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Van de redaktie
De redaktie wenst alle lezers een gelukkig Nieuwjaar.
De schaaklessen door
Frenken en Rien Seip.

Marcel

Onze lang verwachte lessencyclus ging
eindelijk van start maar met enige
hobbels. De eerste les stonden we
geruime tijd in donker en kou voor de
gesloten deur van het Plenkhoes. In de
ons nog resterende tijd werden o.l.v.
Marcel enkele opgaven gemaakt uit
stap 4 van het onvolprezen schaakopleiding-systeem. In de tweede les
behandelde Rien enkele praktische
aspecten uit het eindspel, direct
toepasbare stof, die nog niet iedereen
onder de knie lijkt te hebben.

Hier ziet u Rien in actie aan het demonstratiebord bij het bouwen van een
zogenaamd bruggetje.
Het programma van de volgende lessen zal worden aangekondigd op het
publicatiebord.
Van Sjaak Dorval ontvingen we deze keer niet alleen een tekeningetje maar
ook een rijmende boodschap, een gedicht over een serieus onderwerp.
Waar zou Sjaak de volgende keer mee komen? Een clublied? Een
aanstelling tot permanent creatief medewerker van het clubblad ligt in het
verschiet. De LiSB maakt in hun periodiek al ruim gebruik van Sjaak’s
bijdragen. We kunnen binnenkort misschien wel zeggen dat zijn carriére in
ons blaadje is gestart.
Als bijzonder onderwerp deze keer de klacht over het niet opkomen voor
wedstrijden, in- en extern. Enkele schrijvers laten hier hun licht over
schijnen. U wordt uitgenodigd om te reageren op deze stellingnames.
In deze uitgave vindt u niet de bijzondere partij van Rien tegen Jan Fleuren
van PION uit Groesbeek omdat deze uitgebreid en (met 7 diagrammen) in
Dagblad de Limburger is gepubliceerd op woensdag 24 december. Deze

e

2 jaargang no.3

3

januari 2004

partij die door Rien uiteindelijk werd gewonnen na bijna 6 uur schaken
bracht ons eerste team het eerste matchpunt in deze competitie.

Nieuwe leden:
Victor Franco , Düsseldorferstrasse 48, D 44143 Dortmund, BRD,
Fabian Brockmann, Lange Reihe 27, D 44143 Dortmund, BRD,
Robbie Mocsnik, Europaplein 42 4H, B 3630 Maasmechelen, België
M.K.H. Simon, roepnaam Martin, Limbrichterweg 48, 6135 GH Sittard,
Eli Serbu, Kasionastrasse 21, D 52066 Aachen BRD.

en adreswijzigingen:
Werner Ramakers: nieuw emailadres wramaker@xs4all.nl
André Bouchoms. Het nieuwe adres wordt Sterstraat 12 6161 TM Geleen.
Frans Willems, nieuw adres Eloystraat 40, 6166 XR Geleen

Di- v.m. Grevenbicht
Wo-v.m.Spekholzerheide
Do- v.m. Spaubeek
n.m. Schinveld
Vr- Bloemenmarkt
Lindenheuvel
( gehele dag)
Za- Markt Geleen
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Oproep Penningmeester
Geachte leden,
Wil iedereen die de contributie voor het seizoen 2003/2004 nog niet heeft
betaald dat svp zo snel mogelijk doen.
De contributie bedraagt voor oud-Caissa leden € 60, - en voor oud-Fortuna
leden € 40, -.
Het bedrag kan worden overgemaakt op bankrek.nr. : 1705.94.947 t.n.v.
Schaakvereniging Geleen o.v.v. uw naam.
Bij voorbaat dank.
Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2004.
Marcel Frenken
Penningmeester SV Geleen
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Geleen 1 behaalt eerste punt van het seizoen
PION Groesbeek 2050 - Geleen
1. L.de Ruijter
2. Leo Wijnhoven
3. W. Molenkamp
4. Theo Wijnhoven
5. J. Fleuren
6. Pieter Thissen
7. Olav Schoonenberg
8. W.M. Veenstra

2207
2148
2138
2090
2077
1918
1931
1890

-

Marcel Frenken
Benjamin Nachbar
Fabian Brockmann
Paul Geuss
Rien Seip
Victor Franco
Jurgen Fuhs
Ron van Dinteren

1950

4 -4

2027
1978

½ -½
½ -½
1 -0
0 -1
0 -1
½ -½
½ -½
1 -0

1905
2001
1840

Zaterdag 13 december speelde Geleen 1 haar vierde wedstrijd in de klasse
3H van de KNSB. In Groesbeek was Pion de tegenstander, op papier de
sterkste tegenstander in deze klasse. Evenals Geleen was Pion het seizoen
slecht begonnen. Zij hadden 1 punt, wij hadden nog geen enkel punt.
Met het behaalde gelijkspel kan Geleen 1 heel tevreden zijn. De hele
wedstrijd keken wij tegen een achterstand aan. Ron verloor kansloos vanuit
de opening en Benjamin en Marcel waren tevreden met remise tegen
sterke tegenstanders.
Fabian speelde op bord 3 zijn eerste wedstrijd in dienst van Geleen. In de
opening stond hij beter maar in het middenspel werd hij volgens Paul
Geuss volledig overspeeld en verloor kansloos. Op bord 4 hadden we een
meevaller. Paul Geuss weigerde in een remisestelling een remise en won
na een fout van zijn tegenstander zijn partij door een mooie matcombinatie
te hebben ingebouwd.
Op bord 7 had Jurgen in de opening een pion kunnen winnen maar overzag
dat. Daarna kwam hij langzaam slechter te staan. Zijn tegenstander kwam
echter in tijdnood en bood remise aan. Uiteraard accepteerde Jurgen de
remise. Victor ruilde in de opening een paard + loper voor toren + pion. Zijn
stelling zag niet zo veel belovend uit maar toch kreeg hij goed spel. Volgens
eigen zeggen had hij de partij moeten winnen maar had hij een verkeerde
zet gespeeld. Zijn tegenstander ging nu niet mat maar kwam beter te staan.
Zijn tegenstander bood in tijdnood remise aan wat Victor accepteerde.
Als laatste speelde Rien op bord 5. De tussenstand was 3-4 Voor Pion en
Rien moest winnen. Rien speelde een uitstekende partij en stond
gewonnen. Hij moest alleen uitkijken dat hij zich niet eeuwig schaak liet
zetten. Na bijna 6 uur spelen won Rien en behaalde Geleen 1 haar eerste
matchpunt.
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Na in de vorige 3 ronden geen geluk te hebben gehad, hadden we dat in
deze ronde wel. Zaterdag 31 januari 2004 spelen we in Nijmegen tegen de
koploper, UVS.
Marcel Frenken

e

2 jaargang no.3

7

januari 2004

Arx 1 – SV Geleen 2 3½ - 4½!
Een nipte overwinning voor Geleen 2 in Arcen, zelfs misschien wel iets
fortuinlijk! Bij een stand van 2 - 4 in ons voordeel leek de buit binnen maar
Frans Hanssen aan bord 3 ging onnauwkeurig spelen evenals Hub Kusters
aan bord 8. Goede stellingen gingen in korte tijd teloor. Ondanks de ruime
voorsprong op dat moment, was de vraag wie van beiden het broodnodige
halve puntje zou scoren om de ontmoeting te winnen. Ruime tijd was er
echt onzekerheid over de definitieve afloop.
Onzekerheid was er al ’s morgens bij het vertrek: Ronnie Willen aan bord 1
was ziek. Een vervanger was niet beschikbaar. Dan maar met zeven man
afgereisd in de hoop dat Ronnie alsnog in Arcen zou verschijnen. Helaas
ging de partij tegen J.Beeker zonder spelen verloren, maar Dick Rutgers
aan bord 2 versloeg in de recordtempo van één uur de nummer twee van
Arx, R. Knelissen. Robbie Mocsnik en Martin Simon remiseerden ook vrij
snel. Tot 16.00 uur bleef de stand gelijk. Met consequent spel zette Jack
Lemaire aan bord 5 zijn tegenstrever onverbiddelijk mat en Mathias
Schlösser aan bord 6 vond dit een goed voorbeeld. Het werd dus 2 – 4, met
schijnbaar een makkelijke overwinning in het verschiet.
Terwijl Frans Hanssen zet na zet de nederlaag zag naderen en Hub
Kusters in feite weinig of geen ontsnappingszetten meer had kon Hub’s
tegenstrever niet verbloemen dat hij de voortzetting die tot winst moest
leiden bijster was. Hub bood remise en zonder zijn teamleider te
raadplegen ging W. Raemaekers akkoord met het bod, tot grote opluchting
van het Geleense team, want enkele zetten later plofte Frans zijn koning
languit op het bord: mat was onvermijdelijk geworden.
Al of niet een fortuinlijke overwinning? Het tikkeltje geluk dat we misten
tegen Gess 2 in de vorige ronde werd nu gecompenseerd!
De uitslagen:
1. J Beeker – Ronnie Willen
2. R.Knelissen – Dick Rutgers
3. H.Peters – Frans Hanssen
4. P.Schoeber – Martin Simon
5. K.Gieteling – Jack Lemaire
6. N.Kode – Mathias Schlösser
7.J.Rheiter – Robbie Mocsnik
8. W.Raemaekers – Hub Kusters

1–0r
0–1
1–0
½-½
0–1
0–1
½-½
½ -½

Verslaggever: Jack Lemaire
e
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Ook Fianchetto 2 stopt Geleen 3 niet af
SV Geleen 3 - Fianchetto 2

5-3

1 Rob Zink – R. Spijkers
2 Robert Welters – P. Roose
3 Albert Stoelhorst – G. Seile
4 Sjef Gerits – H. Kerres
5 Wim Stevens – A. Stiekiewiecz
6 Peter List – E. Jezernik
7 Paul Knibbeler – J. Tollkuhn
8 Pim du Chatinier - J. Hermans

