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Van de redactie
In dit novembernummer de eerste verslagen van onze externe
verrichtingen. Met verdeeld succes overigens. Verder graag jullie
attentie voor het succesvolle veteranentoernooi met foto’s. En Theo
heeft weer gezorgd voor heerlijke schaakbonbons. Ook wil de
redactie jullie wijzen op de schaaktraining die in december van
start gaat. Elders in dit nummer meer informatie hierover. Hopelijk
zal Geleen hierna nog beter voor de dag komen!

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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Woord van de Voorzitter
Nu onze vereniging gedurende het afgelopen jaar op meerdere fronten in
de prijzen is gevallen ligt er weer een grote uitdaging voor ons allen.
Tijdens de voorjaars vergadering van de LISB heeft onze vereniging de
aanmoedigings prijs van de LISB in de wacht gesleept.
Gezien het aantal verenigingen dat aangesloten is bij de Bond zeker geen
geringe prestatie.
Het is opvallend dat er ditmaal twee Fusie verenigingen in de picture
werden gezet, wij feliciteren VSM/MSV natuurlijk met hun uitverkiezing tot
Club van het jaar, op de meeste fronten scoorden zij even goed als wij, en
op een enkel punt zelfs beter. Hiermee is de uitslag dan ook volledig
terecht. Dat VSM/MSV en SV Geleen hoge ogen gooide heeft zeker te
maken met de wijze waarop de verenigingen na hun Fusie aan de slag zijn
gegaan. Een Fusie brengt veel werk met zich mee, de leden en het kader
werken aan een toekomst voor het schaken in hun regio en zijn zeer
enthousiast, hierdoor gaat er een positieve uitstraling van de vereniging uit.
Het is voor ons als bestuur nu zaak om deze stijgende lijn voort te zetten.
Tijdens onze vergaderingen hebben wij ( lees” het bestuur” ) een aantal
speerpunten geformuleerd voor het lopende seizoen waar wij ons sterk
voor zullen maken.
Deze speerpunten zijn onder meer, - onze schaakavond – schaaktrainingen
– clubblad – website – contributie – externe competitie - bestuur. Zoals u
kunt zien bepaald geen eenvoudig lijstje, maar wij zijn van mening dat
hierin nog ruimte voor verbetering is. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de
andere zaken niet of minder belangrijk zouden zijn, in tegendeel.
Ik kan mij voorstellen dat er vragen zijn ten aanzien van bepaalde
speerpunten en waarom andere punten niet genoemd zijn, het antwoord
hierop is hier niet in een paar woorden te geven, en zal ik indien nodig
toelichten.
Inmiddels heeft SV Geleen weer haar eerste toernooi achter de rug, of
moet ik zeggen “Jack heeft weer zijn toernooi achter de rug”?. Wederom
een zeer geslaagd toernooi onder supervisie van Jack. Een betere manier
om SV Geleen te promoten is er haast niet. Nu zijn de voorbereidingen voor
het volgende toernooi op 14-nov.in volle gang en zullen wij weer een
beroep doen op vrijwilligers om ons te helpen.
Ook onze Jeugd afdeling is weer van start gegaan, Frans heeft dit jaar
versterking gekregen, buiten Wim en Werner heeft Peter van Dinteren het
team versterkt. Dit toont weer eens de betrokkenheid van de leden aan.
Het is haast niet te missen maar ons club home ondergaat momenteel een
flinke verbouwing.
e
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De overlast wordt door Ben en Cyril voor ons tot een minimum beperkt en
vragen zij ook van onze kant begrip voor de situatie die nog zeker tot de
Kerst zal duren. Onze clubavond komt niet in het gedrang door de
werkzaamheden, waarvoor onze dank.
Ik wil hiermee afsluiten en iedereen veel schaak plezier toewensen.
Peter List

e
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Limburgse Schaak Aanmoedigingsprijs toegekend aan SV
Geleen (officiële tekst Lisb)
De Limburgse Schaak Aanmoedigingsprijs 2002-2003 is toegekend aan de
vereniging SV Geleen.
Dit is bekendgemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de
Limburgse Schaakbond op 20 september jl. te Stein.
Een speciaal hiervoor benoemde commissie heeft na zorgvuldige afweging
een voordracht opgesteld voor het bestuur van de Limburgse schaakbond,
waarna het bestuur heeft besloten tot toekenning van deze ereprijs aan SV
Geleen.
De uitreiking van de prijs zal op een later tijdstip in dit seizoen plaatsvinden
in overleg met de winnende vereniging.
De vereniging SV Geleen verdient een aanmoediging. Deze club presteert
voortreffelijk op alle onderdelen die je maar voor een schaakvereniging kunt
bedenken, zoals: sponsor(werving); kader; resultaten teams; resultaten
individueel; aantal teams; aantal leden / ledenwerving; jeugd; public
relations (clubblad, website, persberichten); houding naar de bond en
zusterverenigingen / fair play; verenigingsactiviteiten.
SV Geleen is in het seizoen 2002-2003 gefuseerd. SV Geleen is ontstaan
door een fusie van Caïssa en Fortuna. Die samensmelting is uitstekend
verlopen en heeft een duidelijk meerwaarde gekend.
In het voorbije seizoen werd SV Geleen met twee teams kampioen in de
bondscompetitie voor clubteams. De vereniging organiseert diverse
toernooien, waaronder ook een toernooi voor ouderen en een jeugdtoernooi
en SV Geleen heeft een van de beste clubbladen van Limburg. We hopen
dat SV Geleen deze Limburgse Schaak Aanmoedigingsprijs als een
aanmoediging ziet om op de ingeslagen weg door te gaan.
In het seizoen 1998-1999 is de Limburgse Schaak Aanmoedigingsprijs
ingesteld. Deze is bestemd voor een vereniging, een groep spelers of een
speler die een aanmoediging verdient/verdienen omdat zij op een
enthousiaste en opvallende manier aan de weg timmert/timmeren.
De prijs bestaat uit:
a) Een oorkonde.
b) Een (royaal) artikel plus foto('s) in Schakend Limburg over de
prijswinnaar(s).
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Schaaktraining

Schaaktraining

Schaaktraining

Zoals jullie ook op het publicatiebord kunnen lezen starten
Marcel Frenken en ik in december met schaaktraining. Deze
training is elke 1e en 3e donderdag van de maand, stipt om
18.45 uur. De eerste keer dus op 4 december. Marcel begint
dan met partij-analyses van spelers, strategie e.d.
Ik zal op 18 december vervolgen met elementaire
eindspeltechniek. Alle deelnemers ontvangen dan van mij een
basistest, ter plekke in te vullen (ca. 5 minuten). Daarmee kun
je zelf bepalen waar je ongeveer staat. Daarna zullen we e.e.a.
samen bekijken. Denk niet: dat is niks voor mij, ik ben slecht in
eindspel, want dan is deze training juist voor jou zeer geschikt.
Betere spelers kunnen de test meedoen om hun vaardigheid te
checken! We houden het leuk en interessant, dus doe mee!
Kosten: € 1 per les per persoon. Tot dan !
Rien Seip

e
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Combineren met Rien
Diagram 1 (zwart aan zet)

In de interne competitiepartij Pim Stevens – Rien Seip ontstond deze
stelling na 1.c4 g6 2.d4 Lg7 3.Pc3 Pf6 4.Pf3 0–0 5.e3 c5 6.Le2 cxd4 7.exd4 d5
8.0–0 dxc4 9.Lxc4 Lg4 10.Le3 Pc6 11.h3 Lf5 12.a3 Pe4 13.Ld3 Pxc3 14.bxc3 Lxd3
15.Dxd3 Dc7 16.Tfb1 Tfd8 17.Db5 b6 18.Dc4 Tac8 19.Pg5 e6 20.Tc1 h6 21.Pe4 Db7
22.Tab1 Pxd4 23.Pc5. Na een solide gespeelde opening overzag Pim mijn
laatste zet (Pxd4), maar vervolgde slim met 23.Pc5, gebruik makend van de
penning in de b-lijn. Hoe gaat zwart nu verder?
Diagram 2

Wit wint !
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Koude start Geleen 1
Geleen

-

Veldhoven 2

3½ - 4½

1. Eli Serbu
2. Ronny Willen
3. Benjamin Nachbar
4. Martin Simon
5. Rien Seip
6. Jürgen Fuhs
7. Ron van Dinteren
8. Robbie Mocsnik

-

Frans Wolferink
Nol Swinkels
Ferry Daamen
Fred van Empel
J. Peters
Kristian Toirkens
Th.van de Meerakker
Joost 't Hart

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

Het zit soms mee en soms tegen, zeker bij het schaken. Dit seizoen maakt
het eerste een aarzelende start. In de eerste helft van de wedstrijd tegen
Veldhoven leek alles zeer goed te gaan. Na keurige overwinningen van Eli
Serbu, Jürgen Fuhs en debutant Robbie Mocsnik en een soepele remise
van Ronny aan het tweede bord stond het 3½- ½ voor Geleen. Daarna
sloeg echter het noodlot toe. Ron van Dinteren moest zich overgeven en
ook Martin Simon capituleerde toen hij in een desastreus eindspel
terechtkwam. Hierdoor hing alles af van Benjamin en mijzelf. Gezien het
partijverloop en de grote ervaring van beiden moest er toch zeker een halfje
inzitten. Benjamin blijkt dit seizoen echter uit vorm en liet ook deze partij
door zijn handen glippen. Mijn partij werd daardoor beslissend. Helaas
deed ik volop mee aan de malaise en ik zal dat maar illustreren met het
volgende fragment.

Ik had in de opening veel tijd verbruikt en in deze stelling mijn hand al wat
overspeeld. Met 23.f5! kon wit het initiatief beslissend overnemen. Hij trapte
e
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echter in de valstrik 23.Dxg4? Dxd6 24.Txe6 met het idee van een beslissende
mataanval. Ik verraste hem echter met de geplande tussenzet 24... Pf6!
waarmee zwart een stuk wint. Er volgde 25.Dxg6+ Kxg6 26.Txd6 Tae8 27.Kf2
Kf5 28.Kf3. Met 28...Te4 kon ik nu een pion terugwinnen en een technisch
vrijwel zeker gewonnen eindspel overhouden, goed voor de matchwinst. In
vliegende tijdnood verloor ik na 28...Tg8 29.Tf2 h5 30.h3 Pe4?! 31.Td5+ Kf6
32.Tg2 Txg2 33.Kxg2 Te7?? 34.Txh5 echter in plaats daarvan een vierde pion.
Ondanks wanhopige pogingen was het eindspel met paard en twee pionnen
tegen zes pionnen daarna niet meer remise te houden. Treurig, maar helaas
een feit.
Robbie Mocsnik speelde een mooie partij die hij voor ons analyseerde.

Mocsnik Robbie (1816) - 't Hart J. (1797)
S.V. Geleen 1 - Veldhoven 2, 27.09.2003

[commentaar Robbie Mocsnik]
Koningsindisch, wederzijdse flankaanval
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.Pf3 0–0 6.Le2 e5 7.0–0 Pc6 8.d5 Pe7 9.Pe1
Pe8 Een oude en vergeten zet. Dank zij Kasparov is het nu in de mode. Het
paard op d7 dient voor het controleren op c5 terwijl paard op e8 dekt op c7!
10.f3 f5 11.Le3 Dit werd in jaren 80' onderzocht door Amerikaanse spelers.
Daardoor heeft Viktor Kortsnjoi 'de Verschrikkelijke' er belangstelling voor
en heeft het in praktijk gezet en met succes. Dat ondervond Gary 'The Boss'
Kasparov en haalt met moeite remise tegen 'de Verschrikkelijke'! 11...f4 12.Lf2
Tf7?! Dit is wel allemaal theorie. Maar de vraag is of het verstandig is, want ik
vind dat de koning beter naar h8 geschoven moet worden. Kwestie is dat je
niet het probleem krijgt met loper op c4! Andere betere zet is h5 en g5. 13.c5
g5 Zoals het vaak afspeelt speelt wit de aanval op de zwarte damevleugel
terwijl zwart aanvalt op de witte koningsvleugel ! 14.a4 h5 15.Pb5 wit dreigt
cxd6 en Pxa7. 15...b6 Mijn eerste reactie was: Wat is dat, is dat wel goed?
Normaal zou je geneigd zijn a6 te spelen, maar achteraf bekeken was het
geen slecht idee. Zo dekt zwart a7 en bemoeilijkt het de witte loper op de
zwarte velden. En mijn volgende tweede reactie was: Ik had zo'n idee dat mijn
tegenstander niet zo goed op de hoogte is van Konings-Indisch. Mijn indruk
krijgt gelijk! 16.b4 Misschien was 16.c6 iets beter. Maar ik had een ander plan!
16...Lf8 Dit heeft de bedoeling om Tg7 te spelen en d6 te controleren. 17.a5! Dat
is een sterke zet. Want Ta8 staan onder druk.

