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Hoofdsponsor: 
 
 

Roermond - Echt 

Welkom 

 
Op 15 november 1972 werd de schaakvereniging 
’t Stokpaardje opgericht in Linne. In 1976 werd groot feest 
gevierd: ’t Stokpaardje was kampioen geworden van de 
klasse 2A en promoveerde naar de eerste klasse. In 1978 
was de club bijna ter ziele. Gelukkig werd op dezelfde 
avond toch weer een doorstart gemaakt. En nu – na vele 
ups en downs – viert Schaakvereniging ’t Stokpaardje zijn 
40-jarig bestaan. Deze club, onze club, is altijd een kleine 
club gebleven, in de beginjaren met een jeugdafdeling, 
later zonder. Maar wel met regionale betekenis. Van Linne 
zijn we naar Maasbracht gekomen, maar de regionale 
betekenis is gebleven. Onze leden komen niet alleen uit 
Maasbracht, maar ook uit Echt, Stevensweert, Montfort, 
Wessem, Heel en Grathem. Wij bieden schakers uit 
Midden-Limburg de gelegenheid om in een gezellige, 
vriendschappelijke en toch competitieve sfeer elke 
donderdagavond een of meerdere potjes te schaken. Dus 
op naar het halve eeuw jubileum! 
 
Een bijzonder feit dat wij hier willen memoreren is dat Wim 
Berden de enige is, die vanaf de oprichting tot nu toe lid is 
gebleven. Hij viert dus vandaag zijn 40-jarig lidmaatschap! 
Wim heeft zich altijd – en nog! – voor de vereniging 
ingezet en heeft ook verschillende bestuursfuncties bekleed 
van jeugdleider tot voorzitter. We hebben daarom het 
toernooi waarmee we ons jubileum vieren officieel het Wim 
Berden Rapid Schaaktoernooi genoemd. 
 
Ik heet de deelnemers aan dit toernooi van harte welkom. 
We waarderen het zeer, dat zij door hun deelname ons 
jubileumfeest luister willen bijzetten en wensen iedereen 
een prettige schaakmiddag.   
 
Peter Simonis 
voorzitter 



 

SPORTCAFÉ TON & JOKE 
 
 

Bij ons kunt U terecht voor al uw 

 

feesten 

recepties 

vergaderingen 
 

Bel geheel vrijblijvend voor een prijsopgave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook is er bij ons gelegenheid om deel te nemen aan 

‘vrije tijd’ of ‘competitie’ darten. 

 

 

Sportcafé Ton & Joke is ook het clublokaal van schaakvereniging 

’t Stokpaardje. 

 

 

Europlein 7B 

6051 HM Maasbracht 

Tel 06-51307423/06-23210140 

Programma zaterdag 17 november 
 

Wim Berden Rapid Schaaktoernooi 
 
Regelement: FIDE rapidschaak 
 
Speeltempo: 45 minuten per speler per partij 
 
Lokatie: Sportcafé Ton & Joke 
 
11.00 u Aanmelden 
 
11.15 u Indeling 
 
11.30 - 13.00 u: 1e wedstrijd 
 
13.00 - 14.30 u: 2e wedstrijd 
 
14.30 - 16.00 u: 3e wedstrijd 
 
16.15 u: Prijsuitreiking 
 
16.30 - 18.00 u: Receptie 
 
18.00 -  21.00 u: Gezellig samenzijn voor 
leden en genodigden. 
 

 



Geschiedenis van Schaakvereniging 't Stokpaardje 

 

De eerste jaren 

 

