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TADDERSTAII{D:
1-Hein Mergelsberg - 25 pnt.
2-Lei Bellefoid - 10 pnt.
2-Yvonne Bellefroid - 10 pnt.
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SCHAAKVRIENDEN,

Wanneer ik dit artikeltje
schnjf, heb ik net miin
vooruitgespeelde partlj
tegen Douglas McLagan
van V§M I achter de rug.
Net als verleden jaar..,
En evenals vorig jaar
heb ik rnijn teamgenoten
met een 1-0 achterstand
opgezadeld.
lk troost me maar met
de gedachte, dat toen
deze achterstand nog in

een +4 gelijk spel vrerd
omgezet.
Bovendien zal ik miin
"Angstgegnef' de ko-
rnende twee jaar niet
tegenkomen, offidat hij
over een rnaand naar
Nepal vertrekt, om er
daar zorg voor te
dragen, dat de Engelse
taal ook in Nepal vercler
verbreid wordt.

'K ZTT" ET?UD[]E?

HUUB

§ffiN
Gezien het feit dat hii
mij enige malen heeft
verslagen, moet het voor
hem een koud kunstje
wezen, om "en passanf
twee maal kampioen van
Nepal te worden.

-- _-È.

Uiteraard wil ik hier niet
voorbijgaan aan de his-
torische zege van ons
derde team tegen §irn-
pelveld.
Een mooie overwinning
die wel naar meer zal
smaken...ll

a

Zwart aan zet wint.
Gelet op het materiaal
staat het ongeveer
selij k
Maar door een onderste
rij-motief kan arvart de

. partij snel beslissen.
Zoals zo vaa k, is goed
klJken ele ha lve over-
winning

Opgave-2 (10 p.nt.).:

Wit aan zet wint.
Remise is wel te
rnaken, bijv. 1. Ld5,dxeS
2.Te7+,Txd5 3,Ï97 en
eeuwig schaak.
Maar winnen?
Het is n iet te gelov€D,
doch het bewijs is te
leveren. , .

Hoe .,,?

i,
I,,

I

Uw vootzitter.
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n het clubblad vian
Gess, Gesschaak,
lazen we dat na

afloop wn de ontmoe-
ting tegen J'Adoube,
John Munsters 0p de
terugweg zijn wagen to-
tal-loss heett gereden.
Hijzelf en de drie inzit-
tenden lcwamefi, geluk-
kig, met de schrik vrij,
Op die manier wordt
schaken nog een ge-
vaarlijke spoÍt... ..

-= I \-;-
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Het clubblad van de SV
Schaesberg meldde de
oprichting van een
nieuwe schaakbond in
Limburg, de LiSA.(Lirn-
burgse Schaak Asso-
ciatie)
lndien we, als vereniging
lid worden van deze
nieuwe bond, dan kun-
nen we, flà enige inge-
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wikkelde fusies, wellicht
tegen onszelf speleÍ'l.....

FRAr{§ CRIJNS-
Ze besHan dus toch
nog I De pioniers, die in
staat zijn een vereniging
groot te maken en.,.té
houden ! I

Frans CrUns, 48 jaar
lang zorgt hij voor het
spelmateriaal van de
SV-'t Pionneke.
Zijn werk wordt zeer
gevuaardeerd en daarom
werd hij in Roermond.
met nog vele andere
sportl iedcff , geh u ldigd.
Frans (7 4) ontving de
zilveren sportspeld.
PROFICIAT, FRANS !!

/,
t,
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BELLEFROID LHR, KLEINEWEG 18 - 6255 AX NOORBEEK
BELLEFROID YAI, MHEERDERLINDJE &6255 NG NOORBEEK
BROERS J, SI,{IPIXST&qAT 25.6267 BD CADIER EN KEER
BROLT$'ERS E,V WASSENBERGSTR.&6269 CK MARGRATEN
CURFS L, HERKENRADE 11 - 0265 NG ST.GEERTRUID
DAIIIELS R, VTTCHEN 2gg - 37gB VOEREN (BELGIË)
DERA R, IN HET DIEPENBROEK 8 - 6271AS GULPEN
GIDDTNG H, A DE I{AASSTtuMT 6 - 6286 BZ WITTEM(WAI{L)
JAhISSEN LLA, IN DE MOLT 144 - 6269 EK MAIIGRATEN
JANSSEN R, IN DE MOLT 148 62(ig EK MARGRATEN
KRONENBERG JH V, IN DE MOL T B5 - 6269 EL MARGRATEN
LEMMERLIJN JMCJ, TIENBUNDERSW. 16 - 6321 CR V\TYLRE

MERGELSBERG JAM, RUE DE RECOLLETS 18 - 4600 VISE
MERGELSBERG HPH, RUE DE RECOLLETS 18 - 4600 VISE
MERGELSBERG PHM,VROELENSTR. } 6255 AL NOORBEEK
MEYS M, DE MUNCI(I-IOF 3 - 6265 BH ST.GEERTRUID
PEARCE CHR, ST.ANTHONIUSBAI.{K 42C - 6208 NP BEMELEN
PEEK HC, SHOIITONSïRAAT 15 - 6269 GC MARGp,qTE§
PEEK M, SHOMONSTRqAT 15 - 6269 GC MARGRATEN
PIHLAJAMAA R, NIELIWSTR/MT 211 - 7311 BN APELDOORN
ROEMERSMA W, KASTAI{JELMNI 2 - ö261 hl,A tulHEER

ROEMERSMA B, KASTAI.IJELAAT{ 2 - 6261 T\[A MHEER
ROEMERSMA H, LIMB.STR.71A - 6267 CB CADIER EN KEER
SENDEN HCPJ, VRROELENSTR/MT 7 - 6255 AL NOORBEEK
SIMONIS R, RUBDEL§TRrqAT 7 - 6255 AR NOORBEEK
SNOECK RSJ, RIJKSWEG 88 - 6269 AD MARGARETN
WIDDERSHOVEN WHG, ATOOMSTR.5BD - 6227CM MAASTR.

