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Spaansblo(c)k.
Natuurlijkverwacht u een verklaring voor deze "kop", maar of u
"hem" krijgt?Kunt u zich overigensiets erbij voorstellen?
meter afstand,twee vissersbotenbij
Dertienzeilen op een 2OO|3OO
(harde?)
de dagelijkse
arbeid, een helicopter,schrijlingsover het
oppervlakscherendlangs de kust, vogels (meeuwen)in de lucht,
loerendop een visje (of krabbetje?)en de "koperenploert"ovqrziet
het geheel.
En vanaf ztjn vijfhoogbalcon overzietde voorzitterdit
alles,genietend,bruinend,rustend!
Een "dijk" van een uitzicht, in zee steken twee uitlopers van de
Brava.
Een heel grote, met er bovenopeen burcht,ver in zee doorstekend.
Een kleine (recidu van ook zo'n grote natuurlijk)ernaast (nou ja,
ernaast,op za'n 500 meterafstand),verteerddoor de tijd en .....het
tijl
De moderne "sky line" wordt verzorgd door hotels van allerlei
pluimage, oud en een beetje (?) verwaarloosd,maar ook gloed
nieuw, bulkend van marmer en "goud op snee!" In het oude vissersplaatsjezitten er nog "gewone" huizen tussen, maar aan het
nieuwedeel wordt de kust alleen maar "verrijkt"door
nieuwmodischbouwsel.
Wandelendop de boulevard,een heug van tropen.Palmen,welke
hier en daar zelfs april-bloesemsvertonen.Grote geelokertrossen,
onderaan in de kruin. En altijd weer imponerend,zo'n lange hoge
stam met daar bovenopde bladerprachten vracht.
En dan al die terrassen,met zeezichtnatuurlijk!

Spaansbloc. Ja, een spaansbloc-notemoet
te pas komen
"r""n'
gedachtenspinsels
om deze
vast te leggenom naderhandin de
"clubbladvorm"
computer
aante nemen.
Een literaireadem van een vermoeidschaker,van zijn naar rust
verlangende
wederhelft.
En natuurlijknaarzonverlangend!
Spaansblok. Ja, een berg van een toeristischstuk spaans,catalonischemiddellandse
zeekust.
Tweetaligmet zijn Catalaans(hebbenwe ook niet een opening
daarnaargenoemd?),
metzijntrotseCatalanendie danook huntaal
handhaven
temiddenvan het spaansegeweld!
Als je wat vaker in Spanjekomt (zoalswij), dan kom je tot de
conclusiedat dit land"iets"heeft.OnzeOosterburen
zeggen:"Das
GewisseEtwas"!
Je kunthet moeilijkpreciesonderwoordenbrengen,maarhet is er.
En waaromdan nietdat Spaanse"Blok"!
De voorzitter.

u!!
Weet u hebpal?
De beste slager J/an( oud-)Geleen is Math.i\nierical
Aan de Pastoor vonckenstraat vindt u Mathieul
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Coryfee.
Geboren en getogen Steindenaar,hU
wordt op 12 mei a.s. 80 jaar! Onze
eerste uitblinker in deze serie, is een
echte schaker,zij het, dat hij pas op 20
jarige leeftijd"ermeebegon"!
Kijkt u naar zijn geboortedatum - 12
mei 19í5 - en tel daar 20jaar bij op.
Ziet u het voor u?
Euwewereldkampioenl
Jan Marchal gaat schaken. Hij koopt
een schaakspelen gaat aan de studie!
De pers schreef veel over deze - voor Nederland - unieke
gebeurtenis.Door al dezepers publiciteitkreeghet schakeneen
geweldigeimpuls en Jan Marchalwas een van die "impufsen"!
Toch duurde het nog wel een helet[d, alvorensJan Marchaleen
echte clubschakerwerd. Na de oorlog en wel bij Stein.
Toen hij daar lid werd, had hU al veel gestudeerd en was
derhalveeen echte theoreticus!Bij Stein werd hij praktisch ook
heel goed! Ziin studie in het schaken,volgde hij hoofdzakelijk
uit de Euwe boeken, Handboek voor de GevorderdeSchaker.
Een boekenserieuit drie delen bestaande,waarvanJan nu nog
overtuigdis, dat het 't beste schaakboekaller tijden isl
De boeken leerden hem het spel "doorzien", voor Jan werd het
de sport schaken!
Bovendienvolgde Jan in de 60 er jaren nog de destijds beroemde LOI cursus schaken.
Dezecursus stond onder auspicienvan ......!dr. Max Euwe!Ook
deze cursus voegde nog het nodige aan zijn schaakkennistoe!
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In die tijd speeldeJan in een roemruchtStein-r=It met namen
als: Ger op de Camp, Henk Knibbeler,R.Graff(+),Paul Schols,
M. Gorissen,lr. vd Donk en P. Smeets.Dit team werd in die tijd
ook kampioenvan de "Overgangsklasse",[u dus de Promotieklasse.Zij wilden echter niet promoverennaar "de Bond", want
die verre reizen,dat was maar niks! En ook lang niet iedereen
had een auto, Jan ook niet. Getreurd werd er niet offi, met
Brunssuffi,Venlo, Pionneke,Kerkradeen Het Kasteel(Heerlen),
was het toch een gezelligeboel in die Overgangsklasse!
ln 1963kreeg het levenvan Jan een wending,ook zfin schaakleven werd erdoor beinvloed.Een zwaarongeval kraakte zijn rug
en knie.Ziekenhuisverpleging
en wel een half jaar gips (dat was
toen nog allemaalzo!), bezorgdenhem een "clubloze" periode.
Toen stortte Jan zich in een ander schaakfacet,het correspondentieschaak.
Ook als "schaker per briefkaart" schopte hij het ver, heel ver
zelfs. In de "Meesterklasse"haalde hij tweede plaatsenen zelfs
eenmaalee1 eersteplaats!
Jan heeft intussen een uitgesprokenmening over sportbeoefening, het maakt niet uit welke sport. Een citaat: "De jeugd moet
op-jonge leeftijd gaan sportehl Zii leert dat regels nageleefd
moeten worden en went aan een opgelegd regiem. Bovendien
léert men sportiviteiten op elkaaraangewezenzUn".
Dat dit belangrijke zaken ziin voor het funktioneren in de
maatschappijvan*alledag,zal niemandbetwijfelen,Jan is ervan
overtuigd!
ZelÍ OeáOhij heel veel aan sport. Vanaf zijri 16epaÈ aan voetbal
en dat bleef zijn sport, wel 18 langejaren.
Daarnade duivensport.In deze sporttak deed hrj meer dan 15
jaren mee. Tenslottevissen.VolgensJan geeft dezesport je de
nodige rust. Het versterkt je vermogen om je achter het 64
veldenbordte concentreren!
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En dat vissel, àeed Jan hartstochtelijk, wel meer dan 20 lange

