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Rien Seip – zie redactie
René Leenen – Lienaertstr 21
6164 GN Geleen; tel 4752592

Contributie betalen op rek.nr. 17.05.94.947 v.d. Rabobank t.n.v.
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Van de redactie.
We hebben nog geen nieuwe naam voor het clubblad en overigens
ook nog geen nieuw logo voor de vereniging. Suggesties hiervoor
zijn tot dusver nog uitgebleven. Onze nieuwe club heeft zich
blijkbaar geconcentreerd op de externe competitie want het eerste,
tweede en derde team wonnen hun eerste wedstrijd. Het derde deed
dat tegen en ten koste van het vierde team, maar met het kleinst
mogelijk verschil.
We gaan dus door met onze werknaam. Maar het is de bedoeling
dat deze wordt vervangen door de echte. Dus de uitgeloofde prijs
staat nog in de kast te wachten.
In de vorige editie hebben we een oproep gedaan voor bijdragen en
suggesties. Zoals we verwacht hadden loopt het niet storm. Maar
het uitblijven van suggesties duidt erop dat iedereen blijkbaar erg
tevreden is. En dan bedoel ik niet het clubblad want we kregen veel
positieve reacties. Nee, ik bedoel suggesties over de gang van
zaken in de club. Alles is blijkbaar voor iedereen duidelijk en
optimaal geregeld. Want we kregen geen ingezonden brieven, geen
vragen, geen suggesties voor veranderingen, geen klachten, niets
over organisatorische zaken en regelingen, niets over lokatie, tijden
of competities. Nee, een zeer tevreden clubje. Mocht iemand toch
nog iets op de lever hebben dan nodigen we deze persoon uit om er
een stukje aan te wijden.
Zoals de meesten van jullie hebben gemerkt is er recent wel iets
ingrijpends veranderd. Er is namelijk een dringende oproep gedaan
om niet meer te roken in de wedstrijdzaal. En het had onmiddellijk
resultaat. Enkele verstokte rokers, waaronder ikzelf, zijn nu wat
vaker in het bargedeelte te vinden, maar het lokaal is nu rookvrij en
weer toegankelijk voor degenen die er veel last van hadden. En dat
zonder verbod, op vrijwillige basis. Een pluim voor de leden.
Jullie vinden in deze uitgave naast het memoriam voor Willie
Bauwens verschillende verslagen, waaronder dat over het succesvol
toernooi voor 50-plussers. Aardig is om de twee wedstrijdverslagen
te lezen van de derby, gezien door de ogen van de twee
teamleiders. Verder wordt er enige aandacht gegeven aan ons 1e
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team, waarvan sommige leden nog (vrij) onbekend zijn voor de
interne competitieschakers. En als actief en leerzaam onderdeel de
rubriek “combineren met Rien” met voorbeelden uit onze eigen
praktijk.
We gaan door met onze electronische editie voor de emailbezitters,
naast de gedrukte versie. Op den duur zal ons dat kopieerkosten
besparen. We denken het probleem van de onleesbare diagrammen
nu opgelost te hebben. Maar de praktijk moet het nog bewijzen.
Nog wat huishoudelijke zaken.
Een ieder die zijn contributie nog niet heeft betaald wordt dringend
opgeroepen nu zijn overschrijving te doen. Of contant te betalen bij
de penningmeester. Zodat we in het volgende nummer minder of
geen wanbetalers hoeven op te nemen op de zwarte lijst.
Verder nog enkele kleine aanvullingen in de adressen- en emaillijst:
Per 19 okt wordt het nieuwe adres van
Jack Lemaire
Op Koye 39,
6114 AZ Susteren,
tel 046-4495984,
mobiel 06-13954634,
e-mail jack.lemaire@worldonline.nl
Het emailadres van Jacques Lambrichs is gewijzigd:
sjaaklambrichs@hetnet.nl
De juiste postcode van Pim duChatinier is: 6163 HV.
In afwachting van de stroom van bijdragen voor het volgende
nummer, verblijven wij,

Rien en Martin
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In Memoriam Wiel Bauwens
Getroffen door ondraaglijke pijnen, maar waardig en dapper tot het
allerlaatste moment! Vrijdag 20 september, in de avonduren, werd Wiel uit
zijn lijden verlost. Een Godsgeschenk als leven uitsluitend lijden wordt!
Begin dit jaar kreeg hij de fatale boodschap: hij wist dat zijn ziekte hem
binnen de twee jaar onverbiddelijk zou slopen, desondanks kwam Wiel elke
donderdagavond getrouw op de clubavond en speelde zijn partij alsof er
niets aan de hand was. Het ziektebeeld verslechterde, hij voelde dat hij die
twee jaar niet meer vol zou maken en in juli vertrouwde hij me toe dat, als
hij in het nieuwe seizoen niet meer op de clubavond zou verschijnen, het
einde nabij zou zijn.
De rust die hij steeds uitstraalde heeft hij in die ongewoon moeilijke periode
bewaard. Sereen, dapper, waardig, een bron van troost voor zijn vrouw en
kinderen. Zijn kracht putte hij in zijn geloof in God. De naderende dood was
voor hem niet iets fatalistisch, maar hoorde bij het leven als iets
vanzelfsprekend. Het is haast niet te geloven dat iemand op een dergelijke
beheerste wijze met de dood kan omgaan.
Schaken had Wiel op latere leeftijd geleerd van zijn reeds eerder overleden
zwager Teun Beks. Hij kocht zich een schaakcomputer, trachtte zijn niveau
te verbeteren en bewees dat hij schaakinzicht had. Jammer dat hij niet
eerder aan schaken toegekomen was, hij had beslist talent, voldoende
doorzettingsvermogen en vechtlust om uit te groeien tot boven het
gemiddelde schaakniveau. Wiel speelde behalve bij SV Caissa, ook bij SV
Fortuna en de Raadsheer Elsloo.
Wij zullen ons Wiel blijven herinneren als een aimabel man, geïnteresseerd
in de maatschappij, geboeid door de nieuwste ontwikkelingen en als een
leuke tegenspeler, een vechtjas, achter het schaakbord! Wiel, wij vergeten
je nooit!
De plechtige uitvaartdienst heeft plaats gevonden op woensdag 25
september, gevolgd door de begrafenis op de Gemeentelijke Begraafplaats
aldaar.
Aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, bieden wij in naam van het
bestuur en de leden van de vereniging onze welgemeende woorden van
deelneming en troost aan .
Jack Lemaire
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HET BAETSEN-ASSURANTIëN- RAPIDSCHAAKTOERNOOI
VOOR VIJFTIGPLUSSERS

