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Mooier en mooist 
Het is pijnlijk om na een partij of al tijdens de 
partij te beseffen dat je zojuist de kans hebt 
gemist op eeuwige eer en glorie in de 
schaakwereld. In de vorige Kietbitz beschreef 
Diederik Gerritsen zo’n gemiste kans. Hij had 
op uiterst elegante wijze niemand minder dan 
Ashraf Ibrahim van het bord kunnen vegen. 

De volgende stand stond op het bord: 

2333333334!
5!,mU!,!U6!
5Pp,n,pPp6!
5!,p,x,w,6!
5,!,!,!,!6!
5!W!,!Cq,6!
5,!O!,r,q6!
5qQq,cQ!,6!
5,!LsS!,!6!
899999999:!

Gerritsen - Ibrahim, na zet 17 van zwart  

De partij werd remise, achterafbesefte 
Diederik dat met de volgende zettenreeks de 
partij beslist zou zijn:  

18. Le2-d3 De6-f6  
19. g4-g5!  Lg6-h5  
20. Df3-g3 Df6-d4  
21. Ld3-e2 Dd4-c5 (met 
loperverlies) 
 
Oud lid en Kiebitz-lezer Ton Knipschild wrijft 
het nog eens in en stelt de volgende 
afwikkeling voor: 

18. Le2-a6 De6-f6 
19. Td1-d6 Lb4xd6 
20. Df3xc6 en mat 
Op elke andere zet dan 18……., Df6 volgt ook 

19. Dxc6 
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Weer niet gelukt! 
Dirk Couprie 

Weer heb ik een kans op onsterfelijke roem 
voorbij laten gaan. En wel omdat ik één zet 
te weinig diep gekeken had. In een partij 
tegen Ernst Rehr ontstond na de 28e zet van 
zwart de volgende stelling: 

2333333334!
5!,!U!Wm,6!
5,p,!,x,p6!
5p,pP!,p,6!
5,!,!Pu,!6!
5!,q,o,!Q6!
5,q,s,!Q!6!
5q,qR!Q!,6!
5,!,s,!L!6!
899999999:!

Ik speelde nu  

29.Pe4xd6 
met de bedoeling om na 

29. Lf8xd6 
30. Td3xd6 Td8xd6 
31. Dd2xd6 Tf5xf2 
32. Dd6-d8+ te spelen.  
Helaas zag ik, eenmaal zover gekomen, niet 
hoe het na 32.Dd6-d8+ Df7-f8 verder 
moest, en dus speelde ik in plaats daarvan 
32.Dd6xe5, waarna een eindspel met 
pluspion resulteerde, dat ik, door een 
vergissing van mijn tegenstander in 
tijdnood, toch nog won. Thuisgekomen zag 
ik, dat het na  

32… Df7-f8  
33. Dd8-b6 (!) 
afgelopen is. Zwart heeft geen verweer 
meer tegen de dubbele dreiging 34.Td1-d8 
en 34.Db6xf2. 

Stand Rapid (na 2 speeldagen, 6 ronden, 15 november) 
Pos Name Cat  Score Gms W D L Bye AWM Rtg TPR  IRtg 
1 Dirk van der Scheur  A 6 6 6 0 0 0 0 1969 2455 1925 
2 Ashraf Ibrahim A 4.5 6 4 1 1 0 0 1956 1878 1972 
3 John Franssen A 4.5 6 4 1 1 0 0 1771 1901 1725 
4 Reinier Overtoom A 4 6 4 0 2 0 0 1786 1774 1782 
5 Mark Ramaer B 4 6 4 0 2 0 0 1685 1777 1649 
6 Sander Wissink B 4 6 4 0 2 0 0 1700 1797 1663 
7 Simon Glueckstern A 3.5 6 3 1 2 0 0 1715 1692 1720 
8 Maxim Hollands A 3.5 6 3 1 2 0 0 1766 1751 1766 
9 Asef Ghafuri B 3.5 6 3 1 2 0 0 1714 1776 1692 
10 Maarten van Laatum B 3.5 6 3 1 2 0 0 1679 1734 1657 
11 Mark Gidding C 3.5 6 3 1 2 0 0 1551 1653 1516 
12 Raad Alatar C 3 6 3 0 3 0 0 1513 1556 1502 
13 Piet van der Linden  C 3 5 2 0 3 1 0 1551 1503 1570 
14 Igor Erin D 3 5 2 0 3 1 0 1373 1504 1350 
15 Henk Boer A 2.5 6 2 1 3 0 0 1772 1638 1819 
16 Jos Uiterwijk A 2.5 6 2 1 3 0 0 1684 1569 1719 
17 Wiel Maertzdorf D 2.5 6 2 1 3 0 0 1328 1343 1328 
18 Sjef Moerdijk B 2.5 4 1 1 2 1 0 1414 1285 1442 
19 Alex Hagen A 2 3 2 0 1 0 3 1723 1742 1717 
20 Hans Ouwersloot B 2 3 2 0 1 0 0 1989 1564 2016 
21 Jo Rikers C 2 6 1 2 3 0 0 1426 1436 1430 
22 Sjaak Spruit D 1 6 1 0 5 0 0 1344 1307 1366 
23 Dien Knuit D 1 3 1 0 2 0 3 1308 1514 1299 
24 Stefan Wisse C 1 3 1 0 2 0 3 1405 1467 1402 
25 Stefan Kortenray D 1 3 1 0 2 0 3 1399 1412 1400 
26 Guido Heuts D 1 6 1 0 5 0 0 1329 1159 1380 
27 Robbert van Dijk B 1 3 1 0 2 0 0 1229 1202 1233 
28 Jimmy Patty D 0.5 4 0 1 3 0 2 1305 1135 1332 
29 Jean Pluis C 0 2 0 0 2 0 4 1540 1118 1550 
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Stand cyclus 1 (na 9 ronden, 8 november) 
Pos Name Cat  Score Bhlz Gms W__   D