jaren!
Als schakerwas Jan ook heel aktief.
Veel tournooien gespeeld, vooral in de aanvangsfasevan zijn
clublidmaatschap.In Eindhovenbij voorbeeld,waar altijd veel
hoofdklassers speelden. ln dat gezelschap sleepte hij zelfs
meederemalenuitstekende2e plaatsenweg!
Afs schaakdocent in de 70-er jaren, leerde hij nogal wat
Elslonarenhet edele schaakspel.Bij de Raadsheer.Gursussen
voor alle Raadsheerleden,
vijzeldende schaakkennisenorm'op.
jaar
Inmiddelsis Jan al 25
lid van de Raadsheeren door iedereen gewaardeerd.Jan vindt het jammer, dat de Raadsheerniet
bij de Bond is aangesloten,maar weet ook dat er ruimte is voor
zo n gezelligheidsverenigi
ng!
En ook bestaansrecht,getuige de schaaklessen,welke de
Raadsheer op basisscholen in Elsloo verzorgt. En ook het
komende jeugdtournooi spreekt voor dit bestaansrecht.En dat
tournooi zal de naam van Jan Marchal gaan dragen! Voonraar
een saluut aan een echte coryfee!
Tenslotte nog Spanje. Het oorsprongland - via de Morenoverheersing- van ons Westerseschaak.
fn de 80-er jaren, ovenrvinterdeJan met ziin vrouw een tiental
jaren achtereen,in Benidorm.
Daarwerd Jan ontdektals schakerdoor - niemandminderdan Arie Akkermans,oud commissaris van politie van Amsterdam.
En deze schaakpolitieman,troonde hem mee naar het Benidorm
Open, een geweldig tournooi, waaraan allerlei nationaliteiten
onder de deelnemerste vinden zijn en ook, veel sterke schakers!
Voor Jan was dit toumooi wel het mooiste wat hij meemaakte,
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niet in de laatste plaats omdat hij in 1985 tweede werd en in
í 986 dit tournooi zelfs won! Zijn herinneringendaaraanzijn heel
waardevol,evanals ziin partiien tegen Alex Vinken(+)- nooit
- S0%score'!
winst of remise- en tegen Hein Meddeler(+1
Zijn mooiste partij? Juist ja, een ovenuinningop Hein Meddeler
(zieverderopin dit nummer).
En de toekomst?
Nog 2Olaar denkt hij te schakenop enig nivo! Max Euwe werd
81 jaar oud, Arie Akkermans 91 en ik moet dan maar 101
worden!
De vraag kan gesteld worden of schaken inderdaad zoveel
invloed heeft op constitutie en conditie. Voor Jan is zeker:
bezigheid!"
"schaken is een levenverlengende
De doos met herinneringen gaat dicht. Prijzen, plaquettes,
partijen. HU herinnert zich nog Benidorm 1985, feest van de
Fallas (í9 maart St.Joseph),NeerlandaisAdjerez,Jan Marchal,
naar het podium gedirigeerd en vervolgens geeerd met een
speciale medaille! In Benidorm is ziin naam gegraveerd in
bróns, in de WestelijkeMijnstreekis hij een "begrip"!
Jan heeft alleen maar vrienden, Niet verwonderlijkvoor zo'n
sympathiekmens,niets bizondersvoor zo n schaker.
Jan Marchal,&nzgeerstecoryfee dus!

Obseruer.
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Jan Marchat- )ein Meddeler,Stein1 - Brunssum7, 1963.
1 d2-d4
2 c2-c4
3 Pb1-c3
4 Pg1-f3
5 Lc1-f4

f7 -f5
Pg8-f6
e7-e6
Lf8-e7
0-0

6 e2-e3
7 Lf1-e2
8 0-0
9 c4-c5

d7-d5
c7-c6
Pb8-d7
Pf6-e4

10 Pf3-e5

Pd7-fo

11 Pc3xe4
12 f2-f3!

Pf6xe4
Pe4-f6

Dd8-e8
13 b2-b4
14 Dd1-e1 Pf6-h5
15 Pe5-d3 Phsxf4
Tf8-fo
16 e3xf4!
17 Pd3-e5 Tf6-h6?

18 92-93
19 a2-a3
20 Tf1-f2

b7-b6
Lc8-b7
Ta8-d8

21 Tf2-92 Kg8-h8
22 De1-d2 De8-f8
23 Le2-d3 Df8-f6

)

24 Ta1-c1 Td8-98
25 Kg1-h1

Hollands.

Wit doetnietsals ontwikkelingszetten.
Slechteloperbuitende pionnenketen.