Zie diagram op de volgende pagina
e
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17...bxc5 Gedwongen. Anders verliest zwart snel! 18.bxc5 Tg7? Beter was 18. ...
a6 of dxc5 19.cxd6 Zo wint ik één pion! 19...Pxd6 20.Pxa7 Ld7 21.Pc6? Dit is een
zet waarover ik niet echt tevreden was. Beter was bijv:21.Pd3 Pg6 22.Dc2 Tf7
23.Tfc1 Lé8 24.Pc6 Df6 25.a6 Lg7 enz... met voordeel voor wit! 21...Pxc6
Natuurlijk!! 22.dxc6 Lxc6 23.Pd3! Dit is een zet die ik gepland had! 23...g4? Die
zet is zeker niet goed. Er zijn betere zetten. 24.Kh1?! Dit is een kritiek moment.
Achteraf stel ik vast dat ik niet vrees als ik gewoon 24.Pxe5 speelt en wit
heeft voordeel. Maar ja, het was wel niet gemakkelijk. Je moet het maar
doen, he! 24...g3!? Het is een moedige poging! 25.Pxe5 Dg5?? Zwart is zelf in
de val gelopen! Het verleidelijke mat op g2 is hem te machtig! Toch kan zwart
remise maken en hoe! Laten wij kijken naar: 25...Dh4 26.Lg1 gxh2 27.Pxc6??
hxg1D+ 28.Kxg1 Txg2+!! 29.Kxg2 Dg3+ 30.Kh1 Dh4+ 31.Kg2 Dg3+ 32.Kh1 Dh4+
33.Kg2 met eeuwig schaak! 26.Pxc6! Koelbloedig! 26...gxh2? 27.Dd5+ Mijn
tegenstander blijft dan 10 minuten naar het bord vol verbijstering kijken en
dan geeft hij wijselijk op! 1–0

De reprise: Eindhoven 2 – Geleen 4½ - 3½
1. J.K. Bosscher
2. Eric Wijsman
3. Bas Friesen
4. J. Toorman
5. J.P.A.M.v/d Hurk
6. C.W. Berghout
7. A.M. Kastelijn
8. Maurice Duits

-

Nicola Grecuccio
Hans Renette
Victor Franco
Paul Geuss
Jürgen Fuhs
Benjamin Nachbar
Rien Seip
Marcel Frenken

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

Op 1 november mochten we in de herkansing tegen het op papier niet zeer
sterke Eindhoven 2. We verschenen zelfs aan de start met het dreamteam,
e
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maar ook dat mocht niet baten! Nicola en Hans hadden hun dag niet en
helaas bewees Benjamin opnieuw uit vorm te zijn. Jürgen kwam in
moeilijkheden na de opening. Hij opent zeer scherp (o.a. Koningsgambiet)
en zijn tegenstanders verslikken zich dan regelmatig. Deze keer had zwart
echter een tegengif waarop Jürgen het antwoord schuldig bleef. De partij
van Nicola aan bord 1 was spectaculair en achteraf gezien dus cruciaal. Hij
leek vanuit de opening regelrecht op de winst af te gaan met een
vlijmscherpe offercombinatie. Kijk en huiver:

Deze stelling ontstond na 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.e5 Pfd7 5.Pce2 c5 6.c3
Pc6 7.f4 Le7 8.Pf3 cxd4 9.cxd4 f6 10.Pc3 0–0 11.Le3 a6 12.Ld3 b5 13.h4 Db6.
Zwart (H. Bosscher) heeft het wat passief gespeeld en Nicola sloeg toe met
14.Pg5 (wie niet?) Er volgde fxg5 15.Lxh7+?! Kxh7 16.hxg5+ Kg8 17.g6 en nu
speelde zwart zeer goed Tf5! en na 18.g4 Txf4 19.Lxf4 Dxd4 was de nederlaag
voor wit onafwendbaar. Achteraf meenden we dat Nicola met
eenvoudig15.Dh5 h6 16.Dg6 gemakkelijk zou hebben gewonnen. Zwart
beschikt echter over de spectaculaire verdediging 16...Pdxe5!! 17.fxe5 Pxe5
18.Dh7+ Kf7 19.0–0+ Ke8. Vraag blijft natuurlijk of hij dit zou hebben gezien!
Volgens Nicola en Fritz 8 was het offer toch winnend, maar voor mij is duister
hoe dat dan gaat.
Marcel speelde een ingewikkelde partij en zette alles op alles om met een
ultieme winstpoging de stand in de match gelijk te trekken. Hij moest helaas
berusten in een potremise eindspel.
Als troost druk ik toch maar de winstpartijen af die er ook waren.

e
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J. Toorman - Paul Geuss
Caro-Kahn

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Pd7 5.Lc4 Pgf6 6.Pg5 e6 7.De2 Pb6 8.Ld3 h6
9.P5f3 c5 10.dxc5 Lxc5 11.Pe5 Pbd7 12.Pgf3 Dc7 13.0–0 0–0 14.h3 Ld6 15.Pc4 Le7
16.c3 b6 17.Pce5 Pc5 18.Lc2 Lb7 19.Td1 Tad8 20.Lf4 Ld6 21.Txd6 Txd6 22.Pc4 Td1+
23.Txd1 Dxf4 24.Pce5 Pfe4 25.Pd7 Pxd7 26.Txd7 Pc5 27.Td4 Lxf3 28.gxf3 Dg5+
29.Kf1 Dh5 30.b4 e5 31.Tg4 Pe6 32.Tg3 g6 33.De4 Td8 34.Ke2 Pf4+ 35.Ke3 Pd5+
36.Kd2 Pf6+ 0-1

Victor Franco – Bas Friesen
Meraner

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 c6 4.e3 Pf6 5.Pf3 Pbd7 6.Dc2 Ld6 7.Le2 0–0 8.0–0 Te8
9.Td1 a6 10.a3 b5 11.e4 dxe4 12.Pxe4 Le7 13.Pe5 Lb7 14.Pg5 Tf8 15.Lh5 g6 16.Lf3
Dc8 17.cxb5 Pxe5 18.dxe5 Pd5 19.bxa6 Txa6 20.Le4 Db8 21.Pf3 Tc8 22.h4 Lf8
23.De2 Tb6 24.Lxd5 cxd5 25.b4 La6 26.De1 Tbc6 27.Pd4 Tc4 28.Lf4 Da7 29.Dd2
Ta8 30.Pb3 Tac8 31.Tac1 Lb5 32.Pa5 Txc1 33.Txc1 Txc1+ 34.Dxc1 Dd4 35.Lh6
Dxe5 36.Lxf8 Kxf8 37.Dc5+ Kg7 38.Dxb5 Da1+ 39.Kh2 Dxa3 40.Dc5 Db2 41.Pc6
De2 42.b5 e5 43.b6 Dg4 44.b7 Dxh4+ 45.Kg1 Da4 46.Dc1 1–0

Rien Seip – A. Kastelijn
Dame-indisch

1.d4 e6 2.c4 Pf6 3.Pf3 b6 4.a3 Lb7 5.Pc3 d5 6.cxd5 Pxd5 7.e3 Le7 8.Lb5+ c6
9.Ld3 c5 10.Pxd5 Lxd5 11.dxc5 Lxc5 12.Lb5+ Lc6 13.Lxc6+ Pxc6 14.Da4 Tc8 15.b4
Le7 16.Lb2 Lf6 17.Td1 De7 18.Lxf6 Dxf6 19.Tc1 0–0 20.0–0 e5 21.b5 Pa5 22.De4
Txc1 23.Txc1 Dd6 24.Db4 De6 25.h3 f6 26.Tc7 Tc8 27.Txa7 Tc1+ 28.Kh2 e4 29.Pd4
De5+ 30.g3 Pc4 31.Te7 Dh5 32.Tc7 Dd1 33.Tc8+ Kf7 34.Df8+ Kg6 35.De8+ Kh6
36.Pf5+ Kg5 37.h4+ Kg4 38.Dxe4+ 1–0

Het tweede team won in Helden-Panningen!
Niet zonder zorgen won Geleen 2 van H.S.D.V. uit Helden-Panningen!
Teveel mensen waren verhinderd of meldden zich af voor deze eerste
ronde in de LiSB-competitie.Dat gold trouwens eveneens voor de eerste
ronde in de KNSB-competitie op 27 sept. j.l. en dat werkt door naar alle
andere lagere teams.
Maar de invallers deden het prima en uiteindelijk werd met 3-5 gewonnen .
Roger Verschuren op bord 7 maakte vrij snel remise tegen U.Diarra, een
immigrant die al eens enkele jaren geleden deelgenomen heeft aan één
van onze toernooien.Sjaak Dorval op bord 8 , de man in superform, wees
een remise-aanbod af en ging ervoor. Maar andere partijen kwamen vrij
e
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snel niet verder dan remise: Hub Kusters op 6 tegen P.Schuman en
Mathias Schlösser op 4.Dus 1½-1½ na 2 uur spel! De weerstand was dus
duidelijk groter dan verwacht. Toen won Myo Peric op 1 tegen H.Pirée en
Frans Hanssen op 2 tegen E.Thewis. Sjaak Dorval bewees dat hij het gelijk
aan zijn kant had maar gelijktijdig verloor Jack Lemaire aan bord 3 een
partij waarin hij steeds de baas was en zwart geen schijn van kans liet,
tenzij in die twee zetten waarin hij een cruciale pion verloor. Zwart bood
remise, Jack wees het bod af en ging alsnog ten onder. Tenslotte, Hans
Leenders , de tegenstrever van Theo Castenmiller op 5 wilde van geen
wijken weten, dacht een remise-achtige stelling alsnog te kunnen winnen,
maar vond het om 17.30 uur welletjes en ging met remise accoord. Einde
goed, alles goed!
Hopelijk zijn voor de volgende ronde toch meer mensen bereid een bijdrage
te leveren aan het welzijn van onze vereniging!
De uitslagen:
1.H.Pirée - Myo Peric
0-1
2.E.Thewis - Frans Hanssen
0-1
3.W.Versteegeen - Jack Lemaire
1-0
4.M.Schuman - Mathias Schlösser ½-½
5.H.Leensers - Theo Castenmiller ½-½
6.P.Schuman - Hub Kusters
½-½
7.U.Diarra - Roger Verschuren
½-½
8. J.Zonneveld - Sjaak Dorval
0-1

Dikke overwinning bij debuut in 1e klasse in Schaesberg
Schaesberg 2- SV Geleen 3

1½-6½

1 Rene Coenjaerts – Eduard Evers
2 Herman Thomas – Rob Zink
3 Hermann Raub – Robert Welters
4 Ed Sparla – Henk Marwa
5 Sander Ketzer – Paul Knibbeler
6 Hans Palm – Sjef Gerits
7 Jan Hendriks – Albert Stoelhorst
8 Thys Heyltjes – Pim du Chatinier

½-½
½-½
0-1
0-1
½-½
0-1
0-1
0-1

De eerste wedstrijd in de eerste klasse voor Geleen 3. Sommige spelers
hadden al wat ervaring op dit nivo, anderen nog niet.
e
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Albert speelde 3 dagen eerder al vooruit, omdat hij dat weekend naar
Colmar (Elzas/Vogezen) ging om wijn te proeven. Hij had na 21 zetten de
vijandelijke dame te pakken, een soepele overwinning (0-1). Hij kon dus
met een gerust hart naar Frankrijk afreizen!
Robert zette een onweerstaanbare koningsaanval op touw die tot mat
leidde (0-2).
Pim won in het middenspel een pion en wist via een taktische wending af te
wikkelen naar een simple gewonnen pionneneindspel (0-3).
Eduard bereikte met wit niets op de damevleugel, ondanks het 3x bezetten
van de a-lijn met zijn zware stukken (½-3½).
Paul speelde vrolijk op de aanval en ondanks het feit dat hij een kwaliteit
minder had tegen een pion, had hij nog de beste kansen in de remise
gegeven stelling (1-4).
Henk bracht een combinatie op het bord die door zijn tegenstander was
overzien en zo won Henk een stuk, later won Henk er nog een toren bij via
een listige combinatie(1-5).
Rob had het betere van het spel maar kon geen winstweg vinden (1½-5½).
Sjef trok in het middenspel het initiatief naar zich toe en won door een
koningsaanval die tot mat leidde (1½-6½).
Een dikke overwinning, de volgende match is tegen Fianchetto 2, die met
6½-1½ van De Juiste Zet 2 verloren in de eerste ronde. Wij hebben dus
e
goede kansen op een 2 victorie!