De schaakvereniging 't Stokpaardje werd op 15 november 1972 te 
Linne opgericht op initiatief van de heren E.Nijgh,  C.Smits en 
T.Beulen, allen afkomstig uit Linne. De naam werd dan ook 
“Schaakvereniging Linne”, welke is terug te zien in het oude logo 
van de vereniging. (Zie achterzijde van dit jubileumboekje.) Na de 
oprichting begon de schaakvereniging Linne met 10 leden. De 
eerste voorzitter werd de medeoprichter E.Nijgh (in 1974 opgevolgd 
door C.Smits). Het eerste clublokaal was café Den Tegel in Linne. In 
1974 werd van clublokaal gewisseld en nam de schaakvereniging 
haar intrek in zaal HANZO (Cafe Steege) te Linne. 
Begin 1973 werd reeds het eerste Open Linner 
Schaakkampioenschap gehouden, gesponsord door Bavaria Bieren. 
Het betekende veel publiciteit, waardoor de schaakclub uitgroeide 
tot 35 leden. De allereerste clubkampioen in 1973 was Thijs 
Ickenroth. Wim Berden was vanaf de oprichting lid en had in de 
begin jaren de leiding over de juniorleden, die een eigen 
clubkampioenschap speelden. De eerste juniorkampioen was Frank 
Nijgh. 
 

Wim Berden is nog de enige van de mannen van het eerste 

uur, die nu nog steeds actief lid is van de schaakvereniging. 

 
Al vanaf het begin werd direct deelgenomen aan de externe 
competitie van de Limburgse schaakbond (LiSB). In dat eerste 
bewogen jaar eindigde Linne 1 op de zesde plaats en Linne 2 zelfs 
op de 3e plaats. Maar na een geweldige start kwamen natuurlijk ook 
kleine en grotere problemen om de hoek kijken. Omdat in die tijd 
zoveel leden deelnamen aan de interne clubkampioenschappen 
werd besloten de deelnemende spelers te splitsen in twee klassen. 
Deze keuze bleek achteraf niet de juiste omdat dat ten koste ging 
van de sfeer. Het aantal leden liep toen sterk terug. Inmiddels was 
ook de aanvankelijke naam Schaakvereniging Linne veranderd in 
Schaakvereniging ‘t Stokpaardje. 
 
 



 

De vette jaren 

 
De eerste jaren tot mei 1976 had de SV ‘t Stokpaardje een heus 
eigen clubblaadje met daarin verenigingsnieuws, uitslagen, partijen 
etc. In het schaakseizoen 1975 – 1976 liep het aantal leden weer 
op naar 30. (14 senioren en 16 junioren). 1976 was weer een van 
de betere jaren van de SV ‘t Stokpaardje. Het bestuur bestond toen 
uit: voorzitter C.Smits, secretaris Wim Berden, en penningmeester 
T.Beulen. De vereniging had toen zelfs twee wedstrijdleiders: J. 
Amelung voor de senioren en T. Ickenroth voor de junioren. In die 
tijd werd door diverse leden ook deelgenomen aan 
schaakactiviteiten in de regio. Zo deden vier leden mee aan de 
simultaanseance bij de SV. 't Pionneke tegen de internationale 
grootmeester Ljubojevic.  Het lukte Gerrit de Wit en Thijs Ickenroth 
om remise te spelen, een prestatie die er wezen mocht. 
 
De magere jaren: op sterven na dood 

 
Maar zoals altijd kent elke vereniging zijn ups en downs. In 1978 
staken donkere wolken op. Er moesten nieuwe mensen gevonden 
worden voor het bestuur en toen dat niet wilde lukken leek dat het 
einde van de schaakvereniging ‘t Stokpaardje. De krant schreef  
toen: “bij een troostend glas bier werd donderdag het genadeloze 
einde beklonken van de schaakvereniging 't Stokpaardje”. Echter de 
pilsjes brachten inderdaad troost en nieuwe ideeën. Om 
middernacht werd de opheffing weer ongedaan gemaakt. Wim 
Berden werd voorlopig de nieuwe voorzitter, Thijs Ickenroth werd 
secretaris en Gerrit de Wit werd penningmeester. 
 
Van Linne naar Maasbracht 

 
Omstreeks 1979 bleek dat de schaakvereniging in Linne niet de 
toekomst had zoals verwacht. In dat jaar is de schaakvereniging 
naar Maasbracht gekomen en het clublokaal werd het gezellige 
achterzaaltje van Café De Scheepsvaart aan de Havenstraat in 
Maasbracht. 
 
