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Jaargang7 r nummer14 - 17augustus
OPA
bedenken,
Een"kop",een "eyeliner"of een "eyecatcher"
dat is in de
modernejournalistiek
een opgavevanjewelste.
krantenlezer,
zal u daarallesvan kunnenvertellen!
De regelmatige
Maarmoetdat danookzo nodigal in ons clubblad?
Nou, neen, het moet niet, maar dit artikeltjezou zoveel"koppen"
kunnenhebben,dat scribentdezes,toch even in een denkpauze
zat. Een momentvan overwegen.De navolgendekoppenzouden
gepasthebben,allemaal
!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

"Eindelijk
in stadscentrum
van Geleen",
GrootSchaakspel
"GrootSchaakspel,
verrijkingGeleencity!",
"GeleenHeeftHet,nu ook GrootSchaakspel!",
"Na 15 jaren, sukses voor aanhouder,Groot Schaakspel
gerealiseerd
in GefeenCentrum",
"Schaaksportpromotie in centrum Geleen door Groot
Schaakspel!",
"S.V. CaïssaGeleen,beloonddoor gemeentebestuur
van
Geleen,metGrootSchaakspel!"
en
"Ja hoor,hij (heUzij
is
er
eindelijk!".
)

En, omdat7 een mooi (en ook in de Hebreeuwse
historieheilig)
getafis, stoppenwe hiermetmogelijke
koppen.
MaarwaaromdanOPA?
Een wethouder- AlbertVeenendaal- die "zag"dat met betrekkefijk
beperktemiddelenhet Geleensestadscentrum
er een fijneattractie
bij kon krijgenmiddelsdit Groot Schaakspel,nou die wethouder
werd - preciesop de openingsdatum,
zaterdag22 luli 1995- grootvadervan zijneerstekleinkind!OPAdus!!

3

gaat terug tot
van dit Groot Schaakspel,
De geschiedenis
begin 80-er jaren. Toen was GeleensbekendsteDame - Bertha
En in die dagen,wandelde
voorsportzaken.
Paulissen- wethouder
onze voorzitteral (metdeze Dameuiteraard)door Geleensstadscentrum!Om te kijkenzogezegd,waarkan dit GrootSchaakspelhet
bestewordengesitueerd.
Onze voorzitterhad - voor deze zaak - te maken met 2
en met vijf (!) Collegesvan B & W! Namen?De
burgemeesters
Elsenburgen Hans Lurvink.De wethouders
Tom
burgemeesters
JohanKuijpers,
Jan Nelissenen
JohanVriesema,
BerthaPaulissen,
AlbertVeenendaal.
En nu is het danzover!B & W van GeleenvroegS.V.Caïssa
Geleen,het beheervan dit schaakspelop zich te nemenen dat
werd toegezegd. Geen sinecureoverigens,want er moetentoch
maar steedstwee Caïssianen(of ook Fortunezen?)aanwezigzijn
van 12.04tot 17.00uurwanneer- voorlopig
op zaterdagmiddagen
"in bedrijfis.
het schaakspel
De openingsdagwas overigensgeslaagdte noemen.Niet
alleendat steedspubliekaanwezigwas, meestalkijkers,maarook
de zusterverenigingen
uit de WestelijkeMijnstreek- D.J.C. en
waren "lijvelijk" aanwezig middels voorzittersYnze
GESS
Mengerinken Wil Meys.Fortuna,verhinderddoorvakantie's,had
'schriftelijk
suksesgewenst,maar ook het Bondsbestuur
was êr,
middelsvice-voorzitter
WillyWijsenlEn de Persl
f n neiïubliek kon ook nog genietenvan goedspel (2 x 15
minutenpartijen)van Jacq Renet (wel 7 x. Limburgskampioen),
John Córvers(Openkampioenvan Geleen),Ynzel$engerink(heel
sterke bondsspeler)en Frans Hanssen (voormalig Geleens
kampioen).
Vooralde partijRenet- Mengerinkwas bloedstollend
in
een prachtig(tijd)eindspelbeslistin het voordeelvan Ynze!Toch
nog zes burgerswaagdende gok van het publieksspelen
slaagden!
^\

zelve,was sober,maarin stijl!De
De openingsplechtigheid
de witteKoningaande
overhandigde
AlbertVeenendaal,
wethouder
voorzittervan de S.V. CaïssaGeleen.Daarmedesymbolischhet
stukin handenleggendvan "de manvan de Geleense
belangrijkste
schaakgemeenschaP"!
aan
werk uitbesteedde
Dat hij daarmedeeen stuk(promotie)
wat
leren
zal
de Geleenseschakers,is volkomenduidelijk!De tijd
er van maakt!Een uitdagingis het vande schaakgemeenschap
promotie
moeteen doorlopende
Dit GrootSchaakspel
zelfsprekend.
van onzesportworden!
De redactie

An(n)alYse.
Met zo'nomkaderdennetjemeer
tekeer.
gaatmenNeerlandstalig
"n"
surPrise
Want zo'nsimPele
slechtsvan analYse.
verwijderd
tijd,
Verklaartin de allerkortste
ennetjemeer?een lekkeremeidl
De AnnaLiesevan"omde hoek".
onderzoek.
Datwordtdusvrouwelijk
een lettertjemeer?
SchoonNederlands,
naar"feminalesfeer"!
De schaakweg
Viktor Coruan,
,a
ó