1-0
0-1
1-0
1-0
½-½
1-0
0-1
½ -½

Na de ruime 6½-1½ in en tegen Schaesberg 2 kregen we nu te maken met
het tweede team van Vaals. Omdat Eduard Evers wegens een plotselinge
griepaanval niet kon spelen, viel voorzitter Peter List bij ons team in. Omdat
e
Henk Marwa in het 2 team moest aantreden, werd Pim Stevens geleend
e
uit het 4 team.
Rob had na een uur reeds gewonnen: geen tegenstander! Het betrof een
jeugdspeler van ongeveer 12 jaar die door zijn moeder gebracht zou
e
worden. Geen GPS-systeem? Dat is al de 2 keer, afgelopen seizoen tegen
Schaesberg 4 gebeurde dat ook al eens.
Peter wist na een grote afruil in het eindspel een loper te winnen: 2-0 (2:25
uur)
Albert volgde dat goede voorbeeld door met behulp van zijn e-pion een
volle toren buit te maken: 3-0 (1:35 uur)
Pim (Stevens) had een gelijke stelling en ging met remise accoord: 3½-½
(2:30 uur)
De andere Pim (du Chatinier) had een pion meer in een eindspel, maar kon
dat voordeel niet omzetten in winst, remise dus: 4-1 (3:00 uur)
Paul had een stuk tegen 2 pionnen, maar zijn koning stond niet veilig.
Daarna ging er een kwaliteit verloren en toen zijn tegenstander met de
dame binnenkwam ging het ondanks hevige tijdnood (bij zijn tegenstander)
helaas mat: 4-2 (3:45 uur)
Sjef had in het middenspel veel minder tijd maar wist desondanks een volle
ste
toren te winnen door een dubbelaanval met een loper. De 40 zet werd
met 5 seconden gehaald en toen won Sjef heel gemakkelijk door op mat te
spelen: 5-2 (4:00 uur)
Robert won in de opening 2 pionnen maar moest even daarna een loper
inleveren. Het eindspel (toren+6 pionnen tegen toren, loper en 4 pionnen)
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kon hij nog lang verdedigen, maar uiteindelijk ging hij door zijn vlag in de
toegevoegde tijd: 5-3 (5:30 uur)
Wederom een zege, de volgende tegenstander is De Juiste Zet 2 op 14
december in Noorbeek.
Uw razende reporter uit het verre Geleen (bij Krawinkel),
Robbie van Zinkenburg

List,P - Jerzernik,E [D43]
Geleen 3-Fianchetto 2, 23.11.2003

[Rob Zink]

1.c2-c4 c7-c6 2.¤b1–c3 d7-d5 3.d2-d4 e7-e6 4.¤g1–f3 ¤g8-f6 5.¥c1–g5 ¥f8-e7
6.c4xd5 c6xd5 7.g2-g3 a7-a6 8.¥g5-f4 0–0 9.¥f1–g2 ¤b8-c6 10.0–0 h7-h6
11.¦a1–c1 ¥e7-d6 12.£d1–d2 ¥d6xf4 13.£d2xf4 £d8-b6 14.b2-b3 ¥c8-d7 15.¤c3-a4
£b6-b4 16.¦c1–c2 ¤f6-e4 17.¤a4-c5 ¤e4xc5 18.¦c2xc5 ¦a8-c8 19.¦f1–c1 a6-a5
20.£f4-e3 b7-b6 21.¦c5-c3 ¤c6-e7 22.¦c3-c7 ¥d7-c6 23.¦c7xc8 ¦f8xc8 24.¤f3-e5
¥c6-b7 25.¦c1xc8+ ¥b7xc8 26.£e3-c1 £b4xd4 27.¤e5-c6
Zie diagram
¤e7xc6 [27...£d4-f6 28.¤c6xe7+ £f6xe7
29.£c1xc8+ en wit wint een loper; 27...£d4-c5
28.£c1xc5
b6xc5
29.¤c6xe7+
¢g8-f8
30.¤e7xc8 en wit wint zelfs twee stukken]
28.£c1xc6 £d4-d1+?? kost een vol stuk
[28...£d4-c5 29.£c6-e8+ £c5-f8 (29...¢g8-h7

30.£e8xf7 £c5-c1+ 31.¥g2-f1 e6-e5 32.¢g1–g2
¥c8-h3+ 33.¢g2xh3 £c1xf1+ 34.¢h3-h4 £f1xe2

35.£f7xd5 g7-g5+ 36.¢h4-h3) 30.£e8-c6 £f8-d8 en zwart blijft een bauer

(frans) voor] 29.¥g2-f1 en de zwarte loper gaat verloren: La6? Da8+ en Dxa6
1–0

Seile,G - Stoelhorst,A [C45]
Geleen 3-Fianchetto 2, 23.11.2003

[Rob Zink]

1.e2-e4 e7-e5 2.¤g1–f3 ¤b8-c6 3.d2-d4 e5xd4 4.¤f3xd4 d7-d5 5.¤d4xc6 b7xc6
6.¤b1–c3 ¤g8-f6 7.¥c1–g5 ¥f8-e7 8.¥g5xf6 ¥e7xf6 9.¤c3-a4 Wit gaat nu zijn
paard aan de rand parkeren, niet zo'n sterk plan! Zwart wint by the way een
pion 0–0 10.¥f1–e2 d5xe4. 11.c2-c3 Om de loperdiagonaal wat in te perken
£d8-e7 12.0–0 ¥c8-e6 13.£d1–c2 ¥e6-f5 14.b2-b4 Waarschijnlijk met als enige
e
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bedoeling om het paard op c5 een steuntje te geven. Pion c3 wordt er wel
zwakker door!
14...¥f5-g6 Om e4-e3 voor te bereiden, de loper moet gedekt staan. 15.¤a4-c5
Het paard doet hier helemaal niks. e4-e3 16.¥e2-d3 ¥g6xd3 17.¤c5xd3 ¦f8-e8
Zie diagram 18.¦a1–e1?? De verkeerde toren
dus! 18...e3-e2!! Totaal overzien door wit,
toren f1 gaat verloren!!19.£c2-a4 19...¥f6xc3!
Toren f1 loopt (nog) niet weg! 20.¦e1xe2 £e7xe2
21.¤d3-f4?? Laat een matcombinatie toe!!
21...£e2-b5?? Zwart ziet een mat in twee over
het hoofd! [21...£e2xf1+ 22.¢g1xf1 ¦e8-e1#]
22.£a4-d1 ¦a8-d8 23.£d1–g4 Wit wil nog iets
via Ph5 proberen... 23...¦e8-e4?? Wederom
was slaan op f1 de betere zet! 24.£g4-g3
£b5xf1+ nu wel gezien door zwart 0–1

Steckiewiecz,A - Stevens,P [B30]
Geleen 3-Fianchetto 2, 23.11.2003

[Rob Zink]

1.e2-e4 c7-c5 2.¤g1–f3 ¤b8-c6 3.c2-c3 e7-e5 4.¥f1–e2 ¤g8-f6 5.0–0 ¤f6xe4
6.¦f1–e1 d7-d6 [6...d7-d5] 7.¥e2-c4 d6-d5 8.¥c4-b5 ¥f8-d6 9.d2-d3 ¤e4-f6
10.¥b5xc6+ b7xc6 11.¤f3xe5 0–0 12.h2-h3 [12.¤e5xc6 £d8-c7 13.£d1–a4 ¥c8-d7
14.¤c6-e7+ ¥d6xe7 15.¦e1xe7 £c7-d6 en wit verliest alsnog materiaal] 12...£d8c7 13.¤e5-f3 ¥c8-e6 14.¥c1–g5 ¤f6-d7 15.£d1–c1 ¦a8-e8 16.¤b1–d2 h7-h6 17.¥g5e3 ¥e6-f5 18.d3-d4 c5-c4 19.b2-b3 ¥f5-d3
20.b3xc4 d5xc4 21.¤d2-f1 ¦e8-e6 22.¥e3-d2
¦f8-e8 23.¦e1xe6 ¦e8xe6 24.¤f3-e1 ¦e6-e2
25.¤e1xd3 c4xd3 26.£c1–b1
Zie diagram ¥d6-h2+ 27.¤f1xh2 ¦e2xd2 28.¤h2f3 ¦d2-c2 29.¤f3-e1 ¦c2xc3 30.¤e1xd3 £c7-b6
en tot remise besloten ½–½

Chatinier du,P - Hermans,N [E61]
e
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Geleen 3-Fianchetto 2, 23.11.2003

[Rob Zink]

1.d2-d4 ¤g8-f6 2.c2-c4 g7-g6 3.¤b1–c3 ¥f8-g7 4.¥c1–f4 d7-d6 5.e2-e3 0–0
6.£d1–c2 ¥c8-f5 7.e3-e4 ¥f5-d7 8.¤g1–f3 ¤b8-c6 9.a2-a3 e7-e5 10.d4xe5
¤c6xe5 11.¤f3xe5 d6xe5 12.¥f4xe5 ¥d7-c6 13.¥e5xf6 ¥g7xf6 14.¥f1–d3 ¥f6-g5
15.0–0 £d8-d6 16.¦a1–d1 ¦a8-d8 17.¦f1–e1 £d6-e5 18.b2-b4 b7-b6 19.¥d3-e2
¦d8xd1 20.¦e1xd1 ¦f8-d8 21.¦d1xd8+ ¥g5xd8 22.g2-g3 £e5-d4 23.£c2-d3 £d4xd3
24.¥e2xd3 ¥d8-f6 25.¤c3-d5 ¥f6-d8 26.b4-b5 ¥c6-b7 27.¤d5-e3 ¢g8-g7 28.a3a4 c7-c6 29.¤e3-c2 ¥d8-e7 30.¤c2-d4 c6xb5 31.c4xb5 ¥e7-c5 32.¤d4-b3 ¥c5b4 33.¢g1–f1 ¢g7-f8 34.¢f1–e2 ¢f8-e7 35.f2-f3 ¢e7-d6 36.¥d3-c2 f7-f6 37.¢e2d3 ¥b4-e1 38.¢d3-e3 a7-a6 39.¥c2-d3 a6xb5 40.a4xb5 ¥b7-c8 41.¥d3-c4 ¥c8d7 42.g3-g4 f6-f5 43.h2-h3 f5xg4 44.h3xg4
zie diagram g6-g5 [44...h7-h5 45.g4xh5
g6xh5 46.f3-f4 h5-h4 47.e4-e5+ ¢d6-e7
48.¢e3-e4 ¥d7-h3 49.¢e4-f3 ¥h3-f5 50.¤b3d4 ¥f5-h3 51.f4-f5 ¥e1–c3 52.f5-f6+ ¢e7-f8
53.¤d4-c6
¥h3-d7
54.e5-e6
¥d7xe6

(54...¥d7xc6+ 55.b5xc6 ¥c3-e5 56.e6-e7+ ¢f8e8 57.¥c4-e6 h4-h3 58.¥e6-d7+ ¢e8-f7 59.e7e8£+ ¢f7xf6 60.£e8-e6+ ¢f6-g5 61.£e6xe5+ en
wit wint) 55.¥c4xe6 ¥c3xf6 en dit lijkt remise]

45.¢e3-d3 Wit heeft dan wel een pion meer,
maar de winstkansen in dit eindspel zijn er erg klein. ½–½

Gerits,S - Kerres,H [E43]
Geleen 3-Fianchetto 2, 23.11.2003

[Rob Zink]

