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Club van het jaar
Nevenstaandstoelen .
Vergeet u niet, dat ook een club van het jaar - hoe eervol dat predikaat
ook moge zijn - gewoon een schaakverenigingbhjrt.
Een schaakclub met dagelijkse behoefien aan beleid en hestuur, ean
leden en financiën, aan bekendheid en . . . . . succes.
Dat houdt in dat je best eens - ondanks mooi predikaat tot 1995 de
volgende club van het jaar zich aandient - tussen alle stoelen in kunt
zitten! Hoe nieuw en aantrekkelijk die stoelen ook mogen zijn.
En dat wíllen wij voorkomen.
Om te beginnen moet onzejeugd "aengepekt" worden. De eerste stappen
zijn gezet. Per brief - en menig persoonlijk gesprek - zijn de Geleense
onderwijsinstellingen benaderd. Want een geschikte jeugdleider is daar
te vinden??!! En als dat juist is, moeten we op die (jeugdleiders)stoel
gaan zitten. En niet ernaast!
Geleen Open, een andere "stoelendans". Wie garandeert ons voor het
seizoen 95196 één - of meerdere - sponsors voor ons Internationaal
Achnallen Tournooi en het Open Kampioenschapvan Geleen?? U?
Dat is al de tweedestoel waar we naast kunnen "zitten" en niet "erop"!
En de derde stoel? Wat denkt u van ons eerste team in de promotieklasse? En ons tweede - met de zware opgave - om zich te handheven in de
eerste klasse? Versterking is hard nodig. Zowel van één als van twee.
weer een stoel om naast terecht te komen? Neen toch..
Alle hens aan "stoel" dus.
En om dit artikel niet alleen maar van negatieve (stoelen)sauste voorzien, "we" gaan goed! AI een aantal clubavonden30 schakersin huis en
achter de borden; nog niet eerder vertoond bij Sy Cai'ssa Geleen.
Stoelen genoeg nodig dus! Maar ook die andere stoelen niet vergeten.
Meedenken en meewerkenmag - eufemisme - en zal best helpen dat de
"Caïssa"-stoel nog eens wordt uitgevonden. Met zijn allen - we zijn
tenslotte club van het jaar! - zullen we dat kunnen realiseren. Schaken,
ja toch! Prachtsport. En dat alles bij onze eigen, echte Sy Caïssa
Geleen!
De voorzitter
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Puzzelen: de oplossingen!

)

In nummer18 van 15 septemherstonden3 schaakpuaels,eentjedaarvan
is in het vorige nummerbehandeld;het hetre.fthier de zevenklappervan
TheoCastenmiller(nr 19, pagina 13).
Resterennog de beidestellingenvenpagina 2I uit nummer18.

Het linksediagram ging vergezeldvan de hint "l Dc2xc7?Dd8xc7?Wat
is dit??" Wel, het betrefi hier een partijfragment van de heren Gert
Ligterink en Ludek Pachman,Donner MemorialAmsterdam,28108194.
I Dc2xc7mag alleenbeantwoordwordenmet I ... LJ5xe4,waarna
2 Dc7xb7zwart eenpion kost, maer is in ieder geval beter dan de pat"tij
voortzetting.Die ging als volgt: I Dc2xc7Dd9xc7??z2 Pe4-ï6+
Kg8-h8 3 TelxeS+ Ta9xe94 Lh6-g7+!!! Die had zwart dus gemistin
zfjn berekeningen!4 ... Kh8xg7 5 ffixe9+ Kg7-h6 en 6 Pe*xc7 met
torenwinst.Een combinatieuit het leerboekboekje
van omeJan!!
Het rechter diagrgm vroeg aan u of I W-e8 wint. Wel, de zet dreigt
eenplomp mat oit gZ mgt de dame, efl valt de zwarte dame op d6 aan,
dus 1 ... Td\xe8 lijkt goed, echterdan maakt wit gebruik van de ongedektepositie van de zwanedameen speelt2 Peïxfl+ meqafirekschaak
en 3 Dg3xd6. Dus moet zwart I ... Dd6-J8spelenen de iwane stelling
is verdedigbaar.Conclusie:I W-e8 lijkt heel goed, maar is het dus
niet. Wat dan wel? Kijk eensgoed naar h7. Kunnenwe daar iets mee?
Juist, mat dreigen! I Dg3-g6!!flxg6 (gedwongenwegensmat) en simpel
2 Pe5xg6#.
P.Rob Leem
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K bck-Out Bekerschaak, ronde I .

Stetlingna 16 ..- , i4

Eduard Evers - Cors van Vliet, 25108194.
Met anotatiesvan de zwartspeler.
I e2-e4
2 d2-d3
3 LcI-e3
a PgI-f3
s h2-h3
6 c2-c3

c7-c5
Pb}-c6
d7-d6
g7-g6
LÍ8-s7
Lc8-d7

7 d3-d4

c5xd4

8 Pftxd4

10 Pbl-a3

Pg8-f6
0-0
a7-a6

1r Ddl-d2
12 0-0

Pc6-e5
Dd8-c8

e Lfl -d3

13flí4!

Pe5xd3

14 Dd2xd3
15 Tal-dl
16 e4-e5?!

b7-b5!
Dc8-b7!
Pf6-e4!

I7 e5xd6
I8 TfI -eI
19 Pd4xJ5
20 Pa3-c2
2I Le3-d4

Pe4xd6

2 d3 is passief, beter Pc3 qf pJ3.

5 h3 is ook te passief.
Wit kiest voor gesloten systemen (Eduard
is een eindspelkenneren stuutÍ daarop al
in de opening aan!).
Jammer van d3 dus, kost derhalve een
echt tempo!

Pa3 van wit is geen schoonheid, mear
wel de konsekwentie van de opstelling
met c2-c3.
Het plan voor wit om Ld3-h6 te spelen.
En hier begint de panij pas echt.
Deze opstelling is niet gebruikelijk, maar
biedt zwart mogelijkheden.
Met fl-f4 wil wit breken en zijn centrum
versterken. Ook Pa3 moet in de roulatie!
U ziet, nog steedsdoet pa3 niet mee!
Eduard's e5 vraagt om zowel een vraagteken - opent de diagonaal hI la9 - als
een uitroepteken.
Stelling na 16 Pe4, zie volgendepagina.

rn7-Í5!
Pd6xÍ5
Ta8-c8
rJ8-d8!