Henk Temmink een sterke winnaar !
Voor de vierde maal werd de eerste woensdag van oktober het BaetsenAssurantiën-Rapid-schaak-toernooi voor vijftig plussers gehouden. Vier
jaar geleden gestart met 25 deelnemers, nu waren er uiteindelijk 56,
twintig procent meer als vorig jaar, met een sterke opkomst vanuit Belgisch
Limburg. Liefst 19 schakers van buiten de provincie gaven acte de
présence. Een beetje teleurstellend was de opkomst van de eigen leden.
Aanvankelijk stak Jan van Rens uit Reuver met kop en schouder boven zijn
tegenstrevers en versloeg zelfs Henk Temmink. Na 5 ronden was Jan nog
ongeslagen, maar de laatste loodjes ….Zo verloor Jan de twee laatste
partijen op rij, Henk won tweemaal op rij, zodat de ontknoping toch nog
verrassend werd. Jan Op de Laak had een sterke eindsprint en werd nog
derde vóór zijn vriend Willy Schmitz! De bezetting in de A-groep was
redelijk sterk, alleen de prestatie van Willem Hajenius (Overschie) viel iets
tegen. Het ging echter niet om presteren, het ging om schaken en om
gezelligheid!
In de B-groep had de Amsterdammer De Klerk geen medelijden met zijn
opponenten en kon zich in de laatste ronde een salonremise permitteren
om winnaar te worden, vóór Carl Jacobitz , Klaas Hollander (inmiddels
bijna 78 jaar!) en de Belg Wasyle Kowalskyj.
Ditmaal geen geldprijzen, maar wijn,… wijn in combinatie met eeuwige
roem en onsterfelijkheid. De mate van de eeuwige roem werd uitgedrukt in
het aantal flessen dat de prijswinnaar uitgereikt kreeg. Hoe meer flessen,
hoe meer roem en onsterfelijkheid, met een waarschuwing dat als je
ineens teveel van deze godendrank zou drinken, je de eeuwige roem
weliswaar als een extase zou gaan ervaren , maar je tevens aan de
onsterfelijkheid zou gaan twijfelen.
Een gezellig toernooi met een perfecte organisatie dankzij vooral Werner
Ramakers en Marcel Frenken! Mijn excuses dat ik hen, net als al die
anderen die op de een of andere wijze geholpen hebben, tijdens mijn
slotwoord vergeten ben te bedanken! Rendez-vous volgend jaar de eerste
woensdag van oktober voor de vijfde editie, en … hopelijk met meer eigen
leden!.
Jack Lemaire
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Eindstand na zeven ronden:
A-groep
1. Henk Temmink (Voerendaal)
2. Jan van Rens (Reuver)
3. Jan Op de Laak (Venlo)
4. Willy Schmitz (Maasbracht)
5. Jef Claves (Tessenderlo)
6. Julien Kiebooms (Tessenderlo)
7. Jozef Stupp (Kohlscheid)
8. Toon Kok (Eindhoven
9. Jan Manscini (Eindhoven)
10. Herman De Wel (Tessenderlo)
11. John Vonk (Nuenen)
12. Henk van Oost (Eindhoven)
13. Willem Hajenius (Overschie)
14. Piet Thijssen (Venlo)
15. Leo Klein (Würselen)
16. John Michon (Eijsden)
17. Gerrit De Wit (Pionneke)
18. Harrie Meyerink (Gess)

6 punten
5 punten
5 punten
5 punten
4½ punten
4½ punten
4 punten
3½ punten
3½ punten
3½ punten
3½ punten
3 punten
3 punten
3 punten
2 punten
2 punten
2 punten
0 punten

B-groep
1. De Klerk (Amsterdam)
2. Carl Jacobitz (Venlo)
3. Klaas Hollander (Geleen)
4. Wasyle Kowalskyj (Houthalen)
5. Manu Lalelman (Houthalen)
6. Jo Coort (Heerlen)
7. Ineke Wuts (Venlo)
8. Jo Schreinemacher (Pionneke)
9. Jack Kool (Gess)
10. Francois Smits (Tessenderlo)
11. Piet Ulburghs (Tessenderlo)
12. Hans van Dormael (Stamproy)
13. Ad Corbeels (Veldhoven)
14. Peter Claes (Gess)
e
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6½ punten
5½ punten
5½ punten
5½ punten
5 punten
5 punten
4½ punten
4½ punten
4½ punten
4 punten
4 punten
4 punten
4 punten
4 punten
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15. Harold Blankert (Heerlen)
16. Henk van Meel (Geleen)
17. Willy Erkens (Geleen)
18. Jo Orbons (Geleen)
19. Theo Castenmiller (Geleen)
20. Ottilio Thomas (Geleen)
21. Bart Nieling (Brunssum)
22. Jan Stroeken (Veldhoven)
23. Hub Ebel (Heerlen)
24. Jimmy Aerts (Tessenderlo)
25. Frans Heffels (Raadsheer)
26. Johan Kroese (Tessenderlo)
27. Jan Guffens (Geleen)
28. Piet Schreurs (Raadsheer)
29. Harrie Wuts (Venlo)
30. Leo Sikora (Hoensbroek)
31. Henk De Witte
32. Martin van Donk (Geleen)
33. Jan Pelz (Hoensbroek)
34. Jo Simons (Veldhoven)
35. Ad van Os (Gess)
36. Lambert Martin (Geleen)
37. Vic Valkenborghs (Tessenderlo)
38. Hennie Duizer (Roermond)
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4 punten
3½ punten
3½ punten
3½ punten
3½ punten
3½ punten
3 punten
3 punten
3 punten
3 punten
3 punten
3 punten
3 punten
3 punten
2½ punten
2½ punten
2 punten
2 punten
2 punten
2 punten
2 punten
1½ punten
1½ punten
1 punt
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Alle individuele uitslagen externe competitie
1e ronde LiSB-competitie op 6 okt 2002
SV Geleen 2 – MSV-VSM 3:
1. Dick Rutgers – Victoria Kravstova
2. Jack Lemaire – Dirk Louprie
3. Frans Hanssen – Karry Nietsch
4. Eduard Evers – Constance Hemker
5. Henk Marwa – Sjef Veerkamp
6. Peter List - Jimmy Patty

5½ - ½
1-0
½-½
1-0
1-0
1-0
1-0

SV Geleen 5 – MSV-VSM 4
1. Werner Ramakers – Sjef Moerdijk
2. Wim Eijkenboom – Piet van der Linden
3. Ali Omidmeaph – Jo Rikers
4. Roger Verschuren – Wim Pereboom
5. Jos Peters – Guido Heuts
6. Bram Visser – Dian Kruit

1-5

SV Geleen 4 – SV Geleen 3
1. Theo Castenmiller – Robert Welters
2. Pim Stevens – Rob Zink
3. Sjaak Dorval – Pim du Chatinier
4. Paul Knibbeler – Theo Knöpker
5. Lambert Martin – Albert Stoelhorst
6. Martin Philippens – Sjef Gerits

2½ - 3½

½-½
½-½
0-1
0-1
0-1
0-1

½-½
0-1
1-0
½-½
0-1
½-½

KNSB 3e klasse 1e ronde 25 sept 2002
VastNed Rotterdam 3 1883 - Geleen 1952
1. R.N.A. Faase 1972 - N. Grecuccio
2. M. Strijdhorst 1951 - H. Renette
3. P. Vreeken 1926 - J. Fuhs 2002
4. M.C. Vreeken 1874 - M. Frenken 2038
5. A.G. Kastelein 1868 - S. Hermann 2016
6. H.van Bekkum 1844 - R. Seip 1857
7. A. Rongen 1827 - R.A.C. Willen 1868
8. C. Treure 1801 - M. Boeven 1932
e
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1½ - 6½
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
½-½
½-½
½-½
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Combineren met Rien

(Recreatief)

Opgave 1

Uit de partij Jürgen Fuhs (Geleen 1) - P.Vreeken, 3e klasse KNSB.
Wit maakte het af. U ook?

