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De data Ín deze asenda
hebben allen betr;kirf"S
op de doaderdagavonO. *
Om AC. OO uur PEECIES
worden de klokken-io
werklng gesteld I

ZaIg dus dat U om kwartvó6r acht àanw"ris--Ëent I

Ook tn verband met hetHeuvelrand-lfoernoot wordtU om kwart v6ór ac[t ver-uacht I

26 aug
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IC = j.nterne-conpetitie
HT = Heuvel]"and:.to*rnooi
SS = snelsChaak:corp.
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Iiet Heuvell"and-,§oernooi,
geizoerl, I ?gA /t gS3 , ,indtplaats in GRoNsVÉiD;cafe
De ffrenadj,. er, Rl JÉ;àg.
De I+e klagse
weds trl jden
middag.
De Bondscompetltte wordt
9p zondag Sèspeeld.Deelnemeie -hleraan 

ont_vangeu een programnabcekje,

§peelt haar
op ?,aterdag-
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Beste leden,
àIs mede-oprlchter va& onze trotse verenlglng
rrerd ik zo tn .9 Jaar geleden aangezocht de voor-
zittershamer ter hand te nenen. Het eerste be-
stuur kran zo tot stand ea de §tatuten werden ;

opgeeteld. Deze houden ln dat bestuurel.eden voor
de tiJd van 4 Jaar gekozen worden. Om dlt roula-,.
tiesysteen te laten lcpen werd de voorzttter voor
t jaarrde secretarls voor 2rde pennl-ngmeester I i

voor ] en de wedstrlJdleider voor 4 Jaar gekozerl. l
Na afloop van dlt eerste Jaar kende lk toen de ,'

vrBugde voor een volgende periode van 4 jaar tei ., .

wdrden herkczen. i :'

t{u zlt ook deze per1ode er reer op. : '

In dle ttjd ls onze vereniglng volwaassn Seworden,
Het piontersrerk zlt er op. Van bestuursleden
ryordt nu meer itvakkennlstt gevraagd a1e tllnprovl-
gergntl
Aangezien er leden dle aan deze. verandeide elsen
voldoen en bovendien bereid aiJn zlch beechlkbaar
t,e stelleurls hler voor miJ het nornent gekomenn
dat lk ne voor het genoten vertrouuen en de spon-
tane medewerklng kan onttrekken.De tlJd dat lk Uw
voorzltter mocht rezenrwas voor mlJ een noole t[d.
Ik zal er steedg uret trots op kunnèn terugklJken.
Op beetuursntveau ie overeen-gekomen dat ik het
voigend seizoen a1e interne wedstrijdlqider der
senÍoren zal funktloneren.
Vanaf deze plaate r1lde ik een ieder vragenrmlJ
ook bÍJ de yervulli-ng van deze taak Uw verLrouwen
te schenken.§anen nét Uw steun zullen we dt.t dan
ook tot een goed eÍnde weten te brengen en dan
doen we weer ttde juiete -Z,-ttt



tsIBLIO'#IEEK
ïn he t vorlg versclrenen 

:

meandblad UóU lk U reede
zi jdelinge beright, dat de

vereniging de beschikking heeft over een eigen
uitleen-bibllotheek. iil,eruit kunnen boeken gratls
geleend r:qcrd^en vocr een Fëriode van I naandrwaar-
na eventueel verlengd kaa uordeo.
In het biJzonder de nieurue leden kunnen hier ueI-
licht interesse hebben om via zelf-studle thute

rïnl. 13 35 Og 3O3 - Rabobank e NOOBBEEK

Van de Maastrlchtae Schaakverenlging ontving 1k
fellcitatÍes naar aan}eldlqg vaa de pronotie van
one eerate teala naar de lC klasse der Li.SB. 0p
ottze,beurÈ k8n tk H§V een fellcltatie terugeturen
dle b§tend sàe voor hun Ie'tea.n dat de pronotLe
bererketelltgde nary-de pronotle-klasee der Li.§8.

-O-O-O-O-O-O-
Op de vergadering van het Stichtingsbestuur van rt
Gómeenschapehuie ts beslotenrdat eene per naand de
vloer van het clu.bhuis onderhouden zal rorden door
é6n der gebrulkende vereniglngen. Dlt komt er op
treer dat rtJ eens per 5 maanden aan de beurt zlJR.
De eerete b:eurt is reeds verrtcht door enlge van
onze leden. Voor de toekomst zullen wiJ ook een
beroep doen op de overige leden. Meer hlerover op
de konende JaarvergaderlnS.