1.d2-d4 ¤g8-f6 2.c2-c4 e7-e6 3.¤b1–c3 ¥f8-b4 4.¤g1–f3 b7-b6 5.e2-e3 ¥c8-b7
6.¥f1–e2 ¤f6-e4 7.£d1–c2 0–0 8.0–0 ¥b4xc3 9.b2xc3 d7-d5 10.c4xd5 e6xd5
11.¥e2-d3 ¤b8-d7 12.¥c1–b2 f7-f5 13.¦a1–c1 ¦a8-c8 14.c3-c4 c7-c5 15.£c2-e2
¤d7-f6 16.¦f1–d1 £d8-e8 17.¤f3-e5 ¤f6-g4 18.¤e5xg4 [18.¥d3xe4 d5xe4
19.¤e5xg4 f5xg4 20.£e2xg4 c5xd4 21.e3xd4 e4-e3 22.f2xe3 £e8xe3+ 23.¢g1–h1
¦f8-f2 24.¦c1–c3 ¥b7xg2+ 25.¢h1–g1 £e3-e2 26.£g4xe2 ¦f2xe2 27.¥b2-a1 ¦e2xa2
28.c4-c5 ¥g2-f3 29.¦d1–f1 ¥f3-e2 30.¦f1–e1 b6xc5 31.d4xc5 ¦c8-c6 en zwart
staat beter] 18...f5xg4 19.f2-f3 g4xf3 20.g2xf3
¤e4-g5 21.¦d1–f1 £e8-h5

Zie diagram 22.£e2-g2? Kost pion f3 en een
kwaliteit [22.f3-f4 £h5xe2 23.¥d3xe2 ¤g5-e4
e
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en wit staat op basis van zijn loperpaar beter] 22...¤g5xf3+ 23.¦f1xf3 [23.¢g1–h1
d5xc4 24.¥d3xc4+ ¢g8-h8 25.d4-d5 b6-b5 26.¥c4-e2 ¥b7xd5 27.¥e2xf3 ¥d5xf3
28.¦f1xf3 £h5xf3 29.¦c1–g1 en wit blijft een kwaliteit en 2 pionnen achter]
23...£h5xf3 24.£g2xf3 ¦f8xf3 25.d4xc5 ¦f3xe3 26.¥d3-f5 Door het loperpaar te
activeren krijgt wit tegenkansen! 26...¦c8-c7 27.¥b2-d4 ¦e3-e7 28.c5xb6 a7xb6
[28...¦c7xc4 29.¦c1xc4 d5xc4 30.b6xa7 ¥b7-d5 31.a2-a4 c4-c3 32.¥d4-c5 ¦e7-c7
33.¥f5-e6+ ¥d5xe6 34.a7-a8£+ ¦c7-c8 35.£a8-a6 ¢g8-f7 36.¥c5-e3 (36.£a6-

b7+ ¢f7-f6 37.¥c5-d4+ ¢f6-g6 38.£b7-a6 ¢g6-f7 39.£a6-f1+ ¢f7-e7 40.¥d4xg7
c3-c2 41.£f1–f6+ ¢e7-d7 42.£f6-d4+ lijkt remise-achtig) ] 29.¥d4xb6 ¦c7xc4 wit
mag geen torens ruilen, dan wordt de zwarte toren te sterk 30.¦c1–b1 wit zat
hier in zijn laatste 2 minuten, zwart had nog ruim een half uur! 30...g7-g6
31.¥f5-d3 ¦c4-c3 32.¥d3-f1 zo, die staat gedekt!

Zie diagram 32...¦c3-a3?? een blunder van
formaat! 33.¥b6-c5 oeps, niet gezien door
zwart, bijkomend probleem is het feit dat de
torens elkaar niet kunnen dekken! 33...¦a3xa2
34.¥c5xe7 en wit staat ineens gewonnen
vanwege de koningsaanval die hij heeft, de 2
zwarte pionnen leggen geen gewicht in de
schaal! 34...¥b7-c6 35.¥f1–h3 ¢g8-f7 36.¥e7d6 ¦a2-c2 [36...¦a2-e2] 37.¦b1–e1 ¢f7-g7 38.¦e1–
e7+ ¢g7-h6 39.¥d6-f4+ g6-g5 [39...¢h6-h5
40.¦e7xh7#] 40.¥f4-d6 en met nog 5 seconden op de klok toch nog de 40 e zet
gehaald!!! ¦c2-c1+ 41.¢g1–f2 ¦c1–c2+ 42.¢f2-e1 d5-d4 43.¥h3-f5 en zwart loopt
mat 1–0

Schaakbonbons
u aangeboden door Theo Castenmiller

Schaakbonbon nummer 1
Wit aan zet geeft mat in 4 zetten.
e
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Schaakbonbon nummer 2
Wit aan zet wint een toren.

Kleine nederlaag in Noorbeek voor Geleen 3
De Juiste Zet 2 – SV Geleen 3

5-3

1 Huub Senden – Eduard Evers
2 Harrie Peek – Paul Knibbeler
3 Fabian Vagner – Robert Welters
4 Ruud Dera – Rob Zink
5 Hein Gidding – Albert Stoelhorst

0-1
1-0
1-0
½-½
1-0
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6 Frits Werts - Sjef Gerits
7 Marjelle Meys – Peter List
8 Jack van Kronenberg - Pim du Chatinier

1-0
½-½
0-1

e

Onze tegenstander van vandaag de 14 december 2003 is De Juiste Zet 2
uit Noorbeek. Met hun eerste team heeft ons eerste team al diverse
e
spannende matchen gespeeld, hun 2 team was voor de meesten van ons
onbekend. Ikzelf herinner me nog wedstrijden tussen Fortuna 1 en De
Juiste Zet 1, maar dat is long time ago ergens halverwege de 80-er jaren
(ouwe leem dus). “The times they are changing” zong Bob Dylan ooit en
deze goede man heeft helemaal het gelijk aan zijn zijde.
Albert kreeg de doorschuifvariant van de Franse verdediging
voorgeschoteld. Hij offerde een paard tegen 2 pionnen en dacht een
winnende koningsaanval in handen te hebben. Dat viel even tegen want
zwart kon zich verdedigen en de aanval afslaan. Toen er nog 2 pionnen
afgingen en de dames geruild werden, zag wit geen heil meer in de stelling:
1-0 voor DJZ 2.
Sjef overzag in de opening dat er bij een paardaanval op een toren ook nog
een aangevallen stuk ongedekt stond. Dat betekende een stuk achter en
even later gaf Sjef de partij op vanwege een tweede paardvork die nog
meer hout kostte: 2-0.
Robert “offerde” een pion in de opening op goed spel te krijgen in een raar
soort Siciliaan. Een verkeerde koningszet betekende algehele stukkenafruil
en een verloren pionneneindspel: 3-0.
Paul kwam wat passiever uit het middenspel en dacht zich een pionwinst
via een combinatie te kunnen veroorloven. Helaas had zijn tegenstander
een tussenschaakje dat bij Paul een stuk deed verliezen. Daarna ging het
zelfs mat met dame+loper op h7: 4-0 voor DJZ 2.
Eduard was de eerste die goed nieuws kon brengen! Hij speelde een
fantasie-opening door eerst een kwaliteit te offeren en daarna een aantal
zetten een paard op b3 in de aanbieding te laten staan. Zijn tegenstander
verdedigde zich in eerste instantie goed, doch ging via een foute koningszet
(32…Kh8) uiteindelijk toch ten onder. Eduard had hem een stelling had
opgedrongen waar hij de gelegenheid kreeg om een fout te maken, zou ik
zeggen. Maar goed, zwart liet allerlei momenten onbenut om correct te
verdedigen en dan verlies je dus achteraf terecht als je die kansjes mist.
Neemt niet weg dat Eduard een groot kompliment verdient voor zijn
spelstijl: stukken offeren en op die koning af!!! 4-1 en we leven nog.
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Rob kwam minder uit de opening en moest pion b5 prijsgeven. Omdat zijn
tegenstander na afwikkeling naar een zeer goed eindspel niet de
nauwkeurigste zetten deed (en net zoals Rob ook in tijdnood geraakte)
e
kwam er rond de 40 zet een remise-aanbod van Rob omdat die inmiddels
2 pionnen achterstond maar wel het loperpaar als compensatie had.
Objectief niet genoeg, maar het stelde de DJZ-speler voor een dilemma. Uit
teambelangoverwegingen koos hij toen eieren voor zijn geld en nam de
remise: 4½-1½.
Peter de voorzitter speelde tegen de DJZ-voorzitter: Marjelle Meys. Peter
kwam wat beter uit de opening, maar in het middenspel nam zwart het
initiatief. Het resterende toreneindspel+4 pionnen stond gelijk, dus remise
was hier de meest logische uitslag: 5-2.
Pim tenslotte won in het middenspel een pion en wikkelde af naar een
e
e
toren+ongelijke lopers eindspel. Vervolgens won hij nog een 2 en later 3
pion. Toen promoveerde zijn f-pion: 5-3.
De volgende tegenstander is Heerlen 1 thuis op 1 februari volgende jaar.
Ik wens iedereen een flitsend, bruisend, sportief, succesvol maar vooral
gezond 2004!
Uw razende reporter uit het verre Noorbeek (bij Reijmerstok),
Robbie van Zinkenburg

Evers,Eduard - Senden,Huub [B12]

DJZ 2-Geleen 3, 14.12.2003 [Rob Zink]
1.e2-e4 c7-c6 2.d2-d4 d7-d5 3.e4-e5 ¥c8-f5 4.¥f1–d3 ¥f5xd3 5.£d1xd3 e7-e6
6.g2-g3 g7-g6 7.h2-h4 h7-h5 8.¤g1–h3 ¤g8-h6 9.a2-a3 ¤b8-a6 10.b2-b4 ¤a6c7 11.¥c1–d2 ¤h6-f5 12.¤b1–c3 a7-a6 13.¤c3-a4 ¤c7-b5 14.c2-c3 a6-a5 15.0–0
a5xb4 16.a3xb4 ¥f8-e7 17.¥d2-g5 0–0 18.¥g5xe7 £d8xe7 19.¤h3-g5 ¢g8-g7
20.f2-f4 £e7-c7 21.¤a4-c5 £c7-e7 22.¢g1–h2 b7-b6 23.¤c5-b3 £e7-b7 wat
moeten we van deze stelling denken?
Zie diagram
24.c3-c4 een diepzinnige truc of ......???
24...d5xc4 25.£d3xc4 ¤f5-e3 26.£c4-e2
¤e3xf1+
27.¦a1xf1
¦a8-a3
28.f4-f5
waarschijnlijk had wit deze stelling al in z'n
hoofd bij de 24ste zet??? [28.¦f1–f3 ¦a3xb3
29.¦f3xb3
¤b5xd4
30.£e2-e3
¤d4xb3
31.£e3xb3 ¦f8-a8 32.¤g5-e4 c6-c5 33.£b3-c2
c5xb4 34.f4-f5 e6xf5 35.¤e4-f6 ¦a8-a1]
e
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28...e6xf5 [28...¦a3xb3 29.f5xe6 ¤b5xd4 30.£e2-c4 c6-c5 31.¦f1xf7+ ¦f8xf7
32.e6xf7 ¦b3-b2+ en zwart wint; 28...g6xf5 29.£e2xh5 ¦f8-h8 30.£h5-f3 ¤b5xd4
en zwart wint] 29.e5-e6 [29.£e2-c4 ¦f8-a8 30.¦f1–d1 ¦a3-a2+ 31.¢h2-g1 ¦a2-b2
32.¦d1–d2 ¦b2-b1+ 33.¢g1–f2 ¦a8-a3 34.¦d2-d3 ¦b1–b2+ 35.¢f2-e3 ¦a3-a4 36.£c4c1 ¦a4-a2 37.¤b3-d2 ¤b5-c7 38.b4-b5 ¤c7-d5+ 39.¢e3-e2 ¤d5-b4 40.¦d3-c3
c6-c5 41.¤g5-f3 ¦b2xd2+ 42.¤f3xd2 £b7-g2+ 43.¢e2-e1 c5-c4 (43...c5-c4

