSM 5 
werd  redelijk goed gebruik gemaakt van de 
tijd.  
 
Op bord 1 speelden Robbert Fuchs en 
Paul Bokern, beide spelers volgen 

momenteel stap 5. Het werd een Italiaanse 
opening (1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4), dus 
dat beloofde een partij met veel 
combinatiemogelijkheden. Wit speelde 
echter, zoals jeugdleden vaak willen, de wat 
passieve zet d3. Beter is om c3 te spelen en 
daarna d4 – hierdoor krijgt wit een sterk 
centrum! 
 Er werd goed gebruik gemaakt van de 
tijd: na 3 kwartier spelen waren pas de 
eerste tien zetten gespeeld – uitstekend!! 
Robbert had, zoals zo vaak in een Italiaanse 
partij, een vlammende aanval op de Koning, 
die nog steeds in het centrum stond (eerder 
rokeren Paul!). Bovendien stond hij 2 
pionnen voor. Het wachten was op de 
genadeslag van Robbert, zodat het 5e team 
voor het eerste punt in de totale LiSB-
competitie zou kunnen zorgen (de wedstrijd 
werd in zijn geheel vooruitgespeeld). Maar 
helaas: Robbert pende prachtig met zijn 
Dame het Paard voor de zwarte Koning, 
maar gaf deze pardoes weg! 1-0 voor MSV-
VSM 4. 
 
Op bord 2 werd de partij gespeeld tussen 
de twee van de sterkste spelers van stap 4: 
Jury Evmentchik en Tim Yue. Jury is een 
zeer ondernemende speler en wil graag met 
openingen experimenteren; hij wil graag 
niet de standaardopening met e5 en Pc6 
spelen. In deze partij speelde hij een 
mengeling van de Nimzowitch-opening (1. 
e4 e5 2. Pf3 Pc6) en het Lettisch Gambiet 
(1. e4 e5 2. Pf3 f5)1. Alleen verzuimde hij de 

                                                
1 Het Lettisch gambiet is een variant van de 
opening met de Koningspion, ingedeeld bij de 
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drie Gouden openingsregels toe te passen: 
pion in het centrum, stukken ontwikkelen en 
Koning in veiligheid. Tim greep zijn kansen 
en maakte optimaal gebruik van de werking 
van zijn stukken, waarmee hij Jury op de 
21e zet mat zette. Ook in deze partij werd 
goed gebruik gemaakt van de tijd: 3 
kwartier over de eerste 11 zetten. En toen 
was het zomaar 2-0. De partij staat 
hieronder opgenomen. 
 
Op bord 3 een treffen tussen twee spelers 
van stap 5: Khalil Cherif en Alexander 
Chan. Een Schotse opening (1. e4 e5 2. Pf3 
Pc6 3. d4). Een uitstekende opening die veel 
combinatiemogelijkheden biedt! En dat 
bleek ook! Alle stukken stonden na een uur 
nog op het bord, dat in vuur en vlam stond: 
alles stond goed gedekt, dus op zoek naar 
de verdediger en deze uitschakelen. Khalil 
dacht de verdediger te hebben gevonden 
maar Alexander had net even verder 
gekeken en won materiaal. Beide spelers 
speelden uiterst geconcentreerd, dachten 
goed na en hebben goed gerekend en 
gecontroleerd. Na bijna twee uur spelen gaf 
Khalil uiteindelijk op: een prima partij van 
beide kanten. 3-0 voor MSV-VSM 4. 
 
Tenslotte bord 4 – een enigszins ongelijke 
strijd tussen Vladi Boroday (stap 3) en 
Peter Bokern (stap 5). Vladi speelde met 
zwart de rustige en uiterst solide Philidor-
opening (1. e4 e5 2. Pf3 d6). (Philidor2 was 

                                                    
open spelen. De beginzetten van dit gambiet 
zijn: 1.e4 e5 2. Pf3 f5. 
 Dit gambiet is genoemd naar een drietal 
schaakfanaten, onder wie Karlis Betins, die in 
Riga, de hoofdstad van Letland, deze opening in 
het begin van de 20e eeuw analyseerden. Het 
werd ook wel het Grecotegengambiet genoemd, 
naar de Italiaan Gioachino Greco (1600-1634) 
die deze zet al in de 17e eeuw speelde. Op een 
FIDE-congres in de dertiger jaren van de 20e 
eeuw werd deze naam echter officieel veranderd 
in Lettisch gambiet. 
2 François-André Danican Philidor (1726-
1795) was een Franse schaker en musicus. Als 
schaker was hij veruit de sterkste van zijn tijd en 
hij is dan ook één van de onofficiële 
wereldkampioenen.  

één van de grootste spelers van de 18e 
eeuw – hij vond pionnen zo belangrijk dat 
hij ze “de ziel van het schaakspel” heeft 
genoemd.) 
 Vladi heeft kranig tegenstand geboden, 
maar kon niet verhinderen dat Peter 
uiteindelijk de buit binnenhaalde. Eindstand 
4-0. 
 
Alle acht spelers nemen veel deel aan 
toernooien – en dat is te merken. Het zijn 
echte toernooitijgers: ze kunnen goed met 
spanning omgaan, leren steeds beter 
rekenen en – vooral – ze maken steeds 
beter gebruik van hun tijd. Veel deelnemen 
aan toernooien dus – daar leer je schaken! 
 
Tim Yue (stap 4) – Jury Evmentchik 
(stap 4) 
LiSB-competitie 3e Klasse – bord 2 
15 oktober 2006 
 
1. e4  Pc6  
2. Pf3  e6  
3. d4  

                                                    
Philidor werd geboren in het Franse 

Dreux. Hij was zoon van een musicus en 
musiceerde zelf ook. Hij studeerde rechten en 
was in zijn tijd de beste (muziek?) speler in 
Parijs. In 1745 ging hij als 19-jarige op verzoek 
van de Italiaanse musicus Lanza naar Nederland. 
In Rotterdam verdiepte hij zich verder in het 
schaakspel. In 1746 ging hij naar Londen en 
reisde in de jaren daarop regelmatig rond in de 
West-Europese landen. Philidor overleed in 1795 
op 68-jarige leeftijd te Londen.  

Hij was de eerste schaakmeester die 
het belang van de pionnen inzag. Hij geloofde 
dat een sterk pionnenfront het middenspel 
besliste. In zijn boek Analyse du Jeu des Echecs 
toonde hij de sterke kant en ook de zwakke kant 
van de pionnen, nadat eerst de stukken 
ontwikkeld waren. Hij benadrukte de waarde van 
een geïsoleerde pion, van een dubbelpion en van 
een achtergebleven pion. Voordien waren die 
begrippen nog min of meer onbekend in de 
schaakwereld. Hij was de sterkste schaker van de 
18e eeuw. Hij blijft tevens bekend door zijn 
opening de Philidor verdediging: 1. e4 e5 2. Pf3 
d6. 
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De witspeler heeft graag een sterk centrum 
– daar weet Jury wel raad mee, aanvallen 
dus!!  
3. ... f5  
4. e5  d6  
5. Lf4  
Wit moet nu al in de verdediging!  
5. ... h6  
6. h3  g5  
7. Lh2  h5  
Wat een stormloop van pionnen! Philidor 
zou trots zijn! Maar waar zijn de drie 
Gouden regels?  
8. d5  g4  
Hierdoor verloor je uiteindelijk de partij, 
Jury, je stelling wordt een gatenkaas – beter 
was exd5  
9. dxc6  gxf3  
10. Dxf3  b6  
11. Pd2  Lg7  
De eerste zet met een stuk!  
12. 0–0–0  
Goede zet, maar wat te denken van 12. 
exd6 cxd6 13. c7 Dxc7 14. Dxa8?  
12. ... Lxe5  
13. Lxe5  dxe5  

14. Pc4  
Pats, een prachtige aftrekaanval.  
14. ... De7  
15. Pxe5  Dc5  
16. Dg3  Pe7  
Met Df8 had zwart zich nog even kunnen 
redden.  
17. Le2  
stukken erbij  
17. ... Tg8  

en dit loopt mat in maximaal 9 zetten – 
speel het maar eens uit!  

 
Verslag DJZ 1 – MSV-VSM 1: 3½ - 4½ 

12 november 2006 
 

Maarten van Laatum 

Zondag 12 november moesten we 
aantreden tegen De Juiste Zet uit Noorbeek. 
Toch dé vereniging die men goed kent en 
waar wij als MSV –VSM zeer regelmatig van 
verliezen. Vandaar dat er ook een gezonde 
rivaliteit te voelen was bij sommigen.  
 Wij arriveerden op tijd in Noorbeek, de 
stukken niet. Mister DJZ Luc Janssen was 
nog even naar Margraten om stukken te 
halen. Na een kwartier kon schakend 
Maastricht aftrappen tegen de DJZ-ers. 
Schakend Maastricht was met drie teams 
vertegenwoordigd: MSV-VSM 1, MSV-VSM 2 
en ons nieuwe jeugdteam MSV-VSM 4. 
Zeker deze jonge gasten maakte indruk op 
de tegenstander, want ze gaven zich toch 
niet zomaar gewonnen.  

 Goed, dan onze wedstrijd. Het eerste 
miste vandaag Manuel, die in het buitenland 
zat. Vervanger uiteraard: Henning Friese. 
We begonnen zeer voortvarend, temeer 
omdat zowel Henning als Hans zeer goed uit 
de opening kwamen. Ashraf was uitermate 
stil en dat was eigenlijk wel goed. John gaf 
van het begin af aan vol gas, want “daar 
hield zijn tegenstander niet zo van”. Je 
voelde aan alles dat er vandaag 
‘momentum’ in zat (citaat Mario Been). 
 De eerste beslissing viel bij Henning 
(4z). Hij kwam weer met een pion meer uit 
de Franse opening en speelde zich deze 
keer zonder veel problemen naar een 
stelling waar hij de dienst uitmaakte. Toen 
wit zijn f-pion te graag wou behouden, 
vloog er een kwaliteit af en niet veel later 
ook een stuk. (0-1) 
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 Dan het drama van Jasper (3w). Hij 
speelde zijn gebruikelijke opening met c4 en 
een koningsfiancietto. Zijn tegenstander 
koos voor een vrij verdedigende tactiek en 
wachtte op een kans. Het leek alsof wit een 
kwaliteit had gewonnen en eigenlijk een 
mooie stelling speelde, toen Jasper begon te 
prutsen. Hij verloor de kwaliteit weer en 
daarna heeft de reporter niet meer kunnen 
zien hoe het afliep, maar dit verlies leek 
toch afwendbaar. (1-1) 
 Ashraf (5w) speelde zijn geliefde 
minoriteitsaanval tegen het Slavisch. Eerlijk 
gezegd heb ik Ashraf daar niet vaak mee 
zien verliezen en omdat hij zo stil was, 
dacht de reporter dat het wel goed zou 
zitten. Met simpele doch krachtige zetten 
werd tegenstander Roy Kluten tegen de 
muur gezet. Dit kostte uiteindelijk een 
kwaliteit of een stuk, zonder tegenspel. (1-
2) 
 Ja, en toen! We stonden voor en Hans 
leek ook te gaan winnen, Maarten-Jan had 
remise en op de onderste borden stond 
iedereen eigenlijk nog onduidelijk.  
 De klok begaf het op bord 7 al in een 
vroeg stadium. Een mooie geste van Harrie 
Peek, want hij gaf de tijd die John had 
verloren terug. Maar de klok bleef een 
vervelend element in de zeer interessante 
partij. John had een toren geofferd en 
domineerde het bord. Hij won pion na pion 
en leek ook de tijdnood te gaan overleven. 
Harrie verdedigde zich zeer goed en leek 
ook de tijdnood te gaan overleven. Maar de 
39e zet was ineens de vlag van Harrie 
gevallen. Vreemd, maar eigenlijk geen 
reden om de partij te staken. Immers had 
John 20 minuten teruggekregen. Er werd 
een boel ophef over gemaakt door veel 
mensen. De reporter vond het allemaal 
maar onzin en zeker geen reden om de 
partij te gaan claimen; het gaat om het spel 
en niet om de punten. Er werd uiteindelijk 
besloten remise te maken, het beste gezien 
alle ophef. (1½ -2½) 
 Dit was wel het signaal om elke kans 
om de tegenstander een hak te zetten  te 
benutten. Op bord 1 was een eindspel 
paard+3 pionnen tegen paard + 2 pionnen 
aan dezelfde kant natuurlijk uitzichtloos, 
maar Maarten-Jan (1w) speelde door. Ook 

bord 2 was een eindspel te bewonderen 
deze keer met ongelijke lopers, waar 
absoluut geen winstkansen waren. Jammer 
want Hans (2z) stond erg goed! Gelukkig 
werd er gelachen door de vier spelers die 
elkaar door en door kennen. Uiteindelijk 
werd het natuurlijk remise op beide borden. 
(2½ - 3½) 
 Ik heb het nog niet over Jos (8z) 
gehad. Hij speelde een Draakopstelling 
tegen de g3–siciliaan van zijn tegenstander. 
Na een paar goede zetten kwam zwart goed 
te staan. Helaas werd het initiatief door wit 
omgebogen en kwam Jos echt totaal 
verloren te staan. Hij gokte echter in de stijl 
van die middag op een eeuwig schaak. Maar 
Ruud Dera liet zich niet verleiden om 
avontuurlijke zetten te doen en won gewoon 
dik en dik verdiend. (3½ - 3½) 
 Tsja,... de laatste van vandaag was 
Maarten (6z). Deze keer was het niet de 
tegenstander die baalde na de derde zet 
maar Maarten zelf die baalde als een 
stekker, wéér die verdraaide anti-
Hollandsvariant (voor wie heeft mee 
gekeken 2. Lg5 Pf6 3. Lxf6). Het leek er 
totaal niet op dat zwart enig initiatief ging 
krijgen, maar zoals Maarten al had 
voorspeld aan het begin van de middag, zijn 
partij kon de beslissing wel eens gaan 
worden. Het gelukkige voor zwart was dat 
wit lang rokeerde en daarmee een zeer 
open koningsstelling had. Uiteindelijk moest 
wit een pion geven om een aanval op de 
koning te voorkomen. Deze pion werd in het 
eindspel een vrijpion en deze werd bijna 
fataal toen wit een kwaliteit offerde. Na dit 
kwaliteitsoffers was het gedaan. Phillippe 
Daces had minder tijd en dus ook minder 
materiaal. Na 5 uur en 40 minuten schaken 
had Maarten de winst binnen. (3½ - 4½) 