''l 
f n het kader \Nan de

,Jj bibliotheek-aktie vian

Eric en Maurice, was
lnijlr opdracht een stu$e te
:;chrijven over het boek "Het
Mlcldenspel 2' uan R, Fine.
I let middenspel is natuurl[ik
oon gedeelte van de part[,
wnar het eigenlijke gevecht
plaatsvlndt. Wie goed de weg
woot ln dit middenspel, kan
oon stevige parttj schaak
:;glokln.
r lok voor het ' middenspel
1;oklt , zoals yoor zoveel
rllrrr;r)n, (lo rrltspraak 'kennis is
ntítcttl'.
l)rlor lxrl hor;lurlor olr vÍrn do
trlullfn11.r]ronínotkott, r'oÍ{hi rkl
lrklnn(rtt'iltttklulr, ()llíltt llfttrttt,
11r )ot lrt/,rlor:lrlo ln;rnt ,nlí; , , kt ttt

lo l0 (lr lr'() konnl., ol1;olt
lrrttkutr, I llro lroull rkr;rr
:;lollln«;r;konrrrer kon :;y:;tolrrir
ll:;ch hrg;odookl eÍr vortolt lroc
()Í gespoeld moet worden in
stclllngen, waarln een bepaald
kenmerk de overhand heefr.
Een voorbeeld hiervan is de
procedure, die je moet volgen
als je een stelling nret meer
rulrntelijk voordeel bezit. Dit
wordt in 4 stadla verdeeld:

I-Tracht te verhinderen dat de
tegenstander zich bewijdt;
2- Dwing vera#akkingen af;
$Forceer een dooftraak;
4-Vemletiging,

Op deze manier weet Je
precles, waar het in een
bepaalde stelling om draait.
Je herkent dingen en begrUpt
ook de zetten, die hierbij
horen. Jammer genoeg is
deze kennis nog niet
zaligmakend. De sterlde \an
een schaker ls ook aftankelijk
\,ïan de inventivtteÍt, het
taktlsch lnzicht en een aantal
andere zrakeo. De schrijver
(l()r'oli worrlt bliv. noc;al vaak
Irr't oot lyolhrlrilrlrrl tloor Jret
'l rlulx luI r lt tlvullf o".
l oll lrllfll wol tlrrl korrrtl:; vnlt
rlo :;lolllrrr;:ik(,nltrul kun olrorrt
Irottr llfk ll; oÍn (,(.\n r;ood
schaker te wordcn.
Samengeuat kan ik zeggen,
dat 'Het Middenspel 2' van
Fine een boek is, Yvaar ledere
schaker (ook de spelers uit de
hogere regionen) zttn of haar
voordeel mee kan doen.

Ruud Dera
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oen de partU zfin
einde naderde,was
mrjn sigaretje even-

eens aan zU n laatste
trekje toe.
lk nam de laatste haal
en gelfik viel er een dot
as op mijn schoot.
Nu is dat bij mij niet
vreemd, want ik mors
met alles, maar deze
keer was er tussen het
gemorste wat nag loei-
ende as blijven hangen
en veroo rzaakte een
schroeigaa$e in mljn
pantalon.
lk hegrfip dat dit U

volkomen koud laat,
maar ik vertel het, om-
dat dit ongeval mt1 in
kontakt bracht met mt1n

verzekering, waar ik nu
al jaren mtjn penningen
betaal, (en Harrie weet
wel waar of de broek
.. pardon, schoen wringt)

Van al clat geld
had ik een par-
tij textiel kunnen
inkopen genoeg
voor een heel
mode-magazijn.
Maar ja, ik ging llever
schakerl.
De gang'naar de verze-
kering was geheel nieuw
voor mij . Zou ik eerder
mijn huis in de fik ge-
stoken hebben, dan was
deze stap niet zo
vreemd geweest, ik was
dan op bekend terrein.
Daar liep ik dan met
mfin broek in een krant
gewikkeld opweg naar
het onbekende.
Stilletjes troostte ik
rnezelf met de gedachte,
dat ik nu eindeluk de
zalige vruchten g ing
plukken van jarenlange
zatgzaamheid,
lk l«vam tenslotte bij m'Í'l

weldoeners, die bleken
te huizen in een enorm
aquarium, dat uit de
straat oprees en eindig-
de tegen de wolken.
lk sluisde me door een
stelsel van deuren en
stond in een marmeren
hal, die ik bewonderend
doorliep. Daar ging het
al direkt mis. Een portier
vroeg belangstellend
aan mij \nanuit zijn loge.
"En waar gaan wij
Jreen? Hier lopen wij niet
zomaar door, hier vra-
gen we eerst netjes
waar we moeten zijn!"
HU schikte zijn pet wat
en ging rechter opzitten.
Je blfft beleefd want het
kàn invloed hebben op
het uiteindelijke resul-
taat. lk vertelde de man,
dle niet vnj was van een
aangeboren nieuwsgie-
righeid, dat ik een scha-

degeval lorram melden.
"Enftë, dat is?" Yroeg
ons Aagje.
"Nou, het betreft ,"zei ik.

terwijl ik de broek
ontdeed van ztjn krant,
t'dezg.....tt

"Verrek, dat is een
broek!",viel de portier
me vnj ruw in de reden.
lk kniHe instemmend.
"lk heb precies za een
broek," vervolgde de
man ongevraagd, "een
ietsie lichter. Dan kan je
'm zomers ook dragen.
Maar waarom laat U mq
d ie broek eigenlij k
zien?" besloot de portier
vragend.
"U vroeg er toch om !"
probeerde ik vriendelu k.
"Ja, maar ik bedoel, wat
is er mee aan de hand?"
lk legde hem het
schadegeval uit, want zo
een klein brandgaatje
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ga je niet staan te
Overdrijven.
"Nou, weet U wat U

doet, probeer kamer 63
eens. De pijlen wijzen
de w€9," adviseerde hij
rne onzeker.
Hij beschourn'de de bij-
eenkomst kennelijk als
beëindigd.
lk wrong rne door een
labyrint van gangen en
de kamernumrners dui-
zelde me voor de ogen,
rnaar eindelijk, "eureka!"
Onder het gegryen
nummer 63 hing een
bordje separé: "Binnen
zonder kloppen".
Dat stelt je toch een
beetje op je gernak, zo
van "jongens onder me-
kaar!"
Desondanks kloPte ik

toch, want er zal maar
iemand vlak achter de
deur staan, je gaat dan

met rneer schade de
deur uit, dan je binnen
bent gekomen.
Op de kamer zaten twee
jonge meisjes te wach-
ten totdat ze zouden
gaan trouwen. Ze
vonden me al direkt een
rare knaap, maar toen ik
bekende dat mljn be-
zoek samenhing met
een gaatje in m|n broek,
barstte zi u it in een
geschater, dat niet lui-
der geweest zou zljn,
indien ik mij, bij ver-
gissing, zonder het be-
doelde kledingstuk te
drag€fi, in die kamer
had vertoond.
"Wilt U de chef even
roepen?"vroeg ik PaÍ-
mantig
De jongedame die mij te
woord had gesta?D,
begaf zich hinnekend in

een nevenvertrek, terwijl

"Wilt U de chef even
roep€fl," vroeg ik.

cle achtergeblevene alle
rnoeite deed ziclr te
bedwingen.
Nu trad een man
binnen, wíens uiterlijk
een vermogen verried
om rnensen over te
halen tot het doen \nan

uitgaven, waarvan ze la-
ter absoluut sput zouden
krfigen.

