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Dtt r11 lk eveD lrwljt.

Het uoet nij even van het hart dat het verloop van
dit seizoen mij niet zo goed is bevallen.

ïk heb al }anger het gevoel dat teveel werk op de
clubavonden zéft wordÉ gedaan door een te select
groepje, steeds dezelfde mensen.

Ikzelf bLJvoorbeeld had vorig seizoen de interne
iónpetitié op rnij geno,en, niet er op rekenend dat
dit- begrip vrij breed moest worden opgevat'
Het UitreÍsae nf. niet alleen de 22 interne wed-
strijden om het clubkampioenschap, -maar ook de
snelÉchaakavonden, rapid en andere niet officiele
wedstrijden.

Hierop ben ik aan het einde van het vorige s-eizoen
Éàtró"irijk afgeknapt, temeer daar men verhlacht dat
je op eén bdetje-begrip kunt rekenen binnen de
óf,rf.- Eindeloos gedran en gezeur over details heb-
ben nij toen doen besluiten om maar eens een ander
dit tJ laten ondergaan en heb zeLf de editing en
vàrrnenigvuldiging vàn het tweemaandelijks clubblad
trde Gezettr op nij genomen-

omdat er voor de achtergelaten job niemand zich
beschikbaar wilde stellen heeft onze voorzitter
Huub dit seizoen zich maar opgeofferd.

(zie volgende Pagina)

Dtt wll" tIE sven lrwljt (vervolg)

Om in de toekomst wat meer clubleden bij de club'
avonden zeLf te betrekken stel ik voor om vroeg t,
beginnen uet opstellen van een agenda voor volgenr
seizoen. Deze agenda is normaliter op te splitse:
in een aantal op zichzelf staande fenomenen zoals:

1) De interne konpetitie
2l De snelschaak bekerkonpetitie
3) De thema-avonden
4) Rapid, en andere alternatieve bezigheden

Door nu een aantal mensen op de club te benadere
die geen bestuurstaak of externe I{L-functie heb
ben, verdelen we de taken zodanig dat het spreek
woordelijk gezegde opgeld kan maken ttvele hande
maken het werk een stuk lichtertr.
Dus zijn er leden die 2 a 3 avonden per seizoe
het werk van de interne konpetitie-leider wille
verlichten, laat dan iets van U horen, zodat iede
reen binnen onze club uet evenveel plezier he
schaken als hobby kan blijven doen.

L. Janssen.
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Lfi t\Àa.aft lqqs
Hoensbroek I"lE I - DJZ I 5-3

Maar nu lUkte het weer nlet. Nu we deze wedstrljd
verloren hebben, €D sChaesberg nota bene van vsM
gÀrot,t"t heeft (:::: I zlln h'e 7e en hangt het aI
óan niet degraderen af van BruDSSUrl. Degraderen z
naar de promotÍeklasse, dan kelderen wlj uit de
promotieklasse.
iet Uegon althans goed. Luc kegelde. als vanouds
,ijn tégenstander van het bord (0-1). Toen volgde
vijf nederlagen van ons.
peÉer kon heÈ tegen een ex-zeer goede speler net
niet redden, Huub werd langzaam weggedrukt door
Wim van de WaI, Chris' tegenstander had nog een
revanche tegoed van zljn smadelijke nederlaag
tegen de juiste zetter Peter van vorig jaar,
gairle werd in een koningsaanval onder de voet
gelopen door de zeer bescheiden man Hiihnen en lk
slaagde er voor de zoveelste keer hreer eens niet
ln een zeer goede st,elling tot wLnst te voeren
maar zelfs nog te verliezen. " (5-1)
Nee, er zÍjn dlt selzoen slechts t!.ree spelers ln
vorm: Eric en Maurice. Dle wonnen wel, è1 glng he
ditmaal niet zo overtuigend als we van hen gewend
zijn.
... = vul het ontbrekende woord in en win een prl

Lars Severens - Eric Brouwers 0-I
Tom Bus Remco Pihlajamaa I-0
.. . Hiihnen'- Harrle Peek 1-0
... t r. - Maurice Peek 0-I
WIm van de WaI Huub Senden f-0
... Vercoulen - Peter Mergelsberg f-0
... ... Chrls Pearcg 1-0
... .. o Luc Janssen 0-1