_
_

L__ Bye AWM Rtg TPR  IRtg 

1 Ashraf Ibrahim A 7.5 51.5 9 6 x
3

0 0 0 2001 2063x 1972 

2 Simon Glueckstern A 7 49 9 7 0 2 0 0 1798 1928 1720 
3 Hans Ouwersloot A 7 48.5 7 5 2 0 0 2 2016 1943 2009 
4 Sander Wissink B 7 43 8 6 1 1 0 1 1727 1851 1663 
5 Henk Boer A 6.5 49.5 6 4 1 1 1 2 1824 1823 1819 
6 Dirk van der Scheur  A 6 50 9 6 0 3 0 0 1914 1869 1925 
7 Jonathan Tops A 6 48 8 5 1 2 0 1 1788 1839 1750 
8 Harm Bosman B 6 46 5 4 1 0 0 4 1741 1860 1720 
9 Mark Ramaer B 6 45.5 7 5 0 2 0 2 1703 1836 1649 
10 Jimmy Patty D 6 36 9 6 0 3 0 0 1445 1694 1332 
11 Reinier Overtoom A 5.5 48 9 5 1 3 0 0 1771 1711 1782 
12 Andre Klein B 5.5 45 6 3 2 1 0 3 1652 1718 1631 
13 Maarten van Laatum B 5.5 38.5 7 4 0 3 1 1 1635 1553 1657 
14 Marco Kampstra C 5.5 36.5 6 4 0 2 0 3 1602 1592 1600 
15 John Franssen A 5 46.5 9 4 2 3 0 0 1721 1703 1725 
16 Jos Uiterwijk A 4.5 46.5 7 3 1 3 0 2 1707 1676 1719 
17 Dirk Couprie B 4.5 45.5 5 3 0 2 0 4 1635 1776 1603 
18 Maxim Hollands A 4.5 43.5 8 2 3 3 1 0 1713 1593 1766 
19 Asef Ghafuri B 4.5 40 9 4 1 4 0 0 1632 1507 1692 
20 Mark Gidding C 4.5 37 4 1 2 1 1 4 1506 1460 1516 
21 Stefan Kortenray D 4.5 37 5 1 2 2 1 3 1396 1392 1400 
22 Sjaak Spruit D 4.5 35 6 3 0 3 0 3 1391 1467 1366 
23 Joop Dekens B 4 42 3 1 1 1 1 5 1680 1636 1684 
24 Raad Alatar C 4 40.5 9 4 0 5 0 0 1502 1507 1502 
25 Stefan Wisse C 4 32.5 7 2 2 3 0 2 1397 1403 1402 
26 Piet van der Linden  C 3.5 46 8 3 0 5 0 1 1559 1544 1570 
27 Jo Hermans B 3.5 44.5 2 2 0 0 0 7 1612 2032 1603 
28 Diederik Gerritsen A 3.5 43 3 2 0 1 0 6 1742 1703 1744 
29 Harry Nietsch C 3.5 42.5 5 2 0 3 0 4 1472 1599 1453 
30 Ernst Rehr D 3.5 40.5 7 2 1 4 0 2 1386 1419 1381 
31 Igor Erin D 3.5 37.5 8 3 0 5 0 0 1380 1487 1350 
32 Wiel Maertzdorf D 3.5 36 7 1 3 3 0 2 1341 1410 1328 
33 Guido Heuts D 3 41.5 9 3 0 6 0 0 1386 1434 1380 
34 Eelco Ubbels C 3 38 3 1 1 1 0 6 1482 1531 1475 
35 Sjef Moerdijk C 3 35.5 5 1 1 3 0 4 1442 1410 1455 
36 Jean Pluis C 2.5 44 1 1 0 0 0 8 1574 2492 1550 
37 Henk Klein C 2.5 40 2 1 0 1 0 7 1571 1585 1570 
38 Monica Beckers D 2.5 34 3 1 0 2 0 6 1215 1290 1209 
39 Constance Hemker D 2.5 30.5 5 1 0 4 0 4 1351 1231 1381 
40 Jo Rikers C 2 37 9 1 2 6 0 0 1347 1213 1430 
41 Maarten-Jan Oosterman A 1.5 38 1 0 0 1 0 8 1942 953 1968 
42 Simon Barton D 1.5 37.5 1 0 0 1 0 8 1298 1021 1300 
43 Alex Hagen C 1.5 37 1 0 0 1 0 8 1592 885 1607 
44 Hub Stegen A 1.5 37 1 0 0 1 0 8 1742 824 1766 
45 Jef Jacobs D 1.5 34.5 2 0 0 2 0 7 1380 842 1400 
46 Dien Knuit D 1.5 32 8 1 0 7 0 1 1240 1081 1299 
47 Huub Ruth D 1.5 31.5 4 0 0 4 0 5 1345 814 1380 
48 Etienne Paulussen D 1.5 30 3 0 0 3 0 6 1231 761 1251 
49 Robbert van Dijk D 1 35.5 9 1 0 8 0 0 1233 1100 1300 
Pos=positie Name=naam Cat=categorie Score=score Bhlz=weerstandspunten 
Gms=aantal partijen W=aantal winst D=aantal remise L=aantal verlies 
Bye=aantal bye's AWM=afwezig met bericht  
Rtg=huidige rating TPR=toernooi prestatie rating iRtg=beginrating 
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Column door Etienne Paulussen 
Beste Kiebitzers, tijdens de algemene 
ledenvergadering was er vanuit de leden de 
wens om de Kiebitz wat anders te benaderen, 
met meer inhoudelijke of informatieve 
stukjes, en niet hele rijen ratings, uitslagen en 
standen. Dus ben ik mijn persoonlijk archief 
ingedoken, en heb het volgende voor jullie 
gevonden.  

Het is een verslag van een telefoongesprek 
tussen Bobby Fischer en een CIA ambtenaar 
die Fischer belt namens de president van de 
VS Henry Kissinger, over de strubbelingen die 
er zijn tijdens de WK match Spasski Fischer, 
Ijsland 1972. De datum en tijd zijn 15 juli 
1972, om vier uur in de namiddag. 

Kissinger: Hallo, hallo is u daar meneer 
Fischer? 

Fischer: Ja, wat mot je? 

Kissinger: Meneer Fischer, namens de 
president van de VS doe ik een dringend 
beroep op u om uw tweekamp  tegen de 
Russen met alle middelen voort te zetten. 

Fischer: Wat gaat jou dat aan stinkerd? 

Kisssinger: De president en ik zijn van mening 
dat het een nationaal belang is, dat u deze 
tweekamp voortzet en wint. In onze strijd 
tegen het communisme zien wij u als een 
belangrijke pion, o pardon, vergeef me de 
beeldspraak,  ik ben zelf maar een zwakke 
schaker , ik heb het indertijd van mijn goede 
vader geleerd, die mij niet alleen de 
spelregels heeft bijgebracht, maar ook het 
belangrijke verschil tussen het Kaukasisch 
schaak en het communistische schaak en 
daarom menen de president en ik.... 

Fischer: Ja, meneer hoe heet u eigenlijk, ik 
ken u niet en de president van de VS ook 
niet, maar wat u daar zegt is waar, de 
commie's proberen om het mooi schaken te 
bederven en daarom wil ik best winnen, maar 
ze hebben camera's in de zaal gezet, ziet u, 
en dat wil ik niet. 

Kissinger: Natuurlijk niet meneer Fischer. 
Camera's! Het is een schande. Waarom gooit 
u ze niet kapot? Gewoon de hele boel 

platgooien. Het is een duidelijk geval van 
agressie en mag niet ongestraft blijven. 

Fischer: Ja, meneer hoe heet u ook al weer, 
maar de moeilijkheid is, dat ik het eerst wel 
goed vond, dat er camera's stonden, maar 
toen ik ze zag, vond ik het toch niet goed. 

Kissinger: De naam is Kissinger. In dat geval 
meneer Fischer, moet u ze zeker kapotgooien 
en wel meneer Fischer om ze aan de 
onderhandelingstafel te dwingen. 

Fischer: Maar ik wil helemaal niet 
onderhandelen, meneer Knipzinger, de boel 
tegen de vlakte, dat spreekt me wel aan, 
maar onderhandelen nooit. Ik wil gewoon 
mijn zin en daarmee af. 

Kissinger: Natuurlijk meneer Fischer, daar 
gaat het ons tenslotte allemaal om, maar 
neemt u van mij aan dat je veel meer bereikt 
met vriendelijkheid dan met grofheid. Gaat u 
toch ook eens bij hen op bezoek, meneer 
Fischer. Onderwijl natuurlijk wel alles kapot 
blijven gooien, maar met een beschaafd 
gezicht, want dat is toch waar we het 
tenslotte allemaal voor doen, nietwaar 
meneer Fischer, voor de beschaving. 

Fischer: Nou daar weet ik niet wat ik daar van 
moet denken meneer Dinges. Het klinkt me 
nogal commie in de oren, wat u daar zegt. Ik 
ben trouwens moe  en heb geen tijd. 

Kissinger: Tenslotte meneer Fischer heeft de 
president van de VS mij gemachtigd u alle 
hulp toe te zeggen, die u nodig mocht 
hebben. Alle hulp. Ons gehele Pentagon staat 
ter uwer beschikking, de senaat zal ieder 
incident goedkeuren dat wij uitlokken, u hoeft 
maar.... hallo meneer Fischer,hallo, hallo..... 

(verbinding verbroken) 

Bron: Dagboek van een tweekamp, de match 
Spasski Fischer, door J.H.Donner 

  
 
 
 
 



5e Algemene ledenvergadering 
Verkorte notulen van de 5e ALV van MSV-
VSM, gehouden op 5 juli 2005 in de Romein. 
*) 

Aanwezig: 25 leden. 

1. Openingswoord voorzitter. 
Voorzitter Jos Uiterwijk leest een kort 
openingswoord voor, waarvan onderstaand 
een samenvatting. 

Wij hebben een goed jaar achter de rug.  

Positief waren: 

• goed lopende interne competitie met 
behoorlijke opkomst 

• promotie van het 2e en 3e team naar de 
1e klasse LiSB 

• groots en utstekend georganiseerd Grand 
Prix jeugdtoernooi 

• revival van de schaaknacht 

Punten van zorg en aandacht zijn: 

• sanering geldelijke situatie, echter 
meevallers door subsidies voor 
schoolschaak dank zij vooral Joop 
Dekens en Jo Hermans 

• terugval ledental senioren van 68 naar 
62, echter gecompenseerd door stijging 
junioren van 30 naar 41  

Stilstand is achteruitgang, daarom zijn er 
volop plannen het verenigingsgebeuren nog 
aantrekkelijker te maken, waarop verder 
wordt terug gekomen. 