-O-O-0-O-O-O-O-
Og 23 aprll ziJn ln l,laastrlcht de voorronden van
het persoonliJk kanploenschap van Llmbur6 van
etart gegaan.Voor onze vereniglng nemen deel
H.HovenE, J.lilS.chonrt.Curfe, R.PihlaJanaa en H.AcaBpo.
De etart wae goed. H.Hove[a en ll,Acanpo boekten
leder e ovefsl,nàlngenrl.Curfs ron een keer en speel-
de reuleerR.PlhlaJanaa epeelde 2x renleerterwiJl
J.Michon de le partlJ reniee hleld'doch JaunerllJk
zlJn 2e verloren zag gaan,trlj renaen.hen verder natuurllJk veel SUKSES! !
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',v*it bi j te l eretr.
Leden vaaaf 1 6 janr kunnen vrij een
$enrterïriji" dit ycor jonsere leden
beslisslns cler jeugdleiding.
ïj kunt Uv !-,r'ens rÍ ch t, en to t \$í. Hs smersma,
Hiersnoer de te kl,.essn bseken:

eg-l 5 :

de openins*dËel ïU-half Se§loten spelen.
de opening-dee1 Vïï-haL f open 6pelen;
de openint-d,ee1 -À- SicilÍaan§.
,le openlng-dee1 vï..-carc *ltan&/rirc r B tc .

de openiltg* a16e.?een -D'u'edemecuxn.
de opening-openings Í'outen en finessËs.
de oFenin8-konbÍnatLes sn vel"strlkken.
schaakkuriosa .I veru asr§}de partU en. ( I )
schaakkuriosa ï- veruamelde parti jen, ( rI )praktÍ jk v /d openlns-aïS. irrÍncipàs.
hoe noen de opening speert-schots /r.ta} " /'twe e -pa&rdengpeï ,,'dame -SaËbi e L .
$at ièdere schaker yan heï eindspel noet
'fieten. -va,fianten-

a1-14: de betekenis va.n het centr.un.
a1-1t: het offer in de schaaknartlj.
eI : !,6 i -Ée -Ee*e ! -vgl -E e g -rsr{eÈiËe* !.- -- --
Iadien U op Uw gemak een boek wilt uitzoeLer.rdau
kunt'U dit rs avonds kornen doenradres Paet.Hohs-
straat 2l:Banholt. HLer bent U àftfja c'elkom.
++++++++++++++++++++++++ + ++++ +++++ +++ ++++++ +++++
l{aak Uv; wensen kenbaar bij de juiste personen!
Lr kan dan OP TIJD rekeaing mee 6ehouden nordea! !
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lËiËlrrike stell,ln8en I ;;;; a2-a4rn;i-*"LË-z"t
;;;il;;"óe beglnnei.ln I "e : il;- 6nwp€Rd katr

ï:ï'ilïti:;ti' lr' i#;i'l ïi'i:',o r r"ode a r1 ev eri ns

;;"ï;à àà"Àterxlq -Y3n I zar tk u d??t een Yoor-
de toren t*'Ëótiiif"Í"tt' I uËEte vanuit de praktlJk

:ll"*t 133[.1' :::":ï I ;At .flï"peyer pas.z+r]-
Laten re "cniàr 

dleper I íï'6"-íattàntre én dat ls
ffi;;r";p-àà atagran uo- I nàar gged ook'ï{e kunuen
yenaan ae pàeÉnal la;" uitgeruet be6innenl

-8-
TAKTIEK EN §THATËG]Ë
ríAN HËT TUIUBEN§PEL

r g.[t ? Tf8-,--E,,#7------r

g+r lfi6
5.Lh6: , tf5 6. Tf}: , tf5 :

Het ïroord rtdau€-o f f errt§
dus gevallenrhet neest
fantasÍe-rtJke ln de
schaakpartij ., Tot beslut
van het gedeelte dat ron
de dame handeltrwil lk U

é6n voorbeeld geven van
een beroend partiislot,
raarln ean rereldkanPtce
de dupe rèrd Yan een der

Óndeistaande stellln6rdí
tuessa Lar§en €n Petro*
eJai tn 1966 te §antsi -
ilóntca rer& Sespeeldrls
daar Yarantroordellik
voor.