7.a4 ln de SVESNfKOV ls met winstl

Er lopen een aantal schaakspelers op deze aarbo
rondr €r) zeker nlet de rninsten, die zweren bij
de Svesnikov. Ik begrijp dit nj.et. De Svesni.kov
doet mij pljn aan de ogen. Vooral vanwege de
zwaktes braarmee zwart zlch vrijwlllig opzadelt.
Ik begrljp best wat zwart wLl: wit matzetten,
maar er zljn toch wat estheÈischere openingen
voor zwart te verzinnen, dle ook agressi'ef zijn
Het Jànisch-gamblet, het Lets gamblet of gewoon
Frans desnoods leldt toch ook gewoon naar winst
voor zwart op een moole manler.
Er ls hoop. Tegen de Svesnlkov bestaat een mldd,
dat alle zwarte plannen ontkracht, en dat regel
recht tot een (posltlonele) wlnststelllng voor
wlt leidt. Dat zetje ls 7.a41
Het, bewljs:
ïr: Remco PihlaJamaa
z3 Martln van GÍIs
7.3. LiSB-competltle
I, e4 c5
2. Pf3 Pc6
3. d4 cxd4
4. Pxd4 Pf6
5. Pc3 e5
6. Pdbs d6
7. a4 daar ls ie dan! het voordeel 1s evl(

een later b7-b5 is verhlnderd, zodat
paard fijn rondspringen kan

;...
8. Pa3
9. tg5

a6
Le6
Db6 lk denk dat Martln met forse middele

het tempoverl ies (dacht hi j I a4 s/eer
leggen wirde. De zet is slecht, brant
dame verliest straks vele tempi

I ja'::
Remco.

10. Tbr



15. ...
I6. Dg4
L7 . Pd5

T8. TfdI

I0. ... Le7 dreÍgt Pg4 met winst
11. Lxf6 LxfG
L2. Pc4 Lxc4
13. Lxc4 Db4 de dame bevlndt zÍch op dwaalwegen.

het passieve 0-0 was beter. De dame
moet terugkunnen naar d8.

14. Lb3 o-o
1s' o-o ïïrt'"ï::il*':Íï=;":"Ï::ï"::"':1.:;'

staat. Alleen het paard ls goed.
Lg5
Lh6
Dd4 na Dc5 . volgt Pf 6 en Pd?, na Da5

heLzelfde gevolgd door LxfT
f 5 Typisch ttlartinl Een poging om de zaak

te compllceren. Het was uiteraard zL)
enlge kans.

19. Pe7++ Kh8
20. Pxf5 Dc5
2L ' rd5 

ï1"ïï1"r1*.ïË'lr!i, ":55:l"i;."ïlà"0ï
na 50 zetten duurt voordat de winst
bi.nnen ls. c3 is veel sterker

2L. .o, Db4
22. Td3 Tf6
23. TbdI TafB
24. Tf3

24. ..r Pd4

25. Pxd4 exd4
26. Txf6 gxf6
27. Dh5 Lg7
28. Le6 TdB
29. Lfs h6
30. Dg6 KgB
3I. b3 d3? tljdnoodfoutJ.e
32. Le6+ Kh8
33. cxd3 Dc3
34. g3l een plonoffer voor een oPen torenlljn

to

het enlge tegen de drelging Pxh6 en ï'

ook Txd6 Txd6 Pxd6 ( nlet TxdS r^regens
Txf 5 en zrnrart wlnt I ) had gekund maar
lk zal wel ïireer spoken gezLen hebben
maakt het wit gemakkelljk. Een alter-
natlef was er echter nlet. De dreÍgln
was trou$/ens Pxh6 met vrÍnst.

34. . o Dc2
35. TeI Dxd3
35. TcI f5
37. TcB TxcB
38. LxcB

38. ... Dbl+
39. KgZ Dxe4+
40. Kh3 Dg4+

om Tc7 nog met Dd4 te kunnen parere

Lxfs lljkt wlnnend, helaas wlnt zwa
als hrlt,-rënlsg door eeuwig schaak u

de weg gaat: 38. ... TcI+ 39.Kg2 DÍ
40.Kf3 Ddl+l 4r.Kf4? Le5+ 42.Ke3 I
mat.
Oepsl Niet gezLen.

uiteraard het enige. Gelukklg houdt
een gewonnen eindspel over.

