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Op eendag...
Ja, op een dagzullen"wij"andersomgaanmetdezeadverteerders.
Ja, op een dag! Namelijkdie dag, wanneerschakerszoalsYnze
Mengerink,Ad van Rijsewijkof MarcelFrenkeneen sporthalof een
straat op hun naam krijgen!Of de kinderenvan deze geweldige
denksporters.
En...datlaatstehangter maarvanaf.......
Waardatdan
vanafhangt?,zo zultu vragenaan ons.Dat is eenheelgoedevraag
en "wij"pretenderen
dat het antwoordop die vraagnogveel beteris
dan de vraagzelÍ!Eerstensis van belangdat elkeschaakvereniging
of -sociëteit,een echt P.R.-beleidgaat voeren.En dat beleid zal
moetenuitgaanvan....de
eigenleden!WantP.R.(PublicRelations,
zeg maar allerleicontactenmet anderen)begintdaar en nergens
anders!Want,vergistu zich daar niet in, bij de eigenachterbanzit
zoveel kennis,informatieen.....
kontaktmogelijkheid!
Heeft u, als
clubbestuurder,
uw eigenachterban(uw ledendus in eersteinstantie) al eens nauwkeurignagegaan? WU geven u maar een paar
ge voorbeelden
wiIlekeuri
;
1.
De leraar(basisschool
of voorgezetonderwijs)
zorgtvoor
contactmetzijnschool= schoolschaak!
2.
De boekhouder
bij een bedrijfof instelf
ing brengtu, per
introductie,
binnenbij zijndirectie= bedrijvenkompetitie
lsponsoring
!
3.
De winkelchefmaakt voor u contactbij zijn baas en deze
zelfstandige
is weergoedvooreen advertentie
in uw club
blad!
4.
De ambtenaar(magook een - oud - wethouderzijn)brengtu
op het gemeentehuis
binnen = subsidieof wellichtgroot
schaakspelin uw gemeente!"Zo gemakkelijk
gaat dat niet",
horenwij u al zeggen.
Maar waaromgaat dat dan niet makkelijk?ls onze schaaksport
te
weinigbekend?ls uw club plaatselijk
niet bekendgenoeg?"Stralen"
uw bestuursledenen andere kadristen,niet genoeg met hun
charisma?
Mensen,schakers,ga daardan voorzorgen!
t
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Bij voorbeeld,waarombelt u niet eensmet die MemoActief(zie de
u hen op het verkeerd
"Op een dag..")en attendeert
knipselpagina
(zagu dat overigens?)
geplaatste
schaakbord?
bedenkerniet eenmaaleen
En waaromschrijftu die "Meesterzet"
de aandachtaan onze
voor
eerst
bedanken
vooral
briefje
klein
sport besteed! met het verzoekom eens werkelijkaandachtaan
onze sport te bestedenb.v. door sponsoringvan een schaakevenement?Weet u overigens,dat het resultaatvan een zo'n briefje
het bezoek van een echte
(n.a.v. een groot kranteninterview),
aan Geleentot gevolghad?
ambassadeur
En natuurlijkvolstaateen belletjeof een briefjeniet, daar is meer
of
voor nodig!Maarvoor het beginis toch maardat ene telefoontje
briefje,voldoende.In dit verband(watmeernodigis dan een briefje)
denkenwij aan het aloudegezegde:"Wat de boerniet kent,dat eet
hij niet!".Maarhoudtdat gezegdeniet in, datje "het"dan moetleren
kennen?
U kunt het ook! Bellen,schrijven,afspraakmaken!Met het doel
En dat pratengaatover;hoe mooi
eroverpraten!Schakennatuurlijk!
wel en...hoeleerzaam.Hoeveelsportiviteitzit
is onze schaaksport
erin en hoeveelvriendschap!En gaat u zo nog maar even door.
Praten leerdenwe toch al na ons eerste levensjaar?En toen we
schakenleerdenzijn we het pratentoch niet verleerd?Conclusie,
P.R.dus!P.R. is geen toverwoord,
maar doen! "Op een dag" is
gewoon
P.R.heel
de weg naar meer, meerschaken,meerschaakclubs,meerschakèrsin een groterebond.Een bonddie (dan)meer
aandachtopebten...krijgt!
En,misschien
weetu nog,die veertiende
februari1991, dr. AlexanderChikvaidze,
toenmaligambassadeur
van de SovjetUnie,toenhij in ons bekendeschaaklokaal
v.d.Wall
de aanwezigen
toesprak?"Chess,onlychessif I hadihe cnoice!".
U kunthet gelovenof niet,eens"Opeen dag"komthetzover!
De voonitter.
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Difmaakt'taf