 



Wolfsberg 12 
6065 CS Montfort 
Tel. 0475-541726 
 
Uw taxatie snel en vakbekwaam uitgevoerd! 
 

 

In Maasbracht werd al snel een definitief nieuw bestuur gevormd. 
Voorzitter werd Gerrit de Wit, penningmeester werd  
Ton Cremers en Arie Schakel werd secretaris en wedstrijdleider. 
Na Gerrit de Wit werd Roel Kleinstra in 1981 de nieuwe voorzitter. 
Roel Kleinstra is maar liefst 20 jaar voorzitter geweest van de SV 
‘t Stokpaardje. Vanaf 2001 is Peter Simonis de voorzitter van de 
schaakvereniging ‘t Stokpaardje.  
 
Regionaal karakter: 

 

Vanaf het prille begin van de schaakvereniging ‘t Stokpaardje 
heeft zij een sterk regionaal karakter gehad. In de omliggende 
gemeenten, Wessem, Heel, Montfort, Stevensweert etc. was geen 
schaakvereniging. Deze regionale functie op schaakgebied is er 
nog steeds, hetgeen overduidelijk blijkt uit het feit dat de huidige 
leden van de schaakvereniging komen uit o.a.  Maasbracht, Ambt 
Montfort, Swalmen, Heel, Grathem, Stevensweert, St Joost, 
Melick en Maria-Hoop. In de directe omgeving van Maasbracht is 
alleen in Echt en Roermond een schaakvereniging. 
 
Samenwerking met de schaakclub uit Echt: 

 

Doordat het ledenaantal de laatste jaren is teruggelopen naar ca. 
15 is een onderlinge competitie natuurlijk minder interessant en 
te voorspelbaar geworden. Men speelt te veel en te snel tegen 
dezelfde tegenstander. In 2000 werden gesprekken gevoerd met 
de schaakvereniging Ultimo Vero te Echt, om gezamenlijk 
activiteiten te plegen. Er werd besloten om gezamenlijk de 
onderlinge competitie te spelen en tevens om samen het Open 
Schaakkampioenschap van Midden Limburg te organiseren. Dit 
samenwerkingsverband met Ultimo Vero heeft jaren goed 
gedraaid, waarbij de beide schaakverenigingen hun eigen 
identiteit hebben behouden. Echter na een mooie succesvolle 
samenwerking liep in 2007 en 2008 het ledenaantal van de 
senioren binnen de schaakclub Ultimo Vero in Echt zo ver terug 
dat werd besloten deze samenwerking te beëindigen waarbij de 
schaakvereniging 't Stokpaardje vanaf het seizoen 2009-2010 
weer alleen door ging. De overgebleven senior leden van Ultimo 
Vero werden lid van de SV 't Stokpaardje. 
  



 
Clublokaal: 

 
Zoals reeds eerder gememoreerd is de schaakclub 
't Stokpaardje begonnen in Linne en had daar ook het 
clublokaal, totdat in 1979 bleek dat de locatie Maasbracht 
meer levensvatbaar was. Na lang geschaakt te hebben in het 
gezellige achterzaaltje  Café De Scheepsvaart aan de Haven 
in Maasbracht, bij Jan en Bea Luitens, kwam daar op 1 
januari 2006 een einde aan. Het nieuwe clublokaal was snel 
gevonden in een zaaltje bij Café Fred Puts, in Tergouwen te 
Maasbracht. Helaas was dit geen lang leven beschoren omdat 
het café-restaurant werd verkocht en de nieuwe eigenaar 
zodanig verbouwde dat alle zaaltjes weg waren. Er moest dus 
weer een nieuwe locatie worden gevonden in Maasbracht en 
dat was niet eenvoudig. Omdat de schaakactiviteiten 
doorliepen, werd gekozen voor het Cultureel Centrum De Spil, 
aan de Suikerdoossingel te Maasbracht. De schaakvereniging 
kwam daar op de eerste verdieping in een klaslokaal terecht. 
Dat was uiteindelijk niet wat we zochten en na anderhalf jaar 
werd na een nieuwe zoektocht gekozen voor het Sportcafé bij 
Ton en Joke in de Andreashal te Maasbracht. Na een eerste 
seizoen daar het onderkomen te hebben gehad is iedereen 
tevreden over de locatie en de sfeer in de betreffende locatie. 
 
