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Jaargang7 - nummer 13 - 13juli 1995
Bondsvergadering
3 meijl., eentriestezaak.
Wij, van de redactie,zijn blij verheugd,dat het bestuur van de
LimburgseSchaakbondeen reactieop ons hoofdartikel,in
nummer 9 van ons cluhblad, heeft geproduceerd.
Het zegttweedingen.
a. Onsclubbladbeginteen forumte worden,waarprincipiëledr'scussie'sover belangrijkezakenwordtgevoerd,zakenwelkeons .
schakersallenaangaanen
b. Dit voorons allen- en met allenbedoelenwUook alle clubledenaanleidingzal zfin,heÍ besluitafschaffenvan de voorrondespersoonlijkkampioenschap
van Limburgen het Beleidsplanvan het
Bondsbestuur,
nog eens kritischte bekijken.
Aan de leden van SV Caïssa Geleen
Melick,10juni1995,
Geachteleden,
Op 30 mei jl. heb ik een gesprekgehad met uw voorzitterCors van
Vliet en bestuurslidTheo Castenmiller.
Dit naar aanleidingvan twee
brievenvan dhr. Van Vfiet aan het LiSB-bestuur.
Dhrn.Van Vliet en
Castenmiller
zeidenhet erg op prijste stellendat ik er voor naar
Geleenwas gekomen.Het was ook een prettigen zinvol gesprek.
Bij mijn vertrekkreeg ik het nieuwsteclubbladaangereiktdat ik in de
auto - nieuwsgierigals ik ben naar schaaklectuur,
en zeker naar die
van de clubs in Limburg- heb doorgekeken.
Het clubblad"opent"met drie pagina'svan uw voorzitter.
Hij schetstu een bijzondernegatiefbeeld van de L|SB.
Als LiSB-voorzitter
wil ik daaromnamenshet bestuurreageren.