lk wilde enig risiko voor-
komen en ontdeed da-
delijk mrjn broek \ran het
papier. De jongedames
verlieten gehaast het lo-
kaal en de jongeman
hief mijn broek ten
hemel en bracht 't "gaf'
tot vlak bij zrjn oog. Hij
begon te mompelen.
Even dacht ik dat hij met
Allah overleg pleegde
om de hoogte van het
schadebedrag vast te
stellen, maar toen
draaide hij zich in mUn
richting en verzocht me
even te willen wachten.
Hij spoedde zich met
mtjn broek in een
zijvertrek.
lk zette mij in een hoekje
naast een wandkast en
zag de beide dames
terugkeren. lk deed mijn
gelaat een ernotieloze
uitdrukking aannemen.
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onder bnndschade. Leest U daar maar eens rustig
de kleine lettertjes na in Uw polis,"adviseerde hij mij
g ratis.
"En... we moeten ons natuurlijk aan die lettertjes
houden,"besloot de man deze wijze les.
HU hield zich aan de letter en ik hield het gaatje in
mijn broek.
Dààrorn zit ik tegenwoordig zo vaak met de benen
over elkaar.....

Bekender is 7. DdZ,
gevolgd door Pge2.
7....,Pd4 8. Tb{,Pe7 g.

Pe2,Pxf3+ 10. Lxf3,0{
í1. Dd2,Pc6 12. Lg2,
Pd4 í 3. c3, Pxe2 14.
Kxe2?1, b6l
Wit wil met lfte2 de
aanval met h4-h$Lh6 in
de stelling brengen en
zwart gaat nu rnet La6
op d3 drukken.
í5. h4,d5 {6, h5,Lbr
17. f3, Dc7 18.
Th3,dxe4!
Zwart rnoet nu snel op
d3 kracht gaan zetten.

Terwijl zij achter een
bureau kropen, bleef ik
volharden in mfin pose.
Toen kwam de man
weer binnen, zónder
broek, althans zonder
de rnijne.
Hij zag me niet za gauw
achter de kast en riep,
na het vertrek te hebben
rondgekeken.
"\f/aar is die vent van die
broek nou gebeleven?"
lk stond op.

"Aha,"zei hU kalmpjos,
"meneer verzoekt U
vriendelijk wel even
binnen te komeÍ1."
Binnen stond een klein,
gnjs rnannetje met een
loep in de hand over
mtjn broek gebogerl.
"ïíVe hebben de zaak
eens onderzocht,"zei hij.
Met "wij" bedoelde hij
zeker zichzelf en de
eerder genoernde Yup:
de "zaak" blfikbaar het
gaatje in mtjn broek.
"En?",vrogg ik,
"Tja,osprak de gnjsaard
met zrjn vinger op het
gaatje van rnUn broek
trommelend, "dààrtegen
is U niet verzekerd!"
"t ls toch brandschade,n
merkte ik bescheiden
op.
"Nee, nee, dit is zuiver
gesteld -sc h roeisch ad e-"
riep de man fijntjos,"en
schroeischade valt niet

Dat de jeugd niet overal
voor terugdeinst, dat
wisten we reeds eerder.
Dat mag vooral blijken
urt de volgende partU die
ik opdiepte uit mijn oude
schoenendoos.

ÀCsonka-E. Kuipers
1, e4,c5 2. Pc3,Pc6 3.

93,96 4, LgZ,LgI 5.
d3,e6 6. Le3,d6
lets beter is 6. ..., Pd4
met gelrjk spel.
7, Pf3,...

t

lffiE"Jffi
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í 9. fxe4, TadB
Er dre§t 2A. ..., La6.
20. Lh6?,...
VVit had iets als c4
moeten spelen.
20....,La6!

21. g4,Txd3 ?2. Txd3,
Td8 23. KÍz,Txd3 24.
Df4,Le5!
Na Dxf4 volgt er nog een
lastig eindspel.
25. Dg5,f6 26. Dcí,Lh2
27. €5,Dxe5
Wit vindt het mooi zo en
staakt de strijd.

*§FU
ffi,C3 lffiE<*
4Zrfsfzg-S+Str}ag
Jan van Reek: My
twenty favou rites. 26
pag. Prijs fl. í 9,60.
De auteur heeft 2A
studies uit zijn werk ge-
selekteerd en per pagi-
na wordt er één gepre-
senteerd.
Heel bijzonder is de
typografie. Per studie is
een versch illende letter
en papiersoort gezocht.
ln de onderstaande
studie een voorbeeld.

l. Pa2!,ci D

LU n ru irning.
2. Pxc1,Tb2 3. Te{,
Kxe{ 4, Pd3, Kfí ! 5.
PM!!,...
Plavotny. (ln een plavot-
ny wordt een stuk ge-
plaatst op het snrjpunt
van twee lijnen en een

diagonaal met interfe-
renties \nan drie drei-
gingen over 't snrjpunt).
5. ...,Txb4 6. f8D,Tf4 7.
Dxf4,Txf4 8. bBD,Th4 g.

Dh2r...
en interferentie. lnteres-
sant stud ie-mate riaal .

Peter Mergelsberg

*g
$f.

t* '
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Good old Hein Gidding
zond de navolgende 2
partijen in, waarvan we
vinden dat het naspelen
de moeite waard is.
Vooral voor de wat
zwakkere broeders en
zusters onder ons is het
leerzaam.
De eerste partrj starnt uit
de ontmoeting tussen
Stolberg ll en Kohlscheid
ll. Hein zat daarbij achter
de zwaile stukken en

speelde tegen d r. Bovith
aan het 2e bord.
í. e4,e6 2. d4,d5 3.

Pc3, PfO 4. Lg5, Le7 5.

€5, PdT 6. LxL, DxL 7.

Dd2, a6 8. f4, c5 9. Pf3,
Pc6 10. Le?,cxd í 1.

PxD,Db4 12. Pb3,Pc5
í3. PxP,DxP 14.0{-0,
b5 l5.Thë1,0{ 'l §. 94,
Ld7 17. n3,Ta7 í8.
Ld3,g6 19. f5,Tc7 20.
f6,Tfc8 21 . Dh6,Df8 22.
Elf4,Pa5 23, h4,Pc4 24.
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24. Pbl,b4 25. àxb,a5?
Was niet nodig; zie de
26e zet.
26. h5?,DxM 27. b3,
Pa3 28. DxD,TxcZ

Met mat in twee en dit is
leuk !!
Geen foutloze parttj,
maar wat heet "foutloos"
op ons niveau ?

Een tweede partij van
Hein is uit de ontmoe-
ting Kerkrade l-Schaes-
berg lll.