O Leeftijd ett lengte llroren
geen probleem bij het schuiuen
uan de schaakstukken.
Foto : E RI{INDO ARI,{I\tO
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Celeen opent eerste
rerrr,enschaakbord
Eindelijk, na vijftien
GELEEN
ziet Cor van Vliet
iaar aandt'tngt,'n,
u"n schaakvereniging CaÏssa Geieen zijn droom waar worden, een
Ievensjroot schaakbord in de winkelstraat van Geleen. ,,Nooit verwacht en toch gekregen," besloot
Sethouder A. Veenendaalzijn oPeninqsspeech oP zaterdagmiddag'
#aít"à de kunststof schaakstukken
lVerden aangerukt.
Idàittard wordt iedere veertien daderÍ op zaterdag geschaakt oP een
Ge6ord van losse vinyltegels.Het'vasleenseschaaktrordis het eerste
te'- bord in Zuid-Limburg. Iedere
zàterdag kan er onder begeleiding
van ledá van een schaakclub uit de
Vfestelijke Mijnstreek worden geschaakt. Bij evenementenzoals de
midzomer-koopnacht wordt het
$èhaakbord ook ingezet'
De schaakstukken worden gedurendb de week opgeslagenin het m?91zijn van het buurman warenhuis
V&O. De genreenteGeleen heeft de
kosten vaá 2.500 gulden voor het
4anleggen van de vaste zwart-witte
tbgelJèn de kunststof stukken betaála. Op korte termijn zullen er
ook bankles om het schaakbord
worden geplaatst.
Het is dé bedoeling dat winkelend
publiek zelf kan schaken. ,,Het is
èen goede promotie van de schaakspoft, " aldus zevenvoudigex-Limburgs schaakkamPioenJack Renet
(39Jvan schaakverenigingGess uit
Sittard. ,,Veel mensen denken nog
stêeds dat je heel intelligent moet
zijn om te kunnen schaken," vertelt
voorzitter van de Steinse schaakcl u b De J uis t e C o mb i n a ti e , Yn s e
Mengerink. ,,Schakenis juist voor

iedereen.Je moet je concentrerenen
je plan uitvoeren."
,,We moeten eerst bekijken ^of-dit
bij het publiek," a.ldus
id."
e th ouder. ,,D e Gel eensedamd e w"rtttlaat
vereniging heeft al belangstelling
eetoonï im ook een dergelijk bord
áan te leggen. Mocht dit een succes
ziin. danrÈan er eventueel een'dambórd bijkomen."
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lnfo over ons Clubblad.
In het eerste halflaar van seizoen 199511996,verschijntons
clubbladop onderstaande
data. Inleverenkopij,steedsuiterlijkop
de daaraanvoorafgaande
donderdag.
Op de clubavonddus bij één
van de redacteuren.
Vroegerinleverenis natuurlijkbeter, u kunt
zich voorstellen
dat er voorbereidingen
moetenwordengetroffenen
dan is "watmeert[d" nooitweg.
Kopij liefst aangeleverdop diskette(wordperfect5.1 (DoS), s.2
(Windows)of 6.0 (Windows)/ Word0.0 (Windows)- bestanden)
en
partUmateriaal
liefstop diskettevia Fritz2af Fritz3,of zelfsChessBase 3.0 of 4.0 voorDos of chessBase4.0 voorwindows.
Heeft u géén computeren/of software(spreekuit kompjoeteren
schuine sÍreep of zaftweer),dan is getypte kopij ook welkom.
Geschreventekstenlieverniet!Wist u dat onzevoorzitterzelfsvia
een eenvoudigeDOS 5.0 - editor (mini-tekstverwerker)
zln kopU
aanlevertm.b.v.een XT zonderharddisk?Ook Corsis niet aan het
computertijdperk
ontsnapt.ledereenbij voorbaathartelijkdank.
Scribenten
kunnenzichbij onzeclubgewoon,metartikel,meldenbij
de redactie!De redactiebestaat(nogsteeds)uit de heren(!)Jeroen
van Kaam, CorsvanVlieten Rob(voorzijnvriendenRobbie)Zink.
Met zoveelmogelijkvrijwilligemedewerkers
wordtons clubbladnou
juist interessant.ondenuerpen?schaken natuurlijk,maar affe
onderwerpenkunnen,wel probeertu steedsiets van of voor onze
clubte verwerken.Het blad is dus v66ru, maarnog meer d66rul
Dus,verschijningèdata
clubblad:
Augustus 17 en 31,
September 14 en 24,
Oktober
12,
November 2, 16 en 30
December 14 en 28.
De redactie.
I
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I 995,eenImpressÍe.
Jaarvergadering
Donderdagavond
29 junijl.,20.00uur,plaatsCafév.d.Wall,ons
clublokaal.In een bloedhetezaal, opendede voozitteren venryelkomdeiedereen(hij had eensandersmoetendoenl)70o/o
Van alle
ledenwas aanwezig,
zo oreerdeonze"baas".
Na zijnopeningswoord,
boodhij de aanwezigen
een consumptie
jaar
getrouwd
aan, vanwegehet feit dat hij al wel 12Tz
was, dezer
dagen.
Namensde ledenhierbij(na het vergaderingsapplaus)
nog maar
eens de felicitatie's,
ook voor erelidDoorke(dat is zijn echtgenote
voorwie dat nou nognietweet).
Na deze zaak, kwamende interne"problemen"ter sprake.
Daaronder
de financiëlezakenen de opleidingvanjeugdschakers.
proberenietsaan teambuilding
RemcoBoksen WernerRamakers,
te doenmetde jeugd.Misschien
zit daarwel eenopeningin?!
Hierna kwam (ook-sic)Theo Castenmilleraanbod met een
rijkelijkprijzenaanbod
voor o.a. Jacq Lemaire,MarcelFrenkenen
(de heer!)Teun Beks.Een heervan stand,die AntonBeks,erelid
en 65 jaar, waarvoorook hij nog een rondjeaanbood(volgens
Andréwarende vierkantjes
tochop!).
Vragen werdengesteldo.a. door Ad v.d. Berg en Cor van
Yzendoorn,met name over de kontributieen de voorgestelde
verhogingdaarvan.Corwas het er nietmeeeens,hij had (geloofik)
ook nietveel op met de Bond.Voor Caïssa,ja!, de Bondkon hem
niksschelen,hij wildenieteensbondslidzijn,eigenlijk.De voorzitter
stelt dat schakennog steedseen goedkopesportis (in vergelijking
met anderesportendus)en vraagt,gefetop onzebegrotingspositie
met een onvoldoende
dekkingmet gewonemiddelen,de verhoging
toch maar goed te keuren.Na neuzen tellen, was toch (bijna)
iedereenhet ermeeeens!(Volgzame
schapen,die Caïssianen!)
De voorzitterkondigtook nog zijn aftredenvolgend jaar aan
(Boe,boe,boe!!)
De kaskontrokekommissie
wordtnieuwbenoemd- Jan Guffens
-.
blijften Adriev.d.Bergkompleteert
I '-.