Tast centrum van zwart aan! Eindelijk!

22 Dd3-e4

Db7xe4!

23 Telxe4

e7-e6

24 g2-g4!

PJ5xd4

25 Pc2xd4
26 KgI-p,!!

Tc.9-c4!

26...

b5-b4!!
,7

27 Tdr-d3
28 b2xc3
29 Td3xc3
30 Te4xd4

b4xc3!
Tc4xc3! !
Lg7xd4+!
Td9xd4!

De ultieme poging van zwart om tot
afwikkeling naar een eindspel te komen zijn grote kracht ! - maar hij maakt een
foutje. Als de dames geruild worden,
staat Pc2 ongedekt!
En nu stcmt ook TdI ongedekt! Nu kan
na 23 ... Pxd4 de c-pion niet terugslaan
op met 24 cxd4 wegens 24 ... Txc2. En
met het paard op d4 terugnemen (24
Pxd4) is minder goed!
De pionzet g2-g4 lijkt heel goed, maar
heefi konsekwenties.
26 KfI ls de heslissende fout, de wine
monarch had naar fl of 92 gemoeten.
Met b4 opent zwart de aanval op zowel
paard als koning! En ook pion c3, welke
verloren dreigt te gaan. Zwart wint hoe
dan ook een pion. .

-J
Zie opmerkingbij zer 26!
Dit eindspelmet eenpion meer, is positioneelgewonnen.

lo

3I ffi-e37
32 a2-a3
33 Ke3-J3
34 h3-h4

Td4-a4
h7-h6
Kg}-97
96-95!

35f4xg5
36 h4-h5??

h6xg5

36...
37 g4xJ5
38 Tc3-c6??

J7-Í5!
e6xJ5

J8 ...

Ta4xa3-t !
95-94!

3effi-gz

Zwar-tmaakt in het eindspel nog wel een
(klein) .fourje, maar dat leidt ook de
ondergangvan wit in.

Zie diagram links.

En met dezezet verspeeltwit zijn kansde
pluspionte neutraliseren!

40 Tc6-96+
4 0. . .

Kg7-h7

aI rg6-f6

Ta3-a5!!

42 Kg2-g3
a3 ffi-g6+

Kh7-97
Kg7-h7

Het definitieveeinde!Nu is zwart,srand_
pion altijd winnend!
Zie hierbovendiagram rechts.
Zwan kon kiezen uit Kh7 en Kfl. Beide
zettenzijn goed. Kh7 stopt de witte vrij_
pion definitief, maar W is aktiever
Foutje van zwart! 4t
Tfr was veel
aktiever! Maar let op hoe 4I
m5 de
partij ook (redelijk) snel afmaakt.

l3

aaK$-Ja
a5 Kfa-gï?
a6 Kg5-f6
47 Kf6-e5
48 Ke5-f4
49 Kf4xÍ5
50 h5-h6
5I KJ5-s5
52 T96-97+
53 Kg5-h4
54 Kh4-h3
55 Kh3-h2
56 Tg7-a7
57 Ta7-a8+
58 Ta8-a7+
59 Ta7-a6+

Kh7-h8!
ga-g!!

]
Eduard denkt nog een matnet te kunnen
creëren, maar die vl,iegergaat nie,top.

Ta5-a3!
Kh8-h7
a6-a5
a5-a4
Ta3-J-3
+
93-92!!
Kh7-h8

rfr-fl

a4-a3!
a3-a2!
Tp-fM Diagrant : )
Kh]-h7
Kh7xh,6
Kh6-97
Wit geert op. De zwarte koning loopt
naar de toren!

Beste schaakvrienden en schaakvriendinnen,

Cors van Vliet

Als nieu* ita vaniutlie schaakvereniging
leek het mij een leuk idee om
mezelfvoor te stellen.Mijn neam is Roben Welters.Ik woon sinds I4BT
in Maastricht (oorspronketijkkom ik uit Maasbracht) waar ik rechten
hëb gestudeerd.Sinds1993ben ik meesterin de rechtenen werkeloos.
,Ik vul miin dagen met solliciteren, zaalvoetbal,squash,lezen, hardlopen,bilianen, uitgaanen uiteraardook schqken.Daarnaastvolg ik nog
een cursusmílieurechtbii de Open Universiteiten ben ik medewerkerbij
de StichtingR€ehswinkelGeuldat.
Hoewel ik nog ndoit íid ben geweestvan een schaakverenigingheb ik
wel altiid veel belangstellinggehartvoor schaken,Het vorig jaar heb ik,
o_pultnodiging van Jeroen van Kaam deelgenornenaan
@ deteen Open.
D-it beviel mii dermategoed dat ik nauwelijksheb geaarzeldtoen dázetfde Jeroenmij vroegof ik tid witde wordenvanjuilie vereniging.
Konom: Ik heb er zin in om bij juhie te komen schaken.
Tot de volgendeclubavond!!

l4

Robert Welters

Zwqrt stondgoed, ma6 Lrtigt nu
zwakkepionnen op a6 en c4.

37 ...
38 Da4xd7
39 Ke2-f3

Tb3xh2
Te7xd7
0-t

En wít gaf op. Dat was miin eerste ne'
derlaag in tijdnood (dit seizoen). Drie
dagen later volgden er in Geleen Open
nog twee!!

26 a5xb6
27 Pc3-a4
28 l^d2-c3
29 DJ3xc3
30 Dc3-a3
3I Pa4-c3

rbïxb6
Tb6-b8
Ld4xc3
Dc7-c8
Dd8-d7
h7-hs!

32 Tel-e3

h5.-h4!

Frans Hanssen

fi r4-Js
K O- B ekers chaakni euw s !