Het was een hectisch middagje waarin we 
uiteindelijk zeer tevreden konden zijn. We 
staan op kop van de promotieklasse, alle 
teams lijken zeer aan elkaar gewaagd. We 
maken dus echt een kans om hoog te 
eindigen, maar voor hetzelfde geld worden 
we weer 5e. Tot 17 december! 
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Verslag DJZ 3 – MSV-VSM 4: 4 - 0 
12 november 2006 

 

Jo Hermans 

Op 12 november trok ons jeugdteam MSV-
VSM 4 vol goede moed naar Noorbeek. 
Maar al te lang duurde de optimistische 
stemming niet. Khalil Cherif  haalde in de 
opening wel een forse materiaalwinst, maar 
een tijdje later werd meer dan die winst 
ingeleverd en was er geen houden meer 
aan. Peter Bokern kwam in de opening 
materiaal achter en kreeg daarna niet meer 
de kans op enig tegenspel. Dat was dus 2 – 
0 achter in goed een uur. Alexander Chan 
speelde een rustige en gedegen partij. Hij 
hield geruime tijd gelijke tred met zijn 
tegenstander, maar in het middenspel 
overzag hij een combinatie en was er geen 
eer meer te behalen. Paul Bokern speelde 
de beste partij. Lange tijd ging het materieel 

gelijk op. Maar strategisch was het minder 
gunstig. Zijn tegenstander had meer 
speelruimte met zijn stukken en Paul’s 
stelling kwam meer en meer onder druk. 
Dat resulteerde in pionverlies en nog meer 
druk. Uiteindelijk bezweek ook hij. Al met al, 
een 4 – 0 winst voor DJZ 3 waar niets op af 
te dingen valt. 
 
Maar ons team begint goed te wennen aan 
dit “grote mensen schaak”. Zo werd 
bijvoorbeeld door alle vier rustig gespeeld 
en goed met de tijd omgegaan. Als de 
volgende keer hun eigen teamleider (Joop 
Dekens) weer aanwezig kan zijn, zal het ook 
wel beter gaan wat betreft het resultaat. 
 
 

 

Uitstekende  overwinning  MSV-VSM 4  op  Voerendaal 6 
3 december 2006 

 

Joop Dekens 

Op zondag 3 december werd een 
tussenronde gespeeld voor de 3e Klasse A 
van de LiSB-competitie. Trouwe 
toernooitijgers als ze zijn, trokken de vier 
spelers zich niets aan van het 
Sinterklaasweekend: eerst de partij spelen 
en daarna eventueel de 
pakjesmiddag/avond! 

Het jeugdteam van de tegenstander was 
helaas door het Sinterklaasfeest niet 
voltallig, waardoor het eerste en tweede 
bord werden bezet door een seniorlid. 

Op het eerste bord kwam Paul Bokern goed 
uit de opening en liet zijn stukken goed 
samenwerken – echter: door een kleine 
combinatie van zijn tegenstander verloor hij 
een stuk.  

De stukken van de tegenstander hadden 
weinig bewegingsvrijheid – vooral de beide 
Lopers deden eigenlijk niet mee aan het 
spel. Bovendien stonden vrijwel alle pionnen 
nog op het bord en vrijwel allemaal keurig 
tegen elkaar (een zogenaamde Stonewall). 
In dergelijke stellingen kun je het beste 
geen lijnen openen als je materiaal achter 
staat. Paul is echter een fanatieke 
aanvalsspeler, opende daarom toch een lijn 
en verloor daardoor na 2 ½ uur spelende 
partij. 

Dat was ons enige verliespunt. 

Aan het derde en vierde bord versloegen 
Alexander Chan en Tim Yue op een prima 
manier hun beide jeugdige tegenstanders.  

Wat op viel was dat alle spelers inmiddels 
zoveel ervaring hebben met het spelen van 
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wedstrijden dat ze op een uitstekende wijze 
gebruik maakten van de beschikbare tijd! 

Op bord twee speelde Peter Bokern een 
voortreffelijke partij. Deze partij is in de 
wekelijkse rubriek van Frank Clevers op 6 
december in de Limburger opgenomen. 

De tekst hiervan is hieronder in haar geheel 
opgenomen. 

 

 

Bob Elzinga – Voerendaal (1285) 

Peter Bokern – MSV-VSM (1420, stap 5, 
11 jaar) 

LiSB-competitie 3e Klasse A, bord 2 

3 december 2006 – Voerendaal 

(Opmerkingen van Joop Dekens) 

1. e4  e5  
2. Pc3  Pc6  
3. Pf3  Lc5  
4. Lb5  Pd4  
5. Pg5  
Stap 1: ongedekt stuk 

5. ... Dxg5  
6. 0–0  Pf6  
7. d3  Dg4  
8. Pd5  Pe2+  
Stap 2: Aftrekaanval 

9. Kh1  Pxd5  
10. exd5  
In de Stappenmethode wordt geleerd wat 
de zoekstrategie is, wat de 
stellingkenmerken zijn. Hier zijn dat: de 
kwetsbare positie van de Koning en de 
Dame, de batterij op de diagonaal d1–h5 en 
de matdreiging met de Dame en het Paard - 
zwart maakt uitstekend gebruik van deze 
kenmerken en speelt de schitterende 
Loperzet Lxf2!  
10. ... Lxf2  
Als de zoekstrategie goed is uitgevoerd, 
volgt de oplossing haast als vanzelf! Zwart 
maakt gebruik van de volgende 
oplossingsstategieën: 1. Stap 3: 
Uitschakelen verdediging door weglokken 

(Toren verdedigt de Dame) - 2. Stap 3: 
Aftrekschaak - 3. Stap 1: Voordelige ruil 
(Twee stukken tegen een Dame)  

11. Txf2  
Zwart mocht niet op de verleiding ingaan! 

11. ... Pg3+  
12. hxg3  Dxd1+  
13. Kh2  Dh5+  
14. Kg1  0–0  
Stap 2: Drie Gouden regels: Koning in 
veiligheid  

15. b3  Te8  
Stap 3: Stukken erbij 

16. Lb2  e4  
Stap 6: lijnen openen 

17. Te1  e3  
18. Tfe2  Dg5  
19. Ld4  
En nu staan er twee stukken ongedekt, een 
thema uit Stap 1  

19. ... Dxd5  
20. Lxe3  Dxb5  
21. Lf4  Dc5+  
Stap 1: Dubbele werking Dame: schaak en 
verdediging van pion c7 

22. Kf1  Txe2  
Afruilen als je voorstaat 

23. Txe2  h6  
En wit gaf ten einde raad op. 
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MSV-VSM 5 haalt het eerste matchpunt binnen! 

15 maart 2007 
 
Jo Hermans 

Voor de uitwedstrijd tegen Schaesberg 3 op 
zondag 25 maart bleek het moeilijk een 
viertal bij elkaar te krijgen. Uiteindelijk 
waren we met drie jeugdspelers en nam ik 
het eerste bord voor mijn rekening. 
Emel Beciri kwam goed uit de opening. Maar 
in het middenspel ging het langzaam mis en 
hadden we de eerste 0 te pakken. Tom 
Katoen kreeg hier een forse vuurdoop. Voor 
het eerst zo'n lange partij en voor het eerst 
noteren.Maar hij deed dit knap. In het begin 
wat achterstand, later wat meer gelijk, maar 
tegen het einde een fors tekort aan 

materiaal. Desondanks kostte het zijn 
tegenstander moeite om de winst te 
pakken. Zelf liep ik tamelijk eenvoudig naar 
een winstpartij. Bij de stand 2-1 voor 
Schaesberg kwam toen alles weer neer op 
Jury. Hij speelde een echte Jury-partij: 
rustig en gedegen. Van die tegenstand 
kreeg zijn opponent het alsmaar 
benauwder. En terwijl Jury de rust zelve 
bleef, begon de tegenstander 
onnauwkeurigheden te begaan. Daar Jury 
profiteerde perfect van. De eindstand kwam 
daarmee op 2-2 en het team had zijn eerste 

matchpunt!   

 

Deelname  jeugdleden  aan  LISB-competitie 
 

 
Joop Dekens 

De jeugdafdeling van MSV-VSM bestaat nu 
ruim vier jaar. Het eerste jaar lag de 
nadruk op de interne organisatie en het 
indelen van de jeugdleden in de bij hun 
passende stap. In het tweede seizoen zijn 
we gaan deelnemen aan de verschillende 
Grand-Prixtoernooien en de Limburgse 
Kampioenschappen voor de verschillende 
leeftijdscategorieën. En niet zonder succes: 
in totaal zijn de afgelopen drie jaar 9 
kinderen bij de top van Limburg geëindigd 
en zijn verschillende teams kampioen van 
Limburg geworden, waardoor ze gerechtigd 
waren deel te nemen aan de Nederlandse 
Kampioenschappen. Vorig jaar hebben we 
voor het eerst met een jeugdteam 
deelgenomen aan de 3e Klasse van de LiSB-
competitie: in wisselende samenstellingen 
hebben tien jeugdleden kunnen proeven 
hoe het is om tegen senioren te spelen. Drie 
van hen, Peter Bokern, Frederik de la 
Fonteijne en Tim Yue haalden een 50% 

score! In totaal werden 7 punten behaald 
uit 28 partijen – niet gek voor de eerste 
keer! Dit jaar hebben we besloten het wat 
anders aan te pakken: 
• jeugdspelers in de 1e, de 2e én de 3e 

Klasse 
• jeugdspelers spelen samen met 

seniorleden van de club in één team 
• twee jeugdteams – vaste viertallen met 

een vaste reserve  
 
Onze sterkste jeugdspelers, Wim en Dries 
Zimmermann, zijn, net als vorig jaar, 
ingedeeld in het tweede team, dat speelt in 
de 1e Klasse. De huidige 6e-stappers, 
Frederik de la Fonteijne en Rob Ouwersloot, 
en één van de talenten van stap 4, Raph 
Eijkenboom, spelen samen met drie 
senioren in het derde team in de 2e Klasse. 
Tenslotte vormen alle spelers van stap 5 en 
een aantal van de stappen 3 en 4 het vierde 
en vijfde team van MSV-VSM: Vierde team: 
Paul Bokern (stap 5), Tim Yue (4), 
Alexander Chan (5) en Peter Bokern (5). 
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Vijfde team: Robbert Fuchs (5), Jury 
Evmentchik (4), Khalil Cherif (5), Vladi 
Boroday (3) en Walter Bisscheroux (5). 
 
Het grote voordeel van deelname aan de 
LiSB-competitie is dat de jeugdleden de 
mogelijkheid krijgen om partijen te spelen 
met een langere bedenktijd (totaal 2 uur per 
persoon per partij) – dit in tegenstelling tot 
de Grand-Prixtoernooien waar de bedenktijd 
per partij maximaal 20 minuten bedraagt. 

Een goed schaakniveau bereik je, naast het 
maken van het huiswerk en het volgen van 
de instructielessen, door het spelen van 
partijen waar de opgedane theorie in de 
praktijk kan worden toegepast. En daar heb 
je nu eenmaal een langere bedenktijd voor 
nodig! 

In totaal nemen dus 14 van onze 
jeugdleden deel aan de LiSB-competitie. We 
wensen hun allemaal veel succes! 

 

Jeugd Grand-Prix Sittard   
29 oktober 2006 

 
Joop Dekens 

Dit seizoen worden er in de provincie 
Limburg 7 Grand-Prixtoernooien 
georganiseerd voor jeugdleden. Deze 
toernooien vormen een uitstekende 
gelegenheid voor jeugdspelers vanaf stap 2 
om ervaring op te doen in het spelen van 
partijen (want daarvan leer je tenslotte het 
meeste!). Aan het eind van het seizoen 
worden alle resultaten opgeteld, waarbij de 
laagste 2 resultaten niet meetellen, inclusief 
de niet gespeelde toernooien. 
 
Traditiegetrouw beet GESS-Sittard op 29 
oktober het spits af. Met 14 jeugdleden van 
MSV-VSM waren we qua aantal uitstekend 
vertegenwoordigd. Aan het eind van de dag 
ging iedereen met een vetleren medaille 
naar huis en mocht Liam Thomassen (7 
jaar – stap 3!) als winnaar van de F-
categorie een prachtige trofee aan zijn 
verzameling prijzen toevoegen! 
 
Het volgende Grand-Prixtoernooi vindt 
plaats op 26 november in het Trefcentrum – 
Wittevrouwenveld in Maastricht – onze 
derde Grand-Prix. We verwachten dat 
alle jeugdleden daaraan deelnemen!! 
 
De resultaten per deelnemer: 
 
Categorie B – aantal deelnemers 9 
6. Raph Eijkenboom  - 1.5 uit 7 

8. Khalil Cherif  - 1.0 uit 7 
 
In deze categorie speelt de absolute top van 
Limburg – namen als Jozef Simenon (rating 
2150), Sander Bachaus en Diana Dalemans 
(2e van Nederland) spreken tot de 
verbeelding. De jongens hebben zich kranig 
geweerd! Na 25 zetten stond Khalil Cherif 
(stap 5) tegen Jozef Simenon nog gelijk in 
materiaal en had zowaar goede aanvals-
mogelijkheden op de Koningsvleugel (Khalil 
is een echte aanvalsspeler). Raph 
Eijkenboom volgt momenteel stap 4 en 
ontwikkelt zich razendsnel, speelt 
ongelooflijk veel partijen op internet, 
studeert veel en is zeer ambitieus! Van 
beide jongens zullen we nog veel horen! 
 