Stoelhorst,A (1596) - Hendriks,J (1451) [B07]
Schaesberg 2-Geleen 3, 02.10.2003

[Rob Zink]

1.e2-e4 d7-d6 2.d2-d4 ¤g8-f6 3.¥f1–d3 g7-g6 4.¤g1–f3 ¥f8-g7 5.0–0 c7-c6
6.c2-c3 £d8-c7 7.h2-h3 e7-e5 8.¥c1–e3 ¤f6-h5? [8...0–0; 8...¥c8-e6] 9.£d1–d2
h7-h6 [9...0–0; 9...¥c8-e6] 10.d4xe5 d6xe5 11.¥d3-c4 ¤h5-f4 (zie diagram)
12.¥e3-c5 en na deze zet komt zwart in ieder geval al niet meer tot de korte
rochade 12...¥c8-e6 [12...b7-b6 13.¥c5-d6
£c7-d8 14.¤b1–a3 ¥c8-a6 15.¦a1–d1] 13.¤b1–
a3 ¤b8-d7 14.¥c5-d6 £c7-d8 15.¦a1–d1
¥e6xc4?? deze zet helpt wit alleen maar,
wit wilde toch al met het paard naar d6
[15...b7-b5 16.¥c4-b3 a7-a5] 16.¤a3xc4 f7-f6
[16...£d8-f6? 17.¥d6xe5 ¤d7xe5 18.¤c4xe5
0–0 19.¤e5-d7 ¦f8-d8 20.¤d7xf6+] 17.¥d6-a3
even veld d6 vrijmaken voor het paard
17...¤f4-e6?? dit kost een volle dame
[17...¢e8-f7 18.£d2xd7+; 17...¤d7-b6 18.¤c4e

2 jaargang no. 2

15

nov 2003

d6+ ¢e8-d7 19.¤d6xb7+ ¢d7-c7 20.¤b7xd8; 17...c6-c5 18.¤c4-d6+ ¢e8-e7
19.¤d6xb7 £d8-c7 20.¤b7-d6 ¦a8-d8 21.£d2-d5 ¦h8-f8 (21...¤f4-e6) ] 18.¤c4-d6+
¢e8-f8 19.¤d6xb7+ ¤e6-c5 20.¤b7xd8 [20.£d2xd7 £d8xd7 21.¦d1xd7 ¢f8-e8
22.¤b7xc5; 20.¤b7xc5 ¢f8-e8 21.£d2xd7+ £d8xd7 22.¦d1xd7 ¥g7-f8 23.¦f1–d1]
20...¦a8xd8 21.¥a3xc5+ 0:50 1:10 1–0

Welters,R (1671) - Raub,H (1631) [C11]
Schaesberg 2-Geleen 3, 05.10.2003

[Rob Zink]

1.e2-e4 e7-e6 2.d2-d4 d7-d5 3.¤b1–c3 ¤g8-f6 4.e4-e5 ¤f6-d7 5.f2-f4 c7-c5
6.¤g1–f3 ¤b8-c6 7.¤c3-e2 ¥f8-e7 8.c2-c3 0–0 [8...£d8-b6] 9.¤f3-g5 £d8-b6
[9...£d8-a5] 10.£d1–d3 ¥e7xg5 [10...f7-f5] 11.f4xg5 c5xd4 12.c3xd4 a7-a5
[12...£b6-b4+ 13.¢e1–f2] 13.h2-h4 ¤c6-b4
14.£d3-d1 £b6-c6 15.¤e2-c3 ¤d7-b6 16.a2-a3
16...¤b4-a6 voorlopig komen loper c8 en toren
a8 niet in het spel voor, de paarden staan op
de damevleugel buitenspel en kunnen de
komende witte koningsaanval niet opvangen
17.¥f1–d3 (zie diagram) g7-g6 [een Fritz-7
variantje: 17...¤b6-c4 18.£d1–h5 g7-g6 19.£h5h6 ¤a6-c5 20.¥d3-c2 b7-b6 21.h4-h5 ¦a8-a7
22.h5xg6 f7xg6 23.¥c2xg6 £c6-d7 24.¥g6-c2
£d7-g7 25.£h6-h2 ¤c5-e4 26.¥c2xe4 d5xe4
27.b2-b3 ¤c4-d6 28.e5xd6 £g7xd4 29.£h2-g3
¦f8-f3 30.¤c3-e2 ¦f3xg3 31.¤e2xd4 ¥c8-d7 32.¥c1–f4 ¦g3xg2 33.¥f4-e3 e6-e5
34.¤d4-e2 met een gewonnen eindspel voor wit] 18.h4-h5 18...¥c8-d7 [nog
een Fritz-7 variantje: 18...£c6-c7 19.£d1–g4 ¦f8-d8 20.£g4-h3 ¦d8-e8 21.h5xg6
f7xg6 22.¥d3xg6 ¦e8-e7 23.¥g6-d3 ¤b6-c4 24.g5-g6 b7-b6 25.¥c1–g5 ¤c4xb2
26.0–0 ¤b2xd3 27.¥g5xe7 met winst voor wit] 19.£d1–f3 £c6-c8 [Fritz-7:
19...£c6-c7 20.£f3-h3 ¥d7-e8 21.¦a1–b1 £c7-e7 22.¤c3-d1 ¦a8-c8 23.¤d1–f2 ¢g8h8 24.¤f2-g4 ¦c8xc1+ 25.¦b1xc1 £e7xg5 26.¦c1–c3 f7-f5 27.h5xg6 ¥e8xg6
28.¤g4-f6 h7-h6 29.£h3xh6+ £g5xh6 30.¦h1xh6+ ¢h8-g7 31.¦h6-h2 ¤a6-b8
32.¦c3-b3 ¤b8-d7 33.¤f6xd7 ¤b6xd7 34.¦b3xb7 en wit wint wederom] 20.£f3h3 f7-f5 [20...¦f8-e8 leidt tot mat in 7 na 21.h5xg6 ¢g8-f8 22.£h3-f3 £c8xc3+
23.b2xc3 f7-f5 24.g5xf6 h7xg6 25.¥d3xg6 ¢f8-g8 26.£f3-h5 ¤b6-c4 27.£h5h8#] 21.h5xg6 (zie diagram)

e
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en hier gaf zwart op vanwege het feit dat-ie
mat gaat na 21 ... £c8xc3+ 22.b2xc3 ¦f8-f7
23.g6xf7+
¢g8-f8
24.£h3-h6+
¢f8xf7
25.£h6xh7+ ¢f7-f8 26.£h7-h8+ ¢f8-f7 27.¦h1–
h7+ ¢f7-g6 28.£h8-g7# 1–0

Heyltjes,T (1343) - Chatinier du,P (1488) [C41]
Schaesberg 2-Geleen 3, 05.10.2003

[Rob Zink]

1.e2-e4 e7-e5 2.¤g1–f3 d7-d6 3.¥f1–e2 ¤b8-c6 4.d2-d4 e5xd4 5.¤f3xd4 ¤c6xd4
6.£d1xd4 £d8-f6 7.£d4xf6 ¤g8xf6 8.¤b1–c3 ¥c8-e6 9.0–0 0–0–0 10.¥c1–f4 h7h5 11.e4-e5 ¤f6-d5 12.¤c3xd5 ¥e6xd5 13.¦f1–d1
d6xe5 (zie diagram) 14.¥f4-e3 [14.¥f4xe5 ¦d8e8 15.¦d1xd5 c7-c6 16.¥e5xg7 ¥f8xg7 17.¦d5-d2
¥g7xb2 18.¦a1–b1 ¥b2-c3 19.¦d2-d3 ¦e8xe2
20.¦d3xc3 ¦h8-d8 21.¦c3-f3 (21.¦c3-d3 ¦d8xd3
22.c2xd3 ¦e2xa2) 21...¦d8-d2 22.¦f3xf7 b7-b6
23.¦f7-f6 c6-c5 24.a2-a4 ¦d2xc2 25.¦f6-f7 ¦c2a2 26.¦f7xa7 ¦e2xf2 27.¦a7-g7] 14...¥f8-e7
15.c2-c4 [15.¥e3xa7 b7-b6 16.¥e2-a6+ ¥d5-b7
17.¥a6-c4 ¦d8xd1+ 18.¦a1xd1 ¦h8-h6 19.¢g1–f1
¦h6-f6 20.¦d1–d2 ¦f6-f4 21.¥c4-b5] 15...¥d5-c6
16.¦d1xd8+ [16.¦d1xd8+] 16...¥e7xd8 [16...¢c8xd8
17.¦a1–d1+ ¢d8-c8 18.¢g1–f1] 17.b2-b4 b7-b6 [17...¥d8-e7 18.b4-b5 ¥c6-e4 19.¦a1–
d1] 18.b4-b5 ¥c6-b7 [18...¥c6-e4] 19.c4-c5 ¥b7-d5 [19...¥b7-d5] 20.c5xb6 c7xb6
[20...c7xb6] 21.¦a1–c1+ ¢c8-b8 [21...¥d8-c7 22.¢g1–f1] 22.¥e2-c4 ¥d5xc4
23.¦c1xc4 ¥d8-e7 [23...f7-f5 24.a2-a4] 24.f2-f4 f7-f6 [24...¥e7-d6] 25.a2-a4
¦h8-c8 [25...¦h8-c8 26.¦c4-e4 ¥e7-c5 27.f4-f5 ¥c5xe3+ 28.¦e4xe3 ¦c8-c4
29.¦e3-a3 a7-a5 30.¢g1–f2 ¦c4-f4+ 31.¢f2-e3 ¦f4xf5] 26.¦c4-e4 ¥e7-d6 [26...¥e7c5] 27.f4-f5 ¦c8-c3 (zie diagram)
zwart speelt op een taktische winnende
wending die wit niet ziet aankomen [27...¦c8c2 28.¦e4-h4 ¦c2-e2 29.¥e3-f2 ¦e2-a2 30.¢g1–f1
¥d6-c5 31.¥f2-e1 a7-a6 32.b5xa6 ¢b8-a7
e
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33.¦h4xh5 e5-e4 34.¦h5-h4 ¦a2xa4 35.¦h4-h7 ¢a7xa6 36.¦h7xg7 ¢a6-b5] 28.h2h3?? [28.¢g1–f1 ¥d6-c5 29.¥e3-d2 ¦c3-a3 30.¦e4-h4] 28...¦c3xe3 zwart kan nu
afwikkelen naar een gewonnen pionneneindspel 29.¦e4xe3 ¥d6-c5 30.¢g1–f2
¢b8-c7 de witte toren loopt niet weg 31.¢f2-e2 ¥c5xe3 32.¢e2xe3 ¢c7-d6
[32...¢c7-d6] 33.¢e3-d3 ¢d6-d5 34.g2-g4 h5xg4 35.h3xg4 e5-e4+ 36.¢d3-c3
¢d5-e5 37.¢c3-d2 ¢e5-f4 38.¢d2-e2 ¢f4xg4 39.¢e2-e3 ¢g4xf5 40.¢e3-f2 ¢f5-e5
41.¢f2-e3 g7-g5 42.¢e3-f2 ¢e5-d4 43.¢f2-e2 f6-f5 44.¢e2-f2 ¢d4-d3 45.¢f2-e1
g5-g4 0–1

Evers,E (1700) - Coenjaerts,R (1608) [C42]
Schaesberg 2-Geleen 3, 05.10.2003

[Rob Zink]

1.e2-e4 e7-e5 2.¤g1–f3 ¤g8-f6 3.¤b1–c3 ¥f8-b4 4.¥f1–c4 ¤b8-c6 5.a2-a3
¥b4xc3 6.d2xc3 0–0 7.¥c1–g5 d7-d6 8.b2-b4 a7-a6 9.a3-a4 ¥c8-d7 10.0–0 h7h6 11.¥g5xf6 £d8xf6 12.¦f1–e1 ¦a8-b8 13.¦e1–e3
¤c6-e7 14.b4-b5 a6xb5 15.a4xb5 ¦b8-a8
16.¥c4-d3 ¤e7-g6 17.¤f3-d2 ¥d7-e6 18.c3-c4
b7-b6 19.¥d3-f1 ¦f8-c8 20.¦e3-a3 £f6-d8
21.¦a3-a6 ¤g6-f8 22.¦a1–a3 ¤f8-d7 zwart
dreigt met Pd7-c5 de toren op a6 tot een
verklaring te dwingen, dus wit moet dat
voorkomen: 23.¤d2-b3 ¦a8-b8 24.f2-f3 £d8e8 25.£d1–a1 £e8-d8 26.£a1–d1 ¦b8-a8 27.£d1–
a1 (de slotzet, hier werd remise
overeengekomen, zie diagram) ½–½