lk wil niet recht pratenwat krom is.
Waar gewerktwordt,wordenfoutengemaakt,ook door het L|SBbestuur.Dhr. Van Vliet constateertin uw clubbladdie fouten. Bij de
prijsuitreikingvan de Club van het Jaarhad inderdaadde ware
gedaantevan Viktor Korvanniet onthuldmogenworden,en natuurfijk had die klok er toen moeten zijnl
En inderdaadheeft dhr. Van Vliet een vergeefsereis naar Echt
gemaaktwaar hij een vergaderingvenrvachtte
die niet door bleek te
gaan. Ook fout. Wij hebbendat toen ook pijnlijken vervelend
gevondenen ons bestuurslidp.r.,M. Goffin,heeftdaarvoordan ook
zijn excusesaangeboden.
Het klopt ook dat de advertentiepagina's
van uw club eerder al in de
Nieuwsbrief,
nl. tegelijkmet het artikelvan de Club van het Jaar,
geplaatsthaddenmoetenworden.Jammerdat dat niet gebeurdis.
We halendat in iedergeval nog in door ze in het juni-nummerte
plaatsen.Omdatwe de relatievan uw club met de sponsorsniet
willenschaden,biedenwe die pagina'sgratisaan.
Waar gewerktwordt,wordenfouten gemaakt.
Zo vondenwij het bijvoorbeeldook jammerdat we van uw club zo
laat de datumvernamenvan de prijsuitreiking
van de Club van het
Jaar.Pas twee weken voor de uitreikingvan 2 april werdenwij met
deze datum geconfronteerd.
Dgor deze verrassingwas er geen mogelijkheidmeer om er bekendheid aan te geven in de Nieuwsbriefen was het mij en enkele
anderebestuursleden
niet meer mogelijkom dringendezaken zoals werk! te verzetten.Jammer,want een feest bij Caïssamis je
niet graag.
Dhr. Van Vlietïindt dat een brief van hem aan de orde had moeten
komenin de voorjaaËvergadering.
Dat begrijpik niet.Bovendie
briefstondnl. duidelijk"vertrouwelijk"!
Dan kan ik herytoch niet in
$
het openbaargaan behandelen?!
(dit heb ik dhr. Van Vliet overigensreedsin een briefvan 8 mei taten
weten).
De opmerkingover competitieleider/kalendercoórdinator
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Borghoutsdat hij "in de malaisezou delen",vind ik pijnlijkvoor dhr.
Borghouts,omdatwe allemaalweten dat de "ouwe trouwe Borghouts"zoals dhr. Van Vliet hem noemt,zijn zaakjesal jaren keurig
voor elkaarheeft.lk prijsme dan ook heel gelukkigmet deze man.
de
Dhr. Van Vliet heeftop 3 mei tijdensde voorjaarsvergadering
1995-1996gezienen mistedaaropenkele
voorlopigeLiSB-kalender
evenementenvan Caïssa.
Dan al trekt hij de conclusiedat Borghoutsdeelt in de malaiseen dat
de LiSB Caïssaniet goed gezindis.
Dat gaat erg ver. De kalenderis in deze periodevan het jaar nl. nog
een zeervoorlopige.Pas de kalenderdie in het jaarboekje19951996 in septemberwordt geplaatst,is de definitieve.Tot die tijd i.ser
een normalebekendeprocedurewat betrefthet aanmeldenvan
toernooienen evenementenvoor de kalender.
Overigenswas het prettigergeweestals dhr. Van Vliet eerst met
dhr. Borghoutshad gesprokenin plaatsvan zijn gal te spuwen in het
clubblad.
Dhr.Van Vliet kijktin uw clubbladterugop de LiSB-voorjaarsvergaderingvan 3 mei in Roermond.NamensCaïssadiendehij toen het
(orde-)voorstelin om de twee hoofdpuntenvan de vergaderingen beleidsplan- niet te behandelen.
Limburgsekampioenschappen
Het zou alsnogals conceptnaar de clubs moeten,vond hij. Daarop
heb ik toen inderdaadgeantwoorddat de vergaderstukkendrie
wekenvoor de vergaderingbij de clubs lagen.Dit is een gebruikelijke procedure.De clubsweten dit en de meesteverenigingenstemop af zodat ze daarin
men er de datumvan hun bestuursvergadering
een voorbesprekingkunnenhouden,evt. met geïnteresseerde
leden.Er was voor mij dus geen redenom die agendapuntenterug
te nemen.Nadat ik dat geantwoordhad, heb ik aan de vergadering
gevraagdof er iemandwas die het ordevoorstelvan dhr. Van Vliet
steunde.Dat was niet het geval.
aangenoHet beleidsplanis praktischzonderop- of aanmerkingen
men. ls het dan een "wangedrocht"zoals dhr. Van Vliet het noemt?
Dhr.Van Vliet was tijdensdie behandelingoverigens"evenweg".
Bijzonderjammer.lk had het toegejuichtals hij gewoonhad meege-
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praat.Het was nota bene voor de eerstekeer dat er zo'n pfan van de
L I S Bl a g l
Het agendapuntLimburgskampioenschap.
vindt
het LiSB-bestuur
dat dit eindelijkmaar'ns aangepaktmoetworden,vooralomdatde
bezettingaan de top achteruitgaat en als er niet snel iets gebeurt,
blijfthet aantaltoppersop de titelstrijdverderteruglopen.
Voor 1995hebbenwe al wat maatregelengenomen.Wat te doen
met 1996?Er is gediscussieerd
en aan het eind van die discussie
heb ik als vz gezegddat ik graag in ieder geval alvastde vraag
beantwoordwilde zien of de voorrondengehandhaafdmoeten
worden of niet.
Deze vraag moest ik stellenomdatdat in september- op de najaarsvergadering- te laat is. Dan moet immersde kalender1995-1996
rond zijn.We moetendan dus voorrondenen eindrondeningepland
hebben.
De vergaderingheeft gestemd.Een meerderheid,wefiswaareen
kleine,heeft gekozenvoor het latenvervallenvan de voorrondenen
er is afgesprokendat het bestuurin septembermet een uitgewerkt
plan komt.
Caïssaheeft voor het handhavenvan de voorrondengestemd.
Logischdus dat dhr. Van Vliet de genomenbeslissingbetreurt.
Maar hoe je er ook over denkt:een eerlijkeen democratische
beslissingis genomen.
Dhr. Van Vliet schrijftvoortsdat onze penningmeestervoorsteldeom
goed te keurenen hij vindtdat er dus een
de contributieverhoging
conceptbegrotÍeg
bij had gemoeten.
Wij hebben- zoals gebruikelijkop de voorjaarsvergaderingen
echteralleen aangekondigdmet welke verhogingwe straksop de
najaarsvergadering
in septemberdenkente komen. J
Er lag nu dus geen voorstel.De goedkeuringvragenwij in september. Dan vindt de besluitvorming
plaats,hetgeenwij er overigens
ook in de vergaderstukken
duidelijkbij haddenvermeld.
Dhr. Van Vliet vraagt zich af. was er bij het laatsteaftredenvan drie
o
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toch iets aan de hand?
bondsbestuurders
Van der
dhrn. Klokgieters,
Het antwoordis: de drie bestuursleden,
Sandeen Jeuken,zijn vorig jaar om zeer legitiemeredenengestopt.
Die redenenzijn bekend'.ze zijn destijdsin de Nieuwsbriefvermeld
en ook bij hun afscheidgenoemd.Overigensheb ik destijdsvoor
er op
dhr. Van Vliet zelfs de notulenvan de bestuursvergaderingen
nagekekenen hem telefonischpassagesgeciteerddie gingen over
de redenenvan vertrekvan deze bestuursleden.We hebbendus
geen geheimen.
"Een is al weg, wie volgt?",zegt dhr. Van Vliet over het nieuwe
bestuur.
Ja, we raken helaasmensenkwijt.Zo zullener in elk bestuuraltijd
wisselingenzijn,al strevenook wij natuurlijknaar continuïteit.
Belangrijkis dat er iets gebeurtin het Limburgseschaken:beleidsplan,vernieuwingLimburgskampioenschap,
en anderezakenwaar
we aan werkenof gewerkthebbenzoals p.r.,sponsoring,de Nieuwsbrief,ledenwerving(vier nieuweclubs in een tijdsbestekvan een
jaar),jeugd,etc. Wij doen ons best, al hebbenwe in onze ijver
steekjeslaten vallen. lk garandeeru dat we ons beste beentjezullen
voorzettenvoor onze leden.
Dhr.Van Vliet eindigdezijn verhaalpositiefmet een pluimpjevoor
en de jeugd. lk wil ook positiefeindigen:op
ons Witte-vlekkenplan
30 mei jl. heeftdhr. Van Vliet me tijdensons gesprekeen suggestie
aan de hand gedaandie ik graagvan hem wil overnemen:het
opzettenvan regionalegespreksronden(vijf regio's)met afgevaarAllerleizakenkunnen
digde(n)van de clubsom te brainstormen.
daarinaan de orde komen.Zo kunnenbestuuren clubssamen
bouwenaan het nieuweLiSB-fiaar)plan.
Vriendelijkegroet,