Categorie C – aantal deelnemers 11 
10. Vladislav Boroday  - 2.0 uit 9 
11. Max Houx  - 1.0 uit 9 
 
In deze categorie “wreekt” zich vaak dat 
jongeren vaak op wat latere leeftijd 
beginnen te schaken. Vladi en Max volgen 
beide momenteel stap 3 en moesten het 
zondag opnemen tegen leeftijdsgenoten die 
al veel langer schaken – een aantal volgt al 
stap 6. Ze droegen hun verliezen als echte 
sporters uiterst manmoedig!! Daarnaast 
lieten ze zich niet zomaar afdrogen – er 
werd gestreden op het scherpt van de 
snede – grote klasse! 
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Categorie D – aantal deelnemers 28 
  5. Tim Yue (stap 4) - 6.0 uit 9 
  8. Peter Bokern (5) - 5.0 uit 9 
  8. Fredrik Meier (3) - 5.0 uit 9 
15. Paul Bokern (5)  - 4.5 uit 9 
15. Sophie Mulder (3) - 4.5 uit 9 
21. Julie Koehorst (3) - 4.0 uit 9 
27. Lars Gulikers (3)  - 1.5 uit 9 
27. Tom Katoen (2)  - 1.5 uit 9 
 
Deze leeftijdscategorie vormt de 
kweekvijver van talenten – spelers uit 
Limburg uit de stappen 2 tot en met 5 en 
een aantal behoorlijk sterke Belgische 
spelers strijden hier op leven en dood! 
 Tim Yue, één van de grootste 
jeugdige talenten van Limburg, werd vorig 
jaar overtuigend kampioen van de Grand-
Prix-E-categorie, voor zijn grootste 
concurrent Ruud van Meegen. Dit jaar is hij 
voor het eerste jaar speelgerechtigd voor de 
D-categorie en liet hij gelijk alle andere 
spelers van MSV-VSM achter zich! Een 
uitstekend resultaat! Ook een fantastische 
prestatie voor Peter Bokern, die vaak net 
een neuslengte achter zijn broer Paul 
eindigt, maar hem nu eindelijk dreigt voorbij 
te streven! Paul Bokern stelde zeer teleur: 
altijd goed voor een score van meer dan 
90% bleef hij nu steken op 50% - 
voornaamste oorzaak: te snel de opening 
spelen. We zijn ervan overtuigd dat hij zich 
op de Grand Prix in Maastricht zal herstellen 
en weer hoge ogen zal gooien! Vooraf 
verwachtten we veel van Fredrik Meier, na 
twee seizoenen les op de Montessori, nu, 
samen met zijn broer Marwin (ook al zo ’n 
goede schaker) lid geworden van de club. 
En gelijk scoorde hij in zijn eerste toernooi 5 
punten – een ongelukkige zet tegen Peter 
Bokern en een verliespartij tegen een veel 
lagere geplaatste zaten een monsterscore in 
de weg. Een veelbelovend talent, deze 
Fredrik! Twee van onze sterkste meisjes, 
Sophie Mulder en Julie Koehorst gaan 
elk toernooi sterker schaken – beide leren 

steeds beter met de beschikbare tijd om te 
gaan! Ze eindigden met een mooie score in 
de middenmoot, wat in dit sterke 
gezelschap een prachtige prestatie is! Lars 
Gulikers had zijn dag niet, de ene na de 
andere partij ging ongelukkig verloren – als 
hij wat beter gebruik had gemaakt van de 
beschikbare tijd had hij zeker 3 punten 
meer gehaald. Voor Tom Katoen was het 
het eerste echte grote toernooi. Pas vorig 
jaar heeft hij zijn diploma van stap 1 
gehaald en nu al gelijk in deze loeizware 
klasse. Maar er wordt nu eenmaal op leeftijd 
ingedeeld en als je dan wat later met 
schaken bent begonnen, dan heb je het 
zwaar tegen al die 3e, 4e en 5e-stappers. 
Daarom organiseren we in Limburg ook 
altijd een stappentoernooi – we weten zeker 
dat Tom daar tegen tegenstanders van 
gelijke sterke zeer hoog gaat scoren! 
 
F-categorie – aantal deelnemers 7 
3. Marwin Meier (stap 3) - 5 uit 11 
 
Marwin Meier is vanaf september, na twee 
jaar les op de Montessori lid geworden van 
MSV-VSM. Je kunt hem ’s nachts wakker 
maken voor een partijtje schaak! Hij vindt 
het niet alleen heel leuk om te doen, maar 
speelt ook behoorlijk sterk! Op zijn leeftijd al 
in stap 3 zegt genoeg en nu al derde van 
Limburg – dat belooft wat voor de 
toekomst!! 
 
G-categorie – aantal deelnemers 3 
1. Liam Thomassen (stap 3) - 7 uit 12 
 
Eerste van drie spelers, is dat nu zo 
bijzonder? Dat misschien niet, maar als we 
erbij zeggen dat de E, F, G en H-categorie in 
1 klasse hebben gespeeld en dat Liam 
Thomassen daar met 7 uit 12 op de 6e 
plaats is geëindigd, boven nogal wat spelers 
van hogere leeftijd, dan zegt dat genoeg. 
Terecht ging hij met een schitterende trofee 
naar huis. Fantastisch gedaan, Liam!! 
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Deelname MSV-VSM aan Ned. Kampioenschap Jeugdclubs   
categorie D, Baarn, 3 november 2006 

 

Jo Hermans 

Dit kampioenschap wordt gespeeld met 4-
tallen op 3 zaterdagen, waarop telkens 3 
partijen worden gespeeld. De eerste 
zaterdag was een vuurdoop: 3 wedstrijden 
verloren. Op de tweede speeldag mochten 
we op wat meer resultaat hopen en dat 
kwam enigszins uit. 
 De eerste wedstrijd tegen Goes werd 
nipt met 2.5-1.5 verloren. De winst van 
debutant Vladi Boroday was mooi. De 
tweede match was tegen Bongerd uit 
Capelle a/d Ijssel. Paul Bokern haalde een 
rustige en goede winst. Vladi hield in een 
moeilijke positie het hoofd koel, overblufte 

zijn tegenstander en haalde de volle winst. 
Alexander Chan bereikte met enige hulp van 
zijn tegenstander een remise. Peter Bokern 
maakte in het begin een flinke fout en had 
daarna niets in te brengen. Maar al met al, 
een 2.5-1.5 winst voor ons team en de 
eerste wedstrijdpunten! Bij de derde 
wedstrijd, tegen Moira Domtoren uit 
Utrecht, was kennelijk de energie van deze 
zeer lange dag op. Er werd met 3.5-0.5 
verloren. Alleen Alexander haalde een 
remise. Maar al met al heeft het team weer 
een flinke wedstrijdervaring opgedaan. 
 

 

Voorronde Persoonlijk Jeugd Kampioenschap Limburg 
regio Zuid-West, 5 november 2006 

 
Jo Hermans 

Deze voorronde had een magere bezetting: 
2 spelers van DJC, 3 van DJZ en 14 van 
MSV-VSM. Er werd in twee poules gespeeld: 
C + D en E + F + G.  

De 7 spelers van E-F-G hielden de 
vaart erin en konden in 14 ronden een hele 
competitie afwerken. Dat geeft dus een 
eerlijk beeld van de krachtsverhoudingen. 
De trotse winnaar werd Jeroen Schols (F, 
DJC) met 12 punten. De tweede plaats met 
11 punten was voor Sjoerd Beijers (E, DJZ). 
De derde plaats (9.5 punt) was voor de 
enige G spelers, Liam Thomassen (MSV-
VSM). Directe plaatsing voor de finale werd 
ook nog bereikt door Marvin Meier (MSV-
VSM) met een vierde plaats in de eindstand, 
maar een tweede van de F-spelers. 

 
 

 EINDSTAND    
1 Jeroen Schols F DJC 12.0 
2 Sjoerd Beijers E DJZ 11.0 
3 Liam Thomassen G MSV-VSM 9.5 
4 Marvin Meier F MSV-VSM 8.0 
5 Diederick Terwel F MSV-VSM 7.0 
6 Joris Robertson F MSV-VSM 4.5 
7 Jimmy van Keeken F MSV-VSM 4.0 
 
De 12 C-D spelers zorgden 6 ronden lang 
voor emotievol vuurwerk, met name tussen 
Peter Bokern (MSV-VSM), Tim Yue (MSV-
VSM), Paul Bokern (MSV-VSM) en Wouter 
Schols (DJC). Na ronde 4 had Peter 4 uit 4 
en een vol punt voorsprong op zijn 
concurrenten, mede dank zij mooie 
overwinningen op Tim en Wouter. In ronde 
5 speelden Peter en Paul tegen elkaar. De 
broederstrijd was uiterst emotioneel en 
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wisselend van kansen, met uiteindelijk Paul 
als winnaar. Tim won ook en Wouter bleef 
volgen op 1 punt. Laatste ronde dus met 3 
man op kop. Paul verliest vrij snel van … 
Wouter, die daarmee net als Paul 4 punten 
vergaart. Tim slaagt erin een grote 
materiele voorsprong om te zetten in pat 
tegen Sophie Mulder (MSV-VSM), en Tim 
blijft steken op 4.5 punt. Peter vindt in zijn 
laatste partij weer rust in zijn spel en wint in 
een lange maar gedegen partij van Vladi 
Boroday (MSV-VSM). Eindwinnaar werd dus 
Peter met 5 uit 6, Tim tweede met 4.5, 
Wouter en Paul hadden beiden 4 punten, 
maar Wouter werd derde op grond van hun 
onderling resultaat. De enige C speler was 
Vladi Boroday, die daarmee automatisch 
geplaatst is voor de finale. Het beste meisje 
in de D categorie was Sophie Mulder, die 

een verdienstelijke vijfde plaats haalde met 
3 uit 6. 
 
 EINDSTAND    
1 Peter Bokern D MSV-VSM 5.0 
2 Tim Yue D MSV-VSM 4.5 
3 Wouter Schols D DJC 4.0 
4 Paul Bokern D MSV-VSM 4.0 
5 Sophie Mulder D MSV-VSM 3.0 
6 Huub Hennissen D DJZ 3.0 
7 Frederik Meier D MSV-VSM 3.0 
8 Vladi Boroday C MSV-VSM 2.5 
9 Walter Bisscheroux D MSV-VSM 2.5 
10 Paul Lemmens D DJZ 2.0 
11 Olivier Robertson D MSV-VSM 2.0 
12 Julie Koehorst D MSV-VSM 0.5 

 

Strijd  om  de eerste  plaats in  de  D-categorie 
 
Joop Dekens 

Diana Dalemans is natuurlijk een klasse 
apart. Ook tijdens het Limburgs 
Jeugdkampioenschap van 2006 liet zij in 17 
partijen slechts twee remises toe. Dat ze 
door het oog van de naald is gekropen 
bewijst onderstaande partij tegen het 
aanstormende talent Tim Yue, één van de 
spelers van MSV-VSM. Na twee dagen stond 
Diana aan kop, op een half puntje gevolgd 
door Tim. De winnaar van deze partij zou 
een grote kans maken op het behalen van 
de titel. Diana opende met haar geliefde 
Siciliaan, maar wist daarmee niet veel te 
bereiken. Tim speelde de opening tam, 
maar overspeelde Diana na 15. e5 in het 
middenspel. Een geweldige aanval op de 
zwarte Koningstelling volgde. In vliegende 
tijdnood vlogen de combinaties over het 
bord.  Met nog twee seconden op de vlag 
speelde Tim 35. Dh7+. Diana, nog een 
kleine minuut, pakte per ongeluk te snel de 
Koning beet en zag dat na welke zet dan 
ook ze mat zou komen te staan. Ze zette de 
Koning terug en speelde Tg7. Tim vergat 
gebruik te maken van de “aanraken-is-

zetten-regel” (hij had niet gezien dat Diana 
het stuk aanraakte) en ging na Dxh8 door 
zijn vlag. Een bloedstollende partij van twee 
veelbelovende talenten!  

Diana na afloop: “Oef, dit was één van mijn 
zwaarste partijen ooit”. 
 
Tim Yue – Diana Dalemans 
Limburgs Kampioenschap – 13e ronde 
Klimmen 30 december 2006 
Commentaar van Joop Dekens 

 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 (Tim vermijdt de 
standaardvarianten van de Siciliaanse 
opening - Diana weet daar veel van) 3...d6 
4.Lc4 Pf6 5.0–0 e6 6.Te1 Le7 7.d3 (een 
veilige standaardzet die in veel jeugdpartijen 
wordt gespeeld - actiever is d4) 7...0–0 
8.Lg5 a6 (bereid een aanval op de 
Damevleugel voor) 9.a4 h6 10.Lh4 Te8 
11.h3 Pa5 12.Dd2 (een sluw zetje: de 
Dame staat hier klaar voor de 
Koningsaanval) 12...Pxc4 13.dxc4 b6 
14.Tad1 (wit is klaar met zijn opening 
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(Stap 2: Drie Gouden Regels) en gaat 
beginnen met de Koningsaanval)  14...Lf8 
(De Loper gaat helpen verdedigen, maar 
dekt nu niet meer Dd8) 15.e5!! 

(!! - een prachtige zet, die gebruik maakt 
van de volgende thema 's:  

1. Stap 2: Dubbele aanval van de pion  

2. Stap 2: Penning van Lh4 op Pf6  

3. Stap 3: Röntgenaanval op Dd8  

4. Stap 1: Tweevoudige aanval op Dd8  

5. Lijnen openen als je een sterke aanval 
hebt)  

15...g5 (de enige zet die materiaalverlies 
kan voorkomen) 16.Pxg5 (Stap 3: Mat door 
Toegang) Pd7 (... hxg5 17. Dxg5 verliest 
direct) 17.Pf3 Dc7 18.exd6 Dc6 19.Df4 
Lb7 20.Lg5?? 