Er wordt dank gezegd aan iedereen die 
meegedaan heeft er een goed seizoen van te 
maken, met name Alex Hagen-Zanker 
(Kiebitz), Dien Slangen-Knuit en Sjaak Spruit 
(materiaal), Dirk Couprie (bibliotheek), 
Maarten-Jan Oosterman, Johan Rouschop, 
Sjef Moerdijk en Sjaak Spruit (teamleiders) en 
last but not least de bestuursleden Joop 
Dekens, Jo Rikers, Wiel Maertzdorf, Hans 
Ouwersloot en Sjef Moerdijk. Hulde allemaal! 

2.Vaststelling agenda. 
Hierover worden geen opmerkingen gemaakt. 

3. Ingekomen stukken en 
mededelingen. 
Secretaris Jo Rikers zegt dat Henk Klein zich 
voor de vergadering heeft afgemeld. Verder 

zijn er voor deze vergadering geen stukken 
binnen gekomen. 

4. Goedkeuring notulen van de 4e ALV 
Deze werden eerder in de Kiebitz en de 
website gepubliceerd. 

Er worden geen op- of aanmerkingen 
gemaakt, waarna de notulen door de 
vergadering worden goedgekeurd. 

5. Mondelinge toelichting en evaluatie 
Activiteitenplan senioren (beleidsplan 
2004- 2007). 
De voorzitter (tenzij anders is aangegeven) 
neemt als volgt stelling. 

Doelstelling 1: Aantrekking nieuwe 
leden. 
Het zal moeilijk worden om 80 senioren in 
2007 te hebben! De junioren lijken het 
streefgetal van 50 wél te halen! 

Geplande activiteiten waren: 

1. Niet uitgevoerd: artikel vóór de 
competitiestart in de Trompetter, zal dit 
jaar wél gebeuren. 

2. In het bestuur zal beslissing worden 
genomen over maandelijkse plaatsing 
van een artikel in de Trompetter. 

3. Niet uitgevoerd: stand op de universiteit 
vóór de competitiestart, zal dit jaar wél 
gebeuren. Er zou meer aan PR op de 
universiteit gedaan kunnen worden 
(opmerking Reinier Overtoom). 

4. Met uitzondering van de match Sjengen 
(Maastrichtenaren) tegen Boeren (niet-
Maastrichtenaren) werden de genoemde 
Schaaknacht, open zomercompetitie en 
Grand Prix jeugdtoernooi uitgevoerd. In 
het bestuur zal besproken worden hoe 
wij met de Schaaknacht zullen doorgaan. 
Het schaken staat niet ieder jaar op de 
agenda van de stedenontmoeting 
Koblenz-Maastricht (Jo Rikers op vraag 
Dien Slangen-Knuit). 

5. Een aantal sterke spelers werd 
aangetrokken (die helaas niet allen in de 
stad bleven). Dit punt blijft de aandacht 
houden. 

6.   Het verspreiden van folders in een wijk 
in Maastricht heeft plaatsgevonden.  
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Doelstelling 2: Beperking ledenverloop 
tot maximaal 12 per jaar. 
Dat is het afgelopen jaar niet gelukt. Er 
verlieten 16 personen de vereniging, 

Geplande activiteiten waren: 

7. Benadering van leden die weg dreigen te 
gaan is gebeurd doch heeft niet het 
gewenste resultaat opgeleverd. 
Achterliggende redenen van vertrek zijn 
in het jaarverslag secretaris gegeven 
(vraag Ashraf Ibrahim).  
Het is zaak ook de oudere leden bij het 
verenigingsgebeuren te blijven betrekken  
(n.a.v. opmerking Constance Hemker-
Boer over het opstappen van oudere 
leden).  Het aanbieden van een vorm van 
training aan nieuwe niet zo sterke 
spelers  (opmerking Simon Glückstern) 
zal in het bestuur worden besproken. 
Benutting van  het aanwezige 
cursusmateriaal voor de opleiding van 
jeugdleiders (suggestie Joop  Dekens) zal 
hierbij worden meegenomen. De viering 
van het 85-jarig bestaan (!) zou een 
goede gelegenheid voor  ledenwinst zijn 
(opmerking Etienne Paulussen). Het 85-
jarig bestaan is nog niet in  het bestuur 
aan de orde geweest, maar dit zal nu 
zeker wel gebeuren!  

8. De tevredenheidsenquête heeft 
plaatsgevonden. De resultaten zijn 
verwerkt in het  voorstel voor de 
inrichting van de clubavond. 

9. Zoals eerder vermeld worden de redenen 
van vertrek bijgehouden. 

Doelstelling 3: Verhoging van de 
gemiddelde interne opkomst tot 50 en 
bemanning van minimaal 6 externe 
teams in 2006 en 7 in 2007. 
Gegeven het ledentotaal thans lijkt ook dit 
beleidsvoornemen moeilijk haalbaar. 

Geplande activiteiten waren: 

10. Optimalisering van opvang en 
begeleiding nieuwe leden is verbeterd, 
maar dient  intensiever plaats te vinden. 

11. Het voorstellen van nieuwe leden in de 
Kiebitz heeft het vorige jaar niet  
plaatsgevonden, maar zal het volgend 
seizoen wél gebeuren. Hoofdredacteur  
Alex Hagen-Zanker zegt zijn volledige 
medewerking toe aan mensen die een  

column willen verzorgen en gaat zo 
nodig hiervoor werven! 

12. Het individueel mentorschap van nieuwe 
leden heeft nog niet plaatsgevonden,  dit 
wacht op de benoeming van een 
activiteiten-functionaris. 

13. Telefonische benadering van leden die 
drie maal de clubavond niet bezochten  
heeft incidenteel, doch niet structureel 
plaatsgevonden. 

14. Junioren met leeftijd 13 á 14 jaar hebben 
bij wijze van proef aan de  
seniorencompetitie meegedaan. 
Gebleken is dat dit geen goede zaak is. 

15. Nieuwe leden werden aangemoedigd aan 
de externe competitie deel te nemen. 

16. Deelname aan externe toernooien dient 
op de clubavond gepropageerd te  
worden. 

Doelstelling 4. Realisering van scholing. 
Voor de junioren is dit goed geregeld, voor de 
senioren moet dit nog gebeuren. 

Geplande activiteiten waren: 

17. Het opstarten van een thematische 
schaakcursus voor mensen met een 
rating  van ca 1300 heeft het vorig jaar 
niet plaatsgevonden, maar gaat het 
volgende  seizoen wél gebeuren. Dit 
gegeven zou benut kunnen worden voor 
het werven  van nieuwe leden 
(opmerking uit de vergadering), dit 
wordt meegenomen in het  bestuur. 

18. Het actief aanbieden van werkboeken 
voor het stappenplan heeft het vorig jaar  
niet plaatsgevonden, maar zal het 
komende seizoen wél gebeuren. 

19. Hetzelfde geldt voor de behandeling van 
onderwerpen uit het stappenplan in de  
Kiebitz. 

In de epiloog van het activiteitenplan worden 
voor de verwezenlijking van de taken 
genoemd: een activiteiten-functionaris, een 
scholings-coördinator en een speciale 
toernooicommissie. 

Onder agendapunt 12 betreffende de 
kaderinventarisatie zal hierop worden terug 
gekomen. 
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6. Goedkeuring jaarverslagen. 
Het jaarverslag secretaris wordt 
ongewijzigd goedgekeurd. 

Het financieel verslag wordt door 
penningmeester Wiel Maertzdorf toegelicht. 

Tot juli 2004 werd hij geassisteerd door de 
vorige penningmeester Daan Brorens. 

De kascommissie bestaande uit Johan 
Roushop en Jo Hermans hebben bij de 
controle van de boeken geen 
ongerechtigheden aangetroffen.  

De begroting over 2004 is met ongeveer € 
700 overschreden en dat is onaanvaardbaar 
aldus de penningmeester, reden waarom de 
begroting over 2005 gericht is op sanering 
van de geldelijke huishouding. De remedie 
bestaat uit meer inkomsten en minder 
uitgaven! 

Verhoging van de inkomsten wordt bereikt 
door de subsidies voor het schoolschaak 
(dank zij Joop Dekens en Jo Hermans), de 
subsidie van Pro Infantibus voor het 
jeugdschaak (gedurende 3 jaar € 500 per 
jaar) en advertenties in de Kiebitz (€ 50 voor 
een halve en € 100 voor een hele pagina). 