Zwartdenktvelde4 in handente krijgen,
maardat looptverkeerdaf.
10 PeSverovertwel velde5,waarhij
overheeft,en
langdurigde beschikking
de partijbeslist
waardooruiteindelijk
wordt.
En zwartheeftnietmeerde beschikking
overe4!

25 ..
26 93-94
27 f4xg1
28 f3-f4

b6-b5
g7-g5
Tg8xg5
Tg5xg4

29 Pe5xg4
30 Ld3-e2
31 Dd2-e3
32Tc1-91
33 Tg2-93
34 Tg1-e1
35 f4-f5
36 De3-d3
37 d4xe5
38 f5-f6!!
39 Kh1xh2
4OKh2-92

f5xg4
Th6-h4
Df6-f,/
h7-h5?
Le7-f6
Lb7-c8
Df7-97
e6-e5
Lf6xe5
Th4xh2+
Le5xg3+
1-0

De koningmoetuit hetschaakvand4 en
dankanwit overde c-lijnbinnen.
Zwariheefthet gezien!
Dezeslechtestellingheeftzwartte
dankenaande 17ezet,te wetenTh6!

Wit maakthetmooiuit!
40 Dxg3Dxf641 Lxb5Ld742 Tf1 De7
43 Ld3h4 44 DbBwintook.

Zie slotdiagram.
PeS staat machtig,wanneerhet nou
geruildwordt, blijft zwartmet de slechte
loper over. De toren op hOis niet goed,
toren doet zo helemaalniet meer mee in
het spel.
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Zwart heeft een zwakke loper.
ls verplicht,anderskan de dame niet
wegensveld d7
naar de koningsvleugel
voor wit's paard.

Ld3: om de koningsvleugelte versterken.
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PaulverrastPaolo!
16erondeinternecompetitie,
6 april1995.
Wit. PaulLaudy
Zwart.PaoloCatti
1 e2-e4
e7 -e5
2 f2-f4
e5xf4 Paolo neemt het gambietaan!
3 Pg1-f3
d7-d6
g7-g5
4 d2-d3
5 h2-n4
Lc8-94
6 h4xg5
f7 -f6
7 95-96
h7-h5
I Lc1xf4
Pg8-e7
9 92-93
Pe7xg6
10 Lf1-h3 Dd8-d7
11 Lh3-92
Na het enige goeie antwoordop 10 Lh3
van Paolo gekregente hebben, moet ik
terug zodat ik eigenlijkalleen m'n eigen
stellingverzwaktheb.
11
Pb8-c6
12 d3-d4
0-0-0
Paolo ziet mijn volgende(en naar ik zelf
dacht best aardige) combinatieniet en
rocheert.
13 d4-d5
Pc6-e7
14 Dd2-d4 c7-c5
15 Dd4xf6 PgGxf4
16 g3xf4
Lf8-h6
Oei,die hadik effenietgezien!
17 Pb1-d2 Tf8-d8
18 Df6-c3 Lh6xf4
19 0-0-0
h5-h4
Onze ltaliaan,op weg naar stukwinst,

stuit op geen weerstand ik hed 'm
gewoonnietdoor!!
Nietsvermoedend
haal ik mijnpaarduit
de penning

2O Kc1-b1
20...
21 Lg2-t1

22 Td1xd2 Lg4xf3

23 Th 1-h2
24 Td2-f2

Lf3xe4

24...

Tf8rt2???

Glimlachendkijkt Orrrnlan Myo naar
Paolo en na lang nadenkenbesluitik,
met een paard minder,toch verder te
spelen.
Zie diagramlinks.

Wat ik bijna niet durfde hopengebeurde
toch; hij sloeg! ! !

25 Dc3xh8+ Kd8-c7

26Tnzrt2
26 ...
,

En een stuk terug. Paolo kijkt geschokt
naar Myo, maarook die lachtniet meer.
Dd7-94
Bijna de h-pion geslagen: toch maar
eerst:
waarna Paoloantwoordtmet

27 Kb1-c1
27...
Ds{-95+
28 Kc1-d1 Dg5xd5+*
29 Kd1-e1 Le4-92
30 Tf2-e2 Pe7-c6
J
31 Te2-e3 Pc6-d4??? De blunder!Nu volgi...
32 Te3-e7+ Kc7-bG
33 Dh8-d8+
en Paololegtzijnkoningom.
Paul Laudy.

h4-h3!!!
Lf4xd2
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3e ronde Bekercompetitie
Iif
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3e klasseA, 27 april95.
Om20.00uurwas,behalveCaïssal, alleen'tPionneke
ll aanwezig!
Dan verschijntWim Jeukenvan VSM (alleen)en om 20.20uur het
team van Tegelenll. 20 minutente laat kon deze bekerstrijd
beginnen
en dannogmaarmetéénspelervanVSMll!
Om 20.30 uur komt"de rest"van VSM,die met 10 minutenminder
speeltijdtochnogvan't Pionneke
wistte winnen(2Tz-1yr)
CaïssaI
starttezeergoed.Sterkspelvan PeterDaemen,MarcelFrenkénen
PascalLangenzorgenvoor een 3-1 tegenTegelenll. AlleenJac
Lemaire,
die eenstuklietinstaan,verloor.
De 2e rondegingmindergoed.AlleenPascalwon en dus hiereen
1-3tegenhet sterkeVSMll.
De 3e rondegingook verlorenen wel met%-3%.AlleenMarcelwist
remiseaf te dwingen.Hier had ik de indruk,dat er wat meervoor
Caïssain had gezetentegenhettochnietzo sterkePionnekell.
Het eindresultaat:
een 3e plaatsmet6Tzpunten.Of dit voldoendeis
voor plaatsingvoor de finale? Nee dus, want 2 dagen eerder
behaaldeBlerickin Reuverook een 3e plaatsmet maar liefst8%
punten.Het eersteteamgaat,dus net als het tweedeteam,op 16
meihelaasnietnaarde finalein de Oranjerie.
1 VSMII
2 Pionnekell
3 CaïssaI
4 Tegelenll

14%punten
10
6%
5

Pascalscoorde2 punten,Marcel 1/2, Peter 1 en Jac 0.

