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Bondsvergadering
03 meijongsÍteden,
triestezaak!
Wanneerje gedachtzou hebben- na het niet aanbiedenop onze
feestelijkereceptie.Club
van het Jaarop 02 april1995-, "ze"zullen
"hem"op de bondsvergadering
danwel aanbieden,
nikshoor,geen
digitale klokl Vergeten!Hoe is het mogelijkdat onze nieuwe
- FlipWerter- zo ietskan vergeten?
bondsekretaris
Zou dat bij het leerproceshoren van: "hoe wordt ik een goeie
sekretaris?"
En als voortsnou afles goed is, wat deze nieuwelingdoet, maar
onthuldehUop diezelfdereceptie,ook nog even het pseudoniem
van de voorzitter!
Ook de brief van de voorzittervan S.V. Caïssa Gefeen - aan het
bondsbestuurgerichtvia Frank Clevers- was niet bij de ingekomen
stukkenvan de bondsvergadering!
Misschien dat onze ouwe trouwe bondskompetitieleider- Hub
Borghouts - wel in de malaisedeelde,want ook hij "vergat"S.V.
Caïssa Geleen op te nemen in de Kalender,welke ter vergadering
werd uitgereikt.
En "Geleen Open" is toch echt een traditie- nu al! - en mag niet
vergetenworden.Dus 24 septembera.s. en januari/februari
Geleen
Open, internationaalachttallentournooien Geleens Open Kampioenschap,behorenecht in de Kalenderopgenomente zijn!
- al eens scherp gedisEn als we nou niet - ter bondsvergadering
cussieerdhaddenover GeleenOpen i.v.m.het samenvallenmet het
Maas/Rurh Festival, dan zou je nog kunnen denken: "och, dat
GeleenOpen is geen traditionelezaak".

Maar we vochtenal eens om dit evenement,hij -'H.g. - moet het
geweten hebben! Moeten we misschienconcluderendat "zij" ons
niet goed gezind zijn?
MarcelGoffin.
En dan de bonds-P.R.man,
voor niets naar Echt gaan op een
Eerst laat hij de Caïssa-voorzitter
van ztjn schaarse vrije avonden, zonder een enkel berichtje,za
maarvoor noppes!
in de Nieuwsbrief
Belooft dan telefonisch,twee advertentie-pagina's
het
van
Jaar - en plaatst
over
artikel
Club
bij
het
zijn voor Caïssa
dan niet!!
deze twee-keurigverzorgde-pagina's
promotie
onze
eigen adverteerders,naar de
voor
Een schitterende
knoppen!En onze voorzitterdeed al enige toezeggingen!
In een brief van onze voorzitter,wordt om plaatsing alsnog gevraagd,met excusesvan de Bond!
Ter vergaderingtoont onze nieuwe bondsvoorzitter- Frank Clevers
- dat hij nog weinignotieheeftvan de club's,hun reilenen zeilen.
Als reaktie op ons orde-voorstel;Stuur stuk PKlA/oorrondes PKL
+Beleidsplan,eerstals conceptnaar de clubs,weet hij niet beterte
zeggen dan: "Drie weken geleden stuurdenwij deze vergaderstukken al aan de verenigingen".
Weet hij dan echt niet, dat nauwelijksclubledenop de hoogte zijn
van deze zaken,weet hij dan niet, dat er wellicht zelfs clubbesturen
iiin, welke deze stukken niet eens in een bestuursvergadering
, besprokenhebben?
En ,juist,nu in deze dip, is alle hens aan dek nodig,is het noodzakelijk dat €r votdoende draagvlak is voor maatregelen als
"2AOA,2000",ons lddental omhoog te krikken, onze schaaksportte
promoten,meer dan tot nog toe!
ï
En dat draagvtakis "de clubs",de leden van de LimburgseSchaak
Bond! Nu werd - zonder dat de Bond welk alternatiefdan ook aanbood - het instituutVoorrondesPKL, zonder meer afgeschaft.En nu
is het "wangedrocht"Beleidsplan,zonder veel vijven en zessen,
aangenomen.
I
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bij de
Wat wil je ook, als er geen "leiding"is, geen verankering
klimaat
slechter
wat
een
ondanks
clubs.Terwijlvan de Voorrondes,
echtietsis,waarwat van te makenis.
en een slechterresultaat,
Vernieuwing,daarvan heeft dit bondsbestuurzeker nog nooit
van het
gehoord!Onzevoorzitter,heeftuit protest,de behandeling
- niet
PKL
Voorrondes
Beleidsplan na het echecvan afstemmen
meegemaakt.
Onze delgatiewas - tijdelijk- Theo en Teun,die hebbenzich van
wasweg.
maarde stemming
huntaakgekweten,
is
bondsvergadering"nog nietgeheelaf.
Het"lijdensverhaal
kwam met voorsteflennu alva'stde
De nieuwe penningmeester
goed te keuren,zonder
verhogingvan kontributieen inschrijfgeld
dat er een voorstellag waaraandeze nieuwemiddelendan wel
besteedworden.Een conceptbegrotingwas de oplossing,maar
nog nietzo ver?
wellichtis onzenieuwebondspenningmeester
Een voorlopigeconclusiezoukunnenziin,dat dit nieuwebestuurte
lichtis.
toch iets
Was er bij het laatsteaftredenvan drie bondsbestuurders
aangetrokaan de hand?En hebbenwe te snelnieuwebestuurders
ken?Eenis al weg,wievolgt?
En omdatonzevoorzitteraltijdprobeerdepositiefte eindigen- het
- het Beleidsplan
heefteen
gaat tenslotteom ons allerschaaksport!
jeugd.
paargoeiezaken,t.w.het WitteVlekkenPlanen de
het
moetenwordenaangevuld,
Alleenzal ook daarhet ontbrekende
taakstelling
een
en
gegevens
(op
kaart)
de
\ ruP metdemografische
daarbijen bij de jeugd, konkreterinvulling
voor het bondsbestuur
trainingen kompetitie.
worden!
moetoverdacht
Wat nietgoedfunktioneert,
opgeven?
niet
maar
toch
dan
moed
Zullenwe de
De voonitter.