De schaakvereniging ‘t Stokpaardje is vrij stabiel gebleven en  
bestaat al jaren uit een ledenaantal dat schommelt tussen de 
15 en 20 leden. 
 
 
Arie Schakel 
 
 



Kalebosstraat 14 - 6096 BR 
Grathem 

Tel: 0475-45 22 87 - Fax 0475-45 

De volgende bijdrage is van Wim Berden 

 

40 jaren schaken bij SV ’t Stokpaardje. 

 
Schaken heb ik pas op mijn 17e geleerd van mijn broer Jan, 
die student was op een internaat in Vught. Hij had daar een 
leuk spelletje geleerd en bracht mij de beginselen van het 
schaken bij. Serieuzer werd het echter toen de “match van 
de eeuw” tussen Fisher en Spasski werd gespeeld. Schaken 
werd toen enorm populair. Zo ook in Linne. Waar in 
november 1972 de oprichtingsvergadering plaatsvond. In 
eerste instantie een dam-en schaakclub. Maar het dammen 
verdween al gauw. 
Een vereniging bestaat dankzij de mensen die lid zijn of lid 
zijn geweest. Veel mensen zijn in de loop der tijd de revue 
gepasseerd. Graag wil ik nog eens stilstaan bij enkelen van 
hen die niet meer lid zijn en elders vertoeven of niet meer 
onder ons zijn. 
Zoals de familie Nijgh. Een echte schaakfamilie. Vader Nijgh 
werd de eerste voorzitter, verder werden lid zijn drie zonen 
George, John en Frank. Allemaal sterke schakers. Het 
bestuur bestond toen verder uit Tom Beulen en Coen Smits. 
Dan Thijs Ickenroth. Vele malen clubkampioen.  
Goed kan ik me nog herinneren dat Thijs een keer op de 
laatste speeldag kampioen kon worden als Herman Louman 
zou verliezen. Ondergetekende moest tegen Louman spelen. 
“Een krat pils als je van hem wint” zei Thijs. Ik heb die krat 
met smaak op gedronken. Thijs bedacht ook de naam van 
onze vereniging. Verder deed Thijs ook veel met de jeugd. 
Op de zondagmorgen in het patronaat in Linne werd dan 
geschaakt. Ook werd hij de eerste redacteur van ons 
clubblad. 
Verder was er John Schoenmakers, de student. John was 
een beetje een nerveus type. Omdat John last had van 
wagenziekte, presteerde hij het om met de fiets (hartje 
winter!) voor een bondswedstrijd tegen MSV naar Maastricht 
af te reizen. Over schaak- of clubliefde gesproken! 
 



 

 

 
 

Denkt met U mee ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Markt 2 

  6051 DZ Maasbracht 

  Tel.: 0475-461491 

Nog in gedachten zijn de oude “knarren” uit Montfort. Sjaak 
Beckers en Willem Coenen. Zij werden iedere donderdag 
gehaald en gebracht door de voorzitter van onze club. Later 
kwam daar nog de derde oude “knar” bij. Herman Louman. 
Deed vaak mee om de prijzen. Je moest van goeden huize 
komen om van een van deze 3 te winnen. 
 