Vermindering van de uitgaven wordt bereikt 
door wanbetalers tijdig te royeren, de 
drukkosten van de Kiebitz te verlagen (in 
overleg met Alex Hagen-Zanker) en te 
bezuinigen op de te winnen prijzen. 

Het woord is dan aan de vergadering. 

Is de Kiebitz in gedrukte vorm nog nodig. 
gezien de mogelijkheden die onze website 
biedt (Johan Rouschop). Jo Rikers zegt dat de 
gedrukte Kiebitz voor het nageslacht bewaard 
blijft in het stadsarchief, hetgeen voor de 
"website" Kiebits nog maar de vraag is. De 
voorzitter noemt als praktisch bezwaar de 
opname van advertenties: dit kan alleen als 
een dure provider ingeschakeld wordt. Een 
peiling leert dat slechts 6 aanwezigen géén 
behoefte hebben aan een gedrukte Kiebitz. Bij 
een vorige gelegenheid was dit nog 95% zegt 
Joop Dekens. De voorzitter zegt dat wij alert 
blijven, inclusief de suggestie van Johan 
Roushop de Kiebitz van de website af te 
drukken. 

Verdere opmerkingen, geriposteerd door de 
penningmeester, tenzij anders aangegeven. 

De post diversen bij de inkomsten van € 120 
bestaat uit rente over het banktegoed en cash 

contributiebetalingen over 2003 (vraag Harry 
Nietsch), 

De begrote jeugdsubsidie van € 300 over 
2005 is reeds binnen en de € 343 bij utgaven 
jeugd werd veroorzaakt door de aanschaf van 
een schaakcomputer, met de verkoop van 
notatieboekjes wordt in 2005 gestart (vragen 
uit de vergadering). 

In de toekomst zal slechts éénmaal een post 
PM In de begroting worden opgenomen 
(n.a.v. opmerking Etienne Paulussen). 

Dat de Li.S.B. uitgaven voor de jeugd in 2004 
aanzienlijk groter zijn dan begroot is alleen 
gelegen in de contributie van het grotere 
aantal junioren (vraag Jef Jacobs). 

Het gat van € 680 dat gaapt tussen de totale  

inkomsten en de totale uitgaven over 2004 
moet in hoofdzaak geweten worden aan de 
wanbetalers (vraag uit de vergadering). 

De mindere afdracht van contributie aan de 
Li.S.B. voor de senioren ontstaat doordat niet 
is uitgegaan van een stijging van het aantal 
senioren en de subsidie van Pro Infantibus 
was te laat bekend om nog in de begroting te 
worden opgenomen (vragen Etienne 
Paulussen). 

De uitgave van € 350 voor schaaktrainers is 
duur, maar wel noodzakelijk om les te geven 
aan de junioren zegt Joop Dekens n.a.v. een 
opmerking uit de zaal.  

De penningmeester zegt nog dat de 
schoolschaaksubsidie en de subsidie van Pro 
Infantibus het mogelijk maakt dure 
investeringen in het jeugdschaak te doen. 

Omdat verdere vragen van Etinne Paulussen 
ook de begroting betreffen, die eigenlijk niet 
aan de orde is, zegt de voorzitter dat deze 
onder agendapunt 8 aan de orde gesteld 
zullen worden. 

Verdere opmerkingen over het financieel 
verslag worden niet meer gemaakt. 

De vergadering keurt vervolgens het 
financieel verslag goed. **) 

Aan het jaarverslag van de interne 
competitieleider hoeft weinig toegevoegd 
te worden zegt intern competitieleider Hans 
Ouwersloot. Hij wil geen mensen meer 
indelen die telefonisch opgeven dat zij wat 
later komen, omdat het is voorgekomen dat 
dezen dan toch niet komen opdagen. Het 
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komt ook voor dat mensen een kruisje zetten 
en dan weg gaan (opmerking Dien Slangen–
Knuit), dit is echter een incidenteel geval 
volgens de voorzitter. Het komt ook voor dat 
een telefonische boodschap verkeerd wordt 
overgebracht of een kruisje bij de verkeerde 
naam wordt gezet zegt Jo Rikers berouwvol. 
Mark Ramaer en Piet van der Linden geven 
Hans Ouwersloot in overweging een zwarte 
lijst aan te leggen. 

In het verslag wordt gesteld dat het 
gehanteerde indelingssysteem zonder morren 
werd geaccepteerd, John Franssen zegt dat 
hij hiertegen op de vorige ALV behoorlijk 
geprotesteerd heeft. Hans Ouwersloot zegt 
dat dit protest niet gedurende de periode 
waarover zijn verslag gaat is gebeurd, maar 
heeft er geen bezwaar tegen dat in het 
verslag komt te staan dat het 
indelingssysteem bijna zonder morren werd 
geaccepteerd. 

Het aldus gewijzigde verslag wordt door de 
vergadering goedgekeurd. 

Aan het jaarverslag externe 
competitieleider behoeft niets te worden 
toegevoegd zegt extern competitieleider Sjef 
Moerdijk. Wél moet hij mogelijk terugkomen 
op wat hij heeft geschreven in zijn 
Indelingsbeleid voor het komende seizoen. Hij 
betwijfelt of het aantal aanmeldingen voor de 
reguliere externe competitie voldoende zal 
zijn om de genoemde 6 teams te bemannen. 
Er worden verder geen opmerkingen 
gemaakt, waarna door de vergadering het 
jaarverslag wordt goedgekeurd. Dien 
Slangen-Knuit merkt nog op dat zij het een 
fijn jaar heeft gevonden! Sjef Moerdijk zegt 
haar dank hiervoor. 

Jeugdleider Joop Dekens zegt geen reden te 
hebben iets aan zijn jaarverslag 
jeugdleider toe te voegen. Etienne 
Paulussen wil een groot compliment maken 
aan de jeugdleider voor de vele activiteiten 
die ontplooit zijn. De vergadering 
onderstreept dit met applaus. Er worden 
verder geen opmerkingen gemaakt, waarna 
door de vergadering het verslag wordt 
goedgekeurd. 

7. Bestuursverkiezing en aftreedschema 
bestuur. 
De voorzitter treedt statutair jaarlijks af en de 
bestuursleden om de drie jaren. Jos Uiterwijk 

stelt zich als voorzitter herkiesbaar evenals de 
aftredende bestuursleden Joop Dekens, Sjef 
Moerdijk en Jo Rikers. Hans Ouwersloot werd 
vorig jaar niet gekozen, maar stelde zich wel 
vanaf het begin wel in het bestuur 
beschikbaar! Het voorstel is om Hans 
Ouwersloot met terugwerkende kracht vanaf 
het vorig jaar als bestuurslid te benoemen. De 
vergadering is akkoord hiermee. Op de vraag 
of zich uit de vergadering tegenkandidaten 
willen stellen of gesteld worden komt geen 
reactie. 

Hierna wordt door de vergadering bij 
acclamatie ingestemd met het 
bestuursvoorstel. 

Het bestuur is dus samengesteld uit voorzitter 
Jos Uiterwijk (tot 2006), Wiel Maertzdorf en 
Hans Ouwersloot (tot 2007) en Joop Dekens, 
Sjef Moerdijk en Jo Rikers (tot 2008). 

8. Begroting en contributievoorstel van 
de penningmeester. 
De penningmeester stelt een verhoging voor 
van de contributie met € 5 voor de senioren 
en € 2,50 voor de junioren. Onze contributie 
bevindt zich in de middenmoot van de 
Limburgse clubs en er is geen verhoging van 
de bondscontributie te verwachten. 

Er worden geen vragen uit de vergadering 
gesteld, waarna het contributievoorstel wordt 
goedgekeurd. 

Wat betreft de begroting wordt verwondering 
uitgesproken (Etienne Paulussen) over de 
vergroting van de inkomsten met € 475. Is 
het niet beter een of twee jaren pas op de 
plaats te maken? De penningmeester zegt dat 
2004 en slecht jaar geweest is, maar dat 
daarom voor het komende jaar maatregelen 
getroffen zijn. Aan de hogere inkomsten valt 
niet te ontkomen, gegeven de meerdere 
junioren en de jeugdsubsidie. 

Aan de uitgaven kant is behoorlijk gesnoeid, 
verdere inkrimping teneinde een reserve-
potje te kweken wordt niet wenselijk geacht. 

Er worden verder geen opmerkingen meer 
gemaakt, waarna door de vergadering de 
begroting wordt goedgekeurd.  