Hein speelt hiet met wit
tegen Herrnan Raub,
voorzitter van Ubach-
Palenberg.
í. e4,e6 2. d4,d5 3. €5,
c5 4. c3,Pc6 5. Pf3,Db6
6. à3,cxd? l. cxd,PgeT
8. M,Pfs

9. Le3r...
Een jaar geleden speel-
de ik tegen Raub Lb?,
waarna ik ook won.
Henk Temrning kon toen
niet geloven dat ik van
Raub had gewonnen en
laatsgenoemde kon zich

deze partrj en mij niet
meer herin neren. (of
wilde liever zwijgen over
deze variant ?!)
9. ...,Le7 í0. Le2,0{ 11.
0{,fO 12. bsl, Pa5 13.

Pc3,a6 14. Pa4,DdB 15.

bxa6, bxa í 6. PcS,LxP
17. dxL,Pc6 18.ëxf,gxf
í9. Dd2,e5 20. Lh6,Tf
21 . Tfd{,Le6 22, Tbt,*
23. Pei,d4 ?4. Elf4,Dd5
25. Tb6,Pe5 26. Tdbï,
Tc7 27. Lg4,PxLg4 28.
DxTc7,Te8 29. Tb8,Ld7
30. TxT, LxT 3í. Tb8,
[Jfl 32. Dc6,PgxL 33.
TxL*,K97 U. Dxe4,Dg6
35. Pd3, Phrí

,,ffi,

3§. Pf4,...
Zuart geeft alle hoop,
én de partrj op.

Hein Gidding

Zelfs als verliezer moet
je kunnen genieten van
zo'n partrj...!! (red)

t
)'t
a

Van Eric Brouwers is de
volgende partij, die hij
zelt van kommentaar
voorziet. Het is een
(leerlpartij, die uit de
praktijk komt.

De 2 lrwaliteiten en 3
p-unten-in I padji.
Aan het schaakseizoen
'87 denk ik met genoe-
gen terug. We speelden
mee in de voor-ronden
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van de Limburgse l<arït-
pioenschappen.
lk begon tegen twee
clubgenoten, t.w,: Henk
Acampo en Chris, die
mij beiden een half pun-
tje afsnoepten,
Daarna weer tegen een
clubgenoot, Jack.
Na een partij, die de
rem ise-g rens nog n iet
had overschreden, blun-
derde Jack op de 39e
zet met Dh3.
Dit bracht \ncor mij de
ommekeer en er volgden
3 winstpartijen op de
échte kanonnen, Peric,
Remco en Pablo Men-
des de Leon en plaat-
sing voor de Limburgse.
Pablo Mendes de Leon,
de naam alleen al doet
vermoeden dat er heel
wat talent in deze man
steekt.
Hij speelde toen in het
eerste \rutn VSM I en

bezat rond 2000 ELO-
punten.
Hij had rne al eens opr-
gebracht en ook nu
dreigde het dezelfde
kant op te gaan, totdat
ik weer eens rnet
kwaliteiten kon gaan
gooien. Het grappige
hierbij is, dat hij deze
partfl ook zónder torens
had kunnen spelen.
Ziehier deze aardige
partrj _
P.Mendes de Leon-Eric
(Siciliaans)
í. e4,c5
ln navolging van Remco,
die toendertijd vrijwel
alles won met deze zet.
2. Pf3,d6 3. d4,cxd4 4.
Pxd4, Pf6 5. Pc3, Pc6?
Deze zet is ongewoon,
omdat eerst aG en b5
kornen.
6. Lc4,aG 7. Lb3,e6 8.

Le3, Le7 9. f3, Ld7

Hoewel ik geen theorie
over deze beginzetten
kan vinden, lijkt het een
stelling die een ieder
weleens op het bord
heeft gehad.
10. g4?!,Pa5?!
Wit had beter op de
lange- of , de h ier wat
ongewohë, korte rokade
ku n nen aansturen.Zwart
verovert het loperpaar;
de witte stelling wordt er
echter niet slechter op.
11, 95, Phs?!
Zwart staat als een be-
ginneling. Eén paard
aan de rand is al een
schand, voor twéé be-
staan gewoon geen
woorden.(Hé, Harrie!)
12. t4,Pxb3 {3. axb3,g6
Gedwongen, maar het
maakt de nryarte velden
op de koningsvleugel
zeer zwak
14. Dd2,TcB 15.b4,e5?!
Zwart moet complicaties

scheppen, anders speelt
wit bS en lost zo ztjn
dubbelpion op en krijgt
sterke druk op a6 of d6.
16. Pd eZ,exf4 17. Ld4!,
LxgS!

lk dacht h ier vast over
f6? en over de 0-0 !,
want dat zou mog€n,
maar de partijvooftzet-
ting lijkt buitengewoon
interessant. Zwart ver-
liest hier een toren, doch
dat is een schijnoffer. Er
vliegt ten m inste een
paard in de doos,

,rr,t t

*

il
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18. Lxh8,f3 í 9. Dxd6,
fxe2 20. Ld4,Lf4ll
l{xe?? gaat niet wegens
Lg4+. Pxe2 is ook niet
gemakkelijk \nanwege
TxcZ en aroart slaat ge-
weldig, Een uitstekende
zet, natuurlijk shat wits
dame in, maar minstens
zo belangrijk is, dat de
a^rarte dame gaat mee-
doen.
21 . Db6,Dg5
Dreigt dameruil en dat
gaat niet door.
2?.Kxe2?, DgZ+
Fxe2 is m. i. sterker.
Hoewel zu*art na DgZ,
23.T9 1, Dxe4, ook aan
de witte stelling gaat
knageÍJ.
Een interessante stelling
om uit te spelen
23, Lt?,Txc3l!
Heerlfk, ruimt de
belangnj kste verdedlger
op.
?.4, bxc3,Dxe4+

Ook LbS+ zal wel
winnen. Het probleem
van de witte koning is,
dat hij niet terug kan,
anders vallen er twee
witte torens zonder
compensatie!
25. Le3,LbS+
Dus toch !!
26. Kt?,Dxc2+ 27. Kf3,
De2+
27 .Kg 1 loopt stuk op
LcG !

28. Ke4,f5+
Het slot is allemaal ge-
dwongen.
29. Kds,Dc4#
Een heerlijk rnatje! (&3),
want zo gaat niet alleen
Pablo, maar ook
Mendes én de Leon
voor de b|l.