Theo CasÍenmiller.

Alf a, 125jnnr f nvnilietraditie
in n fitutryzuitrer ktunlit eit sbier
Lunburgers en bier horen bri eikaar. Dai is airiici zo ser,veest en
;ai '"vaarscir-rinliik oo-i<.altija zo
biiiven. Toch is de siruahe ruer
Íreer zo urtgesproken. in her
3eqln '.'an Jeie eeurv :etoe
'-:mburq noq 1E3 orourvenien,
:rina eén eeu\v .arer ziin ;n
nos siechts enkeie
Limbure
':rouweíien acnei. i{iervan zljn
er irraar enkeie urt de qreeD '.:an
een groot concern kuánen biij','en.-Alfa is éen van ,i.ie brourveiien. \i L?5 jaar houot .\]Ja
ergenzrnmg '"'ast aan tamrliePbetre.kicrng tot
net
nrucrpes
en
kwaiiteit, natuurzuiverheid
smaak. Ln cieze .rmbachteiiike
iraciitie schuilt de nog steeds
{roerencie beianesteiling'ioor
ie'cieren van .\iía bii krinsc.re.
ingesteide bieravonruuriiik
kenners.
Flet begrnt aiiernaal i.n i870 als
Toseoh"-VÍeens in de lommerriike Jreuveis van het Zuicilimburgse Thull de Alfa Brourverii
sn-ót. Op zii1. grond be.,'tncit
zlcn een oron ole spontaan zulyer
r,vater opwèlt.
Ioseph
\feens erkent de moqeiiikheien en besiuit zrin bóerenbehet
te combrneren gtet.
lnir
s
5rerbrourversambacht.
".Yh- *
:ers is ioseph -Vleens brouwel,
je rest i'an het laar boer.
in .ie beqinraren vindt het rier
..,an -Vleens uitsiuitenci arh'ek rn
ie piaatseiiike doroscafé's, onder de rooK van de Drouwerll.
Tot begn jaren :esng '.'eranciert
er '.verrug ln deze slRlane. -{ls
:chter l-lia saat an'uilen op
:les rs .ie opáars ','an -\lta bii
onsturtbaar.
ihurscinnker
ie

llet erqen r,'erkooPpunten bedient ciÉ rnmrddeld iot tamiliebecinif omqecioooteAifa Brou,.veni'ciezet-hursmarkt.

Vierde genertttie
Ài 125 iaar is Alfa een famriie'
oedrijf. FIarn, Meens, de hui,iige directeur, is rie '''reroe,'9e:rerane ile Votqens dezelloe
.lmbacnteulKe iraolne naruurzuiver brer brourvt. Cnder zrin
ztin :orse :ecnnoiogr.erdinq-','ernreurvingen
doorgesche
'.'oerci. Opsiaq en verpakken -3eau
tomarrseer.o,
zrin voileàig
lasertechrueken
seavanceerde
iummeren eik :lesre atzonderliik.
Toch bliirt Alfa Bierorouweni tn
lle eerste ?ta1.!: een èlgenzln:uq, .lmbacntelrtre orou\venl.
-tàn het brourvoroces en r-ie re-

:1 ,*)

z.)

tq

door de meciewerkers rn
brourveni persooniiik gecont:
ieerd. Elke vnidagmrdciag a'.
iueren zri cie brourvseisvan
argeiopen ,,veek.

\ tttttttr=uia er
bronzufiter
-\lia gebrurkt aileen naruurz:.
vere r-ti-ereoiënien. Het n'atel
e\/en i'relcier
noq
Jtiia
schbon ais :15 iaar geiecrt
\;Vel rvorcit net nier meer aan
.lDperviakte gervonnen. ma
.{èiut utt .ie eiqen. .roor i'.e: :
-"\\'C
JrKeL-.
írs'tene '.'an
.\ltaoron.
knstaiheioere

2)
eindevoor I (misschie,t'wel
Teleurstellend
CaïssaRapidBekerTeams!
:1ci :o n 152 inerer ciiep onder
.ie cescnermde
oooerniagen
'.'an lhuil be.rmcit. -\an .ie-er<enmng 'laan ulÍgebrerde geoen
:ogs9le, , oactenologrscfe
:\'siscn i cnemlscrle
onderzoe,,vater
fen voorar. F{er
moer
voicioen aan een aantai srrenee
crrteia. Zo moet het ondeirneer gezond t/an samensteiiing ziin, uit een ondergrondse
r.\'alen'oorraao Komen en naruuriiike zuiverheici beziften. is
ie :ron eenmaai erkend, .ian
'.vorot ili haifiaariiiks in oDiracht van het mrnistene ván
iV\.'C opnieuw,zecontroleerd.
'oron
De
kan iaariiiks siechts
een ceoerkte hoeveelheici rva:er ,eYeren. Om de iimiet en .ie
k',vaiiteit te sarancieren ."vorcit
qeelk :lesie -{f3 af-onderiiik
nummerci. De -\lfabron is te
eruqe bron in Necier.iand ciie
i'oor de bereid.ins vaÍr bier
',vorcit gebrurkt.