Opgave 2

Uit de partij Sven Hermann (Geleen 1) – A. Kastelein, 3e klasse KNSB.
Nog één goede zet door wit en het is gedaan !
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Combineren met Rien

(Gevorderden)

Opgave 1
Zwart aan zet wint (bord gedraaid)

Opgave 2
Wit aan zet wint
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Even voorstellen: het eerste team
Nu het eerste team is gestart in de KNSB-competitie en verrijkt is met
enkele nieuwe spelers zullen veel leden – zeker ook oud “Fortunezen”- zich
afvragen: wie zijn dat allemaal? Daarom een eerste impressie waar we in
volgende afleveringen hopelijk nog op terugkomen.
Nicola Grecuccio:
Al een beetje onze Belgisch/Italiaanse sterspeler (zie ook het
wedstrijdverslag). Belgische rating: tegen de 2200. Interessante verteller
die een eigen homepage heeft: http://users.pandora.be/nicola !
Hans Renette:
Onze tweede sympathieke Belg en maatje van Nicola. Hans is 25 jaar,
woont in Genk en schaakt sinds 1990. Zijn rating bedraagt rond de 2170 in
België. Zijn grote voorkeur gaat naar snelschaak, ook wel rapid. Hij
studeerde geschiedenis en werkt in een bibliotheek.
Jürgen Fuhs
Speelde reeds enkele jaren bij Hoensbroek ME en heeft dus al ruime
e
ervaring in de 2 klasse KNSB. Woont in Duitsland, KNSB-rating 2002. Hij
heeft een scherpe speelstijl, zie zijn Koningsgambiet in het
wedstrijdverslag! Een goede transfer voor Geleen!
Sven Hermann:
Speelde reeds jaren voor Caïssa in het kader van de uitwisseling met
Geilenkirchen. Een oude bekende dus. Met zijn degelijke stijl heeft hij al
heel wat punten gescoord voor Geleen!
Marcel Frenken:
Behoeft geen introductie. Meervoudig clubkampioen bij Caïssa en onze
zorgzame captain.
Ronny Willen:
Ook een oude schaakrot in de Limburgse contreien, was reeds vaste
speler in Caïssa 1. Woont in Maasmechelen. Bescheiden, maar
hartstochtelijke en kundige schaker (ok Ronny?).
Manfred Boeven:
De nestor van het team, eveneens afkomstig van Geilenkirchen. Heeft een
typische stijl met openingssystemen die je weinig ziet, en is zeer moeilijk te
verslaan.
e
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Rien Seip:
Uw verslaggever en sinds 1999 weer fanatiek aan het schaken. Ik heb in
de jaren 80 voor Schaesberg in de KNSB gespeeld, daarvóór in Nijmegen
bij het grote SMB. In 1992 ben ik volledig gestopt. Ik had in het seizoen
1999-2000 extern een zeer slechte come-back, daarna ging het beter. Mijn
persoonlijke doelstelling is om mijn KNSB-rating terug te brengen op het
oude niveau van ca. 2000.

Uitstekende start eerste team in Rotterdam:
Geleen 1 wint eerste wedstrijd in de 3e klasse KNSB
(verslag door Marcel Frenken, schaaktechnisch commentaar Rien Seip)
Zaterdag 28 september 2002 was een historische dag voor het
schaken in Geleen. Voor het eerst speelde een team uit Geleen een
wedstrijd in de landelijke klasse.
Om 8.10 uur vertrokken we met 8 personen met de trein naar
Rotterdam,waar om 12.00 uur de wedstrijd tegen Rotterdam 3 zou
beginnen. De lange reistijd was geen probleem omdat we genoeg tijd
hadden om bij te praten en kennis te maken met drie nieuwe spelers
(Nicola Grecuccio, Hans Renette en Jürgen Fuhs).
We speelden dus tegen Rotterdam 3 dat net als wij was gepromoveerd. Op
papier een goede loting voor de eerste ronde omdat we op alle borden
meer elopunten hadden dan onze tegenstanders. Dat het echter zo
makkelijk zou worden hadden we ook weer niet verwacht. Na drie uur
spelen stonden we al met 3 ½ - ½ voor. Nicola, Jürgen en Hans hadden
hun tegenstanders werkelijk van het bord geveegd, en Ronny had in een
gelijke stelling remise geaccepteerd. Na drieëneenhalf uur spelen was de
stand al 5 ½ - 1 ½. Manfred en Rien speelden remise en Sven won. Als
laatste won Marcel ook nog. Zo eindigde de wedstrijd na 3.45 uur spelen in
een dik verdiende 6 ½ - 1 ½ overwinning voor Geleen.
Na deze mooie overwinning is Geleen na de eerste ronde zelfs koploper in
de klasse 3H van de KNSB.
Zaterdag 2 november 2002 spelen we de thuiswedstrijd
Dubbelschaak `97. Ik hoop dat u allen een kijkje komt nemen.
e
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Zoals gezegd werd aan de hoogste borden opmerkelijk scherp gespeeld.
Wat bijvoorbeeld te denken van bord 1?:

Nicola Grecuccio (Geleen 1) - R. Faase
Nimzowitsch-verdediging [Commentaar Rien Seip]

1.e4 Pc6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.d5 Pe5 5.Dd4 Pg6 6.Da4+ Ld7 7.Db3 Pf6 8.h4 e5!?
9.dxe6 Lxe6 10.Dxb7 Ld6?! 11.Lb5+ Kf8 12.Pge2 Tb8 13.Dxa7 Pd5 14.Lg5 f6?
15.Pd4! Ik zat zelf nog maar net in de opening en ging even kijken bij Nicola,
onze Belgische versterking aan bord 1. Ik kon

mijn ogen niet geloven bij deze stand:
15. .. Pxc3? Kamikaze. Zwart hoopt materiaal terug te krijgen voor de dame.
Dit blijkt ijdele hoop. Overigens staat zwart sowieso al tamelijk
hopeloos. 16.Pxe6+ Ke7 17.Pxd8 Thxd8 18.Lc6 Pe5 19.bxc3 Pxc6 20.Da4 Pb4
21.Ld2 e3 22.Lxe3 Le5 23.Lc5+ 1–0
Aan bord 2 eveneens een hardhandige overwinning van Hans Renette.