(Pe4 was beter: stukken erbij om aan te 
vallen - Tim is een scherpe aanvalsspeler, 
die vaak offert - meestal klopt het wel, maar 

hier verliest hij gewoon de Loper) 
20...hxg5 21.Dxg5+ Lg7 22.h4 f6 
23.Dg3 Kf7 24.h5 Pf8 25.Dh3 Ph7 (van 
zet 20 tot zet 30 werd er wat minder sterk 
gespeeld, maar nu komt er weer vuurwerk - 
Tim had nog 2 minuten en Diana nog 4 
minuten bedenktijd) 26.h6 Lh8 27.Dh5+ 
Kf8 28.Dg6 Pg5 29.Pe4 Pxe4 30.h7  

(Stap 1: Mat in één – resterende bedenktijd: 
30 seconden voor wit, 120 voor zwart) 
30...Lg7 31.Dh5 Lh8 32.Dh6+ Kf7 
33.Ph4 Tg8 (oei!) 34.hxg8D+ Txg8 
35.Dh7+  

(Hier zette Diana de Koning terug en 
speelde Tg7. Tim vergat gebruik te maken 
van de “aanraken-is-zetten-regel” (hij had 
niet gezien dat Diana het stuk aanraakte) en 
ging na Dxh8 door zijn vlag). 

 



 19

 

Sterke lopers 
 
 
Hans Ouwersloot 

Er zijn van die partijen, daar heb je zo’n 
goed gevoel over dat je die met de hele 
wereld, te beginnen met MSV-VSM leden 
wilt delen. Hierbij zo’n partij: Van de Scheur 
– Ouwersloot uit de zesde ronde van de 
tweede cyclus van de interne. 

In de eerste cyclus had Dirk, ook met wit, 
gewonnen tegen mijn lijfopening het Wolga 
Gambiet (wat toch veel leuker klinkt dan de 
Benkö). Zoals wel vaker de laatste jaren had 
Dirk toen een variant uit de kast gehaald 
waar ik geen raad mee wist. Maar enig 
speurwerk in mijn eigen boeken had me 
laten zien welk idee gevolgd moest worden. 
Ik kreeg mijn kans op revanche, en pakte 
die. En hoe. 

 

Dirk van der Scheur – Hans Ouwersloot 

Maastricht, 13 maart 2007 

1.  d4 Pf6 
2.  c4 c5 
3.  d5 b5 
4.  Pd2 
Vroeger nam Dirk het gambiet altijd aan. 
Maar Pd2 is de variant die hij uit de hoge 
hoed had gehaald. Het idee is dat het paard 
op c3 meestal kwetsbaar is en daarom naar 
d2 gaat om het centrum te ondersteunen. 
Tegelijk gaat de loper naar b2 om het 
gevaar van de killer op g7 te neutraliseren. 
Klinkt logisch niet waar? 

4. … Da5 
5.  Dc2 bxc4 
6.  e4 c3(!) 
Dit is het tegengif. Wit lokt de b-pion naar 
de c-lijn waar hij het doelwit van zwarts 
operaties wordt. Bovendien blokkeert de 
(nieuwe) c-pion hetzij de zwartveldige loper 
(op c3), of de witveldige loper (op c4). 
Daarom moet zwart ook niet aansturen op 
ruil van de witveldige lopers, zoals normaal 

is in de Wolga. Dat was de fout die ik in ons 
vorige duel maakte. 

7.  bxc3 d6 
8.  Ld3  g6 
9.  c4 Lg7 
10.  Lb2 0-0 
11.  Pe2 Pbd7 
12.  Lc3 Dc7 
13.  Pf3 a5 
De pion op a5 kan zwak worden, maar 
dreigt ook op te rukken, eventueel naar a3. 
Minstens zo belangrijk is dat zwart La6 wil 
spelen (druk tegen c4) maar de loper niet 
ongedekt wil laten. 

14.  0-0 La6 
15.  Tab1 Pe8! 
Zwart biedt zijn reus op g7 aan voor ruil. 
Maar ja, zó’n reus is het op het moment 
niet, met zijn tegenstrever op c3. Na ruil 
komt het paard op g7 ideaal te staan om e6 
en/of f5 te ondersteunen. In ieder geval is 
duidelijk dat de zwarte loper op a6 stukken 
beter is dan die op d3. 

16.  Tb2 Pe5! 
Opnieuw een zet die aandacht verdient. 
Zwart laat zijn pionnenstructuur 
versplinteren, zijn loper op g7 blokkeren en 
dat alleen maar om een paard op het ideale 
veld d6 te krijgen. Is dat het waard? De 
analyses achteraf lieten zien dat zwart 
inderdaad beter staat, vanwege de enorme 
druk op het witte centrum en de latente 
kracht die de reus (toch) op g7 ontwikkelt. 
Let ook maar op de slotstelling waar de reus 
tot leven is gekomen. 

‘Wat ben je aan het doen’, vroeg Dirk na de 
volgende zet. Eerlijk gezegd wist ik heel 
goed wat ik aan het doen was. (En het 
pakte dit keer ook goed uit.) 

17.  Pxe5 dxe5 
18.  Da4 Pd6 
19.  f4 f5! 
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Het hoogtepunt van de strijd, met een mooi 
pionnenblokje op e4,e5,f4,f5. Doordat e4 
ondermijnd wordt komt de loper op g7 tot 
leven en dat blijkt beslissend. Na de partij 
analyseerden we het voorzichtigere 19. 
Tfb1, f5; 20 f3, fxe4; 21 fxe4 waarna zwart 
met 21 …, e6 onverdroten voortgaat met 
zijn plan en voordeel bereikt. 

20.  fxe5 Pxe4 
21.  Lxe4 fxe4 
22.  Txf8 Txf8 
23.  Lxa5 Dxe5 
24.  Lc3 

Opeens (?) blijkt zwart een gevaarlijke 
koningsaanval ontwikkeld te hebben. Mijn 
plan na deze zet was in eerste instantie 
24 …, Df5, maar ik zag niet meteen waar de 

Dame naar toe moest na 25 Pg3. Na de 
partij wees Dirk me erop dat 25 …, Df4 
(dreigt Dc1) er zeer gevaarlijk uitziet. Maar 
wat Dirk noch ik bij het doorrekenen van de 
varianten had gezien, zag ik met de stand 
op het bord in een flits. De varianten 
hoeven nauwelijks doorgerekend te worden, 
het dameoffer is ook misschien niet echt 
moeilijk. Maar wel spectaculair en een mooi 
slot van deze partij. 

24. … Dxc3!! 
25.  Pxc3 Ld4+ 
26.  Tf2 Txf2 
Opgegeven.  

 

Na 27. Pe2 (enige zet), Txe2+; 28. Kf1, 
Tf2+; 29. Ke1, Lc8; 30 De8+, Tf8; 31. 
Dxe7, e3 (<Diagram>) heeft zwart niet 
alleen materieel overwicht. Ook is de zwarte 
vrijpion op e3 veel gevaarlijker dan zijn 
witte d-collega. Nog belangrijker is dat de 
witte koning in een matnet verstrikt zit. Zo 
dreigt in de diagramstelling wit door Lg4 
een matnet dicht te trekken en na h3, Lf5 
dreigt het gevaar van de andere kant. En 
over veel schaaks beschikt wit ook niet 
omdat de lopers alle belangrijke diagonalen 
beheersen. In deze stelling is niet alleen de 
loper op g7 een reus geworden, maar heeft 
er nog een collega reus bij gekregen. 
Overtuigend bewijs dat de zwarte 
dameloper maar beter niet afgeruild moet 
worden, niet waar? 

 

PS: Misschien zijn er objectief bezien wel 
wat veel uitroeptekens en ook nog eenzijdig 
aan zwarte zetten uitgedeeld. Maar ja, dat 
krijg je als je enthousiast bent over een 
partij. 

 

Standen competities  
 

Hieronder volgen de standen van de competities van MSV-VSM. Meer info, en updates zijn zoals 
gewoonlijk te vinden op de interne en externe competitie pagina’s van onze website: 
http://www.cs.unimaas.nl/~uiterwijk/vsm 
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Interne competitie, cyclus 1, eindstand, na 15 ronden 
 

Pos Name Cat Gms Score W D L Bye AWM TPR Bhlz SBgr Rtg IRtg 
1 Simon Glückstern A 11 10.5 9 1 1 0 4 2028 134.0 97.5 1886 1791 
2 Hans Ouwersloot A 12 10.0 8 2 2 0 3 2011 136.0 94.5 1982 1951 
3 Dirk van der Scheur A 15 10.0 9 2 4 0 0 1864 124.5 78.3 1875 1874 
4 Maarten-J. Oosterman A 13 9.5 7 2 4 1 1 1921 141.0 82.5 1954 1982 
5 Mark Ramaer B 15 9.5 9 1 5 0 0 1858 129.5 74.0 1779 1652 
6 Sander Wissink A 13 9.0 8 0 5 0 2 1819 117.5 62.0 1818 1804 
7 Jasper Zilverberg A 13 8.5 7 2 4 0 1 1894 130.5 74.0 1898 1891 
8 Ashraf Ibrahim A 8 8.0 6 0 2 1 4 1944 129.5 77.8 1934 1930 
9 Wim Zimmerman B 11 8.0 5 4 2 0 2 1869 128.5 73.0 1776 1692 

10 Henk Boer A 14 8.0 6 3 5 0 1 1757 126.0 58.8 1781 1802 
11 Diederik Gerritsen B 12 8.0 7 0 5 0 3 1751 124.0 67.8 1747 1735 
12 John Franssen B 14 8.0 8 0 6 0 0 1732 116.5 61.8 1730 1715 
13 Jos Uiterwijk B 13 8.0 7 0 6 0 2 1706 109.0 52.5 1715 1721 
14 Dries Zimmerman B 11 7.0 5 2 4 0 2 1713 114.5 54.8 1678 1645 
15 Reinier Overtoom A 14 6.5 5 3 6 0 0 1701 122.0 51.0 1745 1806 
16 Raad Alatar C 15 6.5 5 3 7 0 0 1676 124.5 49.3 1614 1537 
17 Asef Ghafuri B 15 6.5 5 3 7 0 0 1557 109.0 41.3 1592 1654 
18 Maarten van Laatum A 8 6.0 5 0 3 0 6 1731 113.5 58.8 1790 1809 
19 Frank van Odijk B 5 5.5 4 1 0 0 0 1810 126.0 75.3 1668 1640 
20 Igor Erin B 11 5.5 2 5 4 0 3 1521 102.0 41.8 1583 1638 
21 Henning Friese A 5 5.0 4 0 1 0 8 2048 126.5 73.5 2038 2034 
22 Jo van de Kragt C 7 5.0 3 2 2 0 5 1581 114.5 55.0 1558 1550 
23 Wiel Maertzdorf C 10 5.0 2 4 4 0 2 1487 103.5 36.3 1438 1417 
24 Andre Koehorst D 9 5.0 3 2 4 0 6 1479 105.5 44.3 1445 1435 
25 Sjaak Spruit C 11 5.0 2 3 6 1 1 1462 102.5 34.3 1427 1409 
26 Jo Rikers D 15 5.0 2 6 7 0 0 1407 99.0 25.3 1389 1385 
27 Dirk Couprie C 6 4.5 3 1 2 0 7 1612 109.5 53.8 1597 1589 
28 Mark Gidding C 9 4.5 2 3 4 0 4 1512 103.0 42.0 1507 1509 
29 Huub Stegen B 8 4.5 3 1 4 0 5 1469 98.5 42.8 1655 1742 
30 Henk Klein C 3 4.0 3 0 0 0 11 1800 126.5 72.5 1609 1575 
31 Jo Hermans B 8 4.0 2 2 4 0 6 1522 102.5 40.5 1584 1618 
32 Joop Dekens B 5 3.5 2 1 2 0 9 1540 111.5 53.0 1633 1655 
33 Piet v.d. Linden C 4 3.5 2 1 1 0 10 1501 112.0 56.3 1529 1530 
34 Harry Nietsch C 5 3.5 1 1 3 1 8 1313 99.0 41.5 1399 1426 
35 Constance Hemker C 11 3.5 2 1 8 0 4 1310 93.0 18.5 1376 1432 
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36 Dien Knuit D 13 3.5 2 1 10 0 2 1237 97.5 19.3 1279 1326 
37 Tjoeliong Kwee B 2 3.0 2 0 0 0 10 1773 122.5 67.3 1758 1750 
38 Jimmy Patty D 2 3.0 2 0 0 0 10 1685 119.0 63.8 1392 1363 
39 Sjef Moerdijk C 6 3.0 0 4 2 0 8 1519 106.0 43.5 1444 1430 
40 Guido Heuts C 13 3.0 2 1 10 0 1 1264 99.0 18.3 1345 1436 
41 Loek Mingels B 2 2.5 1 1 0 0 10 1769 116.5 60.5 1722 1715 
42 Manuel Weeks A 1 2.0 1 0 0 0 11 2388 121.0 65.0 2163 2152 
43 Ben Willems B 1 2.0 1 0 0 0 11 2006 119.0 63.0 1619 1600 
44 Bjorn Gerstel D 1 2.0 1 0 0 0 2 1697 115.5 59.5 1318 1300 
45 Andre Klein B 3 2.0 1 0 2 0 9 1593 108.0 45.5 1622 1627 
46 Frederik de la Fonteijne D 1 2.0 1 0 0 0 0 1535 118.5 62.5 1263 1250 
47 Monica Beckers D 6 2.0 1 0 5 0 8 1182 95.5 31.8 1197 1203 
48 Raymond van Dam D 2 1.5 0 1 1 0 0 1149 101.0 48.8 1288 1300 
49 Nico Harbig B 1 1.0 0 0 1 0 11 1601 107.0 49.0 1645 1650 
50 Ernst Rehr D 1 1.0 0 0 1 0 11 1375 106.5 49.0 1372 1375 
51 Batash Aram D 2 1.0 0 0 2 0 10 1228 99.5 42.3 1290 1300 
52 Mano Deckers D 2 1.0 0 0 2 0 1 1198 98.5 42.3 1287 1300 
53 Rob Ouwersloot D 2 1.0 0 0 2 0 0 1124 95.5 42.3 1235 1250 
54 Ilyas Cuglar D 2 1.0 0 0 2 0 10 1096 94.5 42.3 1183 1195 
55 Harry Cox D 2 1.0 0 0 2 0 0 1056 102.0 42.3 1185 1200 
56 Le Tan D 1 1.0 0 0 1 0 1 930 101.5 49.0 1235 1250 
57 Felix Bevk D 1 1.0 0 0 1 0 0 847 103.5 49.0 1184 1200 

 

Simon Glückstern is daarmee de kampioen van de eerste cyclus. Proficiat!  
 