Pg.6-e5

Ie team donderdag 3 november in Echt tegen Ultimo Vero. Spelers: Ron
van Dinteren (tI), Marcel Frenken, Frans Hanssen en Myo Peric (?).

3 4. . .
35 Lc2xd3
36 Da3xa6

Pe5-d3
Tb8-b3!
c4xd3

2e team maandag 3I oktober in Sittard tegen GES,S1. Spelers: Rob
Voncken, Peter Welzen, Peter Daemen en Rob Zink (tl).

37Da6-a4?
?

3e team donderdag 3 november thuis tegen Venlo 2. Spelers: Cors vun
Wiet (tl), Teun Beks, Jac Lemaire en Johan Vriesema.

Theo Castenmiller

rï

Beide spelers hadden nu nog 15 minuten.
Wit dacht hier I0 minuten na over de
dreiging h5-h4!
Dit moest wel, maar nu komt Pg6 weer
in het spel.

3 3. . .
34.Pc3-e2?

De loting is geweestvoor de le ronde, híer volgende de speeldata:

Misschienwas 27 LcI sterkergeweest.

Onnodig; 34 gxh4 kon wel! Pc3 moest e4
en d5 blijven del<ken.

Met nog eén minuut op de klok gaat wit
nu erg in de fout!
Veel beter was 37 Dc4, het had dan als
volgt verder kunnen gaan:
A) 37 Dc4 Txb? 38 TaSl Kh7 39 Dxd3
en e4 is goed gedekt.

B) 37 Dc4 Db7 38 Kfr? Pxe4!
C) 37 Dc4 Db7 38 Txd3 Txd3 39 Dxd3
Txe4en zwart staat goed.

r8
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Part,".ltateriaal uit de interne competitie
Frans Hanssen - Myo Peric, ronde 4, 22109194r d2-d4
2 c2-c4
3 PbI-c3

Ps8.f6
e7-e6
c7-c5

4
5
6
7

e6xd5
d7-d6
a7-a6
W-e7

d4-ds
c4xd5
e2-e4
a2-a4

e Psl-fr

8 Lfl-e2

0-0
Pb8-d7

t0 0-0
t 1 PÍ3-d2

T-'u

1I ...

Ta8-b8

12 h2-h3
13flí4
I4 DdI-el
15 a4-a5
16 DeI-p
17 Pd2-c4
18 ffi-el

Pd7-e5
Pe5-96
Lc8-d7
Dd8-c8
Dc8-c7

19 Le2xc4
20 g2-g3

Pfr-h4

y'ut

Ben-Oni; Frans had op het BoedapesterGambiet gerekend, dat ontstaat na de
zettenI d4 Pf6 2 c4 e5!

Dit is eenzet uit het Oud-Indisch.
Normaal speelt men hier 96 en daarna
Lg7.

Typischeen Ben-Oni zet, het paard wil
naar c4.
Als wit nu Pc4 speelt,kan zwan b5 spelen.

Om h5 te kunnen spelen.

Wit wil e5 doorduwen.Op I8 Pb6 volgt
nu 18 ... I;e2 19 Dxe2en dan Pd7!

Le7-f6

2r Dfl,-fr

Lr6-d4+

22 Kgl-g2
23 Lcl -d2
24 Lc4-d3
25 M3-c2

Ph4-f6
Te8-e7
c5-c4
b7-b5?!

Wit moetop e4 letten.
Ook dezezet zieje vaak in de Ben-Oni.
Is dezezet h.etheste?
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Kroeglopen in Margraten

)

Zaterdag I oktober was het weer zover: Een hernieuwd optreden van het
vriendenteam; met deze keer in de gelederen "kom naar beneden en sla
je slag" Pescal. Pascal die middels een openhare aanhesteding beslag
heefi weten te leggen op de opengevallenplaats en titel 4e vriend, die
ontstaan is door het tijdelíjke kibutzbestaan van Erik.
Als locatie fungeerde deze keer het nustiekeMargraten wear de plaatselijke DJZ voor de tweede keer in successiehaar kroegenloperstoernooi
organiseerde. Gespeeld werd volgens dezelfde krankinnige formule als
in Maastricht:
De snelschaakresultatenper café werden vertaald in aantallen speelkqarten; het team dqt vervolge.nstussen deze speelkaarten het grootste aantql
dames aantrof won de wedstrijd en uíteindelijk het toernooi. Ook werd
er nog wat gerold met een dobbelsteenom de zauk onnodíg te compliceren. Nadat Cai'ssa vorig jaar vonwege onduidelijke redenen ontbrak,
werden de zaken dit jaar middels een heus trainingskamp voortvarend
aangepakt. Tijdens dit trainingskamp werden zowel de fysieke als de
mentale gesteldheid van het lichaam verbeterd door de volgende activiteiten:
- creatieve therapie op muziek van PL;
- een veffissende speur- en wandeltocht in en door het plaatsje M,
- het nauwkeurig in de gaten houden en aanvullen van de hoeveelheid
vocht.
Toch lukte het dit jaar weer niet en werd Caïssa voor de zoveelste keer
tweede: Statistisch gezien heefi het team dat het grootste aantal kaarten
mag kiezen de meeste kans op de overwinning. Groot was echter onze
verbazing hoe gtedeteamgenoot en goochelaar Pascal er keer op keer in
slaagde om die kaarten te kiezen die weinig tot geen dames bevatten.
Met als hoogtepunt de finale, weer we op 30 van de 40 kaarten recht
hadden. Helaas kwam daar slechts één dame ult\e voorqchijn!!! Was het
toernooi daarom minder gesl,aagd? Nee, wandelend varï kroeg tot kroeg
waarbii ook de inwendige mensch vertrekt werd door broodjes en soep
beleefden we een hoop plezier. Reden genoeg om volgend jaar opnieuw
deel te nemen aen dit toernooi dqt zijn gelijke in Limburg niet kent.
Tot slot: de organisatie was perfect, met dank aan Erik Brouwers!
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Ronde I

L fé'Ámstelkroeg'