Mario Strijdhorst - Hans Renette (Geleen 1)
Gesloten Siciliaans in de voorhand [Commentaar Hans Renette]

Na een treinritje van 3,5 kon ik beginnen aan mijn eerste officiële partij op
Nederlandse bodem. Zijn openingszet heb ik eigenlijk niet zo heel graag
tegen. 1.c4 Pc6 Zorgt altijd wel voor wat verrassing. Maar de witspeler laat
zich niet afleiden. 2.g3 e5 3.Lg2 d6 4.Pc3 f5 Ik kies altijd voor een scherpe
opstelling (Leningrader-Koningsindischachtig). Wellicht omdat ik niet echt
het geduld bezit om een rustige Engelse opening te spelen. 5.e3 5.d3 lijkt me
persoonlijk beter als hij b4 wil doorzetten. Na de tekstzet verwachtte ik d4.
5...Pf6 6.Pge2 g6 7.Tb1 a5 Geleerd uit een partijtje uit het Vlaams
kampioenschap : als wit b4 wil spelen : altijd a5 inlassen. Omdat het wel
grappig is : hier dit fragment.1.c4 e5 2.Pc3 d6 3.Pf3 c6 4.g3 Pf6 5.d3 Le7 6.Lg2
0–0 7.0–0 h6 8.Tb1 Ph7?! 9.b4 f5 10.b5 De8 11.a4 g5 12.a5 Lf6 13.Lb2 h5 (4 op een
e
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rijtje) 14.a6 g4 15.Pd2 h4 met héél leuke pionnenstelling: de keten e2-a6
tegenover de duetjes h4g4, f5e5, d6c6, b7a7. De partij (Van De Velde Renette) werd remise. 8.a3 Lg7 9.b4 Hier gaat hij wellicht uit de bocht.
Gewoon verder ontwikkelen met 0–0 en/of d3 is beter. In de partij kan wit zijn
ontwikkeling niet beeindigen. 9...axb4 10.axb4 Maar het grappige is nu dat
deze stelling al, in meester-grootmeesterpraktijk is voorgekomen, 3 keer al.
Resultaat 2,5/3 voor zwart.In een Slovaakse partij uit 1995 ging het als volgt
verder : 10...0–0 11.b5 Pe7 12.d4 Kh8 13.h4 exd4 14.exd4 d5 15.Db3 Le6 16.Pf4
dxc4 17.Db4 Ped5 18.Pxe6 Pxb4 19.Pxd8 Pd3 20.Kd2 Taxd8, zwart won in
Krajnak - Kralova 10...e4 Deze zet werd gespeeld in Jacobson Sigurjonsson, Reykjavik 1973. 11.Pf4 Mijn tegenstander zag zowel d3 als f3
niet echt zitten wegens slaan en Pe5 met problemen op c4. Ik wist zelf nog
niet zeker of ik dit wilde doen. Na bv. 11.d3 wilde ik ook 11...Pe5 wel eens
bekijken : 12.dxe4 fxe4 13.Pxe4 Pxe4 14.Lxe4 Lg4 met heel redelijke
compensatie lijkt mij. Vandaar dat hetgeen in de IJslandse partij gespeeld
werd misschien nog het beste is. c4 wordt 'geofferd', maar de hierboven
vermelde gambietvariant vermeden. [11.d4 exd3 12.Dxd3 Pe5 13.Dc2 Le6 14.f4
Pxc4 15.Lxb7 0–0 Maakt er zelf een wild west van. 16.Lxa8 Dxa8 17.0–0 Te8 Dit
zijn zo de grootmeesterlijke zetjes... Er is 1 motief voorhanden (op diagonaal
h1–g8/g2)), met deze zet brengt de zwartspeler een 2e motief (e-lijn/e3) in de
partij. Hoe deze in de volgende, 6 amper, zetten gecombineerd worden is
fantastisch mooi en vereist een ongelooflijk inzicht. 18.Pd1 Ld5 19.b5 Pg4
20.Tb4 Pcxe3 21.Pxe3 Pxe3 22.Lxe3 Txe3 23.Dd2 Lh1 24.Kf2 Tf3+ opgave
wegens Ke1 Da1. Een mooie weerlegging?] 11...Pe5 12.De2 Blijft aan zijn pion
hangen. Nog een zet en wit speelt h4, met goede stelling. Vandaar is snel en
doortastend spelen een noodzaak. 12...g5 13.Ph5 Pd3+ Eventjes tussendoor
de pointe natuurlijk. Wit's ontwikkeling is om zeep. 14.Kf1 0–0 15.f4 Wil het
forceren. Maar 15.Pxg7 is ook niet heel hoopgevend. Zwart heeft altijd Le6
met grote problemen. 15...Pxh5 [15...exf3 Tja, het is niet mijn stijl, maar
wellicht is dit toch wel véél beter... 16.Pxf6+ Dxf6 17.Dxd3 fxg2+ 18.Kxg2 f4 met
aanval] 16.Dxh5 gxf4 17.gxf4 Nu gaat het geforceerd, en héél snel, uit. [17.exf4
Le6 Al iets beter, wegens het gesloten blijven van de g-lijn. Maar zwart wint
natuurlijk.; 17.Pxe4 De enige kans 17...f3! Dit vermijdt alle problemen. (17...fxe4

18.Lxe4 fxe3+ 19.Ke2 Pxc1+ 20.Tbxc1 Tf2+ 21.Kxe3; 17...fxe3 18.Pg5 h6 19.Ld5+
Kh8 20.Pf7+ Txf7 21.Dxf7 Pxc1 22.Txc1 exd2 23.Td1 of zo. Niet heel overtuigend)
] Zie diagram.
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17...Lxc3 18.dxc3 Ta2 19.Dg5+ [19.h3 Deze variant had ik een beetje vooruit
berekend. 19...Kh8 20.Kg1 Tg8 21.Th2 Tg6 en wit kan geen enkel van zijn 5
stukken bewegen. De dreiging is simpelweg Dg8.] 19...Kh8 20.h4 Tg8 21.Dxd8
Laat een fraai matwendingkje toe. Dat ik tot het einde mag uitvoeren. 21...Tf2+
22.Kg1 Tfxg2+ 23.Kf1 Tf2 mat De g-lijn is ondertussen open. 0–1
Aan bord 3 een scherp en succesvol koningsgambiet.

Jürgen Fuhs (Geleen 1) - P. Vreeken
Koningsgambiet [Commentaar Rien Seip]

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 h6 4.h4!? In deze stelling ongebruikelijk, omdat zwart
nog niet g5 heeft gespeeld. Het pakt goed uit, maar het nadeel van de zet is
dat de pion op h4 gemakkelijk zwak wordt. 4...Pf6 5.e5 Ph5 6.Lc4 d5 7.exd6
Lxd6 8.0–0 Lg4 [Eenvoudig eerst 8...0–0 lijkt wel zo goed] 9.Te1+ Kf8 10.d4
Pd7 11.Pc3 c6?! [Veel beter is direct 11...Le7] 12.Pe4 Le7 13.Pf2 Lxf3 14.Dxf3
Phf6? [En hier moest zwart in ieder geval 14...Pdf6 proberen. Zoals het nu
gaat levert zwart zich uit.] 15.Lxf4² Pb6 16.Lb3 Ld6? 17.Le5! Le7 18.Tad1 Pbd7
19.c3 h5 20.Lf4 Pg4?? 21.Ld6 1–0
Marcel speelde tegen een bekende oud-dameskampioene van Nederland.