Knibbeler,P (1649) - Ketzer,S (1481) [C45]
Schaesberg 2-Geleen 3, 05.10.2003

[Rob Zink]

1.e2-e4 e7-e5 2.¤g1–f3 ¤b8-c6 3.d2-d4 e5xd4 4.¤f3xd4 ¥f8-c5 5.¤d4-b3 ¥c5b6 6.¥f1–c4 £d8-f6 7.0–0 ¤g8-e7 8.¤b1–c3 0–0 9.¤c3-d5 ¤e7xd5 10.¥c4xd5
¤c6-e5 11.¢g1–h1 c7-c6 12.f2-f4 c6xd5 13.f4xe5 £f6xe5 14.e4xd5 d7-d6 15.¥c1–
f4 £e5-e7 (zie diagram)
16.£d1–e1 [16.£d1–h5 £e7-d7 17.¦a1–e1 £d7-c7
18.¤b3-d2 ¥b6-c5 19.¤d2-e4 f7-f5 20.¤e4xc5
£c7xc5 21.¦e1–e7 £c5xd5 22.¦f1–e1 ¥c8-d7
23.¦e7xd7 ¦f8-f7 24.¦d7xd6 £d5-c4 25.£h5-h4
£c4xa2 26.¥f4-e5 b7-b5 27.¥e5-d4 ¦a8-f8
28.£h4-g5 £a2-a5 29.c2-c3 b5-b4 30.¦d6-e6
£a5-d8 31.£g5-e3 f5-f4 32.£e3-f2 £d8-d7
e
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33.¥d4-c5 ¦f8-c8 34.¥c5xb4 f4-f3 35.g2xf3 a7-a5 36.¥b4xa5 £d7-d5 37.¦e6e8+ ¦f7-f8 38.¦e8xc8 ¦f8xc8 39.¥a5-b6 ¦c8-f8 40.¥b6-d4 g7-g6 41.¦e1–e5
£d5xf3+ 42.£f2xf3 ¦f8xf3 43.b2-b4 ¢g8-f8 44.¥d4-c5+ ¢f8-f7 45.¦e5-e7+ ¢f7g8 46.¥c5-d4 ¦f3-f7 47.¦e7-a7 ¦f7-f5 48.¦a7-g7+ ¢g8-f8 49.¦g7xh7 g6-g5
50.¢h1–g2 ¢f8-e8 51.¢g2-g3 ¢e8-d8 52.¢g3-g4] 16...£e7-d8 17.£e1–g3 g7-g6
18.¥f4xd6 ¦f8-e8 19.¦a1–e1 ¦e8xe1 20.¦f1xe1 ¥c8-d7 21.¦e1–e7 ¥b6-c7 (zie
diagram)
22.c2-c4 kost de kwaliteit [22.£g3-e5 ¥c7xd6
23.£e5xd6 ¥d7-e6 24.£d6xd8+ ¦a8xd8 25.c2c4 b7-b5 26.¢h1–g1 b5xc4 27.d5xe6 c4xb3
28.¦e7-d7 ¦d8-a8 29.e6xf7+ ¢g8-f8 30.a2-a4
¦a8-c8 31.¦d7xa7 ¦c8-c2 32.¦a7-b7 ¦c2xb2
33.h2-h4 ¦b2-a2 34.¦b7xb3 ¦a2xa4 35.g2-g3
¢f8xf7
36.¦b3-b7+
¢f7-f6]
22...£d8xe7
23.¥d6xc7 ¦a8-c8 24.h2-h3 [24.h2-h3]
24...¥d7-f5 25.d5-d6 [25.d5-d6 £e7-e2
26.£g3-f4 ¥f5-d7 27.¢h1–h2 ¦c8-e8 28.¤b3-d2
¥d7-c6 29.¤d2-f3 £e2xb2 30.d6-d7 ¥c6xd7
31.¥c7-e5 £b2-b6 32.¥e5-d4 £b6-e6 33.£f4-h4 f7-f5 34.£h4-h6 £e6-d6+
35.¢h2-h1 £d6-f8 36.£h6-h4 ¦e8-e4 37.£h4-f2 ¥d7-c6 38.¥d4xa7 ¦e4xc4
39.¤f3-e5 ¦c4-c1+ 40.¢h1–h2 ¥c6-e4 41.£f2-b6 ¦c1–c2 42.£b6-e6+ ¢g8-g7
43.£e6-d7+ ¢g7-f6 44.¤e5-g4+ ¢f6-g5 45.¤g4-f2 ¥e4-c6 46.£d7xh7 f5-f4
47.h3-h4+ ¢g5-f5 48.¥a7-d4 b7-b5 49.h4-h5 ¥c6-e8 50.h5xg6 ¥e8xg6 51.£h7h3+ ¢f5-g5 52.£h3-g4+ ¢g5-h6 53.£g4-h4+ ¥g6-h5 54.¤f2-g4+ ¢h6-g6
55.¤g4-e5+ ¢g6-h6 56.¤e5-g4+ ¢h6-g6 57.¤g4-e5+ ¢g6-h6 58.¤e5-g4+]
25...£e7-e4 26.£g3-c3 b7-b6 27.c4-c5 [27.c4-c5 ¥f5-d7 28.¢h1–h2 h7-h6
29.£c3-f6 ¥d7-c6 30.£f6-f2 £e4-e5+ 31.¢h2-g1 ¦c8-a8] ½–½

Sparla,E (1600) - Marwa,H (1700) [C41]
Schaesberg 2-Geleen 3, 05.10.2003

[Rob Zink]

1.e2-e4 e7-e5 2.¤g1–f3 d7-d6 3.d2-d4 e5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8-f6 5.¤b1–c3 ¥f8-e7
6.¥f1–d3 ¤b8-c6 7.¤d4xc6 b7xc6 8.¥c1–e3 ¥c8-d7 9.0–0 c6-c5 10.¤c3-d5 c7-c6
11.¤d5xf6+ ¥e7xf6 12.c2-c3 0–0 13.¥e3-f4 ¥d7-e6 14.£d1–c2 g7-g6 15.¦a1–d1 d6d5 16.c3-c4 £d8-b6 17.¥f4-d6 d5xe4 18.¥d3xe4 ¦f8-d8 19.b2-b3 ¥e6-g4 20.¦d1–
d3 ¦d8-d7 21.£c2-d2 ¥f6-g7 22.h2-h3 ¥g4-e6
23.£d2-g5 ¦a8-d8 24.¦f1–d1 £b6-a5! 25.a2-a4?
(zie diagram)
¦d7xd6 [Fritz-7 geeft de volgende variant:
25...¦d7xd6 26.¦d3xd6 ¦d8xd6 27.¦d1xd6 £a5e1+ 28.¢g1–h2 £e1xe4 29.¦d6-d8+ ¥g7-f8
e
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30.£g5xc5 £e4-f4+ 31.g2-g3 £f4-h6 32.h3-h4 g6-g5 33.£c5xg5+ £h6xg5
34.h4xg5 ¢g8-g7 35.f2-f3] 26.£g5xd8+? kost een vol stuk [Fritz-7 lstelt de
volgende variant voor: 26.¦d3xd6 ¦d8xd6 27.¦d1xd6 £a5-e1+ 28.¢g1–h2 £e1xe4
29.¦d6-d8+ ¥g7-f8 30.£g5-h6 £e4-e5+ (30...£e4-e5+ 31.g2-g3 £e5-d6

32.¦d8xd6 ¥f8xh6 33.¦d6-d8+ ¢g8-g7 34.¦d8-a8 a7-a5 35.¦a8xa5 ¢g7-f6 36.¦a5a7 ¢f6-e5 37.a4-a5 ¥e6-c8 38.¦a7-a8 ¥h6-d2 39.¦a8xc8 ¥d2xa5 40.¦c8xc6 ¢e5d4 41.¦c6-f6 ¢d4-c3 42.¦f6xf7 ¢c3xb3 43.¦f7xh7 ¢b3xc4 44.¦h7-g7 ¢c4-b3
45.¦g7xg6 c5-c4 46.¦g6-a6 ¥a5-d2 47.h3-h4 c4-c3 48.¦a6-b6+ ¢b3-a3 49.¦b6c6 ¢a3-b3 50.g3-g4 ¥d2-e1 51.¢h2-g3 c3-c2 52.¦c6xc2 ¢b3xc2 53.g4-g5 ¥e1–b4
54.h4-h5 ¢c2-d3 55.¢g3-g4 ¥b4-f8 56.g5-g6 ¢d3-e4 57.¢g4-g5 ¥f8-e7+
58.¢g5-h6) 31.g2-g3 £e5-g7 32.£h6xg7+ ¢g8xg7 33.¦d8-a8 a7-a5 34.¦a8xa5
¥e6-f5 35.¦a5-a7 ¥f5-c2 36.¦a7-b7] 26...¦d6xd8 27.¦d3xd8+ ¥g7-f8 28.¥e4xc6
£a5-b6 29.¥c6-b5 ¢g8-g7 30.¦d8-e8 ¥f8-d6 31.a4-a5? een fout in verloren
stelling, die het einde van de partij bespoedigt 31...£b6xa5! loper d6 is indirect
gedekt 32.¦d1xd6 £a5-e1+ en na Kh2 De5+ verliest wit de toren op d6 1–0

Thomas,H (1660) - Zink,R (1744) [B54]
Schaesberg 2-Geleen 3, 05.10.2003

[Rob Zink]

1.e2-e4 c7-c5 2.¤g1–f3 ¤b8-c6 3.d2-d4 c5xd4 4.¤f3xd4 d7-d6 5.¥f1–b5 ¥c8-d7
6.¥b5xc6 ¥d7xc6 [6...b7xc6 geeft misschien meer spel door het loperpaar;
6...b7xc6] 7.¤d4xc6 b7xc6 8.0–0 ¤g8-f6 9.¤b1–c3 e7-e6 10.¥c1–g5 ¥f8-e7
11.¥g5xf6 ¥e7xf6 12.£d1–d3 0–0 13.¦a1–b1 ¦a8-b8 [13...£d8-a5 14.b2-b4 £a5-e5
15.¤c3-a4 £e5-f4 16.c2-c4 ¦f8-d8] 14.¤c3-d1 d6-d5 [14...d6-d5] 15.c2-c3 £d8a5 16.a2-a3 ¦f8-d8 [16...¦b8-b3; 16...¦b8-b3 17.f2-f4 ¦f8-b8 18.¦b1–c1] 17.¦f1–e1
¦b8-b3 [17...d5xe4 18.£d3xe4 ¦d8-d2 19.£e4xc6 (19.£e4-e3 ¦b8-d8 20.c3-c4)
19...¦b8-d8 20.¤d1–e3 £a5-h5 21.¤e3-c4 ¦d2-d1 22.¤c4-e3 (22.¦b1xd1 £h5xd1
23.£c6-e8+ ¦d8xe8 24.¦e1xd1) 22...¦d1–d2; 17...d5-d4 18.£d3-c2 ¥f6-g5 19.£c2d3 ¥g5-f4 20.h2-h3 ¥f4-e5 21.£d3-c2 c6-c5 22.¦e1–f1 d4-d3 23.£c2-d2 c5-c4
24.f2-f4 ¥e5-d6 25.¢g1–h1 £a5-a4 26.¤d1–e3 ¥d6-c5 27.f4-f5 ¥c5xe3
28.£d2xe3 e6xf5 29.e4xf5 ¦d8-e8 30.£e3-f4 f7-f6 31.b2-b4 ¦b8-c8 32.¦b1–e1
¢g8-h8 33.¢h1–h2 ¦e8-d8 34.£f4-d2 a7-a5 35.¢h2-g1 ¢h8-g8 36.¢g1–h1 ¦c8-a8
37.¦f1–f4 ¦d8-c8 38.¦f4-g4] 18.e4-e5 ¥f6-e7 19.¦b1–c1 ¦d8-b8 [19...c6-c5 20.¦c1–
c2] 20.¦e1–e2 ¥e7-g5 [20...c6-c5] 21.¦c1–c2 c6-c5 22.£d3-g3 £a5-d8 [22...¥g5e7 23.£g3-g4 c5-c4] 23.£g3-g4 g7-g6 [23...d5-d4 24.f2-f4 d4-d3 25.¦c2-d2
d3xe2 26.¦d2xd8+ ¥g5xd8 27.£g4xe2 c5-c4]
24.f2-f4 ¥g5-e7 [24...¥g5-e7 25.¦c2-d2 c5-c4]
25.¦e2-d2 [25.c3-c4 d5-d4 26.¦e2-d2] 25...c5c4 [25...c5-c4 26.¦d2-e2] 26.£g4-e2 met een
wit remise-aanbod 1:13 1:45 (zie diagram),
omdat de stand in de wedstrijd inmiddels 5-1
e
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in ons voordeel was ging zwart accoord met remise (½–½), er had
bijvoorbeeld nog kunnen volgen: 26...¥e7-c5+ 27.¢g1–h1 f7-f5 28.e5xf6 £d8xf6