f'J

gesproken(extern).
Voortswordtnogoverde teamsamenstelling
Twee stemmenvallen oP; Adrie wil geen "gedonder"meer zoals
vorig seizoenen Klaaswil uit zijn vierde,geenspelersmeeraf te
staan.Hij wil metzijn"OldBoys"kampioenworden.De vergadering
Klaasdaarin!
ondersteunt
JacqLemairevindtdat er meeraandachtvoorde Play-offsmoet
(ha,ha, ha!) Hijwenstook
komen,het systeemis nietbevredigend
meerspanningin de internekompetitiel
Alle aftreders(bestuur)worden herbenoemd(ze aanvaarden
"het" ook nog!) en daarnakomt het slotwoorderuit.Van de voorDaarinaandachtvooronzeLotto(Teundoethet nog
zitternatuurlijk.
een jaartje!)en Ledenwerf Leden.Zo zie je maardat je een "hete
avond"ook nog positiefkuntbeëindigen.
En ......na afloopis er noggeschaakt!l
Jan Guffens.
(A) Naschriftvan de redactie.
Wat hebbenwe toch een "hoop"goeieschrijversin Caïssa.En als
de leden zelt niet goed schrijven,helpende echtgenote'sBij de
bekendn.l. ene
redactiezijn tenminstetwee van die echtgenote's
Wat te denken
Lia en ene Jo. Hebbenwe dus geendames-leden?
!
van een "schrijversclubje"!
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Inbrn ation aalJeu gdtourn ooi
Limburg.

Hoogendoorn 06-07-08en O9juli 1995,Maastricht.
sterkste
Eenloffelijkinitiatief,
dit tournooi.
Een pluim voor de organisatoren,
schaker
Van onze sportredactie
MAASTRICHT - Joost Hoogendoorn heeft het Internationale Jeugdtoernooi Limgehouden
in
burg,
MaasDenksportcentrum
geschretricht, op zijn naam
ven. De achttienjarige Velpenaar versloeg in de zevende en laatste ronde Patrick
Driessens uit Voerendaal,
Naaste concurÍent en Marc
Huberty (Luxemburg), die
op de tweede plaats eindigde, kwam in de slotronde
niet verder dan remise tegen
Van Nieuwenborg.
Het Internationale Jeugdtoernooi Limburg is een
nieuw jaarlijks terugkerend
georganiseerd
evenement
door de verenigingen VSM
(Maastricht), DJC (Stein) en
BSV (Blerick). Tijdens de
eerste editie verschenen 43
deelnemers achter de borden. Tot en met de vijfde
ronde leek het erop dat Marc
Huberty met de eindzege
aan de haai zou gaan. Een
nederlaag van de Luxemburger tegen Hoogendoorn
in de zesderonde zaterdagavond bracht de spanning heIemaal terug.
Beste Limburger werd Alwin van Nieuwenborg. Behalve dat de schaker uit Tegelen gisteren in de laatste
partij Huberty met remise
van de eerste plaats afhield.
legde hij met vijf punten uit
zeven wedstrijden beslag op
een knappe derde plaats.
.1
Eindstand: Joost H0ogendoorn
iVelD)6
puntenurt zevenweCsiÍriden.
2 lvlaÍcHubertv
{Luxemburgl
Roobol(Barend5 5, 3 Martren
recht)5 puntenen 32,5wedstriidgunten.4
Alwinvan Nieuwenboío
rleqelen)
5-285, 5
VincentDeegensiArnheml-F28. 6 Frank
Wuts (Panningen)
5-25,5. 7 MauricePeek
(Margraten)
(Voe5-23,5.8. Patrick
onessens
rendaal)
4,5-33,9 MichielADeln(Maaslncht)
4,5-28,5, l0
Dennis Kerslens (Cuyk)
4,5-26,5.

