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"Die andere Geleense vereniging"

Geleen Open
199411995zal voor Geleen Open en organisator van dat internationale schaakfestival - Schaakvereniging Caïssa Geleen - een moeilijk jaar worden.
Moeilijk, omdat er te weinig sponsorgeld li binnen gekomen en
derhalve dit evenementop de reserves van SV Caïssa Geleen gaat
teren.
Maar
het bestuur besloot het evenementte laten doorgaan en
de ÁLV keurde de begrotingspostendaarvoor goed!
laar nu de invulling van één en ander.
Op zondag 25 septemberis het zover.
Het Huber-tushoesis weer de lokatie en de formule van het internationaal achttallentournooi hetzelfde.
Namelijk: elk deelnemendachttal kan het tournooi winnen!!
Bovendien: voor alle LiSB-teams zou dit een goede training kunnen
zijn voor de in oktober startende externe competitie!
Maar vooral weer de clubs uit de Westelijke Mijnstreek moeten het
hart vorrnen' GËS,S,DJC, de Raadsheeren natuurlijk Caïssa!
Ook Fortuna behoor-t daarbij, w€ hopen dat onze vrienden uit het
Plenkhoes er nu ook bij zullen zijn. Zij moeten zich toch ook
voorbereiden op de LiSB competitie??
Meer in 't bijzonder vertouwen wij weer op Genk en andere
Limburgse schaakvrienden van de Overmaas.
En dat Eisden er nu ook maar eensbij is! (Hup Ronnie!!)
Zo zullen we het Huberntshoes moar weer omtoveren in een
yhaaktempel. En omdat vanouds niet alleen aan schaakmuze
Caïssa wordt gedacht moilr ook aan God Bachus, zal niemand in
Morpheus arrnen terecht komen om te slapen, maar klaarwakker
blijven achter het bord.
Elk team kan immers winnen!!

Eenpracht verslagmaakteHenk Moors van het externeseizoenvan onze
zustervereniging SC Fortuna!
Jammerdat hij onzenaam vergetenwas. Hij schrijfr in zijn verslagover:
"... die andere GeleenseSchaakvereniging
mooi op remise gehouden,
zéérop prestatiegericht! ... "
Nu was het voor ons tweede"toclt wel leuk om" niet te verliezenvan de
concurcentie,om ook nog kampioente worden in die afdeling van de
veel plezier aan de schaakhappening
tweedeklasse en
te beleven.
Vraaghet maar eensaan teamleiderPeter Welzen!
Eigenlijkjammer van die "naamfout".
We zullen hopen in de toekomststeedsfijn te spelen (met) tegen de
Fortuna teamsen dat "ze" ons dan ook maar bij de naamnoemen!
Cors van Vliet
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van Nederland, had in onze voorzitter,
Het veteranenlmmpioenschap
voor de derdemaal een Cai'ssiaanals LimburgsKampi.oenI deelnemer.
Begeleid als de vz was door de penningmeesterTeun Beks zoals u
bekend- had deze een heel prettige vakantie op een ludiek adres in
Zevenanr.Maar hij (en Teun)schaaktenook. Al kreegdit onderdeelvan
de 'feestweek"minderdan verdiend.
Teunwilde geenenkelepanij winnenin zijn groep, maer werd I le (van
de I7!) en de vz scoorde"slechts"lt/z punt uit 5 partijen!
Het lijkt erop dat de vz ín julilaugustus minder presteert dan in zijn
"eigen"club!
Toch leverde het schaakdeelvan deze vakantie nog een paar leuke
dingenop.
Een "snoepje" ven een eindspel situatie in de panij C. van WietH.Lósscher(StichtseSchaakbond).Kijk maer.

Zwart aan zet speelde1... Pc8, wit
forceerde met 2 Pe7!! Maar zwan
Pa7!
weet het goed en speelt 2
EIke andere zet van zwart verliest!
Nu speeltwit 3 d6+. Wit dacht hier
gewonnente hebben.Maar de tijd bijna 6 uur! ! - slaat toe, de vermoeidheidslaat de witspeler!

Hij gaat dwarcelen.Na zwarts3 ... Kd7 is wits 4 PdS uit! Maar neen,
wit speelt 4 Kb6(???) en zwart neemtde winstpion op d6! Hoe bestaat
het!?! De remiselouamop het bord na wits 5 KxaT en Kc7!
Er volgdenog 6 Ka8 (?) Kb6 7 a7 (?) Kc7!!. De enige winstpartij van
de vz, volgde tegen A. Meyer (Friese Schaakbond),in een KoningsIndiër, wanrbij zwart het offer op g4 niet aandurfde,het initiatief op de
damevleugelaan wit overliet en beslissendmateriaalverloor.
De enormeblunder ven de vz in de laatstepar-tij, zorgdeervoor dat hij
om 10.00 uur al in het zwembadlag!

I

Teunmaakteniets klaar, alhoewelde winst voor hem in de pafiij tegen
J. Timmersvoor het grijpen was.