Zeker niet te vergeten waren Paul en Rob Schulpen. Beide 
waren lid van ’t Pionneke in Roermond, maar werden 
overgehaald om lid van onze vereniging te worden. 
Rob kende ik al vanaf de kleuterschool in Linne. We woonden 
in dezelfde straat. Rob was een half jaar jonger dan ik. 
Samen gingen we naar de lagere school. Na school en in de 
vakantie gingen we vaak naar het Linnerbos. Daar werden 
samen met een broer van Rob (Hans) hutten gebouwd. Ook 
waren we vaak aan de beek tussen Linne en Maasbracht te 
vinden. Voetballen was ook favoriet, op het voetbalveld aan 
de Oude weg in Linne. Van schaken was toen nog geen 
sprake. Na de lagere school ging Rob naar de Mulo en ik 
naar de HBS. De klad in de vriendschap kwam een beetje 
toen hij in militaire dienst moest en ik niet hoefde. We zagen 
elkaar toen niet zo vaak meer.  
Totdat in 1973 een schaaktoernooi in Roermond werd 
gespeeld. Daar kwam ik hem weer tegen. Inmiddels was hij 
getrouwd en woonde in Heythuysen. “Wat, jij ook hier? Hoe 
is het nog, kun jij schaken? “. We hebben toen afgesproken 
dat ik iedere dinsdagavond naar Heythuysen zou gaan om 
een potje te schaken. Veel vluggeren werd het. Omdat hij 
geen auto had werd het moeilijk om van  
Heythuysen naar Linne te komen om te schaken. Toen ik 
hem aanbood dat ik hem zou halen en brengen, werd hij lid 
van onze club. Vele pilsjes werden er weer gedronken en de 
vriendschap bloeide weer op.  
 
 



Ik herinner mij de vele partijen die we voorbereidden voor 
de donderdagavond. Bij het eerste officiële 
clubkampioenschap snelschaken stonden we na alle ronden 
samen op de eerste plaats. Er werden 2 
beslissingswedstrijden tussen ons gespeeld. Ik won met 1,5-
0,5. Hij baalde als een stekker. Rob zat regelmatig in de 
prijzen. 
 

Wim en Rob tijdens een van hun 

dinsdagavonden 

18 juli 1976 zal ik nooit vergeten. 
Ik had met een collega van het 
werk afgesproken om die dag naar 
zijn huis in Grathem te komen 
kijken, omdat Evalien en ik op zoek 
waren naar een woning, dezelfde 
woningen zouden nog meer 
gebouwd worden op de Kuiperweg 
in Grathem. Het was ongeveer 
18.00 uur toen we het nieuws op 
radio “Zuid” hoorden.  
 Een inwoner van Heythuysen, getrouwd en vader van een kind 

was die morgen verongelukt. Een naam werd niet genoemd, 
maar ik voelde me niet gerust. We zijn toen naar Rob zijn huis 
in Heythuysen gereden, niemand thuis. We zijn verder gereden 
naar zijn schoonouders in Horn. Daar hoorden wij het slechte 
nieuws dat het Rob was. 
De schaakclub verloor een uitstekend lid en ik mijn beste vriend. 
 
Veel dank zijn we nu verschuldigd aan het huidige bestuur: 
Peter Simonis, Ton Cremers en Wil Hoppers, al jaren en jaren 
bestuursleden. Ook veel dank aan onze eeuwigdurende 
wedstrijdleider Arie Schakel.  
 
Ik hoop nog vele jaren lid te mogen zijn van onze schaakclub 
’t Stokpaardje. 
 

Wim Berden 

 



 
Simultaan 

 
In 1974 werd er een simultaanwedstrijd in Linne gegeven door 
internationaal meester Frans Kuypers. 
Hij speelde aan 30 borden. Won er 29 en speelde aan 1 bord 
tegen John Schoenmakers remise. 
Omdat Wim Berden toen wedstrijdleider was kon hij niet 
meedoen. Een week later speelde Frans Kuypers een 
simultaan in Horst. Daar deed hij toen wel mee en won. Zie 
onderstaande partij 
 
Frans Kuypers ,I M - Wim Berden  
simultaan, 1974 

1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6. f4 Pc6 7. 
Pf3 Lg4 8. h3 Lxf3 9. Dxf3 e5 10. Ld3 Le7 11. O-O Pd4 12.Df2 
O-O 13. Le3 Pc6 14. Tad1 Tc8 15. a3 b5 16. Pd5 Pxd5 17. 
exd5 Pb8 18. Lf5 exf4 19. Lxf4 Pd7 20. Tfe1 Tc7 21. Dg3? Lh4 
22. Dd3 Lxe1 23. Txe1 Pf6 24. Dg3 Ph5 25. Df3 Pxf4 26. Dxf4 
Df6 27. De4 g6 28. Lg4 Tc4 (28... Dxb2) 29. De3 Txc2 {Wit 
geeft op, er gaan nog meer pionnen verloren} 0-1 



Sint Joris en de Draak. 