44.¢e1–d1 ¤b4-d3 45.£c1–b2 £g2-h1+ 46.¤d2-f1 ¦a2xb2 47.¦c3-c2 £h1xf1+
48.¢d1–d2 £f1–e1#) ] 29...f7-f6 30.e6-e7 30...¦f8-e8 [30...f6xg5 31.e7xf8£+

¢g7xf8 32.£e2-e5 £b7-f7 33.¦f1–e1 ¦a3-a8 34.£e5-h8+ £f7-g8 35.£h8-h6+
£g8-g7 36.£h6xg5; 30...¦f8-e8] 31.¦f1–e1 [31.¤g5-e6+ ¢g7-g8 32.£e2-c4 ¤b5-d6
33.£c4-c2 £b7xe7 34.¦f1–e1 ¤d6-f7 35.b4-b5 £e7-b4 36.£c2xc6 ¦e8-b8 37.¦e1–
e3 ¦a3xb3 38.¦e3xb3 £b4xb3 39.¤e6-f4 £b3-b2+ 40.£c6-g2 £b2xg2+ 41.¢h2xg2
¢g8-h7 42.¤f4-d5 ¦b8-d8 43.¤d5xb6 ¤f7-d6] 31...¤b5-c3? [31...f6xg5 32.£e2e5+ ¢g7-f7 33.£e5-e6+ ¢f7-g7 34.h4xg5 £b7xe7 35.£e6xe7+ ¦e8xe7 36.¦e1xe7+
¢g7-f8 37.¦e7-e3 ¤b5xd4 en zwart wint] 32.¤g5-e6+ Zie diagram
32...¢g7-h8 [32...¢g7-g8 is de enige zet! Een
Fritz7-variantje: 33.£e2-e3 ¦a3-a2+ 34.¢h2-g1
c6-c5 35.¤b3-d2 ¦e8xe7 36.£e3xc3 £b7-d5
37.£c3-b3 £d5xb3 38.¤d2xb3 c5-c4 39.¤b3-c1
¦a2-b2 40.¢g1–f1 ¦b2xb4 41.d4-d5 ¦e7-d7
42.¤c1–e2 ¦d7xd5 43.¤e6-f4 ¦d5-d2 44.¤f4xg6
¢g8-h7 45.¤g6-f4 b6-b5 46.¤f4xh5 ¦b4-b2
47.¤e2-f4
¦d2-d6
48.¤f4-d5
¦b2-d2
49.¤h5xf6+ ¢h7-h6 50.¦e1–e5 c4-c3 51.¤f6g8+ ¢h6-h7 52.¤g8-f6+ ¢h7-g6 53.¤d5xc3
¦d6xf6 54.¦e5xb5 ¦f6-e6 55.¤c3-d5 ¢g6-g7 56.¦b5-a5 ¦d2-h2 57.¦a5-a7+ ¢g7-h6
58.¦a7-f7 ¦e6-c6 59.¦f7-f6+ ¦c6xf6 60.¤d5xf6 ¦h2-d2 61.¤f6-g8+ ¢h6-h5 62.¢f1–
g1 ¦d2-d6 63.¤g8-e7 ¢h5-g4 64.¢g1–g2 ¦d6-d2+ 65.¢g2-f1 ¦d2-d7 66.¤e7-g8
¢g4-f3 67.¢f1–e1 ¢f3xg3 68.¤g8-f6 ¦d7-d6 69.¤f6-h5+ ¢g3-g4 70.¤h5-g7 ¦d6-g6
71.¤g7xf5 ¢g4xf5] 33.£e2-e3! ¦e8xe7 [33...f5-f4 34.£e3xc3] 34.£e3-h6+
[34.£e3xc3 is misschien ook voldoende, alhoewel wit het zich dan onnodig
moeilijk zou maken] 34...¢h8-g8 35.£h6xg6+ [35.£h6-f8+ ¢g8-h7 36.£f8xf6
¤c3-e4 37.¦e1xe4 f5xe4 38.¤e6-g5+ ¢h7-g8 39.£f6xg6+ ¦e7-g7 40.£g6-e6+
¢g8-f8 41.£e6-f6+ ¢f8-e8 42.¤g5-e6 ¦g7-e7 43.£f6-f8+ ¢e8-d7 44.¤b3-c5+
b6xc5 45.¤e6xc5+ ¢d7-d6 46.£f8-d8+ £b7-d7 47.¤c5xd7 ¦e7xd7 48.£d8-b8+
¢d6-d5 49.£b8-b6 ¦a3-c3 lijkt op remise uit te draaien; 35.£h6xg6+] 35...¢g8h8 36.£g6xf6+ [36.£g6xh5+ ¢h8-g8 37.£h5-g6+ ¢g8-h8 38.£g6xf6+ ¦e7-g7
39.¤e6xg7 ¦a3-a2+ 40.¢h2-h3 £b7xg7 41.¦e1–e8+ ¢h8-h7 42.£f6xf5+ £g7-g6
43.¦e8-e7+ ¢h7-h6 44.£f5-f4+ ¢h6-h5 45.¦e7-h7+ £g6xh7 46.£f4-g5#]
36...¢h8-g8 37.£f6-f8+ 37...¢g8-h7 38.¤e6-g5+ en opgegeven, na 38 Kg6 39
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Txe7 Ta2+ en 40 Kh3 gaat zwart mat [38.¤e6-g5+ ¢h7-g6 39.£f8-g8+ ¢g6-h6
40.¤g5-f7+ ¦e7xf7 41.¦e1–e6+ ¦f7-f6 42.¦e6xf6#] 1-0

Dera,Ruud - Zink,Rob [C88]

DJZ 2-Geleen 3, 14.12.2003 [Rob Zink]
1.e2-e4 e7-e5 2.¤g1–f3 ¤b8-c6 3.¥f1–b5 a7-a6 4.¥b5-a4 ¤g8-f6 5.0–0 ¥f8-e7
6.¦f1–e1 b7-b5 7.¥a4-b3 0–0 8.a2-a4 ¥c8-b7 9.c2-c3 d7-d5 10.e4xd5 ¤f6xd5
0:10 0:09 11.d2-d3 [11.¤f3xe5 ¤c6xe5 12.¦e1xe5 c7-c6 13.d2-d3 ¥e7-d6 14.¦e5-e1
£d8-h4 15.g2-g3 £h4-h3 16.¦e1–e4 £h3-d7] 11...¢g8-h8? [11...¥e7-f6] 12.£d1–e2
[12.a4xb5 a6xb5 13.¦a1xa8 ¥b7xa8 14.¤f3xe5 ¤c6xe5 15.¦e1xe5 c7-c5 16.¦e5-e1
¥e7-g5 17.¤b1–a3 b5-b4 18.¤a3-b5 ¥a8-c6 19.¤b5-a7 ¥c6-a8 en zwart heeft
meer spel als in de partij] 12...¤d5-f4? helpt wit in zijn ontwikkeling [12...¥e7-f6
13.a4xb5 a6xb5 14.¦a1xa8 ¥b7xa8 15.d3-d4 e5xd4 16.£e2xb5 ¤d5-b6 17.¥b3-c2
g7-g6 18.¥c1–f4 en ook hier heeft zwart beter spel dan in de partij] 13.¥c1xf4
[13.£e2-e3 £d8xd3 14.£e3xd3 ¤f4xd3 15.¦e1–d1 ¦a8-d8 en zwart zou een pion
winnen] 13...e5xf4 0:30 0:55 14.a4xb5 a6xb5 15.¦a1xa8 ¥b7xa8 0:32 0:57 16.d3d4 dreigt stukwinst op e7 [16.d3-d4] 16...¥e7-d6 [16...¤c6-a5 17.¥b3-c2 ¥e7-d6
18.£e2xb5 ¥a8xf3 19.£b5-d3 g7-g6 20.£d3xf3 ¦f8-e8 21.¦e1–f1 ¢h8-g7]
17.£e2xb5 f7-f6? om g7-g5 voor te bereiden [17...¤c6-e7] 18.£b5-d3 g7-g5 [Een
Fritz7-variantje: 18...¦f8-e8 19.¦e1xe8+ £d8xe8 20.¥b3-c2 g7-g6 21.¤b1–d2 ¥a8b7 22.¤d2-e4 f6-f5 23.¤e4xd6 c7xd6 24.£d3-d2 £e8-a8 25.£d2-e1 £a8-c8
26.c3-c4 £c8-c7 27.¥c2-a4 £c7-e7 28.¥a4xc6 £e7xe1+ 29.¤f3xe1 ¥b7xc6
30.b2-b4 ¢h8-g8 31.b4-b5 ¥c6-a8 32.¤e1–d3 f4-f3 33.g2xf3 ¢g8-f7 34.¢g1–g2
¢f7-e7 35.h2-h4 h7-h6 36.¢g2-g3] 19.¥b3-c2 f6-f5 0:59 1:35 20.d4-d5 g5-g4
1:24 1:45 [20...g5-g4; 20...¤c6-e7 21.¤f3xg5 ¤e7xd5 (21...¥a8xd5 22.£d3-h3
¥d5-g8 23.¥c2-b3 ¦f8-f6 24.¤b1–d2 ¤e7-g6 en wit heeft duidelijk voordeel )
22.¤g5-e6 kost een kwaliteit] 21.d5xc6 [21.d5xc6] 21...g4xf3 22.£d3-d4+ [Nog
een Fritz7-variantje: 22.£d3xf3 £d8-b8 23.£f3-d5 £b8-b6 24.¥c2-a4 f4-f3
25.£d5xf3 £b6xb2 26.£f3-e3 £b2-b6 27.£e3xb6 c7xb6 28.¤b1–d2 ¦f8-c8
29.¤d2-c4 ¥d6-c5 30.¦e1–e6 ¢h8-g8 31.¤c4-d6 ¥c5xd6 32.¦e6xd6 ¢g8-f8 33.f2f4 h7-h5 34.¥a4-b5 ¢f8-f7 35.¦d6-d7+ ¢f7-e6 36.¥b5-c4+ ¢e6-f6 37.¥c4-a6
¦c8xc6 38.¦d7-d8 ¦c6xc3 39.¦d8xa8 ¦c3-a3 40.¥a6-b7 ¦a3-c3 41.¢g1–f2]
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22...£d8-f6 23.£d4xf6+ ¦f8xf6 24.¦e1–e8+ ¦f6-f8 25.¦e8xf8+ ¥d6xf8 1:35 1:50
26.¥c2-a4 [26.¥c2-a4] 26...¢h8-g7 [26...¢h8-g7] 27.¤b1–d2 [Fritz7 speelt dit dus
als volgt: 27.b2-b4 f3xg2 28.¢g1xg2 ¥f8-d6 29.¢g2-f3 ¢g7-f6 30.b4-b5 ¥d6-e5
31.c3-c4 ¢f6-e6 32.¤b1–d2 ¥e5-d4 33.¤d2-b3 ¥d4-a7 34.¤b3-c1 ¢e6-e5
35.¥a4-b3 h7-h6 36.¥b3-a2 ¢e5-d4 37.¤c1–e2+ ¢d4-e5 38.¤e2xf4 ¥a7-b6
39.¤f4-d5 ¥b6-a5 40.¢f3-e3 f5-f4+ 41.¢e3-f3 h6-h5 42.¤d5xf4 ¢e5-d4 43.¤f4d5 ¢d4-e5 44.¢f3-g3 ¢e5-d6 45.f2-f4 ¥a5-e1+ 46.¢g3-h3 ¥a8xc6 47.b5xc6
¢d6xc6 48.f4-f5 ¢c6-d7 49.¤d5-f6+ ¢d7-d6 50.¤f6xh5 ¢d6-e5 51.¢h3-g4 ¥e1–d2
52.¤h5-g7 ¥d2-e3 53.¤g7-e6 c7-c5 54.h2-h3 ¢e5-f6 55.¥a2-b1 ¢f6-e5 56.h3h4] 27...¢g7-f6 28.¤d2xf3 ¢f6-e6 29.¤f3-d4+
¢e6-d5 30.¢g1–f1 ¥f8-c5 1:45 1:55 31.¥a4-b3+
¢d5-d6 32.¤d4xf5+ ¢d6xc6 33.¢f1–e2 ¥c5-f8
34.f2-f3 ¢c6-c5 35.¤f5-d4 ¥f8-d6 36.¢e2-d3
¥a8-b7 37.¤d4-e6+ ¢c5-b5 38.¤e6-d4+ ¢b5c5 39.¤d4-f5 ¥d6-e5 40.¤f5-d4 ¥b7-a6+ Zie
slotdiagram links
1:57 1:58 met een remise-aanbod, dat werd
geaccepteerd ½-½