Eric Brouwers

kopie Um 8 maart

lff;,, Sr

een,
een,
ken,
ken.
ken.
erï. .,



geZBt pa.g.ZZ,

T}JHX:TET<r"{
Pa.g[-ru g*et

\MbE,>(T-EE<"tr-I
ondag I januari j.l.
moest ons eerste
team aantreden

tegen het
"gedacht' te
vsM ll,

vooraf
kloppen

Zelt zette ik de parttj te-
gen de (volgens Remco)
"rondlopende Chess-
base", D. Breu ker goed
op. Helaas weigerde ik
de "kleine kwaliteit" te
veroveren en werd
daarna van het bord
getikt.(&1)
Maurice, onze 1e man,
had na het pionotfer op
c6 , in een Skandinaviër,
een zee van een ont-
wikkel ingsvoorsprong en
won overtuigend.(1-1)
Van de partfi van Remco
heb ik het fij ne n iet
meegekregëD, rnaar
volgens kenners ging hij
zitten, bekeek zlin
tegenstander en de
uitslag stond vast(z-1 )

Van Peter is onderhand
bekend, dat hl1 zijn
ratingspunten ruim over-
treft, nadat hij verloren
staat. Na enige pionnen
achterstand kromde hii
de rug en sleepte een
halfje uit het vuur.{Z'/*
1%)
Chris probeerde ztjn
geliefde "Marshall-rari-
ant' tegen een tegen-
stander, die deze ope-
ning wel beheerste. Na
een hevige schermut-
seling, waarbf Chris eën
veelbelovend, (althans
in mrjn ogen), [<waliteits-
offer bracht, dat helaas
niet klopte, moest hij de
vlag strijken.(2Y-2%)
Huub stond, naar eigen
inzicht "totaal verloren",
toen zljn tegenstander
hem te h u lp schoot.
Deze schonk Huub een
toren, die Huub graag
accepteerde .(3'/*2%)

Eric moest, na een ver-
beten gevecht, met een
pion meer toch genoe.
gen nemen met een
remise.(4-3)
Toen restte alleen nog
Harrie. Hij brak tenslotte
zijn partu af in een
stand, waarbu hU met
K, D, + 4 pionnen tegen
K,D, + 5 pionnen
volgens onze analisten
goede rern ise-kansen
heeft.
Het hele team en tevens
de rest der juiste -Z-,
wensen Hanie veel
su kses. Voorlopig u it-
slag dus 4r3.

HET TWEEDE
Na alle moeite die ons
2e team deed om een
goed resulEat neer te
zetten, l«varn in de 4e
ronde Gess ll op bezoek
en dat gaf ook al geen
perspektief, gezien, juist
urt de 1e klasse gede-
gradeerd, Gess als een
sterke tegenstander ge-
zien kon worden en dat
was het dan ook.
Renee speelde aan het
ï e bord een goede
partrj, m aar liet zich in
het rniddenspel een
paard ontfutselen.
Wiel , 2e bord, was als

SY'de iuiste -Z: [' YStvl II 4-3 (vrl)

Bijhduesdag ds S,e iri# *ï,-IJSI"{ [
misb if jrrnrreiifi nedmr de gedehailberdp

uiHag,
fqh ru$Erreerds Extul,§esaan M ht ËdB

uan llsDl
ft txlgrde rmrde faag [rEL dwrygo;d

EednnH
dPreeHie
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l'RDaniëls-
2-lv.Widdershoven'

3'L.Curfr-
4'RSnoeck-

5'J.LenneÍ{lin'
6'RDerr
ï'hIMei!'

8'Y,BelleÍroid'

Lamers'
Reintjes -

Abels -

van Hortn'
Habeh'
Voncken'
Pieters'
Niipels -

eerste klaar. Nadat zlin
tegenstander de Pion-
nen op de koningsvleu-
gel opgespeeld had,
was het voor Wiel niet
moeilrik om te winnen,
René was dit keer niet
bij de les. Hij liet zich in
een konings-lndisch vol-
ledig verrassen door een
schijn-otfer.
Leon kwam oP het 3e

bord, ffà een wat tamme
Franse oPening, n iet

verder dan een remise.
John had de tcwaliteit
voor-, m aar de klok
tegen en dat werd hem
fu nest.

Ruud, bord 6, is dit
seizoen voor ons tweede
de rots in de branding.
Solide, als een ervaren
speler, schuift hij een
bder van het bord.
Mariëlle werd deze
wedstrijd ingezet als
invalster voor de gebles-
seerde Jack. Zii kwam
redelijk goed urt de
opening, maar na 3 uur
spelen ging het wed-
strijdritme Parten spe.
len.Toch sterk gespeeld.
Yvonne,op 8, verspeelde
in een gekomPliceerd
middenspel een stuk en
verloor.

Pa.g.m g*et

\^/bEffiffiN
SV-de juiste -Z- III- Het Kasteel II - 5-3

0-1
1-0
lr-Y,

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

T:ILtrÍergelsbérg-
2-F.MergelsbeÍE-
3-H.Roernersïna-

4-L.Bellefroid-
5-G.Goessens-
6-H.Beenk€rLS-

7-\M.RoeÍnerstïl&-
8-Rob Janssen-

T.\I/egernans-
T.RoyeÍr-
K.SlangeÍr-
P.Kicken-
L.Legasse-
F.Mak-
T,Groen-
S.Allon-

'h'rà
rA-Yz

0- I
lA-1,.4

l-0
1-0
IA-IA

l-0

Hein, aan het 1e bord
kon, vànwege de voor-
sprong, tenslotte rernL
seren.
Ditzelfde gold voor Fien
aan het 2e bord.
Henk, bord 3, had zich
goed voorbereid, en hacl
het winstpunt reeds in
gedachte, doch Slangen
had zich waarschrjnlijk
even beter voorbereid en
won.
Lei, bord 4, had zich
voorgenornen niet te
verliezen en hield de
zaak remise.
Bord 5, Goessens wilde

het volle pond en kreeg
het ook.
Beenkens, aarï bord 6,
had de vorige partfi nog
in gedachte en dacht:
"Dat nóoit meer!" En zo
proefde hij aan de beker
der overwinning.
Wim, ging zeer diep, tot
onder in z'n buik en
rerniseerde.
Rob, aan 't laatste bord,
won zonder veel tegeí1-
stand.
Dat werd dus de eerste
echte zege voor ons 3e.
Nu alleen nog rnaar
even kampioen vvorden ! !
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Uit't clubblad van Gess,
Gesschaak, diepte ik
een interessante parttj
op, die ik, met toe-
stemming, plaats.
Het is een partij uit de
interne-cornpetitie van
Gess tussen Erik Rutten
en Rene Mussen.
ln een spannende tijd-
noodfase zit vaak een
moment voor het z.g.
"R ut'-zetje.
Je weet precies wat je
wilt doen als je tegen-
stander bepaalde zetten
speelt, rnaar plots ge-
beurt er iets onver-
wac
(auteur: E. R utten-Gess)
E. Rutte[-R. Mussen
1. e4,c5 L Pf3,e6 3. d4,
cd4 4. Pd4,Pf6 5. Ld3,..
Een atwtjking van de
gebaande paden.
Norlnaal is Pc3, m aar ik

had geen zin in 5. .,, Lb4
6.e5, Pds 7. Dg4,..etc.,
wat me te rnoeilijk is. lk
denk trouwens dat Rene
wel 5. .., Pc6 gespeeld
zou hebben.
5. ,..rDb6
Mij niet bekend.
6. Pb3,d6 7, 0{,e5 L
h3,Le7 9. Le3,Dc7 í0,
Pc3,a§ 11. *,Le6 12.
Pdz,Pbdf í3. f4,ef4 14.
Tf4,Pe5 15. Le2,0{
Na de schermutselingen
in de opening heeft
zwart een sterk paard op
e5 en is er een ondui-
delij ke positie ontstaan.
16. De{,TacB 17, Tcí,
Khg ï8, Ffí,...
Achter de linies worden
de stukken gemanoeu-
vreerd. Zwart zal een
centrum-aktie doordruk-
ken, teruvijl wit momen-
teel meer op de ko-