29.£e2-g4 h7-h5 30.£g4-f3 £f6-f7 31.¦d2-e2 ¥c5-d6 32.¦e2-e1 £f7xf4 33.£f3xf4
¥d6xf4 34.g2-g3 ¥f4-h6 35.¦e1xe6 ¦b3-b6 36.¦c2-e2 ¥h6-c1 37.a3-a4 ¦b6xe6
38.¦e2xe6 ¦b8-b6 39.¦e6-e7 ¦b6-a6 40.¦e7-d7 ¦a6xa4 41.¦d7xd5 ¦a4-a1 42.¢h1–
g2 ¦a1–b1 43.¦d5-d4 ¥c1xb2 44.¤d1xb2 ¦b1xb2+ 45.¢g2-h3 ¢g8-g7 46.¦d4xc4
¦b2-c2 47.g3-g4 ¢g7-h6 48.g4xh5 ¢h6xh5 49.¢h3-g3 g6-g5 50.h2-h4 g5xh4+
51.¦c4xh4+ ¢h5-g6 52.¦h4-c4

Palm,H (1444) - Gerits,S (1698) [D12]
Schaesberg 2-Geleen 3, 05.10.2003

[Rob Zink]

1.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 c7-c6 3.¤b1–c3 ¤g8-f6 4.¤g1–f3 ¥c8-f5 5.e2-e3 e7-e6
6.c4-c5 ¥f8-e7 7.¥f1–e2 ¤b8-d7 8.b2-b4 0–0 9.0–0 ¤f6-e4 10.¤c3xe4 ¥f5xe4
11.¥e2-d3 ¤d7-f6 12.h2-h3 ¦f8-e8 13.¥d3-e2 £d8-c7 14.¤f3-e5 ¤f6-d7 15.¤e5xd7
£c7xd7 16.f2-f4 ¥e7-h4 17.¥e2-h5 £d7-e7 18.¢g1–h2 f7-f5 19.¥h5-f3 ¢g8-h8
20.¥f3xe4 d5xe4 21.g2-g3 ¥h4-f6 22.¦f1–g1 g7g5 23.f4xg5 ¥f6xg5 24.£d1–h5 ¦e8-g8 25.¥c1–
d2 ¦g8-g6 26.£h5-e2 ¦a8-g8 27.£e2-f2 h7-h5
28.h3-h4 ¥g5-f6 29.¦a1–f1 £e7-c7 30.¥d2-c3
¦g6-g4 31.¢h2-h3 £c7-d8 32.a2-a4 £d8-d5
33.b4-b5 £d5-c4 34.£f2-b2 ¢h8-h7 35.¢h3-h2
c6xb5 36.a4xb5 (zie diagram) ¥f6xh4 37.c5-c6
[37.g3xh4 ¦g4xh4#] 37...¥h4xg3+ 38.¢h2-h3
[38.¦g1xg3 £c4xf1 (38...¦g4xg3) ] 38...¦g4-h4+
39.¢h3-g2 ¥g3-e1# 1:58 1:45 0–1

Uw razende reporter uit het verre
Schaesberg (bij Ubach over Worms),
Robbie van Zinkenburg

Start van het jeugdteam
Voerendaal 4

-

Geleen 5

5½

-

½

1)
2)
3)

-

Werner Ramakers
Wim Eijkenboom
André Bouchoms

1
1
1

-

0
0
0

e

Ed Vos
Roy Elzinga
Bert Bomhoff
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4)
5)
6)

Jos Kleijnen
Bert Klunder
Gerrit Veldhoen -

Jasper Jacobs
Arjan Omidmeaph
Arman Omidmeaph

½
1
1

-

½
0
0

het

Dit is de eerste keer dat het 5
team voor meer dan de helft uit
jeugdspelers bestaat, namelijk vier van de 6 teamleden zijn jeugdleden.
Voor Jasper was het zelfs de eerste externe competitiewedstrijd.
Na de gebruikelijke plechtigheden bij de start van het nieuwe seizoen
startte de wedstrijd. Helaas moest Arman al snel opgeven. Kort erop
gevolgd door zijn broer Arjan. Wim speelde een goede wedstrijd op bord 2
maar moest helaas ook zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander

Hierna moest ik ook zelf helaas het onderspit delven, hierdoor kwam de
stand op 4 – 0 in het voordeel van Voerendaal. André en Jasper moesten
daarom punten scoren om minimaal onze eer te redden.
Maar helaas moest André na heel goed spel het onderspit delven. En kort
hierna maakte Jasper remise door eeuwig schaak. Ik moet zeggen dat
de
ste
André en Jasper in hun 2 en 1 externe wedstrijd goed gespeeld hebben.
Dit belooft wat voor de toekomst. Hieronder volgen de partijen van deze
twee spelers met de analyse gemaakt met onze grote vriend Fritz.
Werner Ramakers
Andre Bouchoms,Geleen 5 - Bert Bomhoff,Voerendaal 4 (1490) [C00]
Lisb Externe Competetitie (1), 05.10.2003
1.e2-e4 e7-e6 2.Pb1–c3 laatste zet uit boek 2...Lf8-b4 3.a2-a3 Lb4xc3 4.d2xc3
e6-e5 5.Pg1–f3 d7-d6 Dekt e5 6.Lf1–d3 Pg8-f6 7.0–0 0–0 8.Lc1–e3 Pb8-d7
9.h2-h3 Dekt g4 9...b7-b6 Beheerst c5 10.Ld3-b5 [¹10.Pf3-d2!?² Vraagt om
nadere analyse.] 10...Lc8-b7³ [10...Pf6xe4? Leidt niet tot het gewenste
resultaat. 11.Lb5-c6 Lc8-a6 12.Lc6xe4 La6xf1 13.Dd1xf1+-] 11.Lb5xd7 [11.Le3g5!? Is interessant. 11...h7-h6 12.Lg5-h4³] 11...Dd8xd7µ [Niet 11...Pf6xd7 12.Pf3d2³] 12.Dd1–d3 Lb7xe4 13.Dd3-e2 Le4-b7 14.Ta1–d1 Tf8-e8 15.c3-c4 Lb7-a6
[15...Dd7-f5 16.Tf1–e1–+] 16.b2-b3 Ta8-d8 17.De2-e1 [17.Tf1–e1 La6-b7µ]
17...La6-b7 18.c4-c5?? Het was al moeilijk. [18.Pf3-h4 Pf6-h5–+] 18...Dd7-f5
[¹18...Lb7xf3 Leidt nog sneller tot winst. 19.Td1–d2 b6xc5 20.c2-c4–+] 19.Le3g5?? wit maakt een eind aan zijn lijden. [¹19.De1–e2–+] 19...Lb7xf3 20.Lg5xf6
Df5xf6 [¹20...Df5-g6 En wit kan direct opgeven. 21.g2-g3 Dg6xf6 22.c5xb6
a7xb6–+] 21.g2xf3 Df6-h4 [21...Df6-g6+ Geeft de tegenstander geen kans.
e
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22.Kg1–h2 Dg6xc2 23.c5xd6 c7xd6 24.b3-b4–+] 22.De1–e4 Dh4xh3 23.De4-g4
Dh3xg4+ 24.f3xg4 b6xc5 25.Tf1–e1 d6-d5 26.c2-c4 [26.Td1–d3 d5-d4–+]
26...c7-c6 27.c4xd5 c6xd5 28.f2-f4 [28.Td1–d2 d5-d4–+] 28...e5-e4 29.Kg1–g2
a7-a5 30.a3-a4 [30.Td1–c1 Kan het voorafgegane niet meer ongedaan maken.
30...d5-d4–+] 30...h7-h6 [30...d5-d4 Hiermee zou zwart definitief uit de
problemen zijn. 31.Td1–c1–+] 31.Kg2-f2 [31.Td1–c1 Dit kan de uitslag niet meer
be‹nvloeden. 31...d5-d4–+] 31...d5-d4 32.Kf2-e2 Td8-c8 33.Td1–c1 f7-f6
[33...Te8-e7 Geeft de tegenstander geen kans. 34.Te1–h1 f7-f5 35.g4xf5–+]
34.Ke2-d2 Kg8-f7 35.Te1–h1 Kf7-e6 36.f4-f5+ Ke6-d5 zwart bereidt zich voor
op het voordeel van c4. 37.Th1–f1 [37.Tc1–b1 Een vruchteloze poging om het lot
te ontlopen. 37...Tc8-b8–+] 37...c5-c4 38.b3xc4+ Tc8xc4 39.Tc1xc4 Kd5xc4
40.Tf1–c1+ Kc4-b4 41.Tc1–a1 Te8-c8 [¹41...Te8-e5–+ Leidt nog sneller tot
winst.] 42.Ta1–a2 [42.Ta1–e1 Anders kunnen de stukken meteen in de doos.
42...e4-e3+ 43.Kd2-d3–+] 42...Kb4-b3 43.Ta2-a1 Kb3-b2 44.Ta1–e1 Tc8-c2+
45.Kd2-d1 Tc2-c1+ 46.Kd1–e2 Tc1xe1+ [46...d4-d3+ 47.Ke2-f1 d3-d2 48.Te1xc1
d2xc1D+ 49.Kf1–f2 Dc1–d2+ 50.Kf2-g1 e4-e3 51.Kg1–h1 e3-e2 52.Kh1–g2 e2e1D+ 53.Kg2-h3 Dd2-d3+ 54.Kh3-h2 Dd3-g3#] 47.Ke2xe1 Kb2-c2 48.Ke1–e2
d4-d3+ 49.Ke2-e3 d3-d2 50.Ke3xe4 d2-d1D 51.Ke4-f4 [51.Ke4-e3 Dit
verbetert nauwelijks iets aan de stelling. 51...Dd1xg4 52.Ke3-f2 Kc2-d3
53.Kf2-f1 Kd3-e3 54.Kf1–e1 Dg4-e2#] 51...Dd1–d4+ [51...Kc2-d2 52.g4-g5
h6xg5+ 53.Kf4-g3 Dd1–g1+ 54.Kg3-f3 Kd2-c3 55.Kf3-e4 Dg1–g2+ 56.Ke4-e3
g5-g4 57.Ke3-f4 Dg2-f3#] 52.Kf4-g3 [52.Kf4-f3 Ook dit kan de treurige afloop
niet be‹nvloeden. 52...Dd4xa4 53.Kf3-g3 Da4-b3+ 54.Kg3-f2 a5-a4 55.g4-g5
a4-a3 56.g5xf6 a3-a2 57.f6-f7 a2-a1D 58.f7-f8D Da1–d4+ 59.Kf2-g2 Dd4-d2+
60.Kg2-h1 Db3-b1#] 52...Kc2-d2 [52...Kc2-d3 53.Kg3-h3 Dd4-e3+ 54.Kh3-h2
De3-f2+ 55.Kh2-h1 Kd3-e4 56.g4-g5 Ke4-f3 57.g5xh6 Df2-g2#] 53.Kg3-h4
[53.Kg3-f3 Dit lost niets op. 53...Dd4-e3+ 54.Kf3-g2 Kd2-e2 55.g4-g5
De3xg5+ 56.Kg2-h3 Ke2-f2 57.Kh3-h2 Dg5-g2#] 53...Dd4-f2+ [53...Dd4-f4
54.Kh4-h3 Kd2-e2 55.Kh3-g2 Df4xg4+ 56.Kg2-h1 Ke2-f2 57.Kh1–h2 Dg4-g2#]
54.Kh4-h5–+ Df2-f4 55.Kh5-g6 Df4xg4+ 56.Kg6-f7 Dg4xf5 57.Kf7xg7 Df5-g5+
58.Kg7-f7 Kd2-d3 59.Kf7-e7 Als wit toch eens Kd3-e4 kon spelen... 59...Kd3d4 [59...f6-f5+ 60.Ke7-f7 Kd3-e4 61.Kf7-e8 Ke4-e5 62.Ke8-d7 Dg5-c1 63.Kd7e7 Dc1–c7+ 64.Ke7-e8 Ke5-e6 65.Ke8-f8 Dc7-f7#] 60.Ke7-d7 Kd4-c5
[60...Kd4-d5 61.Kd7-e7 Dg5-g7+ 62.Ke7-d8 Kd5-d6 63.Kd8-e8 Dg7-e7#]
61.Kd7-e7 [61.Kd7-e7 Kc5-d5 62.Ke7-e8 Dg5-g8+ 63.Ke8-d7 Dg8-h7+ 64.Kd7c8 Kd5-c6 65.Kc8-d8 Dh7-d7#] 1–0
Jos Kleijnen,Voerendaal 4 (1436) - Jasper Jacobs,Geleen 5 [C60]
Lisb Externe Competetitie (1), 05.10.2003
1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1–f3 Pb8-c6 3.Lf1–b5 Lf8-d6 laatste zet uit boek 4.0–0 Pg8f6 5.Tf1–e1 0–0 6.d2-d3 h7-h6 Zekert g5 7.Pb1–c3 [7.d3-d4 Dd8-e7²] 7...Tf8-e8
8.Pc3-e2 b7-b6 9.Pe2-g3 Lc8-b7 10.Pf3-h4 [10.Pg3-f5!?² Is misschien
e
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sterker.] 10...Pc6-d4= 11.Lb5-a4 Lb7-c6 [11...b6-b5!? 12.c2-c3 b5xa4 13.c3xd4
Pf6xe4=] 12.La4xc6 d7xc6 13.c2-c3 Controleert b4 13...Pd4-e6 14.Ph4-f5 Ld6c5 15.Lc1–e3 [15.Dd1–f3 a7-a5²] 15...Dd8-d7 [15...Lc5xe3!? Is een nadere
analyse waard. 16.Te1xe3 Kg8-h7²] 16.d3-d4 e5xd4 17.c3xd4 Lc5-b4 18.Te1–f1
Te8-d8 [18...Lb4-f8 19.Dd1–f3 g7-g6 20.Pf5xh6+ Lf8xh6 21.Le3xh6 Dd7xd4
22.b2-b4²] 19.e4-e5 [19.Dd1–f3 Pf6-h7±] 19...Pf6-e8? [¹19...Pf6-d5² Is de beste
kans voor zwart.] 20.Dd1–g4+- c6-c5 [20...Lb4-f8 21.Le3xh6 c6-c5 22.d4xc5
Lf8xc5 23.Ta1–d1+-] 21.d4xc5 [21.d4-d5!? Levert nog groter voordeel op.
21...Pe6-d4 22.Pf5xh6+ Kg8-f8+-] 21...Lb4xc5 22.Ta1–d1 Dd7-c6 [22...Dd7-b5
23.Pf5xh6+ Kg8-f8 24.Ph6xf7 Kf8xf7 25.Dg4-f5+ Pe8-f6 26.e5xf6+-]
23.Pf5xh6+ [23.b2-b4 Lc5xb4 24.Td1xd8 Pe6xd8 25.Dg4xb4 Dc6-e6 26.Pf5e7+ Kg8-h8+-] 23...Kg8-f8 24.Ph6-f5 g7-g6 [24...f7-f6+-] 25.Dg4-h4 Kf8-g8
26.Le3xc5 [¹26.Pf5-h6+!? Is nauwkeuriger. 26...Kg8-f8 27.Le3xc5+ Dc6xc5+-]
26...Dc6xc5 27.Pf5-e7+ Kg8-g7 28.Pg3-f5+?? Geeft de winst uit handen.
[¹28.Pg3-e4 Jammer dat wit deze uitstekende kans heeft gemist. 28...Dc5xe5
29.Pe7-c6+-] 28...g6xf5= 29.Pe7xf5+ Kg7-g6?? Het leven is al moeilijk genoeg.
[29...Kg7-g8 30.Dh4-h5 Dc5-c4²] 30.Dh4-g4+ [30.g2-g4 Dc5xf2+ 31.Kg1xf2
Td8-d2+ 32.Td1xd2 Ta8-d8 33.Dh4-h5#] 30...Pe6-g5 31.Pf5-h4+ [¹31.h2-h4 En
wit heeft zijn doel bereikt. 31...f7-f6 32.Td1–c1 (32.h4xg5 f6xe5 33.Dg4-h3 Pe8-