Interne competitie, cyclus 2, stand na 15 ronden  
(1 ronde te gaan) 

 

Pos Name Cat Gms Score W D L Bye AWM ACl TPR Bhlz Rtg IRtg 
1 John Franssen B 13 11.0 10 0 3 0 1 1 2021 127.5 1887 1730 
2 Jasper Zilverberg A 13 11.0 9 2 2 0 2 0 1993 130.0 1950 1898 
3 Sander Wissink A 14 10.5 9 2 3 0 0 1 1918 127.0 1880 1818 
4 Maarten-Jan Oosterman A 13 10.0 8 2 3 0 1 1 1931 132.5 1950 1954 
5 Hans Ouwersloot A 13 9.0 8 0 5 0 1 1 1888 130.5 1936 1982 
6 Igor Erin B 12 9.0 5 4 3 1 2 0 1700 116.5 1641 1583 
7 Asef Ghafuri B 14 8.5 7 2 5 0 1 0 1831 127.5 1725 1592 
8 Mark Ramaer B 14 8.5 7 2 5 0 1 0 1795 120.0 1791 1779 
9 Simon Glückstern A 9 8.0 6 1 2 0 4 1 1876 127.5 1887 1886 
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10 Dirk van der Scheur A 14 7.5 7 0 7 0 1 0 1827 134.0 1846 1875 
11 Henning Friese A 7 7.0 6 0 1 0 8 0 2081 133.0 2044 2038 
12 Reinier Overtoom A 13 7.0 6 1 6 0 1 0 1779 127.5 1764 1745 
13 Diederik Gerritsen B 12 7.0 5 2 5 0 3 0 1688 110.0 1724 1747 
14 Andre Klein B 10 6.5 5 1 4 0 5 0 1582 112.0 1609 1622 
15 Maarten van Laatum A 11 6.0 5 0 6 0 4 0 1771 127.0 1780 1790 
16 Jos Uiterwijk B 8 6.0 5 0 3 0 6 0 1640 118.0 1698 1715 
17 Wim Zimmerman B 10 6.0 3 4 3 0 4 0 1615 109.5 1714 1776 
18 Raad Alatar C 14 6.0 5 1 8 0 0 1 1573 118.5 1587 1614 
19 Dries Zimmerman B 9 5.5 4 1 4 0 5 0 1756 119.0 1708 1678 
20 Frank van Odijk B 10 5.5 3 3 4 0 3 0 1581 114.0 1636 1668 
21 Dirk Couprie C 7 5.5 3 3 1 0 8 0 1490 112.0 1572 1597 
22 Rob Ouwersloot D 9 5.5 4 1 4 0 5 0 1463 102.5 1316 1235 
23 Sjaak Spruit C 9 5.5 3 3 3 0 6 0 1410 100.5 1419 1427 
24 Henk Boer A 8 5.0 3 2 3 0 5 0 1724 118.5 1763 1781 
25 Mark Gidding C 6 5.0 4 0 2 0 9 0 1589 116.0 1529 1507 
26 Constance Hemker C 12 5.0 2 4 6 0 3 0 1408 101.5 1384 1376 
27 Guido Heuts C 13 5.0 2 4 7 0 2 0 1406 105.0 1361 1345 
28 Sonny Walton D 8 5.0 4 0 4 0 0 0 1378 102.0 1290 1250 
29 Joop Dekens B 3 4.5 2 1 0 1 9 0 1820 120.5 1654 1633 
30 Ashraf Ibrahim A 7 4.5 3 1 3 0 7 0 1748 116.0 1881 1934 
31 Wiel Maertzdorf C 8 4.5 2 3 3 0 5 0 1456 106.0 1441 1438 
32 Harry Nietsch C 9 4.5 2 3 4 0 5 0 1420 107.5 1403 1399 
33 Jo Rikers D 10 4.5 1 5 4 0 3 0 1379 102.5 1378 1389 
34 Andre Koehorst D 7 4.0 3 0 4 0 7 0 1397 104.5 1428 1445 
35 Frederik de la Fonteijne D 6 3.5 2 1 3 0 7 0 1490 106.5 1312 1263 
36 Sjef Moerdijk C 5 3.5 2 0 3 0 7 1 1392 104.5 1432 1444 
37 Amir Moattar A 5 3.0 2 0 3 0 0 0 1650 101.0 1767 1800 
38 Jo Hermans B 6 3.0 1 2 3 0 8 0 1516 109.5 1564 1584 
39 Henk Klein C 4 3.0 1 1 2 0 8 1 1371 101.0 1570 1609 
40 Mano Deckers D 4 3.0 2 0 2 0 1 0 1302 100.5 1290 1287 
41 Raymond van Dam D 10 3.0 1 2 7 0 4 0 1219 90.5 1260 1288 
42 Kwee Tjoeliong B 2 2.5 1 1 0 0 11 0 1761 119.0 1753 1750 
43 Jo van de Kragt C 1 2.0 1 0 0 0 12 0 1782 119.0 1568 1558 
44 Piet v.d. Linden C 2 2.0 1 0 1 0 11 0 1570 111.0 1532 1529 
45 Dien Knuit D 13 2.0 1 0 12 0 2 0 1069 97.5 1179 1279 
46 Aljosja Leyten D 3 1.5 0 1 2 0 10 0 1213 102.0 1204 1200 
47 Huub Stegen B 0 1.0 0 0 0 0 13 0 1655 112.5 1655 1655 
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48 Peter van Hooijdonk D 1 1.0 0 0 1 0 11 0 1286 105.0 1296 1300 
49 Harry Cox D 2 1.0 0 0 2 0 11 0 1185 99.0 1180 1185 
50 Monica Beckers D 2 1.0 0 0 2 0 11 0 1112 97.0 1185 1197 
51 Anto Daryanto D 1 1.0 0 0 1 0 0 0 1078 105.0 1385 1400 
52 Jelle Uringa D 1 1.0 0 0 1 0 4 0 940 105.5 1236 1250 
53 Le Phuoc Tan D 1 1.0 0 0 1 0 0 0 831 100.0 1375 1400 

 

Rapid, snelschaak en KO beker winnaars 
 

Sander Wissink is snelschaak kampioen van het seizoen 2006/2007 geworden. 
Proficiat! De winnaar van de eerste speeldag (Manuel Weeks) deed de tweede speeldag niet 
mee, en omgekeerd deed de winnaar van de tweede speeldag (Maarten-Jan Oosterman) de eerste 
speeldag niet mee. Zowel Hans Ouwersloot en Sander Wissink eindigden op beide dagen met 7 
punten. Bij gelijke score gelden de plaatsingscijfers; voor Hans was dat 4e en 3e, voor Sander 2e 
en 4e. Daarmee een nipte overwinning voor Sander.  

 

Jasper Zilverberg is rapid kampioen van het seizoen 2006/2007 geworden. Proficiat! 
Het was spannend tot de laatste ronde. Uiteindelijk bleef Jasper met 8.5 punt Maarten-Jan en 
Sander (beiden 8.0 punten) nipt een half puntje voor.  

 

Sander Wissink is de trotse winnaar van de KO-beker van het seizoen 2006/2007 
geworden. Proficiat! In de finale versloeg hij op redelijk gemakkelijke wijze het aanstormend 
talent Dries Zimmermann. En daarmee is Sander's tweede prooi binnen.   

 

Eindstanden MSV-VSM in de externe competitie 
 

Promotieklasse 
1 DJC 2          #  4½ 3½ 4½ 5½ 4½ 4  5½   11  32  Kampioen + P 
2 Venlo 2        3½ #  5  4  4  6  4  5     9  31½ 
3 DJZ 1          4½ 3  #  3½ 4  6  5½ 4½    9  31  
4 MSV-VSM 1      3½ 4  4½ #  5½ 3  1½ 5     7  27  
5 Kerkrade 1     2½ 4  4  2½ #  4  5½ 4½    7  27  
6 Voerendaal 3   3½ 2  2  5  4  #  4  4½    6  25  
7 t Pionneke 2   4  4  2½ 6½ 2½ 4  #  3     5  26½ D 
8 Schaesberg 1   2½ 3  3½ 3  3½ 3½ 5  #     2  24  D  
 
1e klasse A 
                 1  2  3  4  5  6  7  8    mp  bp 
1 Hoensbroek     #  4  6½ 4½ 4  6  4½ 5    12  34½ Kampioen + P 
2 Heerlen 1      4  #  6  5  6  5½ 3½ 6½   11  36½ 
3 DJZ 2          1½ 2  #  6½ 2½ 5  6½ 6     8  30  
4 Brunssum 2     3½ 3  1½ #  4½ 4½ 6  6     8  29  
5 Schaesberg 2   4  2  5½ 3½ #  3  4½ 5     7  27½ 
6 Eijsden 1      2  2½ 3  3½ 5  #  4½ 6     6  26½ 
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7 Heerlen 2      3½ 4½ 1½ 2  3½ 3½ #  5     4  23½ D 
8 MSV-VSM 2      3  1½ 2  2  3  2  3  #     0  16½ D 
 
2e klasse A 
                 1  2  3  4  5  6  7  8    mp  bp 
1 Voerendaal 4   #  3  3½ 2  3  3½ 4½ 5    10  24½ Kampioen + P 
2 Geleen 3       3  #  3  2  4  3½ 4  3½   10  23  P 
3 Sjaak Mat      2½ 3  #  3½ 4  2  3  4     8  22  
4 GESS 3         4  4  2½ #  2½ 2½ 3  4     7  22½ 
5 Kerkrade 2     3  2  2  3½ #  1½ 4  5     7  21  
6 t Stokpaardje  2½ 2½ 4  3½ 4½ #  1  2     4  20  
7 MSV-VSM 3      1½ 2  3  3  2  5  #  2     4  18½ 
8 Heerlen 3      1  2½ 2  2  1  4  4  #     4  16½ D 
 

3e klasse A 
                  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   mp  bp 
01 DJZ 3          #  2  3½ 4  1  3  4  4  .  .    11  21½ 
Kampioen + P 
02 De Raadsheer   2  #  2  4  2  3½ 3½ 4  .  .    11  21  P 
03 Attaque        ½  2  #  2½ 2½ 3  1  3½ .  .     9  15  
04 MSV-VSM 4      0  0  1½ #  3½ 3½ 3  4  .  .     8  15½ 
05 Voerendaal 5   3  2  1½ ½  #  1½ 2½ 3½ .  .     7  14½ 
06 Schaesberg 3   1  ½  1  ½  2½ #  2½ 2  .  .     5  10  
07 Voerendaal 6   0  ½  3  1  1½ 1½ #  2½ .  .     4  10  
08 MSV-VSM 5      0  0  ½  0  ½  2  1½ #  .  .     1   4½ 
09 (vrij)         .  .  .  .  .  .  .  .  #  .     0   0  
10 (vrij)         .  .  .  .  .  .  .  .  .  #     0   0  
 

Blunders op grootmeesterniveau 

 
Jos Uiterwijk 

Wie kent het niet: ben je een mooie partij 
aan het spelen, maak je me daar toch een 
afgrijselijke blunder! En met een katerig 
gevoel ga je maar weer huiswaarts. 
Gelukkig ben je niet de enige, het overkomt 
ons allemaal wel eens. De sterkere spelers 
wat minder vaak dan de zwakkere, maar 
toch ook.  

 

Maar wie denkt dat dergelijke blunders op 
een echt hoog niveau niet meer voorkomen 
heeft ongelijk. Donner stond bekend om zijn 
afgrijselijke blunders. En zelfs de 
allersterksten op aard overkomt dit nog…  

 

Op het moment van deze overpeinzingen 
wordt In Dortmund de match tussen 
wereldkampioen Kramnik en Deep Fritz 
gespeeld. 

 

De tweede partij verliep als volgt: 

Deep Fritz 10 - Kramnik,V (2750) 
Man vs Machine Bonn, Germany (2), 
27.11.2006 

1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 b5 4. a4 c6 5. 
Pc3 b4 6. Pa2 Pf6 7. e5 Pd5 8. Lxc4 e6 
9. Pf3 a5 10. Lg5 Db6 11. Pc1 La6 12. 
De2 h6 13. Le3 Lxc4 14. Dxc4 Pd7 15. 
Pb3 Le7 16. Tc1 0-0 17. 0-0 Tfc8 18. 
De2 c5 19. Pfd2 Dc6 20. Dh5 Dxa4 21. 
Pxc5 Pxc5 22. dxc5 Pxe3 23. fxe3 Lxc5 
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24. Dxf7+ Kh8 25. Df3 Tf8 26. De4 Dd7 
27. Pb3 Lb6 28. Tfd1 Df7 29. Tf1 Da7 
30. Txf8+ Txf8 31. Pd4 a4 32. Pxe6 
Lxe3+ 33. Kh1 Lxc1. Zwart (Kramnik) 
staat beter, maar Deep Fritz vindt een 
geforceerde remisevariant: 34. Pxf8 met 
als voortzetting 34. … Kg8 35. Pg6 Lxb2 36. 
Dc4+ Df7 37. Dc8+ Kh7 38. Pf8+ Kh8 etc. 
met eeuwig schaak. 