tournooiin Sittard-Jranjestad.
GESSVierkampen
Schakersdie te voet Sittardbinnentrokken,kondenal oefenenin
het nemenvan (weg)versperringen,
op zaterdagopgerichtop de
Rijksweg
Zuidi.v.m.bezoekH.M.Koninging
Beatrix.
De met eigenautoafgereisdeschaakliefhebbers,
wistenwegenals
openlijnente vindenom De Baandertte bereiken.
fn de tournooizaal,
werdter verduidelijking
van Duitse,Belgischeen
gesproNederlandsezinnen,een oervormvan het Neder-Dietsch
ken.
Voortswas de aanwezigheid
op 28 en 29 april,van eenjongedame
tussen de mannelijkeschakers,al heel gewoon.Het schijntzo te
zijn, dat zaj in deze regio in een tiental tournooien,als enige
deelneemster,
het "Damesschaak"
vertegenwoordigt!
Restmij nog,tweebekendmakingen
van tournooileider
Wil Meyste
melden;
1.De groteCaïssadelegatie(6=1Oo/o)
en
2.Tournooiwinnaar
is geworden,GastonDórenberg
uit Schinnen.
De Caissianendedenhet matig,maarAndy Boudewijn
sleeptein
groepO de hoofdprijs
weg en Adrievan de Bergveroverdein groep
L de groepsprijs.De overigevier - Teun, Theo, Cors en Rob
Voncken- overschreden
de "midrange"niet. Gavendaar mee aan
dat de spreidingsbreedte
van winstkansen
in Geleensetournooien,
heelgrootis.
Taktiek? ^,
Toppuntvan beláng5telling
vooronzeschaaksport
vormdeKlaas.
- zich
Hij kwam- binnenvierentwintig
urenna ziekènhuisopneming
!
in de Baandert
eenhuigschaakopsnuivenl'
Eldersin dit nummereen partijuit dit tournooien wel tussenonze
voorzitter
en H.Meyerink.
Reporter, Adrie van de Berg,

^
N

\J

heeft.
8 geeften wit "ga.ànkaas"
Zwartkan na 0-0 Tc8 spelen(half
openlijn!),wit kan opí7 aanvalen op PhO(na
len(na Pg5/Df3)
Dd2).Adriekondigtaan:
"Na15 zettenga ik naarbed!"
(Hijzit dus's-avonds
te analyserenl)

Cors van Vliel- HarryMeyerink,GESS-tournooi,28104/95.
vanAdrieen (eenkleinbeetje)Cors.
Engelsepartijmetcommentaar
1. c4 c5
2. Pc3 Pc6
3. e3 96
van zijntst.en
4. d4 cxd4 VreestCorshierde openingskennis
duwthij hemrichtinglndia?(KoningslndischC)
5. exd4Lg7 Als docent,zal Corsmetgenoegennaardezezet
gekekenhebben.
6. Pf3Ph6? Ja, "OomJan"leerdezijnneefjevroegeral: "Paard
aan de rand,schakerte schand!"Wil zwartCorsnaar
7. Ld3 d6
8. h3 Lfs

K-vleugelleiden?
Hier zou je eigenlijke6 verwachten.
Oom Jan. "Waarom geen rochade op de achste zet?"
Het neefje schijnt pas op pag. 89 te zijn.
Later leert hij het wel uit andere Euwe boekjes,
immershij schreefer genoeg!
Zie diagram.

12. 0-0 Pe7
13. Lf4 a6?

Oei!ZwartmaakthierblunderlNa
Dd2verliesthij Ph6l
op de positieCors- gecontreerd
ziethet niet!
de reddingvan het
Natuurlijk,
Paard.
Zie diagram.

14.Tadl? . .
1 4 .. . . K h 8
1 5 .D d 2

HierlevertAdriegeencommentaar(hijheeftslaap).
uit de
Dit is een prachtmoment
partij,zwartkan offerenen de
wittestellingslechtmakenvoor
slechts,stuktegen2 pionnen!

Adrie(wederomopgstaan)ziet
nogPgSipv.0-0en ipv a6,Tac8.
Adrieprobeertgoeiezwartezetten
te vinden,.laat
OorSen zijnneefje
verderrusten,omdat"betovergrootvaders"
nu aan de bak zijnl

15... PhgS
1 6 .L g 3 . . .
9. ... LxLd3
10. DxLd3eO
11 . a 3 0 - 0

Ir

Zwartverlaagtde druk, had hij niet
moetendoen!
He, he, eindelijk.
Adrie becommentarieert
hier de
stellingna 8. Lfs. Vindt dat het
"neefje"de stellingvan zwarteen

1 6 .. . T c 8
17. De2 Pfo
18 Tfel Dd7
.

-..*.:

IL

19. Pd2 TfeS'r

)

Langzamerhandwordt het een
echt positioneelgevecht(Cors).
Adrie vindt dat beidespelerste
weinigaanvalslusttonen.
Pd2 van wit geeft veld 95 op (dat
is maartijdelijkAdrie C) en Tfe8 is
zwak van zwart. Hij moet op f7
letten!
Wit brengt leven in de brouwerij!
Onderdruk komtd6!
Nog net kan d6 verdedigdworden!
Wit wint een tempo,maar heeft er
nietveel aan!