Corry Vreeken - Marcel Frenken (Geleen 1)
Siciliaans [Commentaar Rien Seip]

1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 e6 4.d4 Pxd4 5.Pxd4 cxd4 6.0–0 a6 7.Ld3 Lc5 8.Pd2 d6
9.f4 Ld7 10.Pb3 Dc7 11.Kh1 Pf6 12.Ld2 h5 13.Pxc5 Dxc5 14.Df3 d5 15.e5 Pe4!
16.Le1 [16.Lxe4? dxe4 17.Dxe4 Lc6 18.Dd3 Lb5–+] 16...Tc8 17.a4 a5 18.De2 g6
19.Lh4 Db4 20.b3 Pc5 Hét kritieke moment in de partij. Zie diagram.
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21.f5? [Een ongemotiveerde winstpoging. Wit knoopt zichzelf op. Met 21.Le1!
Db6 22.Lf2 was eenvoudig gelijkspel te bereiken.] 21...exf5 22.e6 fxe6 23.De5
0–0 24.Lxf5 exf5 25.Le7 Tfe8 26.Tae1 Le6 27.Df6 Lf7 28.Te2 Dc3 29.Tef2 Pe4 0–
1
Sven behaalde een degelijke en doelgerichte overwinning.

Sven Hermann (Geleen 1)- A.G. Kastelein
Colle-systeem

1.d4 Pc6 2.Pf3 d5 3.Lf4 Lg4 4.Pbd2 e6 5.c3 Ld6 6.Lg3 Pf6 7.Da4 0–0 8.Pe5! Lf5
[8...Lxe5 9.dxe5 Pe4 (9...Pd7 10.Dxg4+-) 10.Pxe4±] 9.Pxc6 Dd7 10.e3 bxc6 11.b4
Tfb8 12.a3 a5 13.Dd1 axb4 14.axb4 Pe4 15.Pxe4 Lxe4 16.f3 Lxg3+ 17.hxg3 Lg6
18.Kf2 Dc8 19.Le2 Txa1 20.Dxa1 Ta8 21.Db2 Db7 22.Ta1 Ta7 23.Ta3 Da8 24.Ta5 f6
25.Da1 Txa5 26.bxa5 Le8 27.a6 Ld7 28.Da3 Kf7 29.a7 Lc8 30.Da5 Lb7 31.Dxc7+
Kg6 32.Db8 h6 33.La6 1–0
Zelf speelde ik aan bord 6 tegen een zeer solide witspeler. Het lukte me
niet om het evenwicht te verbreken en zorgvuldig manoeuvreren was
nodig. Aan het einde stond ik met twee zeer goede pionnen voor de
kwaliteit en een sterke centrale positie plotseling beter met winstkansen.
Tijdgebrek en de 5-1 stand voor ons deed me het remise-aanbod toch
accepteren.

H. van Bekkum – Rien Seip (Geleen 1)
Engels

1.c4 g6 2.g3 Lg7 3.Lg2 Pf6 4.e4 d6 5.Pe2 0–0 6.0–0 c5 7.d3 Pc6 8.Pbc3 Pe8 Op
naar d4! 9.h3 Pc7 10.f4 Pe6 11.Tb1 Ped4 12.a3 Tb8 13.g4 a6 14.f5 b5 15.Kh1 Pe5
[15...e6³] 16.cxb5 Pxe2 17.Pxe2 axb5 18.d4 cxd4 19.Pxd4 Ld7 20.b3 Te8 21.g5 Pc6
22.Pe2 Le5 [22...Db6?! 23.f6²] 23.Lb2 Db6 24.Lxe5 Pxe5 25.Pc3 De3! 26.Pd5?
Dxg5 27.f6 e6! 28.Pe7+ Txe7 29.fxe7 Dxe7 30.Dd2 ½–½
e
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Aan bord 7 speelde Ronny een gelijk opgaande partij. In de slotstelling
staat hij iets slechter door de zwakke d-pion. Niettemin remise.

Ronny Willen (Geleen 1) – A. Rongen
Benoni

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 d6 6.Pc3 g6 7.Lg5 h6 8.Lh4 g5 9.Lg3
Ph5 10.e3 Pxg3 11.hxg3 Lg7 12.Le2 a6 13.a4 Lf5 14.Pd2 De7 15.Pc4 Pd7 16.Lg4
Lxg4 17.Dxg4 Pe5 18.Pxe5 Dxe5 19.De4 Dxe4 20.Pxe4 Kd7 Remise op voorstel
van zwart.
Tenslotte een remise in typische “Manfred-stijl”.

C. Treure - Manfred Boeven (Geleen 1)
Damegambiet, Baltische verdediging

1.d4 d5 2.c4 Lf5 3.Pc3 e6 4.Db3 Pc6 5.cxd5 exd5 6.e4 dxe4 7.Lb5 Dxd4 8.Lxc6+
bxc6 9.Db7 Td8 10.Le3 Dd7 11.Td1 Ld6 12.Pge2 Pf6 13.Lg5 0–0 14.Lxf6 gxf6
15.Dxa7 De7 16.De3 Lc5 17.Df4 Txd1+ 18.Pxd1 De5 19.0–0 Dxf4 20.Pxf4 Td8
21.Pe3 Le6 22.Tc1 Ld6 ½–½

De gedetailleerde uitslag:
VastNed Rotterdam 3
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3. P. Vreeken
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SV Geleen 2 – MSV-VSM 3

5½-½

Moeiteloos!
Het was even wennen in de tweede klasse van de LiSB, maar ja,… het
moet maar voor de vereniging!
Frans Hanssen had op het derde bord reeds voorgespeeld en gewonnen,
minder makkelijk dan aanvankelijk verwacht. De eerste drie borden boden
trouwens goed weerstand, maar uiteindelijk viel de score toch nog hoog uit!
Peter List kon vrij snel de tweede overwinning binnenhalen, gevolgd enkele
minuten later door Henk Marwa aan bord 5. Dirk Louprie aan bord 2 kon
herhaling van zetten forceren en bood Jack Lemaire remise aan. Eduard
Evers won, alleen Dick Rutgers had aan bord 1 wat meer moeite met de
Oekraïnse Victoria Kravstova. Moeite is in feite teveel gezegd. Victoria
wilde niet opgeven, daarom duurde de partij zolang. Je komt natuurlijk niet
zomaar van Oekraïne naar Nederland om snel op te geven.
De samenvatting van dit namiddagje schaak is snel geformuleerd: een
éclatante overwinning zoals verwacht. Het leukste was dat om 16.00 uur
alles afgelopen was en dat iedereen nog iets aan de zondag had.
Jack Lemaire