De u$arte etelllng sordt
CIDsebl g,lEen cioor:

wj-t ne
2.D87 t uat ln 2 zetten
aankond,lgsn.

7.Lf? I ,ej 8.ïh5 te er
geen verdedlgl.ng neer te-
gen het dreigende ,9. tf8
mat.

.Tf B-hB

*op8egeven 'segen§
vslgend mat,

o
van een stuk ciat groeit
1n waarde naarilate de
part$ vordert.Iu het elnd-
§pel 1s ht J op ?.tn best.
Ëen soed voorbeeld daarvan
vlnden we ln de SpaatrBe
partlJ na de zatten:

e stelllng die nu

enel

ont-
de Yol-

ven hl
alles

taan,ls vindenlop
ende pa5:ilra. ..qro

lt heeft de toren
ïreemaal verzet an

-§l

ï o e2-g
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PartÍj uit de 'vriend-
schappeli Jke uredstrl id,
§V-de iulste '-7r- tegen
de. §K-ROCIIADE( EUPEIN )

(25 maart IgBa )
BrLoo :

n.".PlhlaJam&a

8. Ddl -el . d7*{2

i C. Pfl:e} .. ,*H*?Lq5:ÀndCrs kont het andere
paard naar fSrhetgeen
r€leens onaan6enaau kan
wordelt.

Ll ., jj$q2,-;r,Pf6-e8

*-lÍet liJkt er sterk op
dat Wlt een moordende
eanval kan gaan. star-
ten rhaar dat valt wel
meerdaar Zwart zích
nog wel redelljk kan
verdédlgen.
1.2. '.*.:- . 87J-É€,
ï I.Fd?-f1 .Pec-sZ
l4.LC1-d2 . ..1..
-De z,e loper :kan vcorlo -
pig nlet meedoenr&aar
!.ïlt. moet wat ruimte v$or
de toreng hebbelr.
14. .r.o. .Ta8*CBffiffi
-Zwart gaat een tegerl-
aktle 0p de damevleugel
voorberelden.

,L§..1 ,, B3:*§,-. t,-ss-gl.t-
-Alttjd goed om b7-b5
tegen te gaan.

tuurli jk een beet J e oxt-
Selukktg uit, orrdat de
dame nu o-og in oog met
de toren komt te staan.
2,!, *,$-B:h$.,,,,, *, -.-.**-.*-ilílt gooit vroli Jk een
paar plonnetjes naar
voren om Zwart bang, te
makenrmaar ulJ ziJn vrij
ongevaarllJk.

?Ë.. bZïhà---,,r :,f,. g, g,.,ï
it

teveel verracht.

''1. CZ-Cï-' ..'...tt. ;;' 'ï tieemde, wat tra8i-
. ', alevë r openlngszet die

dient om bulten ds,,
, 'theoretisch bekende

paden te bli-iven.

ffién wae l. r.rc1
af 1. .'re} tets beter.

. Z:-f2:f,b -. b?-FÉ

ffiarf--moet er te aller
.tljde voor zorgen dat
"t{tt niet tot eh kont '

eld r'

is ?. r.rPd5 of P§llr
'gevolgd iloor fZ-fr,

2?" .o... . ChXbS

t

-Dat was rm ! Zo behoudt
f,wart zLjn ptuspion.
2L, _cl+T{2 , eÉEdE;

-Zwert is als uinnacrr
uit de verwikkellngen
gekomen en noet nu gaan
nrerken aan de pronotle.

vilH;;Ë;d=l;=;ï;;ïil;=
de &-FÍsnrwat toch ntet
?,a eenycudig bll jkt.
A0.Tal-gl *--.... t-*(zie diagram)

stelling na: 28. Tel . . o .
-
Ë.§i -*r..., n ,.--,,Tb0ï§ë
-Zl e hoe \fit onder drulr
gezeL wördt.
2?r.F81;,f.f, -.,-*,.- . r,r,r*-rlrit noet alle stukken
opeens taan gebruiken
ïro0r zi Jn verdedigint"

2.Lc?-bl*32. .rraZ SinS,níet
we6en§ 33.La2 I t De loper
staat nu tndlrekt gsdekt
door de torerl .