VRLK1995,23 juni95.
DJC uit steinwas weer aan de beurtals gastheer.
Tijdenseen mooiezomeravondin juni, viel er in de B-groepeen
verrassingte bespeuren.Good old Wil Erkenswon van Henk
Marwa,toch geen slechteschaker!
door Sjaak
VerdervoldeedRob in de B-groepaan de veruvachting,
Dorval opzijte zetten.HUnesteldezich daarmeestevigeraan kop!
Helaaswaren Mike Meerts,PeterWelzenen Corsvan Vliet verhinderd.
fn de A-groepdeden zich eigenlijkgeen verrassingenvoor.
turbulentefase in een
Wel won RonnyWillen,na een aanvankelijk
vreemdeSiciliaan,van Myo Peric.En Myo was nog wel de bedwinger van Leo Armino,ex-kampioenvan Limburg!In deze partij,
maakteMyo in het middenspeleen fout, hetgeenhem een stuk
kosttezonder noemenswaardig
tegenspel.
Ronnystondduidelijkop winst,maarMyo bood behoorlijktegenstand.De partijwerd eerst beslistin het laatstekwartiertje,nota
bene in de tijdnoodfase,aangezienRonnyde moeilijkstewinstweg
zocht!
Jacq Lemairekon helaasniet aantredentegen Petervan Dinteren,
alias"de lange",wegensoogklachten(BeterschapJaq!).
Ondergetekendemoestaantredentegen Leo Arminoeï werd, in een
ganbitvariant
van het ltaliaans,langzaamdoch koelbloedig,terzijde
geschoven!De gambitpionzag ik niet meerterugen naar tegenspel
kon ik fluitenl
In het clublokanlvan DJC - nu overgenomendoor BickyHermans(u
weet wel van het Plenkhoes)- werden,in een gezelligsfeertje,met
drie vermakelijkeBelgen(foei Peter,zij spreke.nvan Limburgers!
redactie),nog enkele"biertjens"naar binnengewerkt"...

PeterDaemen.

