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De gebroedersRandaschehebben het goed voor elkaar daar in de
Annnstraat:zoveeldeskundigheidop het terrein van computers,zo dicht
bij huis, En altiid staat er iemnndvoor u klaar!

Sponsoring
Ja hoor, in ons clubbladaandachtvoor dit fenomeen.
Fenomeen,omdnt het geenszinsvanzelfsprekendis dat bedrijven sponso'
ren en adverterenin sport en cultuur.
Veel sporters en cultuurgenieters,gaan ervan uit dat het bedrijfsleven
een soort maatschappelijke verantwoordelijkheidheefi t .a. v. sponbeoefening en cultuur.
Manr is dat wel zo?
kunnentoch hun eígenfinanciële boontjeswel doppen?
Sponbeoefenaars
vrang.
De vraag stellenis lnar beanwoorden!
Ja, dat is een
Nou, kon mnar krachtig, eigenliik niet.
Netzoals de overheidzorgt voor infrastructuur,zodat wij met zijn allen
met auto en trein kunnen reizen, zo zorgt het bedrijfslevenvoor "infrastructuur" in sport en cultuur.
Manr: "Voor wat, hoon wat!"
De sponsor en adverÍeerderwil aandacht voor zíjn (lnar) bedrijf, voor
zijnlhaar produWof dienst,ja zefs voor zijnlhaar bestannin de regio.
De sponsor of adveneerderwil ook voor zijnlhaar personeel wel "akte
depresénce"geven.
Maar het belangrijksteis, voor de onmangervan sponsorgeldof advertentiebijdragen,dat zij er "wat voor doet".
Uitdragen van "wat wil de sponsor, wst verkoopt de adverteerder", dat
is het minste. In het ideale geval, zorgt de onnanger van naambekendheid, voor publiciteit.
Daaronder valt ook dit artikel. In dit nummer vindt u, van al onze
sponsorsen adverteerders,kleine annonceties.Doe er iets mee!
Onzesponsorsen adveneerderszijn het waard!
kunnenpromoten, wij zorgen
Zij zorgen ervoor dat wij de schaal<sport
ervoor dat zij de aandachtkrijgen welkezii verdienen!
De voorzitter

E

Divine Sofi

Peter Helwig, Schoonmnakservice
Wist u, dat ook in het parriculiere huishouden,zo'n schoonmonkbedriif
vaakheel dienstig is?
- met alles d'r op en d'r ean ' hogedrukreiniReinigenvloerbedel<king
ging - Ltwachteromen uw gevel-, tnítar ook, gewoonschoonm.aah,verk!
En hoe!! Op de RtikswegNoord no. 68 kunt u terecht.

Garage Burlet
Niet alleen voor autoruiten de specialist, maar ook APK-keuringen€n
..,.. beurtengroot en klein.
Bij Burlet, op de Napoleonbann6, is uw auto in veíligehanden.
Lemaire

Trading bv

Vanzelfsprekend
ons líd Jac, de tassenmnn!
Nocconéis het merk wonrvanhii alles weeï, de rechtenheefi en .... , u
oOvercoekalles van vertelt!
Íi

Dé Bank
ABNIAMROBank, niet in
Natuurtijk onílrrm dq "oudeschaaksponsor",
ons clubblad.
,Iarenlangfinancierdezij het ABN Schoolschanktrffin, u,welbekend.
i'
(J weettoch ook wel waaromdit Dé Bank is?
De service voor particulter en bedrijf wordt daar GROOTgeschreven!
gaat!
RijkswegCentrumdus als het om banl<zaken
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Knou-] Out Beker, de loting eerste ronde
Vrijgeloot: DJC I, TegelenI, Voerendaal II en VSM II.
Ie ronde:

Ultimovero (Echt) - Sy Caïssa Geleen I
GESSI - SV Caïssa Geleen II
SV Caïssa Geleen III - Venlo II
VenloI-Kerkradel
SV Brunssum - HoensbroekMax Euwe II
DJC II - SV SchaesbergI
SV Attaque Valkenburg - Kerkrade II
VSM I - Hoensbroek Max Euwe I
SV SchaesbergII - GESSII
SV Reuver - Sjaak &. Math (Meerssen)
SV Tegelen II - SY SchaesbergIII
SV Voerendaal I - Venlo III

Opvallend dat SV Caïssa Geleen met SV Schaesbergen Venlo maar
liefst 3 teams inschrijfi en bijvoorbeeld 't Pionneke uit Roermond
in 't geheel niet vertegenwoordigd is en SY Bntnssum moar met één
team. Veel werk nog te doen aan de KO-Beker dus.

Bondsvergadering zaterdag 24 september 1994
Een historische bij eenkomst ?
Ja, en wel in twee-erleiopzicht.
I.

Er werd eennieuw, negenkoppig(!!), bestuurgekozen.
In de inauguratie van de nieuwe voorzitter van de L|SB was te
horen, dat - als het aan hem ligt - in hetjaar 2000 de L|SB 2000
ledenheefi!!
Grootspraak?Of een "gedegen"optimismeop basis van nieuw
beleid, dat ingeslapenbesruurderswakkermaakt.
Nieuwewegen,op wegnaar nieuweleden?

2.

)
SV Cat'ssaGeleenwerd uitgeroepentot
CLUB VAN HET JAAR!!
ee.rstin onze
Hieraan zal nog apart aandachtworden beste.ed,
in
de kring van
dan natuurlijk!!
eigen bestuursvergadering,
onzel,eden.
Daar hoort u dus nog van.

Voor het overige verliep de Bondsvergaderingvlotjes, zij het, dat het
getiptenieuwebeleid, best nog wel eenseen "conservatieve"vereniging
nog wel eens een terughoudend
op zijn weg zal vinden en ook
hondsbestuurslid.Vandat laatsteeenvoorbeeld.
Als GESS- vertegenwoordigerWil Meys - naar voren brengt dat 2e
staps diploma's op scholen ook uitgereikt moetenkunnen worden aan
niet (KNSB) Ieden en het verantwoorde.lijkebondsbestuurslid- Willy
Wijsen- zich.dan verschuiltachter KNSB-regels,dan vallenje toch de
schoenenuit!
Schaakpromotievan de bovensteplank of stoppenmiddelsstupideI(NSBregels?
Daar toonje dan toch wel watje waard bent??
Van het eersteook een voorbeeld.
- namensje club Schrifielijkestemmingeisenbij de hestuursverkiezing
en dan niets motiveren,dat is toch een toppunt van conservatisme.In
een tijd van openheidga je toch geen gebruik makenvan een "recht",
zonderte zeggenwaarom?
't Pionnekevertegenwoordigt
door Ed Crombeen- moet zich nog maar
eensbezinnenop dit weinig bemoedigendeoptredenter bondsvergadering!
Voorts werd nog gesprokenover de begroting en het - dreigende
wegvallenvan.frovinciale subsidies.Caïssadrong aan op lobby reruake
ongeachthet goefu werk van SponserviceLimburg terzake.
De - nieuwe- jeugdleider van de Bond, TegelseHenk van Nieuwenborg,
liet zich "zien". "Als mijn jeugdleidersiets besluiten, V.oerik dat uit!"
Een echt democratischcredo. Met zo'n man komt onze - vastgelopenjeugdopleiding- talent moet eenkanskrijgen -, zekerweer op gang.
Ook het individueel Limburgs Kampioenschapsnelschakenbracht nog
wat discussie- eenkeuzeuit DJC, 't Honneke en VSMzal door bondsbestuur gemaaktmoetenworden op basis van voorstellendieszijds - en

tenslotte de l,oting .\oo, tle knock-out beker.
Deze loting trejt u als inleiding op dit artikel aan.
Onze delegatie - de voorzitter, de efiern wedstrijdleider en de penningmeester - weerde zich geducht.
In de bond is Cal'ssa - en dat na ruim 5 jaar! - gekend. Daarvoor is
nodig een actief deelnemen aan bondswerk en positief meedenken.
Aanwezig waren (en zijn) we bij alle vergaderingen en dat weet ook
iedereen in de Limburgse schakeii.
Daarvan getuigde ook het kone dankwoord van onze voorzitter, na
uitreiking jury-rapport "Chtb van het Jaar".
"De weg omhoog - ledental - vraagt ons aller medewerking. Verenigingen, doe mee! "
Positiever kan niet. Het is in ons aller belang dat de neergang in
ledental wordt omgezetin een vergroting van dat ledenaantal.
Daarom tot slot, de wens van de nieuwe LiSB voorzitter Frank Clevers 2000 in 2W!! - moet gerealiseerdworden!