'0. DfA -ë2 '. Lc6;b
I . IleË-d ï



4,2*Hí:,q3 . tlc}-b,h
2t FË-qa_ _;-a-az
3r. Tc2xb2 . Dbl+xbe

F8--h
-Ha 19; i . , Ta,} -Íb het
offiÖleel uit.
}-o.Ddt

*l,la'41 . Tc8t, Fe8--U2, TeB ; +
KgZris de zwarte a-pion
onhoudbaar voor l#lt ge-
srord€R r Derhalve 6ee f t
tlll t zLch ge$rorrnen.

Partl j ( tJe ) uit de tl§B-
competitle, §Y-de juiste
-7r- Iï a- VSM .Vï I .
.rslt
zll .

-a
't'

*. ll
.o'-"_

(,+

C.van l'{il
H'.MerBelsb'erg
april 1 98a )

-§F,aanse rullvarlant,
!. gZ.-gh -. g.7-g?
3-. Fff !.r,§,?_ *,E?S-C6

tt*

-De mee,§ t Ycornane vocrt
ae tting is 4. Lal+. ï{u
kriJgt Zwart op ?.t n
minst gelijk spe1.i{et
voordeel van het lcper-
paar ïíeegt ruimschoots
op tegen het nadeel van
de dubbelpion.
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SOG.il"IAKER
JUFFËOU'Íï ANI.I ETf§. . .
Be Yorige Baand, slocp atJ
ons maandblad btnneïI .
Ju f frous Ànne tte .
Sinds enLse Jaren ?,*r6t ?,LJ
moederli jk voor de d,roogse*
Iopen kelen der schakers op
ds wekelljkee clubavCInden.
?,e de ed dt t me t toewÍ j dlng .
Daarvoor ïra6 z* serkzaam BBr

weest als naatechappellJk uerkster.ïedere mlddag
had ze spreekuur gehouden ln het rrlJkgebour.(In
dÍtzelfdà gebour eneelden rlJ des avonde)
Daar ontvÍng zij dan de radelozen en haaet redde-
l-ozen. Vadeisrnóedarsrin paniek geraakte mensen,
d;.e ten einde raad net hun moeilljkheden blJ iuf-,
frouv Annette kwamen. Naar eer en geweten heeft
ze immer getracht deze armen te helpen ln hun
nood.Ze deed dit op de nanler van de nagnetieeur
dle lemand van ziJí hoofdpijn afhelpt.De patlönt
j-e er vanafr.€!r de magnetiseur zit ermee!
§igenaardig dat dan zorn &an zichzelf nÍet van
dle hoofdpljn kan afhelpenoenfi.n. ..
Juffrcuw Annette kende Eeen enkele prettlge avond.
Iedere avond spookten de raeneelijke problenren van
dien dag door haar hoofd. Ze had het er noeilijk
&ë€r Geen z1nni6 ,oena kan dat lang uithouden.
Toen zlJ.rond de {0 wasrhari haar dokter voorzich-
tlg gezegd:-Annetterdlt gaat echt niet langer!-
Terwill-e van haar elgen gezondhetd werd ze dus
bulten spel gezet enrmeneenrdat valt niet nee!
Gelukktg was Juffrou* Annette geen stllztteter en
op een goede of kvade dag liep zlj onze heer
Dlk Tater tegen het lijf. HIJ noodde haar voor
een kopJe koffle ln de cantine en in het gesprek
dat toen volgde wlst hij haar te strikken.

, g. ...=. . 4?f!_cÉ-Beter dànmc6:.

, r**
-Een remise*vai{ent van
he t zvivers te $íe t 8r .

rochade was beter. Zuart
mosht de e-pion toch niet
nemen:

I l.Tef ,f5 12,f3 met stuk*
rylnst.

-De pton wa§tiysr§íftigdr
en had dus I-IïET genomeïl
mogen worden, Let op de
weerlegglrs,
!!'-='-:=''=l Jf6:qE
J, t. I Lc-7:E?- -. EdàïtÉ
-l'fi t verllest-Een stuk
en krl jgt een onyeilig
§taande kcnitrg.

I
a.