Namens ÍleÍ ttSB-ó estuu r,
Fran k Clevers, voorzitter.
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VRLK1995,6e ronde26juni95.
Triestebalans,opnieuwdrie partijenniet gespeeld.
niet
In de B groep Mike Meertsopnieuwzonderkennisgeveing
aanwezigen Ricovan der Pol afgemeld.
In de A groepeen nog moeilijkergeval,Jac.Lemairein ziekenhuis
en PeterDaemen:"lkmoettegenJac, dus kom ik niet"met wat voor
een uitslagmoet die partijnu wordenvoorzien?
De modusvivendi,remise,riep ook al weer opmerkingenop?
Kennende spelersde reglementendan niet? De enigegoede
uitslagis dan 0-0. Wie vindt dat nou acceptabel?
Hoe het zij, in de A groep een beslissingwant Leo "schoffelde"
RonnyWillen eronder.Nou moetgezegd:"Ronnywas wel wat al te
optimistischmet zijn ver opgerukteDame.
Petervan Dinterenhield Myo Peric knap op remise- geen eerste
plaatsvoor "Caïssa"Myo dus! - en Willem Slagterhad remiseJacky
de eerstenederlaagkunnentoebrengen,als,jaals!
In de B groepeen eenzijdigverhaal.Na de "vergissing"remise
tegen Rico van der Pol in de eersteronde,stoomtRob Voncken
over allesen nog wat heen.
Betervoor hem was klass-A! Nu ging Wil Erkenseraan,al moet
gezegd,in een toreneindspelmet een pion minder,had er nog wel
eens een verrassingin kunnenzitten.
AntoineVonckenen Sjaak Dorval,hieldenelkaar in evenwichten in een heel leuke,spannendepartij,haaldeTheo Verstappen
opnieuween zege!
Deze avond bij GESSwas wel aan de venruachtingen
beantwoordend, maar niet wat er echt van verwachtwerd.
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VRLK 1995
,2fiuni95.
De slotavond,in meerderleiopzicht?
"stemmen"zijn aangehoord,zou men geneigd
Nadatverschillende
zijn het "VRLK bijltje"er maar bij neer te gooien en dat, tenrvijlde
drie
jongsteleden,
delegatie'ster Bondsvergadering
3 mei
vóór behoud
van dit instituutstemden.Maar dachtendie delegatie'svan Caissa,
DJC en GESS ook aan deze deelnemingen afloopvan dit "evenement". Want de slotavondwas - helaas- een uitnodigingom er
echt, definitiefmaar geen geld en mankrachtmeer in te investeren.
(S V CaissaGeleentrok voor deze voorrondenog fl 250,- uit!)
Er werden eigenlijkin de A-groepnog twee partijengespeeld.
Leo plaatstezich defintiefaan het hoofd van de groep - terechtop
grond van het vertoondespel - en Marcelplaatstezich nog door een
gave overwinningop Myo, die - na een uitstekend,hoopvolbegintoch niet helemaalwaar maaktewat met verwachtte.
Eigenlijkhetzelfdeals RonnyWillen,die men graageens in een
nederlandseeindronde(PKL) zag doorbreken(tenslottespeeldehij
voor twee Nederlandseverenigingen(DJC en Caissa).Peteren
Peterblevenvriendenonderalle omstandigheden,
ook als het om
y2-%.
64 velden$aat, u raadt de uitslag?|
Dat onze Limburgeruit Bree aan de andere kant van de Maas
remisekoningis geworden,bevreemdtu niet.
,ln de B-groepeen waar verhaal.Rob Vonckengedoodverfdwinnaar, ook winnaargeworden,en hoe! Wilde naar huis gaan. Anton
moesthem vertellendat er een prijswas voor de eerstedrie .... . Na
het in ontvangËtnemenvan de prijs is Rob toch nog maar "even"
gebleven??l!
Doorabsentievan Cors van Vliet (ziek),Mike Meertsen Rico van
der Pol,was er nauwelijksnog wat te spelen.Er zijn qr vier plaatsten
voor de finalete verdienenin de B-groep!

De redactie.
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PS
Met veel plezierheeft uw razende(waaromtoch dat voorvoegsel
razende,razenze dan allemaal?)reporter,dit stuk schaakgeschiedenisvastgelegd.
Of het de schakerijin de WestelijkeMijnstreekveel verder zal
helpen,is nog maarde vraag.Je zou toch zo zeggen'."Zdn kans om
eens in een tournooi,waar het echt ergens om gaat, eens tegen
bevriendeschakersuit bevriendeclubste spelen,laatje je toch niet
te vol, is de formule
ontgaan?"ls dat te naief,is de schaakkalender
of de tijd niet goed?
Reporterzou willen,dat de clubs dezevrageneens steldenin hun
besturenen met hun ledenaan tafel gaan (nee niet eten!)om deze.
zaken te bespreken!

PKL 1995
voorronden
WestelijkeMijnstreek
Uitslagen
A-Groep 11 Geleen Caissa
RonnyWillen - PeterDaemen
MarcelGraff - Jac Lemaire
Leo Armino- Wiflem Slagter
Myo Peric - Jack Thora
Petervan Dinterenbye

08106/95
rem
1-0
1-0
rem
1-0regl

A-Groep 12 Stein DJC
Petervan Dinteren- Leo Armino
Jack Thora - MarcelGraff
PeterDaemen- Myo Peric
Jac Lemaire- RonnyWillen
Willem Slagterbye

09/06/95
0-1
rem
0-1
rem
1-0regl

A-Groep 13 Geleen Caissa
Leo Armino- Myo Peric
MarcelGraff - Petervan Dinteren

15/06/95
0-1
rem

tE

RonnyWillen- JackThora
WillemSlagter- JacLemaire
PeterDaemenbye

rem
1-0
1-0regl

A-Groep 14 Stein DJC
MyoPeric- WillemSlagter
MarcelGraff- LeoArmino
JackThora- PeterDaemen
- RonnyWillen
Petervan Dinteren
Jac Lemairebye