20.Pce4l...
20. ...TcG
21. PxPfOLxPf6
22. Pe4Lg7
23.b4t ..

Zie diagram.
Dit is een keuze voor wit, direktd5
kan, legt dGvast maar de toren
wijktuit naar de b-lirn!

23....TecS
24 c5l d5!
25. Pd6

Zie diagramop volgendepagina.
Wit lijkteen berepositiete hebben
opgebouwd.Maar Adrie denkt dat
het op 't Amerikaanseleger lijkt,
dezestelling.De luitenantszullen
sneuvelen!(Hij krijgtgelijkl)
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25. . Tf8
26 Le5 Pc8
27. Df3 Kg8
2 8 . P x P c 8. . .
28. ... TfxPcS
29 95! bO
30. LxLgTKxLgT
31 Df6+ Kg8
32. Tb1??

3 2 . . . .b 5 !
33. Te3 Te8
3 4 T e S. . .
3 4 .. . .D e 7 T
35. DxDeTTxDè7 *
36. Tbel ..

Gedwongen.
Zwart moet PdOopruimenen wit
Lg7.
Trjdnoodvoor wit, hij vereenvoUdigt en rekental met remise.

Als Cors nog wat had willen
"verdienêfl",had hier Te3 of Te5
gespeeldmoetenworden!
Gevolgddoor Tdel !

En ook hier is Tbel véél sterker.

Meyerinkdoorzietde grap (inslaan
op d5) en speelt J
36. ... Ta7,
waarna partijentot remise
besluiten
!
Een partij met een paar hoogtepunten,leerzaarn,maar niet spectaculair!
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Adrie vd Berg.

Sziva.
Toch een naam om te onthouden,Nederlandskampioeneen dat
ondanksde wat on-Nederlandsenaam,alhoewel?
In onze multi-racialeen - culturelegekleurdesamenleving,tevens
genaamd Nederland,is het nog geheel de vraag of dat wel zo
on-Nederlandsis!
Misschienis het wel typischNederland!!
Hoe het zi!, in de schaak-arenais het zeker niet vreemd, maar
Hongaars blijft het, deze naam Sziva. En Hongaars of niet,
Nederlandskampioene!
Maarwaaromdan wel dit verhaalin ons clubblad?
Nou, het hoort er gewoon in thuis, temeer daar een van onze
haar tegenkwam.Niet in een cafe of soortschaak(fanaten)leden,
gelijk etablissement al zal dat best de moeite lonen - maar achter
de 64 velden!
vidi fici!
ons lid kwamhaardus tegenen.....veni
Een N.S.-simultaan,
dus!
haar
Kwam,zag en overwon
Er is ook nog een foto gemaaktvan dit tweetal,maar dat exemplaar
is nog niet in bezit van onze schaker (en dus moetenwij u wat dat
betreftnog even teleurstellen).Later nog misschien?
Wat ons lid betreft,hij heeft niet gewonnenmet a3, want simultaan
speel je altijd met zwart(?), maar als Adrie. Hij speelde dus met
zwart omdat hij geen simultaangeverwas, maar tegen Sziva
speelde,aldus.
Soms loont zo'n uitstapjeweleens,voordeel van zo'n simultaanis,
win je eens een keertjetoevallig- zo'n simultaangeverkan nooit op
alle bordenalles overzien!- dan komt het wel in de publiciteit- L.S.
verslaathuppeldepupl-.
van zo'n feest is, dubbelkans.
En dan nog als N.S.-organisator
in
de pers gezien,u wel?
niet
nog
wij
Adrie
Toch hebben
Misschienkomt hij ook nog met die stukkenaanslepen,we nemen
het op!
Opvallendis overigens,dat N.S. nogal eens met schakenbezig is,
hebbenzelfs schaakclubs!

t3

Een van die clubswildeAdriezelfsstrikken,maardat ging tochte
ver!
En om dit laatstein zijn eigenwoordente zeggen:"Maardat feest
gaatnietdoor,we blijvenbij Caïssa,afgesproken!"
En zo hoortdat,eindgoed,al goedzullenwe maarzeggen.
Szivain de knipen Adrieblijftl

u!!
Weet u het aI?
De beste slager van( gud-)Geleen
is Math.America!
Aan de pastoor vonckenstraat vindt
u Mathieu !

s-vlEDEstElfugf
Yg'sRUBBER RECYCLING
Ccbergerweg
45 o2 q pt ï4oostricht(Hollond) P.o.box 437 6200
AK Moosrrichr(Hollond)
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YR LK.
voordie schakers,
welkeniet
VoorrondeLimburgsKampioenschap,
zo erg goed in afkortingenzrjn.
De laatstekeer??
Zoals u wellichtbekend- zie ander artikelin dit blad over de
- in zijn
bondsvergadering
van 03 mei jl. - heefthet bondsbestuur
latenbesluiten
niet al te besteconstitutie de bondsvergadering
dezevoorrondes
voorhet LimburgsKampioenschap
af te schaffen.
Hoehet LimburgsKampioenschap
eruitzal gaanzien in 1996??
zo'n besluitin de hand
Je zou zo zeggen;Als het bondsbestuur
werkt,heeftzij een alternatief.
Maarhelaas,in deze03 mei "Poolse
was daarvannietste bespeuren!
Landdag",
We zullen maaraannemen,
dat dit beleidvan "Lik mijnvestje"het
gevolgis van onervarenheid.
(excluisniet
Maar,-hoehet zij, de clubsuit de We$elijkeMijnstreek
aanwezigFortuna)warentegenafschaffing
van de voorronde!
Dat betekentderhalve,dat DJC,GESSen Caïssa,wel ietszien in
dit instituut,de voorrondeen bereidis daarvanietste maken.
Zdn standpunthoudt natuurlijkook een verplichtingin voor deze
clubs om er aan te werken,als het warete tonendat de voorronde
waardeheeftals ontmoetingsmoment
van schakersuit onzeregio.
De Bondlatenziendat met kleineingrepenin vormen organisatie,
wel een schaakevenement
te halenis uit dezeVRLK.
De doelstelling- plaatsingvoor het LK - geeft zoiets net dat
"GewisseEtwass".
Zo veel mogehlkschakersuit de WestelijkeMljnstreek,meedoen
dusals op 08 junia.s.de (laatste)
VRLKvan startgaat!
Zullenwe het tournooidan direktmaarde naam"Kampioenschap
van de WestelijkeMijnstreek"
meegeven?
Weffichtis voorzo'nkampioenschap
wel sponsorgeld
te vinden!
Een anderpunt is, nu er overeenstemming
in de bondsvergadering
was - niet afschaffenVR - zondervoorafoverlegterzake,of er niet
gesprokenmoetwordenovereen initiatief,vanuitonzeWM, om de
bondsvergadering
tot andere gedachtente brengen?Zou een
nieuw,flitsend,conceptdaarbijnietkunnenhelpen?En zou dan de
vastgefopeninteraktiein anze WM, niet opnieuwaangezwengeld
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kunnenworden?
Hoe het allemaal zij, in elk geval massaal aanmeldenvoor de
komendehappening,VRLK wel te verstaan!