is er het roulatieteam.Het roulatieteambestaatuit een aani
operatie-assistenten
die roulerenover beide sectoren.
De poliklinischeoperatie-afdelingkent 1 sector:
Sector Dagbehandeling:met zes OK's waar opname.
behandelingen post-operatieve zorg in één afdeling zijn
samengebracht.De grote verscheidenheidaan sp-ecialismen maar ook het nauwe contact dat le áls operatieassistent met de patiënt hebt, maakt het werk'enoo'deze
afdeling afwisselenden zeer veelzijdig.
Waar zijn momenteel vacatures?
Wegensuitbreidingen het vertrekvan een van onz
collega'szijn er binnenhet roulatie-teamen secto,
Oost vacatures ontstaan voor:
Operatie-assistenten
Een van de vacal
part{ime functie
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Ja!
Modebewuste vrouwen - die hebben schakerstoch allemaal?l!
weten dat de
" schoeÍl "
het geheel afmaakt!
en " ??
Een goed verzorgdeen gekledevrouw met " modderschoen
Neenen nog eens neen,dat past nooit!

Én. Ee.r
zit in in
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Daarom is er - voor al die modebewustevrouwen in Geleen op de
Markt 105, een adreswaar zij terechtkunnen!

I Ginkgo Biloba
;:.dooóloeding o.a. in
í'gaat het Veroude.iih!
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Jos v.d. Wouw - een schoenenmanpur sang
het goede advies
eerstens
'i'
de beste schoen
tweedens
prijzen!
betaalbare
en derdens
aangevoerden de afvalstoffen in mindere mate
afgevoerd. Dit kan leiden
tot concrcntratieverlies,
tyergeefAchti.gheiden lusi:ïg-';ïr jY
#tW'SSi#$ ii,,;.j::,"J"

Josv.d.Wouw
: schakeqs
is voorde herender schepping
Bovendien
wel te verstaan.
van Geleen,schoenverkoper
de vriendelijkste

zult als kind maar niet thuis kunne'
hulpverlenerskun je prima overw'
is, zit er voor iou vaak niet :

En heeftu kids?
Nou ook daarvoorweet Jos, bijgestaandoor zijn charmantevrouw,
hetgoeieadvieste koppelenaaneenprimaaankoop!

van een sportclub. Ter
In Nederlandz''
nodig he'
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Jos v.d. Wouw dusll