g7 34.Pf5xg7 Kg6xg7 35.Dh3-h6+ Kg7-g8 36.Dh6-g6+ Kg8-f8 37.Dg6-f6+ Kf8g8 38.Td1xd8+ Ta8xd8 39.Df6xd8+ Dc5-f8 40.Dd8xc7 Df8-g7+-) 32...Dc5xe5

33.Tf1–e1+-] 31...Kg6-h6 32.Ph4-f5+?? De stelling wordt er niet beter op.
[32.Td1xd8 Ta8xd8 33.Ph4-f5+ Kh6-g6+-] 32...Kh6-g6 33.Pf5-h4+?? Laat de
winst glippen. [33.h2-h4 f7-f6 34.Td1–c1 Dc5-f8+-] 33...Kg6-h6 34.Ph4-f5+??
Hierna keren de kansen. [¹34.Td1xd8 Dit zou groot voordeel voor wit hebben
opgeleverd. 34...Ta8xd8 35.Ph4-f5+ Kh6-g6 36.h2-h4+-] 34...Kh6-g6= ½–½

e
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Schaakbonbons van Theo Castenmiller
Schaakbonbon nummer 1

Schaakbonbon nummer 2

Wit aan zet en zwart geeft dan op!

Schaak! Wit zet en zwart geeft op!

Schaakbonbon nummer 3
e
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Wit aan zet. Is dit remise?

e
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Schaakbonbon nummer 5

Schaakbonbon nummer 6

Zwart zet en wit geeft op

Zwart kan remise bereiken. Hoe?

Schaakbonbon nummer 7

Schaakbonbon nummer 8

Wat is de beste zet voor zwart?

Wit aan zet wint

e
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Jan van Rens verdienstelijk winnaar in Geleen
Het zesde Baetsen-Assurantiën rapidschaaktoernooi voor veteranen
werd dit jaar gewonnen door Jan van Rens van SV Reuver met 6 punten uit
7 vóór Henk Temmink van SV Voerendaal met 5½ uit 7. Vorig jaar won
Henk vóór Jan, het was dus stuivertje wisselen.
Jan verloor alleen van Myo Peric (SV Geleen), won alle andere partijen incl.
tegen Henk. Spannend bleef het echter tot in de laatste ronde, met Myo
Peric en Jan Op de Laak (SV Venlo) eveneens als mogelijke winnaars.
Beiden verloren echter hun laatste partij en werden resp. derde en vierde
met 5 en 4½ punten uit 7.
In de B-groep was er alleen de spanning voor de ereplaatsen. Piet
Ulburghs (Tessenderlo) won met 7 uit 7 overtuigend. Ruud Werts en Wil
Meijs (Gess), John Michon (Eijsden), Piet Roos (Eersel), Maurice
Engelbosch en Manu Laleman (Houthalen), Henk van Meel (thuisschaker)
streden tot het laatste moment voor de ereplaatsen. Ruud Werts werd
uiteindelijk nummer twee op weerstandspunten met 5½ vóór Piet Roos en
John Michon vierde met 5 uit 7.
Ook dit jaar steeg het aantal deelnemers en wel tot 69, met deelname
vanuit de gehele provincie en vooral met sterke delegaties vanuit Belgisch
Limburg en Noord-Brabant. Een gezellig en goed georganiseerd toernooi.
Schaken is niet zo saai als sommigen beweren! Volgend jaar, eerste
woensdag van oktober kent dit toernooi zijn zevende editie, dus even een
aantekening maken!

Keurig werk Jack Lemaire
de

Voor de 6 keer organiseerde Jack het senioren-toernooi. Eenvoudig en
degelijk van opzet was het ook nu weer een groot sukses, getuige de
positieve reacties van zeer vele deelnemers en de afscheidsgroet “ Tot de
volgende keer Jack”
Jacck had het ook nu weer prima voor elkaar en doordat hij de taken goed
uitbesteed had, kon hij zelf ontspannen meespelen.
Ook een pluim dus op de hoed van Werner Ramakers ( computer ) en
wedstrijdleider Marcel Frenken en de hulpkrachten!
Een goed toernooi!! Als er sportief gestreden wordt; de sfeer goed – en de
organisatie perfect is; dan mag je van een geslaagde schaakdag spreken.
Jack, goed werk, bedankt
Senior Theo C.
e
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Geleen 2 wint KO-finale tegen Heerlen 2
e

Op pinksterzaterdag 7 juni jl. speelde ons 2 KO-bekerteam in de B-groep
de finale tegen Heerlen 2. Ditzelfde Heerlen 2 had in de halve finale de
e
euvele moed gehad om ons 3 team uit te schakelen. Hoog tijd dus om
revanche te nemen! Er werd gespeeld in zaal Concordia te Brunssum,
tegelijk met de finale in de A-groep: SV Geleen 1 tegen Voerendaal 1.
Eduard stond als eerste gewonnen. Hij won eerst 2 pionnen, daarna een
toren tegen paard+pion en later nog een vol stuk tegen een pion; hij had
zijn tegenstander volkomen overspeeld. Hub stond positioneel gewonnen,
want hij had het complete centrum in zijn bezit. Rob won een loper tegen 2
pionnen. Sjef stond ook beter, hij veroverde met zijn loperpaar de kwaliteit.
Eduard won nog een toren tegen een paard+2 pionnen en stond toen een
hele toren tegen een pion voor. Rob won nog een pion en had een
technisch gewonnen eindspel door zijn vrije a-pion. Hub won eerst 2
pionnen en later groot materiaal: dame tegen toren. Sjef moest een stuk
teruggeven tegen 2 pionnen, kwam in tijdnood, won nog een pion maar had
nog steeds een gewonnen stelling. Hub won zijn partij met overmacht (1-0),
Eduard begin een kleine onzorgvuldigheid en leek een toren terug te
e
moeten geven. Sjef ging helaas op de 36 zet door de vlag in gewonnen
positie, toren+3 pionnen tegen 2 paarden (1-1). Rob won het eindspel door
zijn a-pion naar de overkant te loodsen (2-1). Eduard kreeg hulp van de
tegenstander die een mat in één dacht te zien, Eduard kon dat afdekken en
tegelijk zijn toren redden (3-1). Toch nog een narrow escape!
SV Geleen 2 pakt dus de knock-out beker (volgens mij de eerste, ook als je
de Fortuna- en Caissageschiedenis meetelt) en het bleef nog lang onrustig
aan de bar van Concordia, waar een deel van het gewonnen prijzengeld
omgezet werd in bier!!!

e

2 jaargang no. 2

30

nov 2003

Ebel,H - Kusters,H [D37]
Heerlen 2-Geleen 2, 07.06.2003

[Analyse: Hub Kusters]

1.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 [2.¥c1–f4 c7-c5] 2...e7-e6 3.¤b1–c3 ¤g8-f6 4.¤g1–f3 ¥f8e7 5.e2-e3 [5.¥c1–g5 0–0] 5...c7-c6 [5...0–0 6.c4xd5 e6xd5 7.¥f1–d3] 6.a2-a3
controleert b4 6...¤b8-d7 7.¥f1–e2 0–0 8.0–0 ¦f8-e8 [8...¥e7-d6 9.¤f3-d2]
9.¤f3-e5 [9.£d1–c2 £d8-c7] 9...¥e7-d6 [9...¤d7xe5 10.d4xe5 ¤f6-d7] 10.c4-c5
met deze zet wordt ten koste van een pion ruimte gewonnen [10.f2-f4 ziet er
meer speelbaar uit dan c4-c5] 10...¥d6xe5 11.d4xe5 ¤d7xe5 12.f2-f3 om de
velden e4 en g4 te controleren [12.b2-b4 b7-b6] 12...b7-b6 13.b2-b4 [13.£d1–a4
b6xc5 14.f3-f4 ¤e5-d7] 13...a7-a5 [13...b6xc5 14.b4xc5 £d8-e7 15.¤c3-a4]
14.£d1–d4 ¤e5-d7 (zie diagram)
15.c5xb6? hiermee geeft wit zijn centrum op
15...e6-e5 zwart pakt ruimte in het centrum
16.£d4-h4 a5xb4 17.£h4xb4 c6-c5 wederom
met tempowinst pakt zwart ruimte 18.£b4h4? [18.b6-b7! c5xb4 (18...¦a8-b8? 19.b7xc8£

c5xb4 20.£c8xd8 ¦e8xd8 21.a3xb4 ¦b8xb4
22.¥c1–a3 ¦b4-b3 23.¦f1–c1 ¦d8-a8 24.¤c3-b5
en zwart is een vol stuk kwijt) 19.b7xa8£

b4xc3 20.£a8-a7 en er is nog hoop voor
zwart] 18...£d8xb6 19.¦a1–b1 £b6-e6 [19...£b6c6 geeft wit meer tegenspel: 20.¥e2-b5 £c6-e6 21.¦f1–d1] 20.¥c1–b2 [20.e3-e4
d5-d4 21.¤c3-b5 £e6-c6] 20...¥c8-a6 21.¦f1–e1 [21.¤c3-b5 £e6-c6 22.¤b5-c3]
21...¥a6xe2 22.¦e1xe2 ¦e8-b8 23.£h4-e1 [23.¦b1–d1 ¦b8-b3] 23...£e6-c6 [23...¦b8b3 24.¥b2-c1 ¦b3xb1 25.¤c3xb1] (zie diagram)
24.¤c3-d1? [24.¦b1–c1 d5-d4 25.¤c3-d1 £c6-a6]
24...¦a8xa3!
Overtuigend...
25.¤d1–f2
[25.¥b2xa3 ¦b8xb1] 25...¦a3-b3 26.¤f2-g4?
[26.¤f2-d1] 26...c5-c4 [26...¤f6xg4 27.f3xg4 c5c4 28.¦e2-c2] 27.¤g4xf6+ [27.¤g4-f2 lost ook
de witte problemen niet op: 27...c4-c3 28.¦b1–
c1 c3xb2 29.¦c1xc6 b2-b1£ met stukwinst]
27...¤d7xf6 28.£e1–a5 [28.¥b2xe5 gaat
helemaal
niet
wegens
torenverlies:
28...¦b3xb1 29.¥e5xb8 ¦b1xe1+ 30.¦e2xe1;
28.¦e2-c2 brengt ook al geen verlichting wegens: 28...d5-d4 29.e3xd4 e5xd4
en wit heeft geen verdediging!] 28...¦b8-a8? [28...c4-c3! geeft wit geen kans
meer: 29.¦e2-c2 ¦b3xb2 30.¦c2xb2 c3xb2 31.£a5-d2 met stukwinst] 29.£a5-d2
e