Victoria Kratsova - Dick Rutgers (Geleen 2)
Geleen 2- VSM/MSV 3, d.d. 06.10.2002
Commentaar van Dick:
In een vorig schaakleven meende ik het Koningsindisch ook met Pg1-e2g3, g2-g4 en h2-h4 aan te moeten vallen. Dankzij Fritz weet ik dat dat te
traag is.
De witte manoevre Lc1-e3 en Dd1-d2 is er op gericht via Le3-h6 loperruil af
te dwingen. Zwart speelt daarom Tf8-e8 eventueel gevolgd door Lg7-h8
(wanneer wit Le3-h6 speelt) met als voordeel dat ook in het centrum de
witte aanval kan worden tegengegaan (dat gebeurd dan ook even later via
e7-e5).
Na ruil van een stel paarden op h5 blijkt dat de zwarte koningsvleugel niet
zo kwetsbaar is als hij lijkt - wit heeft geen open lijnen en heeft een hoop
tijd nodig om die te maken. Zwart is dan ook veel eerder met zijn aanval.
Na 18. Lxa7 kan zwart met 18. ... c5 de witte loper opsluiten en hij wint dan
een stuk. Gelukkig heb ik dit tijdens de partij niet gezien: Fritz natuurlijk
wel, maar die slaagt er wel in (tegen zichzelf spelend) met wit de partij dan
e
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nog te winnen met behulp van al die pionnen op de koningsvleugel.
18. ... Pd4 wint de pion terug, geeft de open a-lijn en sluit Pb1 voor de rest
van de partij op. De b-, c- en d-pion doen de rest.
25. Txb5 maakt de b-lijn open (wit had dit ook eerder kunnen doen door op
b7 te slaan, maar met hetzelfde resultaat). Zwart is degene die van die
open b-lijn profiteert wanneer wit op b8 ruilt is tegen de dreiging op b2 niets
meer te verzinnen. Wat wit doet maakt het niet veel beter: 27. Pa3 verlist
een stuk middels de dame-manoevre naar a1 en a5. Veel beter was echter
geweest 28. c3 en tegen mat op b2 is niets meer te doen.

Pirc verdediging

1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Le3 Lg7 5.Dd2 0–0 6.0–0–0 c6 7.f3 Te8 8.g4 Da5
9.Lc4 e5 10.dxe5 dxe5 11.Pge2 Pa6 12.Pg3 Pc7 13.h4 Le6 14.Lxe6 Pxe6 15.g5
Tad8 16.Df2 Ph5 17.Pxh5 gxh5 18.Lxa7 Pd4 19.Lxd4 exd4 20.Pb1 Dxa2 21.Td3 c5
22.Thd1 Ta8 23.Tb3 c4 24.Tb4 Ted8 25.De2 b5 26.Txb5 Tab8 27.Pa3 Txb5
28.Pxb5 Da1+ 29.Kd2 Da5+ 30.c3 Dxb5 31.cxd4 Lxd4 32.Kc1 Le5 33.Td5 Db3
34.Df2 Lf4+ 35.Kb1 c3 36.Td3 Tc8 37.Ka1 Da4+ 38.Kb1 c2+ 0–1

Peter List (Geleen 2) - Patty,J
Geleen 2- VSM/MSV 3, d.d. 06.10.2002

Engels

1.c4 e6 2.Pc3 Pf6 3.d3 Le7 4.g3 0–0 5.Lg2 c6 6.Pf3 d6 7.Ld2 e5 8.Dc1 Ld7 9.0–0
Pg4 10.Tb1 Pa6 11.a3 Pc5 12.b4 Pa6 13.a4 Pc7 14.b5 cxb5 15.axb5 b6 16.Ta1 Le6
17.Pg5 Ld7 18.Lxa8 Dxa8 19.Da3 a6 20.Pf3 [20.bxa6 Da7 21.Tfb1 Ta8 22.Pb5
Dxa6 23.Dxa6 Pxa6 24.Pe4 d5 25.Pec3] 20...Te8 21.Da2 a5 22.e4 Pe6 23.Pd5
Ld8 24.Lxa5! bxa5 25.b6 a4 26.Da3 Pc5 27.Tfb1 Pf6 28.Pc7 Lxc7 29.bxc7 Lc6
30.Pxe5! dxe5 [30...Txe5 31.Tb8+ Te8 (31...Dxb8 32.cxb8D+ Te8 33.Dxd6)
32.Txa8 Txa8] 31.Dxc5 Pxe4? 32.dxe4 Lxe4 33.Db5! Lh1 [33...Lc6 34.Db8]
34.Dxe8+
1–0
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Moeizame winst 3e team in derby
6 oktober 2002, Plenkhoes te Geleen Zuid
SV Geleen 4 – SV Geleen 3
2½-3½
1. Theo Castenmiller – Robert Welters (w)
2. Pim Stevens – Rob Zink (z)
3. Sjaak Dorval – Pim du Chatinier (w)
4. Paul Knibbeler – Theo Knöpker (z)
5. Lambert Martin – Albert Stoelhorst (w)
6. Martin Philippens – Sjef Gerits (z)

½-½
0-1
1-0
½-½
0-1
½-½

Het is alweer een tijd geleden dat er een echte derby op de kalender
stond. Dat moet in de 2e klas geweest zijn een aantal jaar geleden,
als ik het goed heb was dat in maart 1999 tussen Caissa 2 en
Fortuna 1. Dit jaar speelt onze nieuwe vereniging SV Geleen met 1
team in de landelijke 3e klasse en 4 teams in de 2e klasse van de
Limburgse Schaakbond. Team 3 en 4 zijn in de 2e klas C
ondergebracht, zodat op de 1e speeldag deze teams tegenover
elkaar stonden. Op papier was het 3e team favoriet, maar in de
praktijk bleek daar weinig van.
Rob was na ruim een uur al klaar. In een Konings-Indische partij
nam zwart het initiatief op de koningsvleugel. Wit verzuimde om op
de damevleugel aan te vallen en deed enkele minder zetten. De
zwarte f-pion brak de witte verdediging open en na 21 zetten moest
Pim opgeven omdat mat onvermijdelijk was. Een snelle overwinning!
Hierdoor kreeg Rob de tijd om de andere partijen aandachtig te
volgen, hetgeen in de afgelopen jaren er nog al eens bij in schoot
vanwege tijdnoodduels.
Albert speelde een solide, degelijke partij en won hout. Uiteindelijk
kwam hij een toren voor en won hij zijn partij soepel. Een keurige
partij, dat belooft wat voor de rest van het seizoen!
Robert bereikte weinig in de opening (Caro-Kann). Theo verdedigde
zich zeer goed. In het middenspel leek het eerder of dat zwart beter
stond. Toen zwart dan ook remise aanbood, leek het wijs om dat
e
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aan te nemen, zeker gezien de stand op de overige borden.
Pim overzag in de opening een paardzet, waardoor die zijn
aanvalsloper geruild werd. Daarna had zwart een trucje met loper en
paard waarbij wit een kwaliteit verloor. Wit leek nog tegenkansen te
krijgen met 2 verbonden centrumpionnen die oprukten, maar die
gingen helaas verloren. Zo ook de partij. Jammer, volgende keer
zullen we de echte Pim zien.
Toen waren Theo en Sjef nog over. Theo maakte zijn comeback na
ongeveer 3 jaar en hij heeft het schaken duidelijk nog niet verleerd.
Er kwam ook bij een Koning-Indische partij op het bord, waarbij wit
eerst een stuk en zelfs later nog een toren offerde. Zwart had toen
de keuze of eeuwig schaak toelaten of een eindspel spelen van
dame plus 3 verbonden vrijpionnen (w) tegen toren, loper en 2
paarden (z). Met dien verstande dat zwart nog 20 zetten in 7
minuten moest doen.
Sjef speelde net als Albert een solide, degelijke partij. Het evenwicht
werd nergens verbroken en na veel ruilen ontstond er een eindspel
met toren, paard en ongelijke lopers. Sjef zou een pion kunnen
nemen, maar dan kwam er een toren binnen met tegenkansen.
Op dat moment nam ik als teamleider mijn verantwoordelijkheid om
op beide borden tegelijk remise aan te laten bieden, wat
geaccepteerd werd. Sjef was daar niet geheel gelukkig mee, want hij
zou die partij altijd gewonnen hebben, volgens zijn eigen uitleg.
Helaas moeten er soms minder prettige beslissingen genomen
worden (waar niet iedereen even gelukkig mee is) maar die wel in
het teambelang zijn. Hopelijk komen dit soort momenten niet te vaak
voor!
We starten dus met een benauwde overwinning, op 24 november
a.s. spelen we thuis tegen het combinatieteam van Ultimovero
(Echt) en Stokpaardje (Maasbracht), die 3-3 gelijk speelden tegen
DJC 3 in de 1e ronde.
Uw razende reporter uit het verre Plenkoes in Geleen Zuid (bij de
Kluis), Robbie van Zinkenburg
e
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Met toegift van Rien Seip:
Pim Stevens – Rob Zink
Geleen 4-Geleen 3, d.d. 06.10.2002