9. Interne competitie seizoen 
2005/2006. 
Interne competitieleider Hans Ouwersloot 
verwijst naar zijn gepubliceerd voorstel, 
waarvan hij een kort resumé geeft. Opvallend 
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zijn de geplande alternatieve activiteiten, de 
schaaktraining en het KO-toernooi. 

Voor de schaaktraining moet nog een 
coördinator worden gevonden, de alternatieve 
activiteiten organiseert Hans Ouwersloot zelf. 

Met betrekking tot het voorstel worden de 
volgende opmerkingen gemaakt.  

De speelduur in het rapid toernooi bedraagt 
normaliter 30 minuten per persoon (vraag 
Dirk van de Scheur). Laat de spelregels voor 
alternatief Java-Chess maar komen (suggestie 
Etienne Paulussen) zegt de interne 
competitieleider. 

Hans Ouwersloot deelt mede dat de nieuwe 
opzet van de reguliere competitie is 
voortgesproten uit het gegeven dat een 
gesloten pool voor 10 spelers moeilijk te 
organiseren valt, het moeilijk is gedurende 
het seizoen hier nieuwe sterke spelers in te 
passen, het Zwitsers systeem doorzichtiger is 
dan het Keizer systeem en geen punten bij 
afwezigheid worden toegekend.  

Hierna komt de zaal los! Uw notulist maakt bij 
voorbaat zijn excuses dat hij niet alle voors en 
tegens heeft meegekregen en dat hij niet bij 
machte was de mening van alle niet 
genoemde leden op te tekenen. 

De vergoeding voor gesanctioneerde 
afwezigheid (0,75 punt) wordt ter sprake 
gebracht (Sander Wissink en Simon 
Glückstern), door gesanctioneerde 
afwezigheid bestaat toch kans op strategische 
spelletjes (Sander Wissink), niet billijk dat je 
door een of twee keer niet gesanctioneerde 
afwezigheid je kansen op het kampioenschap 
verspeelt (Ashraf Ibrahim), niet billijk dat 
deelname aan de schaaktraining niet 
gesanctioneerd wordt (Dirk van de Scheur), 
geen enkele vergoeding geven bij afwezigheid 
ongeacht de reden en bij gelijke 
wedstrijdpunten de weerstandspunten laten 
beslissen (Jo Hermans), beloon opkomst (Alex 
Hagen-Zanker), KO-partijen laten meetellen 
voor interne competitie (Reinier Overtoom), 
combineer alternatief schaak met KO-schaak 
(?). 

Hans Ouwersloot toont zich gevoelig voor het 
ten berde gebrachte en geeft aan op welke 
wijze hij tot een compromis wil komen: na 
ruggespraak met de voorzitter wordt een 
pauze ingelast, waarna hij een afgerond 
voorstel wil voorleggen. 

Een eerste voorstel behelst het volgende: de 
interne competitie gaat tijdens het alternatief 
schaak gewoon door, per cyclus (16 ronden) 
mag maximaal 3 keer verzuimd worden met 
honorering van 0,5 punt (m.u.v. de laatste 3 
ronden van iedere cyclus), in deze 3 keer is 
inbegrepen de deelname aan alternatief 
schaak, de schaaktraining, het vooraf spelen 
van partijen voor de reguliere externe 
teamcompetitie en het spelen in de externe 
teams voor rapid- en KO-schaak, er worden 5 
rapid-avonden ingericht en 1 snelschaak-
avond. 

Er wordt gestemd: een ruime meerderheid is 
vöór. Een tweede voorstel behelst het laten 
meetellen van de KO-partijen voor de interne 
competitie, waardoor het denkbaar is dat in 
één cyclus mensen drie keer tegen elkaar 
moeten spelen. Er wordt gestemd: een ruime 
meerderheid is vóór. 

Er komt nog een opmerking uit de zaal over 
de karige bedeling van het snelschaak. Na 
overleg tussen de voorzitter en de interne 
wedstrijdleider worden twee alternatieven 
voorgelegd: 4 avonden rapid en 2 avonden 
snelschaak tegen 5 avonden rapid en 1 avond 
snelschaak. Het eerste alternatief wint met 11 
voorstemmers, het tweede krijgt 10 
voorstemmers.  

10. Externe competitie seizoen 
2005/2006. 
Sjef Moerdijk zegt dat door de promotie van 
twee teams wij met drie 8-tallen in de 
komende LiSB-competitie zullen spelen en wel 
één in de promotieklasse en twee in de 1e 
klasse. Verder komt nog een 4-tal uit in de 3e 
klasse. De leden zullen voor deelname in de 
teams (op 6 of 7 zondagen, vaste- of reserve 
plaats) nog door hem worden benaderd. Er 
wordt dank uitgesproken aan de teamleiders 
Maarten-Jan Oosterman, Johan Rouschop en 
Sjaak Spruit. Voor de medewerking aan het 
jeugdteam worden Jo Hermans en Joop 
Dekens bedankt. Er is een vacature voor 
teamleider, gegadigden zijn welkom! 

Overwogen wordt met twee jeugdteams aan 
de seniorencompetitie deel te nemen. Laat de 
jeugd hier zelf over beslissen oppert Etienne 
Paulussen. Joop Dekens dankt voor de 
suggestie en zegt verder dat het overgrote 
deel van de jeugd bestaat uit jonge kinderen, 
die overigens wel hun inbreng hebben; 
tweejaarlijks worden bijeenkomsten belegd 
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waaraan jeugd, ouders en jeugdleiders 
deelnemen en alle activiteiten worden 
besproken.  

De voorzitter verzoekt alle leden die aan de 
externe competitie willen deelnemen zich na 
de vergadering bij Sjef Moerdijk te willen 
opgeven. Het is jammer dat wij geen team in 
de 2e klasse hebben (John Franssen). Hier is 
niets aan te doen, het is niet mogelijk een 
team niet te laten promoveren! 

11. Jeugdzaken. 
Joop Dekens zegt dat het haalbaar lijkt op 1 
september aanstaande 50 junioren te hebben 
(verdere groei kan alleen bij beschikking over 
meer trainers), meer trainers welkom zijn (is 
bovendien goed voor eigen speelsterkte!) 
maar ook mensen voor algemene 
ondersteuning, het schaken veel concurrentie 
heeft van andere sporten en er 8 kinderen 
zijn die niet op de clubdag verschijnen, maar 
wel huiswerk maken en deelnemen aan 
jeugdtoernooien. 

Dank wordt uitgesproken aan Piet van der 
Linden, Jef Jacobs, Jo Hermans, John 
Franssen en Hans Ouwersloot voor hun 
medewerking aan de jeugdafdeling. Maarten 
van Laatum en Sander Wissink zijn reeds 
bereid gevonden het komende jaar ook te 
assisteren! 

12. Kaderinventarisatie. 
De voorzitter wil, naast de eerder genoemde 
mensen betrokken bij het jeugdschaak en de 
teamleiders, diegenen danken die zonder een 
bestuursfunctie te vervullen zich op 
kaderniveau verdienstelijk hebben gemaakt, 
met name Sjaak Spruit en Dien Slangen-Knuit 
(materiaalbeheer), Dirk Couprie (bibliotheek) 
en Alex Hagen-Zanker (Kiebitz). 

Thans vragen nog dringend om invulling: een 
scholings-coördinator, een activiteiten-
functionaris en leden voor een speciale 
toernooicommissie.  

Uit de vergadering meldt zich Etienne 
Paulussen als activiteiten-coördinator en lid 
van de toernooicommissie. De voorzitter zegt 
dat een eerste uitdaging voor Etienne 
Paulussen is gelegen in een passende viering 
van ons 80-jarig bestaan! 

Verdere opgaven worden niet gedaan, de 
voorzitter zegt dat ook na de vergadering 
hiertoe gelegenheid is. 

13. Prijsuitreiking seizoen 2004/2005. 
Afwisselend reiken Jos Uiterwijk (op die 
momenten dat Hans Ouwersloot een prijs 
krijgt) en Hans Ouwersloot, steeds onder 
applaus, de prijzen uit. Voor de reguliere 
groepen A,B,C en D zijn grote zilverkleurige 
bekers voor de nummers 1 t/m 3 beschikbaar, 
alsmede voor de snelschaakkampioen en de 
rapid -kampioen.  