Theo Castenmiller en Cors van Vliet

27 september
1994 nr.zzl
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T"hijssen Autohanden

Weetu het nog? ThijssenTriatlon Tournooi?
(John Thijssen)vercorgtuw auto
Dezesympathiekesponsorladverteerder
(aan de Tunnelstraat)perfect!
Banden,schokbrekers,
accu's, uitlijnen, balanceren,verlichtingkontrole.
Beterkan niet!

Schoonmaakbedrijf Si n ar d
jongen - weet er alles van! Zijn vele tevreJac Breikers - een Geleense
den relaties zeggen het allemaal. "Wanneerje goed schoon wenst,
Schoonmaakbedrijf
Sittard is dan uw adres!"
En waaromniet ons adres?Dr. PoelslaanSittard.

Bouwkompas
Aan de Burg. Lemmensstraatziet elke klusser het wel zitten. "Ze"
hebben dan ook (bijna) alles! Dat kleine beetje wat "ze" daar niet
hebben,kunt u verwaarlozen.Dus het besteadvies:
"Ge naar Bo.uwkompas
enje vindt het!"
Wijn Domein

Glevers voorzitter
schaakbond

De felicitatie's
Tegelen-vergezeld
wijn en bloemen !

Frank CIeROERMONDRoermond is be""ii
noemd"it tot de nieuwe voorvan de Limburgs-e
ziller
lóiiaakbond. Hij volgt de afDick
voorzittei
t;;Aó;d"
Klokgieters oP'

van
van

tt klein
0ver
gesproken !
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Een goedglas wijn? De schakerdrinkt het!
En natuurlijk weethij het te vinden,daar aan de Valderenstraat!
En eenassoftiment?Gaankijken!
'7
Gardeniers
a

beginnen

Naast ons clublokaalaan de Pastoor Vonckenstraat"zit" fiakker Gardeniers.
Hii heefi het zo druk met zijn broodlbanket,dat hij geen tijd heefr om
schakente leren.
Als u hem eensoverhaalde,in zijn winkel?

to

)

P.R. etcetera

De voorzitterwaszaterdagI7 septemberop pad.
Op P.R. pad wel te verstaan.
De Vaste Zet, onze denksport-damvrienden,had thuiswedstrijd in
's
d'Heremiettegen Gravenpolder.
Toch wel leuk, zo'n damwedstriid.
TweeRussenen twee Belgen, versterkendit eerstetiental van CemalDe
VasteZet en dat is wel nodig ook op dit landelijke, eersteklasseniveau.
Aardig is ook om te ervaren, dat de Russen "in de kost" ziin. Want
Pressmanen Sjatsov verblijven een hele week bij de secretaris van de
club DW,.
Zou voor SV Cai'ssaGeleenbest interessantzijn, in die richting ei:nsde
voelhorensuit te steken,maar dan in de richting van schakersuit Oost
Europa.
Een gesprekmetDVZ bestuurom te beginnen?
Merkwaardig was de ervaring, een huisschakeruit Stein aan te trffin
en daar - aan een banafel van d'Heremiet - eenpaar par-tijtjesmee te
schaken!Denksportentoch?!
Goed om ook de schakendedammersJoost en Maarten de Heer weer
eenste treffin.
Joost schoptehet als jeugdschakernog wel ver, bijvoorbeeldals lid van
zijn Michielteamals deelnemeraan het ABN Schoolschaaktreffin.
Maarten is een "echte"dammer,die niet meer omkijkt naar schaaksrukken, maar Joost is de belangstellingnog niet verloren voor de "edele"
denksportschaken.
Dat bleekonderandereuit de oplossing van de zevenklapper(welkehii
direct uit ons laatste clubhlad vive)
en aan mij overhandigde.
I. KÍ5 DJ\ 2 Pg7+ DxgT 3 Le8+
Dg6+ 4lxg6+ hxg6+ 5 Kxfi 95
6 KÍ5 g4 7 hxg4 mat (Rob en Theo
bekijkendit en gevenJoostantwoord
op adresJoost de Heer, Prof. Bromstraat 6-5, 6525AV Nijmegen).

uit de Lt,,.-)urgervan 16
Voorts rloor - mede - het schaakprobleem
septemberop te lossen(metdeskundigcommentaar!).
De VasteZet inmiddels,wint de matchtegende Zeeuwenmet 15-5.
Een kone match, in vergetijkingmet onze (top)matchesin de promotieklasse,want om 5 uur was het gedaan,nQStart om éénuur.
Verrassendook, dat het niet meevalteen damstandgoed in te schatten.
Combinatieszijn voor eenschakervaak "onzichthaar",al is somswel de
aanzetaanvoelbaar!
Getukkigde omstandigheid,dat je geen commentaarbehoefi te geven.
Want dan zou je - als schaker - bii een dampar^tii,aardig op ie hek
kunnengaan!
Nu bteefhet bij alleen maar leukecontacten.Contactenwelkemisschien
nog *ei eensleidentot eend.arnstriidtussen8 dammersvan de VasteZet
en acht Caissianenen - omgekeerd- een schaakmatchtussenI schakers
van SV CaïssaGeleenen 8 VasteZetters!

De voorzitter

De Vaste Zet begint met winst
GELEEN - Het Geleense Cema/De Vaste Zet (Ie klasse)
is de damcompetitie gestart met een klinkende 15-5 zege
's
op het sterke Gravenpolder.
Na vier remises brak Ove Verdel het duel open met winst
tegen De Rooi. Daarna ging,het snel. gj"tlgy en Schalleij
lie-ten de score naaï 10-4 oplopen. Stefan Michiels haalde
het beslÍssende elfde punt binnen. Later wonnen ook nog
De Heer en Presman.
Debutant Schaesberg begon met een teleurstellende 12-B
nederlaag in Gouda legeh Damlust. In de tweede klasse
liep het lweede team nan De Vaste Zet ín Dordrecht
teden een 13-? nederlaag aan. De Kroonschijf uit Kerkraáe haalde fors uit tegen het zwakke PSV 2: 73-7.

12-8,
15-5,Damlust-Schaesberg
Gravenp-older
1e klasse:DVZ-'s
Uitslagen:
12-8,OnsGqno-egen8-12,Schiedam-Excelsior
10-10,
Amstelland-Lent
CRA-p-SV
2 13-7,Gorin213'7,KroonschijlPSV
DDV-DVZ
11-9.2e klasse:
Bennekom
EDDv- Excelsior
9-oes
'11,
8,Culem bor g- G
EAD
ID V9- 11,M iddelbur g-12chem12-8.
"r

HermanKeulards
GràvenhofI
6161 ESGeben
Telefoon046 - 745373
Telefax 046 - 757370

HERENKLEDING
EXCLUSIEVE
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Muris Bouwmnterialen

Het Limburgs Kampioenschap:eenflas,tlback

Wat eensponsor! GeleenOpendanh haar voor'tbestaonaan dit bedrijf!
Op zich heeft dat niets met tegelsetc. te maken,maor als tegelleverancier is Muris nóg beter dan als schaaksponsor!
Op de RijkswegNoord in Geleen!

Bebielon
Wanneeralle baby's - liggendllopendlkruipendin Bebielon uitrusting,
schakerswerden,wes ons clublokaalvéélte klein!
Op de Annastraat!

Frenken, specialist in Kerstbomcn!
Voor anikelen van de boer (ook groenteenfruit) moetu bij Frenkenaan
de Geenstraatzijn.
En voor eengoeiekerstboomvanzelfsprekend!

Hamers Interieur
Een leukewinkel aan de Annastraat,met ver"rassende
interieur zaken.
Al winkelendin Geleensprachtige centrumnu, gewooneensbinnenlopen!

Hubertushuis
Voor GeleenOpen,eenbegrip. Voor de derde maal weren we daar al te
gast, met ons internationaalachnallentournooi.Een verenigingsgebouw,
waer ook eengoedglas bier getaptwordt!