Caïssa-VSM
I Marcel Frenken- Gerrit Verhagen
2 RobbieZink-Harold Bekkeing
3 Pascal,Langen-FransNeus
4 Jeroen van Kaam-JosUiterwijk
20 kaarten,4 dames!
Ronde 2

Ronde 5

3rÁ-4%
2-0
t/z- I t/z

0-2
I.T

Café 'Weustenraad'

Caïssa-Sjaak & Math Meerssen
I Marcel Frenken-Jan Bergers
2 Robbie Zink-Danrry Hitz
3 Pascal Langen-L Vogels
4 Jeroen van Kaam-Jean Daems

6-2
2-0
2-0
1-1
I-t

30 kaanen,2 dames.
Dobbelen:Jeroengooit 'n 2, SjaakMath 'n 6!
Ronde 3

Café 'Amstelkroeg'

Caïssa- Fi an chett o VaaI s
I Marcel Frenken-Nico Hermann
2 Robbie Zink-Nhll Huppenz
3 Pascal Langen-Peter Ax
4 Jeroen van Kaam-John Lafleur
25 kaanen, 3 dames.
Ronde 4

5-3
2-0
I-t
t-1
1-1

Café 'Weustenraad"

Caïssa- Sjaak Mat Meerssen
I Marcel Frenken-JeanDaems
2 Robbie Zink-Danny Hitz
3 Pascal Langen-L Vogels
4 Jeroen van Kaam-Jan Bergers
35 kaanen, 4 dames.

7- I
2-0
2-0
2-0
I-t

Café 'Gutts Flater'

5-3
Caïssa-Studenteam
I I/z- t/z
1 Marcel Frenken-ErikBrouwers
I I/z-t/z
2 RobbieZink-RobertSpencer
I/z-I lz
Wel.ters
3 PascalLangen-Rohert
I t/z-1/z
4 Jeroenvan Kaam-Martiinde Jong
25 kaanen,2 dames.
'n 4, wii 'n 6! Naar de
Dobhelen:zij
finale!!!
Ronde 6

Café

'De Boemerang'

Caïssa-DeJuiste Zet
I Marcel Frenken-LucJanssen
2 RobbieZink-PeterMergelsberg
3 PascalLangen-PietGidding
4 Jeroenvan Kaam-HarryPeek
30 kaarten,slechtsI dame!!!
Einduitslag:
I De Juiste Zet I
2 CaïssaGeleen
3 VSM
4 FianchettoI Vaals
5 Studenteam
6-FianchettoII Vaals
7 De JuisteZet II
8 SjaakMat

6-2
2-0
2-0
T-I
1-l

Persoonlijke scores:
Marcel Frenken
RobbieZink
PascalLangen
Jeroenvan Kaam

lIt/z

9
5I/z
6I/z

Jeroen en Robbie

*

Boekennieuws

vertaVan het boek "searchingfor Bobby Fischer"'is een Nèdertandse
ling uitgegevenonder /SBN 9055010162.Van de filmversie is ook een
video opname. Voor meer gegevenszie De Volkskrantvan zaterdag24
jl. pagina 37 in de Bieb van Geleen.
september
Ádrie van de Berg

SV Venlo 11 - Sl Jaïssa Geleen I
I J. Daniel - Peter Daemen (w)
2 Stefon Thijssen - Ron van Dinteren (z)
3 Jos Rievers - Frans Hanssen (w)
4 Hélène Wuts - Eduard Evers (z)
5 B. Weiss - Roben-Jan Vtjn (w)
6 J. Jacobs - Myo Peric (z)
7 G. Cuypers - Jac Lemaire (w)
8 Terry van der Veen - Will.y Belt (z)

6Ir5-I tá
I -0
t/z-I/z
I -0
I -0
I - 0
I/z-t/z
t/z-l/z
I -0

Zijn tegenstanderoverleefi de tijdnoodfase, waarbii I
andersrest dan op te geven.(61/z-11/z).

\en-Jan niets

Het heeft niet zo mogenzijn, maar we moetenbii dit resultaatniet te
lang stil btijven staanen ons vizier op de volgendepartiien richten.
De komendematchestegen Schaesherg2, Venrayen VSM 2 zullen van
of degradatie.
betekenisziin voor klassebehoud
doorslaggevende
2 thuis op
Schaesberg
a.s.
Vol goedemoedzullen we op 13 november
wachten.
Ron van Dinteren

De eerste externe competitieronde zit erop. We hadden er reeds rekening
mee gehouden, dat we het tegen Venlo 2 moeil,ijk zouden kijgen, gezien
het resultaat van 2 jaar geleden (een 2t/z-51/zverlies), maar zo hoog had
het niet hoeven uinal,Ien.
De malaise vangt reeds hinnen een uur aan. Eduard komt de eerste 6
zetten er prirna uit tegen Hélène Wuts (3e sterkste schaker bij de dames
van Nederland), maar geert het door gehaastheid en gretigheid bij de 7e
zet compleetweg! Niet meer doen Eduard! (1-0 voor Venlo II).
Op de overige 7 borden blijven de stellingen vrij gelijk, hetgeen ne
pakweg 3% uur spelen tot 3 remises leidt. Myo,Jac en ondergetekende
komen dit overeen, waarbij opgemerkt kan worden dat we alle drie een
tikkeltje beter stonden (gevoelsmatig?), maar waarbij het niet meteen
verantwoord was risico's te nemen (21/z-II/z).
Daarna was ltet lot ons niet meer gunstig gezind. Willry speelt met zwart
een prima Siciliaan, waarbij hij tweemaal met een stukoffer wordt
geconfronteerd, dat ilberhaupt niet direct winnend was. Hij geraakt
echter in een wedercijds tijdnoodduel, woarbij hij jammer genoeg - mear
begrijpelijk - in een moeilijke stelling een winnende voortzetting overcag
(31/z-11/z).
Peter speelt aan hord I een prima panij met wit tegen de Duitser Daniel
(die de manager van topspeler Peter Leko schijnt te zijn), maar spijtig
genoeg wordt een potremise stelling toch nog uit handen gegeven (41/zI I/z).