Winnaar wisselbeker (moet nog ingeleverd 
worden) en blijvende beker voor de 
snelschaakkampioen: Hans Ouwersloot. De 
tweede plaats was voor John Franssen en de 
derde voor Ashraf Ibrahim. 

De derde plaats van het rapid-toernooi wint 
Maarten van Laatum, de tweede plaats Maxim 
Hollands (niet aanwezig) en winnaar Ashraf 
Ibrahim mag de wisselbeker en de blijvende 
beker in ontvangst nemen. 

Reguliere competitie groep D: 3e werd 
Constance Hemker-Boer, 2e Jo Rikers en 1e 
Sjaak Spruit; groep C: 3e Raad Alatar (niet 
aanwezig, beker wordt in bewaring 
gehouden), 2e Sander Wissink, 1e Maarten 
van Laatum, groep B: 3e Jos Uiterwijk, 2e 
John Franssen, 1e Simon Glückstern, groep A: 
3e Maarten-Jan Oosterman (niet aanwezig, 
beker wordt in bewaring gehouden), 2e 
Ashram Ibrahim, 1e en daardoor 
clubkampioen: Hans Ouwersloot, die de 
Engelhard wisselbeker en de blijvende beker 
in ontvangst mag nemen. Bravo! 

14. Rondvraag en sluiting. 
Etienne Paulussen mist columns in de Kiebitz. 
Alex Hagen-Zanker zegt dat columnisten bij 
hem een gewillig oor vinden. Etienne 
Paulussen wil er een voor zijn rekening 
nemen en zal na de vergadering hierover 
contact met Alex Hagen-Zanker opnemen. 

Dien Slangen-Knuit zegt dat zij bij de 
inventarisatie van het materiaal 5 defecte 
klokken heeft aangetroffen. Er zal nader 
overleg plaatsvinden wat hiermee moet 
gebeuren, de voorzitter verzoekt defect 
materiaal te melden, vervolgens geeft Dien 
Slangen Knuit nog een opsomming van het 
aanwezige materiaal. 

Hans Ouwersloot verzoekt suggesties voor het 
inrichtren van het snelschaak- kampioenschap 
over 2 avonden. 

Jos Uiterwijk memoreert dat volgende week 
het zomerkampioenschap van start gaat. Dit 
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 wordt door Sjef Moerdijk en hij zelf 
georganiseerd gedurende 8 opeenvolgende 
weken.Tegen geringe inschrijfkosten zijn 
mooie prijzen te verdienen. 

*) Voor de volledige notulen zie de website. 

**) Verzuimd werd een nieuwe kascommissie 
te benoemen, dit dient alsnog plaats  te 
vinden! Er wordt verder geen gebruik meer van de 

rondvraag gemaakt. 
 

De voorzitter zegt dank aan de aanwezigen 
voor hun komst en sluit te 22.30 uur de 
vergadering. 

Maastricht, 23 augustus 2005 

w.g. Jos Uiterwijk een Jo Rikers. 
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Verslag: Ultimo Vero 1 vs MSV-VSM 4 
Jo Hermans 

Ons jeugdteam (MSV-VSM 4) heeft ook in de 
tweede competitie ronde in klasse 3A geen 
wedstrijdpunten weten te behalen, al 
scheelde het heel weinig! 

Rob speelde een wat ongelukkige partij. Een 
onnauwkeurigheid in het begin kostte een 
stuk en de druk, die daarna als vanzelf 
ontstond, werd langzaam maar zeker teveel. 
Daniel startte voortvarend. Hij won een paard 
en had een degelijke stelling. Echter wat 
slordigheden werden door zijn tegenstandster 
goed benut en de kansen sloegen om. In een 
verloren eindstelling mistte Daniel helaas nog 
een kans om via eeuwig schaak een half 
puntje te bemachtigen. Peter speelde 
zelfverzekerd en degelijk. In een rustig 

opgebouwde partij werden diverse 
voordeeltjes behaald, die uiteindelijk in een 
terechte winst resulteerden. "Mijn valstrikken 
zijn gelukt!" was zijn eigen commentaar. De 
beslissing moest daarna vallen in de partij van 
Tim. Twee en half uur heeft hij gestreden op 
bord 1 en lange tijd een wat betere stelling 
gehad. In de eindfase werd een kansrijke 
aanval gemist en een foutje gemaakt, dat 
direct kon afgestraft worden door zijn 
tegenstander. Dat bracht de eindstand op 3 - 
1 voor het eerste team uit Echt. Maar ons 
jeugdteam heeft getoond in deze klasse thuis 
te horen en de tegenstander benauwde tijden 
te laten meemaken.  

Voorronde PJKL, rayon Zuid-West, 12-13 nov. 2005, 
Maastricht. 
Jo Hermans 

Op 12 en 13 novembr 2005 organiseerde 
MSV-VSM in de Romein de voorronde voor 
het persoonlijk jeugdkampioenschap van 
Limburg. 

Categorie C telde slechts 3 deelnemers; zij 
speelden een dubbele competitie. Hierin 
toonde Jordy Caessens (DJC) zich duidelijk de 
sterkste met 3½ uit 4. Lynn Cleuters (DJC) 
haalde een goede tweede plaats met 2 uit 4, 
terwijl Jan Hennissen (DJZ) met een ½ punt 
genoegen moest nemen.  

Categorie D had een goede bezetting met 11 
deelnemers en een zeer spannend slot. Bij het 
ingaan van de 8-ste (en laatste) ronde 
stonden Fer Oostenbach (DJZ) en Paul Bokern 
(MSV-VSM) met 6 punten aan kop. Paul had 
vervolgens een snelle winst te pakken, terwijl 
Fer te maken kreeg met een taaie Eefje 
Koehorst (MSV-VSM). Eefje, die zich toch al 
geplaatst wist voor de finale als enige (en dus 
beste) meisje, deed haar sportieve plicht. Zij 
ontfutselde Fer een half punt en bezorgde 
daarmee clubgenoot Paul de eerste plaats. 
Ook voor de plaatsen 3 en volgende werd fors 

gevochten. Uiteindelijk werd Walter 
Bisscheroux 3, Huub Hennissen 4 en Peter 
Bokern 5, maar er waren wel hun onderlinge 
wedstrijden en weerstandspunten nodig om 
dit uit te maken. 

De categorieën E t/m H speelden in één poule 
met 7 deelnemers een dubbele competitie. 
Tim Yue (MSV-VSM) was een maatje te groot 
voor deze groep. Met een 100% score stak hij 
met kop en schouder boven de anderen uit.. 
Opmerkelijk was de prestatie van de jongste 
deelnemer, de 6 jarige Liam Thomassen 
(MSV-VSM), die de tweede plaats 
bemachtigde met 8 punten.  

De volgende MSV-VSM jeugdleden hebben 
zich nu al geplaatst voor de finale 

D: Paul Bokern en Eefje Koehorst, 

E: Tim Yue en Julie Koehorst, 

G: Diederick Terwel 

H: Liam Thomassen. 

Bij de toewijzing van de restplaatsen kan nog 
wel iets aan MSV-VSM toevallen. 
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Verslag: MSV-VSM 1 – Heerlen 1                                         
Maarten van Laatum 

Onze eerste externe wedstrijd van het nieuwe 
seizoen. Onder het motto ‘nieuwe ronde, 
nieuwe kansen’ wilden we dit jaar weer zo 
goed mogelijk presteren.  

Vorig jaar hadden we 16! spelers gebruikt, en 
waren ook sommige borden niet bezet 
geweest. Vandaar dat er nu een vrij nieuw 
eerste team stond. Maarten-Jan, Maxime en 
John waren vorig jaar ook al vaste waarden. 
Jos hadden we bij het tweede weggehaald 
nadat ze kampioen waren geworden. Sander 
kwam van het derde dat eveneens kampioen 
was geworden. Daarbij gevoegd een Zweedse 
gastspeler (Jonathan), de leider in de interne 
competitie (Simon) en een vaste invaller van 
vorig jaar (Maarten).  

Op het laaste moment kwam Manuel (eerste 
bordspeler van afgelopen jaar) ook nog 
aangewaaid. Kortom, ongekende luxe, negen 
mensen voor acht borden. John, de nieuwe 
teamleider, stelde zichzelf niet op, dat bleek 
natuurlijk achteraf een briljante zet. Omdat 
we eigenlijk niets wisten van onze eigen 
capaciteiten en ook niets over die van 
Heerlen, stapten zonder verwachtingen onze 
tegenstanders tegemoet. 