Koningsindisch

1.c4 Pf6 2.Pc3 g6 3.d4 Lg7 4.Pf3 d6 5.e4 0–0 6.Le2 e5 7.d5 Pbd7 8.0–0 Pc5
9.Dc2 a5 10.h3 Ph5 11.Le3 b6 12.Tab1 [12.a3? a4!] 12...Pf4 13.Lxf4 exf4 zwart
heeft nu een dubbele f-pion, compensatie: de diagonaal a1–h8 14.Pb5 Te8
15.Pd2? [15.Ld3 f5 16.Pc3 Pxd3 17.Dxd3 fxe4 18.Pxe4 Lf5 19.Tfe1 De7 20.Pfd2]
15...f5! 16.Lf3 fxe4 17.Lxe4? [17.Pxe4 Lf5 18.Tfe1] 17...Pxe4 18.Pxe4 f3!! 19.g4??
[19.g3 Lxh3 20.Tfe1 Lg2] 19...Dh4 20.Kh2 Lxg4 21.Pg3 Dxh3+ en mat op de
volgende zet 0–1

Eervolle nederlaag Geleen 4 tegen Geleen 3
op 6 oktober 2002
1. Th.Castenmiller
2. P.Stevens
3. S.Dorval
4. P.Knibbeler
5. L.Martin
6. M.Philippens

- R.Welters
- R.Zink
- P.Duchatinier
- Th.Knopker
- A.Stoelhorst
- S.Gerets

½-½
0-1
1-0
½-½
1-0
½-½

Geweldig, wat is er geknokt voor de punten! Vooraf rekende ik op
een ½, of hoogstens één punt, maar boven verwachting haalden we
2½ punten n.l. een overwinning en drie remises. Dat ging zo.
Albert Stoelhorst was te sterk voor Lambert Martin en het was dus al
e
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snel 0-1. Pim Stevens op bord 2 verweerde zich dapper. Tot de 15de
zet ging alles goed. Toen kwam de koningsaanval en een foute zet
met de koning werd Pim fataal. Stand 0-2
De overgebleven vier spelers hadden niet veel zin in een nul en er
werd ook echt “strijd” geleverd. Sjaak Dorval op bord 3 wist op de
20-ste zet kwaliteit te winnen en kort daarna de partij.
Pim duChatinier - Sjaak Dorval
1. d4, Pf6
2. c4, d5
3. e3, e6
4. a3, c5
5. Pc3, cxd4
6. exd4, a6 7. Pf3, Pc6
8. Le3, Le7 9. Dc2, Da5 10. Ld3, Pb4
11.Dd2,Pxd3 12. Dxd3,Lb4 13.0-0,Lxc3 14.bxc3,Pe4 15.cxd5,exd5
16. c4, Lf5
17. cxd5,Dxd5 18.Pe5, Pg3 met kwaliteitswinst

19. Dc4, Dxc4 20. Pxc4, Pxf1 21.Pd6+, Kd7 22. Pxf5, Pxe3
23. fxe3, g6 24. Pg3, Te8. En nog juist voor de 40ste zet werd het
0-1. Stand nu 1-2
Ik speelde op bord 1 Caro - Kann; kreeg wel een goede tegen een
slechte loper, maar kon geen enkel voordeel behalen. Remise dus
na 22 zetten en de stand werd 1½ - 2½.
Op bord 6 zwoegde Martin Philippens met wit tegen S. Gerets. Hij
speelde de “van Geet” opening (Pc3), waarmee hij licht in het
voordeel kwam. Nadat vele stukken geruild waren, was het voordeel
weg en bleef er remise over. Goede partij Martin, Stand 2-3.*
De meest spectaculaire partij speelde Paul Knibbeler tegen Theo
Knopker op bord 4. Tegen de Koning-Indische verdediging van
e
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zwart kreeg hij goed tegenspel. Door ruil op h6 kwam Paul gunstig
te staan, maar verloor wel twee pionnen. Toen sloeg de vlam in de
pan! Achter elkaar offerde hij paard, toren en loper en forceerde zo
remise.
Paul Knibbeler- Theo Knopker
1. e4, d5
2. d4, Pf6
3. Pc3, g6 4. Pf3, Lg7
5. Le3, 0-0
6. Dd2, c6 7. Le2, Da5 8.Lh6,Lxh6 9. Dxh6,Pxe4 10. 0-0, Pf6
Theo ziet het gevaar en trekt daarom zijn paard terug.
11. Pg5, d5 12.Tae1,Db4 13. Lf3, e6 14.Pe2,Dxb2 15. c3,b6
16.Pg3,Pbd7 17.Ph5,gxh5 18.Txe6,fxe6 19.Lxh5,Dd2 20. Lg6

Zwart moet nemen en dan Dg6 en Dh6 met eeuwig schaak**.
Remise
Knap gespeeld Paul!! Wat een partij!!
En zo bereikten we de eindstand van 2½ - 3½.
Goede sfeer en leuke partijen! Met een gerust hart gaan we op 24
november naar Voerendaal.
Theo Castenmiller.
* Noot 1 van de redacteur: volgens mij was niet alleen mijn voordeel weg maar
stond ik op verlies. En een remise-aanbod sla je in zo’n situatie niet af. Lees ook
e
het verslag van het 3 team en de overwegingen voor het remise-aanbod
** Noot 2: Moet zwart wel nemen? Als hij Kh8 speelt verliest hij weliswaar de dame
maar houdt nog genoeg materiaal over om te winnen. Tenminste als hij in de nog
resterende, zeer beperkte tijd, zijn 20 zetten foutloos kan spelen.
e
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Nieuws van onze jeugd.
e

We zijn erg blij te kunnen meedelen, dat er een 2 jeugdavond is gekomen.
Vanaf oktober is er ook jeugdschaken op woensdag- avond. Namelijk van
19.00 tot 20.00 uur, steeds in het Plenkhoes. De ene week wordt er les
gegeven door Marcel Frenken, de andere week door Ali Omidmeaph en
Wim Eijkenboom. Deze lessen zijn echter niet voor beginners. We hopen
dat de jongens van de woensdaggroep ook eens wedstrijdjes komen
spelen op de dinsdagtraining.