 

Dit is de stelling: 

Kramnik denkt geruime tijd na. Zit hij wegen 
te zoeken om de remisevariant te 
vermijden? Maar dan speelt hij 34. … 
De3?? Jakkes, de wereldkampioen overziet 
een mat-in-1!!! 35. Dh7# 
 

Dan denk je dat dit nooit eerder is vertoond, 
iemand van zijn niveau die een mat-in-1 
overziet. Niets is echter minder waar! Op 
zijn minst werd er twee keer eerder door 
topspelers een mat-in-1 gemist. Zie hier 
twee voorbeelden. Ze dateren wel uit de 19e 
eeuw nog: 

 

Staunton,Howard - Anderssen,Adolf 
London knockout London (3.4), 1851 

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Lc5 4. c3 Pf6 
5. d4 exd4 6. e5 d5 7. Lb5 Pe4 8. cxd4 
Lb4+ 9. Pbd2 0-0 10. 0-0 Lg4 11. Lxc6 
bxc6 12. Dc2 Lxf3 13. Pxf3 Tb8 14. 
Dxc6 Tb6 15. Dc2 f5 16. a3 Be7 17. b4 
f4 18. Pe1 Th6 19. f3 Pg5 20. Pd3 Pe6 
21. Lb2 De8 22. Tac1 Dh5 23. h3 Tg6 
24. Pf2 Tg3 25. Kh2 Tf5 26. Dc6 Dg6 
27. Tg1 Tfg5 28. Pg4 h5 29. Pf6+  

Na de laatste zet stond Staunton verloren, 
want na 29. ... Lxf6 30. Dxe6+ Kh7 kan Wit 
het g2-veld niet meer verdedigen. Maar 
Adolf Anderssen speelde 29. ... Kf7?? en 
overzag 30. De8#. 

 

Steinitz,Wilhelm - HG Voight 
Philadelphia, 01.12.1885 

1. e4 c5 2. Pc3 Pc6 3. Pf3 Pf6 4. e5 Pg8 
5. d4 cxd4 6. Pxd4 e6 7. Pe4 d5 8. 
exd6 Lxd6 9. Lb5 Dd7 10. c3 Lb8 11. 
Pc5 Dc7  

Eén jaar voordat hij de eerste officiële 
wereldkampioen in de geschiedenis van het 
schaken werd wilde Steinitz in deze positie 
zijn koning in “veiligheid” brengen met 12. 
0-0?? Helaas overzag hij de dreiging van 
Zwart’s stukken over de lange diagonaal: 
12. ... Dxh2#. 

 

Je ziet, er is nog hoop voor ons blunderaars! 
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Zevende ALV 
dinsdag 3 juli 2007 

 
 

Op dinsdag 3 juli om 20.00 uur wordt 
alweer onze 7e ALV gehouden. De agenda is 
als volgt: 

1. Openingswoord voorzitter. 

2. Vaststelling agenda 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

4. Goedkeuring notulen van de zesde 
ALV.  

5. Goedkeuring jaarverslagen 2006/2007 
van de secretaris, penningmeester, 
interne competitieleider, externe 
competitieleider en jeugdleider. (*) 

6. Mondelinge toelichting Activiteitenplan 
Senioren (Beleidsplan 2004-2007) door 
de voorzitter 

7. Bestuursverkiezing + aftreedschema 
bestuur. "Zittende" bestuursleden zijn 
Jos Uiterwijk (vz), Joop Dekens, Wiel 
Maertzdorf, Jo Rikers, Sjef Moerdijk en 
Hans Ouwersloot. Aftredend zijn Jos 
Uiterwijk, Wiel Maertzdorf en Hans 
Ouwersloot, die zich allen herkiesbaar 

stellen, Uiterwijk voor 1 jaar, 
Maertzdorf en Ouwersloot in principe 
voor 3 jaar. Tegenkandidaten kunnen 
vóór of tijdens de vergadering gesteld 
worden.  

8. Begroting en contributievoorstel van de 
penningmeester. (*) 

9. Interne competitie seizoen 2007/2008. 
(*) 

10. Externe competitie seizoen 2007/2008. 
(*) 

11. Jeugdzaken. 

• voorstel integratie jeugd/senioren. 
(*) 

12. Kaderinventarisatie. 

13. Prijsuitreiking seizoen 2006/2007. 

14. Rondvraag en sluiting.  

 

(*) Bij deze agendapunten behoren 
verslagen, voorstellen of toelichtingen die 
hierna zijn opgenomen.  

 

Fundament Gelegd… 
Jaarverslag secretaris  

seizoen 2006/2007 
 
Jo Rikers 

Het nobele streven om Maastricht (weer) op 
de schaakkaart te zetten heeft een zeer 
belangrijke impuls gekregen door het ENCI 
Open Limburgs Schaakkampioenschap, 
gehouden tijdens het afgelopen 
Pinksterweekend. Als de stichting van Chess 
Events Maastricht en de massale Grand Prix 
Jeugdtoernooien als de twee eerste heipalen 
voor het fundament voor een hecht 
schaakleven in onze goede stad mogen 
worden beschouwd, dan mag het ENCI-

toernooi zeker de derde heipaal worden 
genoemd! Ofschoon geen officieel MSV-VSM 
evenement werd het Open Limburgs 
Kampioenschap wel georganiseerd door 
leden van onze vereniging, waardoor de 
glans van het toernooi een beetje op ons 
allen afstraalt. Bijzonder erkentelijk zijn wij 
daarvoor Ashraf Ibrahim, Manuel Weeks en 
Maarten van Laatum. Bravo! 
 Aangaande de "echte" activiteiten van 
MSV-VSM verwijzen wij graag naar de 
verslagen van in- en extern wedstrijdleider, 
jeugdleider en penningmeester. In het 
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algemeen geldt dat wij met de ons ter 
beschikking staande middelen hebben 
gewoekerd, met als positieve uitschieters 
het jeugdschaak en het beheer van de 
geldmiddelen. Verder noemen wij nog de 
gehouden Schaaknacht en het Open 
Zomerkampioenschap van Maastricht.  

 Een absoluut minpunt vormde de 
uitgave van ons clubblad. Zegge en schrijve 
een maal verscheen de Kiebitz. Het lukte 
maar niet een nieuwe hoofdredacteur 
hiervoor te vinden. Het gevaar is 
levensgroot dat in de naaste toekomst het 
blad niet meer uitkomt en dat zou toch een 
jammerlijke zaak zijn. Het feit dat onze 
website goed wordt bijgehouden weegt daar 
niet tegen op. 

 Ook over het ledenbestand valt niet te 
juichen. Het ledenverloop blijft hoog en 
wordt bij de senioren wederom niet 
gecompenseerd door nieuwe aanwas. 
Zetten wij 1 juni 2005, 2006 en 2007 op een 
rijtje. 

Totaal:     103,  104 en 102 

Senioren:   62,   57 en   54 

Junioren:    41,  47 en   48 

Van de senioren verlieten er 13 de 
vereniging en kwamen er 10 voor in de 
plaats. Van de junioren verlieten er 14 de 
vereniging, 1 werd senior en er kwamen 16 
nieuwe. De redenen voor het afhaken van 
de senioren zijn: tijdsgebrek (6), verhuizing 
(1), andere leefomstandigheden (2), gebrek 
aan motivatie (1) en contributieachterstand 
(3).  

 Afsluitend kan gesteld worden dat wij 
een goed seizoen achter de rug hebben.  
Verder mogen er van uitgaan dat in de 
naaste toekomst door de gloed van de 
eerder genoemde evenementen steeds 
meer mensen gemotiveerd zullen worden 
hun schaakpassie in het clubverband van 
MSV-VSM uit te leven, dat een huis wil 
bieden aan een hecht schaakleven in 
Maastricht. 

 

Maastricht, 6 juni 2007  

de secretaris Jo Rikers  

 

Jaarverslag penningmeester 
seizoen 2006/2007 

 
Wiel Maertzdorf 

Uit het overzicht is op te maken dat voor 
het eerst sinds enkele jaren de cijfers weer 
in het zwart en niet in het rood geschreven 
kunnen worden. Echter, dat neemt niet weg 
dat verdere maatregelen op financieel 
gebied onvermijdelijk zijn. Uit de begroting 
valt op te maken dat we komend jaar met 
structureel lagere inkomsten te maken 
krijgen. Zo neemt het aantal seniorleden 
i.t.t. de verwachting niet toe, maar zelfs iets 
af, Provinciale subsidiegelden vervallen en 
aan de sponsoring voor de jeugd is een eind 
gekomen. Door al deze feiten zien wij ons 
dan ook genoodzaakt om een contributie-
verhoging van € 10 per schakend lid aan de 
vergadering voor te stellen. Dit zou voor de 
senioren een contributie-bedrag van € 90 
betekenen en voor De senioren met speciaal 

tarief en voor de junioren een bedrag van € 
65. 
 

Wij hopen dat de vergadering accoord gaat 
met dit voorstel om MSV-VSM financieel 
gezond te houden 

 

Financiële balans dd 31-12-2006 
Saldo SNS-rekening    € 4115.70 

Saldo Kasgelden          € 212.25 

Werkboeken                € 395.00  

Te innen contributie    € 280.00 

 

af te dragen aan LiSB         € 837.10 

kosten SNS                   € 17.60 

materiaal                       € 131.10 
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Samenvattend een eigen vermogen van € 
4.017,15. Om ten alle tijden aan onze 
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen is 
het noodzakelijk om een bedrag ad € 2.000 
als reserve te hebben. Zoals afgesproken 
tijdens de ledenvergadering van 2006 is 

besloten om een substantieel deel van het 
overschot te besteden aan uitbreiding en 
verbetering van ons materiaal. Inmiddels is 
daar, zoals U wellicht gemerkt heeft, al een 
begin mee gemaakt. 

 

 

Inkomsten       
  senioren  junioren    
contributies 2993.50  2576.40    
advertenties 90.00      
abonnement 14.00      
sponsoren    500.00    
diversen  109.60      
schoolschaak   2225.00    
jeugd divers   529.70    
        

 Totaal  3270.10   5831.00 € 9038.10   
        

Uitgaven       
        
LiSB  1781.40  774.90    
Huur Romein 800.00  140.00    
Kiebitz  94.50      
Prijzen  92.00  219.05    
Bestuurskosten 200.25      
Diversen  191.30      
materiaal jeugd   660.00    
trainers schoolschaak   1592.00    
opl.trainers KNSB   491.00    
kweekvijver    380.00    
diversen jeugd   1523.00    
        

 Totaal 3159.45  5779.95 € 8939.40   
        
  SNS-rekening Kasgeld    

1-1-2006  € 3909.07  € 314.75    
31-12-2006  € 4115.70  € 212.25    
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  Begroting 2007  
        
INKOMSTEN  2006 begroot 2006 reeel te vorderen 2007 begroot 
contr.senioren  3400  2993 485 3900 
contr.junioren  1850  2576  2925 
abonnementen  15  14  14 
werkboeken  125  180  150 
subs. Schoolschaak  2250  2225  260 
advertenties  100  90  90 
Pro Infantibus  500  500   
diversen   50  109  50 
saldo oudertraining      80 
subsidie Grand Prix      144 
diversen jeugd    351   
Gemeente trainers  400    400 

  Totaal 8690  9038  8013 
        

UITGAVEN       
Huur Romein  800  800  800 
Huur Romein junioren 140  140  140 
LiSB senioren  2420  1781  2300 
LiSB junioren  1080  774  1100 
competitie LiSB  180    120 
Kiebitz   270  95  180 
prijzen senioren  200  92  150 
prijzen junioren  250  219  250 
bestuur+diversen   350  391  400 
reiskosten jeugd       400 
materiaal (+afschr.)   450  660  950 
schooltrainers  1800  1592   
traineropl. KNSB  400  491   
jeugd divers  350  1523  440 
kweekvijver jeugd    380   
materiaal schoolschaak     300 
administratie jeugd      275 
sociaal fonds      300 

  Totaal 8690  8939  8105 
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Jaarverslag Interne Competitie 
seizoen 2006/2007 

 
Hans Ouwersloot 

KO beker 

37 spelers meldden zich voor de interne KO 
competitie. Na diverse verrassingen en veel 
meer reguliere uitslagen, meldden zich Dries 
Zimmerman en – voor de tweede keer in 
successie – Sander Wissink zich voor de 
finale. De laatste had dit maal zijn zaakjes 
goed voor elkaar en eiste de beker 
overtuigend voor zich op. Sander Wissink 
mag zijn naam derhalve laten bijgraveren 
op de KO wisselbeker. 

 

Rapid beker 

Vier rondes rapid beker lieten een 
spannende strijd zijn die pas letterlijk in de 
allerlaatste ronde, en op tamelijk 
dramatische wijze, beslist werd. Jasper 
Zilverberg bleek uiteindelijk de winnaar van 
deze competitie. Maarten-Jan Oosterman 
werd tweede, Sander Wissink legde hier 
beslag op de derde plaats. 

 

Snelschaken 

Het snelschaakkampioenschap werd 
gespeeld, verspreid over twee avonden. De 
winnaar van de eerste avond, Manuel 

Weeks was niet aanwezig op de tweede, 
zodat de strijd geheel open lag – maar liefst 
vijf spelers waren de eerste avond gedeeld 
tweede geworden. De tweede avond werd 
gewonnen door een ontketende Maarten-
Jan Oosterman, op een halve gevolgd door 
Ashraf Ibrahim. Alleen … Maarten-Jan had 
de eerste avond niet meegespeeld, en 
Ashraf had die eerste keer teveel laten 
liggen. Over twee avonden gerekend 
eindigden daarom opnieuw Sander Wissink 
en Hans Ouwersloot gelijk op de eerste 
plaats, waarbij het kampioenschap naar 
Sander ging, op basis van betere 
plaatsingscijfers. Hans werd dus tweede, 
Ashraf uiteindelijk toch nog derde. 