Peter Simonis 

 
In de Siciliaanse opening (1.e4 ; c5) bestaat er een 
Drakenvariant. Hierbij wordt de zwarte loper naar g7 
gebracht, nadat eerst g6 is gespeeld. De bekende 
aanvalspeler Lubojevic heeft hiertegen een leuk aanvalsplan 
voor wit ontwikkeld: ga met de h-pion naar h4 en h5. Deze 
pion wordt geofferd en meestal genomen door Pf6xh5. Zet de 
dame op d2, de zwartveldige  loper op e3, rocheer lang en ruil 
de loper af op g7 door Lh6 te spelen. De dame komt dan op 
h6 en met de toren op h1 krijgt wit dan een geweldige 
koningsaanval. Verjaag het paard op f6 en mat op h7 is een 
feit. In menige schaakpartij heeft me dit succes opgeleverd. Ik 
vocht als Sint Joris tegen de Draak en won! 
 
Hieronder een voorbeeld: 
 
Wit: Peter Simonis 
Zwart:Henk Coolen 
Datum: 19.02.2003 
 
1. e4 c5 2. Pf3 Pf6 3. Pc3 (3. e5 Pd5) 3... d6 4. d4 cxd4 
 

5. Pxd4 Pc6 6. Lc4 g6 
7. f3 Lg7 8. Le3 O-O 9. Dd2 
a6 10. O-O-O Ld7 11. h4 (Wit 
is klaar voor de aanval!) 11... 
b5 12.Lb3 Pa5 13. h5 Pxb3+ 
14. axb3 (wellicht beter is 
Pxb3) 14... Pxh5 (zwart hapt 
toe!) 15. g4 Pf6 16. Lh6 Da5 
17. Lxg7 Kxg7 18. Dh6+ Kh8 
19. Pd5 Da1+ 20. Kd2 Da5+ 
(20... Dxb2 21.Pxf6 Dxd4+ 
22. Ke2 Dxf6 23. Dxh7#) 21. 
Ke2  1-0 Zwart gaat mat 
 
 

De karakteristieke opstelling 
 



  
Nog enkele voorbeelden: 
 
Wit: Peter Simonis 
Zwart: JLAH Smeets 
Datum: 10.04.2003 

 
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 
4. Pxd4 d6 5. Pc3 g6 6. Le3 Pf6 
7. f3 Lg7 8. Dd2 O-O 9. Lc4 Ld7 
10. O-O-O Tc8 11. Lb3 Pa5 12. 
h4 (daar gaat ie weer) 12.… Pc4 
13. Lxc4 Txc4 14. h5 Pxh5 
(zwart hapt weer toe) 15. g4 
Pf6 16. Lh6 Lxh6 (16... Pxe4 
17. De3) 17. Dxh6 Le6 (beter is 
e6 om Pd5 te voorkomen) 18. 
e5 dxe5 19. Pxe6 Dc8 20. 
Dg7#1-0 
 

Het paard op f6 wordt verjaagd 
 
Nog een voorbeeld: 
 
Wit: Peter Simonis 
Zwart: Harrie Meijerink 
Datum: 21.04.2006 
 

1. e4 c5 2. Pf3 g6 3. d4 cxd4 
4. Pxd4 Pc6 5.Pc3 Lg7 6. Le3 
Pf6 7. Dd2 O-O 8. f3 d6 9. 
O-O-O a5 10. h4 Pxd4 
11.Lxd4 Le6 12. h5 Pxh5 13. 
Lxg7 Pxg7 14. Dh6 (dreigt 
mat) 14… Ph5 15. g4 f6 16. 
gxh5 gxh5 17. Tg1+ Kf7 
(17... Lg4 18. Lc4+ Kh8 19. 
Txg4 hxg4 20. Th1 Tf7 21. 
Lxf7) 18. Dxh5# 1-0 
 