Zie diagram.
Op de 33e zet hoefi hij mnar de
pats!
loper te nemen op c2 en
(de
vz
Masr neen, hij speelt LJS+
verdenkt Teun ervan een afspraak
met zjn tegenstandergemaah te
hebben!
).
Overigenswas het gezellig,warm en ... eenprachtige vakantie.
Met apen kijken - Burgers Zoo - lekker eten - vooral Elten, op een
steenworpafstand
van Zevenaar-, rivieren bekijken- Emmerich,Arnhem
en Tolkamer en ... veelbekendenterugzien.
Teunbekendeal: "Ik zag er wel tegenopomdatik niet zo graag van huis
ga, maar wanneerCor weer kampioenwordt, ge ik volgendjaar D.V.
weermee! "
Teun!
Qn dat wil wat zeggenvoor "schaakhuismus"
Zullen we me{f,rzeggen:"Tot volgendjaar"?!
Met dank aan bestuur SV CaïssqGeleen,dat een reiskostenvergoeding
verleende
,7

Cors van Vliet
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Boek
Schakers
zijn ook lezers?!!
Maar wat leest "de schaker"nu het meest?
Op die vraag zal geeneenduidiSantwoordte Sevenziin, omdater
schakerszíjn - flegmatischeverdedigers,emotioa) zoveelverschillende
nele aanvallers- en
b) er naar ons wetennooit ondenoekis gedaannaar de leesgewoonten
van de schaker.
Daarom eenthriller.
'n
De Dag na Morgen,auteurAllan Folson,is boekdat je "meeneemt".
Deze bijna 600 pagina's dikl<ethriller, is er een uit de .zwarte s"erie.
Daarin is de Nazitijd, met haar mogelijkhedendaar na 50 iaar nog weer
eenseenfacet van te belichten,de basis voor het fantastischeSegeven.
Vanafhet eerstehoofdstuk,wordt de spanningingevoerden opgevoerd.
Geen karakterboek,de hoofdpersoonmet zijn trauma wordt eigenlíik
nooit intrigerend. De tweede(vrouwelijke)hoofdpersoonkomt eigenliik
helemaalniet uit de verf.
Mear, de korte hoofdstul<ken,
ziin allemaalgoedgeschreven.
Jammer dat dit boek zoveel - onnodig - moordpartii beschriifi 6n
pagina's is veel!).
Jammer dat elk een gemakkelijkdoelwit is, behalve Paul Osborn (de
hoofdpersoon)en eenpolitie-inspecteur,welke samensteedsop miraculeuzewijze aan "de Organisatie"ontsnappen.
Jamm.erook, dat het medischexperimentzoveel sciencefiction en zo
weinigrealiteit is.
Toch, wie graag veel spanning apprecieert
, wie een goed geschreven
(oï
wil
vullen,
aanschaffin!
haar) vrije uurtjesfiin
thriller in zijn
Bij Knippenberg onzeadvefteerder kunt u het boekbinnenkortkopen.
Cors van Vliet.

Nogmaals Limburgs Kampioenschapin Gereen
In ons specialeALV-nummer- 16 juni 1994, nr II\I2, jaargang 6 schrevenwij over dit "fenome€ft",dat in augustusen sepiemuári.s. in
de Sporthal Vouersveldwordt gespeeld.
De juiste data:
zaterdagen20 en 27 augustusen 3 en I0 september.
wij herinnerennog maar eens.-"noterenen eensgaan kijken!,,
SV CaïssaGeleenmaakter werk van!
Zo'n kampioenschap
verdientde aandachtvan alle schakers.
Per speeldagworden 2 panijen gespeeld;aanvangrc.m uur en 15.30
uur.
spannendwordt het dus vanafzo'n 12.00I 12.30 uur en 1r.30 I 1g.00
uur!!
Verwachten
-weveelschakers?
Nou en of.
De grote speelzaalvan het sponcenttumzal uitpuilen!
Góeie gelegenheidvoor u eens poolshoogte te nemen daar op het
HandelsterreinKrawinkel. een pracht occommodatie,waar u ook zo
maar eens een goed "bakje koffie" of eenfijn veruorgd "pilsje,, kttnt
nuttigen
^"
Proberenmaar eens-op*datkomendeLimburgsKarnpioenschap.
b e voorzitter.
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Teun mnakte niets klaar, alhoewel de winst voor hem in de panij kgen
l. Timmersvoor het gijpeh was.
Zie diagrem.
Op de 33e zet hoefi hii maar de
pats!
loper te nemen op c2 en
Maar neen, hij speelt LÍ5+ (de vz
verdenkt Teun ervan een afspraak
met zijn tegenstandergemaakt te
hebben!).
Overigenswas het gezellig,warm en ... eenprachtige vakantie.
Met apen kijken - Burgers Zoo - lekker eten - vooral Elten, op een
van Zevenaar-, rivieren bekijken- Emmerich,Arnhem
steenworpafstand
en Tolkamer en ... veelbekendenterugzien.
Teunbekendeal: "Ik zag er wel tegenopomdatik niet zo graag van huis
ge, maar wanneerCor weer kampioenwordt, ga ik volgendjaar D.V.
weermee!"
Teun!
n dat wil wat zeggenvoor "schaakhuismus"
-Zullen
jaar"?!
"Tot
volgend
we maar zeggen:
Met dank aan bestuur SV Cai'ssaGeleen,dat een reiskostenvergoeding"
verleende.
Cors van Wiet
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