Andy M
Kroatië komt terug als toeristenland.En ons lid, Mijo Peric, ,J de
driivendekracht achter "Croatia Tours". Als dat geenaanbevelingis ?! !

tT

Voor veel scfuikers voftnen de derde en vierde ronde, net zoals de
cruciale 7e gamebij het tennissen,eenbreelEunt:bii 2 goedeprestaties
wordt er nog gestredenom de podíumplaatsenterwiil een of twee keer
verliezen,de schakerveroordeelttot de grauwe strijd in de middenmoot.
k ook mterdag waar na de vierde ronde in de A-groep drie favorieten
na de derderonde 3 favorieten overbleven.
en in de Veteranenklnsse
Marcel Frenkenvloerdein eenformidabelepaftíi de grote
Caïssa-speler
favoriet-Jan van Mechelenmet wit. Helans moest Marcel in de vierde
-ronde,
met zwart, zijn meerdereerkennenin VenloseHenk van Gool, die
hem .hardhandig van het bord schoof. Einde van de kampioensdroom
voor Marcel, die hij drie ronden lang heefi mogen koesteren. Na 4
rondenwas Henk van Goot koptoperen dromer. Van Gool had tot dan
ne nog geen punt afgegeven.Op plnats twee en een punt afstand
't
volgden Jan van Mechelen en zijn clubmaatie Gerard Janssen vbn
Piànneke,daarachter weer een lo,vartetmet anderhalf punt achterstand;
te wetenMarcel Frenken,lohan Arnold, Jan Fober en RuudLemmers.
In de 5e ronde gebeurt wat iedereen gehoopt had: Gerard Janssen
verslaatHenk van Gool, Jan van Mechelenmnakt een misstapdoor van
Jan Fober te verliezen,Marcel Frenkenen Ruud I'emmerskomenremise
overeenín een panij waarin Marcel de beste winstkansenhnd. Ynze
Mengerink'stournooi is definitief verknalddoor een onnodigenederlaag
tegen Rob Merx. In de 6e ronde herstelt van Gool zich door Jan Fober
in eeneindspeldrie pionnenaf te nemen.GerardJanssenheefi bliikbanr
'in
zijn ochtendpanij tegen van Gool te veel gegeven,want híi lcan een
paard en 3 pionnen tegenpanrd en ëénpion eindspelniet winnen tegen
Alwin van Niewgenborgen moet teleurgesteldin remiseberustten.
Marcel Frenken remiseen met good-old Johan Arnold en Jan van
Mechelenschnkettzichzetfdefinitief uit voor de titel door een stuk en de
panij rc verliezentegenRuud Lemmers.Stand Àa de 6q ronde: I Van
-Goit
5,2 Jansseníyt,3lzmmers 4,4 Freiken,Arnóld, Fober, van
Nieuwenborgen Zitl met 3/2. In de lantsteronde gebeurener toch nog
rare dingen, zo verliest Ruud Lemmers een lcwaliteit tegen Gerard
Janssenen later blijkt dat genoegvoor de Roermondsezege, wanrdoor
Janssennu ineensweer uitzicht krijgt op de titel, als van Gool niet wint.

IB

Marcel Frenken Àor, nauwkeurig spelen om een eindspet remise te
houden,maar hij doet dat vlekkeloostegen C. Zill van VSM. Fober en
Arnold tekenenook de vrede, van Mechelenneemt enigszinsrevanche
door YnzeMengerink te verslaan, die last kreeg van een moment van
verstandsverbijstering,
want Ynzewacht te lang met het uimoerenvan
gaat geheel onnodig in remisestanddoor zijn
zijn 40e zet en
Van
vlag!
Gool moet tegen clubgenootAlwin Nieuwenborgen sto.at
ronde de 30e zet wat minder. Tevensheefi hij last van tijdnood, tnnar
van Gool weet de problemen op te lossenen zelfs een gedekteplus- en
tevenswijpion te kijgen op d3. In de 2e tijdnood gaat Van Gool echter
alles of niets spelen, want alleen winst telt, en hij wordt genadeloos
afgestrafien zo verliesthij dezepartij en de titel. Gerard Janssen.toch
nog kampioen,wie had dat gedacht.Marcel Frenkenwordt gedeeld4e,
mnor hij heeftde meesteweerstandspunten.
Hij heefteenkeurig tournooi
gespeeldmet 2 zeges,4 remisesen slechtséénnederlaag!Niet slecht!
Marcel Frenken - Jan van Mechelen @lo: 2Im+),
Sicilíaans met 4 Dxd4. Ronde 3 PKL A-groep.
Geleen, 27108194. Commentaar van Marcel Frenken volgt later.

Scho onheids salon Yvonne
Ja, voor mannenis dat nog zo'n IWM.
Naar de schoonheidssalon.
In de Kloosterstrcntkunt u het eensproberen'
W e d d edna t . . . . . . . ? ?

Uw oprit
Is uw visitekaanie.Doe er iets aan!
Voor weinig geld, veel en goedwerk!

Rolfux
Noord "zit" dit kunstoframenbedriif.
op de Rijtcsweg
Maar ook voor zonweringu.wadres.
Naastval<kunde,veel amicaliteit, daar aan de RiikswegNoord!

Eussen
1 e4 c5 2 ry d6 3 d4 cxd4 4 Dxd4!? Pc6 5 Lbs l"d7 6 Ltcc6lxc6 7 Pc3
ry 8 LSSe6 9 0-0-0Le7 l0 TheI 0-0 II KbI Dc7 12 Dd2 rfdS 13 Pd4
a6 I4f3 b5 15 94 b4 16 Pce2a5 17 Pg3 Lb7 18 TgI a4 19 PhSb3
20 axb3 axb3 21 Pxb3 Pxe422fxe4 Isce423 LxeT TcdS24 Tg2 Db7
25 De3 Dc6 26 Pd4 Da4 27 KcI ItcS2 28 lxd6 Td9 29 LeSDaI +
30 Kd2 Dxb2 31 PxgT TacS
32 Pgxe6Tic7+ 33 Kel Db4+
34 Tdz Dxd2+ 35 Dxd2 Txd7
36 PxdS Ta2 37 P8c6 Lh3 38 95
Lg4 39 Pb4 Ta4 40 Pbc2 TaS 41
Lfr Ta6 42 Pe3 l^d7 43 PeÍ5 IÁÍ5
44 hÍ5 hs 45 I{p Kh7 46 Kg3 Ta4
47 tt4 Kg6 48 Kf4 Ta5 49 Pe7+
Kh7 50 h4 Tbs 51 Ke4 Tbl 52 KeS

ret* s3 Kfr rfl+ 54 PÍ5rfr 55
LcS TfI 56 Le7 Tfr 57 Kxfl TxJS
+
58 Lfr Ta559 g6+ Kh6 en 60 Lg7#

tg

AI jarenlang.- meerderegeneraties- eenbegrip in Oud Geleen'
Het brood uitstekend,manr ook het banket.
En dan die nonnevotten,offi van zijn BelgischeBonbonsnog m^ar te
zwijgen! Op nanr de Pieterstrant.

Niemann
Kunstkennersweten het, op de Riiksweg Noord - al van de nveede
generatie- kriig ieEen*goedadvies.
En schakersziin kunstkenners?!
I

Perfect Print
Op de RijkswegCentrum,alles op basisvan kleurkopie.
Iriaruurtijkook eengoeiecameraen ..... peíectefotoafdrul<ken!

?,o

Uit het Limburgs,ltgbtad van 23 septemberjt. neemik met goedvinden
van Michiel Bunnik het volgendeanikel over:
Gerard fanssen (Roermond) - Henk van Gool (Yenlo)
Geleen, 03109194PKL Á-groep ronde 5.
De ana$ses komen van de witspeler.

I Psl-J-3
2 g2-g3
3 LfI-g2
4 0-0
s d2-d3

6 Pbl-dz
7 Pf3-h4

I e2-e4
9 Kgl-hl
9 ...
I a a2-a4
t 1 b2-b3
12 LcI-bZ

I3 fl,-f4!

Ps8-fr
d7-ds
Pb8-d7
eTe5

w-d6

0-0
W-e8

Deze opstelling heefi Henk van Gogl al
meerderekeren tegen mij gespeeld. Persoonlijk vind ík het idee met Ld6 en e5 er
nie.techtgezonduit zien.
k speeldeniet direct 7 e4 omdat 7 ... dxe4
8 dxe4 PcS 9 TeI b6 met het idee 10 ...
Lb7 me niet aanstond.ten onrechteoverigens, daar wit na 10 Ph4 Lb7 en I I a4
beter staat. Beide spelerszijn na de telcstzet
uit de theorie en moetennu hun weg vinden
in een labyrint van mogelijkheden.Aangezien Henk nog wel eens problemen heeft
met de klok, kon dit alleen moar gunstig
voor me zijn.

c7-c6
Bereidtf;,-f4 voor.
Pd7-c5
a7-a5
Dd8-c7
Lc$-e6

t3 ...