Ondermeer
nadat
zeventwintig
invent(l)ievelingen
nostalgieerden.
U bent ook de weg kwijt in uw lijfblad- de clubkrantvan S.V. Caissa
Gefeen- ??
Want, weet u ook niet wat u ziet?
Een nieuwGeleenis natuurlijkwat u ziet.
E e n" p a a r d e n w e r p v e r e n i g i n g " !
Staan we even stil bij deze annoncein - eveneens- ons lijfblad"De
Maas & Geleenbode" Verschijningsdatumvan dit zeer leesbare
adverteerdersblad
9 maart.
Datumevenement1 ( een ) a p r i | !
Vat u het paard bij de horens (dat moet natuurlijkmanen zrjn) ??
Omdat we ons wilden houden aan het gezegde,staat hier horens,
maar wij gaan ervan uit dat elke rechtgeaardeschakerweet dat een
horse geen horensheeft!
Bijzonderheidhier is opmerkelijk,ook anze schaakpaardenhebben
geen horens - volgensmededelingenvan diversezijdenons bereikt,
de schakers zelf well ! Nog een bijzonderheidvan onze schaakpaarden,die hebben zelfs
geen benen (niet poten!),laat staan een staart. Dat laatsteonderdeel is weggelateni.v.m."de staart tussen de benen","in de staart
staan" en "elkaarmet de staart om de oren slaan".Voor de constitutie van onze schaakpaarden,haaldenwij onze kennis uit de "Gezet",
clubkrantvan De Juiste -Z- uit Noorbeek/MargratenWij waren daar
niet de eersten,want ook SchakendNederlanddeed dat al (zie S.N.
maart95-3).
Maar, hoe zit dat nou? ls het een schaakgezelschap,
die paardenwerpvereniging?
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Of heefthet misschienmeermet "de tapperie"te maken?Wij - van
de redactie- pleegdenal onderzoeknaar een en ander,kwamen
- u magnatuurlijkzelfook conclusie's
ook al tot conclusie's
trekken,
zo zijnwij wefl -.
Maar bij het bestuderenvan deze advertentie,
kregenwij ook nog
meten verwantaande aardappelbranche.
associatie's
" Chips" en " Ships", dat verschiltook al nietzoveel,al kunnenwij
hier ook nog een boomopzettenover meervoudsvormen.
Maardan
hebbenwij weereen Anglofielnodig,maardie haddenwij net nietin
ons blikveld!Dat doenwe dus niet (overmeervoudzeuren),wat we
wef doen?Transmissie!
Overzettennaar onzeenige,eigen,echte
schaakbranche.
Eersteconclusie?Het zal wel nietzo meevallenbij
ons, dat werpen.Houdenwe geen lid meerover! Bijzonderheid
bij
deze "werpscenes"
is,datAndréen Nickydat werpenal verboden
hebben,zeerspeciaalvoor glazen,maarook voor stoelen!At doet
dezelaatstecategorie(de stoelen)dattegenwoordig
zelfwel!
Schrijverdezes,is van meningdat dit "werpprocédé",
zelfs geen
agendapunt
(de
voor het bestuurmagworden
feestcommissie
heeft
dit al besproken
voorde avondwaarons "Clubvan hetJaar"gevierd
wordt).Stelje voor dat het bestuureens een werpwedstrijd
organiseerde!Nietdoenhoor!En metpaardengooienal helemaalniet,we
zoudende dierenbescherming
eens
op,onsdak(lievernietop ons bord!)krijgen.
Bovendien,als je de mensenal stimulerenzou om met schaakpaardente werpen,hoesnelontstaatdan nietde neigingom het ook
eensmetechtepaardente proberen?Nietsoms?
In elk geval=riËn we nog eensbryde "tapperie"informeren.
Want benieuwdziin we natuurlijkwel! Hoeveelpaardenwerpliefhebberszoudenzichgemeldhebben,denktu?
tr
Obseruer.
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Marh 42 - Geleen- 046-7M43O- TonyKentjens

Roostertot eind seizoen
1 3a p r i l
20 april
27 april
4 mei
1 1m e i
1 8m e i
25 mei
1 juni
8 juni
1 5j u n i
22 juni
29 juni

ronde17
playoffsfinale+ internecompetitie
playoffsfinale+ ic ronde18
voorrapidextern3e ronde
reserveren
playoffsfina;s+ ic ronde19
A+Bhalvefinales
KO-bekers
3e en laatsteavond
Snelschaken
GeenschakenivmHemelvaartsdag
3e en laatsteavond
Rapidschaak
LimburgsKampioenschap
Voorrondes
LimburgsKampioenschap
Voorrondes
A+Bfinales
KO-bekers
AlgemeneLedenVergadering

tq

Verslagvan de bestuursvergadering
dd 24102195
Op vrijdagvoor carnavalvergaderdende bestuursleden
van onze
club bij Jeroenvan Kaam.De voorzitterwas ietwatongesteld,maar
kontochde leidingop zichnemen.
Een speciaalwelkomwas er voor LambertMartinen Raf Reintjens,
onzenieuwebestuursleden.
De penningmeester
heeftf 2800,-aan contributiebinnen,er moet
nogongeveer
f 600,-binnenkomen.
Er werd teruggekeken
op het tournooiGeleenOpen. De meeste
dingenwarenpositief.Volgendjaar gaathet tournooiweerdoor.We
moetenmeer moeitedoen om spelersvan andereclubs op ons
tournooite krijgen(vooralvia persoonhJke
contacten).
De technische
commissie
besprakhet verslagvan haarvergadering.
We willenvolgendseizoende internecompetitie
op dezelfdemanier
faten verspelenals dit jaar. Externzal het moeilijkwordenom 4
teamste bemannen.
Daaromwerd voorgesteldom RemcoBoks de kar te laten trekken
van team4: hetjeugdteann.
WernerRamakersen JaapVink vragen
we ookvoordit team.
Andy Boudewijngaat volgend seizoende lotto van Teun Beks
overnemen.
Teuntreedtwel op als mentorvanAndy.
De organisatie*van
de voorrondenvoor het PersoontijkLimburgs
KampioenschaÈ
zrinin vollegang.Extraveragderingen
overdit punt
vondenplaatsop donderdag
23 maarten donderdag
6 april.
t
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De volgendevergaderingwordt gehoudenop vrijdag 28 april van
18.00tot20.00uurbij GESS!
De secretaris, FransHanssen.
,)
)(-