Eigen=innig
karakter
Cndanks .le.gestaag groerencie
','raag naar .ie bieren van -\lÍa

neert de lamriie Vieens noort
concessles lvrilen .ioen .ri.n ie
krvaiiteit.
hooqUitsruitend
'.v.aaroige raruurzuive.re inqredlenten zoals natuurnoD. gerstemout
kristaiheicier
cn
bronwater - 'arorcien irnngent
voorgescirrer.en bii het bioulven van -{lJa bieren. Daarnaast
kriigen de bieren van -{lfa nog
steeïs rile jici rm ie nipen :í
hun '.'oiie. gu.Lle ;maax iangs
naruurtiike '.viize te onnvikkelen.
Dit maakt -{ifa zo biizoncier en
qeett de zes verschrilencie oieíen stuk voor stuk irun lq:rsàe smaak en eigenzrnmg-karaKter.
Oi dat nu -\lfa Edel Pi]s, bererci
urr gerstemout. naruurhop en
broriwacer, zul r,an smaak met
een subtiei 6ouquet, of .{lfa Super Dortmundei,
het zwaarste
óndersrstende bier van \ederland met een aicohoipercentage
van 7n'o,gebrouwen uit ae niáste Duitsé en Tsjechiscne hóp500rten dle zorgen voor een
krachtie aroma, ls. Onmiskenbaar is"ook de smaak van Alfa
Lentebok, vanat besin apni
verkriigbaar en een dbeperkte
hoeveeÍheid sebrouwen voor-

:aarsbier :ereic. uir de eersie
ItoD 'ran .ie nieurve ooqsi. \:errasienci rns en spraikeienc.
.\lfa Cud Bruin. hàr heie laar
loor ,.'errnigpaar. en - iater n
"het seizoen
Alfa Vlidzomerbier en -{lta Bokbier maken he:
assorliment
ergenzinruge bierên

anmntêÊi

Bieren &e rue! aileen steeo-c
rvorcien rerneer in \ederianci'creren
',vaàrrvaardeero,maar
'.'an smaak en <waliteit reeelmang worcien ce.,,estrgddóor
internanonaie oncierscneiciingen. Edei Pils. Super Dortrnu5Lf,er en Premrum-Hoilanci tsier
rvercientridens,ie \Nereiciseiectie'.-an Bieren n 3russei geiaurvercimer een ;ouoen neiiaiile.

0
1s1

Ja, jl. dinsdag liet "ons tweede",u weet wel dat team van Robbie,
het lelijkliggen!Vierdeen laatste,uit.
Donderdag de 27a deed "ons eerste", u weet wel dat team van
Ron, het ook al niet beter.
Eindigdenet als derde, met 6y2 punt, en dreigt nog als slechtste
derde,ook nog af te vallenvoor de finale!
Echter, op diezelfdedonderdagvan april, deed "ons derde", u weet
wel, dat clubje"ouwe mannen"van Cors, het wel wat beter.
Tweedemet 11 puntenen derhalvegeplaatstvoor Roermond!
Caïssa is er dus in elk geval bii in de Roermondseschaakdreven,
wanneer de finale gespeeldwordt. En die finale is toch altijdweer
een echte schaakhappening!
Maar ook dat feest van het derde,was niet groots,getuigehet uit de
mond van Teun opgetekenderelaas (een van de oudjes), goede
morgen, zeg dat well!
lndividueélresultaat.

1. JohanVriesema0 0 0 = 0
2. CorsvanVliet 0 % 1 - 1 %
3. AntonBeks
111-3
4. Jan Guffens
1%1-2%
= 11 punten.
TotaaldusTtordpunten+ 4 matchpunten
' t -

J

Eindstand
teams.

)eze ergenzrnmqe :ubrierrrniclle loopr :or i :uru i995 en :oiang de ,.<;orraaq,.trexi.

S

1 G E S SI I I
2. S.V.Caïssa
lll
3. Ax ll
4. UltimoVero

13%
11
10
1%

,JL

De oudjes-.ta,",' ikzelf- dedenhet goed in Echt (Echtwaar!).
"n wel, omdat Johan ons "zingend"(nee, niet
Misschienkomt dat
naarde plaatsvan bestemming
swingend)
bracht(gelukkigniet"de
plaatsdesonheils,zoalsvoorhettweede!)
Cors maakteechtereen lelijkeblunderin de tweederonde,hij liet
zich (ongezien)matzettendoor Dame+ Paardop h7! Dat had ons
de kop kunnenkosten,gelukkigvoor Cors,brachtde laatstematch
tegenGESStochnogde plaatsing!
Johanaan 1, kon het niet bolwerken,
maarhij was dan ook "geofferd". En aangezienwinst vaak bereiktkan wordendoor Offers,
geleverd.Je moet
heeft Johanderhalveeen "echte"teamprestatie
toch maarbereidzijnje te latenofferenf
GESSdeedhet echtgoedmetG.Leentjes
aan 1 fiongtalent,zuinig
op zijn GESS!),ErwinFleischmann
aan 2 (die hield Cors in de
goodold FritsSoonsaan
laatsterondetochmaarmooiop remise!),
3 en (onze)Jac Dorvalaan 4. Als GESS-gasten
aanwezigRuud
Werts en onze Belg Jan Seegers.Maar aan die aanwezigheid
zal
het GESStournooivan 28129aprilwef niet vreemdzijnl
Dan de terugweg.VolgensJohan,stuurt Cors altijd wel iemand
verkeerd,zo ook op dezeterugweg.Hetgoededaaraanwas echter,
dat wij gevieren,het "draaivermogen"
van de Volvo nog eens van
nabij kondenmeemaken.
En dat we nog leven,dankenwe aan de
stuurmanskunst
van Johan, die ons op de rand van het kanaal
"balancerend"
hield.Geen verdronken
team lll derhalve!Letterlijk
dusook,wantwe zijnmooierbijin Roermond!
Terugbij van de Wall dus. Een laatstevriendendronk,
echteralleen
Peter kon onzefeestvreugde
aanschouwen,
wantde restwas al bij
moeders!
Klaaszal het intussendeugddoendatwe Roermond
haalden.
gebleven
Hijwashelaasbuitenschot
doorziekenhuisopneming.
Klaas,beterschap,
op naar Roermond!Persoonlijk
magjij Jan wef
bedankenvoordie reuzeinvalbeurt!