??

{/g

Zwan heefihet moeilijk: zofaalt 13 ... exf4
wegens14 e5 I;e5 16 d4 en ook
dxe4 I a fxeS Lreï 15 d4 Pg4 16
|3

dxeïe3 17PJsry,+ 18 TxfZexfl 19Dg4

I a Ls2-Í3
15DdIxft

Lg4xft

16 d3xe4

dïxe4
Ta&-d8

17 Ph4-Í5
I I f4xe5

y:"

/8 ...

19 eïxft
20 PJ5-e7+
Mer zijn 9e (PcS), IIe (Dc7) en I2e (Le6)
zet heefrzwart zijn stukkenbijzonder ongelul<kiggeposteerd,wuardoor de opmnrs
J'2í4 meerqnn kracht wint.
Zie diagram volgendepagina.

Le6-94

ís niet tenfaveure van zwart.

Tijdverbruik:wit l:09 uur en zwart I:51.
hier hnd van Gool dus nog slechts9 minuten voor 24 zetten. Geen lichte opgave,
zekerniet in dezestelling.
Na 18 Lxeï kan zwart eventueelnog een
kwaliteit op eS offeren.

Td8xd2
.e,7-s6
a r y

2 0. . .
21 rfl-fl,!

Kg.8-h8

2l ...

Te8-d8

Na 20 ... LreT 2I fxe7 heefiwit de levensgevanrlijkediagonaalaI-h8 in handen.
Een kleine valstrik: 21 ,.. &ea wordt weer'
legt door 22 TXdz Pxdz 23 De2 en het
zwartepanrd gaat verloren(geenvelden!).

?A

22 Tal-eI

nt. )dz

23 Lb2-c3
2a DJ'3xfl
25 Dfl-e3!
2 5. . .
26 h2-h4
27 h4-h5
28 h5xg6
29 KhI-92!

rd2rfl

Zwan heefi nu weliswaarde d-lijn in zijn
bezit, daar heefi hij alleenzo weinig aan.

PcS-e6
Het is tijd voor de beslissende
aanval,!
Dd7-c7
c6-cS
PeGd4
h7x96
I-0

Een stille zet tot besluit. Er dreigt
30 ThI mat en 29 ... I;e7 volgt 30
Dh6+ en 3I DgT mnt. Zwan gaf
hier op, en daarmee legde de 27
jarige natuurkundigeuit Roermond.
de basis voor zijn latere lcnmpioenschnp!

Rest alleen nog de vraag waarom
een aantal gerennomeerdeschakers
dit jaar niet te bewonderenwaren
op het LK. Een paar namen ven
schakers,die schitterendendoor hun
afwezigheid:Leo Armino (kampioen
jaar),
(7x
kampioen!),Henk Temmink(2x kampiJacq Renet
van vorig
in
oen), GastonDórenberg&ampioenin 91), OscarLemmers(l<nmpioen
DriesPatrick
92), Arno Henzen (kampioenin 90), Maarten Strijbos,
sens, Maurice Peek, Manin van Gils, Rob Caessens,Peter Schoeber,
Rudi van Gool, Frank Wuts,Erik Brouwers,RemcoPilhaiamaa.
In de "wandelgangen"was de volgendeverklaring op te tekenen:
De wedstrijdleidingdit jaar was in handenvan Ed Crombeen.Nu schiint
het dat er diversemalenzich om het eufemistischuit te drukken "aanvaringen" hebbenvoorgedaantussengenoemdwedstrijdleideren diverse
spelers.Er zijn zelfs spelersdie liever niet aan een tournooi deelnemen
als Ed Crombeenwedstrijdleider is. Misschien stof voor de LLSB om
eensduchtig over na te denken?Wantmet de huidigesituntie is niemnnd
gebant. Om nog maar te zwijgen van niet tijdig doorgevenaan spelers
van ronde-indelingen,standenen het verkeerdverwerkenvan uitslagen!

2r

De Ll^bur5€r tz sqpt- ,g4
Henk van Gool onderuitbij LK

Eerste
kampioenschap
u00rschaker
Janssen
Van onze correspondent EDDY B\JDE
GELEEN - Ger Janssen uit Roermond is de nieuwe
Limbu.rg;e kampioen schaken. In àe Gelee"." ,p"tthal
Vouersveld legde dé 2z-larige natuurkunáige
tot ziin niet
geriTge eigen- veibaz-íng voor de eerlte Ë;;Ë;
niaal in zijn;Ë;;ï:
Ioopbaan beslag op de lrovinciale tiiei.
Henk van Gool was zaterdag
onderuit
geschoffeld.
de verslagen man. Met heï 4g
Ger Janssen koÀ zijn ogen
ka.mpioenschap voor
het niet geioven toen Ván Góol
gnlpel
werd hij onderuit
gehaald door ztjn ciubge- zijn partij opgaf.
ln de tweede klasse was
noot Van Nieuwenborg.
sprake van een incident.
Ger Janssen begon dis een
Harry Peek, Iid vanDe Juisvolslagen outsider aan de
te Zet in Noorbeek, had
Limburgse titelstrijd.
Een meeste punten verzameld de
en
mati.ge voorbereiding
en ieek de nieuwe kampioen
te
loodzware werkweken"leken
Nummer
twee.
een weinig florissante basis worden.
.te leggen voor een qeslaaed Leon Muys diende echter
kam pioenschap. , , I k- had h"et met succes een protest in
peek
zo druk, dat ik telkens ver_ tegen de deelname van
aan het LK. Zíin inziens was
moeid aan de wedstrijden
Harry Peek iriet speelpe_
begon", legt Ger Janssenuiirechtigd in de tweede^klai e.
Venlonaar Henk van Gooi omdat deze speler te sterk
w?s.. De spelersraad, bij het
Ieek met een half p""ti"
voorsprong_detitel op zak ïe schaken het hoogste reóhts_
hebben. Tegenstander en orgaan, wees het protest toe.
clubgenoot Alwin van Nieu_ waama YY.Vr de kampioenswegborg kon voor Van Gooi vrag Kon hrJsen.
onmogelijk een zwaar kar_ U i t s l a g eLnKs c h a k e n :
wel zrJn. 'I'ot grote verbiiste_ Eersle klasse: Lemmers-Janssen
0-1. Van
Goot r -0, ÈóOer-MeiËi;;:
ring- en teleurÉteiling vah de Ni_eu-wenb_org-Van
Àrno'ii
0,5-0,5,Frenkeï-zil0.5-0,5,'
van
koploper liep het Àet even M e n g e f l n k S c h o u t e n - BM e r x 1 _ 0 .
.1-0,
R.
Merx-Schulfeis
anoers.
t-0, patmanÈCoeíen
0.5:0.s.
Èrfrostand:
L
Janssen
pnt
5,5
uit
zeven
wed_
Terwijl naaste concurrent s t r i l d e n , _ 2 .
V a n o o t5 p n t ,3 . V a nf l i e u w ó n _
Ger Janssen zijn partij tegen Dorg4:_5pnl, 4.GFrenken,
Arnold,Lemmers.
rïUUd Lemmers na ruim drie F 0 D e lrt,i l , V a nM e c h e l eSn c, h o u t e nR,. M e r x
a l l e n4 T w e e d e
k l a s s e1: . L e o nt t t u v s5 . Só í i
uur in winst had omgezet. uit
zevenw_edstrilden,
2. Van Gils'5 ói.i,'5
werd Van Gool vlak vo"or de Wijnand_s
4,5 pnr,4. Snoeck4,5 pnt.rieiËrà:
n
e
n
:
1
p
n
r
C
a
t
t
4
i
tweede tijdnoodfase door
u i t5 w e d s t r i j d eZr.in, e e i i À t
zlJn tegenstander hardhan_ I3 op nn rt .,3 . s c h r e t n e m a c h3e. 5r sp n t .4 . V a nV l i e t

In de veteranehgru) m, Cors van Vliet zijn 4e titel op rij niet behalen
danlaii een nederlaagin de laatste ronde tegen Schreinemachers.
Het
was clubgenootPaolo Cani die met de eer ging strijken. Paolo mocht in
de laatste ronde niet verliezen van mede-titel-kandidaatReesink uit
Brunssum.Hun onderlingepartij werd in de laatste ronde gespeeld.
H. Reesink @runssum) - Paolo Catti (Caïssa)
Geleen, IOlO9l94 PKL VeteranengroepRonde 5