,- _bZxc] . Lb&xc1+
14.I(_el -dE . fc5ÍA;§ er
de kwalitel t, !
(Zwart rron natuurlijk
gemakkeli jk )

dan

lO.Lcl;f
Ir-ËÉ1

1 ï . Lfr+xc



Dezelfde aYond troonde ztJ
achter de tap Ín ons club-
lckaaI.
Juffrousr Annette deed dlt
duidelijk met veel plezierr
bli J met het ïíeer ttwat oun

handenrt hehrs-en.
Op een avond gebeurde er
plots let§, waar trti j danig
van schrokken.
Juf frouw Ànnett e verdureen
me t sen lÍch te uucht ui t
ons ge z,Lclrtsveld en g,aeg

Ze bleek te zijn flaur-gevalLen. Gelukkig teldan
we ondsr de leden de heer van Burenrln het dage-
llJke Leven rhulearts. HfJ I1et onz6 Annette net
spoed naar hule brengen en Baf haer verplichte
ruEt voor de eerstkonende maanden.
Juffrous Anrfette leefde sanen net haar oudare
zuetèr en ze bewoonde een 5e etage aan de rand
van de etad.
liter ras het weer waar onz,e voorzitter zlch Berco-
pen voelde''ln te grlJpen.Hlj stelde een rooster
àamen van de. tfverpllchte bezoekjeÉ't die rrlJ biJ
Juffrour Anrettè zouden afleggen.
-Henk, jlj vanavondrPiet morgen en 'rtlin overmorgen!-
Geen haar op oíe hoofd dle e.r aan dacht hem tegen
te sprekenrwant dan had Je het gedonder ln de'
glazènkast.In onze agendats verden de uitgedeel-
debezoekjes.ger,oteerdendereedegenoteerd
staande afspraken geechrapt.
ïedere avoriti .qf middag belde er rrrel iemand van
ons aan bij hèt. adres van juffrouw Àanette.
Dinédagmlddag tierd dlt bezoek door Kees en aiJ
afgeleÉd.Geuapend met een kartonnen doosjerwaar-
in van dat wltte nylon-houtwolrenige druiven lagen
ult te rueten ea zo In toestand miJ altj.jd deed
denken aan een neet jonge hondJesrschreden we de
kaner van juffrouw Annette binnen.

====== ====:======== ====-!!3======== = =====t ========Vanwege de langdurighetd van het gevalrhAddea degezusters besloten het bed naar de yoorkaner te
verhulzen om zodoende juffrou* Annette ln staatte etellen zich biJ het raan op de hoogte te
houden van de wereld om haar heen.
In de kamer hing een zware 4?Il-geur en tet eenernstig gezicht .lieten wtj ons door haar inforue-
ren over het verloop van haar tfjdellJke afrezis-
heid.Ze zag et ,echt een beetJe zwakjes utt en ryóprobeerdel ha11 op. lichte.wljze- wat blj te praten.over de sltuatie tijdens de clubavond.
Angstvallig vermedei we te vertellenrdat opzevoorzÍtter haar taak noodgedwongen had oyergenonen.
Indien 'ue dit naar waarheld zouden meedelén;ffi-;;
eel- volledlge jaargang yan de g,eZet. oog nteÉ [oe-reikend zi.jnredcch. . .
Daze bezoekjes deden Juffrouw Annette iichtbaar
goed en uet de dag knapte zlJ op.'í/e zageu, alweerult nab.r de dag dat zë x'eer in óne nlddetr zou zgn,Tot dan noesten we net otelren net de va{erltJir,i
zorgea van de heer Tater. Geschoren sareb we...!
Steunend en kreunend werden we op onze wenken be-
diendrrraarvan nenlg kop koffle o$ het schotelt-ie.
dezelfde vochtlgheldsgraad bezat ale 1n het toije.
Ntenand haal.de het echter in zijn hoofd daar eèi
oomerking over te roakenrwant dan zou Holland inlast -zijr,- fn stilte bedea we dat aaar spoedig de
avond zou konen van de terugkeer van onzà jufïrouw
rlnnette.
iln die kwam! 'lJe hadden voor rl,e gelegenhëX.d watelingers opgehangenreen en ander in opdracht van
CInze voorzltterrwant daar wae het een geyoelige
jongen ln.
-l{íe noeten haar tonen dat ze erblJ hoort !.-zel hlj
eenvoudig en sllkte een brok weg.
?oe! juffrouw Annette binnentrad en onze versler-poging aanschouwde.rwerden_ haar ogen voch11g. Onder-tussen zongea wÍ"J hardop bettflang ra1 ze llysnrrr
Dat sloeg natuurllJk nergens oprrant zoiets klinkt
Bevoon niet btJ een- schaakverenlging. Masl onzeAnnette was er gelukkig mee en dàt lae voor onEde hoofdzaak!
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vcloriaarsvërgadering