Teun.
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Jetlag fataalvoor Cai'ssall

)

Dinsdag25 aprilstaptenRobZ)nk,PeterWelzen,RobVonckenen
RobertWeltersfris en monterin de rodeKadett-E.Om 20.00
werdenwij in CaféKare(of Karré?)te Reuververwachtvoorde 3e
We haddener zin in. Ditwerd
rondein de LiSB-Bekercompetitie.
kretenin de trantvan:
geïllustreerd
doo het slakenvan NS-achtige
'We gaan er voor".
de rit meendeik echterdat er ietsmisging.De peptalk
Gaandeweg
werd in mijnogen,die allengszwaarderwerden,steedsgeforceerder.lk dachtdatdataanmijlagen hielddaarommaarmijnmond.
lets na achtengingenwe Café Carré (of zoiets)binnen,sjokten
linea recta naarde bar en besteldenalle vier een kop kofiie.Een
veeg teken!!!De langereis naarhet verreReuverhad een deken
diewe metbehulpvan
overons heengetrokken.,
van vermoeidheid
chemischemiddelen(caffeïne:(nog) niet op de zwarte lijst van
verbodenpreparaten)trachttenaf te werpen.Tevergeefs,naar
achterafbleek(slechtspel?).
We eindigdenals laatstemetwelgetelddrie punten.
Centraal
Tijdensde terugreiswerd de avondgrondiggeëvalueerd.
stondde vraag:"Waarging het nou preciesmis?"De uitkomstvan
'dedaaropvolgendediscussiekan las volgtwordensamengevat:
De
worden.
aangerekend
slechteresultatenkondenons ONMOGELIJK
We haddeningpersons bestgedaan.
De afstand Gáteên--Reuvervice versais echterte groot.
jetlag had ons parten
De als gevolg daarvan onvermijdelijke
gespeeld.In dit lichtbezienwas een scorevàn 3 uit 12 heelnetjes
r
en waarschijnlijk
zelfshet maximaalhaalbarè.
Kortom,we kondentevredenzijn.
Met een goed gevoelarriveerdenwe in Geleenbij Café Van de
Wall.Hetwas een geslaagdeavondgeweest.

3C

De uitslagen:

)

Bekercompetitieí 994-1995

Caïssall - Blerick
1 RobVoncken(z)- J. Senden
2 RobZink(w)- G. Hekking
3 PeterWelzen(z)- H. Janssen
4 RobertWelters(w)- W. Giesen

1%-2%
0-1
%-%
1-0
0-1

Caïssall - SV Reuver
1 RobVoncken(z)- Wim Stinges
2 RobZink(w) - Wout Lackner
3 PeterWelzen(z)- JohnEngels
4 RobertWelters(w)- R. Geraedts

%-3%
%-%
0-1
0-1
0-1

Caïssall - EWS I
1 RobVoncken(w)- R. vanAlphen
2 RobZink(z)- J. Kerssemakers
3 PeterWelzen(w)- C. v/d Vin
4 RobertWelters(z) - R. Duret

1-3
0-1
1-0
0-1
0-1

1 Reuver
2EWSI
3 Blerick
4 Caïssall

9 + 6=15
6Tz+3=9Tz
5Tr+3=8Yz
3 + 0=3.

Uw razende reporteruit het bijzonder ver gelegen Reuver,
Robert Welters.

1e ronde'.26 augustus1994
A-groep
Vijn
RobVoncken- Robert-Jan
trektzichlaterterug.
Robert-Jan
FransHanssen- PascalLangen
MarcelFrenken- WillyBelt
Ronvan Dinteren- Jac Lemaire
- Wim Baltus
TheoCastenmiller
EduardEvers- CorsvanVliet
PeteiDaemen- MyoPeric
RuudWerts- Rob Zink
B-groep
PieterKuit- RemcoBoks
- RafReintjens
KlaasHollander
PeterWelzen Ton Withoot
WernerRamakers- Jan Guffens
JaapVink- JohanVriesema
LambertMartin- AndyBoudewijn
PaoloCatti- RobertWelters
TeunBeks- SjaakDorvall

0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1
0-1 (08/12t94)
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1.
1-0
1-0
1-0

Kwartfinales:
8 december1994
A-groep
Ronvan Dinterdn--TheoCastenmiller 1 - 0
RobVoncken- MarceiFrenken
0-1 '
MyoPeric- CorsvanVliet
1-0
,
Rob Zink- FransHanssen
%-%lOalo+lss;
Robgaatdoorop basisvan lagereElo-rating,

^) *r

,f)

3L+

I
B-groep
PaoloCatti- Raf Reintjens
PeterWelzen- JohanVriesema
LambertMartin- Jan Guffens
PieterKuit- TeunBeks

0-1
1-0
1-0
0-1

De loting voor de halve finales vindt plaats op 4 mei, de halve
finaleswordtop 11 mei gespeeld.
Play-offsom het kampioenschap,hafvefinafes.
MarcelFrenken- Rob VonckenYz-Yz,
%-% en 1-0
FransHanssen- PascalLangenTz-Tzen
1-0.