'(J bent in prima conditie. Een ziekenhuis-

opname zolt Lt zonder Problcmen
moetcn kunncn drxtrsItt(ttt' "
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ningsvleugel gericht is,

18. ..,d5
Daar is ie al !

{9. ed5,Pds 2A- Pd5,
Ld5 ?1. c4,Le6 22. Dg3'
Lc5
De witte loPer, Le3, is

weliswaar nu nog niet
erg gevaarlijk, maar kan

dat wel snel worden via

d4 , t4, of h6.
?]3. Pdz,...
Laat zwart maar slaan.
Het paard wil naar e4 en

dan naar c5 of d6, bo-

vendien wordt c4 nog-
maals gedekt.
23. ..,Pg6 24. TÍ3,Dg3
25. Tg3,Pf4 26- Kfi,Ld6
Ziet er logisch Ltit, maar
zel de loPer oP een in-

stabiel veld, ààngezien
c5 en Pe4 mogelijk
wordt. Daarom (??):

27. Tf3,PeZ 28. KeZ,Lds
Een grote fout(?) Zwart
overziet in het 1e dia-
gram dat LdO "los" staat-

Omdat de laatste zetten
hierop gebaseerd \nËren

staan ook bij zet 26

vraagtekens.
29. cd5,Tc1 30' Pe4,Tc2
31. Kd3,Tb? 32. Pd§,

KgB
Plotseling is er nogal
wat veranderd: wit heeft
een knots van een vrij-

pion, de koning staat al

waar hij hoort in het
eindspel (centraal)-
Deze stand moet
wit gemakkelijk te
nen zun.
33. Pc4,TgZ3É,- d6,b5
Begin van de tudnood,

I2a.g- zg g*et

Ar§r\{Affi§rE,

voor
win-

wit heeft nog zo'n vijf
minuten.
35. abS,ab5 36. Pe5,...
Ziet U nog iets tegen d7
en Pc6 of W7 in het
volgende diagram?

Dit is een aardig mo-
ment voor een reflektie.
Wit staat gewonnen,
maar heeft nog tvuee
minuten voor vier zetten.
Het f ijld gernakkelijk:
37.d7 38.Pc6 39.d8D,
Td8 en 40.PdB en de
tijdnood is voorbij, maar
is het dan gewonnen?

Paard en loper meer, lk
kreeg al visioenen van
matzetten met paard en
Ioper, daar ben ik niet zo
sterk in. Tevens moet ik
de pion op b5 natuurlijk
niet vergeten, alhoewel
die nog ver weg staat en
eventueel met Tf1 te-
gengehouden kan wor-
den. Plotseling zag ik
nog varianten na 37. d7
gevolgd door Fff,
misschbn is dat wel
sterk. Maar eerst moest
zwart nog een zet doen.
36. ..,b4 37. d7rb3
Daar gaat die pion, Nu
moet ik hard rekenen
met W7, de toren van f3
moet ook nog naar f 1

om de pion af te slop.
pen.
Een variant. 38. Pfï,bz
39.Ph6,9h6 40.Tf8,Kg7
41.TbB en wtt wint.
Een andere variant:
38.Tff,Td8 39.Te7.
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Egenlijk simpel alle-
maal, maar in tfidnood
niet leuk om er op in te
gaan, daarom wordt het
andere plan opgepakt.

38. Pc6,Tg6
Totaal overzien !! Dreigt
Td6 en dat wordt moei-
lijk. Met nog 10 sekon-
den op de klok rnoet ik
mijn plan gewoon blijven
spelen.
39. d8D??,Td8 40. Pd8,
Td6 41. Kc3,TdB 42.
Kb3,Tc8
Hier ztjn we remise over-
eengekornen.

Ongelooflijk, zet 39 was
de RUT-zet !!
Natuurlijk wint Pe7 in 1

zet have en goed van
zwart. Echter wit was
gefixeerd op ztjn plan en
Tg6 is za vreselfik fout,
dat het toch de
reddende zet bleek te
zrjn, Mussen had in het
vuur van het spel Pe7
ook n iet gezien.
We kunnen hier wel
lering uit trekken:
"Als je toch verloren
staat, ku n je in tfidnood
\Ën de tegenstander, dit
soort < zelfmoordschwin-
dels> wel eens pro-
beren."

Erik Rutten (Gess)

Een leuke parttj, rnet
diepgang, waarin we el-
kaar via de clubbladen
veel kunnen leren. Be-
dankt, Gess ! (RED)

PA.g. =l gez.et

WruUDOEN?
gelflkheid zich aan het
schaak te ontrekken
door 1...,Kd6 en 1.

..,0b5+.
Het is geen moeilijke
opgave, maar wel uit-
kijken geblazen.
Gevraagd wordt Uw keu-
ze aan te geven.

I FEmzJÍIoít
FaHLïgTï €qoE

.?ilXltrfllJ[.- pfipn

€ 5ï1au eF dnF§FF

ry 6.*qJpEIrI' ïqs
JAamla.ru6w

un{ÍiU'<,ffi'' ï
apFads u;t JErEnu a$n'r

Fffi1Z JsEUr'{WrpS
Errmffir.re *.5{
'Ë5qX'*8fr2

gDr" 1q ïqní

llT 
o af en toe bent ugI in onze geZet al

eens een vraagstukje te-
gen gekomen, waarin te-
v6ns het antwoord wordt
gegeven
Deze probleern pjes zU n

bedoeld voor de begin-
nende schakers onder
ons. Hoewel het ant-
woord meteen gegeven
wordt, ís het wel de
bedoeling dat U eerst
zelf probeert de oplos-
sing te vinden. 