List,Peter - Meys,Marjelle [A30]
DJZ 2-Geleen 3, 14.12.2003

[Rob Zink]

1.c2-c4 ¤g8-f6 2.¤b1–c3 e7-e6 3.¤g1–f3 c7-c5 4.g2-g3 b7-b6 5.¥f1–g2 ¥c8-b7
6.d2-d3 ¥f8-e7 7.¥c1–f4 0–0 8.0–0 d7-d6 9.£d1–d2 a7-a6 10.¦a1–b1 ¤b8-d7
11.b2-b4 c5xb4 12.¦b1xb4 d6-d5 13.¦b4-b2 d5xc4 14.d3xc4 ¥e7-c5 15.¦f1–d1 £d8c8 16.¥f4-d6? [16.¤f3-e5 ¦f8-d8] 16...¥c5xd6 17.£d2xd6 £c8xc4 en zwart wint
een pion 18.£d6-d3 £c4xd3 19.¦d1xd3 ¦a8-c8 20.¦b2-d2 ¤d7-c5 21.¦d3-d4 ¦f8-e8
22.¦d2-d1 e6-e5 23.¦d4-d6 b6-b5 24.¦d6-b6 ¥b7xf3 25.¥g2xf3 ¤c5-d7 26.¦b6-c6
¤d7-c5 27.¦c6xc8 ¦e8xc8 28.¤c3-d5 ¤f6xd5 29.¥f3xd5 ¢g8-f8 [29...¦c8-d8?
ware een blunder: 30.¥d5xf7+ ¢g8xf7 31.¦d1xd8] 30.¦d1–c1 ¦c8-c7 31.¢g1–g2 ¢f8e8 32.¦c1–d1 ¤c5-a4 33.¦d1–d2 ¢e8-e7 34.¥d5-e4 h7-h6 35.h2-h3 ¤a4-b6
36.g3-g4 a6-a5 37.¥e4-d3 b5-b4 38.¥d3-b5 ¦c7-c5 39.¥b5-d3 ¦c5-c7 40.¢g2f3 ¦c7-c3 41.¢f3-g2
Zie diagram ¤b6-c4? zwart besluit een pion
terug te geven 42.¥d3xc4 ¦c3xc4 43.¦d2-d5
a5-a4 enige kans, pion e5 is geen potentiele
vrijpion 44.¦d5xe5+ ¢e7-d6 45.¦e5-a5 b4-b3
46.a2xb3 a4xb3 47.¦a5-b5 ¦c4-c3 48.e2-e3
¢d6-c6 49.¦b5-b8 ¦c3-d3? hier geeft zwart
zeer waarschijnlijk de winst weg! [49...¢c6-c5
e
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50.¢g2-f3 ¢c5-c4 51.¢f3-e2 ¦c3-c2+ 52.¢e2-d1 ¢c4-c3 53.¦b8-c8+ ¢c3-b2
54.¦c8-b8 ¦c2xf2 55.e3-e4 ¦f2-f3 56.¦b8-b7 ¢b2-b1 57.h3-h4 b3-b2 58.¢d1–e2
¦f3-f4 59.¢e2-e3 ¦f4xg4 60.¦b7xf7 ¦g4-g3+ 61.¢e3-d4 ¢b1–a2 62.¦f7-a7+ ¦g3-a3
63.¦a7-b7 b2-b1£ 64.¦b7xb1 ¢a2xb1 en dit ziet er aardig gewonnen uit voor
zwart! 50.¢g2-f3 het einde van deze schaakpartij tussen beide voorzitters
eindigt (hoe kan het ook anders?) in remise ½–½

Kroonenberg van,Jack - Chatinier du,Pim [C41]
DJZ 2-Geleen 3, 14.12.2003

[Rob Zink]

1.e2-e4 e7-e5 2.¤g1–f3 d7-d6 3.¥f1–e2 ¤b8-c6 4.d2-d3 ¤g8-f6 5.0–0 ¥f8-e7
6.¥c1–g5 ¥c8-e6 7.¤b1–d2 h7-h6 8.¥g5-h4 g7-g5 9.¥h4-g3 £d8-d7 10.a2-a4
g5-g4 11.¤f3-h4 ¤f6-h5 12.¤h4-f5 ¥e6xf5 13.e4xf5 ¤h5xg3 14.f2xg3 h6-h5
15.f5-f6 ¥e7-f8 16.c2-c3 d6-d5 [16...0–0–0 is
toch nauwkeuriger] 17.c3-c4 ¤c6-d4 18.c4xd5
£d7xd5 19.¤d2-c4 ¥f8-c5 20.¢g1–h1 moet wel,
anders verliest wit houtjes 20...0–0–0 21.¤c4e3 £d5-e6 22.¤e3-c2 ¦h8-h6 23.b2-b4? kost
een pion 23...¤d4xc2! 24.£d1xc2 ¥c5xb4
25.¦a1–b1 a7-a5 26.¦b1–c1 dreigt een
kleinigheid op c7 26...c7-c6
Zie diagram 27.£c2-c4 wit moet iets doen
tegen dreigend pionverlies 27...£e6xc4
[27...¦h6xf6 28.£c4xe6+ ¦f6xe6 29.¦f1xf7 e5-e4
30.¦c1–d1 e4xd3 31.¥e2xd3 ¦e6-d6 32.¥d3-f5+ ¢c8-b8 33.¦d1xd6 ¦d8xd6 34.h2h3 ¦d6-d1+ 35.¢h1–h2 ¥b4-d6 36.h3xg4 h5-h4 37.g4-g5 h4xg3+ 38.¢h2-h3 ¦d1–
h1+ 39.¢h3-g4 ¦h1–g1 40.¥f5-e4 ¦g1–e1 41.¥e4-f3 ¦e1–e6 42.¦f7-f6 ¦e6xf6
43.g5xf6 ¢b8-c8 44.¢g4-f5 ¢c8-d7 45.¢f5-g6 ¥d6-f8 46.¢g6-f7 ¥f8-d6 47.¥f3g4+ ¢d7-d8 48.¢f7-g8 ¢d8-e8 49.¥g4-h5+ ¢e8-d8 50.f6-f7 b7-b5 51.f7-f8£+
¥d6xf8 52.¢g8xf8 ¢d8-d7 53.¥h5-e2 b5-b4 54.¥e2-c4 ¢d7-d6 55.¢f8-f7 ¢d6-c5
56.¥c4-b3 ¢c5-d4 57.¢f7-e6 c6-c5 58.¢e6-f5 c5-c4 59.¥b3-d1 b4-b3 60.¢f5-f4
¢d4-c3 61.¢f4xg3 b3-b2 en zwart wint] 28.d3xc4 ¦d8-d6 29.¦f1–f5 ¦d6xf6
30.¦f5xe5 ¦f6-e6 31.¦e5xe6 ¦h6xe6 32.¥e2-d3 ¦e6-f6
Zie diagram 33.h2-h3? kost een tweede pion
33...g4xh3 34.g2xh3 ¦f6-f3 35.¦c1–d1 ¦f3xg3
36.¢h1–h2 ¦g3-f3 [36...¥b4-d6? 37.¥d3-f5+
¢c8-c7 38.¦d1xd6 ¢c7xd6 39.¢h2xg3 loopt dus
verkeerd af] 37.¢h2-g2 ¦f3-f6 38.¢g2-g3 ¥b4e7 39.¥d3-e4 ¢c8-c7 40.¦d1–d3 ¥e7-d6+
e
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41.¢g3-g2 ¦f6-f4 42.¥e4-f3 h5-h4 43.¦d3-c3 ¦f4-d4 44.¦c3-c2 ¦d4-d3 45.c4-c5
¥d6-f4 46.¦c2-c4 ¦d3-d2+ 47.¢g2-f1 ¥f4-g3 48.¥f3-g4 f7-f5 49.¥g4-h5 f5-f4
50.¥h5-g4 f4-f3 51.¦c4-c1 f3-f2 [51...¦d2-h2 dreigt mat in één 52.¢f1–g1 f3-f2+
53.¢g1–f1 ¦h2-h1+ 54.¢f1–e2 ¦h1xc1 met torenwinst] 52.¦c1–d1 ¦d2-c2
[52...¦d2xd1+ 53.¥g4xd1 b7-b5 54.c5xb6+ ¢c7xb6 wint op termijn ook wel]
53.¦d1–d7+ ¢c7-b8 54.¦d7-d8+ ¢b8-a7 55.¦d8-d1 er dreigde pionpromotie
55...¦c2xc5 een derde pion! 56.¦d1–b1 ¦c5-e5 57.¥g4-e2 ¦e5-e4 58.¦b1–a1 ¦e4-b4
59.¢f1–g2 c6-c5 60.¥e2-b5 eindelijk is de loper uit de verdediging gelokt, nu is
het niet moeilijk meer 60...¦b4-e4 61.¢g2-f1 ¦e4-e1+ 0–1

Ouderen, in een schaakclub, niets meer waard ?
Hoezo ?
Wij zijn een fortuin waard.
Wij hebben zilver in onze haren,
Goud in onze tanden
En gas in onze darmen.
Stenen in onze nieren,
Lood in onze schoenen
En kalk aan onze nagels.
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Staal in onze heupen
En plastic in onze knieën
Vol met dure medicijnen
Lijken we wel goudmijnen.
Een mens met zoveel mineralen
Zal het schaakjaar wel halen.
Daarom gaan we fier door het leven
En nemen kritiek op als een spons.
Want door de bovengenoemde rijkdom
Drijft de schaakclub op Ons.
Sjaak.