In de eerste uren kwam er nauwelijks enige 
beweging in de score, onze witspelers leken 
kleine voordeeltjes te pakken en de 
zwartspelers stonden degelijk. Jonathan (2w) 
speelde een opening waar al snel de dames 
van het bord verdwenen, en na wat 
omzwervingen van het paard, werd de vrede 
gesloten (½ -½). 

Simon (3z) kwam zeer goed uit de opening 
en miste eigenlijk nét een zet om beslissend 
voordeel te forceren. Ook remise dus (1-1). 

Jos (8w) kwam al snel in het eindspel 
terecht. Het was een moeilijk eindspel voor 
beiden, wat het natuurlijk bijzonder knap 

maakte dat Jos toch nog aan het langste eind 
trok (2-1). 

Daarna bord 1. Manuel speelde met zwart een 
koningsaanval, die hem uiteindelijk een volle 
toren opleverde. Dat was snel bekeken, maar 
gezien het ratingsverschil ook een logische 
uitslag (3-1). 

Sander (7z) had een moeilijke middag. Zijn 
tegenstander deed in de Van Geet een offer: 
twee stukken voor een toren en twee 
pionnen. Helaas kreeg zwart niet de tijd om 
zijn verdediging te ordenen. En zoals wel 
vaker, de a-pion nekte zwart (3-2). 

Maarten (6w) offerde een pion voor een 
mooie stelling, de aanval die volgde leverde 
drie pionnen op. Er stonden nog ongelijke 
lopers op het bord, maar als de tegenstander 
die dan weggeeft, sta je een loper voor (4-2). 

We hadden de vier punten gehaald en 
moesten nog een halfje hebben. Maarten- Jan 
stond in een eindspel van een loper en twee 
torens tegen een paard en twee torens. 
Maxime stond eigenlijk gewoon beter, maar 
omdat Heerlen beide partijen moest winnen 
ging men tot het gaatje. 

Maxime (4w) speelde de partij van de dag. 
Hij had de sterkste tegenstander en die heeft 
eigenlijk geen kans gehad. Prachtige 
overwinning! (5-2). 

Maarten-Jan (5z) maakte het feest compleet 
door zijn eindspeltechniek tentoon te spreiden 
en zijn tegenstander te verslaan (6-2). 

De conclusie mag zijn dat we een goede 
middag hadden en dat we de eerste 
matchpunten dik verdiend meenemen, maar 
waar we precies staan is totaal niet duidelijk. 
Op naar de volgende tegenstander! 

 
De reporter. 
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Verslag: Sv Schaesberg 1 - MSV-VSM 1                             
Maarten van Laatum 

We schrijven de zesde november, grauwe 
luchten, de kou komt eraan. Vandaag wachtte 
de clash met Schaesberg, een team waarvan 
alleen de heel ervaren spelers iets wisten te 
vertellen. Maxime en Jonathan bleven deze 
keer achter in Maastricht, hun vervangers 
waren Reinier en natuurlijk onze kapitein 
John.  

Vooraf was de strategie al door Jos 
uitgedokterd, Manuel wint en de rest maakt 
remise. De mensen die hiervan op de hoogte 
waren hebben zich er ook aan gehouden. De 
rest dus niet. Dat maakte het een heel 
spannend duel met mooie partijen. 

De partij van de dag was eigenlijk al snel 
afgelopen. Reinier (4z) speelde een Draak. 
Alleen kwam de Draak op een gegeven 
moment in de verleiding om een toren te 
convisceren. Consequentie was alleen wel dat 
het hele bord in vuur en vlam stond. Na bijna 
een uur nadenken, dacht Reinier de brand wel 
te kunnen blussen, alleen dat ging niet meer 
(0-1). 

Hele strategie naar de maan! Simon stond 
inmiddels ook al moeilijk, dus het zag er niet 
zonnig uit.  

Maar de kansen keerden toen John (7w) een 
pion won. De tegenstander ging direct over 
op een wanhoopsaanval. Dat kostte hem een 
loper, en dat betekende winst voor John (1-
1). 

Sander (5w) speelde een gambietje uit het 
Frans, gooide er een aanval aan de 
koningszijde uit, die werd afgeslagen. Sander 
raakte niet in paniek en toog vol overtuiging 
naar de damevleugel om daar de pion terug 
te winnen. Zwart had zolang moeten 
verdedigen dat hij uiteindelijk zijn loper 
vergat. Vijf zetten later was het gedaan (2-1). 

Manuel (1w) zette zijn tegenstander tegen de 
achterlijn vast, nadat deze een pion op b2 
had geslagen. Het was lange tijd zoeken naar 
mat, wat er uiteindelijk toch kwam (3-1). 

Simon (3w) speelde Morra Gambiet, kwam in 
een mooie stelling terecht, dat zat dus niet 
echt tegen. Maar het kostte hem veel tijd om 
een winnende variant te vinden, hij koos 
uiteindelijk voor een variant die zwart 
eigenlijk makkelijk verdedigde. Nog steeds 
geen verloren stelling, maar de tijd was aan 
het opraken. Kortom, zwart pakte zijn tijd en 
won (3-2). 

Een ronde langs de borden leerde eigenlijk 
dat de drie overgebleven borden alle drie 
minstens op remise stonden. Het zou dus 
kiele-kiele worden maar er waren 
winstkansen. 

Maarten (6z) was getuige van de strategische 
woorden van Jos en Manuel en deed precies 
wat er gevraagd was. In een partij waar 
helemaal niets te halen viel, werd ook niets 
geforceerd (3½ -2½). 

Niet veel daarna hield Jos (8z) zich ook aan 
het plan. Hoewel hij als zwart zeer 
verdienstelijk uit de opening kwam, bleek 
remise genoeg. De tegenstander nam het 
aanbod onder tijdsdruk ook aan (hoewel 
tijdsdruk?) (4-3). 

Iedereen zat nogal met de laatste partij in de 
maag, want er moest nog gescoord worden. 
Alleen Maarten-Jan (2z) was overtuigd dat er 
een remise zou volgen, en misschien waren er 
zelfs nog kansen om te winnen. In een 
gesloten partij forceerde wit de 
koningsvleugel maar dat leverde te weinig op. 
Maarten-Jan had een vrijpion in het eindspel, 
maar remise was voldoende en dat werd het 
na een half uur schuiven dan ook (4½ - 3½). 

Weer een overwinning. Het gaat goed! Het is 
duidelijk dat we gaan meedoen in deze 
competitie, we hoeven niet naar onderen te 
kijken en kijken zelfs voorzichtig omhoog. 
Volgende keer naar Roermond, ook daar 
weten we niet veel van, want die zijn vorig 
gedegradeerd. We zullen zien. 
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Wedstrijd verslag 
Sander Wissink 

Zondagmiddag 6 november was de datum 
waarop wij, het eerste team van MSV-VSM 
bestaande uit Manuel Weeks, Maarten Jan 
Oosterman, Simon Glueckstern, Reinier 
Overtoom, Maarten van Laatum, Jos Uiterwijk 
teamleider John Franssen en ondergetekende, 
moesten aantreden tegen het altijd 
gevaarlijke Schaesberg 1. Om 12.15 al 
hadden we afgesproken bij het station, voor 
sommigen, waaronder ondergetekende, een 
lijder van een ernstige vorm van 
ochtendhumeuritis, echt geen tijdstip om al 
een potje te gaan schaken, maar ja het blijft 
schaken natuurlijk dus dat heb je er voor 
over. Anyway na op tijd aangekomen na een 
tijdje rijden (en natuurlijk daarvan even 
'bijkomen' bij de bar) was het tijd om te gaan 
schaken!  Ik werd deze keer maar liefst op 
het 5e bord neergezet dus dat kon een pittige 
middag worden. 