30 TeI Db3 3I Ddz TdS 32 93 TdB
33 KgI Ta9 34 ï4 Lbï 35 Te2 LcT
36 Kfl Dds 37 DdI Kh7 38 Kgl
Ta4 39 Dd2 TaZ 40 Dc2 Ta4 4l
Dd2 Ta2 42 Ddl Df3 43 DcZ Dg4
44 Te4J5 45 77d4 hS 6 TdT Txb2
47 Dxb2 bcÍ4 48 DxgT+ DxgT 49
rxg7+ Iftg7 50 gxf4 Kf6 sI I(p
Ke6 52 Ke2 h4 53 h3 KdS 54 Ke3
Ke6 en tot remise besloten. We
zullen mnar zeggen een narrowescapevoor Paolo!!
Eindstand veteranengroep:
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frieties.
In de valderenstraatbakken "ze" heerl,iike
AIsu in de buurt hent?
Proberen!
Optiek Janssen

I e4 e5 2 Pfi ry 3 ffi Pc6 4 a3 Lcs S Le2 a6 6 G0 a0 T pc3 Tegg
Pa4 I^e79 b3 b5 I0 Pc3 a6 1I Lb2 LcS 12 b4 In7 t3 pd| Lbr 14
Pxfr+ Dxfr 15 KhI TodS16 PgI d5 17 exd| Pd4 tS LJ3I^xdStg lÁds
7rd5 20 c4 TddS2I c5 DS6 22 Tet c6 23 Te3Lb8 24 ry fr
25 hd4 exd426 TheS*DxeB2T a4 LeS28 axb| axbs29 De2Dfl

I Paolo Catti
2 H. Reesink
3 J. Schreinemachers
4 Cors van Wiet
5 B. Kosman,Wil Erkens,TeunBeks,
Klans Hollander en Frans Rijvers
l0 Frits Soons
11 I^ambertManin
12 F. van Bakel

't StuuPke

4 @esteSB-score)
4

zaakaan de'Annastraat'
Eensch.itterende
Maar - wat méérzegt- eencollectiebritten en contactlenzen?!!
Omvantesmulltnlrruia,doorkiikenisbeter)!!
Welten
Fietsen,fie.tsen,
fietsen.
- hii Jules- eenwinkel vol!
Annastraat
d.e
op
Ja, kom,
De bestenook!
Bo ekhandel KniPP enb er g
studieboewanneeru echt eenswilt praten over boeken,encyclopedieën,
ken? Het adresaan de Markt'
Met tiicl voor u!

Kíipers Reisinfo
Wàt eensponsor- PKL extrapriis en wàt een reisbureau!
markt bii Piet!
BinnenlopenrlaaÈoO_Ot

-

3I/z

Hnrry Loos

3

heeftzii
zijn kart verpandaan iishockey,maar..... ,oo, a, "noji'por't
eenwarm hart.
alles vinden!!
op de hoek van de pieterstraatkunt u op bloemengebied

2I/z

2
I
0

Robbie Zink

t-àp op bezoekbij Sjaak & Math
Ap ruanndagavond12 septemberwas ProfessorJaap vun den Herik te
gast in Café hei Jean in de Holstraat in Rothem-Meerssen
bij de voormalige schnakvereniging
met die geweldiglange naam (Een Zetje Door
Een verzetje of Een verzetje Door Een Zetje of andersom, weet ik
veel?), die nientandkon onth.ouden,vandanr een nonmswijziging:Sjaak
& Math. Dat hier diep over nagedachtis, blijkt al uit het feit dat met
Siaak en Math zowel de voornamenvan schnkersals ook de begrippen
schaaken mat bedoeldkunnenwordengeworden.Briljant, hoe verzinje
het!!! Daar heefi de commissiedenhenk in Meersseneen volledige
zomer over gedaan (lijlo mij, tnnar dit is een persoonlijke mening) om
zo'n ludiekenaem uit te vlooien.
Prof lanp (ik kon hem af, beste lezer) doceen KunstmntigeIntelligentie
aan de Rijlcsuniversiteitin Maastricht (de vroegereRIIL), en is nog
steedsaan het promoveren op eenproefsch.rifiover wat nu eigenlijk het
begrip kunstmatigeintelligentie voorstelt (bij professor de Groot), en sls
we dat al kunnendefiniëren,hoe we dst moetenvertalenin sofware om
computerste programmeren.Het enigeprobleemis eigenlijk de definitie
van de begrippenintuïtie en intelligentie,daar zijn de geleerdenhet nog
niet volledíg eens met ellwar. Er volgde een uiteenzeningover facts
(feiten,die niet te ontkennenzijn), heuristics(wat menzich kan herínneren, bii eenpc is dat zijn lmrddisk met tienduizendenpartijen opgeslagen in diversedatabases)en bekefs (wat men moet aannemen,geloofl.
Die dingen samenzoudengeprogrammeerd
moetenworden, als ik Jaap
goed samenvat. Jaap heefi vaker met sterke schnkers van gedachten
gewisseld;bijvoorbeeWhoe diep zij vooruitdenken.Karpov bíjvoorbeeld
bleek gemiddeld18 ply diep te rekenen.Een ply is een halve zet (I zet
voor wit of voor zwaft). Als een computefprogrammn
nu 20 ply diep zou
kunnen rekenen,dan zou het Karpov in een match verslaan,daAr was
Karpov het mee eens.Nu is het slechtswachtenop het momentwcmrop
de sofi- en hnrdware20 pty diep kan "goen" en dan ook nog 40 zetten
in 2 uur latn doen. De resultatenvan sofiwareprogrammo's
goan echter
hnrd voor.uit, Fritz3 won twee manndengeleden een rapidtournooi in
Miinchensamenmet Kasparov, beide haddenze I2/z uit 17. Kasparov
verloor de onderlinge partij trouwens, maar speelde achteraf nog 5
vluggenjes tegen Fritz3 en won met 4-I . Genius, draaiend op een
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Kaspttt ) onlutgs met
llentirr,rn
processor(Inte! 80586,32 bits) versl.oeg
I/z-% in eenknor:k-outtournooi,maor ging l,atertegenAnundmef 0-2
aan, en daar l,igt nog de
rle hoot in. Anand stuurcleop eindspelsituatie,\
zwaktevan sch,uakprogramma's.
Jaap zetf hee.ftooit een rating van 2200 gehttd en speeldein de h.oofdkl,asse,maer hangt nu ergenstussende 20&) en de 22m, zei hii zelf.
tegenI5 spelers,waoronder4 Caïssiunen.
Later gaf Jaap eensimr,rltaan
Frans Hanssen,PeterDuemen,Theo Castenmilleren Rob Zink. Jaap's
rondetijrlenwaren nogal,!,aag,zo deed hii over de ee.rste10 zetten 40
minuten,over zet I I tlm 15 I uur en 5 minuten, over zet 16 tlm 20
precieséén uur, over de zetten2l tlm 25 35 minutenen over de,zetten
's-nachts,en de kastelijn
26 tlm 30 25 minuten. Toen was h,et I uur
kwam vertellendat h,ii de kroeg wott sl,uiten."De lautste ronde", hoorden we hem nog achter de toog roepen. De stellingen moeste.ndus
dus
gearbitreerdworden.Frans en Peter haddentotale remisestel,l,ingen,
daar was Jaap snel uit. Bij Rob lag het iets gecompliceerder.Roh had
eenkwaliteitgeofferd,en later eentorenpl,us2 pionnentegen2 paarden
Dus stuk minder voor 2 pionnen. Jaap vond dat hii heter
teruggekregen.
stond (wasook zo), ruaar dat de winst in dezestelling wel,heel moeiliik
zou zijn. Dus stemdehij hier ook met remise in. Theo echter kreeg
al,l,erleivijandetijke stukken rondom zijn koning op bezoek en stond
verloren. Jaq.p wist 6 panijen te winnen (waaronder een tegen exAttaque speler Bert van Steenhergen)I
Fortunu maar nu Valkenhurgse
maal te remiserenen I keer te verliezen,tegende voorzittervan Siaak&
avondop computeren op simultaansch,aakgehied!
Math. Een l,eerzame
Jaap van de Herik-RobhieZink
Stel,ling:zie diagram
24 TeI-e2'/ Pc6xd4
PJ5xd4
25 c3xd4
Pd4xe2+
26 Dc2-dl
Le8-d7
27 Ddlxe2
Kc8-b7
28 Lcl -d2
-e3
DJ}-c8i
29 Pft
30 I^d2-c3 rh8-Í8
Kb7-b8
3I Lga-fi
En remiseovereengekomen!
(Iw razende reporter, Robbie Zink