van hetJaar!
CaissaGeleen.Club
Schaakygreglqinq
receptieop zondag2 april1995'
Grandioze
Een goed sfeertjeop die zondagin de zaal van v/d Wall. Ons
van 64 schakers,werdna
clublokaal,'s middagsnog het strijdtoneel
in een eetzaalen daarnain een ont18.00uur eerstomgetoverd
metgezelligezitjes.
vangstzaal
Om 19.00uur werdvoorde ledenen hun partnersde broodmaaltijd
(SponsorsslagerijAmerica en bakkerijGardeniers)geserveerd.
"Onze"Nickyen Andrébodenhier koffieaan en dat werd zeer op
prijs gesteld.Ons erelid Doorke had gezorgd,dat de broodjes
werden.Keurigwerkallemaal!!
gesmeerd,
belegden opgediend
De firmaJ.Frenkentenslottezorgdevoorprachtigfruit.
Er is goed gesmuld,want ook schakerskunnenna zo'n competitiedagheelwat op.
Danom 20.00uur het beginvan de receptie.Jeroenvan Kaamhad
te latentekenenen iedereen
tot taak iedereenin het receptieboek
en hij heeftdrukwerkgehad.
te verstrekken
consumptiebonnen
gereageerdde
haddenschriftelijk
verenigingen
Van de omliggende
van Fortuna,Geleen,Brunssum,Schaesberg
schaakverenigingen
en Voerendaal.
binnen"Ultimo-Vero"
uit Echtwarende eersten,die ons clublokaal
kwamenen hartelijkwelkomwerdengehetendoor onzevoorzitterC.
v. Vliet.
"Tegelen"kwam met een zeer grote delegatie,waarbijdhr. H. v.
van de L|SB.De primabandendie er zijn
bestuurslid
Nieuwenborg,
eens extra versterkt.Piet Houben,
nog
werden
met deze club,
voorzittervan Tegefenmerktefijntjesop, dat door deze laat in het
seizoengezettereceptie,de trofeeveel langerdan een jaar in het
bezitvanTegelenmochtzijnl
Ook Gessgaf actede presencemeteen delegatieonderleidingvan
W. Meijs.Wij van Caissahebbendit zeerop prijsgesteldl
voorzitter
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Van onze sponsorsmochtenwe persoonlijk
begroeten
dhr. R. Das
van het gelijknamigegarage en carrosserie-bedrijf
en dhr. J.
Baggen,directeurvan Muris-bouwmaterialen.
Allen kregen een
hartelijk
welkomswoord
en eenapplaus!!
Namensde L|SB waren aanwezigde heren Ph. Werter en oud
voorzitterFritsHendriks.De laatstgenoemde
reiktede trofeeuit.
Dhr. Werter memoreerde
nog eens de sterke(en zwakke)punten
van Caissa,die geleidhebbentot de uitroeping
van "clubvan het
Dhr.
Hendriks
roemde
eveneens
de vele activiteitenvan
1aar"
Caissa,maar zag hierin het werk van een enthousiastvoorzitter
CorsvanVliet.
ln zijn bedankwoord
steldeCors,dat zonderde activiteiten
van vele
leden en in het bijzonderhet actieve bestuur,géén resultaten
geboektkondenworden.De trofee nam hU namensalle Caissaledenin ontvangst
als erkenning
van het goedereilenen zeilenvan
de vereniging
Caissa.
En na alleofficieleverrichtingen
en toespraken
werder nog gezellig
nagebabbelden af en toe ging het gesprektoch weer over
schaken
!
Een zeergeslaagdeen prettigereceptie,waarwe metvoldoening
op
kunnenterugzien!
Th, Castenmiller.
Caissa1 - DJC21 RonnyWillep(z) - LeonGraff
2 FransHanssen,(w)GerardBischoff
3 PeterDaemen(z) - MarcelGraff
4 EduardEvers(w)- paufEvers
I YVoPeric(z) Ratfvan Brug
6 Ronvan Dinteren(w)_ Leo óaessens
7 Robert-Jan
Vijn(z) _WiftemSlagter
8 Jac Lemaire(w)- petervan Dinter"n

áC,

4Yr-3y,
1-0
0-1
0-1
Yr-Yr:

1-0
%-%
1-O
%-%
,)

HetGESS-vie
rkampen-tournooi
BesÍe schaakvrienden,
Het vierkampentournooi
van GESSstaatweervoorde deur.Het is
een van de weinigekorte regionaletournooienwaar partijenmet
bijnanormaalspeeltempo
wordengespeeldin groepenmet ongeveergelijkespeelsterkte.