 

Interne competitie 

De eerste cyclus werd tamelijk verrassend, 
maar zeker verdiend gewonnen door Simon 
Gluckstern. De tweede cyclus is op moment 
van schrijven nog in volle gang, met nog 
vier kanshebbers in de race.  

Ook de competities in de diverse 
categorieën is nog niet beslist, verslag zal 
worden aangevuld tijdens de jaar-
vergadering. Alleen van de C-groep is al 
bekend dat deze gewonnen is door Raad 
Alatar. 

 
 

Jaarverslag externe competities  
seizoen 2006/2007 

 

Sjef Moerdijk 

In de door de LiSB georganiseerde externe 
competities heeft MSV-VSM deelgenomen 
aan drie competities: 

 

• Bondscompetitie (5 teams) 

• Rapid competitie (2 teams) 

• KO Beker competitie (2 teams) 

 

De belangrijkste “belevenissen”: 
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Bondscompetitie 

MSV-VSM 1 

• Goede consolidatie in Promotieklasse 

• Teveel spelers gebruikt om een hecht 
team te worden: 13  

• Maarten-Jan Oosterman scoorde 4,5 uit 6 

MSV-VSM 2 

• Degradatie uit klasse 1A: teveel 
tegenstand op te hoog niveau 

• Teveel spelers gebruikt om een hecht 
team te worden: 12 (plus 3 extra in 
laatste ronde) 

• Geen grote individuele prestaties 

MSV-VSM 3 

• In de veronderstelling dat de bondsite 
LiSB klopt: dit team handhaaft zich 
(ternauwernood door een extra sterke 
opstelling in finale ronde) in klasse 2A 

• Redelijk hecht team (m.u.v. extra sterke 
opstelling in finale ronde) 

• Beste individuele prestatie van vaste 
speler Frederik de la Fontaine met 2 uit 5 

MSV-VSM 4 

• Goed meegedaan in klasse 3A met 4 
jeugdspelers (m.u.v. een enkele 
opstelling van een senior speler) 

• Hecht team 

• Beste individuele prestatie van Tim Yue 
met 3 uit 3 

MSV-VSM 5 

• Veel ervaring opgedaan in klasse 3A met 
4 jeugdspelers (m.u.v. een enkele 
opstelling van een senior speler) 

• Niet zo’n hecht team (want iedereen kon 
invallen in dit team) 

• Beste individuele prestatie van Jury 
Evmentchik met 2,5 uit 4 

 

KO Beker  

A groep  
Halve finale DJC -  MSV-VSM 1 met verlies 3 
– 1 (DJC wint in finale van Voerendaal 2)  

 
B groep 
Kwartfinale Geleen 2 – MSV-VSM 2 2-2 
waarna Geleen 2 reglementair doorbekert. 

(Geleen 2 wint in finale van Voerendaal 3). 
Het beroep op het protest van MSV-VSM 
voor de wedstrijd tegen Geleen 2 is nooit in 
behandeling genomen.  

 

Rapid 

Zowel MSV-VSM 1 als 2 hadden het moeilijk 
in de finale ronde. 

 

Finalegroep 3  
DJC 2         12½        

Leudal   9½        

MSV-VSM 1 7         

DJZ 2    7         

 

Vermeldenswaard is hier de fraaie score van 
John Franssen met 8 ½ uit 12! 

 

Finalegroep 5              
DJZ 3       12½        

GESS 2   9½        

Reuver    9         

MSV-VSM 2 5         

Hoogste score hier : 6 ½ uit 12. 

 

Volgend seizoen : 2007-2008 
 
Bondscompetitie 

We starten met senioren teams in de 
Promotieklasse (MSV-VSM 1: 8-tallen 
competitie), de 2e klasse (MSV-VSM 2 en 
MSV-VSM 3: 6-tallen competitie). 
Vervolgens wordt geinventariseerd of er 
voldoende animo is voor deelname aan de 
3e klasse (4-tallen competitie; voor deze 3e 
klasse mag MSV-VSM zoveel teams 
inschrijven als mogelijk). Ten aanzien van 
de teams voor klasse 3 moet ook nog 
overlegd worden met de Jeugdsectie. Op 
het moment dat dit stuk tekst geschreven 
wordt , is nog niets bekend hierover. Zeker 
is dat het schaken van jeugdleden tegen 
senioren in de 3e klasse veel ervaring 
oplevert  voor de jonge schakers. Deze 
ervaring kunnen ze goed gebruiken in het 
schaak-“loopbaan”. 
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Indelingsprincipe van schakers naar teams 
zoals in alle voorgaande jaren naar sterkte 
van rating. Ik weet in dit verband dat 
mensen twee verschillende ratings hebben 
(Intern wijtkt af van LiSB/KNSB) en hou 
daar kritisch rekening mee. Er is echter 
geen wiskundige formule voor weging van 
beide ratings (en dat moeten we ook maar 
zo houden vind ik). Natuurlijk geldt wel dat 
er alle openheid is over de indeling zoals die 
uiteindelijk naar de LiSB verstuurd wordt, 
dat gebeurt overigens ca. tweede helft 
september. Het is mij nog niet expliciet 
gemeld in het verleden dat iemand zich 
benadeeld heeft gevoeld door dit principe 
van indeling in combinatie met de twee 
ratings. 

Verder kan men kenbaar maken of 
men als vaste speler wil gelden (V, ook 
meervoud) of als reserve (R, ook 
meervoud). Een V commiteert zich voor 
minimaal 6 van de 7 speelrondes, een R wil 
wel meedoen en kan bijvoorbeeld 
opgeroepen worden bij gelegenheid (ziekte 
van een V, de sterke opstelling in team 
MSV-VSM 2 in de laatste ronde afgelopen 
seizoen, etc) maar heeft geen speelrecht.  

Voor de close readers: een speelrecht 
betekent ook niet per se dat men aan 
spelen toekomt. Ik doe hierna een poging 
dit uit te leggen. Voordat ik dit doe nog de 
opmerking dat ik van verschillende schakers 
gehoord heb dat men in de teams met een 
zo vast mogelijke opstelling wil werken: dit 
bevordert de teamgeest. Dit spreekt mij erg 
aan en de teamleider krijgt dan ook de 
opdracht om een zo vast mogelijk team op 
te stellen. 

Goed, de poging om uit te leggen dat 
spelrecht niet gelijk is aan (veel) spelen. 

MSV-VSM 1 kent 8 borden en 7 rondes, 
staat gelijk aan 56 te spelen partijen. Daar 
zijn volgens mijn ervaring 9-10 V voor nodig 
die gemiddeld dus 56/9e   c.q. 56/10e , staat 
gelijk aan 6 2/9e c.q. 5 6/10e partijen spelen 
van de 7 rondes. Dan is er af en toe iemand 
ziek, vertrokken als lid, etc en komen er ook 
R aan bod.  

Voor een 6-tal (zoals MSV-VSM 2 en 
MSV-VSM 3) zijn er 6 borden en 7 rondes, 
staat gelijk aan 42 partijen. Daar zijn weer 
7-8 V voor nodig die gemiddeld dus 42/7e   
c.q. 42/8e, staat gelijk aan 6 c.q. 5 2/8e 

partijen spelen van de 6 rondes. Ziek, 
vertrek lid: R komen aan bod. Etc. 

Met name in de laagste rating regionen 
van onze vereniging kan zich dan het 
volgende voordoen: 1 of 2 personen hebben 
zich als V opgegeven, maar andere V zijn 
niet meer beschikbaar (al toegedeeld naar 
bv MSV-VSM 1 t/m MSV-VSM 6 of zo, dus 9-
10 V voor MSV-VSM 1, 7-8 V voor team 
MSV-VSM 2, etc). Dan vind ik het niet erg 
verstandig om dit team MSV-VSM 7 in te 
schrijven. De betreffende spelers kunnen 
dan eventueel verder als R. Dit is de 
voornaamste reden dat spelers niet (of bijna 
niet) hebben kunnen deelnemen aan de 
Bondscompetitie terwijl men zich wel als V 
had opgegeven. 

 

NB gaandeweg het jaar komen er 
schakers bij onze vereniging die ook graag 
mee willen schaken in externe competities. 
Deze beschouw ik altijd als R. 

NB 2 spelers die zich als V opgeven 
hebben meer recht mee te schaken dan de 
R spelers. 

 

Meer complex wil ik het eigenlijk niet 
maken. 

 

Van belang: 
Doelstelling Bondscompetitie: promotie 
van MSV-VSM 2 of MSV-VSM 3 naar de 1e 
klasse. Alles extra in deze en andere klassen 
is meegenomen. 

 

Teamleiders: ik heb vorig jaar zelf veel 
teamleiding verzorgd voor MSV-VSM 2 
(geheel) en MSV-VSM 3 (voorbereiding, 
benaderen spelers; niet de de teamleiding in 
de wedstrijd, die verzorgde Constande 
Hemker, waarvoor dank). Nadat ik al als 
bestuurslid de toedeling naar teams heb 
verzorgd (in goed overleg met bestuur, ten 
overvloede). Dat betekent erg veel “couleur 
personale” van ondergetekende bij 
opstelling, indeling, etc. Wie meldt zich voor 
zowel team MSV-VSM 2 en MSV-VSM 3 als 
volledig teamleider, zodat ik minder te doen 
heb: het alternatief is “couleur personale” 
van ondergetekende ...... ;-)  
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Vervoer: toch wel problematisch voor 
uitwedstrijden. Alle voorgaande 
bespiegelingen zijn theoretisch correct, 
maar als er geen vervoer is naar de 
speellokatie, wordt er buiten Maastricht niet 
geschaakt. Met name voor team MSV-VSM 3 
is vervoer afgelopen seizoen een echt 
puzzelstukje geweest waarbij ik (zie 
hierboven: “couleur personale”) keuzes 
gemaakt heb over opstelling zodat er i.i.g. 
genoeg auto’s konden vertrekken. Wanneer 
er voor volgend seizoen teams van senioren 
uitkomen in de 3e klasse wordt het 
problematisch vanwege het autobezit van 
deze schakers. Misschien is hier een goede 
samenwerking met de participerende ouders 
van jeugdschakers te bedenken, maar 

daarover is op dit moment van schrijven 
nog niets bekend. 

 

Bereikbaarheid: ik vrees de komende tijd 
(nog) minder aanwezig te kunnen zijn op de 
clubavond. E-mail en 06-nr  moeten hier 
uitkomst kunnen bieden.  

 

Voor Rapid en KO Beker competities: 
hier wil MSV-VSM 2 teams inschrijven (dit 
zijn 4-tallen). Ik inventariseer dit niet apart, 
maar als er schakers zijn die ook graag hier 
aan willen deelnemen , graag specifiek 
kenbaar maken bij voorkeur bij 
ondergetekende. 

 

 

Jaarverslag jeugdafdeling 
seizoen 2006-2007 

 
 

Joop Dekens, Jo Hermans en 
Maarten van Laatum 

Jeugdleiders MSV-VSM 

 

1. Aantal leden 
Op grond van het aantal beschikbare 
trainers was het maximale aantal leden aan 
het begin van het seizoen vastgesteld op 
50. We sluiten het seizoen af met een 
ledenaantal van 46 (vorig seizoen 48), voor 
het eerst een lichte achteruitgang dus.  
Volgend seizoen zullen we dit ombuigen 
door het schoolschaken te bevorderen 
(speerpuntactiviteit). 

 
2. Indeling in stappen 
De 46 jeugdleden zijn als volgt in de 
stappen, waarin zij les krijgen,  
onderverdeeld: 

- Stap 1 :   9 

- Stap 2 :   7 

- Stap 3 : 12 

- Stap 4 :   7 

- Stap 5 :   5 

- Stap 6 :   2 

- Overig :  4  

 
3. Lessen en competitie 
Elke woensdag is het clubgebouw van 18.00 
tot 20.00 uur geopend. Van 18.30 tot 19.15 
uur vinden voor de stappen 1 en 2 de 
instructielessen plaats en voor de overige 
groepen de interne competitie. Van 19.15 
tot 20.00 uur vinden de instructielessen van 
de stappen 3 t/m 5 plaats en voor de 
overige groepen de interne competitie.  

Op de jeugdavond is opnieuw gekozen 
voor twee afzonderlijke competities:  

stap 1 en 2 gezamenlijk 

stap 3, 4 en 5 gezamenlijk 

Op het moment van het opmaken van dit 
jaarverslag (5 juni) was de einduitslag nog 
niet bekend. Deze zullen separaat in de 
Kiebitz en in het Nieuwsbulletin worden 
opgenomen. 
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De jeugdleden die momenteel stap 6 volgen 
krijgen instructielessen voorafgaand aan de 
seniorencompetitie op dinsdag, waar ze 
vervolgens aan deelnemen. 

 

4. Trainers 
In de loop van het seizoen hebben Alex 
Smeets en Jimmy Patty hun trainerschap 
beëindigd. 

De volgende trainers van het vorig 
seizoen hebben hun trainerschap in dit 
seizoen voortgezet: Jo Hermans, Piet van 
der Linden, John Franssen, Sander Wissink, 
Simon Glückstern, Maarten van Laatum, 
Sjaak Spruit en Joop Dekens. Frederik de la 
Fonteijne heeft zich eveneens ingezet als 
jeugdtrainer: hij heeft geassisteerd bij het 
lesgeven van stap 1 en 2. 

John Franssen, Simon Glückstern en 
Maarten van Laatum hebben met succes de 
KNSB-opleiding “Schaaktrainer A” afgerond, 
Sjaak Spruit heeft het KNSB-diploma van 
“Jeugdschaaktrainer” behaald. 