16/06/95
1-0
0-1
rem
0-1 regl
1-0regl

A-Groep r5 Stein DJC
MyoPeric- RonnyWillen
PeterDaemen- LeoArmino
WillemSlagter- MarcelGraff
Jac Lemaire- Petervan Dinteren
JackThorabye

23l06/95
0-1
0-1
rem
0-1 regl
1-0regl

A-Groep 16 SittardGESS
LeoArmino- RonnyWillen
- MyoPeric
Peterván Dinteren
WillemSlagter- JackThora
JackLemaire- PeterDaemen
- MarcelGraffbye
A-Groep rT GeleenCaï'ssa
JackThora- LeoArmino
Myo Peric:*i/arcelGraff
RonnyWillen- WillemSlagter
PeterDaemen- Petervan Dinteren
JackLemaireafgemeld

26/06/95
1-0
rem
rem
0-1 regl
1-0regl
27r06t95
rem
0-1
1-0
rem
0-1 reg$

B-Groep 11 Geleen Caissa
Cors van Vliet - SjaakDorval
Theo Verstappen- Henk Manva
ToineVoncken- Mike Meerts
Rob Voncken- Rico van der Pol
PeterWelzen - Wil Erkens

08/06/95
1-0
0-1
rem
rem
rem

B-Groep 16 SittardGESS
RobVoncken- Wil Erkens
ToineVoncken- SjaakDorval
Ricovander Pol- CorsvanVliet
HenkManva- MikeMeerts
- PeterWelzen
TheoVerstappen

26/06/95
1-0
rem
0-1 regl
1-0regl
1-0

B-Groep 12 Stein DJC
Henk Marwa- Corsvan Vliet
Wil Erkens- ToineVoncken
Ricovan der Pol - PeterWelzen
SjaakDorval- Theo Verstappen
Mike Meerts- Rob Voncken

09106/95
0-1
0-1
rem
1-0
0-1regl

B-Groep r7 GeleenCaïssa
- RobVoncken
HenkManrva
CorsvanVliet- TheoVerstaPpen
PeterWelzen- ToineVoncken
Ricovander Pol- Wil Erkens
SjaakDorval- MikeMeerts

27t06/,95
1-0
0-1 regl
1-0regl
1-0
1-0regl

B-Groep 13 Geleen Caïssa
Corsvan Vliet - Rob Voncken
Toine Voncken- Henk Manva
PeterWelzen - Sjaak Dorval
Mike Meerts- Ricovan der Pol
Theo Verstappen- Wil Erkens

15/06/95
0-1
rem
rem
rem
0-1

B-Groep 14 Stein DJC
Rob Voncken- Toine Voncken
Wil Erkens- Cors van Vliet
Rico van der Pol - Sjaak Dorval
Henk Marwa - PeterWelzen
Mike Meerts- Theo Verstappen

16/06/95
1-0
rem
0-1
1-0
0-1

B-Groep r5 Stein DJC
Sjaak Dorval- Rob Voncken
Cors van Vliet - ToineVoncken
Wil Erkens- Henk Marwa
Theo Verstappen- Rico van der Pol
PeterWelzen - Mike Meerts

23/06/95
0-1
rem
1-0
1-0
rem

L3

(on)sportief?!
of toernooizich aandient,
Naarmatehet eindevan een competitie
ook de spanningtoe. Vooral tijdens de
neemt vanzelfsprekend
willenbij een aantal
fasevanwereldkampioenschappen
beslissende
spefers - vanwegede z\Naredrukdie rustop hun schouders- nogal
eens de Stoppendoorslaan.Het gevolghiervanis, dat beidekemphanenelkaarvóoren na de wedstrijdgeenhandjemeergevenof dat
ze elkaar beloerenachter dikke spiegelendebrilleglazen.Toch
incidenten
gebeurener ook op ons niveau(LiSB)somsvervelende
die de schoonheidvan het schakenontsieren.Deze schoonheid
die het spelbiedtdoorde
komt vooraltot uitingin de mogelijkheid
te verslaan.
louteren alleenop grondvan denkkracht
tegenstander
lage
tafelsof
Zeuren over.rdepartij(lk stondbeter),klagenoverte
het vertonenvan onsportiefgedragvindengelukkigweinig navolging. Latenwe met zijn allen proberendergelijkoptredenook het
komendeseizoenweerte vermijden.
ï
O.N. Sportief
(in verbandmet mogelijkerepresailleswenst de auteur anoniemte
blijven)