MikeMeerts- Ruudwerts, caissa Il - GESSll, bord g, aua09s
1 e4 c52 c3 ... lk haatSiciliaans,
dusdanmaardit!2 ... Pf63 Pf3e6
4 d4 xd4 5 Pxd4Pfo6 f3 d5 7 xdSPxd58 Lbs Ld79 Lxc6bxc6
1 00 - 0L c 51 1 K h 10 - 01 2 D d 3a 6 1 3 P d 2 L a 71 4 p e 4c 5 1 5 p b 3D c T

Dat deze opzetu aanspreekt,
is wel geblekenuit uw deelnamein
een van de vorigejaren.Wij nodigenu daaromvan harteuit ook dit
jaarweervan de partijte zijn.
Wij verwachtendit jaar circa 15 groepenvan 4 spelerste kunnen
samenstellen
metzoveelmogelijkgelijkespeelsterkte
en uit zoveel
mogelijk
verschillende
clubs.
Ook dit jaar spelenweer acht van de sterksteLimburgsespelers
met,zoalsbijnatraditieis, de Limburgse
kampioen,
in tweehoofdgroepen.
Wij bieden u een gezelligtournooiwaar u leuke partijenin een
goede sfeer kunt spelen. Zaterdagmiddag
zullen broodjese.d,
verkrijgbaar
zijnin de zaal.

Toen ak2 dagenkon schaken,trapteik in dit grapjeal niet meerin
(16 .. c4 met vork),zie diagramlinksboven.
16 c4 Lbg! 17 g3l pb4
18 Dc3 LaT 19 Lh6,dan zelfook maareen grapje.19 ... e5 20 Le3
Ln3 21 Tf2 Td8 22 Td2, zie diagramrechtsboven.
22 ... f5, dit kost
me een pion.23 Pg5t4 24 Pxh3xe3 25 Dxe3Txd226 Dxd2Tdï 2T
De2Df728 PgSDfs 29 Pe4Pc630 Pexcl, ziediagramlinksonder.

Voor een goedeindelingis het belangrijk
om tijdighet deelnemersveld te kennen.Wilt u zich daaromvóór 24 aprila.s. bij ondergetekendeaanmefden?
Denkaan uw speelsterkte
(Elo-rating!)
Namensde schaakvereniging
GESS,
de secretaris
vande tournooicommissie.
F. van Amerongen
Bloemdalerhof 14
6132SE SITTARD
Tel.: 046-582674

Qs

30 ... Lxc531 Pxc5,na langnadenken
tocn
... Pd432De4,nietde ailersterkstelg2...
Dxf333 Dxf3pxg 34Kg2
Pd235 Td1 Tc8 36 Txd2Txc5.

2q

<r

)

{.'.
a

Zwart had er goed aangedaande paardenop het bord te houden.
Nu belandtzwartin een verloreneindspel.3Tb3 Kf,l38 Tds!!Txd5
39 cxdSmet een gewonnenpionneneindspel.
39 ... KeT40 Kf3 Kd6
41 Ke4 96 42 b4 h6 43 a4 95 44 b5 xbS45 xbS94 4Gbo h5 4T bT
Kc7 48 lGe5 j{xc7 49 Ke6 Kc7 en 50 KeT, zie diagram rechts
benedenop vorigepagina.1-0.PS:JammerRuud,een vat bierhad
veelellendebespaard!
Mike Meerts.

BIundertesfival....
Jan Segers- RobbieZink, caissa ll - GESSll, bord 3, oztofitgs
1 e4 e6 2 eA c53 Pc3 PcG4 Pts
PgeT5 b3? d5! 6 exdSexdS7 d4
Lg4 8 dxcSd4 9 Pbs Pg6,
zie diagram:
10 Lf4 ??? Pxf4 !!! en toen zag
wit dat veld f4 gedektwas!!
Wit probeerdenog
11 Kd2?! Lxc5 12 De1+ PfeO
en wit gaf op, 0-1.
Zo snel heb ik zeldeneen partij
gewonnen!Dit is waarschijnlijk
de
compensatievoor enkele partijen

die ik helaasongelukkig
verlorenhebdit seizoenvoorhet2e team.
(13eWet van Murphy???)

Uw razende reporter uit het verre café Van de Wall (bU het
Schuttersplein),RobbieZink.