B.S.V.,D.J.C.enVSM..
Deze drie clubs uit Blerick,Stein en
Maastricht,bewijzenmet dit invitatietournooionze fieugd)schaaksport
een
geweldige
dienst.

43 Deelnemers
uit 4 landen!
België,Luxemburgên Duitsland,respectievelijk
4, 2 en 4 deelnemers,
dat
is samen10,circa25o/o
van hettotaal.
En dan ook nog 4 "dames",dat is met
1Ao/o
zelfsbovenmatig?
!
In Maastricht"staan"de dames dan
ook nog hun "mannetje"al zit er nog
geen tournooiwinnaar
in deze categorie.
De sfeeronderde deelnemers
is goed,
zo niet perfect.Al wordende jeugdige
coryfeeënwel begeleiddoor tropische
temperaturen,wat ongewoon voor
Limburgse
toestanden
aan de Maas.

Een prachttest-casevoor de Limburgse
krakersafs Patrick,Martijn,
Mauriceen Alwin.Ze moeteneraan!Knuppelen
zou menin Tegelên
zeggen!
Verrassingen
ziiner ook,maarde sfeerblijftuitstekend,
kan ook niet
andersin zo n speelaccomodatie
als het Denksport-Centrum
aan de
Maas.
De computermetbediening(Belgischdezekeer)is er natuurlijkook
(wat zou een schaaktournooizonder computerzrjn vanOaágde
dag?),een jeugdigewedstrijdleider
(goed gekozendoor de àrganisatie!)en een begripvolle
Antoinedie natuurlijk
overalhet oog in
heeft.
Ja, ditjaar Maastricht,
vorgendjaarstein en dan Blerick.
Onsbestuurwaste gastop de warmezaterdag8 juli in Maastricht.
Meteentweemansdelegatie,
snuifdenwe organisatie
en sfeerop!
Steldenook vast dat er een enqueteformulier
was. Deelnemers
kunnendus door een paar gerichtevragen,organisatoren
helpen
voorde toekomst.
Afs dit flinkeresponsoplevert,zouhet een goedegedachtezijn,de
resultaten
daarvante publiceren,
kunneriandereorganisatoren
daar
ook iets mee. Voortswordt êen tournooiboek
geáaakt, compleet
met diskettevan alle partijen.En dat voor f 15, - Wij zouden
zeggen,clubs,schafdit zaal<1e
aan!
Mooimateriaal
voorweiniggeld!
De redactÍe.

En over gastgezinnen niets dan
goeds.......
De Nederlandsedeelnemerskomen
van "overal".Van Delfgauwtot Hengelo en van Limburgtot NoordHolland.
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VRLK.
Juistnu het onderwerp(VoorRondeLimburgsKampioenschap)
zo
omstredenis, eens een terugblik.En wel op het jaar 1980,toen
onzevoorzitter
in de B-groepmeespeelde
van 12 meitot 30 juni.
Wat een deelnemers,
wat een partijen,wat een namen!
En ...vandeT partijen
welkevanVlietspeelde,T(!)
maale4!
Slechtseenmaal,de laatste,als toetjezogezegd,
d4.
Datwarennogschaak-vecht-tijden,
zo'n 15jaar geleden!
In de eerstepartu(HansMoonen- Corsvan Vliet),een typische
Koningsaanval
waarbijzwart lang denkt alles onder kontrolete
kunnenhouden.
Na 18... Kf,/ is de volgende
stelling
ontstaan:
ziediagramlinks.

Nadat wit zich zwart op de damevleugelpositioneelvan het lijf
houdt,versterktwit zijn h-lijnop termijn.Na 30 Th1 ziet het er dan
zo uit: zie diagramrechts.
Er dreigtnu stukverlies
op h8 na 31 hxg6+.Wat moetzwarldoen?
30....De8!?31.Tb1Dd732.Dh1cS?33.dxc5pxcS34.Lxpc5TxLcS?
35,hxg6+!Kf8 36.bxa4d5 37.Df1xa4 38.Kf2!Dc6 39.pc4 hxg6
40.TxTh8+LxThB41.Dh3 Lg7 42.Tb6t!Hier geeft zwart op. De
zwartedameheeftgeen goedevelden,er dreigtop meerplaatsen
stukverlies
en de pionop eGsneuvelt.
O'?

,1-,)

In de tweedepartij(Corsvan Vliet - A. F. Kuypers),meldtvan
Vfiet zich voor een revanche.In een door zwarl verkeerdbehandeldejachtvariant,
behaaltvan Vlieteen stuken een "paar"tempi.
Na 18...Ld7??
is volgendestellingontstaan.
zie diagramlinks.
Wit neemtop f6 de pion,maaroverzietgeheeldat 19 LhS+direktuit
is wegens19 ... Ke7 gevolgddoor 20 DlÍ6+ met Torenwinst!Een
typischgeval van blindheid,maar onze voorzitterkomt wel eens
vakergoedte staan(meermateriaalof beterepositie)en gaat dan
knoeien.Na afruilstukkenen langeen korterochade,ontstaatna
27 c5 de volgendestelling:zie diagramrechts.