Geleen r)rn

Internationaal

Achttallen

Trtarnooi

Op zondag 25 septembervond dit gezelligetournooi weerplaats. Het
lunch en buffet gedeeltewas in de vertrouwdehnnden van Doorke van
vliet, dus dat was weersmikkelenen smullengebluen in de pauze!
Net zoals het Interpolistournooi ín Tilburg in één adem genoemdwordt
met de voortreffelijkekrokettefl,zo hehbenwij dat met ons tournooi ook,
maar dan vervangenwe de krokettendoor "werm vleisch" (tête de veau,
dit is Fran,svoor
..vul zelf maar in!) en een voonrffitijk koud
buffet, met vlaai en kffie als dessen!!Heerlijk toch!!!
Er waren dit iaar twee team.smínder dan vorig jaar, maar we k.unnen
toch van een geslaagdtournooi spreken.De indelingenwaren zo samengesteld,dat de beide teamsvan GESSen Caïssategen Genk, Tegelen,
Hoensbroeken Kerkradespeelden.
Team
I HoensbroekMax Euwe
2 TegelseSV
3 GESSIT
4 Philidor Genk
5 GESS/
6 Kerkrade
7 CaïssaII
I CaïssaI
Comhiteam(2 personen)

RI

R2

Totaal

6
6lz
3
4
3

5I/z

III/z

4!/z

II
8%
I
7!/z
6l/z
6
5

3I/z

3
3
I

5I/z

4
4%
3
3
2
I

2 (s0%)

Een extra vermeldingverdient nog YvonneTangelderven Hoensbroek
Max Euwe, zii wasdejongste deelnemer(ster!) en zij scoordeook nog 2
volle punten voor hcar team! Ook twee overwinningenbehaaldenHet
Boonen, GerbenOosterbaanen Geert Hovensvun Tegelen,Jan Fober,
Pascal Starmansen Edwin Rossenvan Hoensbroek,A. Ypelaaren Wil
Wagenvoortvan Kerkradeen Michael Barbary van GË'SS.
Genkspeeldein de Ie ronde I remises!!!
catssakon niet veelponen breken,manr ze zeggenattijd:
'Een
slechtegeneralewordt gevolgddoor eengoedeuinoering! "

37

Die uinoering slaat dan op 9 oktoher(r.s., olstle Ie ro, ! van de L\SBcompetitiev%nstart gaat.
De gemiddelde ratings Per rcam:
CaïssaI
Kerkrade
HoensbroekME
Phitidor Genk

1768
1625
1620
1603

TegelseSV
GESSil
CaïssaII
GESS1

1603
1527
1467
1370

De uitslagen:
Ronde I:
Marcel Frer*en (Caïssa1,1987) - Johan Kocur (Ger*'2102)
Frans Hanssen (Caïssa 1,1899) - Lars Severens(Hoensbroek ME,2O29)
Peter van Dinteren (Caïssa 1,18(D) - Walter Stassen (Genk,2028)
Jac Lem.aire (Caïssa 1,1754) - Píet Boonen (Tegelen,2X)O)
Míjo Períc (Caïssa 1,1766) - Hans Renetíe (Genk,20o4)
Peter Daemen (Caïssa1,1755) - Jan Fober (Iloensbroek ME'|931)
Bart Salden (GESS II,I70O) - Geert Hovens (Tegelen,l920)
Fredfu Cleuren (GESS 11,17(n) - R. Speckgens(Kerkrade,ISm)
Hub Kusters (Caïssa II,1690) - Pascal Leliaert (Genk'1790)
Jan Segers (GESSII,I688) - John Ciirvers (Hoensbroek M8,1754)
Ruud Werts (Caïssa 11,1650)- Christian Hoeben (Tegelen,I7m)
Theo Castenmiller (Caïssa II,l&n) - A. Ypelaar (Kerkrade,IT(M)
Wilfried Gerards (GESS1,16(n) - Piet Gídding (Kerkrade,1650)
Christíaan Cleuren (GESSII,1600) - Frans Hoebens (Tegelen,1650)
Rbb Welters (Caïssa1,165Q - R. Engelen (Kerkrade,l6(M)
,Paolo Catti (CaïssaI,I55O) R. Schffirs (Kerkrade,I6(N)
Sjaak Dorval (GESS1,1541) 'Wil Wagenvoort (Kerkradz,Ifln)
Ad van Os (Caïssa II,I47O) - R. Augenbroe (Kerkrade,l55})
Werner Rarnaker;(Caïssa II, I 45O) - Gerben Oosterbaan (Tegelen,I 550)
Wil Vroomen GrtS I*1408) - Erwin Rossen(Hoensbroek ME,t 50O)
Frits Soons (GESS 1,1407Ï- Pascal Stanruns (Hoensbroek ME,l5N))
Hans Keulen (GESS 1,1364) - M. van Thoor (Kerkrade,l5m)
Michael Barbary íGESS1,1353) - Roger Starmans (HoensbroekMEp|Sffi)
Frank Kentgens (GESS II,135O) - Rick Wagemakers (Hoensbroek ME,l499)
Wil Erkens íGESSn,1350) - Hay van den Boogaard (Tegelen,1450
Lambert Martín (Caïssa II,I3(M) - Hwseín Amír (Tegelen,l30O)
Johan Vriesema (Caïssa 11,13(n) - Tony Bleys (Genk,l3ffi)
Roelie van Gooswilligen (Comhi,l3}O) - Hans van Diil (Tegelen,l250)
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rem
0-1
rem
0-I
rem

o-t
o-I
1-O
rem
l-0
I-O

o-1
1-0
o-1
rem
1-O

o-1
reln

0-I
G1
GI
rem
t-0
GT
rem

o-t
rent
0-1

Frank van Baket (GL \t.tzail - Theus van Goosw.iiligen (comhi,I2m)
Adrie van de Berg (Caïssa II,l275) - Peter Neyens (Genk,l250)
Manon Erkens (GESS II,l2(n) - Yvonne Tangelder (Hoensbroek ME,1244)
Rob Zir* (GESS 11,1750)- Timothy Daelemnns (Genk,l2m)
Paul Dreaning (GESS1,1(nI) - Joris Grouwels (Genk,II5O)

o-t
retn
0-l
rerTt
renl

Ronde 2:
Johan Kocur (Genk,2l02) - Frans Hanssen (Caïssa I,lBgg)
Lars Severens(Hoensbroek ME,2o2g) - Marcel Frenken (Caïssa I,Igg7)
Walter Stassen (Genk,2o28) - Jac Lemaire (Caïssa I,l7g4)
Piet Boonen (Tegelen,20oo) - Peter van Dinteren (caïssa I,lg(M)
Hans Renette (Genk,ZOO4)- Peter Daemen (Caïssa1,1755)
Jan Fober (HoensbroekM8,1931) - Mijo peric (Caïssa1,1766)
Geert Hovens (Tegelen,1920) - Freddy cleuren (GESSII,l7(n)
R. Speckgens(Kerkrade,1800) - Bart Salden (GESSII,I7A))
Pascql Leliaert (Genk,l7g0) - Jan Segers (GESSII,16g8)
John corvers (HoensbroekME,1754) - Hub Kusters (caïssa II,I6N))
Christiaan Hoeben (Tegelen,ITm) - Theo Castenmiller (Caïssa II,I600)
A. Ypelaar (Kerkrade,lTm) - Ruud Werts (CaïssaII,1650)
Píet Gíddíng (Kerkrade,1650) - chrístian cleuren (GESS II,Iffi7)
Frarys Hoebens (Tegelen,1650) - wílfried Gerards (GESSI,tffio)
R. Engelen (Kerkrade,16&)) - Paolo Catti (Caïssa I,lS50)
R. Schffirs (Kerkrade,I600) - Rob Welters (Caïssal,l&n)
Wil Wagenvoort (Kerkrade,l6(n) - Ad van Os (Caïssa 11,1470)
R. Augenbroe (Kerkrade,l55O) - Sjaak Dorval (GESSI,l54l)
Gerben oosterbaan (Tegelen,I55o) - wil vroomen (GESSI,l4og)
Edwin Rossen(Hoenshroek ME,I50o) - Werner Ramakers (Caïssa II,l45o)
Pascal starmans (HoensbroekME,ISffi) - Hans Keulen (GESS1,1364)
M. van Thoor (Kerkrade,l1oo) - Frits Soons (GESS1,1407)
Roger starmnns (Hoensbroek ME,IS}0) - Frank Kentgens (GESSII,I3\T)
Rick Wagemakers(HoensbroekME,I499) - Michael Barbary GEss 1,1353)
Hoy van den Boogaard (Tegelen,I4s0) - Lambert Martin (caïssa II,I3M)
HoesseinAmir (Iegelen,13ffi) - Wil Erkens (GES,Sil,L350)
Tony Bleys (Genk,130o) - Roelie van Gooswilligen (combi,I3M)
Hans van Dijl (Tegelen,I25o) - Johan vriesema (caïssa II,L3N)
Tlvus van Gooswilligen (Combi,I2ffi) - Adrie van de Berg (Caïssa II,I27s)
Peter Neyens (Genk.1250) - Frank van Bakel (GESSI,l2g3)
Yvonne Tangelder (HoensbroekME,1244) - paul Dreuníng (GESSI,I0oI)
Timothy Daelemans (Ger*,L2m) - Manon Erkens (GESSII,I20\)
Joris Grouwels (Genk,I150) - Jeroen van Kaam (GESSil,1,500)