Caissa4-GESS4

2-6

1 RafReintjens(z) - J. Verstraten
2 CorvanYzendoorn(w)- FritsSoons
(z) - F. van Hoogstraten
3 ïheo Castenmiller
4 LambertMartin(w)- EmielBollen
5 Adrievande Berg(z)- B. Koelman
6 N.N.- FransKentgens
7 MathijsBeckers(z)- H. Keulen
8 RemcoBoks(w)- M. Spaan

1-0
0-1
%-%
0-1
0-1
0-1r
0-1
%-%

Wederommoestenwe aantredenmet 7 personen.Zonder
afmeldenwas Andy Boudewijnniet komenopdagen!Het smoesje
gaatnatuurlijknietop.
dezekeer"geenbrietjeontvangen"
Hetkorteverslao.
Al na 10 minutenspelen moest Cor van Yzendoornzijn koning
omleggen.
Hij gaf de dameweg en daarmeeook de partij.
geeft
op na 50 minuten.Zijn stellingwerd steeds maar
Lambert
slechteren tenslotteonhoudbaar.
Doorhet nietopkomenvanAndywasde standna een uur spelen
0-3 geworden.
Raf Reintjensspeeldeeen gedegenpartij,die na 90 min spelwerd
gewonnen.1-3 Even later melddeRemcozich met de vraag of hij
remisemochtaanbieden.En met dezeremiseis Remcotopscorer
vanteam4 geworden!EenmooieprestatieRemco!
Adriev.d. Bergverlqor,maargaf zichvolgensmij dezekeerweerte
snel gewonnen.Vele spelers in deze klasse kunnen het niet
afmakenen je vrêet_maar
nooit?
MathijsBeckershieldËetdeze keererg lang vol. Bijna2 uur zat hij
te zwoegen,maarmoesttoentochopgeven.De stand..intussen
1%SYz.Bordenen stukkenvan mijnteamgenoten
werdenbpgeruimden
zo zaten wij (bord 3) daar eenzaamaan die lange tafel. Zeer
waarschijnlijk
heefter nog een winstkansin gezeten,maar ik nam
tenslottegenoegenmetremise.Eindstand
2-6
Th.Castenmiller.
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S.V.Caissa Geleen lll - GESSV

6-2.

1 PaoloCatti(z)- Frankvan Bakel
2 AntonWithoot(w)- Wil Vroomen
3 CorsvanVliet(z) - BartLeurs
4 AntonBeks(w)- MarinusHoltkamp
5 KlaasHollander(z) - TheoVerstappen
6 JohanVriesema(w)- H. Fleischeuer
7 JanGuffens(z) - H. Dizy
(w)- PaulDreuning
8 WernerRamakers

1- 0
1- 0
1-0
yr-%
0- 1
Tz-7.
1- 0
1- 0

Eindelijkweer eenseen zege voor onze " ouwehap " - Werneren
Antonbehoevenzichnietaangesproken
te voelen!-.
Zonderschoonheidsprijzen
overigens.
Want, latenwe wel zijn,Gesshad bijna dezeprijsgewonnen,voor
de mooisteK-aanval!
En dit schoonheidje
kwamvan Gessjeugdspeler
BartLeurs.
Helaasverzuimde
hij Corseen loerte draaien,kijktu maarnaarhet
diagram.

fn plaatsvan f$(ll) speeltBarthiere4(??).Alle wittedreigingen
zijn
dan in een klapuit de partij!Bij 15 f4, kan zwartPffO
nietwegspelen,
want dan verliestzwarteen stuk (Le4!).Zwartkan ook de loperop
h7 nietnemen,wegensDxPhTmat!
Er resteertzwartdan slechtsDxg2+,waarnawit in een uitstekend
eindspelkomten zelfsnog de keuzeheeft- na Dxg2en xPfG- om in
een situatietweestukkenvoorde torente komen!