Frans gaat in een gelijke stelling door de vlag op de 37e zet (51/z-II/z),
terwiil als laatste Roben-Jan in zijn panij een kwaliteit en een pion
achterstaet, zonderduidelijke compensatie.

2T

Kerkrade I - SV Caïssa Geleen II
I Glen Freer - Rob Voncken (w)
2 Walter Kunstek - Rob Zink (z)
3 Ed Golob - Pascal Langen (w)
4 Ger Deichmann - Jeroen van Kaam (z)
5 Paul Kersgens - Robert Welters (w)
6 Peter Salden - Mike Meerts (z)
7 Raymond Speckgens- Wím Baltus (w)
8 Wil Wagenvoort - Peter Welzen (z)

5rr5-2%
1/z-1/z

I-0
1-0
1-0
I-0
0- I
I/z- I/z
I/z-I/z

1:40 uur gespeeld:Roben overzieteenafirekschaaken geefi op.
Jammer! Van zijn debuut bij Calssahad hij zich wellicht wat anders
voorgesteld(1-0). Robert: "Mijn eerstepanij voor het 2e team speelde
ik tegen Paul Kersgens.Het verloop van de partij stemde mij niet
ontevreden.Na de Franseruilvariant, die ik volgensinsidersniet correct
speelde,dacht^ik positioneel iets beter te sto.an.Alles ging goed. Ik
maakteeenhopelozeindruk.
veroverdeze$'eerypion. Mijn tegenstander
"Het is afgetop€n", riompelde hij. Dat leek mij toch ticht overdreven.
Vervolgensspeeldehij 16 ... PJ-3+en het was inilerdaadafgelopen
MET MIJ. De volgen-de
keer slacht ik hembinien 15 zetienaf! "
2:20 Pascal,die in de openingstukverliesovetzag,verliestzijn partij na
nog dappertegenstandte hebbengeboden(2-0).
3:05 Wim speeltremise.Hij staat iets prettiger, maar heefi geen winstplan kunnenvinden(21/z-I/z).
Wim: "Ikwas heelblij met dit haffie,

na een lange scht^ lretuite. Ik had zelís het gevoel clat schaken best wel
leuk is. Het nadeel is echter dat je er zo moe van wordt".
3:50 Een lich,tpuntje! Mike heefi een remise-achtig eindspel warempel
weten te winnen. Klasse Mike! En, Mike hield woord, want hij had
voorspelddat hij als eersteeenpartij zou winnen die middag! (2%-1/z).
Zijn portij vindt u het volgende nummer van uw lffilad.
3:51 Jeroen, die eerst een pion won, maer daarna door een mindere zet
weer een stuk tegen een pion verloor, moest na zware strijd de koning
omleggen. Een onnodige nederlaag! (3 I/z-I t/z).
4:25 Peter komt remise overeen in een dubbeltoreneindspel (4-2). Peter:
"Beide spelers laten de panij pas laat op gang komen, en we komen
allebei in tijdnood. Hierin ben ik blij dat ik op de been bhjf, want mijn
tegenstanderis voondurend in het voordeel. Na de tijdnood heb ik'wel 2
verbonden pionnen, maar deze minieme voorsprong op papier is onvoldoende voor de winst, dus bied ik remise aan. Hier kan ik blij mee zijn,
gezien het verloop van dezepaltij ".
4:40 Rob V krijgt een remise aanbod van de clubkampioen van Kerkrade
in een iets mindere stelling, die waarschijnlijk remise te houden is.
Na overleg met de buurman neemt hij de remise aan (41/z-2r/z).
4:45 Rob Z kon in het middenspel een pion winnen, maar vond dat te
link omdat zijn koningsstelling dan wat tochtig zou worden. Vlak voor de
tijdcontrole kon hij afwikelen naar een 'waarschijnlijke' remise - maar
deed dat niet - en verloor. Eindstand zodoende 5I/z-21/2,wear een 4-4
draw de verhoudingen beter had weergegeven.
Tegen de mannen uit Margraten moeten we het een en ander recht
zetten!!

Peter Welzen en Robbie Zink
Fragmentuit de panij
WalterKunstek- RobbieZink, bord 2.
Wit speel,de
hier 20 ... LdZ-e9en later
2I
Le}-fl. Pionwinst was hier
misschienhet ovenwegen
waard:
2A ... Pc4xa32I Pc3xd5pa3xbí
22 Pd5xf6+ 97xft. De koningssrell.ing
heefi dan wel een deukje opgelopen.
In de panij verloor zwart na het missen van een remisekansvlak voor de
eerstetijdcontrol,e.Groeten, Robbie.
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Zondog 9 oktober 1994, Stein.
DJC IV - SV Caïssa Geleen III
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I Alfredo Martinez - Anton Withoot (w)
2 Antoine Voncken- Cors van Wiet (z)
3 Manie Smeets- Anton Beks (w)
4 Frits van der Linden - Klaas Hollander (z)
5 Frits Marell - Johan Vriesema(w)
6 A. Selman- Cor van Yzendoorn(z)
7 B. Bergers- Jan Guffins (w)
8 D. Vos- WernerRamakers(z)