41. Dxg4 fxg4
42. Kxg4 b5? ik ben geen elndspelkennerr maar b(

43. Lxa6 U*.lltjkt 
me taaier'

44. bxa4 Ld4
45. f4 Rg7
46. Kf5 Lhz
4't . h3 Lf?
48. 94 Lel
49. Lc4 Ldz
50. Ld5 Kf8
51. h4 Kg7
52. 95 Lel
53. hs Ld2
54. LeA Lc3
55. Lf3 Ld2
56. Le2 Lc3 zwart ls dus ln tempodwang geraakt.
57. Ke6 Ld2
58. gxh6+ Kxh6
59. f5 Kg7
60. f6+ Kf8
61. f7 l.Lg5
62. Lf3 Kg7
63. Lds Kf8
64. a5 Lf6
65. a6 wlt trapt niet ln het grapje van Ma

65.Kxf6 pat: zwart geeft het op.

tt



Het kan nog eenvoudiger:
w: Remco Pihlajamaa z ? Maart€D-Jan Oosterman
5 . 4 . 93 VS!l-interne .,comPet,itie
1, e4 c5
2. Pf3 Pc6
3. d4 cxd4
4. Pxd4 Pf6
5. Pc3 e5
6. Pdbs d5
7 . a4 a6
8. Pa3 h6
9. Pc4 Le6

10. Pe3 Pd4
1I . Ld3 d5
1 2. o-o dxe4
13 . Pxe4 Le7
14. TeI o-o
I 5. Pxf6 ! Lxf6
16. Pg4
16. ... Pc6
17. Pxf 6

17. .e . Dxf6
l 8. De2 TacE?
1 9, De4 TfdB
20. Dh7+ KfB
2L. b3 Pd4
22. La3 KeB
23. TadI Lds

24. Lbs+! !

24. ... Lc6
25. Txes+:

zwart geef t, op r
want na Dxe5
volgt Dg8 er,
Df7 mat.

wit staat duldeltjk beter
het enige om e5 te redden
Pxh6 zíet er zeer gevaarlijk
gaat net niet (althans ik zLe

Lf5 was noodzakelljk

lk

zLet er goed ult, het draalt om d5

$

!,

ult maar
het nl"e'

zwart lljkt tegenkansen te creër€Dr
echter (zie dtagram) l
zoek zelf de vatianten maar. Het enlg,
lrjkt,:

à;,ry*,nt 5il*1 h'\ ?1r--' La;

w: Kr, 0ht T,t, lar Lo.t Lol,t

íir at br c.L [z!zLr,

12 d'. q,5 bt tí {r }? [^[ I

DE EXTBRXE

Op do vLcrdc epeeldag van dle t.Los.br oonpatítJ.c speel-t

wc togen aovt Iardgraaf hrrbet brandlpuntrr te lrauègraa:

lía dc ncdcrLaag varr vorÍge keer was het roer eem tíJd

Yoor ona oll te vinaen. IIet was nlet de uakoliJlcete

te3onstantlor dlc daaroor gcal.aohtofford rocat rorder.

Maar daar rordt btJ oae tcar toeL irí.ct laar gckekea.

ïar het begtn tot clnd dc beuk crir
l{icL aan borà'I rordtt öaarblJ a1a etorrrar gcbnrÍkt.

!!o'en bleek dlat rl.cl' !a, zecr laage tíJll BeGr oero dlrcigr

tb v'crlÍ.clct zagor rc dc doalccrc rolkbn aI sancn pakker

In eon Eollandac olnrÍ.e6 Lí.ct hiJ ztch vollbdÍg ierrasr

dloor ecr aLllkcc tb6rralrva1.