)
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In elk geval,na afruilvan lopersresteerteen eindspelmet aktieve
wittetorensen een slechtezwartepionnenstellingl
(receptie/ blijfteersteteam
Corswas kennelijkmindergemotiveerd
doorsimpel
andershad hij PgSwel voorkomen
in promotieklasse?),
h6 te spelen!
Voor de restwas het een "mattematch"waar het plezierbovenhet
resultaatkwam,er stondimmersnietsmeerop het spel?
Het team:Paolowon middelseen machtige,niet meerte stoppen,
vrijpion.
Anton veroverde"ergens"een stuk op Wil Vroomen,brachtook al
op hetbord.
niette stoppenvrijpionnen
af.
Corsmaakte- na de fout van Bart- de partijgeroutineerd
van hem
niet
we
ziin
Klaas versliktezich in Theo Verstappen,
gewend!
Teun raakte - in zijn opruimwoede- ergens een stuk kwijt,vocht
zowaarnoghet halfjel
daarnaterugen.....haalde
Johan had zijn zin, hij mochtaantredentegen een eveneensoud
(zo'nwoordheeftgeloofik nog niemandgebruikt!)en
mijnbediende
maaktepromptremise.
maaktmentochelkaaraf??
Johan,achterhet schaakbord
Jan en Wernertenslotte,smaaktenbeidenhetzoetder overwinning,
alhoewelhier en daar tst stukkenaanraakten,waarmeekennelijk
alleenmaarminder
goedezettengedaankondenworden!
Al met al, veel pleziermet al die Gessteam's(ll lV en V) al was er
van hun wedstrijd(Caissa
overigenswel wat rumoerm.b,taanvang
bord"haddendaar iets
eerste
ll-Gess ll) flet "slokje"en het "vrije
mee te makËn.
. Bii.ons kwam daarbijnog de gedachte,dat een
hier en daarnog wel eensnuttigzou kunnen
cursuswedstrijdleider
uitwerken!

.:i

Gelukkig liet het derde zich niet afleiden,noch beïnvloeden,won
verdienddeze match.Een goede afsluitingvan het seizoen!
Cors van Vliet.
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Adverteerders.
ln een vorig nummervan ons clubblad,hebbenwij aandachtbesteed
aan onze nieuwkomers/adverteerders.
Nu willenwij - in dit nummer- even een momenthalt houdenbij die
adverteerders- om welke begrijpelijkereden dan ook - welke er dit
jaar niet meer bij zijn.
Alfereerst zijn wij deze ex-adverteerders,veel dank verschuldigd
voor hun contributieaan het welzijn van onze club. Meer in het
bijzonder,aan het welzijn van onze jeugdafdelingin de club. Want
daar doen wij het toch voor?!!
Nou, dank dus aan deze "medewerkers",dank dus voor hun bijdrage
aan ons welzijnl
En....misschienkeren zij nog wel eens terug!

-is voldoende!
- 046-743141
metonzeexploitatie
Eentelefoontje
Wij zijnu graagvandienst!
Geleen.
1.Druk& Printservice
- nu onderdeel
van S.N'S.
Gemeenten
Limburgse
2.Bouvyfonds
Groep-.
3.De LeeuwBier.
BankGeleen.
4.ABN/Amro
restaurant-.
5.Ni Hao-Chinees
Techniek.
6.Euro
Bindels.
T.Stomerij
- die is inmiddels
weerterugll-.
Gardeniers
S.Bakkerij
9.Hubertushuis.
dank!
hartelijk
Nogmaals,
De voonitter,

Naast veel aandachtvoor al onze adverteerders,is natuurlijkdeze
erkentelijkheidop zijn plaats!
Het is namelijkin 't geheel niet vanzelfsprekend,
dat bedrijven(delen
van) hun budgetten voor P.R. en Reclame, aan ons en onze
schaaksportbeschikbaarstellen!
We zullener wat voor moetendoen!!
Wij zijn er inmiddelswel van overtuigder veel (zo niet alles) aan
gedaan te hebben onze adverteerdersin de bekendheids-sfeer
van
onze leden met hun achterbangebrachtte hebben.Veel mondelinge
aandacht in de clubsfeer,advertorialsjaarlijksgratis,aankoopadviezen, welke onze ledennatuurlijkopvolgden.En in ons ledenbestand
zit gelukkignogalwat "aankoop-potentieel!"
Veef aandacht dus, ook voor de niet meer aanwezigen,zie dit
artikeltje!
Mochtener onder de onderstaandebedrijvenen instellingenwensen
zijn "om er toch maar bij te blijven?"
-)

-)t

u!!
lrleet u het aL?
De beqte slager van( Oud-)Geleen is Math.America!
Aan de Pasroor Vonckenstraat vindt u Mathieu !