Geleen 4 - Gess 3
Bord 1
2
3
4
5.
6.

Sj. Lambrichs
Th. Castenmiller
Sj. Dorval
M. Philippens
L. Martin
R. Verschuren

2½ - 3½
-

J.Kools
½-½
P. de Vries
1 - 0
D. Nieskens
1 - 0
Th. Verstappen 0 - 1
R. de Vries
0 - 1
Fr. Kentgens 0 - 1

Het begon zo goed . De vooruitgespeelde wedstrijd van Sjaak eindigde in
een verdienstelijk gelijk spel. Sjaak speelde gedegen en solide, nam geen
enkel risico tegen zijn sterke tegenstander.
1.e4,e5 2. Pf3, Pc6 3. d4, exd4 4. Pxd4, Pxd4 .
5. Dxd4, c5 6. Dd1, d6
7. Lc4, Pf6 8.
Pc3,Le7
9. Lf4, 0-0 10. h3, b6 11. Dd3, Lb7 12.
0-0, Dc7
13. Pb5, Dc6 14. f3, Tfd8 15. Ld5, Pxd5
16. exd5

e
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Dxe4 is niet mogelijk! Pion e4 is giftig. Sjaak had dat goed gezien en
speelde verder Dd7 17. c4, a6 18. Pc3, Lc8 19. Pe4, Df5 20. De3,
Dg6 21. Kh2, Lf5 22. g4, Lxe4 23. fxe4, Te8 24.Tae1,Tad8 25. Te2, Lf6
26. Df3, Td7 27. Lg3, Le5 28. Lxe5, Txe5 29. De3, Tde7 30. Tf4, f6 31.
Df3, h6 32. h4, Dh7 33. Kh3, Tf7 remise
Een prima gespeelde partij!
de

Mijn eigen partij (engels) was al op de 16 zet beslist toen ik een paard
ste
voor kwam te staan.Als ik na de 23 zet ook nog een loper win, geeft mijn
tegenstander op. Stand 1½ - ½ .
Op een zeer goede zet van de tegenstander moest Martin een paard
offeren om mat te voorkomen. Dit kostte hem de partij.
ste

Lambert ging al op de 8 zet in de fout en verloor de loper. Hij speelde nog
ste
door tot de 30 zet en gaf toen terecht op.
De stand was toen 1½ - 2½ en Roger en Sjaak Dorval waren nog bezig.
De partij van Roger zag er kansrijk uit; die van Sjaak remiseachtig. Het
einde was echter anders. Roger verloor door een tempofout en de
tegenstander van Sjaak ging door de vlag.
Th.Castenmiller.

Mooie overwinning in Noorbeek
De Juiste Zet 4 - Geleen 4 --- 1½ - 4½
Zondag 14 december 03

Bord 1
2
3.
4.
5.
6.

J. Daemen
J. Franssen
Y. Bellefroid
M. Ramakers
H. Hennissen
J. Brouns

-

Th. Castenmiller
Sj. Dorval
R. Verschuren
M. Philippens
J. Peters

½-½
0 -1
1 - 0 (r )
0- 1
0- 1
0- 1

We waren maar met 5 man en dat is niet alleen jammer, maar ook erg
vervelend voor de tegenstander. De teamleidster van DJZ was zo sportief
om zelf niet te spelen om de jeugd een kans te geven.
De wedstrijd was snel beslist. Martin was al na korte tijd de eerste die me
de winst kwam melden, enige tijd daarna gevolgd door Sjaak Dorval.
Martin ruilde zeer snel de dames (zet 5). Bij de 12
de
stukken voor en op de 19 zet volgde mat.
e
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Sjaak Dorval stond al in de openingsfase beter, maar kreeg toch veel
weerstand. Maar na 22 zetten stond hij gewonnen Zijn aanval sloeg door en
ste
op de 30 zet gaf wit op.
de

Roger op bord 4 won al op de 12 zet materiaal met een vork. Na een
flater van zijn tegenstander won hij nog een stuk. Na enkele goede
aanvalzetten van zijn tegenstander moest Roger zich toch nog verdedigen.
Toen deze aanval was afgeslagen gaf de tegenstander terecht op bij de
ste
26 zet.
Jos Peters, onze invaller, bezorgde zijn tegenstander al snel een
dubbelpion. Vervolgens maakte hij jacht op een toren en slaagde daarin
omdat hij de opgezette valkuil goed doorzag. Zijn loon, een volle toren
meer.
ste
Als op de 22 zet de dames geruild worden is dit in het voordeel van Jos,
want zo werd zijn overwicht steeds groter en stond volledig gewonnen. Jos
ging nog op pionnenjacht en veroverde de belangrijke a-pion. Zijn eigen apion kon nu ongehinderd doorlopen. Goed gespeeld Jos en bedankt voor
deze goede invalsbeurt. Een fragment van deze partij.

Wit speelde Pxe5 om Pd7 te kunnen
spelen, maar Jos doorzag dit en speelde
eenvoudig dxe5 en later Lxd5

We staan dan al op 1-4 en dus is de winst
binnen.

Op bord 1 zat een jeugdig talent van 14
jaar. Ik had er alle moeite mee.
Zwart speelde hier 19. … c2. Ik speelde
vervolgens 20. d4, en zwart speelde 20.
…. Te8 om 21. Le4 te verhinderen. De rest
verliep als volgt:

e
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21. Dd3, Td8 22. Le4, c5 !! 23. De2, cxd4 24. Lxc2, Lxc2 25. Dxc2,
dxe3 Hier had zwart d3 moeten proberen,
26. Lxe3, Ld4 remise

Eindstand 1½ - 4½ De eerste (ruime) zege voor Geleen 4.
De stand in klasse 2a:
1. Voerendaal 3 6 punten
2. Gess 3
6
3. MSV-VSM 2
4
4. Geleen 4
2
5. DJZ
0
6. Heerlen 4
0
7. Kerkrade 2
0

Th.Castenmiller.

Open Limburgs Snelschaakkampioenschap voor viertallen

WSC wint het toernooi, SV Voerendaal de wisselbeker!
Voor de derde maal won de Westlandse SchaakKombinatie (WSC) de Afinale . SV Voerendaal werd andermaal tweede en won als beste
Limburgse team opnieuw de beker en het recht op deelname aan de
Nedelandse kampioenschap begin volgend jaar!
De Westlanders
overheersten het toernooi door ook de B-finale te winnen vóór SV Leudal
en MSV-VSM.
In totaal deden 17 teams mee waaronder 5 van SV Voerendaal. Het
meest opgemerkte team was echter de Chess Hooligans uit Dordrecht,
althans wat betreft kleding en ambiance.
In de A-finale scoorden het best Peek van DJZ en Tom Bus van SV
Voerendaal 1, beiden met 8 punten uit 9 en Jan Willem de Jong en van
Dijk (WSC 1) met 7,5 punt.
Het team van SV Voerendaal 1 bestond uit Rob Caessens,Arno Henzen,
Henk Temmink en Tom Bus.

e
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Voor SV Geleen1 scoorden Marcel Frenken, gastspeler Gerard Bischof en
Peter van Dinteren elk 4 punten en Jack Lemaire 5½. Voor SV Geleen 2
scoorden Rob Zink 1 pt, Rob Welters 3, Sjef Gerrits 3 en Ali Omidmeaph 4.
A-finale:
1.WSC 1
30 ½ punten
2.SV Voerendaal 1
26 ½
3.DJZ
25 ½
4.SV Venlo
22
5.SV Voerendaal 2
21 ½
6.Chess Hooligans
18
7.SV Geleen 1
17 ½
8.de Raggende Knarren 11 ½
9.Fast&Furious
7
B-finale :
1.WSC 2
2.SV Leudal
3.MSV-VSM
4.SV Blerick
5.HSV-SVS
6.Gess
7.SV Geleen 2
8.SV Voerendaal 3

23 punten
19
13
12 ½
12
12
11
9½

Gezellig café daar bij DJZ in Noorbeek.
(Maar hoe was het met de opkomst?)
e

Jammer dat alleen het incomplete 4 met winst naar huis ging op 14 dec.

e
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e

Links bereidt Pim du Chatinier (3 team) zijn beslissende tegenaanval voor. Maar
het mocht niet baten voor de totaaluitslag. Rechts staat Theo Castenmiller, de
e
leider van het 4 team aan het hoofd van de tafel de aankomende nederlaag van het
e
3 te bezien. Vlak voor hij vertrok met een ruime overwinning van zijn eigen
incomplete team op zak.