Obseruer.
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Sehaakclubs
doenberoepop
hulptroepen
uit buitenland
Van onze schaakmedewerker
ROTTERDAM

WANDCLOSETVICTORIA
KOTVTBINATIE

GROHEEURODISC
WASÏAFEtKRÀ/ÀN

Wondcloselkombinolie
bestoondeuit:
o Wondcloset
o Zitting en deksel
. Zelfdrogend
closetelement
r Bedieningsplooi.
Voordeelpriiswit ó95,pergomon 775;

WosbÍelkroon mcf $oslo,

ó9
DUO ACRYTBADMODEL
CASTORMETDOUCHEGEDEETTE
I 80x80 cm.
Voordeelpriiswil of
pergomon ó45,mêt whirlpool 1995,-

ó*ryt

chroom.
Nu 199,Op is op.

BADKAA,IER'IAEUBEL

HALTEY
' 140 cm breed
. Hoogglonsin wit
en Pergomon
r Mormeren blod
Bionco Corroro
. Onderkost
. Hoge kostmel woskorf
' Spiegel
. lichdiistmet
hologeenverlichting
en schokeloor/stopcontoct
o Villeroy & Boch onderbouwwostoÍelEvono.
Voordeelpriiswit: 3410.VoordeelpriispeÍgomon met
,
mormerenblod ColocottoOro: 3ó9or.,,i,i,:,,,,r1

34I ;*-"

Cap Volmac/Rotterdam heeft zaterdag voor de tiende maal in elf iaar
de Nederlandse schaaktitel voor
clubteams veroverd. Op de laatste
competitiedagversloegende professionals in een beladen wedstriid
concurrent De Variant uit Breda, de
kampioen van het vorige seizoen,
met ruime cijfers: 6t/z-3V2.
Het was een waarlijk internationaal gezelschap dat zaterdagmiddag in wijkcentrum De Esch aan de
Rijnwaterstraat in Rotterdam neerstreekvoor het beslissendeduel van
het seizoen. Beide ploegen hadden
een beroep gedaan op hulptroepen
uit het buitenland en zo kon het
gebeuren dat aan bord vier de Engelsen Nunn en Hodgson elkaar
troffen, dat aan bord vijf de Oekraïener Beljavski en de Est Oll tegenover elkaar zaten terwijl nog een
bord lager de Chileen Cifuentes het
opnam tegen de Australiër Rogers.
Het heeft weinig gescheeldof de
gemiddelde Elo-rating van de deelnemers zou nog aanzienlijk gestegen zijn. De Variant had voor deze
wedstrijd graag Gari Kasparov willen contracteren. De wereldkampioen had wel oren naar een ongetwijfeld lucratief optreden maar
moest afzeggen in verband met zijn
deelname aan een toemooi in Riga
$at gisteren eindigde
Rptterdam had vooraf bezwaar
gemaakt tegen het door de KNSBcompetitieleider toegestane beleid
van De Variant om voor belangrijke
wedstrijden eenmalig gecontracteerde buitenlandse grootmeesters
op te stellen. Het bestuur van Rotterdam kondigde aan de wedstriid
onder protest te zullen spelen maar
trok dat protest vanzelfsprekendin
nadat het kampioenschap was behaald.
Aangezien Rotterdam niet kon
beschikkenover topspelersals Tim-