0- I
I-0

r -0

1-0
1/z-1/z

1-A
0- I
1-0

Na een haf uur eenmerkwaardigincident. Cai'ssaspeeldeaan 5 borden
met wit. Cor von Yzendoornkon - goede stand - opnieuw begínnen!
Jammerdat zo ietspasseerT,eenervarenwedstrijdleidermoetdat zien!
Dan, na dat halve uur, nog niets te zeggenvan de stand in de match.
Ton - aan I - speeltgoeden heefi met zijn e4, goedepositie.
Cors - aan 2 - speeltSiciliaan, maar krijgt een dubhelpionop de f-LUn
i.v.m. de isolani op d5 met te weinigdekking.
Teun- aan.3 - buffelt neer zijn paard en hoopt.
Klaas - aan 4 - speeltagressief.
En dan Johan. Aan 5 werkt zijn b4 (OerangOetang)!
Jan - aan 6 - is ook al agressiefbezig.
Werner- aan I - maakt zijn eersteconfrontatiedoor en neemt het op
, tegende zoon van Ed (Vos).
Na één uur bezwijkt Cor van Yzendoorn.Hij geefr teveel op de damevleugelen loofr in de dame -f paard val van wit (1-0).
Jan heejt een stuli gewonnenen wikkett af naar een gewonneneindspel.
Hij scoort dan ook (I-l)! Wernerís echtereen stuk kwijtgeraakt,Klaas
heefi een pion en Ton en Cors hebbenaanval op dq g-lijn! 't Gaat
goed!??Na I% uur staat Wernerecht verloren,Johan gelijk in 'n betere
stelling. Teun, ongelijkelopers. Cors en Ton hebbennog steedsdruk op
de g-lijn! Na 2 uren moet Werner- na pionverlies- echt de vlag strijken
(2-I). Teunbltjït actief spelen,moar is wel 'n pionnetjekwijt.

H

35
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Bij afruit komt , ), in een verloren positie, hij probeert nog af er
panuendingen inzitten, maar dit lukt niet (3-l). Dan gaat het rap. Johan
Cors krijgt - in onduideaanvaardt - zonde.roverleg! - remise (31/z-11/z).
remise aangeboden. Hij denkt en kijkt, ziet dat Klaas
lijke stelling!
knoeit en besluit om door te spelen! Alles of niets! AIs Ton wint - prima!
- (3/z-2/z) en Klaas verliest (41/z-21/z)
gaat de matchoverwinning naar
de thuisclub. Cors had achteraf gezien dat remise-aanbod moeten aannemen, want hij gaat op de 40e zet - met een pion in handen! - door de
vlag! Zo wordt het 51/z-21/zvoor DJC 4. Een nieuwe match, nieuwe
kansen?Ja hoor, op 13 novembergaan we er weer tegenaan!

;

Cors van Vliet
tO
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zd
l

Even voorstellen: Rob en Robert
Het komend seízoen spel,ener een aantal relatief "onbekende" spel,ers
competitie. Voor het tweede team zijn dit Rob Voncken en Robert Welters.
Voor mederedacteur Jeroen was dit de aanleiding om beide spelers te
vragen iets over zichzelf te vertellen. Hieronder volgt hun beider relaas.
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Sinds een korÍe tijd ben ik lid van S.V. Cal'ssaGeleen. De meesten van
jullie weten dat ik van SV Hoensbroek ben overgekomen, maar voor de
rest kennenjullie mij nog niet. Daarom stel ik me even aan jullie voor.
Ik ben geboren en getogen in Vaesrade, gemeenteNuth, en daar woon ik
dan ook. Ik ben getrouwd en heb nog geen kinderen. Zo'n acht à negen
jaar geleden werd ik getroffen door een ernstige ziekte waardoor ik
helaas niet meer mag werken. Momenteel volg ik een cursus M.B.A. bij
de L.O.I. en in de nabije toekomst ga ik wellicht wat correspondentieschaak verrichten. Mijn hobby's zijn lezen, een beetje ploeteren in de
tuin, wat rtefien en natuurlijk schaken.
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Hallo beste Caïssianen,
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Fianchetto II - . .' Caïssa Geleen IY
Zondag9 oktoher94, Vaals
I Fr. Houhen- Raf Reintjens(w)
(z)
2 K. Janissen- TheoCastenmil,ler
3 M. Hollands - Jaap Vink (w)
4 A. Cohist- LambertMartin (z)
5 J. Hollands - Manhijs Beckers(w)
6 P. Ax - Adrie vun de Berg (z)
7 P. van Ratingen- RemcoBoks (w)
8 M. Risters- N.N. (z)

4lá-3rÁ
0- I
I/z- I/z

r -0
r-0
1-0
0- I
0- I
I-0r

Eerst een paar opmerkelijkefeiten: 1) lnmber^t Manin en Matthijs
Beckers speelden hun eerste LiSB-wedstrijd. Beiden verloren, 'maer
vondenzo'n wedstrijdtoch heel leuk. 2) Jaap Vink speeldezijn 2e L|SBwedstrijd. 3) Bij FianchettoVaalsspeeldenook 2 nieuwelingenmee. 4)
Jammerwas hetfeit dat Marco Vaessendoor een vakantiedezewedstrijd
gemistheefi en 5) RemcoBoks wint!
Net 7 man dus naar Vaals. Toespraakjevan de voorzitter van Fianchettomet de wensvan eenrtjne en sportievestijd. Daar hebbenwe ons
als echte Cai'ssianennatuurlijk aan gehouden.Netjes op tijd begon het
spektakel.Na 40 minuten spelen verliest Jaap Vink. Na verlies van
paard en damewordt hij matgezet(I-0). Manhijs Beckersverliestna één
uur spel, mear Manhijs heefi nu al ervaringopgedaan!(2-0). Bord 8 is
al'n uur onbezetgebleven(3-0).Maar dan meldtRemcozich om 15.00
uur met zijn winst (3-I)! Een simpel verkeerdzetje (P-fr) zorgt ervoor
dat Adrie van de Berg zijn tegenstander
zo maar mat kan zetten,al moet
erbij verteld worden dat Adrie al een toren voorstond (3-2)! Zowaar
komenwe nog gelijk omdatRaf Reintjenszijn éénpionnetje voordeelkan
omzettenin winst (3-3). Even daarna schrikt iedereenop.
Inmben Manin heefi 39 zettengedaanen dan valt zijn vlag!! l"ambert
had een veel betere stelling en zou beslist gewonnenhebben.Jammer,
nu staan we weer achter (4-3). Ilq.eff speeldetegen een Aachener en
dacht door een ingewikkeldemanoeuvrede dame te winnen. Maar ík
verloor een loper! Na offeren van 2 pionnen kom ik gelukkig nog door
eeuwigschaak remiseafdwingenin een stand van dame + 2 pionnen
tegendame,loper + 4 pionnen!
Maar daarmeewaser de minimalewinst voor Fiancheno.4l/z-3t/2.