In plaats van zijn loper veilig te stellen (enige remisekansis
tenminsteeen Torenen het stuk op het bord houden),gaat zwart
27....e4?28.Tf7! (natuurlijk,
de zwarte
, met zijn e-pionmarcheren??
King gependl28. ...e3???29.Td1(en dan is het helemaaluit
wegensverliesvan het stuk op d7! Een cadeau?Je zou het bijna
-r
zeggen!
. *
De derdepartijis danCors.vanVliet- J. Neutelings.
Opening?e4l Maarnu een echteSpanjaard,
een afpilvariant.(kent
u hem?)Na afruilvan Damesen 2 stukken(nietongebruikelijk
in de
afruilvariant),
ontstaatna dertienzettende vofgendestelling:
zie diagramlinksop de volgendepagina.
Een positioneelgewonnenstandvoor wit, maarhoe het varkentje
wassen?

4/','
r-{

\ \rJ l

)

Wel, wit ruiltTorensen PaardtegenTorensen loperen krijgtdan
(metdubbelpion
zwart!),daarde klassieke213op de Damevleugel
naasteen vrijpionin het centrumof op de Koningsvleugell
Eenpuur
theoretische
winstvoering
derhalve.Van Vliet deed het uitstekend
en de eindstandis de stellingvan het rechterdiagram,
toen zwart
opgaf.
- CorsvanVliet.
De vierdezittingbrachtdan L. Hagedoorn
Opnieuwe4, maarin dezepartijmoestvanVliet"meer"brengen.
De ltaliaankwamop het bordmetLc4.
Na afruilvantweelichtestukken,ontstaatna 15 zettenhet volgende
moois.zie diagramlinks.

í1 ..,*-\: *
L.\-

\
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Zwart speelt 15...Df8! en maaktzich sterk voor kontroleover de
(halfopen)f-lijn.En wit komt daadwerkelijk
in de verdrukkinqdoor
eropin te gaan!16.h4Df6! 17.D94Taf8 18.1e3ThgS19Thát95!!
Zie diagramrechts(op vorige pagina)2O.h5?Df7 21.0-0-g pf6!
22.De2 94! 23.Th2Pxh5 24.Tdh1Pf4l 25.Dí1 Lg5! 26.Pqt, zie
diagramlinks.26. ...d5!!(witis in tijdnoodmeteen (gezonde)
pion
minder, zwarl gaat natuurlijk
compliceren
en...breken!)
2T.Kb1
(uit die vervelend dreigende
penningl)27. ...d4!
| 28.1d2c5!
29.93 Ph3! 30.LxLgS TxLgS
(onderdruk en grote
31.TxPh3??
tijdnood, ziet Hagedoorn geen
andere direkte mogelijkheiden
geeft kwaliteit!) 31. ...gxTh3
32.Txh3h5! 33.De2Dg6 34.Dd2
TfgS 35.Ka2 KcO 36.Kb3 b6
37.Ka3&l 38.De1cxd3 en hier
valtde vlagvan Hagedoorn
voorzijnveertigste!
MaarvolgensBartjehad H.tochverloren!
(vervolgvandit artikelin volgendnummer!)
De redactie
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Met Caissa naar Phifidor-Genk
Thuisbliivers

hebben meestal ongefijk,

ook nu weer !

van opperhoofcl Cors
Tí-en Caissianen onder leiditg
rogen naar Genk . Aanvankelijk 4u _gebrul\"1ijke
,
onáekerheden ! Iíie gaat er mee ? I'/ie ri j dt
Is Klaas voJdoende hersteld
welles ...
. nietes ...?!
v a n z í j n k n Í e o p e r a t i e ? C o r s b 1 - ij f t k a l m , b e h e e r s t
zíchfbáar de situatie
, zíet Rob met vol-le l'fagen
en qeef t dan het startsein . .
cle hoek om draaien
A c l r i v i n d t d a t m e n h e t s p o o r w e g st a t i o n i n G en k z o L i
moeten doortrekken en verbinden met het station
Adri
in Beek ! I,íaarom, begri j p ik niet , tê nzí j
a
n
d
e
r
m
a
al
wel vaker naar Genk wil . Johan toont
muzikale tal.enten . Leuke liedju"
, Johan
zíjn rijke
De ontspannen sfeer
teks ten
meÉ echÉ inspirerende
rvekt de indruk dat het schaken bij zaak is .
l-aat duidec.q. wedstrijdleider
DeGenkse voorzítter
lij k bfij ken dat hij Caissa egn warm hart toedraagt .
direct
Dat voel- j
I zo van wij Limburgse schakers
o n d e r m e k á"a r . D i e B e l g e n e n i n h e t b i j z o n d e r d í e
Genkse schakers zíjn aárdig" lui . Je hebt dadelijk
jammer vinden van
het gevoel clat ze het nog altijd
wat in 1-830gebeurde . GeCane zaken nemen geen keer.

geluíden te produook ondefinieerbare
voor zítter
Onze Duitse
v
e
r
r
a
adden.
ceren die een Duits accent
I
voorbii
s
u
e
m
a
a
r
t
d
i
" !
\
,
í
a
s
vrienden schrokken : "
rr Fehler
D
a
n
k
e
.
.
.
r
J
e
n
k
e
n
,
Iemand hoorcle ik harop
waff

!