man, Piket en Kortsjnoi. besloot de
teamleidereen gokje te wagen met
een tactische opstelling. Het is
moeilijk te zeggen of het eclatante
eindresultaat aan deze verwerpeliike, van de dammers afgekeken strategie te danken is. Aan de topborden verloor Rotterdam fiêt 3t/zr/t
maar deze schade werd ruimschoots gecompenseerddoor overwinningen aan de laatste zes borden.
De wedstrijd begon veelbelovend
voor De Variant. Aan het eerste
bord had Van Wely weinig moeite
met Rotterdams gelegenheidskopman Bosboom en al even gemakkelijk veegde lvan Sokolov aan bord
drie de vloer aan met Winants. Rotterdam deed wat terug door een
zege van Ree op Cuijpers maar na
een zege van Hodgson op Nunn en
een remise bij Sosonko en Tsjemin
leidde De Variant met 3Vt-It/2.
Het keerpunt in de wedstriid viel
toen Beljavski zich in goede stand
de kaas van het brood liet eten door
Oll. De overgebleven Rotterdammers rechtten de rug en lieten geen
half punt meer liggen. Door overwinningen van Van der Wiel. Cifuentes, Kuijf en Ligterink werd de
6Vz-3Vz
eindstand bereikt.
Rotterdam nam met dit kampioenschap afscheid van sponsor Cap
Volmac die het na achttien jaar
voor gezien houdt. Naar een nieuwe geldschieter wordt naarstig
maar vooralsnog zonder succesgezocht. Voor De Variant ziet de nabije toekomst er zonniger uit. De
club verlenlde de overeenkomst
met sponsor Panlox er\zal volgend
jaar ongetwiifeld nog Èterker voor
de dag komen.
Eindstand
hoofdklasse:
l. Rotterdam
I l6
matchpnt/65
bordgnt,
2. DeVariantl6159,5,
3. HSGl4l58,4. Amstetveen
l0147,5. BSG
8/46,6. RotteÍdam
ll 8/4I.5.7. SMB8/40,5,
8. Het Witte Paaíd4/30,5, 9. Eindhoven
3/30.5,lO. CSV3/n.5. Erndhoyen
en CSV
degíaderen.
Uitde eersteklassepíomoveren
UtÍechten Philidor^eeuwarden.
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Wat eenRUT-zet !
wat er door je heen gaat als
U kent
allemaal
wel het gevoel
je door een zet een goed gespeelde
partij
weer geheel
aan weerszLjden
van het bord
verknald,
Verdriet
en vreugde
zi-1n moeilijk
te beschrijven.
gedoopte
komen vaak voor rond de
RUT-zetten
Deze hierbij
niet
in het procec
tijdcontrole,
maar soms ook ie de tijd
keer een stelling
of
betrokken.
za)- iedere
Deze rubriek
en
partij
behandelen
als psychologisch
zowel schaaktechnisch
voor het risico
van
ik hoop dat in de toekomst
de condities
kunnen worden.
een RUT-zet
bekend en dus voorkomen
partij
de externe
wedstrijd
welke
De eerste
komt voort
uit
dag in
cEss-l
tegen
HMC-2 (Den Bosch) op een mooie zonnige
(Eric
met
september
speelde.
ik
Rutten)
op bord 4 speelde
voor de
zwart
tegen
Ruric
van opstal.
Bij
het handenschudden
partiJ
een manneke ie van 3
zLe ik dat mijn
tegenstander
die
L826, maar bij
turven
hoog.
Zí1n Elo-rating
ie 'elechtg'
wist
en verder
ik dat hij
Ieeftijd
niets
zegt dat helemaal
jaar
gevecht
verslagen
vorig
Saul de Jongh in een taktisch
had.
Ik was dus gewaarschuwd.
omdat ik
wist
dat
ook eens jong ben geweest
zel-f ooit
. r
waarschijnlijk
openingskennis
zijn
beter
zou zLln dan mijn
varianeten
80. Dus een theoretisch
uit
het begin van de jaren
gevecht
Ook tactisch
was de jongeman
moest ik niet
aangaan.
'simpel'
gevaarlijk
houden dus het beste
zou zL)n.
zodat
voor de gevolgde
:
Ziedaar
de verklaring
opening
(speel
dus nu ook maarl 2.d4,Pf6
3.f3,c6
1.e4,d6
ik altijd
4.Lql
(geeft
de mogefijkheid
aI een vercimpeling
mij gefijk
te bewerkstelligen)
4. . .Da5 5.Dd2,Dd2 6.Pd2,Pbd7 _7.Lc4,e5
8.Pe2,Le7
9.O-0,h6
er grapjes
in als
1O.Le3 (op Lh4 zitten
Pe4. Bekijk
11.h3,d5
ze:-.f maar wat varianten)
10...,O-O
een
(lokt
12.de5,Pe5
13.Lb3,Le6
f4 uit
waarna zwart tijdelijk
pion geeft)
was f5
15.Lc4.dc4
14.f4,Pc4
16.Pc3 (Interessant
bv 16. f5, LcB 17 . e5, Pd5 18. Pc4 r Pe3 L9. Pe3 r Lc5 20.Tf3, Lf5 en
(zet- de toren op
zwart staat
beter)
18.Tfe1?
16...b5
17.a4,a6
de diagonaal
a5-e1 waar zwart via een petit-combination
gebruik
van maakt.
voor wit
aI zeer
Toch was de stelling
pion e4 is toch
te
: b5-b4 dreigt
continue,
lasti4
lastig
dekken en ook Le3 bungelt
maar wat) L8...b4I
19.Pe2,c3!
valt
20 .bc3 ,bc3 2I.Pc3 ,Lb4 22 .Pa2 ( ook op andere paardzetten
ê4, op Ld4 komt Td8 en wit
kan opgevenl
22...La2
23lTa2,Pe4
(het enige,
Te2 en Td1 kunnen niet
vanwege Pc3)
24.c3
24. . .Pc3 25.Tc2,Tf eB 26.Kf l,TadB 27 .Lf2,Te:-. 28.LeI,Pa4
29.Pf3,Le1
3O.Ke1,c5 31.Ta2,Te8 32.Kd2,Te2 33.Ke2,Pc3
34.Kd3,Pa2
3B.Kb6,Pd3
35.Kc4,Pc1
36.f5,Kf8
37.Kc5,Ke7
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39.Ka6,Pf4 40.q4.Ph3
(Deze stelling
is vanwege
wits slechte koningsstelling
gemakkefijk
gewonnen: de witte
pionnen vallen.
Tijdnood is
tevens voorbij
en een zucht
van verlichting
ontsnapte mij.
Ik ging eens ruetig
rondkijken
hoe het st ond. O p dat m om ent
stonden we acht er m et 2\ - L\ .
A rmi no st ond echt er gewonnen
en w on i n der daad een paar
zetten later.
Mussen en Van
Rijsewijk
stonden goed, maar
remise was waarschijnfijk
al hoew el daar wel nog lang
risicoloos
geepeeld kon
worden. Mijn partij
etond gewonnen due een overwinning met
4\-3\ wae de prognose. Ik gtng breer zitten
voor de laatete
lood jes. 4L.KbG,Kf 6 42.Ir.e5.Pf2 43 .KdS,pq{ 44.KeA,pf2
45.Kf4,q5 46.fq6,fq6
(op dit moment werden de partijen
van
Mussen en van Rijeewijk
remise gegeven. Dit is het moment
waar de condities
voor een
R U T-zet gebor en wor den : dit
is de laatete partij,
het
staat 3\-3 Lr , ieder een wil naar
huis, maar het punt is aI
ingekalculeerd
en overal rond
het bord kon je gem om pel hor en
zoale 'waarom geeft hij niet
'
'de eerete punten zí1n
-op? ,
binnen' en 'nog even geduld',
'gemakkefijk
gewonnen' etc.
H et eni ge pr obleem is dat het
niet zo gemakkelijk is :
paardjes zí;n altijd
lastig,
wat vervelé{lde schaakjes,
een
paardof fer t eg'en I pionnen
dreigt
altijd
en het meeet
l
belangrijke
is dat een winetplan gevonden moe! worden. En dat
gebeurde op dit moment niet.
laatste
ónder artitt van weliewaar
goed willende
teamgenoten nam ik niet de tijd
( ik had nog
meer dan een uur voor 24 zetten)
om het winstplan
te vinden
en dan te winnen. De volgende zetten volgden te enel, ik
begreep de stelring
niet goed genoeg en zle wat er gebeurde :
47.Kq3,Pd3 48.Kh4,Pe5 49.Pd4,q5 50.Kh5,pf7 51.pc2,Kf5
52.Pe3,Kf4 53.Pq4,Kq3?? De RUT-zet! ! 54.ph6 remise,