 

Aldus de partij, 

 
Sander Wissink - Mister X 

1. e2-e4 ("best by test" -Fischer) 
1... e7-e6  
2. d2-d4  d7-d5  
3.  Pb1–c3  Pg8-f6  
4. Lc1–g5  Lf8-e7  
5. e4-e5   Pf6-d7 Deze variant ken 
ik totaal niet, eigenlijk houdt hier mijn 
openingskennis op 
6. h2-h4?! Had hier eens een flashlecture 
van gezien op chessclub.com wat erg 
interessant was, hoopte hem hiermee te 
verrassen 
6… Le7xg5  
7. h4xg5  Dd8xg5  
8.  Pg1–h3  Dg5-e7  

175

Leeg
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2333333334!
5uNw,m,!U6!
5PpPnXpPp6!
5!,!,p,!,6!
5,!,pQ!,!6!
5!,!Q!,!,6!
5,!O!,!,o6!
5qQq,!Qq,6!
5S!,rLc,s6!
899999999:!
Achteraf bleek dat mijn tegenstander deze 
variant veel beter kende dan ik, so much for 
the surprise. Dd3 schijnt hier goed te zijn. Ik 
speelde Dd2 om via Pg5 en Df4 het punt f7 
aan te vallen, dat bleek echter een illusie te 
zijn.   
9. Dd1–d2   Pb8-c6  
10. 0–0–0   Pd7-b6 Zwart speelt 
rustig en ontwikkelt gewoon, erg verstandig. 
11.  Ph3-g5  h7-h6!  
12. Dd2-f4  Lc8-d7! Goed! , f7 is 
indirect gedekt na zwarts 0-0-0 want: 14 
Dxf7? Dxg5 en Pxf7 Tdf8 en ik verlies mijn 
paard. Dat beseffende, en mezelf voor de kop 
slaand voor zo'n 'aanval', kan ik maar een 
ding doen; gewoon ontwikkelen en doen alsof 
er niks aan de hand is, dus: 
13. Lf1–e2  0–0–0  
14.  Pg5-f3  Th8 is nu gedekt dus hxg5 kan 
nu. Overigens een mooie ;) 
afleidingsmaneouvre Ph3-Pg5-Pf3, dat kan 
sneller zou je zeggen. 
14… Td8-f8  dreigt f6  
15. Df4-e3!  na f6 wil ik Ph4 spelen om 
het nu ongedekte veld g6 aan te vallen maar 
wil dan niet dat mijn dame hangt na fxd... 
15...  Pc6-a5  
16.  Pf3-d2  kan me geen paard 
permitteren op c4  
16... De7-g5? eerste fout van mijn 
tegenstander maar best een grote want hij 
verspeelt 2 tempi en laat mijn stelling 
verbeteren 
17. f2-f4! Dxg2 gaat niet na Tdg1 en 
damewinst 
17… Dg5-e7  
18. Th1–h3  f7-f5?! 

2333333334!
5!,m,!U!U6!
5PpPwX!P!6!
5!N!,p,!P6!
5N!,pQp,!6!
5!,!Q!Q!,6!
5,!O!R!,s6!
5qQqOc,q,6!
5,!Ls,!,!6!
899999999:!
 interessante zet, op het eerste gezicht lijkt 
dit een solide en degelijke zet, maar ik vond 
dit een fout. Wit heeft door zijn geofferde 
pion meer beweginsvrijheid op de 
koningsvleugel en het centrum. Om dit voor 
zwart op te kunnen lossen heb je echt de 
break f6   fxd (liefst voordat wit f4 heeft 
gespeeld) nodig. Na f5 is dit onmogelijk 
geworden. 
19. Td1–h1 Verdubbelen op een gedekte 
h6-pion? ja!, zwart kan nu op de 
koningsvleugel geen kant meer op terwijl de 
flexibele Th3 eventueel later ook invloed kan 
uitoefenen op de damevleugel terwijl de Th1 
de zaak 'onder controle' houdt. 
19…  Kc8-b8  
20. Kc1–b1  Tf8-c8 'dreigt' c5 
21. a2-a3  c7-c5? verliest gewoon 
de pion want na dxc kan zwart niet 
terugpakken want dan speelt wit b4 met 
stukwinst, overigens is dit toch wel een 
'natuurlijke' fout aangezien dxc zo'n  
onnatuurlijke zet is dat hij er waarschijnlijk 
niet eens rekening mee hield. Ik, van nature 
onnatuurlijk,  speel toch   
22. d4xc5 Na deze zet staat wit iets beter. 
22… Pb6-c4 
23.  Pd2xc4   Pa5xc4  
24. Le2xc4  Mijn loper is minder dan zijn 
paard in deze stelling.  
24... d5xc4  
25. Th1–d1! Dekt indirect de c pion want 
na Txc5? Txd7! Dxd7 Dxc5 met stukwinst 
25.  g7-g5?!  
26. De3-d4! wint weer een pion d.m.v. 
dubbelaanval (stap 2 :) ) op Ld7 en c4. 
26... g5xf4 !? 
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2333333334!
5!Mu,!,!U6!
5Pp,wX!,!6!
5!,!,p,!P6!
5,!Q!Qp,!6!
5!,pR!P!,6!
5Q!O!,!,s6!
5!Qq,!,q,6!
5,l,s,!,!6!
899999999:!
Lijkt gewoon een stuk te verliezen maar is 
toch helemaal niet zo'n slechte zet want na 
27. Dxd7 Dxd7 28. Txd7 Txc5 heeft zwart al 2 
pionnen voor het stuk en gaat het ook e5 
pakken. Ik denk dat dat toch beter is voor wit 

maar wel heel moeilijk te spelen met de 
vrijpionnen. Echter...na 
27. Dd4xd7 De7xc5?? 
staat zwart wel gewoon een stuk achter. Het 
is nu eigenlijk over. Hierbij moet ik wel 
vermelden dat hij nog maar 15 minuten over 
heeft tegenover een uur van mij dus 
misschien heeft tijdsdruk meegespeeld.   
28. Dd7xe6 Tc8-e8  
29. De6xf5 Dd6 haalt de dames van het 
bord maar waarom zou ik ruilen als ik een 
pion kan pakken? Zwart heeft geen dreiging. 
29... Dc5xe5  
30. Td1–d8+  1-0 Zwart geeft op.  
Zwart verliest hier zijn dame gelijk of moet 
haar later opgeven om mat te voorkomen.  
Eindelijk een persoonlijke overwinning  in het 
eerste team, maar het belangrijkste is dat het 
team gewonnen heeft met 4,5- 3,5. 

Nieuw talent: Igor Erin  
Igor is een nieuwe aanwinst voor MSV-VSM. 
Het moet nog blijken wat een voor hem 
gepaste rating is, maar de wijze waarop 
G.Hahn (+/- 1900) in onderstaande externe 
competitie partij wordt verslagen is 
veelbelovend. 
 

G.Hahn – Igor Erin 
1. e2-e4  e7-e5  
2. Pg1–f3  Pb8-c6  
3. Lf1–b5 a7-a6  
4. Lb5-a4 Pg8-f6  
5. 0–0 Lf8-e7  
6. Tf1–e1 b7-b5  
7. La4-b3 0–0  
8. c2-c3 d7-d6  
9. h2-h3 Lc8-b7  
10. d2-d4 e5xd4  
11. c3xd4 d6-d5  
12. e4-e5 Pf6-e4  
13. Pb1–c3 Le7-b4  
14. Dd1–d3 Lb4xc3  
15. b2xc3 Pc6-a5  
16. Lb3-c2 Pa5-c4  
17. Pf3-d2 Dd8-h4  
18. Pd2xe4 d5xe4  
19. Dd3-e2 f7-f5  
20. a2-a4 Lb7-d5  
21. Lc2-b3 c7-c6  

22. Lb3xc4 b5xc4  
23. Lc1–a3 Tf8-f7  
24. Ta1–b1 f5-f4  
25. De2-f1 e4-e3  
26. f2-f3  

2333333334!
5u,!,!,m,6!
5,!,!,uPp6!
5p,p,!,!,6!
5,!,wQ!,!6!
5q,pQ!P!X6!
5C!Q!Pq,q6!
5!,!,!,q,6!
5,s,!SrL!6!
899999999:!
26…   Tf7-f5  
27. g2-g4 f4xg3  
28. Te1xe3 g3-g2  
29. Kg1xg2 Tf5-g5+  
30. Kg2-h1 Tg5-g3  
31. Kh1–h2 Dh4-f4  
32. Kh2-h1 Df4xe3 
 (0-1) 
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Colofon en belangrijke nummers 
 
Eindredactie Alex Hagen-Zanker, Maastrichter Grachtstraat 18-C 

6211 BG Maastricht, 043 3624657 alex@riks.nl

Verschijning De Kiebitz verschijnt 7 keer per jaar 

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

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

Jeugdleider/ vice 
voorzitter 

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

Wedstrijdleider 
intern 

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 

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.cs.unimaas.nl/~uiterwyk/vsm  
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