43

Tot slot 2 winstpartijen.
Zonder commentaar de parttj P. Ax - Adrie van de Berg.

I e4 e5 2Pft Pc6 3 Lc4 Lc5 4 d3 h6 5
0-0 PgeT6 a3 a6 7 b4 La7 I Lbz d6
9 Pc3 0-0 I0 PdS Lg4 I I c3 h5 12
Lb3 Tbï 13 De2 Pxdí 14 tÁdï Pe7 15
, Lb3 Pg6 16 LdI Ph4 17 Dd2 Pxfr+
18 bcfr Lxfr 19 gxf3J5 20 KhI f4? 2l
TgI Dh4 22 Tg2 TbdS 23 Tagl Td7
24 d4 rfr'7 25 d5 KJ8 26 De2 TdeT27

rfl Dhs 28 LcI rfr 29 Ail 95 3A

Tg4 Dh3 31 Ld2 Tg7 32 Lel rfg6 33
DfI Dxfr+ 34 Dg2 Dxg2+ 35
Tglxg2? h5 36 Th4 gxh4 37 Txg6
Txg638"F? Tgl * en mat, 0-1.
RemcoBoksspeeldedit keer 29 zettenin precies 2 uur totaaltijd.
Hij heefrgoed gespeelden als Remcodus wat langer nadenkt,wordt hij
beslisteengoedschaker!
Remco Boks - P. van Rotingen
1 e4 86 2 I,c4 Lg7 3 PÍ3 e6 4 d3 Pe7
5 c3 h6 6 d4 0-0 7 0-0 b6 I LÍ4 Kh7,
een goedeopeningvan Remco.9 Le5
f6 I0 Lg3 Lb7 1I Pbd2 d5 12 Ld3
Pd7 13 exd5IÁd5 14 b3Í5 15 c4 Lb7
16 TeI c5, Remcobezetde open lijn,
dat is prima! 17 dxcï?! I;aI 18
Dxal , Remco geefi de kwaliteit voor
de sterkezwarte loper en bezetnu zelf
de diagonaal allh8. 18
Pxcí 19
Lc2 Pd7 20 Txe695, fout! 2I Ld6 ffl
22 l"xe7De8; moetwe\, de loper kan
niet genomenworden(22 ... TxeT23 bí5+ en 24 T96+). 23 h3 Pc5
24 Te5 Le4 25 Pxe4 TxeT26 Txe7i DxeT 27 Pxcï Kg6 28 Pd7! DxdT
29 Pe5+ met damewinst,I-0. Dezepat"tij mag gezienwordenRemco!
Theo Castenmiller
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Omdatd4 nogal eensgespeeldwordt op de clubavonden er ook zoveel
mogelijk is met deze Dame-opening,laten we maar eens een mooi
voorbeeldzien: nl. de partij Sosonko- Van der Wiel die gespeeldwerd
op het NK in 1992.
Let u vooral op de venwisselingvan zetten (als u het vademecumof veel
computeryartijenheefr); een zaak welke vaak schakersin verwarring
brengt en de vraag oproept: Wat is dat nou weer voor eenopening ??
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Sosonko - vd. Wiel
1. d4 Pfb 2. c4 c{ 3.
Pc3d5 4. PB e6 5. 93
pbd] 6. te dxc4 7.
0{
Meestal wordt híer of op
ééndervolgenderettena2a4gespeeld
7...1*78. e40{
Op 8...b5volgtste* 9. dst
9.r,f4!
Een enonne velbeteing.
Na9. a4 eSt 10.dxeí Pg4ís
een bekende-stelling ontstaan, o.a. uit Gelfond TimmaryInterpolisPm.
- 9... Das
Helaasís9...b510.d5udS
, (10...b4 11.dó!) 11.udS
tudS 12. tudS eds 13.
DxdS Pb6 14. DxdB TxdB
15.Pe5slechtvegl m'aft en
ook 9...b5 10.aí n4 tt
*
d6t loopt niet goedaf.
10.a4 LM 11.Dc2h6
12. Pd2 PM 13. k7
kB 14. Pxc4Da6 15.
Pxb6axb616.Lf4Pf6
Anden is 17.e5sterk.
17. Tfdl ïbE lE. h3
IÀ7 19.LeSPh7!
Op 19...Le7 was 20. dsl
heellaachtiggeweest.
20. LÍ4 W6 21. rA
Da5

Met eenremiseaanbod.Ik
dacht dat Sosonkoín deze
íetsbeterestellingom een
plan verlegenzat, maor nee
hoorl
22. Db3

4
22...IrXC3?
Een foutieve aflvilckeling.
Zwort had moeten wachtery bijvoofteeldmet 22...
Tëc8.
23. Ilxc3 Dxc3 24.
bxc3c525.dxcs I'x 4
26.Td4l
Veel ste*er dan 26. Tdz,
waarop ik 26... bxcí 27.
Tda2 b5 28.e5 PdS 29. C4
Pxe3! 30. LxaS hc4 van
plan was.
26... I.c6 27. TlaS
ïlaE 28.cxb6ïh1?!
Taaieris 28...Pd7.
29.Kh2Tb130.c4!
Met de dreigíng31.e5.

t{8

30...e5 31. TdB Kh7
32. TcE Pd7 33. c5
Tb3 34. h4! Tc3 35.
LHt PxcS36. h5!
Minder duideliik ts 36.
Txc67lbxcó37.Lc8 Txe3l?
36...g5

5

37.I,xcs?
Hier had wítzijn werklannenbelqonenmet 37.Iag6
KrS6 en pas dan 38.I-xcí
TxcS39.Ld7 met eenvoudigewinst.
37... Ttcs 38. IÀ7
Tb539.Ixc6 bxc640.
Ttc6 94!
Gemig door Sosonko,die
met41.Kh3 enz.
verwaèhtte
de vis op het drogete lannenslepen.
4l.Tc7l KgJ
Kansloosis 41... Txb6 42.
TxÍ7 Kg? 43. Te7 Tbs 44.
Të6metwinstvaneentwee'
depion.