FransHanssen.
MOPPEN
Wat is het verschiltussenjou en een brief lll
Eenbrief ís geschreven
en jij bent getikt.
Dokter:'zustervraaglu de patíënteven naarzijn naam,dan kunnen
we zijn familie waarschuwen.Even later komt de zuster terug en
zegl,"de familiekent hem al."
Kenje de mop van het mannetjeop de w.c. ?
lk ook niet want de deur was opslot.

MOPlES.....,

Op de vraag van mijn man wat ik voor míjn 40steverjaardagwilde
hebben,antwoorddeik: "íetswaardoorik er mooi en sexy ga uitzien.'
lk verwachtteeen doos met zwarte lingerie en was verrast toen hii
kwamaanzeulenmet een groot,zwaarpak.
Mijn cadeauwas een hometrainer.
lk was op zoek naar een cadeau voor mijn broer, maar kon niets
vinden.
Hij heefteen goeie baan en kan kopen wat hij wil, zodat het vinden
van een cadeaueen hele klus is.
"Kanik u helpen,meneer?" vroegeen aantÍekkelíjke
verkoopsterme.
"wat hebt u voor een man die allesal heeft?' was mijn wedervraag.
'Wat
denkt u van mijn telefoonnummer
l' opperdeze.
Kentu die van de dief die succeshad op het toneelI
Hii stalde show.
we staptenin avondkledingin de lift van het hotef,op weg naar een
diner voor congresgangeÍs.
Eenverdiepinglagerstoptede lift en stapte
een jongemanin zwembroekin. Hii keek naar de smokingvan mijn
man èn naar mijn langejurk en zei:'rk hoop dat we niet op weg zijn
naardezelfdegelegenheid".

lk heb twee poten, ik kan heel goed zien, ik kan niet tegen harde
stoten.Dan ga ik misschienkapot.
Ra ra wat ben ik ..........
een bril.

Een zakenmanhad de grootstemoeite om ziin zware,veel te grote
reistashet vliegtuigin te krijgen.Met de hulp van een stewardess
kreeg
hii .het ding eindelijk weggestouwdin de bagageruimteboven zijÁ
zitplaats.
"Reistu altijd met zulkezwarebagage?' zuchtteze. .ruee,dát
gebeurtme niet weer,"zei de man. 'De volgendekeer zít in de tas en
kan mijrrpompagnonhet ticketkopen.,

Het is een huisvol eten,maarde deurenzijn vergeten.
Ra ra wat is dat 1.......
een ei.

'wat

Wat is een matroosmet een bril ?
een bril-jantje.

doet u hier nog zo laat,meneerl Het is 3 uur in de nacht."
"lK heb miin sfeutelvergetenen wachttot mijn kindereqthuiskomenen
'
!i
me erin laten."

Wat is een plasjevan de gymferaar?
gym-piesll!
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UitslagenABN-AMRO
SchooÍsch aaktreffen
25 maart 1995Íe GeíeenSchoíengemeenschap
St. Michiel
De Wisselbeker:
Basisonderwtjs
De Jozefschooluit Berg aan de Maaso.l.v.dhr. F. Hanssenbehaaldemet haar 5
teams maar liefst 86 punten, genoeg voor de ovetwinning.De Daalhoekmet 4 teams
o.f.v. dhr. M. Schdten hpam tot 69% punten,goedvoor de 2e pfaats.

Groep I
1 DaalhoekI
2 JozefscfroolI
3 St. AugustinusI
4 JenaplanI
5 Daalhoekll
6 Jozefscfroolll
7 Aan de Meule I
I Basisscfrool

Gefeen
Bergaan de Maas
Elslm
Sittard
Gel€en
Berg aan de Maas
Sittard
Scfrinrren

27Á punten
21
16
14l
13
7
3

Wnnende team:MaartenRoerdink,RalphUbachs,RoelVos en SalancheKapiteyns.
Groep ll
1 Jozefschoollll
2 Poolster
3 LahrhoÍ
4 Daalhoeklll
5 JozefschoollV
6 Jenapfanll
7 Aan de Meule ll

Bergaan de Maas
Elsloo
Sittard
Geleen
Bergaan de Maas
Sittard
Sittard

Indlvidueel klagaernent over 2 eessles (bete í81

15rl

22%
nY2
19
19
14%
9Y2
7

Winnendeteam: PatrickWenmeekers,Hansvan Slotrn,Sirerd Heyndersen Ineke
Paulissen.

1 Siruke Be€msterboer
2 Freek van de Bergh
3 Ralph Ubacfs
4 Menno van der Ley
5 Jordy Katarzinsky
6 ChristiaanLiem
7 Roel Vos
8 Sven Jaeger
9 PatrickWenmeekers
10 Luc Rómers
11 ThijsDobbelstein
Í2 Miel Moonen
13 SjoerdHeynders
14 LeatitiaSolisa
15 Tim Peters
16 Micfeefa Hefmes

Jenaplan ' Sittard
Jozefsóool- BeÍg dd Maas
Daalhoek - Geleen
Limbrióterveld - Sittard
Latrhcf - Sittard
Aan de Meule- Sittard
Daalhoek- Geleen
Lahrhd - Sittard
Jozefschool-Berga/d Maas
Jozefschool- Berga/d Maas
Daafhoek- Geleen
Daalhoek- Geleen
Jozefscfrool- Berg a/d Maas
Daalhoek- Geleen
Jozefscfrool- Berg a/d Maas
Limbrióterveld - Sittard

Elsloo
25
Berg aan de Maas 1 5
Sittard
14
Geleen
13rE
Sittard
8Y,
Dieteren
I

De organisatievan dit 13e seizoen was in handenvan de ABtllAÍr/lRo-bankin
samen*erkirq rnetde schaakverenigingenGESSuil Sittard,DJC uit Stein, Fortuna
uit Geleen en Caissa uit Geleen.
ffarnsns de organlsatle,
met v ríendel$k e schaafrgro etetr,
Robbie Zinke2

Winnendeteam:Mióiel Fredrix,StefanSpronkmans,JimmyVossenen Micha
Walraven.