?à
JI

Ylèr'purÁ-

Qte
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I
maar waar gebeurd
ongelooffijk
en het verdriet
en het
tegenstander
van mijn
De vreugde
soort
ïn dit
onbeschrijfelijk.
zijn
gevoel
mij
bij
het winnen van een 'moeilijk'
is blijkbaar
omstandigheden
gemakkelijker
dan het winnen van een
gewonnen eindspel
'gemakkelijk'
gewonnen eindspel.
was het ook beter
l'Íisschien
gewoon doorgekauwd
eindspelen
geweest
remise
als de andere
gehaald
zou hebben.
mij
de druk van de ketel
waren,
wat bij
van een RUT-zet hebben
voor het ontstaan
Helaas de condities
was een
van een overwinning
en in plaats
we zel-f gecreeerd
getijk
Geen slecht
resultaat
spel in Den Bosch een feit.
maar er had meer in gezeten.
overigens,

r@

)_

L I M B U R G S ES C H A A K B O N D

CLUB VÀN HET JAAR ].993-1-994
LIMBURGSE SCHÀÀKBOND

UTTGEROEPEN TOT CLUB VÀN HET JÀÀR:

echt
niet
eindspel
is inderdaad
PS Het winnen van bovenstaand
eqn goede
van 48...Pe5
maar in plaats
was 48...Pf4
eenvoudig,
Op die manier gaan'de
waarna 95 en h5 volgen.
mogelijkheid
pionnen
naar voren.' de zwarte
koning
keer een rij
indere
om ze te
keer achter
of naast de pionnen
blijft
iedere
tegen
Dit
het paard.
idee had ik wel kunnen vinden
beschermen
ik maar had nagedacht. . . . .
het bord indien
achter

Toch nog iets acceptabels

ErikQ{^tb'n
e

het PKL-93 speelde
Tijdens
In zijn
Renet belabberd.
partij
gaf hij
een
beete(?)
dame tegen paard en toren
met wit
tegen
weg maar kreeg
nog
(Schaesberg)
R.Honings
posit Le,6r
nevenstaande
volgde
: 38)Lh3l,d3
4O)Te7,d1D Zwart
39)Pf6td2
vanwege
staat
toch verloren
met
het bekende matbeeld
paard en torenl
41lKgz,Df3
op Le6)
(DgB faalt
42lKf.3, Dc3 43lRg2, Df 6 en wit
won na 44lTa7,De5 45)Ta4,K97
47)Le6,De5
46)Tc4,Db5
49)h3,94
48)Ld5,95
54)Tf4, Kg5
52lTb7 'Kh6 53)Tf7,Dd6
50)hq4,h,g4 51)Tb4,Df6
59)Tf5, Dc3
57 lLg4,Db2 58)Lf3,Kg6
55)Lc4,DD7 56)Le2,Dd4
63 ) e5, Kg5 64)Ld1, Dc4
60 ) Lhs, Kh6 61) Td5 ,Db2 62lLg4,Dc2
65 ) f 4, Kf 5 66 ) Td2, Dc3 67 ) Tf2,Dc6 68 )Lf 3, Db6 69)Te2, De6
dame) 71)..,De6
7O)Td2,Db6 77lTe2 (Td6? Df2 een dolle
76)Te5,Kf6
75)Lf3,Kf5
74le6,De7
73)Le4,K94
12)Lb7,Dd?
'77
l 9 4 , K g 7 7 B ) 9 5 , K f B 7 9 ) K g 3 , K g ? B O) K g 4 z w a r t g e e f t o p .
4-l
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sv caïssA cEtEEN