Li, §.81 ,

0p zaterdag 24 aprll i.1. ver6aderde de Limburg-
§e Schaakbond te §lttard. 0p deze voorjaar§v€r-
gaderlng waren wij voor U aanwezlg.
Voorzltter Hendrike liet aIle feiten van het af-
gelbpen seiaoen de revue passeren en richtte in
ait;openingswoord ziJn ogen even op de toekqms.t"
fn grote lijnen mochten we niet ontevreden zijn .

en 1a het bljzonder nj.et over de nog steeds tqe-
nernende ledenaanwas. LandellJh bezlen lag Liroburg
nog aan kop. Ook de belan6stelllng voor de Bonds-
cogpetltie nan zichtbaar toe. Dlt openbaarde zlcb
lu.fiöenane' der deelnenende teans en.'de komst van
ni-èuii,'d Íereniglngen .plt'ïaatste nàakde het noodzakeLiJk oB cver te
gaah. tot.het infoeren yan een nleuwel}e klasse.
De afgelopen maanden heeft de heer Borghouts
slchrmet nedewerking van een Sroep deskundig€§r
ovér dLt vraagstuk gebogen. Door deze comnlsele' 1s veeL en nuttig rerk verrtcht en wij voelen
ope dan ook geroepen hiervoor onze dank uit te
spreken, Het was een moeifiJk karvelrdodh men 1s
tot een bevredlgend resultaat gekomen. ,

" Het opstellen van een nieur aangepast wedstriid-
reglement behoorde eveneena tot de werkzaamheden
en nen is daar zonder veel mcellijkheden in ge-
slaagd.
Tljdens d,eze vergadertng werd dit reglement als

. punt behandeld en tenslotte vrijwel ongewijziAd
aansenoBen.
Se kanpioenen van het afgelopen seizoen ontvin-
gen ult handen der voorzltter hun prijzen en due
nochten ook wiJ hier een van in oatvangst nemen.
Ons werdrvoor wat het le team betreftrveel suk-
§e6 gewenst etraks ,in de le klasse.
Voor de rest kon men vriJwel tevredea ztjn over
de lopende puntenrhóewel er hier en daar irel een
kanttekenlng geplaatst had kunnen wordenrdoch in
een Bond van oyer de 1O0O Leden kan men onmo6e-

= ===============-====-'I19i== = = ============== ====liJk een leder het naar de zin naken. We hebben
iiier dus vrede meernet ultzondering van één punt.
f,r was nanelijk door de SV-liOEitSBRO$l{. nt,AX EUUIE
een notle ingediend net het verzoek dlt door de
vergadering te laten beoordelen.
Het betrof hier een geechll tussen genoende ver-
eni"gin6 en GE§S. Laatstgenoeuod'e verealglng werd er
van beechuldigd snelers van H,/ME ttgeroneeldrt te
hebben.
Uit het wcord en uederwoord bleek ons dat beide
verenigingen hun hulswerk goed 6enaakt hadden.
Men had bij GESS zelfs de noel,te genomen om dettgrote Van Daletr na te slaan om te zien wat het
woord trronselenfr in feite betekende. SplJkers op
laag water zoeken due, Daar dlt punt dreigde. te'
ontàarden in een twlstgesprek tuàsen betrökkeu
verenigingenrontnam de voorzltter' TEË§CHT de hereu
het woord en bepaalde zlch verCer tot"de zaak sa:Étr
het on begonnen wa§. Dlt uae een verzoek van HAt§
on het onmogeltJk Le maken voor spelers dl.e tij-
dens het seizoen van vereniglng veranderenrdeel te
neuen ln teams die ln hogere klassen speleu. i

Dlt 1s voor ons ook een kwetsbaar puntrgezien ÉJ
dit zelf ook hebben roeten meernaken. Ook wiJ raak-
te sterke spelers kwijt op een moment dat we dit
moeilijk konden opvangen. rlrle kunnen ons dus best
indenken hoe of een wedstrljdleider,in dit geval
de WL van H/MErzich op zofn momeRt voelt. Àl}een
blijft dan de kwestie wat,of het streven van een
vereniging ls. Is nnen op resultaat uit dan vlieger
de haren vanzelf recht overel-nd. Bij de julete -Z-
spelen re nog lmrner voor ons plezi.erndus hebben wÉ
er inciertljd niet al te zw;iar aan getild.
iSij etemml.ng van dit punt werd de raotle vaa H/M§
royaal afgewezenrdus kunnen de grot,ere eh sterkere.
verenlgingen doorgaan net het aantrekken van be-
tere spelers. BiJ de stemnrlng etemde wij VOOfi de
notlerniet oudat we dit met Hll'tE helenaal een§ '''
warenrdoch louter uit het fej.t dat we voelen di.t
hj.er toch |tietsrr gebeurea moet. Daar kwam bij dat
ile het zeker niet eens ziJn met het Eestelde van
GESS.