De Caissa-buit was mager : 2 heJ-e en 2 halve flessel
r o d e w i j n , m a a r d e 1 ó f w a s o m g e k e e f, l e v e n r e d i g
. Teun had gelukkig nog urat
aan het resultaat
Belgische frankskes gespaard zodat ook Cors de
laalste Duitse klinkérs- kon doorspoelen . De thuísmochten , voor straf
bfijvers
, dit plezíerl'-g
scháakevenement niet meemaken !
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*ï+rr
MÁN

in
van onze samenhorigheid schakelt lij
Als bewij
" tswoord cladelijk over op een taal die cloet
zíjn welÉo
trui*oeden clat hij in het bíjzonder onze Duitse vrienclen uit Ubach Palenberg rechtsreeks wil begroeten o
Per slot van rekenittg faat het nu om c1eEuregío!
gedachte r vêrbroedering
c. q . af scheidswoord in het
Ook de pri j t,ri treikit,g
Duits !' Onáe Duitse vrienden reageerden tiberhaupt
niet . Tot overmaat van ramp voor hen begon onze
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Genk:overJorgo, wijn en blunders
(ik dus) met een stel ouwe lui op
28 juli jl. ging ondergetekende
stap.Ons doelwas de CityPub in Genk:SV Philidorom precieste
zijn. De winnaarsdie avond zoudeneen fles wijn krijgen(zoals
gebruikelijk
aldus insiderJ. Vriesema).Bij Philidoraangekomen
werd mij vertelddat ik het mochtopnementegenhet jeugdtalentje
van de club, JorgoVanheesgenaamd.Prima:ik zou dat 9-jarige
(!!!)manneke
wel eensde les leren.Hiervolgtonzepartij:
Wit:JorgoVanhees(PhilidorGenk),
Zwart'.PaulLaudy(SV CaïssaGeleen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

e4
Pf3
Lo4
0-0
c3
b4
Lb2
h3

15.

e5
PcG
h6
LcS
Dfo
Lb6
d6

16.

17.
18.
19.
lk was nietechtblijmetde ontstanestellingen,
van de kleineJorgoeens
om de gedachtengang
flinkdoorde warte schoppen
speeldeik ...

Lxh3!!
gxh3 Dg6+
l<h2 Dxe4
Pa3
Op dat momentleekmij d3 voorwit beter,maar
Pa3zou laterveelsterkerblijkente zijn.
Df4+
Kh1 Pf6
g5
d4
Ld3 94? Zie diagramop de volgendepagina.l.p.v.94
had ik ook e4 kunnenspelenen wit doet dan
natuurlijkTe1. De partij was dan een stuk
geworden,
interessanter
maarjaik koosvoor94.

19.

'1

2o'
2 1.

hxg4 Pxg4 Schaakmatop h2 wordt alleenvoorkomendoor
het witte paardop f3, dat tevensveld h4 dekt'
Een paard dat ik met geen mogelijkheidzou
kunnenwegkrijgen.
Pbs 0-0-0 Ongetwijfeldniet de sterkstezet die ik had
kunnendoen:Tg8was denkik sterker.
L c 1 Df6
a6
a4
Van deze partij had ik onderhandal lichte
a5
hoofdpijngekregen,maar na de volgendevan
mijwerdik pas echtziek.Metdezeblundergeef
ik de winst(ende fleswijn!)uit handen!
n5???Zie diagramrechtsboven.
Lg5 De6
Vanaf hier heb ik niet meer genoteerd(Jorgo
LxdS
ongetwijfeldwel) en na nog wat gebluft en
*r, geblunderd
te hebben,verloorik de partijin een
' verderniet zo'ninteressant
eindspel.

Na dezeafgangkon ik dus naarhuismeteen nul op pk, maargeen
gaf geenwijnaahjongetjesvan
fles wijn.Een troost:de organisatie
negen,ook al haddenze eerlijkgewonnen.
Paul Laudy.
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PeterBollen(PhilidorGenk)
Wit: SjaakDorval(SVCaïssa),zrnart'.
1.e4 e5 2.Pf3dO3.d4exd44.Pxd4c5? 5.Pf3Le7 6.Pc3b6 7.Lc4
van PaulLaudy:
LeG8.Pd5h6 9.0-0PfO10.Te10-0 (Kommentaar
"Zo had ik het dus nooi gespeeld!!!")11.a3 Pc6 12.LbSPe5
13.Pxe7+DxeT14.h3a6 15.Lf1(Paul:"Subtiel!")
TadS?16.Lxa6
d5? 17.PxeSdxe418.Pc6!, ziediagram.
1 8 . . . . .D c 7( 1 8. . . .T x d l 1 9 P x e T +
KhB 20 Txdl gaat dus echt niet,
nu wintwit er nog een kwaliteitbij)
19.Pxd8TxdS2A.De2Lf1 21.Le3
en zwart gaf op, 1-0. Er móet brj
deze partij nog bijverteldworden,
dat na de 3e, 7e en 8e zet er
steedseen nieuweklokbijgehaald
moest worden, omdat ze het
gewoonwegniet deden!!! Goed
voorde concentratie!
!I
Wit: Dhr.F. Téti (PhilidorGenk),zwart:RobbieZink(SV Caïssa)
1e4e6
2.
d5
d4
3.
exdS exdS De ruilvariant,daarmeevermijdtwit het hele
scalavan geslotenspelen!
4.
Ld3 Pf6
5.
LgS Le7
6.
Pc3 hG De loperwordt"befragt"!
LxfO Lxfo Wit doet er beteraan om 7. Lh4 te spelenen
7.
zodoendede spanningwat langerte handhaven.Nu heeftzwarthet loperpaarbovendien.
8.
De2+
Dustoch!Speeltwit op dameruil?
8.
Le6 Eenconcessie,want zwartpent zichzelíl
9.
0-0-0?
Een nieuwezet in deze variant?Wie zal het
zeggen?Tochhad ik metwit 9 Lf5gespeeld!
9.
Wit wil nu natuurlijkop de koningsvleugel
aanvallen
d.m.v.een pionnenstrormÍoop.