Inleiding

Tijdens
het seizoen
l-993-L994 heeft
de Cornmissie CIub van
het Jaar van de Lirnburgse
Schaakbond
zich op de hoogrte
gesteld
van het reilen
en zeil-en van de bij
de LiSB
aangesloten
verenigingen.
De commissie
bestond,
evenals
tijdens
het seizoen
1992-:.993, uit:
John Engels uit
Heythuysen,
Roel Koks uit
Grubbenvorst
en Bob Merx uit
Gulpen.
ÀrIen
hebben zitting
J-n
de comrnissie op persoonlijke
titel.
jaar
Coórdinator/commissievoorzj-tter
was ook dit
LisB-bestuurslid
Frank Clevers.
geprobeerd
De commisê'ie heeft
een zo goed niogelijk
beeld
te krijgen
van de activiteiten
van de verenigingren.
De
commissie
is tijdens
het seizoen
verschirrende
keren bijeen
geweest om de stand
van zaken te bespreken.
Aan het eind van
het seizoen
is besroten
tot
een voordracht
aan het bestuur
-voor het aanwijzen
van de CIub van het Jaar L993-L994,
Deze
voordracht
is door het LisB-bestuur
overgenomen.
Tot club van
het Jaar werd uitgeroepen:
Caïssa Geleen.
Prij

suitreiking

De prijsuitreïi<ing
aan Caïssa zal geschieden
op een
tijdstip
dat wordt
bgpaald
in overleg
rnet de winnende
vereniging
en geschiedt
normariter
tijdens
een activiteit
clubavond
van de winnende
vereniging
t

Prijs
De
a)
b)
c)

of

prijs
voor de winnaar
bestaat
uit:
een schaakklok
net inscriptie;
de'tFrits
Hendriks-wisselbokaal'r,.
een rgyaal
plus foto(,s)
artikel
in de LiSB-Nieuwsbrief
r'geportretteerdil.
waarin
de verenigj.ng
wordt
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Enkel-e facetten

'!
d.
door met de jeugd deel te nemen
aan\,i/ezig te zijn,
en door ee
in de WesteLijke
Mijnstreek
cornpetities
ioede
bij
het
te verstrekken.
Carssa is tevens betrokken
oplej.ding
Schoolschaaktreffeir.
het ABN-A-I"IRO
grote
scholentoernooi,

Bij de bepaling
van de voordracht
heeft
de comrnissie
besl-oten ditmaal
enkeLe facetten
die bij
het leiden van een
schaakvereniging
komen kijken,
zeer zvraar laten wegen om
daarrnee het belang
van deze facetten
extra
onder de aandacht
te brengen. Dit zijn:
*** sponsor$Jerving
*** public
relations
*** slqlb]ad

3.

Senioren.

van cursussen,
door middel
die gemiddeld
door
Hier wordt
getracht
on het schaken
30 man worden bezocht,
zo'n 20 tot
te brengen.
Een for:nule die zeer goed
onder de aandacht
geleid.
een behoorlijke
en ook tot
ledenaanwas heeft
aanslaat

Kanttekeningen

Op deze punten scoort
Caïssa
zeer goed, hoewel Caïssa
natuurlijk
ook nog diverse
punten heeft"
andere sterke
Wij willen
echter
ook enkele
kritische
kanttekeningen
plaatsen.
Caïssa heeft
een breder
draagvlak
nodig om de
toekomst met een gerust
hart
tegernoet te kunnen zien,
d,.w.z.z
er is nog meer kader nodig.
Velen zetten
zich
in voor de
club,
naar met nog meer mankracht
zou de basis
breder
ziin
en
het fundament
van Caissa
steviqer.
Niettemin
moeten we
daarbij
nemen dat caissa
jonge
nog een reratief
. in aanrnerking
vereniging
is (opgericht
14 november 1988).

opvallend
is het grote aantal leden dat gerekend nag
worden tot de categorie veteranen. Zo is Caissa bijvoorbeeld
op het Linburgs karnpioenschap
steevast goed vertegenwoordigd
in deze klasse. Bij het kanpioenschap van L994 waren vijf
onder wie de
veteranen van Caissa van de partij,
kampioen, Paolo Catti.
uiteindelijke

Onderstaand
sommen wij
Caïssa beoordeeld
is.

5. Sfeer.

L.

"i

de

belangrijkste

punten

4.

op waarop

Resultaten.

De sfeer
in
ornschri jven.

6.

activiteiten
te halen.

7.

Bekercompetitie

Veteranenkampioenschap

Een tiende
Nederland

2.

vereniging

is

zonder

rneer aIs

zeer

goed

te

plaats
bij
het veteranenkarnpioenschap
voor Caïssa-voorzitter
C. van Vliet.

van

Jeugdbeleid.

De jeugd is altijd
een belangrijk
element
binnen
de
vereniging
geweest.
De werving
van jeugdleden
vindt
voornamefijk
plaats
op de basisscholen
vanaf groep zes.
tracht
de j eugdJ-eden te behouden door veel
op toernooien

Men

PR-be1eid.

RegelrnaÈïg
schaaksport
'pr-minded'

In de bekerconpetitie
deed Caïssa net drie
teans mee aan
de finale.
Hier wist
men beslag
te leggen op een vierde
plaats
in de tweede klasse,
een eerstè-plaats
in de zesde
klasse
en een vierde
plaats
in de achtste
klasse.
c)

de

LisB-competitie

Àfgeropen
seizoen
speelde
caïssa
met drie
teams mee in de
LiSB-conpetitie.
Twee teams werd.en karnpioen.
** Caïssa l- werd kampioen in de t-e klasse
B.
** Caissa 2 werd kampioen in de 2e klasse
B.
** Caïssa 3 werd 6e in de 3e kl_asse C.
rn het seizoen
1994-1995 zar caissa aan de LisB-competitie
deelnemen met het voor de crub recordaantal
van viel
teams,
hetgeen een relatief
hoog aantal
is.
b)

Veteranen.