1-0
rem
1-0
1-O
rem
1-0,
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
0-I
rem
1-0
0-I
1-0
G1
1-0
1-0
1-O
0-1
0-t
o-I

o-t
o-1
0-I
0-1

o-t
o-I

GTI Mechanical
sponsoren adverteerder,is gevestigdaan de KampDeze sympath.ieke
straatin eenmooi nieuwSehouw.
Nieuw en vernieuwingheefi dit installatiebureauin haar vaandel.
SV Cai'ssaGeleenen GTI passendus goedbii elkaar!

Frans Bokken
De handelvan Frans Bokkenis mooi, heel mooi.
Maar rechtstreeksaan cliënt lever^thii eigenliik nooit.
Tochheefimenigeenvan u "het" in huis.
In Holtum verkoopthij de ..... mooistesporlpriizen!
Pesim
Veiligheid eerst.
Een oud gezegde,maer Pesim maakt het meer dan waar.
Op de Napoleonbaan (vlakbij onze penningmeester) is dit be.drijf - dat
uw aandacht waard is! - gevestigd.

Karwei
"zit" dit "doehetzelfpaleis".
Opde Kampstraat
Van alles voor de doe het zelver.
Zo'n grote keusuit kwaliteftsaníkelenziet u biina nergens!

Druk & Printr,
a -

Een goedstuk drukwerk,metpersoonlijkezorg.
Daarvoor kunt u terecht.

1-0
rem
0-t

Uw razende reporter uit het verre Hubertushoes,Robbie zink
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Firma Hey
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Van de Wall

Dezesponsorladverteerder
is heel bijzonder.
Op notatieformulierenen in ons clubblad.
Dubbel reden ook eensde completewoninginrichtingte bekijken. Op de
Bloemenmarkt.Wantdaar ziet u wat!!

Ons clublokaal, is ook adveneerder!
Naruurlijk, zottje zo zeggen.Maar toch, niet vanzelfsprekend.
Wel vanzelfsprekend,
hun goedezorg met ..... eenprachtig glas bier!

A & C Wonen

Jack Stein
Ja, gewoongoedgeknipt!
Dat is natuurliik makkelijkergezegd,went ..... zoveelhoofden,zoveel
haren!
Met de "persoonlijkezorg" wetenze op de Tunnelstraatwel raad. En
met uw haar!

Op de Burg. Lemmensstraatkunt u terecht voor verschillendezaken.
Maar vooral bij A & C voor goed slapen.Hoe beter u slaapt ..... hoe
beter u schnakt!

Mik
Een goedbuffet haalt u op de Napoleonbaanbij Mik.
Met persoonlijkezorg bereid, dus smakelijk!

Coorens
De brom \everanciervan Geleen.Nooit gebromd?
Bii uw aankoop op de Burg. Lemmensstraatin dezeprachtige rijwietzaak, heefi u zekerniets te "brommen".
Crombag
Het is mooi op de weg, mededanluij dezeHonda dealer op de Rijksweg
Zuid.
Eenklasseauto en ..... eenklasseservice!
Nu weetu waerom..... Honda!!
Ni Hao
Lel<keretenop de Burg. Lemmensstraat?
Dat kan altijd bij dit Chinees-Indisch
restaurant!
En wel van I1.30 tot 23.00uur!
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Hubo
Hubo wat maakje me nou?
Op de Markt-"iste zien wat Hubo allemaalmaakten ..... met suksesaan
u en mij verkoopt. Wist u dat ook een mooi schaakspel- bord en stul*en
- tot de kollektie behoort?

nin vinken
Oud wielrenner,nu ook "rijwielhersteller". Want de zoon voert de zaak
nu en hoe! Op$e Vey, daar kunt u zich ovenuigen van kwaliteit en
service. "Ze" staanyoot u klaar!

Leeuw Bier

i?

In ons clublolmaldrinken "we" Leeuw!
Ja, het smaakt,vooral als André tapt.
Houenzo!!
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Euro-Techtr-.tk

De interne competitie

Dit Belgischbedrijf - direkteur van de Nederlandsevestigingons sympathieke lid Ruud Werts- is in Sittard gevestigd.
Alles voor daken!

Friture De Bus
Niet alleen op de donderdagavondsmaah de kroket! Niet alleen defriet,
mutr de hele - Iekkere- friruur range.
Goedverzorgd,een lel<kerehap dus, daar op de Pastoor Vonckenstraat!

Klein Rouweler - de Yries
Teun haalt er zijn sigaretten. Waarom u niet? Voor prima verzorgde
roolmnikelen,moetu dan op de Bloemenma*tzijn.

Garage Ruud Tiems
Een Daihatsukopen?
Dan hoefi u voor dezegoedeen niet te dure auto, niet ver weg. "En we
gane,metz'n alkn naar de han" ....straat,wantdanr staan "ze"!
Schi lde r sb edrijf J ett en
En wie kentHarie nou niet?
Maar u weettoch dat "zijn" bedrijf puik schilderwerkleven?
Nog niet? Dan - vanaf oktober- snel nenr Krawinkel Zuid. Een modern
schildersbedrijfin eenmodernpand!
Stomerij Birdels
Op de ltilarkt, danr wordt uw kleding weerals nieuw! Geloofi u dat niet?
Op naar deze "winkel" en uitpraberen!
De voorzitterkomt er al jaren.

4T
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Er zijn 5 ronden verspeelden we kunnenal een eersteindruk gevenvan
de strijd. Zonder meer is het duidelijk, dat onze interne competitie
sterkerbezetis dan vorig jaar. Spelersals Marcel Frenken, Willy Belt,
Rob Vonckenen Rob Zink draaien mee in de top. Daarnaast is het
opvallend dat sommigespelers tot nu toe weinig kwamen,zoals Wim
Baltus, Mike Meerts en Eduard Evers. Naast de stand in één grote
groep, is er ook eenstand in 3 Elo-groepen.Na 7 rondenzullen hier de
eersteprijzen vallen! Het afmelden gaat steedsbeter. Hierdoor l<nnde
compeïítieleiderde voorlopigeindeling beter maken.
Cors van
Mijo Peric is erg goed in vorm. Hij versloegachtereenvolgens
panii
rcgen uw
Wiet, Willy Belt, Peter Welzenen Frans Hanssen.Ziin
competitieleidervolgt in de volgendeeditie van dit clubblad. Verder
waren er opvallendeoverwinningen:van Anton Withoot op Cors van
Wiet en van Ruud Werts op Pascal Inngen. Soms gebeurener ook
vreemdedingen! Frans Hanssenkreeg in zijn pafiij tegenPeterDaemen
in eenalcoholvrije verdedigingplotseling eendienbladmet glazenin zijn
nek! Hij overleefdede aanslagen speelderemise!Diezelfdeavond waren
Cors van Wiet en Ron van Dinteren (die tegenelkaar speelden)verdwenen. Men zei tegende wedstrijdleiderdat de pat'tij afgelopenwos. Even
later lcwamen'debeideheren terug van het toilet. Toenze verder wilden
schaken, was de klok al opgeruimd. Gelukkig stonden de stul<kennog
wel op het bord. Jan GuffensspeeldetegenPieter Kuit zo'n langepartij,
dat hij het zitten zat was. Al staandewerd de partij in snelschaaktempo
beëindigd. Beide spelers noteerdenniet meer en bijna werd het nog
herhalingvan zetten.Maar ..... als je NIET noteertkun GEEN remise
claimen! Ook wordt de interne competitie steeds internationaler. Je
hoon mensenDuits praten, mear ook Engels en zelfs Frans. Onlangs
hoordeik Mijo met holapraten in vloeiendltaliaans!! Aan het eind van
de avond hebbenwe ook eens een zangkoor tussende schakers.Misschien kunnen zij van Mijo en Paolo nog enige.buitenla4dsedeuntjes
leren. Jongens,jongens, dat zo'n stelletjetoch nog tot cluti van hetjaar
gekozenis!
Frans Hanssen