)
Voorronden
PKLGroep-B
[{I'{95

Interpolisverzekeringen

Shinea light

Ranglijstnade zevende
ronde.
271061e5
l{r Lnr Naan

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7 RobVoncken
4 HenkFlarwa
I CorsvanVliet
2 SjaakDorval
3 TheoVerstappen
5 ïoine Voncken
10 l,lil Erkens
9 Peterl'Ielzen
I Ricovander pol
6 }like Meerts

rating
1730
1580
1780
1500
1350
L620
1500
1500
1553
1500

Voorronden
PKLÀ-groept{l'l95

punten ill.P. S.B. ap

5.5
4.5
4.0
4.0
4. 0
3. 0
3.0
3.0
2.5
1.5

2 6, 0
25.5
27,0
25.0
22,5
2 6, 0
25.5
22,5
23.5
2L5

18.00
L 4. 7 5
14.75
IL25
10.25
12.00
10.75
7.50
9, 7 5
9.00

Interpolisverzekeringen

Ranglijst na de zevende
ronde.
271061e5

Nr Lnr Naam

I
2
3
4
5
6
7
8
9

5 LeoÀrnino
3 l'[arcelGraff
1 Ronny
lÍillen
B JackThora
7 I'|yoPeric
I PetervanDinteren
2 PeterDaemen
6 willernSlagter
4 JacLenaire

Gimme,gimme shelter,zong Mick Jaggertoen het pijpenstelen
18ejuniop de Draf-en
begonte regenenop die nu al legendarische
uitvoering
Met dezeweergaloze
renbaan(Wildhorses)in Landgraaf.
de
72.000
(Time
one)
niet
alleen
for
no
waits
wist de oude rocker
maarzelfsde weergodente bezweren.
aanwezigen
waren ook nu weer een
Zoals bij elk groot (schaak)evenement
(waaronder
Wim B.)aanwezig.
aantalCaïssianen
Deze Gaïssianenhaddenvoorafgaandaan het optredenvan de
Rolling Stones met het vriendenteam(helaas zonder Pascal)
van de Vaalse
meegedaanaan het altijdgezelligeVatertagturnier
jaar
geenlangduridat
er
dit
Fianchetto.
Ondanks
Schaakvereniging
ge onderhandelingen
nodig waren over de ruilvoetvan koude
jarengoed
werder net als in de voorafgaande
schotelen rookworst
geschaaktdoorde 4 godenzonen.
Metop de borden1 Um4 respectievelijkMarcel,Rob,Jeroenen Erik,bereikteCaïssaeen eervolle
door
4e plaats.Saillantdetail hierbijis dat DJZ (in topbezetting)
uitgeschakeld.
Helaasblekende BrandCaïssavoorde kruisfinales
Belgiëraus Raerente
Boys aus Aachenen de Deutsch-sprachigen
sterk voor ons. Wij warenechtermeermét onze gedachtenbij de
Stonesdan bij het schaken
De uitslagen,
voorronde:

rating
2000
1880
1950
1800
1850
1800
1750
1800
1800

2g

punten
5.5
4.5
4.5
4.0
4.0
3.5
3.5
3.0
1.5

23,5
25.A
2 4, 5
26,0
25.0
25.0
25,0
26.0
20,5

ap
17,75
1 3. 0 0
12.75
13.00
13.75
9,75
7. 7 5
7.50
7.00

CaïssaCaïssaCaïssaCaïssaCaïssaCaïssaCaïssa-

ll Vaals
Fianchetto
KasteelSimpelveld
DJZ lVl'argraten
MSVMaastricht
St. Jozefll Aachen(D)
Horn(D)
Raeren(B)

3%-%
3 -1
2%-1%
3%-%
3 -1
2 -2
2 -2

t,

Wij eindigdenals 2e van de 8 in de voorrondeen toen werd het....
moeilijk!!l

3o

\

)

De strijd om de eerstevier plaatsen:
Caïssa- Brand(?) % - 3% (halvefinale)
Caïssa- Raeren
1 - 3 (omde 3el4eplaats)
In de finalewistBrandte winnenvan Herve(Belgische
Voerstreek).
De persoonlijke
scores.
Marcel:
Rob .
Jeroen:
Erik:

7 uit I
6Yzuit I
6 uit I
1Tzuit 9

Uw razende reporter uit het verre Vaats (bil Lemiers) en uit
het nog verder weg gelegen Landgraaf (btj strijthagen),

Jeroen'Wild Horse"van Kaam.

u!!
Ideet u het aL?
De beste slager van( oud-)Geleen is Math.America!
Aan de Pastoor vonckenstraat vindt u Mathieu
!

s.vlEDEstEllfsl
-EUË..]S
RU BBER RECYCLI NG

Ccbergerweg
45 6219PE Moosrricht(Hollond) p.o. box 437 6200 AK M o o s i r i c h r
(Hollond)
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Geleení995- í996
RoostervanSV Caï'ssa
do 24 aug
do 31 aug
do7 sept
do 14 sept
do 21 sept
za 24 sept
do 28 sept
do 5 okt
do 12 okt
do 19 okt
zo 22 okt
do 26 okt
do 2 nov
do 9 nov
do 16 nov
zo 19 nov
do 23 nov
do 30 nov
doTdec
do 14 dec
zo 17 dec
ad zt dec
(vr 22 dec
do 28 dec
do 4 jan
zo 7 1an
d o 1 1j a n
do 18jan
do 25 jan
do 1 febr
zo 4 febr
do 8 febr
do 15febr