Zwart zal oP de damevleugelactief moeten
worden.
c5!l Zie diagram.Een bijzonderaktievezel, dreigt
al simpel11 ... 04 met
bijvoorbeeld
lopenrinst. De hoofdgedachte
achter dit "pionoffer"is om de
loperdiagonalennaar de witte
koningop het juistemomentoPen
te krijgen,dat kan alleenmet een
flexibelcentrum.
Komtde zwarteaanvaleerderdan
de witte?
Of toch niet??
In ieder geval heeft zwart met
veroverd!
deze10...c5het initiatief
met
bingol
...
13
LgS
Pxd4
Pxd4
11. Dd2? Pc6 Dreigt12
12. dxc5 Da5 Za, de arvartestukkenstaannu bijnagoed!
P b 4 ! !Eenstukoffermeteen pointe:
13. a3
14 axb4Da1+15 Pb1en L of Db2+en mat!
Zwart dreigtnu 14 ... Lxc3 15 Dxc3 Pa2+ met
of
damewinst,
14 ... Lxc315 bxc3Pa2+16 KblPxc3+(16 Kb2
c4) metvoordeel!
13
PeSziet er ook heel goed uit, er dreigt
Pxf3 en 15 LgS, maar
damewinstna 14
met 14 Kb1 lost wit deze dreigingeenvoudigweg op.
1 4 . Pbs P{dg+
1 5 . Dxd3 TacS
Txb5 wordt
1 6 . Kb1 Txc5 Oit gaat omdat 17 b4 do.or17
pion
gqpend
eqkan
de dame
b4 is
weerlegd,
nietslaan!
1 7 . Pfd4 Db6 Nu dreigde 18 b4 wel omdat het paard nog
eensverdedigdstaatop b5.
1 8 . Pc3 TcA Er dreigdevervelendeen "gabel"19 Pa4 met
kwaliteitswinstvoorwit!
:Q
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19

20.

20.
2 1.
22.
23.

Pb3 TfcB Wit kan nietgoedop d5 nemen:20 Pxd5?LxdS
21 Dxd5 Txc2 22 Td2 Txd2 23 Dxd2 Dxb3 (23
PxdZ??Dxb2matl).
van
Op dit momentdreigtzwartde verdediging
wit op te blazenmet20 ... Lxc321 bxc3Txc322
De?Txc223 Dxc?Txe224l{xc2.
Fout!Wit gaatvrijwilligin een indirectepenning
Ka2
staan(Le6!ll)
d4 de
a4 gevolgddoor 22
Om na 21
a5
helemaalte sloPen!
verdediging
plan!
Volgens
Tb1 a4t
Pd2 d4! Oeil Die had wit even gemistl23 PxeA?Lxc4+
voorwit en 23 Pce4Tc3+ is ook
is dameverlies
kassa!
Ka1 dxc3 En opgegeven.Zie diagram.Wit verliesteen
stuk: 24 bxc3 Lxc3+ 25 Dxc3
Dxb1+ 26 Pxbl TxcS27 Pxc3 en
Txc3.Een aardigePartUl
Uw razende rePorter vanuit de
City Pub in het verre Genk (bij
Waterschei),
Robbie Zink.