4r

wordt
via regionale
en plaatselijke
pers de
een hart
onder de riem gestoken.
Caissa
is zeer
en graat er van uit
ingesteld
dat bij
alle
gedaan noet worden om de pers
aI het nogelijke

Cl-ubblad

Carssa heeft een clubblad met een zeldzaam hoge
verschijninqsfrequentie.
Ongeveer 26 naal per jaar verschijnt
het, om de ffee weken dus! Deze hoge verschijninqsfrequentie
is zeer arbeids'integnsief : redactie,
oprnaak/Iayout,
advertentiewerving,
nieten,
verspreiding,
etc.
Het blijkt
veel mensen in de vereniging
dat vrij
op min of
meer regelmatige
basis artikelen
aanleveren.
Zeer
uitzonderlijk
is ook het enorrne aantaL advertenties
È
noemen. De layout onderging dit jaar een duidetijke
facelift.
Het clubblad
is ook duidelijk
een nogelijkheid
van heÈ
bestuur om met de rest van de verenÍging te comrnuniceren.
Bijzonder
aardig is het dat, in het clubblad uitgebreid
mededeling wordt gedaan van het besprokene tijdens
de
bestuursvergaderingen.
Een klein ninpuntje:
er worden nogal
wai verschillende
lettersooFEEfr'geUru:.Xt- en cioor hec vake
verschijnen
blijkt
het haastwerk niet verbloemd te kunnen
worden.
t

4L

8.

SCHAAI(YEREI{IGIHG

.(DAIISSA'

4

Sponsors.

punt reeds gememoreerd, zijn
de
Zoals in het vorige
sponsors
in zeeÊ ruime mate aanwezig in het clubblad.
Het
groot,
is buitengewoon
aantal
advertenties
hetgeen duidt
op
punt.
van de club op dit
inzet
een voortreffelijke
De
ook regelrnatig
tekstueel
sponsors worden overigens
in het
van de advertenties
clubblad
toegelicht.
Àan de uitvoering
is
goede zoyg besteed.
worden op
De contacten
met de sponsors
nanier
onderhouden:
een persoonlijke
voortreffetijke
\verzorgt'
Caïssa
sponsors goed door op
benadering.
zijn
gepaste momenten en op gepaste
wí1ze publiekelijk,
tijdens
toernooien,
te
bijvoorbeeld
de aandacht op de sponsor
vestigen.

t)

q

tD

GETEEN

Sekretariaat

Geleen 26 sePtember 1994.

P.R. en Sponsorwerving,
KnaPensÈraat 47 '
6166 ED Geleen'
telefoon 046 - 743L4I'

Persbericht

-========--=-=====----===

-S
9.

o\

Bibliotheek.

Deze bevindt
zíc}:^ nog in een beginnend
stadj.urn, maar wordt
toch regelmatig
benut.
Er wordt
veel aandacht
besteed
aan
voor de eenvoudige
schaker.
literatuur

10.

**
**
**
**
**

11.

Bijzondere

C

Bij dit
bracht

activiteiten.

Deelname aan braderie
met een kraarn.
Stedenwedstrijd
Genk-Geleen.
Organisatie
teamtoernooi
Geleen Open.
voor de eigen
Lotto
leden.
Organisatie
Limburgse
kampioenschappen

F)

+J
1994.

q)

Bestuur.

Het bestuur
vergadert
meestal
een rnaal per naand en laat
punten steeds in het clubblad
daarbij
de belangrijkste
vermelden.
Er is een technische
comnissies
die het bestuur
bijstaat
in haar taken. .

;

Êq
Met vriendelijke

Comnissie

Club

schaakgroeten,

van

het

Jaar

a

1993-1994

i

s

s

a

ttc

I

u

4s

vanhet

J

a

a

Fl

Persbericht gevoegd,kopie van het betreffende
door de Lirnburgse Schaakbond'

rtt

jury_rapport,uitge-

Eenheelgrot'eonderscheiding,tevenseenerkenningvanhetvelewerk,
door Caïssa verricht,.
bezig de schaaksport
óp-""r, breed schaakterrein was-en is! !-SV Caïssa
werken'
te promoten en ook daadwerkelijk daaraan mee te
zich mee bezighoudt:
G e n o e m dw o r d e n o n d e r s t a a n d , d e z a k e n w a a r C a ï s s a
- Realisatie
groot schaakspel in CenÈrun Geleen'
Stedenwedstrjlid'
nàt Genk, jaar6jkse
- J*"fug"
scËaakkootatt
- 0rganisatie
Geleen OPen'
AchtÈallen tournooi,
InternationaaL
Open KanPioenschaP van Geleen,
- SchaÈen oP de (basis)scholen,
- Schaakcursussen voor volwassenen'
- Jeugdafdeling met oPleidingen,
schaakinstructeurs'
- 0rganisatie
opleiding
- BLËe week cl-uLavond met interne konpetities'
de.Li SB'
- Deelneming aan alle externe kompetiti":^Y11
nex 2O/26 edities per jaar'
- Ui€*;;--ï""
schaak(club)blád
"."
Club van het Jaar I993/tggtrr'
Caissa t"r".tË
En.......Caïssa gaat door!
grootmachÊ naar Geleen'
onze club rraatae'ai een Ambassadeur van eeq
s
t
u
n
t
!
opnieuw met een
komt wellicht

C)
John Engels,
Roel Koks, Bob Merx, leden
Frank CLevers,
coórdinaÈor/cornmissievoorzitter

b
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