MarcelFrenken
doorde clubkampioen,
Simultaan
ronde1 (lC,11)
tnternecompetitie,
lC r2
lC 13
lC 14
$-tallenGeleenOpen
Internationaal
Teamtournooi
lC r5
lC ro
lC r7
r1
Snelschaken,
11
ExternecomPetitie,
r1
Rapidschaak,
lC r8
lC r9
lCr10
12
Externecompetitie,
lC 111
l Cr 1 2
beker,voorrondes
Knock-Out
lC113
r3
Externecompetitie,
lC 114
VSMSchaaknacht)
wedstrijd
of vriendschappelijke
Simultaan
*Gel""n

open, 11
ExterËecompetitie,14
GeleenOpen,12
GeleenOpen,13
GeleenOpen,14
GeleenOpen,r5
Externecompetitie,r5
GeleenOpen,16
GeleenOpen,r7
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uit: Passarit,
clubbladvanTegelsesV oktober'g3.
K}TUPPEL ER OP LOS ! !
Deze nleuwe rubrr-ek Ls net name bedoeld voor de schakers,
die
zich in de openrng l./ergaloppeerd hebben en aI materÍaa1
hebben
In rle neeste gevallen
ingeleverd.
is de notivatie
om er dan
van te iraken tot
ncg rets
het nurpunt
gedaard.
De ervaringen
van onclerqetekende net ogenschijnrijk
verloren
sterlingen,
die
net gedurtd spel toch nog te houden zí1n, zi jn talri jk. Het j.s
r
l
a
n
er nog eens goed voor te gaan zitten,
:aak luist
omdat:
a. je bererd bent risico,s
te nemen in een toch aI slechte steiling;
b. er .raak en;-ge nonchalance
sluipt
i n het spel
van de
. | -o d o n c t : n r l o r .

;.
C.

een foutje
snei rs genaakt, vooral
act.t-ef spel een materiaal-achterstand

in

de tijdnoodfase;
kan cornpenseren,.

van belang
Het is ur-ternate
in een verloren.
gewaande steJ-J.ing
af te gaan en risico,s
op je inturtre
te durven nemen. Vaak
rekenen dan geen zín;
heeft
laat
dat de tegenstander
maar in
diens trld
doen. Deze strildwi-jze
zal- misschien
in het begin
nog qeen vruchten
at\rerpen,
naar het is in ieder
geval
beter
dan je zomaar te laten
afsl,achten.
Zie het maar ars een nieuwe
u:-tdáging
de beste
on steeds
zetten
te
vinden.
Àl-s le
een
tegenstander
treft,
cire nret
tegen een dergelijke
psychologiscne oorloqsvoerrng
Kan, zar het je waarschijnlijk
lukken toch
nog de rernrsehaven t--e berej-ken.
Het bevredigende
gevoel
na een
'rechtschaak
potle
rs zelfs
nog qroter
dan na een vlotte
overwlnrtn(1 .

zeL al een pion gewoonen en ]teeft
nu een
op de lle
Wit heeft
De ze|- 24. ..,
e-pion.
De6 ligt
voor de heJ.$ evenals het
vrije
verdubbelen
te
op te
plan
om de torens
en de a- en !-pion
Dh6 en valt
speelde
hier
echter,
Zwart
verrassend
spelen.
op f4 en h2 aan. De pionnen kunnen worden
de pionnen
hiermee
maar na Da6
gedekt
25. Dd2 TfdB 26. Ld4 Txcl
door
27 . Kxcl,
plotseling
actief
ên wit
zwart
zeer
is
van aanvall-er
staat
geworden.
verdediger
ging als volgt verder:
De partij
25.
26.
27.

Td3 Dxfd
Td7 Lg5
Tcdl
Lhi'

28.
29.
30.
lI.
32.
i-1.
14.
I5 .

TxbT Tfds
1'bd'7 TxclT
TxdT Dxh2
Dxf5 Dg1*
Kc2 Dc1'
Del
Xbl
Tb7 Dc5
DctT Dc,'l '

l('.
J'/.
18.
lo.

Kc:2
F.bJ
Ke-l
Kb'l

I)elDc4'
Daír*
I)c--l.

40.
4I .
4?.

KaJ
Kbl
Kc2

[)a(;'
L)c4 +
1'f I

4].
^i4.