Ingezonden emails:
----------------------------------------------------------------------------------Zondag verscheen Blerick in Sittard niet met 8 spelers maar met ... 5. Dus Gess 2 startte met
3-0 voorsprong maar verloor uiteindelijk met ... 3-5!!!!!!!!!!!!!!! Gess was wel verzwakt want in
het 1e team ontbraken nogal wat spelers.
Wat de opkomst betreft voor de externe wedstrijden, ik vind het echt niet meer leuk. Alle
verenigingen kampen met dezelfde problemen. De ouderen die dan toch nog opkomen
beklagen er zich over dat ze naar Noorbeek bijv. moeten om een partijtje tegen een
jeugdspeler, een partijtje dat niets voorstelt en hun de zondagmiddag kost. Theo C. denkt daar
nu misschien anders over na zijn verlies tegen zo'n ukkie. Maar iemand van zeventig doe je
geen plezier om tegen een knaap van 12 te laten spelen en zal bij herhaling meer dan
waarschijnlijk dan ook afhaken.
Lid zijn van een vereniging, zelfs van een hobbyclub, brengt verplichtingen met zich mee, dat
vergeet men. Want zo kan het niet verder. Bovendien, een bestuursfunktie heeft alleen zin als
de leden dat appreciëren en ook laten blijken dat zij de moeite van de bestuursleden
appreciëren!
Voor het 1e team valt het m.i. nogal mee, alhoewel het me voor de extern wedstrijdleider niet
zo eenvoudig lijkt.
Jack
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met de strekking van het bericht van Jack ben ik het wel eens. Maar leeftijd mag geen rol
spelen. Als een jeugdspeler voldoende niveau heeft mag hij toch zeker meedoen? Dit is een
verantwoordelijkheid van de desbetreffende club. Als je tegen een 40-jarige invaller moet
spelen die net thuisschaker af is, is er ook geen plezier te beleven. Maar, nogmaals, de
strekking van de oproep is wel serieus te nemen.
Rien
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Om te beginnen is enige nuancering op zijn plaats. Vooreerst heeft Theo C. niet verloren maar
kon nog remise maken. Ik vind mijn eigen voorbeeld veel aansprekender. Een 8-jarige
"tegenstander" waartegen niet serieus geschaakt kon worden of had hij een off-day?. Maar dit
probleem zit in de grote verschillen in speelsterkte in de betreffende klasse. De bond heeft
groen en rijp bij elkaar gezet in de tweede klasse. Er bestaat eigenlijk geen derde klasse. Ons
5e zou misschien een goede tegenstander zijn geweest. Maar ons 5e zit ook in de 2e klasse,
in een andere poule. Het opheffen van de 3e klasse is een grote fout geweest.
De opkomst is een ander probleem. Het 4e was zondag b.v. niet compleet en startte met een
achterstand. Maar dat is clubbeleid. Dat zijn de clubs zelf ook schuld. Als een hoger team
spelers nodig heeft voor een seizoen of voor een wedstrijd worden de lagere teams
gekannibaliseerd. Zo ontwikkelt zich nooit een teamgeest waarin je je teamgenoten niet in de
steek laat. Men heeft de neiging te denken "Mijn plaats wordt toch wel ingevuld door een
speler uit het lagere team dus ik hoef niet persé”. Het demoraliserend effect daarvan in beide
teams moet niet onderschat worden. Dus vooraleer wij ons gaan opwinden over de nietopkomers eerst de hand in eigen boezem steken. Een speler die in een hoger team gaat
spelen omdat hij sterker is geworden is geen probleem maar het wordt wel een probleem als
het halve team wordt opgeslokt door de hogere teams.
Wie zijn eigenlijk die leden die niet opkomen? Zijn dat de mensen die gekozen hebben om één
avond in de week schaak te spelen en om zondags iets anders te doen? Of net omgekeerd?
Of zijn het de mensen die zich wel opgeven maar niet komen opdagen?
Martin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De kern van de zaak blijft dat de mensen te vaak niet opdagen voor de wedstrijden van hun
team.De reserven kunnen vaak ook niet wanneer hun gevraagd wordt in te vallen.Dan heeft de
extern wedstrijdleider c.q. het bestuur een probleem waarop het geen antwoord heeft, want de
spelers ontbreken. Alleen t.a.v. het 2e team is er een duidelijke afspraak: het 1e team moet
zich zelf bedruipen, geen spelers van het 2e team worden in principe ter beschikking gesteld
voor het 1e.
En dan de jeugdspelers. De jeugd moet rijpen eerst en vooral in zijn eigen competities en als
het niveau voldoende is kan onafgezien van de leeftijd tegen senioren gespeeld worden. De
norm moet zijn of een normale partij wel mogelijk is. Maar omdat te vaak senioren het af laten
weten, wordt dan maar beroep gedaan op spelertjes die nog niet rijp zijn voor dergelijke
wedstrijden. Vooral de ouderen ergeren zich daarover en als de situatie zich te vaak voordoet
vermindert bij hen ook de animo om te spelen: zij willen hun zondag en de zondag van hun
partner niet offeren voor een schaakpartijtje dat er geen is.
Als het bestuur de hand in eigen boezem moet steken dan kan het alleen zijn omdat zij te laat
de ernst van de zaak inziet. Het probleem is algemeen en niet specifiek voor SV Geleen.
Daarom het voorbeeld van Blerick zondag j.l.. De derde klasse is ter ziele gegaan omdat er te
weinig geïnteresseerden waren. Man kan nu de 2e en 3e klassen opnieuw gaan indelen, maar
dat is een tijdelijke oplossing. Het ledenaantal neemt gestaag af, de bereidheid om deel te
nemen aan de clubavond, aan toernooien, aan externe wedstrijden blijft dalen. Alleen minder
teams kan voor SV Geleen een oplossing zijn.
Jack
--------------------------------------------------------------------------------------------------Laten we dan de kern van de zaak scheiden van de rest. Met de rest bedoel ik de ongelukkige
indeling door de bond waardoor te grote verschillen in speelsterkte bestaan tussen de teams.
Nu hebben we 4 poules (29 teams!!) in de tweede klasse. Er kunnen ook drie of twee poules
komen. Dus een onderscheid tussen 2e en 3e kan jaren standhouden. Eventueel kan er nog
een 4e (jeugd)klasse komen. Wat is daar tegen? Nu gebruiken sommige clubs de 2e klasse
om hun onervaren jeugdspelers ook eens te laten spelen. Want er is geen andere klasse.
Wij doen dat met ons 5e ook.
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Maar ik blijf erbij dat we niet alleen moeten klagen over de opkomst maar ook erover moeten
denken wat we eraan kunnen doen. Misschien is de regel van het tweede wel algemener
toepasbaar. Is de opkomst daar veel beter? Dan is er iets aan te doen. We kunnen verder bij
de bond aandringen op klassen van meer gelijke sterkte.
En wat demotiveert er nog meer?
Denk eens aan de schaaklessen toen we voor de eerste les buiten in donker en kou stonden
te wachten voor een gesloten deur. Een deel van de mensen heeft de tweede keer afgehaakt.
Kun je ze dat kwalijk nemen? Het moet iets aantrekkelijks worden. En als het aantrekkelijk
is komt er meer animo. Dat vraagt enige creativiteit en inzet.
Martin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volgend jaar wordt de derde klasse in de LiSB terug uitgebreid. De 2e klasse wordt dus
opgesplitst, ook om dat probleem met de jeugd op te lossen. Er is bij de bond een algemene
klacht dat jeugd aan borden gezet wordt terwijl ze vaak nog geen normale partij kunnen
spelen. Bovendien willen de ouderen niet zo graag tegen deze ukkies spelen.
Jack

En wilt u ook uw mening laten horen? Reageer bij de redaktie (Rien Seip en
Martin Philippens). Ons emailadres staat in het colofon.

Ranglijst bijgewerkt t/m 11.12.2003 (ronde 11)
NR NAAM

PUNTEN

WA GSP GW RM VL

AF PERC

-------------------------------------------------------------------------------1 M. Frenken
489.50 54 10 7 3 0 0 85.0
2 F. Hanssen
428.50 53 10 5 4 1 0 70.0
e

2 jaargang no.3

29

januari 2004

3 J. Lemaire
4 R. Seip
5 T. Castenmiller
6 P. du Chatinier
7 A. Stoelhorst
8 P. van Dinteren
9 R. Welters
10 P. Stevens
11 M. Schlosser
12 D. Rutgers
13 S. Gerits
14 H. Marwa
15 H. Kusters
16 P. List
17 M. Peric
18 A. Omidmeaph sr.
19 S. Lambrichs
20 W. Erkens
21 K. Hollander
22 S. Dorval
23 P. Knibbeler
24 J. Peters
25 R. Leenen
26 W. Eijkenboom
27 R. Verschuren
28 M. Philippens
29 P. Daemen
30 F. Willems
31 J. Guffens
32 E. Evers
33 K. Said
34 L. Martin
35 W. Ramakers

376.83
356.67
336.00
305.50
299.00
298.00
289.33
272.00
270.67
264.50
257.17
247.00
241.83
223.00
210.00
207.33
203.67
188.33
179.33
173.50
171.50
169.83
160.00
153.00
145.33
131.67
126.00
116.67
112.00
109.17
87.67
87.00
81.50

52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

9
10
7
9
9
10
1
10
4
8
10
11
7
9
2
3
4
10
4
9
7
9
0
9
6
7
0
0
0
6
1
8
7

4
5
1
5
2
1
1
5
3
2
5
5
2
5
2
2
1
5
2
2
2
3
0
3
2
3
0
0
0
1
1
1
0

3
4
3
1
5
7
0
2
1
5
1
1
3
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1

2
1
3
3
2
2
0
3
0
1
4
5
2
4
0
1
3
5
2
5
4
5
0
5
4
4
0
0
0
4
0
7
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

61.1
70.0
35.7
61.1
50.0
45.0
100.0
60.0
87.5
56.3
55.0
50.0
50.0
55.6
100.0
66.7
25.0
50.0
50.0
33.3
35.7
38.9
0.0
38.9
33.3
42.9
0.0
0.0
0.0
25.0
100.0
12.5
7.1

ELO-lijst (bijgewerkt t/m 11.12.2003)
NR NAAM
ELO
startELO
=====================================
1 M. Frenken
2052
2040 (+ 12)
2 R. Seip
1958
1966 (- 8)
e
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3 F. Hanssen
4 M. Peric
5 D. Rutgers
6 P. van Dinteren
7 M. Schlösser
8 J. Lemaire
9 K. Said
10 R. Welters
11 E. Evers
12 H. Kusters
13 T. Castenmiller
14 P. Daemen
15 P. du Chatinier
16 A. Stoelhorst
17 H. Marwa
18 S. Gerits
19 P. List
20 P. Stevens
21 F. Willems
22 A. Omidmeaph sr.
23 P. Knibbeler
24 W. Erkens
25 S. Dorval
26 W. Eijkenboom
27 R. Leenen
28 M. Philippens
29 K. Hollander
30 S. Lambrichs
31 J. Peters
32 R. Verschuren
33 J. Guffens
34 L. Martin
35 W. Ramakers

1894
1894
1835
1834
1832
1813
1800
1792
1756
1711
1706
1705
1703
1702
1691
1651
1644
1639
1615
1581
1572
1539
1530
1528
1513
1506
1485
1463
1434
1431
1345
1328
1320

1892
1887
1841
1864
1816
1786
1799
1786
1823
1700
1706
1705
1694
1682
1682
1639
1629
1607
1615
1572
1589
1527
1537
1571
1513
1510
1475
1470
1414
1428
1345
1346
1338

(+ 2)
(+ 7)
(- 6)
(- 30)
(+ 16)
(+ 27)
(+ 1)
(+ 6)
(- 67)
(+ 11)
(+ 0)
(+ 0)
(+ 9)
(+ 20)
(+ 9)
(+ 12)
(+ 15)
(+ 32)
(+ 0)
(+ 9)
(- 17)
(+ 12)
(- 7)
(- 43)
(+ 0)
(- 4)
(+ 10)
(- 7)
(+ 20)
(+ 3)
(+ 0)
(- 18)
(- 18)

1e ronde K.O.-beker
A-groep
R. Zink
P. Daemen

e

- M. Peric
- M. Frenken
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E. Evers
D. Rutgers
J. Lemaire
R. v. Dinteren
P. v. Dinteren
M. Schlösser

-

F. Hanssen
H. Marwa
S. Gerits
H. Kusters
R. Seip
K. Said

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

-

R. Verschuren
A. Stoelhorst
S. Lambrichs
H. Moors
P. List
P. Knibbeler
S. Dorval
A. Omidmeaph sr.
T. Castenmiller
J. Guffens
J. Peters
xxxxx

0-1
0-1
1-0
x-x
0-1
1-0
0-1 .
1-0
0-1
1-0
1-0
x-x

-

R. Zink
M. Schlosser
M. Frenken
D. Rutgers

rem
(inhalen in jan 2004)
0-1
1-0

-

R. Welters
R. Leenen
S. Dorval
T. Castenmiller
M. Philippens

B-groep
G. Naseri
K. Hollander
R. Leenen
A. Omid jr.
F. Willems
W. Erkens
J. Faizi
P. du Chatinier
W. Ramakers
R. Welters
M. Philippens
A. Hafiz

2e ronde K.O.-beker
A-groep
H. Kusters
J. Lemaire
R. Seip
F. Hanssen
B-groep
R. Verschuren
P. du Chatinier
W. Erkens
P. List

0-1
0-1
0-1
1-0
- A. Stoelhorst
1-0

Interview met Eduard Evers.
Wat zijn je personalia?

e
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Mijn naam is Eduard Evers. Ik ben geboren op 1 september 1973 te
Geleen. Na heel wat te hebben afgereisd, meegemaakt, en overal en
nergens te hebben gewoond en gewerkt ben ik in Sittard neergestreken. Ik
heb daar mijn vriendin leren kennen en ben met haar uiteindelijk samen
gaan wonen. We hebben ons geluk en onze liefde voor elkaar gevonden en
kort daarna is ons dochtertje Fleur op 18 juli 2003 geboren.