1s

Interne c.,'hpetitie 1994-1995, stand na ronde 5
43
42
36
35
34
32
31

1-2
3-4
5-7
8-12
13
14
15
16-20

Mijo Peric en Willy Belt
Marcel Frenken en Rob Voncken
Raf Reintjens, Jac Lemaire en Ron van Dinteren
Peter Daemen, Frans Hanssen, Theo Castenmiller en Robert-Jan Vijn
Rob Zínk
Paolo Cattí
AnIon Withoot
Peter Welzen, Cors van Wiet, Lambert Maríin, Sjaak Dorvall
en C. van Yzendoorn
2t-22 Ruud Werts en Johan Vríesema
23
Adríe van de Berg
24
Teun Beks
25-26 Werner Ramakers en Pieter Kuit
27-28 Klaas Hollander en Eduard Evers
29
Remco Boks
Jan Guffens
30
31
Mike Meerts
Jeroen van Kaam
32
33
Robert Welters
34
Andy Boudewijn
3s-36 Wim Baltus en Jaap Vir*
37
Mathijs Beckers (eugdspeler, 12 jaar)
Groep A (Elo 17M+)

Groep B (Elo 1500-17N)

1 M Peric
W Belt
3 M Frenken
R Voncken
5 J Lemaíre
R v Dinteren
7 RJ Víjn
F Hanssen
P Daemen
10 R Zink
11 C van Vliet
12 E Evers

I R Reintjens
2 T Castenmiller
P Langen
4 S Dorvall
C van Yzendoorn
6 R Werts
7 T Beks
8 M Meerts
9 J van Kaam
l0 W Baltus

43
43
42
42
36
36
35
35
35
34
29
23

29
28
26
25
24
23
22
21
18
II
10
7
6
3

Groep C (Elo 15N-)

36
35
35
29
29
28
25
I8
11
6

1 P Catti
2 A Wíthoot
3 P Welzen
L Martin
5 J Vriesema
6 A v/d Berg
7 P Kuit
W Ram.akers
9 K Hollander
l0 R Boks
11 J Guffens
12 R Welters
l3 A Boudewijn
14 J Vink
15 M Beckers

BLG Hypotheken

32
3I
29
29
28
26
24
24
23
22
2T
10
7
6
3

Financiële diensnerlening, groot geschrevenean de Jos Klijnenlaan.
Onzetrouwe adverteerderen sponsorBLG is - als onderdeelvan SN,S
Concern- nog beterin staat uwfinanciëlewensente vervullen.

fos van der Wouw
op de Markt in geleen.
Schoenmode
Jos van der Wouwis een begrip!
En ..... vooralLloyd schoenenis eenspecialíteit.
Vindt u nergensandersin Geleen!

BaetsenÁssurantiën
Een vertrouwdadresvoorrtnanciëlediensnerlening.
Van veruekeringweten "ze" alles af.
En, u bent snel op uw gemokbij de expertsop de Norbenijnenstraat!

Pierre Schiffers
Goederijopleidingen,ook voor A-rijbewijs.
Dus of u nou motor rijdt - sportieveling ^ of auto - huisvader-, altijd
.kunt u terechí.Jong of oud?
Allemaal eenprima rijopleiding bij ReneSchiffirs in de Eloystraat!
Jos Storms
,7

Een huis kopenóf verkopen?
Jos geefr persoonlijke aandacht vanuit zijn kantoor aan de Pastoor
Vonckenstaat.
J
Dezesympathiekesponsorverdientuw anndacht!

Frans Hanssen
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cArssA's
8-TALLEN-Toernooi
op zondag 25 september I9g4
en sfeervolle
d.g,
F"r prettige
schaakpartijen
en. . . . een uit stekenáe

Adrie
Wie wel goed scoorden voor Caïssa
v a n d e n B e r g e n J o h a n V r i e s e m a . B e i d e" "n1 " n b e h a a l den 1+ punt !

met mooie
lunch ! !

Het
rijk

Caïssa,
éÉn dag voor dit
toernooi
uitgeroepen
tot
een zeer goede
"C1ub van het jaartt heeft
indruk
achtergelaten,
deze titel
waardig!

ta

UA]-SSA.

Zonder de t
van velen i
daarom veel
mannen ( A.
melden. Zi j
Wi j weten,
Het resulta
het slechte
men op een

De algehele
organisatie
was bij
Cors in goede
handen en het toernooi
is dan ook vlekkeloos
verlopen.
66 Deelnemers waren in het Hubertushuis
aanwezig en werden in ijltempo
naar Rating ingedee1d. 0m goed 10 uur zat iedereen achter
de
borden.
Nog even werden de klokken gestopt.
Piet Houben, voorzitter
van Tegelen ( de club,die
vorf was) feliciteerde
j
a
a
r
rig jaar
v
a
n
h
e
t
"Club
Caissa met deze eer en bood een geschenk aan.
Cor van Vliet
wi st deze gest,e van de schaakclub Tegelen zeer te waarderen.
ging
De schaakstrijd
daarna
verder,
maar we
moeten helaas
vermelden,
dat er voor
de leden
van Caïssa
maar weinig
sukses
was hreggelegd.
kon maar moeilijk
Caïssa
scoren.
Veel verlies
remises
en slechts
enkele
een paar overwinninggeen goed resultaat.
en zorgde
voor

Zo rond de klok van twaalf
werd de lunch geserveerd door de dames van V1iet, Koeyvoets en
Schols.
Een voortref f e1i jke maalti- jd ! !
E e n h e e r l i j k e r fT e t e d e v e a u t t , l e k k e r e
koude
schotels,
diverse
soorten
brood met. vlees en
het gebak. Dit alles
kaas en tenslotte
mooi
geetalleerd
en keurig
netjes
opgediend! !
Een pluÍm voor deze dames is dan ook zeker op
van Doorke is hier
z:-Jn'plaats.
0nder leiding
hreer zeer goed werk geleverd.
0m goed 13 .30 uur namen hre weer plaats
achter
de borden, maar ook deze twede ronde bracht
Caïssa niet
het gewenste reulLaat.
Hoensbroek
prijs
ging met de eerste
naar huis en Caissa 2
en I eindigden
op de resp. 8 ste en 9de plaats.

Loernoo i hras een sukses. En waL erg belang.1Ien
uitsfralí3g
is weer die positieve
is,
en onders teunende hulp
echnische
en
nie t mogelijk
s zo'n toernooi
dank aan deze pers onen. Cors en zi jn
ve rBeks, R.Zink)
wil i k speciaal
gezet
hebben a11es ttop de railtt
heel ve el werk betek enf.
dat zoiets
a t m o c h t g e z i e n w o r d|)le n e n o n d a n k S
v a n d e Ca 1 s s ] - a n e n , [ ê c)o
resultaat
tt
zeer geslaagd toern ooi terugzien

met dank aan onze sponsors:
Natuurfijk
bv
bv, GTI Mechanical
Muris bouwmaterialen
co-sponsors Vredeste-in Recyci i.nE, Nocconé
(Jac Lemaire) en Schoonheidssalon Yvonne.

en de

r

Wijziging in LiSB competitie 1994-1995!

OmdatFortuna haar 2e team teruggetrokkenheefi uit de competitie, is
er een wijziging Sekomenin het programmaven Caïssa3.
Voor de volledigheidhet heleprogramma:
Zondag9 oktober1994
Zondag13 novymber
Zondag ll december*
Zondag8 januari 1995
Zondag5 Je.bruari
Zondag5 maart
Zondag2 april

DJC4-Caïssa3
Caïssa3-BlerickseSV
HoensbroekMax Euwe 4 - Cai'ssa3
Caïssa3 vrii
Caïssa3 - SY Venlo4
L e u d a3l - C a ï s s a 3
Caïssa-t - GESS5.
1f

Alleenin uiterstenoodzaak!!
Afmelden???
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Theo Castenmiller