1t

1,0
1,5
2, 5
í,0
1,0
2,O
2,0
2,O
2,5
2,5
4,0
3, 0
3,0
2,5
4,0
4,0

In de laatste 2 kolommen.totaal behaaldepuntenwer de 2 sessiesen gremiddelde
bord over de 2 sessies.

Groep llf
1 St. Augustinusll
2 JozefschoolV
3 Limbricfrterveld
4 DaalhoekÍV
5 Aan de Meule lll
6 Comelius

16
15
Í5
131,{
13%
13Yz
1314
1314
13
13
13
12%
12%
12
11/á
111É
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HETVERHAALVAN HASHEN WIETIE
Er leefde een arme houthakker,díe heette Parihuana.Híi had een
hele bazigevrouw, die Marihuanaheette.Ze haddentwee kinderen
en die waren Hash en wietje gedoped.wietje speeldemet haar
babituraatjes
en Hashspeeldemet stuffie,zijn hond, en met zijn kat
Morfientje.
Marihuanazei: "we moeteniets doen.' Parihuanasnoof eensdiep,
maaÍwist nietsmeeÍ te zeggen.Ze haddenhaastniks meerte eten.
Marihuanabedacht een boos plan. ze zouden met z'n vieren een
tripje gaanmakenin het bos en zoudenHashen wietje achterlaten.
Maar de slimme Hash had allesgehoorden stak een mesjein zijn
broekzak
De volgendedag gingen ze een tripie maken in het bos waar de
wind door de bomen blowde die zo high waren. 's Middagsdeden
Hashen wietje een dutje en hun oudersgingener stilletjesvandoor.
Maar Hashhad met zijn mesjelijntjesgetrokkenin de sneeuw,dus
ze konden gemakkelijkde weg naar het dorp vinden. Maar ze
durfdenechterniet naarhuis,dusgingenze naarOpium en Omium.
Deze zaten vredig op hun canabeenaar de LSD-speler
te luísteren,
waaruitjuist de hit klonk:
Altijd rookt Kortjakjewiet,
middenin de week,maar's zondagsniet.
's Zondagsrookt zij
heroine
met een snuifjecocaine.
Altijd rookt Kortjakjewiet
middenin de week,maar's zondagsniet.
Toen Opium en Omium de kinderen zagen begroettenze hen
u i t b u n d i g":H i g h 1 " ,r i e p e nO p i u me n O m i u m . " H i g h l ' , r i e p e nH a s h
en Wietje. Ze kregen een cracker aangeboden."Hebben jullie
honger l" vroeg Opium. 'Jaaanriepen Hash en Wietje, "laten we
gaanChinezen.'nGoed,zei Opium,ik coke wel.'
De volgendedag werden Hashen Wietje weer naarhuis gebracht.
Parihuana
was blij, maarMarihuananiet.
Toen ze weer een tripje gingenmaken in het bos, lette Marihuana
extragoedop Hash,zodat hij geenkanszag lijntjeste trekken.Toen
ze weeÍ alleen achter bleven waren ze echt verdwaald.Maar toen
zagenze een vogeltfe,dat floot:Wiedewiedewiet.Ze volgdenhet en
kwamenbij een huisje,dat helemaalvan coke gemaaktwas.Zoveel
| .,-

<{\

coke hadden ze nog nooit bii elkaargezien. Ze begonnenmeteen te
snuiven,maartenvijl ze zo heerliiksnovenwerdenze bespeeddoor de
boze H-XTC, die in het huisje woonde. Ze hoordeneen kraakstem:
"Sniffel,snaffel,snuifie,wie snuifter aan miin Huisiel"
'Het is de wind, de wind, het highe kind', riepenHashen Wietie in
koor. Dit herhaaldezich een paar maal. Maar toen kreeg de H-XTC
argwaanen kwam naar buiten en met een lief stemmetjezei ze: "kom
voor jullie.' Maar
maarmee naarbinnen,daarheb ik lekkerespace-cake
eigenlijkhad de boze H-XTCmaaral te veel zin in die Hashen Wietie.
Na een tiidje zaten Hashen Wietje helemaalstoneden uítgeteldbij de
H-XTC aan tafel. Nu wilde de H-XTC Wietie gaan drogen in haar
in haarpersijzerom hem vervolgensin
drooghoken Hashsamenpersen
blokjeste snijden.
nHenttepI' riep Hash.
Nu kondenze niet meerontkomen.
'Hennep t" riep Wietje. Ze waren bang om opgerooktte worden.
Wietje moest gaan kijken of de kolen in het drooghokal heet Senoeg.
waren.Ze zei tegende H-XTC,dat ze dat niet goed kon zien. De
H-XTCging nu zelf kijken en Wietje duwde de H-XTCin het drooghok
en deed de deur dicht. De H-XTCbegonte schreeuwen:
'Hennep t" Al gauw bleef er niet veel meer van over dan een sissend
groen hoopje blubber.Wietje haaldeHash en ze waren blii. Ze doorzochten het hUisfeen namen zo veel drugs mee als ze maar konden
dragen.Hun zakken puilde uit van de heroine,morfine, methadon,
hash,wiei, coke en vooral H-XTC.
Ze stakenhet huisjeachterzich in brand.Crack,zei het huisie.
wees hun
Ze gingenmet speednaarhuis. Het Wiedewiedewiet-vogeltie
de weg. Onderwegkwamenze Rookkapieen Sneeuwwietjenog tegen.
heelblii.
Toenze thuiskwamen,was Parihuana
Marihuanawas dood en ze leefdenog langen gelukkig.
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