2 jaargang no. 2

31

nov 2003

[29.£a5-e1 is nauwelijks een verbetering voor wit's stelling 29...¦a8-a2
30.¦e2-f2 £c6-b5 31.£e1–c1 c4-c3 en wit verliest materiaal] 29...¤f6-d7
[29...c4-c3 is nauwkeuriger: 30.£d2-c1 ¦a8-b8 31.h2-h3] 30.e3-e4 [30.¦b1–d1
biedt nog een hele kleine kans: 30...c4-c3 31.¥b2xc3 ¦b3xc3 32.£d2xd5 £c6xd5
33.¦d1xd5] 30...d5-d4 zwart bereidt zich voor op c4-c3 31.h2-h4 [31.£d2-c1
helpt ook nier meer: 31...£c6-b5] 31...c4-c3 32.£d2-c2 ¤d7-c5 [32...£c6-b5 leidt
nog sneller tot winst 33.¦e2-f2 d4-d3 34.£c2-d1] (zie diagram links)

33.¥b2xc3 [33.¥b2-c1 ook dit kan de treurige afloop niet beinvloeden: 33...£c6b6] 33...d4-d3 [33...d4xc3 zou een grote fout zijn wegens 34.¦b1xb3 ¤c5xb3
35.£c2xb3] 34.£c2xb3 [34.£c2-d2 een vruchteloze poging om het lot te
ontlopen 34...¦b3xb1+ 35.¦e2-e1 ¦b1xe1+ 36.£d2xe1 ¤c5-b3] 34...¤c5xb3
[34...d3xe2 35.£b3-b8+ ¦a8xb8 36.¦b1xb8+ £c6-c8 37.¦b8xc8#] 35.¦e2-b2
£c6xc3 36.¦b2xb3 £c3-c5+ [36...£c3-d4+ is iets nauwkeuriger.....] 37.¢g1–h2
g7-g6 het bekende ventiel, oftewel luchtgaatje voor de king 38.¦b3-b8+ te laat
38...¦a8xb8 39.¦b1xb8+ ¢g8-g7 (zie diagram rechts) 0–1

Gerits,S - Muyrens,C [D40]
Heerlen 2-Geleen 2, 07.06.2003

[aantekeningen: Rob.Zink]

1.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 e7-e6 3.e2-e3 ¤g8-f6 4.a2-a3 c7-c5 5.¤g1–f3 ¤b8-c6
6.¤b1–c3 c5xd4 7.e3xd4 ¥f8-e7 8.c4-c5 a7-a5 9.¥c1–f4 0–0 10.¤c3-b5 ¤f6-e8
11.¥f1–d3 b7-b6 12.£d1–c2 h7-h6 13.¦a1–c1 b6xc5 14.d4xc5 ¥c8-a6 15.0–0 ¥e7-f6
16.¦f1–e1 ¦a8-c8 17.£c2-d2 ¥a6xb5 18.¥d3xb5 ¤c6-b8 19.¥b5-d3 g7-g5 20.¥f4g3 ¤b8-c6? Kost een kwaliteit! (zie diagram links op volgende pagina) 21.¥d3a6 ¦c8-b8 (21 ... Ta8 Lb7 Tc8 komt op hetzelfde neer) 22.¥g3xb8 £d8xb8 Door
mooi loperspel heeft wit nu de kwaliteit gewonnen 23.¦c1–c2 ¤e8-c7 24.¥a6d3 e6-e5 25.h2-h4? Kost een stuk, maar wel tegen 2 pionnen! (zie diagram
rechts) e5-e4 26.h4xg5 h6xg5 27.¥d3xe4
e

2 jaargang no. 2

32

nov 2003

d5xe4 28.¤f3xg5 £b8-d8 29.¤g5xe4 en een derde pion!
¤c6-d4 30.¤e4xf6+ £d8xf6 31.¦c2-c3 ¤c7-e6 32.¦c3-g3+
¤e6-g7 33.¦e1–e4 ¤d4-f5 34.¦g3-f3 ¦f8-d8 35.£d2-c2
¤f5-d4 36.¦f3xf6 ¤d4xc2 (zie diagram links) 2:00 1:30
Na Te7 of Tc4 staat wit nog steeds goed tot gewonnen
0–1

Paffen,J - Zink,R [A48]
Heerlen 2-Geleen 2, 07.06.2003

[Analyse: Rob.Zink]

1.d2-d4 ¤g8-f6 2.¤g1–f3 g7-g6 3.¥c1–f4 ¥f8-g7 4.c2-c3 d7-d6 5.¤b1–d2 ¤b8-d7
6.e2-e4 ¤f6-h5 7.¥f4-g3 c7-c5 8.£d1–a4 0–0 9.¥f1–d3 a7-a6 10.0–0 ¤h5xg3
11.h2xg3 ¦a8-b8 [11...b7-b5 12.¥d3xb5 ¤d7-b6 13.£a4-a5 a6xb5 14.£a5xb5]
12.¦a1–c1 b7-b5 13.£a4-d1 ¤d7-f6 14.d4-d5
¥c8-g4 15.£d1–c2 e7-e5 16.¤f3-h4? (zie
diagram)
kost een stuk tegen 2 pionnen; een oude
schaakwijsheid zegt: een paard aan de rand
maakt het schaakspel tot schand! [16.d5xe6
¥g4xe6 om te vervolgen met d6-d5] 16...c5-c4
[16...¥g7-h6 17.¦f1–e1 c5-c4 18.¥d3-e2 ¤f6xe4
19.¤d2xe4 (19.¥e2xg4 ¥h6xd2 20.£c2xe4 f7-f5

21.¤h4xf5 g6xf5 22.¥g4xf5 £d8-e7 23.¥f5-e6+
¢g8-h8 en zwart wint de kwaliteit (tegen een pion), maar wit heeft zeker en
vast compensatie door de gedekte loper op e6 ) 19...¥h6xc1 20.£c2xc1 ¥g4xe2
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21.¦e1xe2 f7-f5 22.¤e4-d2 met een onduidelijke stelling] 17.¥d3xc4 b5xc4
18.¤d2xc4 ¥g7-h6 19.¦c1–b1 £d8-c7 20.b2-b3? [20.¤c4-d2? ¥h6xd2 21.£c2xd2
¤f6xe4 22.£d2-c2 ¤e4-f6 23.f2-f3 ¥g4-d7 24.¦f1–d1 (24.c3-c4? ¤f6xd5)
24...£c7-c8 dreigt stukwinst middels g6-g5 25.£c2-d2 ¢g8-g7 26.f3-f4 ¦f8-e8
27.¤h4-f3 ¥d7-f5 28.¦b1–c1 ¤f6-e4 29.£d2-e2 ¤e4xg3 30.£e2-d2 ¤g3-e4
31.£d2-e2 e5xf4 32.¤f3-d4 ¤e4xc3 33.¦c1xc3 ¦e8xe2 (33...£c8xc3 34.£e2xe8

¦b8xe8 35.b2xc3 ¦e8-e3 36.¦d1–c1 ¥f5-e4 37.c3-c4 ¦e3-d3 38.¤d4-f3 ¦d3-a3
39.¤f3-d2 ¥e4-d3 40.¦c1–a1 ¦a3-c3 en zwart wint een 3e pion) 34.¦c3xc8

¦b8xc8 35.¤d4xe2 ¦c8-c2 36.¤e2-d4 ¦c2xb2 37.¤d4xf5+ g6xf5 38.¦d1–d4 ¦b2xa2
39.¦d4xf4 ¢g7-g6 en 3 pionnen meer moeten voldoende voor de winst zijn!]
20...¦f8-c8 21.f2-f3 ¥g4-d7 zwart dreigt Lb5 met pionwinst op c3 of c4 22.a2a4? (zie diagram) kost een pion!
22...¥d7xa4 23.¤c4xe5 ¥a4xb3 24.¦b1xb3
¦b8xb3 25.£c2xb3 d6xe5 26.¢g1–h2 ¤f6-d7
[26...£c7xc3?? 27.£b3xc3 ¦c8xc3 28.¦f1–a1 en
zwart kan zijn a-pion (die de partij gaat
beslissen) niet meer dekken] 27.g3-g4 ¦c8-b8
[27...£c7xc3 28.£b3-b7 en wederom gaat de
a-pion verloren 28...¤d7-c5?? 29.£b7xc8+!!]
28.£b3-a3 wit kan zijn vrije c- en d-pionnen
niet opspelen omdat zwart de zwarte velden
c5 en d6 met loper en paard controleert
28...¤d7-c5 29.¦f1–d1 ¥h6-f8 om d5-d6 te
verhinderen 30.£a3-c1 a6-a5 31.¢h2-g3 f7-f6 om het paardoffer op f5 eruit te
halen 32.¢g3-h3 [32.¤h4-f5 g6xf5 33.g4xf5] 32...a5-a4 33.g4-g5 £c7-d6
34.g2-g4 ¤c5-d7 35.¦d1–h1 f6xg5 (zie diagram)
36.¤h4-g2? [36.£c1xg5 £d6-f6 37.£g5-e3 a4a3 38.£e3-a7 ¤d7-c5 39.£a7xa3 ¤c5xe4
40.£a3-c1 ¤e4-g5+ 41.¢h3-g2] 36...£d6-f6
37.¤g2-e1 a4-a3 38.¢h3-g2 ¦b8-b2+ 39.¢g2-h3
£f6-f4 40.£c1xf4 [40.£c1–d1 £f4-d2 en wit mag
niet met zijn paard en toren spelen op straffe
van mat op g2 of h2! 41.£d1–a1 a3-a2 en er
dreigt Tb1] 40...g5xf4 41.¤e1–d3 ¦b2-d2
42.¤d3-b4 [42.¤d3-c1 ¤d7-c5 43.¦h1–e1 ¤c5d3 44.¤c1xd3 ¦d2xd3 45.¦e1–c1 ¦d3xf3+ 46.¢h3g2 ¦f3-g3+ 47.¢g2-f2 ¥f8-c5+ 48.¢f2-e2 f4-f3+
49.¢e2-d2 f3-f2 50.¦c1–f1 ¦g3-g1 51.¢d2-e2 a3a2 52.c3-c4 ¦g1xf1
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53.¢e2xf1 a2-a1£+] 42...¥f8xb4 43.c3xb4 a3-a2 44.¦h1–c1 ¢g8-f7 45.g4-g5 ¦d2b2 46.¦c1–a1 ¤d7-b6 47.b4-b5 ¢f7-e7 [47...¤b6-a4 48.¦a1–c1 ¦b2-b1 49.¦c1–c7+
¢f7-e8 50.¦c7-c8+ ¢e8-d7] 48.¢h3-g4 ¢e7-d7 niet echt nodig 49.¢g4-h3 ¤b6a4 50.¢h3-g4 ¤a4-c3 51.b5-b6 ¦b2-b1 52.b6-b7 ¦b1xb7 (zie diagram links)
[52...¢d7-c7 53.d5-d6+ ¢c7xb7 54.d6-d7 ¢b7-c7] 0–1