Uitslagen 1e competitieavond op 24-9-2002.
e

=1–0
=1–0
=1–0
=1–0
= 0,5-0,5
= 0,5-0,5

1 ronde

- Bram
- Coen
- Jasper
- Thijs
- Moreno
- Danny

=1–0
=1–0
=0–1
=0–1
=0–1
=0–1

2 ronde

- Danny
- Martin
- Ben
- Nadine
- Thomas
- Pascal

=1–0
=1–0
=0–1
=1–0
=0–1
=0–1

3e ronde

Moreno
Nadine
Jasper
Thijs
Coen
Thomas

- Martin
- Renate
- Bram
- Pascal
- Ben
- Danny

Martin
Pascal
Thomas
Nadine
Ben
Renate
Bram
Jasper
Thijs
Moreno
Coen
Renate

e

Stand na de eerste speelavond:
1.
1.
3.
3.
5.
5.

Jasper
Moreno
Thijs
Pascal
Ben
Danny

3p
3p
2p
2p
1,5p
1,5p

7.
7.
7.
10.
10.
12.

Nadine
Bram
Martin
Coen
Thomas
Renate

1p
1p
1p
0,5p
0,5p
0p

Namens de Jeugdcommissie
e
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Frans Hanssen 046-4741739

Symbiose
Wellicht zegt het woord symbiose u iets of misschien helemaal niets,
daarom dit artikel. Zoals bekend kampt de schaakwereld met teruglopende
belangstelling, dit is niet alleen voor de Nederlandse maar ook voor de
Limburgse schaakbond een toenemende zorg. De voorzitter van de
Limburgse bond, Dhr.Cuppens heeft een beleid voorgesteld en actie
ondernomen door HET HUIS VAN DE SPORT in te schakelen. Onder de
naam SCOREN zijn er voorstellen gedaan die ik hier nader wil uitleggen.
Het HUIS VAN DE SPORT is een van de activiteiten van Symbiose.
Een voorbeeld van dit beleid vindt men terug bij Parkstad. Hier hebben de
verenigingen op diverse manieren hun krachten gebundeld. Er zijn
onderling afspraken gemaakt om het niet alleen aantrekkelijk te maken om
lid te worden van een van de verenigingen maar vooral om lid te blijven. Nu
vindt er ook overleg plaats tussen de verenigingen in de regio Maastricht.
We moeten afwachten wat daar uitkomt. Om ook in de Westelijke
Mijnstreek het schaken aantrekkelijker te maken heeft de Limburgse Bond
HET HUIS VAN DE SPORT ingeschakeld. De mensen die hiervoor werken
zijn deskundig op het gebied van organisatie en samenwerking, geijkt op
verenigingen.
Inmiddels zijn er een viertal vergaderingen gehouden waarbij diverse
bestuursleden van GESS, DJC en S.V.GELEEN vertegenwoordigd waren.
Om nu alle zaken op deze bijeenkomsten te bespreken zou te veel tijd in
beslag nemen, daarom is er een raamwerk opgezet en zijn er drie
werkgroepen samengesteld. Dit raamwerk begint met een overkoepelend
orgaan waarin o.a. de voorzitters met andere bestuursleden zitting hebben,
de zogenaamde beleidsbewakers. Wij komen op geregelde tijden bijeen
om de voortgang en eventueel nieuwe ideeën te bespreken.
De werkgroepen zijn al benoemd en eentje voor de jeugdzaken is al
samengesteld. Deze zal dan ook al op korte termijn aan de slag gaan. Het
spreekt voor zich dat niet iedereen bij elke bespreking van een werkgroep
aanwezig hoeft te zijn.
De volgende drie werkgroepen zijn al gevormd:
1. Jeugd. 2. PR en 3. Evenementen/ Activiteiten.
Inmiddels zijn er diverse afspraken gemaakt waarvan hieronder een kort
verslag.
1 - Jeugd: De jeugdleiders van de bovengenoemde verenigingen hebben
e
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een werkgroep opgericht en zijn op 13 sept. bijeengekomen om specifiek
over jeugdzaken te spreken,
Frans Hanssen vertegenwoordigt onze vereniging hierin.
2 – PR: Deze werkgroep moet nog gestalte krijgen. Als er in onze
vereniging mensen zijn die dit aanspreekt, dan horen wij dit graag.
3 – Evenementen/Activiteiten: Ook deze werkgroep moet nog gestalte
worden gegeven. Ook voor deze zijn wij op zoek naar mensen met ideeën
en ervaring op dit gebied.
Het streven is om zeker twee mensen te vinden die in een werkgroep willen
deelnemen om de continuïteit te waarborgen. Het betreft hier geen korte
termijnplanning, maar het gaat vooral om zaken die betrekking hebben op
de lange termijn. Een goede samenwerking tussen de verenigingen zal er
uiteindelijk toe leiden dat alle leden van welke vereniging dan ook, zich
weer bewust worden dat ze niet alleen lid zijn van een vereniging zijn maar
dat de vereniging er ook voor hen is. Concreet betekent dit dat in de
toekomst meer samengewerkt zal worden op allerlei gebied.
Ik zal jullie hiervan zoveel mogelijk op de hoogte houden door middel van
publicaties in ons clubblad. Indien u nog vragen of suggesties heeft kunt u
altijd bij mij of Frans Hanssen terecht.
Peter List

e
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Oplossingen Combineren met Rien
Opgave 1, recreatief:
Ld6! met dubbele dreiging op e7 en f7 mat.
Opgave 2, recreatief:
La6! en de stukken kunnen in het doosje.
Opgave 1, gevorderden
1. ..Te1+ 2.Kh2 Th1!! 3.Kxh1 Dh3+ 4.Kg1 Dg2 mat.
Opgave 2, gevorderden
1.Ta1!! Kxa1 2.Kc2 g5 3.hxg5 h4 4.g6 h3 5.g7 h2 6.g8D h1D 7.Dg7 mat!
Een mooie zetdwang die ook voor het praktische schaak nuttig is om te
onthouden.
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