UitsIagen dri e-Ianden -treffen,
oftewelde Philidor-Memorial:
Mommens
(Philidor
Genk)- lsmetBourovic
(Ubach-palenberg,lM)
0- 1
JacqLemaire(Caïssa)- JohanKocur(philidorGenk)
Tz-Tz
- peterDaemeniCiriigr)
MarcelWinkels(Ubach-Palenberg)
1-0
F. Téti(Philidor
Genk)- RobbieZink(Caïssa)
0-1
- stefansegers(philidorGenk)
R. Krug(ubach-Palenberg)
1-0
cors vanvliet (caïssa)- T. schmertzer
(ubach-paleberg)
Tz-Yz
J. de Rijck(PhilidorGenk)- KtaasHottander
(Caïssa)
1-0
Teul Beks(Caïssa)- P. Hutmacher
(Ubach-palenberg)
0- 1
- J. segers(phitdoiGenk)
H. Hesselman
(ubach-Palenberg)
0- 1
(Caïssa)
Oorval
Peter
(phitidor
Boilen
Genk)
1-0
ljaat
- JohanVriesema(caïssa) 1 - 0
FritsGunkelman
(ubach-Palenberg)
J. olaerts(Philidor
Genk)- H. Raub(ubach-patenberg)
0- 1
- HugoDagtinckx
M. Awouters(ubach-Palenberg)
pniiioorGenk) 1 - 0
Adrievan de Ber_g
(caïssa)- Fortunato
conté (philidorGenk)
0-1
JorgoVanhees(Phifidor
Genk)- pautLaudy(Caïssa)
1-0
Als we de laatste3 bordennietmeetellen,
danwordtde uitslag:
Ubach-Palenberg O%
CaïssaGeleen
3
Philidor
Genk
2%
PS: de heren Bourovic,Winkelsen Schmeltzerspelen in de Duitse
pQerliga,danweetu ongeveerhoesterkubach-palenberg
is!
plefan Segers is 13 jaar en Belgisch-Limburgs
jeugd-kampioen
in z;in
leftijdsklasse.
JorgoVanheestenslotieis pasg jaár en Ëst wel eentalenti
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Schaakherinneringen
de KerkraadsSchaakvereniging
het
Ook dit jaar weerorganiseerde
genoemd
naaren ter ere van de waarschijnAlex VinkenTournooi,
Limburgse
schaker.
lijkmarkantste
in de mijnzolangzijngezondheid
hettoeliet.
Hijwerkteondergronds
Hij was 22 (!) keer kampioenvan Limburgen behoordetot de subtop in schakendNederland.
een
Als theoreticusontwikkeldehij het Alex-Vinken-systeem,
tamelijkgeslotenopbouwvan wit, thans verouderden niet meer
gespeeldin tournooien.
Vrij vroeg werd hij door Duitseclubs,tegen betafing,ingelijfd.Hij
en wel bij
verscheenslechtsin zijn nadagenin de LiSB-competitie
- aan heteerstebordin de
SchaakVereniging
M.S.V.- Maastrichtse
promotieklasse.
De laatstejarenvan zijn levenwas hij lid van de Kerkraadse
Schaak
warener echternietmeer.
Vereniging.
De scherpteen concentratie
Terechtwil de K.S.V.Alex,als oud inwonervan Kerkrade,eren.
Als clubheeftK.S.V.echternooitietsaan hemgehad.
clubswaste groot.
Hetverschilin nivometde Duitseconcurrerende
In de jarenzeventigspeeldeik bij K.S.V.eerstebordpromotieklasse
partij,metwit Alexals tegenstrever.
en had,in navolgende
Wit: JacqLemaire,zwart.AlexVinken.
1.c4e5 2.Pc3dO3 93 f5 4.L92PcO5.e3 Pf66.d3 Le7 7.Pge2O-O
8.0-0 Le6 9.Pd5Tb8 1O.Ld2e4 11.Pef4Lf7 12.Lc3Pe5 13.Pxf6+
Lxf6 14.dxe4Lxc4,zie diagramlinksbovenop de volgendepagina.
15.exÍS Lxfl 16.LdS+ KhB 17.Pe6! De7 18.PxfBTxfS 19.Kxfl co
20.1e6d5 21.a3b6 22.Tc1TdB23.Lxe5Lxe524.Txc6d4 25.exd4
Lxd426.Dc2LcS27.b4Ld628.Tc8!Df829.Txd8DxdS30.Dc8DxcS
31.LxcB Kg8 32.Ke2 Kf8 33.Ke3 a5 34.f41 axb4 35.axb4 Lxb4
36.LaGKe7 37.94KfO38.Ke4hO39.h4Lc3 40.95+hxgS41.fxgS+
Ke7,zie diagramrechtsboven
op de volgendepagina.42.f6+?gxf6
43.96KfB44.Kf5Kg7en tot remisebesloten.
J\
['

Nogeen partijuit de "oudedoos".
melddeik
23 iaargeleden??)
Begin 1972(kuntu zich voorstellen,
moestK.S.V.lll naar
mij als lid van K.S.V.Voor de clubkompetitie
..........
CorsvanVliet.
speeldeik vooruittegen
Steinen,als invaller,
Meerdantwintigjaar geledengingdat zo:
Wit: CorsvanVliet,zwart:JacqLemaire.
1.e4 c52.f4d6 3.Pf3Pc64.Lc4e6 5.a3a66.0-0Le77.d3Dc7Lc3
PfO 9.P95!0-0 10.Pd2Ld7 11.Pdf3TadS 12.Ph4!Lc8 13.f5d5
14.La2exfS 15.exd5Pxd5! 16.Pxf5PfG 17.Pxf/?Trt7 18.Pxe7+
l<xí720.195Lfs 21.LxfOgxf6 22.Dh5+Lg6 23.D95!
PxeT 19.Lxf-1+
TdO24.Tad1Kg725.D93DdTl26.h4Tds 27.c4Ths 28.Td2?
Zie diagram.28...Pfs! 29.Dh3?
Dd4+ 3O.Ttf2Txh4 31.Df3 DeS!
32.Dxb7+ Kh6! 33.Tfe2 Dd4+
34.Tf2Pg3l!en 0-1!
JacqLemaire. ï
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