 
5. Bezoek toernooien 
5.1 Clubcompetitie 
Eén viertal heeft deelgenomen aan de E-
competitie voor clubteams en werd tweede 
van Limburg, waardoor ze zich 
kwalificeerden voor deelname aan het 
Nederlands Kampioenschap voor spelers tot 
en met 10 jaar, in Tilburg. Het team 
bestond uit Diederick Terwel, Liam 
Thomassen, Joris Robertson en Marvin 
Meier. Daarnaast is de Limburgse kampioen 
van Limburg in de E-categorie, Roy Maessen 
van Ultimo Vero, aan dit team toegevoegd. 
Ze hebben op het Nederlandse 
Kampioenschap een uitstekende 10e plaats 
behaald. 

Daarnaast heeft één viertal 
deelgenomen aan de D-competitie voor 

clubteams – ook zij werden tweede van 
Limburg – echter: alleen de nummer 1 
mocht deelnemen aan het NK. Dit team 
bestond uit:  Alexander Chan, Peter Bokern, 
Paul Bokern, Walter Bisscheroux en Tim 
Yue. 

 

5.2 Persoonlijk Kampioenschap Limburg 
Jeugd 
Voor de klassen C t/m G worden 
voorrondes gespeeld. Op grond hiervan 
mogen de eerste 2 tot 5 geplaatsten per 
regio (in totaal 4 regio ‘s) deelnemen aan 
het PKLJ. Voor de A/B-groep gelden geen 
voorrondes. MSV-VSM organiseerde in 
november 2005 voor de derde keer de 
voorronde voor de regio Zuid-West. Aan de 
finaleronde van het PJKL in 
Voerendaal/Klimmen werd door MSV-VSM 
deelgenomen door zeven jeugdleden:  

C-categorie:  -  Vladi Boroday: 8e  

  10 deelnemers     

D-categorie -  Tim Yue: 3e     

  18 deelnemers    plaatsing voor NK  

  -  Paul Bokern: 6e 

 -  Peter Bokern: 8e 

 -  Sophie Mulder: 17e 

F-categorie -  Diederick Terwel: 3e    

  9 deelnemers -  Joris Robertson: 9e   

   

(Marvin Meier en Liam Thomassen hadden 
zich tijdens de voorronder weliswaar 
gekwalificeerd, maar waren tijdens de 
Kerstvakantie verhinderd om de finale te 
spelen). 

Op het  NK individueel, D-categorie in 
Rijswijk werd het volgende resultaten 
geboekt: 

 -  Tim Yue : 3.0 uit 9 

Tim eindigde daarmee in de middenmoot.  
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Foto gemaakt na afloop van het LK Jeugd in Klimmen tijdens de Kerstvakantie 2006. Links- en 
rechtsonder de prijswinnaars: Diederick Terwel - 3e prijs categorie F en Tim Yue - 3e prijs D-
categorie (Tim mag deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap). De anderen ontvingen 
een medaille voor deelname. 

 
5.3 Grand Prix toernooien 
In Limburg zijn afgelopen seizoen zeven 
Grand Prix-toernooien voor de jeugd 
georganiseerd. Per deelnemer worden alle 
resultaten van deze toernooien bij elkaar 
opgeteld (per toernooi krijgt nr. 1  50 
punten, nr. 2  49 punten, enz.), waarna de 
twee slechtste resultaten worden 
afgetrokken (het maximum aantal te 
behalen punten bedraagt derhalve: 250). 
Aan deze bijzonder populaire toernooien 
werd in totaal door 30 jeugdleden van MSV-
VSM deelgenomen.  

Tot de prijswinnaars behoorden: 

D-categorie -  Tim Yue: 5e  

  62 deelnemers    

E- categorie -  Diederick Terwel: 3e  

  42 deelnemers  -  Marvin Meier: 4e  

Voor de resultaten van de overige 
deelnemers verwijzen we naar de website 
van de LiSB. 

 

5.4 Stappentoernooi 

De jaarlijkse ontmoeting tussen Belgisch 
Limburg en Nederlands Limburg was dit jaar 
in Echt, met weer een behoorlijke deelname 
van MSV-VSM jeugdleden.  Maar de Belgen 
bleken weer sterker. 

 

6. Resultaten LiSB-competitie 
We gaven al aan dat het spelen van partijen 
met een langere bedenktijd noodzakelijk is 
om het speelniveau te verhogen. De LiSB-
competitie vormt daar een uitstekend 
platform voor: partijen van gemiddeld 2 uur 
per persoon per partij, vaak tegen 
geroutineerde seniorspelers. In totaal 
speelden 18 jeugdleden éen of meer 
partijen in deze competitie. Met het ingaan 
van de laatste ronde bedroeg de totaalscore 
24.5 punten uit 68 wedstrijden (36% - 
exclusief MSV-VSM 5 bedraagt dit 
percentage 50%)!  

 

7. Schoolschaak 
7.1 Projecten 
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In het kader van het beleid van de 
Gemeente Maastricht om het lidmaatschap 
van jongeren van sportverenigingen te 
bevorderen zijn door MSV-VSM op drie 
Maastrichtse basisscholen een drietal 
projecten verzorgd. Deze projecten 
bestonden elk uit zes lessen gedurende zes 
weken aan een groep van 20 tot 30 
kinderen uit het basisonderwijs. Voor deze 
projecten heeft MSV-VSM een gemeentelijke 
subsidie ontvangen.  

 

7.2 Schoolschaakkampioenschappen in 
Roermond 
Tijdens het schoolschaakkampioenschap 
voor basisscholen behaalde het team van de 
Aloyisiusschool uit Maastricht de eerste 
plaats. Het team bestond volledig uit MSV-
VSM-spelers: Alexander Chan, Emel Beciri, 
Walter Bisscheroux en Daniël Karg. Ze 
hebben deelgenomen aan het NK 
Schoolschaken en hebben zich niet geplaatst 
voor de volgende ronde. 

In de categorie voor het voortgezet 
onderwijs kon het team van het St 
Maartenscollege (Rob Ouwerkerk, Frederik 
de la Fonteijne, Jury Evmentchik en Robbert 
Fuchs) geen plaats op het NK  bemachtigen.  

 

8. Talentendag – kweekvijver 
Ook dit seizoen organiseerde de KNSB voor 
de drie zuidelijke provincies een kweekvijver 
voor talentvolle spelers. Doelgroep waren 
kinderen tot 12 jaar die in het bezit zijn van 
minimaal stap 2. Zes jeugdleden van MSV-
VSM namen hieraan deel en werden zeven 
keer naar Haelen gebracht . De opzet van 
de kweekvijver is dat de geselecteerde 
kinderen door ervaren trainers van de KNSB 
(dit jaar Tom Bus) worden getraind op met 
name visualisatie en geheugen. 

9. Toernooien 
De jeugdafdeling van MSV-VSM heeft dit 
seizoen twee toernooien georganiseerd, 
t.w.: 

• de voorrondes van het Persoonlijk 
Jeugdkampioenschap van de LiSB voor 
de Regio Zuid-West  in De Romein– 
aantal deelnemers: 23 

• de 3e Grand-Prix voor jeugdleden in 
het Trefcentrum Wittevrouwenveld – 
aantal deelnemers: 89 

 

10. Interne toernooien 
In december en rond Pasen vonden twee 
interne toernooitjes plaats. Sander en 
Maarten hadden dit prima georganiseerd! 

 

11. Oudertraining 
Dit seizoen is voor de eerste keer een 
schaaktraining georganiseerd voor ouders 
van jeugdleden. De doelstelling was dat de 
deelnemers kennis kregen van alle 
onderwerpen die in de stappen 1 t/m 3 van 
de Stappenmethode worden behandeld. In 
totaal namen zes ouders gedurende 10 
bijeenkomsten deel – Maarten van Laatum 
heeft als de training ontwikkeld en was de 
docent. 

 

12.  Barbecue 
Aan het eind van het seizoen vond de 
traditionele prijs- en diploma-uitreiking 
plaats. Dit werd dit jaar voor de tweede 
eerste keer opgeluisterd door een opnieuw 
voortreffelijk georganiseerde barbecue. Met 
dank aan Rene de la Fonteijne, Stella 
Thomassen en Monique Zimmermann. 

 

13. Dank aan de ouders  
Een jeugdafdeling kan niet bestaan zonder 
de medewerking van ouders. Zeker als er – 
zoals MSV-VSM afgelopen seizoen heeft 
gedaan - een groot aantal toernooien wordt 
bezocht. Zo zijn er ouders nodig die voor 
vervoer willen zorgen, maar ook ouders die 
kinderen willen begeleiden tijdens de 
toernooien: ondersteuning, een brede 
schouder en Kleenex voor een enkele traan. 
Nagenoeg alle ouders zijn één of meer 
keren van de partij geweest, altijd met veel 
enthousiasme en overgave! 

We willen bij deze - naast de trainers - 
tevens alle ouders van harte bedanken. 
Zonder jullie hadden we het niet zo mooi 
voor elkaar gekregen. 

Dank jullie wel!! 

 



 38

Voorstel integratie jeugd/senioren 
 
 
Jeugdtrainers 

Uitgangspunten 

• de vereniging streeft naar een soepele 
overgang van de jeugdspelers naar de 
seniorenafdeling 

• het is van belang dat sterke 
jeugdspelers zoveel mogelijk partijen 
met een langere bedenktijd spelen (op 
de jeugdavond en tijdens de Grand 
Prixtoernooien bedraagt de bedenktijd 
veelal niet meer dan 20 minuten 
p.p.p.p. - 18 jeugdspelers hebben 
deelgenomen aan de LiSB-competitie, 
waarin de totaalscore ca 50% bedroeg, 
excl. het jeugdteam MSV-VSM 5) 

• de vereniging streeft ernaar dat de 
jeugdspelers, die qua sterkte de 
jeugdafdeling ontgroeid zijn, binnen de 
vereniging voldoende ontplooings-
mogelijkheden worden geboden   

 

Voorstel 
• deelname van jeugdleden van 12 jaar 

en ouder (leeftijd op 1 september)  van 
stap 4 en hoger die hebben 
aangetoond dat ze een volwaardige 
partij kunnen spelen tegen een 
seniorlid uit de onderste helft van de 
ratinglijst 

• de bedenktijd voor de jeugdspeler en 
diens tegenstander wordt vastgesteld 
op: 

o D-categorie (12 jaar)  

- 0.45 uur 

o B/C-categorie (13 t/m 16 jaar)  

- 1.00 uur 

o A-categorie ( > 16 jaar)  

- volledige bedenktijd 

 

Opmerkingen: 

• dit voorstel is erop gebaseerd dat een 
D-jeugdlid dan om 22.00 uur thuis kan 
zijn en een B/C-jeugdlid om 22.30 uur 

• op dit ogenblik komen 4 jeugdleden in 
aanmerking voor zo’n regeling. Dat 
betekent dat gemiddeld van elk 
seniorlid gevraagd wordt per seizoen 
een keer of drie een partij met kortere 
speeltijd te spelen. 

 

Condities 

• we streven ernaar de jeugdleden in 
groepjes te integreren in de 
seniorafdeling 

• elk jeugdlid krijgt een mentor waarmee 
hij bekend is (bij voorkeur de eigen 
trainer) 
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Colofon en belangrijke nummers 
 
Eindredactie 
(ad interim) 

Jos Uiterwijk, Cannerweg 251, 6213 BE  Maastricht, 
043-3259752, uiterwijk@micc.unimaas.nl 

Verschijning De Kiebitz verschijnt 4 keer per jaar 

Prijzen Leden gratis. Losse nummers: € 2. Abonnement: € 14 

Voorzitter Jos Uiterwijk (zie boven) 

Jeugdleider 
 

Joop Dekens, Porthoslaan 22, 6213 CR  Maastricht, 043-
3260254, joop.dekens@wanadoo.nl 

Wedstrijdleider intern 
/ vice voorzitter 

Hans Ouwersloot, Raffineursdonk 38, 6218 GG  Maastricht, 
hansouwersloot@hotmail.com  

Secretaris Jo Rikers. St. Servaasbolwerk 21c, 6211 NA  Maastricht, 043-
3255259 

Penningmeester Wiel Maertzdorf, d’Artagnanlaan 8, 6213 CK Maastricht 043-
3212455 ans-wiel@compaqnet.nl  

Wedstrijdleider extern Sjef Moerdijk, Lindenstraat 36, 6325 PB  Berg en Terblijt, 
043-6040108, jeftink@wishmail.net  

Bibliothekaris Dirk Couprie, St. Maartenslaan 51-D, 6221 AW   Maastricht, 
043-3262061, dirkcouprie@dirkcouprie.nl  

Materiaalbeheer 

Dien Slangen-Knuit, Heiligenbergstraat 48, 6241 DG Bunde, 
043-3643019, knuitje@home.nl  
Sjaak Spruit, Ambijerstraat Zuid 148, 6225 AK, Maastricht, 
043-3638551 

Teamleider 1e team John Franssen, Montenaekenweg 5, 3770 Riemst-Vroenhoven 
(B) 0032–12671746, Franssen.John@belgacom.net 

Teamleider 2e team Sjef Moerdijk (zie boven)  

Teamleider 3e team Constance Hemker-Boer, Tongersestraat 41, 6211 LM 
Maastricht, 043-3217209, constance.hemker.boer@tip.nl  

Teamleider 4e team Joop Dekens (zie boven)  

Teamleider 5e team Jo Hermans, Doomhoeve 16, 6225 DG Maastricht, 043-
3261804, johermans-1@home.nl  

Clublokaal Buurtcentrum De Romein, Potteriestraat 30, 6216 VG 
Maastricht, 043-3473009 

Clubavond Dinsdags vanaf 19:00 

Jeugdavond Woensdags van 18:15 tot 19:45 

Bank 85.86.70.747(SNS) 

Web http://www.msv-vsm.nl  

 



 

 