Lcor aan bordl tleb Ilct aJ. rccr .onr voor dc aovcelotc

kccr dc rhat gIl1pcr .!íct ccl, n:Lcur outrlkkcldc varlar

tai a" Xrrrsc opcrr{r6 oittrak hct hcr rGor cenc aal

öc aldlgc ocrocatratlc .
Rcece aaa bord ènie tocat rocr eens te6en {llc vereohrl}

kcllJkc praatJcs rakcr apelcn. ttLddel.e ccn IldÍsohc

opcdl6 had, Rcncc hcn aardLg ln da grccp hct rae echter

nlct voldocl0o voor de rLr.atr

rrohr aal bord vicrr !.c dc Laatati ttJd vorrcorg ult vors

l3



Itc }EUt bterbtJ d,c lnilnrk dat zlJa tcg'ciataadcra :[n

dc latcrnc hoofd6roGp nLct ian cen gcrcldlÍg lccrzaar

kalÍbcr zJ.Jlo

lÍiohcl yerl.oor aan bord vLJf cotr aatgollotc dla-c6arb!.ct

dat hlJoverÍgcrs tot het cÍrdc toc zecr gocil bohalÀc1dc.

Renec §3.. tovcrde een vlerpaarde apeL ult biJzondler

grote o1»cuÍagc hoed . Ei.J nocet crbtor bcrnratcl 1l een

vcr{lÍclde puntendeS.Llg .

rlack rae dekralccr vat d.e dag. Met rlt vccgdl iÍack dllc

Ln de ?orr van zLJn 3.evcr is lcdcrGcr velr hct bort afo

FLca a1s h'dÍI(osluLtcr had[ dczc keer cea alcohtc dag.

Het zarart verdcdlgdc : PÍen rÍah kranl-g tr

hbt darcgarÈLct. Dc aarvalcgolf val dc rlttb stukkcn

ras uLtctn0cl,iJk toch dgorcle6gciui.

I. E. HooaGIl

?, .Ïr Íoàr hr8

3, J. Bod,elter

+. [, RclatJcs

5; E' Gttlper§t

6 ' R. rlhLte

?. I. Echul,teis

t. D. Yincona

EE! IWEEDE TMI}I

E fcbnrari epecr.den wc tegcn Kcrkratte rr onze vÍJfde
ooupctÍtÍcredlstrÍJdl .
Leon ras dÍc zondtag íorhindrerdt ca iad «tcrharve zí.Jn
partiJ voonril gespeeld. Bí.J ziJa ta6castand,cr thuJ.s

aan rer ronde tafcr vaa 3 neto:l d,oorsuee rzerd, iret voo:

ho' de vorschrÍtclce].ÍJkste partitJ uit zij:r extorire

' trcqr:rióbett . zoclocld,e bcgon ona tcar ar ret een

achtcratard. llot ovo'aat va,r, ra'p ner.dc ons parad,o

paardl l[.l[i zlch twee da6en voor d,e wed.striJd ooli *o6
afr ocluklclg kordcr ro cer raardl6 vervaager voon hca
orgaalaerc'a.. l'ÍartóIre lau ile praats Ín van lïie1 aau ir.
cbrsud lordo zc apccrdc alcof zc ulot andrors geroldl
raa c! bbhaardc dar ook ccr vcr(lÍcnatclÍJrcc rcnÍee.
Rclóó hed aan bordl ttcc cCL clcehtc nLd,dtag.

rÍàachlbr'ontbrcckt hot l"a """ ilc nodtlge nodlstniJcr,

"ilr.. John aan bord vier deeLdle treer eerrs ralce lilappe
uL-t. llc8el oc brocn vaa Eer.n o. ihndo iu hca rcbr eenr
dle ware echalccrs geeet .
tan' bond vtJf brcc! hct hcer. lang atrr. Mroher harl zí;
horloge .og op zorortiJd staan cl trran daardoor retsJe
te laat' ELJ rao tÍcrdloor zo uÍt zí.Jn oonccntratr.ctt

I

I

- lfil. uld0crthoYcn

- L. Curfa

ir Br Daaief.a

É iI . ï,enucrltJn

,r M. IanSGEcg

n R. §nocok

a. J. Yo KroeclÈerg

'r f . Mcrgcl-sborg

tï

cv- r
1/b?k

w2

I-O

f-O

yr1fr

O-f

X-O

.I

I



dat hl,J prorpt aI zlJr etuktccn bo6ol rrc6 tc 6cici.
Rclóó §1 Le aÍct iocr tc renncn,. YoX.gcnc uÍ.J zu1lcn vc hc

nict !!cer ncc nalcen clat hlJ tn dlczc treedc kiLaasc nog

óón gartiJ verlicet 11 rt( rcad ;y l1pc)rr .