Evers,E – Roger de Campagnolle,L [B30]
Heerlen 2-Geleen 2, 07.06.2003

[Analyse: Rob Zink]

1.e2-e4 c7-c5 2.¤g1–f3 ¤b8-c6 3.¥f1–c4 e7-e6 4.¤b1–c3 ¤c6-a5? 2x met
hetzelfde stuk spelen in de opening is tegen
de basisregels zondigen! 5.¥c4-e2 d7-d5
6.¥e2-b5+ ¤a5-c6 7.e4xd5 a7-a6?? (zie
diagram)
Dit is wel een heel grote blunder, zwart
verliest 2 pionnen! [7...e6xd5] 8.d5xc6 a6xb5
9.c6xb7 ¥c8xb7 10.¤c3xb5 ¤g8-f6 11.d2-d3 h7h6 12.a2-a4 ¥f8-e7 13.0–0 0–0 14.¥c1–e3
[14.¥c1–f4 ¦a8-c8] 14...¤f6-d5 15.d3-d4 c5-c4?
16.¤f3-e5 ¤d5-f6! 17.£d1–e2 [17.¤e5xc4 £d8d5 18.£d1–f3 £d5xc4 19.£f3xb7 ¥e7-b4 20.c2c3 ¦f8-b8 21.£b7-c7] 17...£d8-d5 dreigt een
kleinigheidje op g2 18.f2-f3 ¦f8-c8 19.¤b5-c3 £d5-d8 20.¤e5xc4 ¥e7-b4
21.¤c3-b5 ¥b7-d5 22.¤c4-e5 ¤f6-d7 23.¤e5-d3
£d8-e7 24.¦f1–c1 ¦c8-c6 25.c2-c3 ¥b4-a5
26.b2-b4 ¥a5-d8 27.¤d3-c5 ¤d7-b6 28.a4-a5?
¥d5-c4 (zie diagram)
29.£e2-b2? de dame moest e3 blijven dekken
[29.£e2-d2 ¥c4xb5 30.a5xb6 ¦a8xa1 31.¦c1xa1
¥d8xb6
32.¦a1–a8+
(32.¥e3xh6
g7xh6

33.£d2xh6 ¦c6-c8 34.¤c5-e4 ¥b6-d8 35.¦a1–a5
¦c8-b8 36.c3-c4 £e7xb4) 32...¢g8-h7 33.£d2c2+ g7-g6] 29...¤b6-d5 30.¤b5-a3 ¤d5xe3
31.£b2-d2 ¤e3xg2 32.¤a3xc4 ¤g2-h4 33.£d2e3 ¤h4-f5 34.£e3-e4 ¦a8-c8 35.¦c1–c2 ¤f5-d6
36.¤c4xd6 £e7xd6 37.¦a1–e1 (zie diagram
links)

¥d8xa5?? 38.b4xa5 ¦c6xc5? 39.d4xc5 £d6xc5+ 40.£e4-e3 £c5xa5 plan voor
wit: met torens en dame op 7e rij drukken tegen f7 41.c3-c4 [41.¦e1–d1]
e
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41...£a5-f5 42.£e3-e4 £f5-c5+ 43.¦e1–e3 ¦c8-d8 44.£e4-e5 £c5-b6 45.¢g1–f2
£b6-b1 46.¦c2-b2? £b1–c1 47.c4-c5 ¢g8-h7 (zie volgende diagram)
48.£e5-c3?? kost een volle toren [48.¦b2-e2
¦d8-d1 (48...£c1–h1 49.£e5-g3 ¦d8-d1 50.£g3g2 en zwart moet dames ruilen) 49.¦e2-e1
£c1–d2+ 50.¢f2-g3 en wit wint soepel(50.¦e3-

e2 ¦d1xe1 51.¦e2xd2 ¦e1xe5 52.¦d2-c2 ¦e5-d5
53.c5-c6 ¦d5-d8 54.c6-c7 ¦d8-c8 55.¢f2-e3
¢h7-g6 56.¢e3-d4 ¢g6-f6 57.¦c2-c6 ¢f6-e7
58.¢d4-c5 ¢e7-d7 59.¢c5-b6 en het is de vraag
of wit dit nog wint) ] 48...£c1–h1! 49.£c3-c2+

g7-g6 50.¢f2-g3 £h1–g1+ 51.¢g3-h3 (zie
diagram links) ¦d8-d5?? zwart denkt
ongestraft op mat te kunnen spelen, maar dat
valt even tegen...... [51...£g1xe3 52.¦b2-b3 £e3f4 53.£c2-e4 en wit moet voor remise
vechten] 52.¦e3-e4!! Oeps, die kon ook nog!
Toren gered en mat in één afgedekt!! 52...¦d5h5+ 53.¦e4-h4 ¦h5xh4+ 54.¢h3xh4 ¢h7-g7
55.£c2-f2 £g1–g5+ 56.¢h4-h3 £g5-f5+ 57.¢h3g2 Tegen Tc2 en dan pionnetje c6-c7-c8 is
weinig meer te doen! 1–0

Uw razende reporter uit het verre Brunssum
(bij Schinveld), Robbie van Zinkenburg
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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 Gerrishal 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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Het Interview
Wat zijn je personalia?
Mijn naam is Werner Ramakers. Ik ben
geboren in 1964 te Geleen. Ik heb nog een
jongere broer die getrouwd is. Ik ben oom van
ste
een neefje en nichtje. Tot mijn 30 heb ik
thuis gewoond in Geleen. Hierna ben ik naar
Heerlen verhuisd, alwaar ik een appartement
heb gekocht.
Wat is je beroep?
Na afronding van mijn MEAO-studie heb ik een omscholing gevolgd tot
applicatieprogrammeur. Na deze omscholing heb ik een aantal jaren
gewerkt bij GTI Mechanical te Geleen. Hierna heb ik op detacheringsbasis
gewerkt bij diverse bedrijven, onder andere Vesteda (Vastgoeddochter van
ABP), Origin, Rockwool en Geelen Beton.
Bij deze laatste firma ben in ik 2001 in dienst getreden, maar helaas is deze
functie sinds begin dit jaar vervallen door de slechte economie. Sindsdien
zit ik thuis. Op dit moment ben ik, naast het zoeken naar werk, bezig met de
opleiding HEAO - BI en met de opleiding tot MCSD-er (een informaticaopleiding).
Sinds wanneer schaak je?
Ik heb de eerste beginselen van het schaken geleerd op de MAVO in 1981.
Een leraar had een aantal mensen gevraagd die interesse hadden om het
spel te leren. Tijdens mijn MEAO-tijd ben ik nog een jaar lid geweest van
Fortuna, maar door studieverplichtingen ben ik toen gestopt bij Fortuna. In
1994 ben ik lid geworden van Caissa. Ik ben daar al een aantal jaren
teamleider. Verder geef ik les aan de "eerste-stappers" van de jeugd. Ook
help ik op diverse toernooien mee, voornamelijk bij het indelen via de
computer.
Heb je een favoriete speelstijl of een favoriete opening?
Mijn favoriete opening is het Spaans. Verder heb ik geen favoriete opening,
mede omdat ik te weinig tijd of geduld heb om nieuwe openingen te leren.
Welke andere hobby’s heb je?
Naast schaken, kijk ik graag naar goede films. Ook volg ik graag sciencefictionseries zoals Star Trek en Babylon 5. Daarnaast luister ik graag naar
muziek. Mijn smaak op dit gebied is zeer breed.
e
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Verder bezoek ik graag concerten. Dit jaar heb ik onder andere Bruce
Springsteen gezien en binnenkort ga ik naar de Simple Minds.
Lezen is ook een van mijn grote hobby’s. En verder natuurlijk de computer
met alle facetten.
Heb je wensen voor SV Geleen of voor de leden?
Ik hoop dat SV Geleen qua ledental groeit, en dat er vanuit de jeugd een
goede doorstroming plaatsvindt naar het volwassenenschaken. Verder
hoop ik dat de vereniging nog veel sportieve hoogtepunten zal mogen
vieren.

Oplossingen Combineren met Rien
Diagram 1
Txc5 24.Dxc5 Pe2+ 25.Kf1 bxc5 26.Txb7 Pxc1 27.Lxc1 Td1+ 28.Ke2 Txc1 0–1
.
Diagram 2
1.Tc8+ Txc8 2.Dxa7+ Kxa7 3.bxc8 PAARD+ Kb7 4.Pxe7 en met paard en twee
pionnen tegen loper wint wit vrij eenvoudig. Een prachtig voorbeeld van een
zogenaamde minorpromotie.

Oplossingen Schaakbonbons van Theo Castenmiller
No 1
No 2
No 3
No 4
No 5
No 6
No 7
No 8

e

Dxb7
Df1
Nee, Kf2
Dd7
Txa3
Dc7
g6, anders remise door eeuwig schaak van wit.
f8 Paard
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Jaarrooster SV Geleen 2003-2004.
e

-donderdag 20 november: 9 ronde keizer.
e
-zaterdag 22 november:
3 ronde KNSB
e
-zondag 23 november:
2 ronde LiSB.
-donderdag 27 november: Kwartfinales Baetsen K.O.-beker +
puntencomp.
e
-donderdag 4 december: 10 ronde keizer.
e
e
-donderdag 11 december: 11 ronde keizer + inhalen K.O.-beker 2
ronde.
e
-zaterdag 13 december:
4 ronde KNSB
e
-zondag 14 december:
3 ronde LiSB.
e
-donderdag 18 december: 2 ronde Rapidcomp.+ puntencomp.

2004
-donderdag 1 januari:
zalig nieuwjaar! Geen schaken.
e
-donderdag 8 januari:
12 ronde keizer.
e
-donderdag 15 januari:
13 ronde keizer.
e
-donderdag 22 januari:
14 ronde keizer.
-donderdag 29 januari:
reserv. voor externe
bekerwedst.+puntencomp/keizer.
e
-zaterdag 31 januari:
5 ronde KNSB
e
-zondag 1 februari:
4 ronde LiSB.
e
-donderdag 5 februari:
2 ronde snelschaken + puntencomp.
e
-donderdag 12 februari:
15 ronde keizer.
e
-donderdag 19 februari:
16 ronde keizer.
-donderdag 26 februari:
17e ronde keizer.
-donderdag 4 maart:
reserveren voor externe rapidwedstr. +
puntencomp/keizer.
e
-zaterdag 6 maart:
6 ronde KNSB
e
-zondag 7 maart:
5 ronde LiSB.
e
-donderdag 11 maart:
Halve finales Baetsen K.O.-beker +18
ronde keizer.
e
-donderdag 18 maart:
19 ronde keizer.
e
-donderdag 25 maart:
20 ronde keizer.
e
-zaterdag 27 maart:
7 ronde KNSB
e
-zondag 28 maart:
6 ronde LiSB.
e
-donderdag 1 april:
21 ronde keizer.
e
-donderdag 8 april:
3 ronde rapidschaak + puntencomp.
-donderdag 15 april:
reserv. voor externe rapidwedstr. +
puntencomp/keizer.
-zaterdag 17 april:
8e ronde KNSB
e
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-donderdag 22 april:
-zondag
25 april:
-donderdag 29 april:
-donderdag 6 mei:
-donderdag 13 mei:
-zaterdag 15 mei:
-woensdag 19 mei:
-donderdag 20 mei:
-donderdag 27 mei:
-donderdag 3 juni:
-donderdag 10 juni:
-donderdag 17 juni:
-donderdag 23 juni:
-donderdag 30 juni:

e

22 ronde keizer.
e
7 ronde Li.S.B.
e
23 ronde keizer.
e
3 ronde snelschaken + Puntencomp.
e
24 ronde keizer.
e
9 ronde KNSB
finales rapid extern Stein.
geen schaken i.v.m. Hemelvaartsdag
e
25 ronde keizer.
e
Finales K.O.-beker + 26 ronde keizer.
e
27 ronde keizer.
vrij spelen + beslissingswedstrijden.
vrij spelen + beslissingswedstrijden.
Algemene Ledenvergadering?

De competitie wordt verdeeld in 3 periodes van 9 wedstrijden.

Afmeldprocedure:
1. Interne competitie:
Bij Renee Leenen. Tel.: 046-4752592.
Voor woensdagavond 20 uur. Of via het
afmeldformulier op het prikbord.
2. Externe competitie:
Bij Marcel Frenken. Tel.: 046-4748499.
Uiterlijk op donderdag voor de externe wedstrijd.

e
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