D r 14
t)b,t

L)ct,
Id8

d=r-uK-haudren=

','corDee.Ld on een en ander te verduidel
Het eerste
i jken
stamt
,knuppelen,
1988, toen het werkwoord
urt
nog aan het schaakDe partij
tarqon noest worien toegevoegd.
werd gespeej-d tussen
\./An À-r): (net
liinssen
carl
wit ) en ondergetekende.
we komen
errn na de 21e .:et van wit
í Tcl ) - zie diaqram.

met de vri jpion
te gaan 1o_ r. _ p. \ r . _ d i r e c t
pen hoopt
wit
nu dat
de dreiging
e6 bem!Lar___"!,a_r!__!eeft
isaI
eeuwig
ilissend
beret-l-t.
lchaak

J51ar'!-!<an remise
b_egU5!__Xf_e__t, wit
Iater
te
claimen
wedstrijd
TSV-Àrx
dq_elcte__geleC.s!I.

lre -tijdnoocl
is
Àch. de koning
eens kijken
of

rq
J.

., Jr r. )t .

,.h.t'
l/uJ.

!,(, .

Lci4

;r'r ! I

4'7 .
48,

f)bír
Lc.l

Dc 4'+
Td2tr-

i

4

Dit
is
voor
misschien
een vreemde plaats
g7
naar
niet
wiI
alleen
zwart
Qe Ioper.
dekken.
maar ook de diagonaal
c1-h6 onder

.

't
claimen.
maar doet
vergeet
enkele
zetten
(qezien
de stand
in
de
was remise voor wit vol-

voorbij_@
staat
niet
zo veilig
op c2,
we op winst
kunnen spelen.

Er dreigt
mat op dl.
De_-ytitte
dame is ovelÈ_elast
q q a r _ _é é n v e l d .
trri-!

-g-ecÍ!-he-t-pl---1-Q----

Au

l- I

en

heeft

nog

llet 2e partijvoorbeelci
is van veel- recenter
datum. Deze partij
wercl qesilltd
nedio
1992 in het
kader van de voorronde
voor
het Perscjonl r jk Kampioenschap van L i m b u r g 1 e k L a s s e .
Jos Rievers
(ttenJo) zat achter de witte
stukken,
ondergetekende moest het met cie zwarte doen.

Beter is Kg1. Pxc3' maar wit blijft
doorvfuggeren.
de ti jdcontrole

D i t r s d e s t e l l ; ; 1 r ; n a w i t , : ; . ) . f , ez . e L í p d ' ) .
Zwart heeft
'l f-'iorrnen rnoeten inl-everen en r-lanr llomt rle
kwaliteit
noq bij.
Íri; heeft echter gezien dat na 2.6. .., Txc6
27.
D x c 6 D f l ! w i t g ' - - , r l w o n r ; e rwn o r c l t k o r t
te rokeren
en na h5_h4 de
h-liln
open konrt. wit moet uiterst
nauwkeurig te ,"ix-quun
en
een heleboel
ti jrl investeren
o n - .a r l e
varianten
cloor te reke-

non

De partij
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

gjng

;rls volgt

."rerder:

kan .het

l.xg3
f>:93 Pxg3Kgl Pxfl
Kxf i Txh2
ïc2
Txfl

1f .
48.
49.
50.
5l .

Kf'/
Tf4
b5 l.eí-.
Tdri Kel,
Kei:,
TdrTc5 lidó

;.

rï^^-

paard

/s

niet

nenen

adz i jde
op stiaffe

enrqe conpensatre
bi.ecit zwart
De i-pion
naar is dit voLdoende voor remise?

L,-l':

-\
5.1.

Tcl6-

Rtr.

TAE.

!.cl

55. b6+ Kb7 56. Td7+ Kb8 57.
tl 59. Kel f2* remise

F Ê
) J .

F

;:('. TÍ5

Pe'Z e4
0-O h4
Dd5 hxgJ
De5+ f6
Dxg3+ Lg5
Dxfl gxf3
Pfs+ Kg6
Pg3 Pf4
a4 Ph3+
Khl bxa4
Txa4 Lf4
Td4 Le5
Td3 Pg5
b4 Pe4!
Wit

42.
1i.
44.
4-a.
46.

ook na

Tc7 f4

58.

c6

/

Tc.i

í-1

Íf1*

ÁQ

r-í.

tr o

Tl-r?

Tc

60.

Kel

Í3

Á1

lifl

'Fci

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Kf2 Tca
Kg3 Kd8
Td7* I(*B
Td5 Kc7
Tf5 Tb3
Tf 7+ 11gg
Txf3 Txb5

Knf
Tr-5
?

ron

I q.ê

\

laten
vechtlust
dosis
een flinke
Heb je
ook i-n een partij
en de notatie
om in de pen te klimnen
zíen,
schroom dan niêt
Een
af te geven.
aan eén van de redactieleden
van die parti-j
als er geregeld
voortbestaan
kan immers alleen
nieuwe rubriek
wordt aangeleverd.
van het schaakfront
materiaa]
Geert

Hovens
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