Jack cpccldle eeu gtcrko parttJ. Iía ztJu qpaenrc opcní.ng

had hiJ dle hclc perttJ hct taÍtíatlcf. Hct ras uitcladtcll

toch nlet voLdoondo ou te slrureu.

Iieu speeJ.de net vit aarr hct Laatstc bord . Zc atond zeer

lan6e tijd erg oyerlrrcgend. In het rirlapc3. rcrd het haar

nlllll l ! rtltlt
. a a a l'e

Itl
óaó

DE JII§IB Z' II í!

I? l'[r SlsGhclrou:r-]Ícrg r
.i

21 Rg DrnÍ';f;

3. L. Curfs -
4. J. LcrnerlÍ.Ju r

5, !I; IanSGIrog :

6. R. §noook r

?, J. i. Krolcrlcr6 i r

E. Íp HcrgcIaLGrG l{-

ICEru(RÀDE II
E6ctcr

t

Kcr;tca6

ïpo1J.aar

ctddtr,ry

Offeruaa6

!Íugen

I(rarylch

§rgclbr

3 r,5

ïL-fL
o1r
Orf

r; o

Orf

f!rO

ï1 ! Yà

O.rf

dar tooh tcvcelo Yoor dc rccatc tal o!8 taa dczc ncderlaai

dau ook roer eea, tlttcro
ook woGr uI.tgekokon raar

,crIlce rcor acc gocdl tc

erarí.n8. Ycr§rgcad, rod,t or

d,c vol6cràe mdstrl,Jd or hot

lalccl.
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I
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I
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t. W. Wtde::shoven

2: J. Lemmerlt Jn

,. R. Snoeck

4 . ..}i. Langeweg

5. -R. Danlels
??ÀrD
\-r 1 -,L. to wUf I §

T . -J. v. Kronenberg

B. -f . tergrlsberg

R. K1uten

W. Wl Js en

ï[. Hoven§

M, Mans -

l'j Eafman

A. Rclnhout

L. I,Ilngels

L. f,uyters

ï''-199'
JADOUBE Groneveld

* - *
0-f

I-0

ï !.0
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0ÉI
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UTTSLAG TWEEDE TEAM

DE JUI§TE Z IÏ

íans Ben

Danlels

28-1-1 99,

*

ATTAQUE Yalkenburg
I

,* '- 4l

0-r

fl r) r
O!rf

TEAM S
DE US B- COMp.

))

sGrizcIGIn 1§l é,
b

A +t.
2.

1,

4.

5.

6.

7.

8.

-
ia-

-
-
I

-
IT

-

X.

R.

J. LemncrlÍ Jn

R. §noGck

L. Curfs

J, Yr Kronenberg

H. Lang:eueg

F, Mergeleberg

Patelskl 
_

B. vr Steenbergcn
o

Werts

- Curver§

È Dreegen à

. Eollands

a Borgreve

,. Jansgen

0-r

o-

r

I

ï

I-0

f.0

Iri0

I Zondag, T februarie -
Hoensbroek ME 4 5 !D

J Blnde Is O

M Hend rl-kx 1
Leeg 1

L Degenkarnp O
M Bea uJ ean L
G Cordenwever 1
Ca Co rdenweve r O
X Tange lde r L

Geïllustreerde
Ana lJ§.ei

( boven ) 
-BU de bestorming

van "Kasteel
Hoensbroel(" loopt
duldellJl( lets m1s.
( beneden )Inblik in de pro-
blemen van een ver-
moe lde k rfJ ge r na
de st rljd.
Heln TL.