)
42.b7 Tbl 43. Ig2
Kr6U.r4
Wit heeftgeenkeus,nvaft
zodadelijk helaas wel.

u... T\2 45. Kn
exf4?!
Ik zagaf van mijn aanvankelijke bedoelingom eerst
schaakte blijven geventot
de wittekoning op de d-liin
staat. Waarschijnlijk ten
onrechte,zie 45... TbI 4ó.
Ke2 Tb2en nu:
a) 47. IQ3 (zo zei Sosonko
in depost moftem te willenspelen:ook dat nogt)
47...Tb348.Kd2 exÍ449.
sf4 s3 50.IQ2 Tb2 51.
Ifl rfz! 52.Kgt Tb2.Nu
kan wit niet met
zetdwang werken en is
het vijwel zekerremise:
53.IOvI Th2 of 53.Td7
Id6 of 53. e5 lqs! 54.
Txfl Kg4 enz.
b) 47.Kd3t exf4 48.sf4 S3
49. e5 Id6 50.IA4 @it
vreesdeik zeenEr dreigt
mat in één) 50...ï5151.
Kf3 S252. Tg7 TxbT 53.
T96! en de uitkomst is
nogsteedsnietzekerOp
53...Kds heeft wit geníepig eerst 54. Td6!
maar npart kan beter
53...Id7 proberen.
46.#4 I 47.Iql!
IG6 4E.Tc6
De enigekans.Als dezhtartekoningactiefwordtna 48.
e5I{5 of 48.fi Iq6 en 49...
KgSkan wit niet meer op
wínstspelen.
48...I(e7
Na 48...Kd7 49. Tx]tóTxbT

50.Th&!heeftnvart op den Sosonko- yd. Wiel
duurgeenverdedigíngtegen
de h-pion plus potentiële
vije e-pion. De tekstzet
creëertin'deze vaiant de
reddingspogtng50...Iq6.
49.e5!?TrbT50.Iq2
Th3 51.Tth6 KÍE 52.
Tf6ltrg7 53. KHt Tb3

61.et'6 Tb862. Ikg3
TnE 63. ïh6 ïf/ Éf.
Kg4 ïh7 65. Ths Th8
66.TbsKxhT 67.Kgs
TgE 68. Kfs lbE 69.
Kgs Tg8 70. Kfs ïh8
6

Wit staatgewonnenen had
dat met 54. TÍst makkelijk
lannnen bewijzen. Hij
meentechtereenanderegeforceerdewinstte zien.
54. h6 lqg 55. h7?
Kh8!
Een snode venassing.Na
56. Txfl? 92 57. I{xg2 Tg3
heeftntaft eendolle toren!
s6. KEz THr 57. Th6
Tb3 5E. Tf6 THt 59.
Th6 ïb3 60.Ths!
Slim spel. Na ffi. Th3
dwíngtffi ...Í6 vermoedelij
k
wèl remiseaf.
60...f6?!
Een moeilíjke beslissing
met weinigtijd op de klok.
Passieve verdedigíngmet
ffi... Tb3 61. Th3 Ta3(61..
f6 62. e6!) was toch geboderyal lijkt het na 62 Txg3
Ta4ó3.Kf3ldrhT 64.f5tsowieso gewonnenvoor wit.
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71. l<86 Ttà672. Kn
Kh6 73. T6 Th4 74.
Tbl ïb7 75. Te7 Th4
76. Í5 I(gS 77. W
Kt's 7E. n Tg4 79.
KÍt ïh4 t0. Tb7 TM
1{
El. ïb6

Maar hier werden
U6 én e6 én d5
gespeeld.
Het einde van
de partii is ook
Ieuk, wanneer
Sosonkozich in
gewonnenstand,
bijna eendolle
torenpermifieen.
Op grootmeesterniveauproheert
mendit dus ook.

Het schaken ,r mij bijgebracht door enkele vrtenden. In 1987 ben ik
begonnen met clubschaak bij Hoensbroek. Daar heb ik een jaar in het
vffie team (3e klasse) gespeeld. Vervolgensging ik over naar het derde
team waarrnee we ín de tweede klasse kampioen werden. In het derde
team heb ik na het kampioenschap nog twee jaar gespeeld. Toen dir
team degradeerde ging ik naar het mteedeteam dat eerste klasse speelt.
Hoewel ik dat seizoengoed speelde, moest ik na eenjaar terug naor het
derde team dat toen weer in de tweede klasse speelde. Omdat men mij
liet doorschemerendat ik niet meer in het tweede team zou komen ben ik
opgestapt. Vanwege het feit dat ik graag eerste klasse speel en in de
toekomst misschien nog een stapje hoger ben ik naar Caïssa gekomen. In
de tijd dat ik bij Hoensbroek zat heb ik een keer tegen Caïssa gespeeld.
toen ging het tegen Manin Simon behoorlijk mis. Omdat mijn spel de
laatste tijd behoorlijk vooruit gaot, denk ik dat ik hier nog een aantal
mooie partijen ga spelen.
Tenslotte kan ik nog vermelden dat Hoensbroek M.E. een paar jaar
geleden Peter Leko en David Bronstein had uitgenodigd om een simultaan te geven. Tegen het jonge schaaktalent won ik rtestiids maar tegen
Bronstein verloor ik. Voor dit seizoen hoop- ik dat Caïssa I en II niet
degraderen en dat het derde team kan promoveren. Ondanks het feit dat
men in teamverband speelt, moet men persoonlijk toch proberen om de
pqrtij te winnen. Hoe dan ook, ik wens iedereen veel schaakplezier toe.
Vriendelijke groeten en tot op het schaakbord !

Rob Voncken
Puzzelen.....
Interessantestelling!
Zwart heefi zojuist zijr* dame naar dB
gespeeld.Het paard op J5 nemenwas
uiteraardte link i.v.m. de zwaktevan
pionetje h7. Wit is dus aan zet.
Hoe gaat wít in dezestelling verder?
Kijk verderdan uw neuslang is! ! !

s0

P. Rob Leem