._

De zwarte koning staat
schaak en heett de mo- Wim Roemersma
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77o, de proeftijd is&J om. Op de vorige
pagina was de laaL

ste opgave die verg+
zeld ging met de op-
lossing. Dat is nu verle-
den t[d. Vanaf heden
gaat deee rubriek een
eigen leven leiden,
Laat ik er direkt bij
zegg€D, dat deze ru-
briek ten strengste
verboden is voor onze
"ster-spelers". Het is
hen zelfs verboden orn
er een blik in te \Merpen.
Die dient U in de
afualbak te deponeren
en denk eraan dat per 1

januari een wet van
kracht is geworden om
het afual gescheiden te
houden. Het is slechts
een tip.

Deze nieuwe rubriek is

dus alleen toegankelfik
voor sirnpele schakers

met een ELGgemid-
delde van tussen de 450
en 455. Mijn niveau dus.
lk geef U de opgaaf en
U probeert de zaak op te
lossen. U zult zien dat
Uw El0-getal dra gaat
stijgen naar 456.

Wit aan zet en wint rnet
een fantastische com bi-
natie. Hoe ??
(De oplossing vindt U in
het maart-nummer, we-
derom op pagina 32)
Veel pl ezier !!

(vvR)

Petg.. =3 gezet
LTTTEIGENffiEN

2. Pf5,g6 3. Dh6:+,KgB
4, Te3,TcB 5. PeZ*,...
En

Dit probleem trof ík aan
in de Limburger van
enige maanden terug.
De reden dat ik U dit
laat zien is, dat ik op T
februari 19gS in de
Bondscompetitie Chris-
tÍen trof als tegenstan-
ster in de ontmoeting
tegen Hoensbroek ME V
en ik direkt de partu uit
mijn archief opsnuffelde.
Allereerst vermeld ik dat
ikzelf reeds AOW-er ben
en dus val onder de
kategorie "oltde vossen',,
terwijl Christien nog niet
eens aan haar "bakyis',-
periode begonnen was.
Eerlijk zeg ik U dat ik
niet de fout heb ge-
maakt haar te onder-
schatten en waakzaam

Dat de Limburgse jeugd
ook schaken kan, bltikt
wel uit het slot \Ën de
partij die Christien Cor-
elewener van de SV
I loernebroek ME speelde
tegerr Venlo,
Va n u it bovenstaa ncl clia-
g rarn ging cle partu
verder met:
í. .., Df6?
Na 1. ..,g6 zou aruart
misschien zelfs beter
gestaan hebberl. Nu
won Christien (wit) rnet
een fraaie kombinatie.
Zij antwoordde met:
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aan de partrj begon,
(§iciliaans)
C.Cordewener-W. Roem.
í. e4, c5 2, Pfs, Pc6 3.

d4,cxd 4. Pxd,e6 5.
LbS, Pf6 S. Pc3, Lc5 7.

Pf§,Pg4 B. 04,DbS S.

DeZ,0{ 10. h3, PgeS t 1.

PxP,PxP 7?.. Pa4,Dc7
í3. PxL,DxP 14. Le3,
DM í5. à3,Dxe??
Zou onwillekeurig hier
toch wat onderschatting
bt1 gekomen zijn? De
witte e-pion was "giftig"
efi, zoals later bleek,
zëér gittig !!
I §. Tadl, a6 17 . Td4,
Dg3 18. Lf4,axL 19.LxP
2A. Tfdí,b6 21 . Tíd3,
DeB 22. Tg3,96 23. h4,
Trí 24. h5,Til 25. hxg,
hxg 26. Dh4,Th7 27.
Tx96,,,.
En hier bleek het me
alleszins nuttig om mtjn
koning horizontaal te

leggen, hetgeen
bestudering van
staand diag ram,
ook gedaan zou
bgn.

ffi

-Í,,'L

Fraai gespeeld van dit
nog zo jonge meisje, die
zeker later meer van
zich zal laten horen.
Zo ik een hoed had
gedragen, ik zou deze
na afloop van de partrj,
zéér diep voor haar
hebben afgenomen

lVim Roernersma,

U, na
onder-
zeker
heb

PA.g.35 gr*et
COffiERffiffi
Na een zeil woeste
opening, ontstond op 1e
kerstdag, tegen rnijn-
heer Meph isto de vol-
gende stelling:

Hier wilde ak cle kont
tegen de krib gooien. lk
staarde voor me uit recht
in het gezicht van de
engel. Hij lachte me toe
en ik besloot nog even
door te spelen.
1. Da3,aG
Natuurlijk verdedigt hU

zrjn schaapjes.

2, Kh3,eS
Valt Maria aan op klaar-
lichte dag.
3, Da4+, bs
Met het idee om na Dt4
of Dg4 met Dfs! voort te
zetten met on m iddell ijke
winst.
4. Dxa6t,Dxf3
En hier ontsprong mij de
volgende frisse kerst-
gedachte,
5. Dc8+, Ke7 §. DcI+, Kf6
Na KeB speel ik
natuurlijk weer DcB+
lnet eeuwig leven, uh,
schaak bedoel ík.
7. DeS+,KgG B. Dg5+!!,..
Een onbevlekt, onbe-
vangen zet. [trlaria otfert
haar maagdelijkheid
voor de geboorte \an
een nieuw kínd.
8. ...,Kx95 (pat)
Vrolijke Kerstl
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kampioenschap' 93 Plaats-
vond, Vanwege de water-
overlast moesten vye een

verdieping hoger sPelen naast
een aerobic-ruimte, \i/aar \He

last hadden ffin de harde

muziek. ln de &groeP waren
1 I deelnemers en oolt de

konkurentie was minimaal,
gelen Patrick Driessens en

Maarten StriJbos niet rnee-

deden .Zelí begon ik met 3
ovenvinningen met als 4e
partfi een rernise tegen lvan

$amaa. lmn had hetzetfde
resultaat:3Tz uit 4'
De v'olgende 2 Partifen kon ik
winnen, terwiil lvan éémaal
remiseerde. ln de laatste
ronde verloor deze en ik

speelde remise en werd dus

Limburgs JeugdkarnPioen met

ïYz uit 7.
René Presteerde iammer
genoeg minder. ln de laatste
ronde had hii moéten winnen,
maar deed dit niet- Hil

eindigde met 3 uit 7.

ltll.Peckf. Hoebc$s: (r-nd. 2)

p 27 dec,l.l. vertrokken
Renó en ik naar Maas-
tricht, u/aar het Jeugd-

{. d4, Ff6 2. c4,96 3.