Wat is je beroep? Welke opleidingen heb je gevolgd?
Mijn beroep en opleidingen? Daar vraag je me iets... Ik heb de LTS op mijn
sokken doorlopen in Geleen, daarna ben ik Electro en Electrotechniek gaan
leren op de MTS in Sittard. Na 2 jaar ben ik geswitcht naar de Bouwkundeopleiding in Maastricht. Daar heb ik 5 jaar gezeten. Omdat ik mijn opleiding
niet kon afronden door mijn C.O.P.D. (astma) ben ik nog 2 jaar de richting
Commerciele Bouwkunde gaan volgen. Uiteindelijk heb ik het allemaal voor
gezien gehouden en ben vrolijk en met veel plezier voor de toenmalige
Eurotax gaan rijden.
Daarna ging het heel snel. Ik wisselde heel snel van baan en klom heel snel
hogerop, waardoor ik bij veel grote bedrijven in de keuken kon kijken. Van
klein begonnen als data-entry (de zgn. mannelijke typ-miep) voor een
hypothekenkantoor tot hoofdprogrammeur van een groot IT-bedrijf.
Bij mijn laatste werkgever heb ik heel veel ervaring opgedaan als
leidinggevende. Daar heb ik o.a. ISO-gestandaardiseerde draaiboeken
geschreven voor 2 fusiebedrijven in de telecom, softwareprojecten
aangestuurd en applicaties ontwikkeld voor universiteiten en kabelgiganten.
Ik had een goede baan, maar door de economische recessie en ondanks
mijn zicht op vertrouwelijke bedrijfsgegevens wist ik dat het niet lang kon
duren eer men over zou gaan tot een bedrijfsreorganisatie. Het was
uiteindelijk geen moeilijke keuze om het bedrijf te verlaten. Ze hebben nog
geprobeerd mij over te halen om mijn contract te verlengen en in
Heerenveen verder aan de slag te gaan. Maar wat wilde ik? Mijn kantoor
was in Sliedrecht.... Ieder weekend ging ik terug naar het Zuiden en om dan
vanuit Heerenveen een leven op te bouwen in de “middle of nowhere” of
tussen “de koeien en de schapen” ? Wetende dat het bedrijf hetzelfde lot
zou volgen als de Titanic?! Nee het was geen zekere toekomst...
Ik ben weer terug in het mooie Limburgse Heuvelland. En heb hier
uiteindelijk mijn eigen bedrijf als zelfstandig ondernemer opgericht. Ik lever
nu zelf aan het MKB programmeer- en internetdiensten, zoals databasegeoriënteerde programma’s en het ontwikkelen van e-commerce en
internetsites, domeinhosting en registratie. Het gaat mij gelukkig ondanks
de moeilijke tijden toch goed... hopen dat het zo ook blijft...

e
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Sinds wanneer schaak je?
Ik schaak sinds mijn 5de jaar. Nou ja, mijn oom heeft me dat geleerd. Toen
ik 7 of 8 jaar was kwam ik in aanraking met het schoolschaken op de SintJozefschool in Geleen. Daar kregen we (o.a. Marcel Frenken, Loek Smets
en Guido van der Werf) les van... Theo Knopker en naderhand van... Dhr.
Van Vliet.
Uiteindelijk werden de meesten lid van schaakclub Fortuna. Ik geloof dat
Fortuna pas 2 jaar bestond, ze hadden toen hun clubavond in het Reüniegebouw. Er was toen volgens mij ook een grote rel uitgebroken omdat ze
geen jeugdleden in de seniorencompetitie wilden toelaten.
Met Rob Zink als jeugdleider gingen wij (Frenken, Smets, Van der Werf,
Meyers en ik) door heel Limburg heen. Hetgeen Rob heel wat frikandellen
(en auto’s) heeft gekost om keer op keer met 4-0 te winnen en uiteindelijk
Limburgs kampioen te worden. We stonden toen bekend als de Fortuna
Boys en hadden aan bijna geen enkel jeugdteam een moeilijke
tegenstander. Alleen Leudal was af en toe voor ons een klein probleem met
Frank & Helene Wuts.
Uiteindelijk ben ik bij de opsplitsing meegegaan met de jeugd naar SV
Caïssa. Heb daar een aantal jaren meegedraaid met het eerste en ben
daar nog clubkampioen geworden. Uiteindelijk kreeg ik het aan de stok met
dhr. Van Vliet, waardoor ik het plezier in het schaken verloor.
Toen er wat jaren verstreken waren, en ik weer terug was in Limburg, las ik
in een regionale krant dat beide verenigingen gefuseerd waren. Ik kreeg de
kriebels weer om te gaan schaken i.p.v. hockey. Ik ben toen weer
begonnen bij SV Geleen.
Momenteel doe ik het rustiger aan en besteed ik aandacht aan mijn gezin.
Heb je een favoriete speelstijl of een favoriete opening?
Nou daar ben ik heel snel mee... 1. E2-E4, E7-E5... 1. E2-E4, C7-C5 daar
ben ik niet zo kapot van... Liever niet dan wel... (geloof dat ik nu alles tegen
krijg).

Welke andere hobby’s heb je?
Ik hou van het schaken, plezier in het leven hebben, lezen en vooral

Wat zijn je favoriete tv-programma's, boeken, kranten, tijdschriften,
muziek?
Ik hou van rustige muziek, muziek uit de jaren '80, maar ook de hippe
trance & dance-muziek. Dat laatste is goed voor het snelschaken. Je wordt

e
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er helemaal wild van en dat is goed voor het snelle denken. Valt het onder
een soort doping misschien ?
Heb je wensen voor SV Geleen of voor de leden?
Wensen ? Ja die heb ik ja... Ik hoop dat iedereen nu en in de toekomst door
één deur kan, dat we hetgeen in het verleden is gebeurd achter ons kunnen
laten. Dat we elkaar nog lang, vriendelijk en gezond kunnen begroeten als
medeschaker.
Het is soms hard en verdrietig om van schakers afscheid te nemen en ik wil
hierbij van de gelegenheid gebruik maken om stil te staan bij Cor Eyk en
Chrit Rutten en diegenen die mede heen zijn gegaan. Maar bij een iemand
wil ik speciaal stil staan. Een persoon met een gouden warm hart, klein van
stuk en de vriendelijkheid zelve. Gewapend met een brilletje en een
vergrootglas. Onze Meneer Kerris. Om zijn toewijding voor het schaken en
voor zijn medemens. Een goed voorbeeld voor ons allemaal!

Noot van de redactie: En kijk ook eens naar de website
van SV Geleen die onder de hoede staat van Eduard.
http://www.svgeleen.nl
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Vanaf april 2004 te verkrijgen:

ALLEMAAL SCHAKEN
Een schaakboek in 2 delen:
1.) Het Limburgse schaakfenomeen Alex Vinken
2.) Schaakrubrieken Dagblad De Limburger 1996-2004
 Prachtige uitgave, paperback
 Aantal pagina's 500
 Aantal diagrammen naar verwachting 650 á 700
 Auteurs: Josef Stupp, Frits Esser, Frank Clevers.
Met medewerking van Tom Bus.
 Voorwoord door grootmeester Paul van der
Sterren.
 Uitgever / drukker: uitgeverij Van Spijk, Venlo.
 In dit boek komt "alles en iedereen" op schaakgebied
aan de orde. Van "hoog tot laag": het schaken in Limburg,
het schaken nationaal en internationaal vroeger en nu, o.a.
Steinitz, Euwe, Fischer, Kasparov, Lenin, Napoleon.
Tevens aandacht voor jeugdschaak. Vele partijen en
partijfragmenten van ca. 500 spelers, ook zeer vele
Limburgse spelers.
 Vijftig partijen van Alex Vinken, becommentarieerd door
o.a. Tom Bus, Lodewijk Prins, Max Euwe.
 Prijs:
■ € 12.50 t/m 25-04-2004. Door overmaking van € 12,50 (voor het boek) + € 3,00
(voor de portokosten) = totaal € 15.50 kunt u het boek bestellen. Dit kan door
overmaking van € 15.50 op rekeningnr. 54 54 17 589 bij de ING bank t.n.v. Van
Spijk, onder vermelding van boek "Allemaal schaken". Als het bedrag is voldaan,
krijgt u het boek in april 2004 thuisgestuurd.
■ € 12.50 op de dag van de boekpresentatie op 25-04-2004 in de Jo Gerris-hal te
Roermond.
■ € 15.00 euro ná 25-04-2004. Voor dit bedrag is het boek in de winkel verkrijgbaar.
Door overmaking van € 15.00 (voor het boek) + € 3.00 (voor de portokosten) =
totaal € 18.00 kunt u het boek ook na 25-04-2004 nog via de uitgever bestellen. Als
het bedrag is voldaan, wordt het boek zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
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Paul Knibbeler
Heeft u Paul wel
eens geobserveerd tijdens zijn
wedstrijden? Hij is
erg beweeglijk en
neemt veel verschillende posities in, vooral als
het moeilijk wordt.
Nee, niet op,
maar achter het
bord.
Hier twee van zijn vele karakteristieke poses ter illustratie.

Motto: er is ook veel te zien achter het bord
(Gemaakt tijdens de externe wedstrijd tegen DJZ in Noorbeek.)

Oplossingen schaakbonbons

1.Dg8 ,Ta5

2. Dg7# , Kh5 3. Kh7, g3 4.Dg6

2. De4
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