.&*_vïEDEStElif<l
"@à'FRUBBER RECYGLING
Cobergerweg45 6219PE Moostricht(Hollond) P.O.box 437 6200 AK Moosrrichr(Hollond)
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Caissa2-GESS2
1 N.N.- R. Laval
2 PascalLangen(w)- WilfriedGerads
3 RobbieZink(z)- Jan Segers
4 Wim Baltus(w)- BartSalden
5 Jeroenvan Kaam(z) - ArmandGeelen
6 RobVoncken(w)- PeterClaes
7 RobertWelters(z) - HarryMeijerink
8 MikeMeerts(w)- RuudWerts

3-5
0-1 (r)
1-0
1-0
0-1
0-1
0-1
0-1
1-0

De wedstrijd begon een kwartierte laat omdat enerzijds onze
teamleider
PeterWelzenhelaasdoorgriepgeveldte bed lag en dus
onmogelijk
kon spelenen anderzijds
het feit dat onzeMeesterin de
Rechten Robert Welters een trein had laten voorbij gaan, en
zodoendeiets fater dan qepland in Geleen-Lutterade
aankwam.
Voor Peter bleek helaas"geeninvallergeregeldte ziln',dit was
anderseen uitgelezen
kansvoortalentRaf Reintjens
om zijnkunnen
te demonstreren
in het 2e team.Maarhelaas,Raf speeldein het 4e
teamop bord 66nen won daarzijn partijsoepeltjes.
Dus moest invaller-teamleider
en ook tevensondergetekende
het
eerstebordvrijlaten.Danwas er het verzoekvan (ookaf) grieperige
Rob Vonckenom een paar bordenlagerte spelendan gewoonlijk.
Dat werd door ondergetekende
gehonoreerdmet een 6e bord.
Pascafspeelthet hele seizoenwit, en dus voor hem bord 2. lkzelf
speefhet hele seizoenzwarten dus bord3. Voorde restwas onze
opstellingzoalsin alleanderewedstrijden.
Vermeldmagnogworden
dat Mikebijzondergemotiveerd
was,en het resultaatwas er danook
naar. Mike heeft zijn eigen partij lichtjesbecommentariërd,
deze
partijvindu terugop de pagina's24 en 25.
Het score-verloop:
ikzelfkrijgop de 10ezet een stukkadoen na 12
zettende partij,1-0 voor ons na een uur, maarook weer 1-1 door
het lege eerste bord. Mike scoort een vol punt tegen interimteamleiderRuud Werts (HarryMeijerinkwas eigenlijkteamleider,
maardie hieldzichverderafzijdigvan de match),2-1.

1
ï

en
Jeroendenktnietlanggenoegna en verliestvanArmandGeelen
zo is hetweergelijk,2-2.
en tevensmedicijnenstuDan gaatwimlen ondertegenjeugdtalent
en GESSll staatvoormet2-3.
dentBartSalden(kwaliteitsverlies)
gaat
Ook Robertkan het niet redden,hij verliestenkelepionnenen
vrijkansloosten onder,24 achter.
Pascalspeeltde sterrenvan de hemelop het
Dan een lichtpuntje:
2e bord tegen GeleenOpen deelnemerWilfriedGerads.Pascal
offert een stuk (tijdelijk)omdat de zwarte koning in het centrum
opgeslotenblijft.baaina wint hij het stuk met rente terug in een
Klasse!Volgendekeerzijnpartijin dit blad.
FoÀingsaanval.
CriepérigeRobVonckenkomtin tijdnooden verliestenkelepionnen
jammerzo
en kan na de 40e zet helaasopgeven.3-5 voorGEss ll,
hebbenwe geenenkelematchgewonnenen kerenwe terugnaarde
2e klasse,waarwe volgendseizoeneensflinkgaanhakken!!!
Jullie ad-interim-teamleideren Íevens razende reporter,
RobbieZink.
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LiSB-BekercomPetitie
3de ronde25 en 27 aPril
op donderdaq27 aprila.s.
Caissa1 speelteen thuiswedstrijd
en M.Frenken.In deze 3de klasseA spelennog
R"^D'nt"ren,J.Lemaire,P.Daemen
't Pionneke,Tegelen2 en VSM 2.
mee:
Caissa2 gaat naar Reuverop dindaq25 aprila's
en R.Voncken.In deze 3de klasse B spelen nog mee:
nZinL, p.Welzeff,R.Welters
1.
en
EWS
Blerick
SV
1,
Reuver
Caissa3 gaat naar Echtop donderdaq27 aprila'q'
mee:
C,,rVfiet A.B"ks, Kl.Hollanderen M.Meerts.In deze 7de klassespelen nog
Ultimo-Vero.Arx 2 en Gess 3.
(A en B)
Voor de finaleop dinsdag16 mei in Roermondvallenaf: In de 3de klasse
4!
en
3
nummers
de
7de
de
klasse
In
3.
nummer
slechtste
en
de
de nummers4

Veel sukses,
Th. Castenmiller.
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