Sde ronde.
pe .igl§te-:3- p -.. .3

Hein, f"lergelsberg L
Ben Tie len s O
Bord O

Yvonne Bellef rold 1
Bep Roernersrna O

Wim Ro eme rsma O

Lei Bellef roÍd 1
Erik Schrojnemal<ers O

t?rttltllltrta.öril,oa.tilrr

l8

tI1c

t3



Zondag, 7 maart 1993,
6de ronde L1SB klubl<ompetitie.

Flanchetto VAALS contra de iuiste -Z- 3

Bij een gedÍsclpllneerd opererend VAALS werden
wij gewogen en te licht bevonden.Toch hadde
wlJ duÍdeI1Jk meer gewÍcht dan de uitslag aan-
geeft. Met name Ruud en Ben leverden een placht
prestatle. Eo voor WÍm en Heln viel het verdÍct
op een moment waar hun gastheren nog maar twee
keuzee hadden: Verdrlnken- of verdrÍnken.
TeI daarblJ nog het pech op van Yvonne en Bep
en Erik en Lei en je hebt ons ware gewicht.
J van Beurden
H He§lenfeIs
V Liebe
N He rmans
A Huppe rt g

R Ho rbach
A Coh lst
F Houben

- He in l4e rge lsbe rg O

-. Ruud Dera Y,

- Ben Tle1ens Y,

- Yvonne Bellef roid O

- Bep Roeme rsma O
n LeÍ Bellef rold O

- Wim Ro eme rsÍna Y,

- E rlk Sch riJ nemake rs O

HeiN TL

1

%

v,
1
L
1
t/
/z
L

En gdrary ie een beetie!

2o

i

2B-O3-',93.

B lunde rs doen de zaak geen goed
magF. . . .

lVaar een uril is-is een [rrill

Geefjc nu eindelijk toe dat het de vcrkeerde weg was?

7de
-Z- 3

He in Me rge lsbe rg
Ruud De ra
Ben Thuisblijver
Yvonne Bellef roid
Bep Roeme rsma
Wim Ro erne rsma
Lel Bellefroid
Henl( Roeme rsÍna

ronde L1SB koffip.
,r ,,§y,.9,F4.A

o
o
o
o
o
T

o
T

,- Claesseng
- Nyman

l(erl<hoffs
Wi 1lem s
Daems
Hitz
Voge Is
Mc Ghost

-
-
-
-
-
-

L
1
1
1
L
o
!
o

l-{ e in



VERNASgI§GSgCEAàN

ÍÍe begonnen de avond aI goed net blUartschaak.
Dit speelde we natuurlijk zonder effect, omdat
menigeen niet het vereiste biljartinzicht had.

Random:
De stukken werden willekeurig opgezet zodat je een
absurde stelling kreeg zoals bv. een pion op de
achtste rij.
Koppelschaak:
Je speelde in groepjes van twee, 9af elkaar een
hand, stak de koppen bij elkaar en loste zo de
schaakproblemen op.

Granaatschaak:
Dit soort schaak sloeg gewoon in als een granaat.

Paardiesschaak:
Dit spel was eigenlijlc iets voor reuise-schuivers,je kon eigenlijk op maar een manier verliezen en
dat was door je de koning van het bord af te laten
meppen.

1Schotsschaak:
Deze verbasterde aftakking van het edele schaak-l
spel is uitgevonden door dè schot Macchess.

I{isselschaak:
De onpartijdige Erik bepaalde welk stuk door ee
ander stuk verwisseld moest worden.

De klapper van de avond was natuurlijk na 10 zeL
ten het bord om draaien; de truc van dit spel !Ía
om de eerste 10 zetten zoveel nogelijk te offere
en in de volgende zetten de tegenstander mat t
zetten.

EINDSTAND: 1) Rene 32 punten
2l Erik 29 punten
3) Hein 28 punten
en daarna nog een legio achtervolgers

22

I

T
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I

I
-{

d
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I

i

I

I
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NIE !rEER SCEACE I I (VERVOI,G)

Eric heeft laatst een vroegere partij net nij ge-
publiceerd eindigend met de woorden Nie nehr
schach !

Op 13 april 1993 lras het weer zover. Ik (Harrie
Peek) moest de laatste partij in de tweekamp tegen
nijn zhrager John Lemnerlijn spelen. Ik stond na
een blunder in de eerste partij en twee daarna fe}
bevochten zeges met 2-1 voor. Dus het gingr erom.