Pf3,LgT 4.93,c6 5. LgZ,

0{ 6. 0{,d5 7. Pc3,Pe4
L Db3,dxc 9. Dxc4,

Pxc3 ,l 0. bxc, Pd7 I ,l.
d,Pf6 12. Fdz,Te8 {3.
a5,a§ 14. e4,e5 'l 5. Lbz'
exd { 6. cxd, Le6 17,

DM,DeÏ ,l8' Da4,Tad8
{ 9. Tab{,Td7 20. Tfe{ 

'
DdB 21. Pf3,Pg4 22,
h3,Ph6 23. PeS,Lxe5
24. dxe,DcS 25. Da3,

KhB 26. De3,Pg8 27.
f4,TcI 28. 94,TfB 29.

Tadl,TdS 30.f5,gxf
31.gxf, LxfS 32- e6+,f6
33. exf en wit Irvon

gemakkeliik.

P.DrtcaacnaJtl-Peek
1. c4,PÍ6 2. d4?,e6
Normaal sPeolt Peter nooit

een d4-opening.
3. Pc3,LM 4. f,3,Lxc3 5.

btc,c5 6. f3,d6 7- c3,---
Vaak sPeett men dxc.

7. ..rPc6 8. Tbl ? r---

PA.gr.57 gie.Zet:

usBi b@sB
Men rnoet eerst aan zrin ont-
wikkeling denken! Het doel
\nan de zet is de loper ge-
bonden te houden aan de pion
op b7, rnaar na b6, een
logische zet in dlt qysteem
zoals we zullen zien, staat de
toren daar verkeerd.
9- ..,0{ 10. Ld3,e5! 11.
PgeZ,G4 12. fxe,dte 13. LcZ,
Pa6l
l)o plon op c4 is zeer ail/ak,
rllt lr; kr+nmerkend voor deze
oponlnr;.
14. Lb3,.-.
Na 14: dxc, Dxdl 1 5. Lxdl ,

l)xr;4 hi rkl stolllng vian wit
Iokut tlÍxtÍt llrolfo. l)o r'\troltg
kt;lot yÍrÍt wll l:, :,lur:ltl on ()()n
rwahko ;llott (tl) t:lr. Irx:lr wït:;
rlll lrtryorr rftl lokr,l,'ol lr»

grroklt (lf'(lÍ1.

14- -.,b6t
Allss rlchten op c4.
16. Dc2,LaG
I lut plan achter b6.
16. Da2,Tc8l 17. d5,PE4!
Op weg naar e5.
18. Dc2r...
Wlts stelling is reeds hope-
loos.
18. -.,Pxb3 Í9. DxbSrPeS 20.
Pf4lxc42L Dd1,ff§ 22. d6,

TcdB
En wit gaf terecht op.

Maurice Peek

ln de januari-editie haal-
de onze voorzitter reeds
aan dat Maurice Lim-
burgs kampioen 1993 bij
de jeugd was geworden.
Niettemin voegt de re-
daKie eveneens ztjn ge-
lukwensen hier aan toe.
Een prestatie van niveau
na de eervolle 2e plaats
bij het senioren-kampí-
oenschap. Proficiat ! | !
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g?Zet pa,g.
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naam:

1-Maurice Peek-
2-Eric Brouwers-
$Chris Pearce-
+Hein Gidding-
íLuc Janssen-
6-Peter Mergelsberg-
7-John Lemmerlijn-
&Harrie Peek-
SRuud Dera-
lGYvonne Bellefroid-
11-Huub Senden-
1z-Hein Mergelsberg-
1}Leon CurfrÈ
1+Lei Bellefroid-
lSRené Snoecl+
lSBep Roemersma-
17-Rob Janssen-
1&Fien Mergelsberg-
lSJack v Kronenberg

keizer
pnt:

100
95
90
85
80
75
7A
65
60
55
50
45
40
35
30
25
2A
15
10

Í1W.

rating
KLS
2412
2038
1841
1793
1866
1889
1548
1669
1472
1445
1710
1 489
1781
1 151

157 1

1293
1 539
1414
1 486

rat. oud
01 0992

(1e23)
(2054)
(176e)
(181 1)
(183 1)
(1870)
(1508)
(1657)
(145e)
(142e)
(1756)
(1516)
( 1 755)
(1203)
(158e)
( 1 344)
( 1 567)
(1468)
(14e8)

28l2Um 4:
Lis&competitie doorde-
weekse teams-6e ronde.- 

-

5:
KNS&comp.en jeugdcl.
competitie-7e ronde.
,i

o:

Pa.g.W geZBt

L isBcom petitie-ro nde 6 :

de juiste-Z- | - Venray I

de juiste-Z-ll - Attague
de juist*Z-lll -Leudal lll
12.

La ndd g raat: KO-toe rnooi
SV-Schaesberg.
13:
Lis&jeugdclubcomp.
A&B-6eronde.
16: 

-

Schoolschaakcornp.
Basis-ondenruijs.
19:

Grand Prix-Venlo 4e
v.Sprj oi.
21 Um 25:
LiS&com petitie- d oord e-
weekse teams.

26:
KNSBcompetitie en
je u gd com p,slitis- r? nde I
27. -
LiS &corn petÍtie-ronde 7:
Schaesb. lt-de j u iste-Z-l
VSIU lll-de j u iste-Z-ll
Kerkrad ll l-de j uist*All I

Nog twee ronden in de
Bondscornpetitie en dan
is de strijd voor dit
seizoen extern gestre-
den. Laten we hopen
dat we in deze laatste
twee ronden beter
scoren, dan dat we dat
in de eerste twee ronden
deden.
Toen h/ias het alleen het
tweede team dat een
half puntje pakte. Voor
de rest was het "zero".
ln ieder geval van de
redaHie alle sukses.... !
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Natuurlijk Popel je
van ongeduld als het oP

sukses aankomt, daar
ben je redakteur voor.
lk herinner rnij de woCIr-

den van iemand die
verstand van groeien
had, die zei.
" lets dat snel g roeit, is

ook snel weer uitge-
bloeid."
Dat \traren de woorden
van de grote Chinese
wrjsgeer Vesuvius, of
was-het iemand anders?

Hoe dan ook, de man
had gel[k. Van al het
PR-zaad dat ik twee
maanden geleden heb
gezaaid , zie ik nu enige
groene Puntjes boven
àe grond komen en dat
is een goed voorteken.
lk blrif vraakzaarn!

geZet van
heden goed
hebt doorgelezen, dan
zal U, en zeker de oud-
gedienden, een beken-
de naam zljn tegen-
gekornen.
Mocht het U ontgaan
zijn, kljk dan maar even
op pagina 24.
Zeer verrast was ik toen
ik haar naam tussen
mijn kopie vond.
Mariëlle, ftjn dit
mogen schrijven en
zou zeggen:
"Hallo again !"

E:-7I-- -._-*-l{-<
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Nu ik lret hier toch over
heb, denk ik onwille-
keurig aan nog iernand

anders, flàmelt1k Frank.

Wellicht begint er bii

hem ook iets te krie-

belen ?l WR)

te
ik