 



 
Wit: Peter Simonis 
Zwart: Peter Maassen 
Datum: 07.01.2004 
 
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 g6 6. f3 
Lg7 7. Le3 Pc6 8. Lc4 O-O 9. Dd2 a6 10. O-O-O Pa5 11. Lb3 
Ld7 12. g4 b5 13. h4 Lxg4 14. fxg4 Pxg4 15. h5 Db6 16. hxg6 
Pxb3+ 17. axb3 fxg6 18. Pd5 Db7 19. Pe6 Le5 20. Pxf8 Txf8 
21. Kb1 (21. Lg5 Pf2 22. Pxe7+ Kh8 23. Pxg6+) 21... e6 22. 
Ld4 exd5 23. Lxe5 dxe5 24. Dxd5+ Dxd5 25. Txd5 Tf6 26. 
Td8+ Kg7 27. Td7+ Tf7 28. Txh7+ 1-0 
 
Wit: Peter Simonis 
Zwart: Ton Cremers 
Datum: 11.09.2008 
 
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 d6 5. Pc3 g6 6. Le3 Lg7 
7. f3 Pf6 8. Lc4 Pe5 9. Lb3 O-O 10. Dd2 a6 11. O-O-O b5 12. 
Lh6 (meestal wordt h4 gespeeld, dat met h5 kan worden 
beantwoord. Door eerst de loper naar h6 te spelen is dat niet 
meer mogelijk.) 12… Pc4 13. Lxc4 bxc4 14. h4 Ph5 15. Lxg7 
Pxg7 16. h5 Pxh5 17. g4 Pf6 18. Dh6 Kh8 (nu nog het paard 
op f6 weglokken) 19. Pd5 Ph5 (het enige) 20. gxh5 Tg8 21. 
hxg6 Tg7 (zwart doet allemaal gedwongen zetten om mat te 
voorkomen). 
 22. Pf5 (22. Pc6 Dg8 23. 

Pcxe7) 22... Lxf5 23. exf5 f6  
(23... fxg6 24. fxg6 Dg8) 24. 
Pf4 ({ nu mist wit mat in vijf} 
24. Dxh7+ Txh7 25. Txh7+ 
Kg8 26. Tdh1 Da5 27. Th8+ 
Kg7 28. T1h7#) 24... Dg8 25. 
Pe6 c3 26. b3 a5 27. Pxg7 
Dxg7 28. Dxg7+ Kxg7 29. 
Txh7+ Kg8 (29... Kf8 30. 
Th8+ Kg7 31. Txa8) 30. Tdh1 
(zwart gaat in 2 zetten mat) 
1-0 
 

Wit geeft mat in vijf zetten 
 

Lid worden? 

 

Heeft U na deelname aan ons jubileumtoernooi interesse in het 
lidmaatschap van onze schaakclub? 
Kom dan op donderdagavond eens een kijkje nemen op onze 
clubavond. We spelen in het Sportcafé Ton en Joke. Zie de 
advertentie op pagina 4! 
We beginnen om 20.00 uur en u kunt altijd een partijtje 
meespelen. Als u de sfeer geproefd heeft kunt u na twee of drie 
speelavonden zich bij ons aanmelden. 
 
U vindt alle gegevens over onze schaakclub op onze website 
www.svstokpaardje.nl  
 

Inlichtingen /informatie of aanmelden als lid kunt u bij: 
Arie Schakel, Stevensweerterweg 9, 6051 GP Maasbracht.  
Tel: 0475-853659  
of per e-mail: ajschakel@home.nl  
 
Sponsors 

 

We zijn onze hoofdsponor Rabobank Roermond-Echt, onze 
sponsors Christiaan Bouwknegt, Rob Jongbloed, Ed Kessels, 
NN en de adverteerders zeer erkentelijk voor hun financiële 
bijdrage. 
 
 