John speelt altijd (en kon naar nijn idee alleen
maar) als openingszet e4, Traarop ik voor die avond
zeer scherpe varianten had voorbereid, doch John
speelde na enig nadenken de ongetwijfeld psycholo-
gisch gezien sterkste zet:

1. D4t

Na van de schrik nog niet geheel bekomen te zijn
antwoorde ik sterk met:

2. e3
3. c4

4. dc5x
5. Pc3
6. Pd5x

1. Pf 6 Hopend op Nimzo-indisch
2. d5

Zou john toch zíjn huiswerk
hebben gedaan?

3. c5 Dit za} John wel in verleger-
heid breng€D, dacht ik

4. Da5+ Nu werd ik actief
5. Dc5x H€, h€, pion terug !

2Z



En thans, U raadt het waarschijnlijk à1, na deze
geweldige ouverture een passend slot. Ik heb ruim
nagedacht, voordat ik de slechtste doch tevens
allesbeslissende zet en blunder produceerde nI.:

6. Pc6

gevolgd door

7. Pc7+

Ik keek, shit dat kost me de kwaliteit.

Hoe kom ik hieruit ? Ik bestudeerde het nog eens:
staan nijn koning en ik ook nog mat ?

Ik keek naar John, die onbewogen naar
staarde. Zou het toch niet zo erg zljn ?

ïk keek nog eens, en helaas nijn vorige
was juist: mijn koning en ik inderdaad
mat en ik een gevoel van 3

§TB UBER sCEACE T T T

het bord

conclusie
hardstikke

LLI LT

Thematoernooi
Oude traditie in ere hersteld.

Een thematoernooi valt te vergelijken met het
gambiettoernooi van vroeger. Het bekenste
gambiettoernooi vond plaats in í9í4 in Wenen. De
deelnemers waren verplicht een gambiet te spelen. Het
damegambiet was niet toegestaan, want daarin wordt niet
echt een pion geofferd. Het toernooi werd gekenmerkt
door een bonte varieteit aan Evans-, Konings-Midden-en
Schotse gambieten.
Ons thernatoernooi zal een iets andere opzet kennen die
als volgt wordt voorgesteld.
Aan de hand van de eindstand seizoen '9í -'92 zal de
vereniging in tweeen gesplits worden.
Uit de onderste groep wordt er een nestor gekozen die
zich de moeite wil troosten om een al of niet bekende
theoretische stelling te zoeken. Deze stelling die alleen
bekend is brj spelers uit de onderste groep zal de
beginstelling zijn van de wedstrijd op de thema-avond. De
paring zal geschieden door de interne wedstrijdleider en
berust op de nummers een tegen elkaar, de nummers
twee eÍ12.. Voor aanvang zal er geloot worden bij elk bord
voor de speelkleur. Het individueel resultaat is bepalend
voor je plaats in je groep. De nummer een (Maurice)
ontvangt bij aanvang 50 punten. De nummer twee
(Remco) 48 enz. Tussen groep í en 2 is er een verschil
van twee punten waardoor het mogelflk is dat men eerst
in groep een speelt maar later (door verlies) in groep
twee. Men mag niet twee keer achter elkaar en nooit meer
dan twee keer in totaal tegen dezelfde speler uitkomen.
Bij winst ontvang je als speler uit groep een twee punten,
een bij remise en nul bij verlies. Groep twee ontvangt bij
winst vier, twee bij remise en nul punten bij verlies. Het
zal duidelfk zrjn dat er met huisvlijt veel te bereiken valt.
De eindstand wordt bepaald door het totaal aantal punten
te verminderen met het in begin toegekende punten.

Hopend op veel schaakplezier groet ik
Peter Mergelsberg.



Thema-toernooi í,

Uitslaoglt Thema-tgJerno_oj ronde 1 ?9-10-1 992.
R.Snoeck -M.Peek 0-1
Y.Bellefroid -L.Janssen 0-1
B.Roemersma -L.Curfs 0-1
R.Janssen -H.Senden 0-1
H.Gidding -C.Pearce 1-1
F.Mergelsberg -E.Brouwers 0-1
R.Dera -H.Peek 1-0

UitslAgenJhema-tognooi [onde 2 4,-2-1 993.
R.Dera -L.Janssen 0-1
F.Mergelsberg -H.Senden 0-1
H.Mergelsberg -M.Peek 0-1
Y.Bellefroide -H.Gidding 0-1
R,Snoeck
C.Pearce

-E.Brouwers 0-1
-B.Roemersma 1-0

W.den Hoed -H.Peek 1-0
R.Jansen -P.Mergelsberg í-0
Feqins,tand enJruntentotaal na l§rnde J ?$1 0-'.92

en ronde 2 4-2-1993

Begin
M. Peek 50
R. Pihlajamaa 48
E. Brouwers 46
H. Senden 44
L. Janssen 42
L. Curfs 40
H. Gidding 38
C. Pear@ 34
H. Peek 36

Ronde í
52
50
48
46
u
42
40
36
36

Ronde 2
54
50
50
48
46
42
42
38
36

Analyse
60%
100%
65o/o

50o/o

90o/o

50%
15o/o

550ó
75o/o

R. Snoeck 32
R.Janssen 26
H. Mergelsberg 30
F. Mergelsberg 28
R. Dera 18
B. Roemersma 22
L. Bellefroid 20
W.Den Hoed 16

32
30
30
28
22
22
20
2A

32
26
30
28
22
22
2A
16

2é ?-7

De vragenlijst vooraf aan ons thematoernooi geeft groep 1 de
gelegenheid en de tijd de stelling te analyseren. Alle vragen
worden gelijk beoordeeld. Er wordt steeds gemiddeld,
waardoor geen resultaat (zoals bij de wedstrijd tussen Chris
en Hein ) geen invloed heeft op het eindresultaat.
En laat het even duidelUk zijn dat in het Letsgambiet geen
Janisch bestaat, dat een nieuwe variant genaamd Jack
Bemelmans'nog' niet bestaat, dat ik geen Hollandse opening
ken zonder d4, en dat ik alleen een Richter-Rauser ken in het
Siciliaans.
Dat iemand de Schliemann Defence gebruikt duidt aan dat hij
ook andere boekjes gelezen heeft. Verder veöaasde het me
dat sommigen een goede tot zeer goede stellingswaardering
gaven zonder de theorie te kennen en dat er mensen waren
die de naam kende een mindere analyse gaven!? Want wit
staat beter omdat ik dat in boek gelezen heb of het staat
ongeveer gelijk of het staat gelijk maar wit staat iets beter
omdat .... maarzwart staat iets beter omdat ... en de eeuwige
optimisten die zichzelf dus a^,art beter zagen staan krijgen
echt niet de volle 100o/o score.

Aan jullie reacties te horen viel het eerste thema toer-
nooi in goede aarde. En iets dat in goede aarde valt (zie Bijbel
texten) groeit goed. En daarom lieve geestverwanten blijven
wij zoeken naar het walhalla ( zie de Korantexten) om zo te
komen tot een geheel van aktíviteiten die eenieder aan-
spreekt.

Met vriendelijke groeten
Hein en Peter Mergelsberg



GEUOCET CITUBBITàD-8ÀUENETEI.,LER I !

fndien we oolc volgend seizoen een
tweenaandelijks clubblad willen hand-
haven, moeten we iemand hebben die
bereid is dit, blad samen te stellen.

Het samenstellen van de circa 4 a 5
boelcjes per jaar behelsd het verzame-
len van de copy, groeperen tot een a5-
fomaat boekje, ca. 30 x copieren,
niet€D, en verspreiden onder de leden,

Uit eigen ervaring kan gesteld worden
dat, dit per boekje ongeveer een uurtje
of3a4werkis.

Àangezien copieren op KNP helaas niet
meer mogelijk is, moet hier door het
bestuur een andere oplossing voor gie-
vonden worden.

ïndien je ons uit de brand wil helpen,
meldt Je dan even bij iemand uit het
bestuur. Eeuwige dank zal je deel
zíjn.

ÏJ
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