==;=====:==:==== =====iË9i========= == == :=======;=
Indlen de geest bij GE§S is zoals dit klonk ult
de moud van de nog jonge vertegenroordigerrdan
ls deze voor ons te fanatiek,
l{lj verkeren in de rnenlng dat de Leden de verenl-
ging zljn ea dat het bestuur door hen gekozen is
net de bedoellng de belangen der leden te behar-
tigen. Als de leldlng btj GE§S Ís zoals deae op
de voorjaarsvergaderlng op ons overkwanrdan is
dit neer eeri kwestÍe van: -U hoeft nlet te denken,
dat doen wiJ wel voor U!- Deae iastelllng wordt
door ons nlet gedeeLd.
Vanzelfsprekend ziJu we dus TEGEN-stemrcers ïran
CESS.
Ook unet het geetelde van Hz'i,18 waren we het niet
eene. l,loesten we dus ook hier TEGf,ii stenmen? Ons
geuoon onthouden aan cieze stermin6?
lïe vonden van nl-etrondat ve voelen dat er aan de-
ze krreetle toch iets gedaan zal uoeten worden-
Derhalve slemden 're YOOR de notie van H,/1,Í8.
ïn eerste ínstantie moet eelt }ld vrij zijn j.n cie
keuze van ziJn of haar verenS-g1ng. Dat i,s een
goed recht waar wij niet aan naogen tornenrhoe splr-
tj.g dit ook kan zijn aan het velersoms Jarenlan6e
werk dat een verenÍging aan uorn lld heeft be-
ateed. TerwiLle van het ontstaan van een zekere
willekeur voorwat de tsondscomnetitie betreftrzou
er door het Bondsbestuurlxrsn.v. de CL een regel
dl-enen te zijnrdie het, uitkoraen van zotn lid ln
de lopende Bondscompetitle voCIr een andere yer-
eniging cinnogeliJk zou moeten maken.
i.ie denken hler bijv. aan een tttransfer-perioderr,
d1e zou moeten vallen in het ttgeslcten-§eizoenrt.
Deze regel zou het on6enoegen vaa veel vereningen
ongedaan naken en een zekere oplossLng betekenea.
Hier J.lgt toch duldelljk een taak voor ons Boads-
bestuur. In een geschil dat nu tussen GESS en Hftr{E
is ontstaanrnag onc Bondsbestuur niet een afzÍj-
dlge houdln6 aannemen en een oplosslng verder aaÍl
de betrokken verenlglngen overlaten. Ook het BonCs-
bestuur 1s een gekozen bestuur met de bedoeling
de belangen der leden te behartigen,
Iien vlnger ln deze aangebrande pap bllJft dus
gewenst.

Eenvoudig gezegd

tr: stelíing A ivir wii graag prornoveren met
Srion c6 maar de zwarte rcper staat op wacht.
Als wit naar c7 gaat met zijn pion sraat de
lo6rer de pion

zie iii wat wat moet spelen om die zwartelrper buiten spel te eetten? Dat is een' prcrn0tie-corn bi nat ie".

*
Als ie A hebt begrepen eie ie zo hoe in B
d re lastige zwarte ioper buiten spel
zet ten .

Het moet wel meteen. anders roript de'zwarte
vn,pion op 94 weer door!

ln stelling C is wit aan zet. Hier
rwarte toren klaar om op gg te slaan
g 7 doorloopt
Ais de witte toren achter de witte pion gaat
staan, gaat de zwarte toren ervóór staan op
rr8. dat ís ook verveíend.

Wit ziet in steiling C iets beters, een mooie
promotie-combínatie. wit ret de zwarte toren
[r u itenspel. l-toe?

Diagram D raat voor awart zo'r"r promotie-
oombinatie zien" Het is zerfs in twee zetten
rnat.

wit
lqan

staat de
als pion

E!''I

$eU$dsPËr*f.**
A



Steiling E laat duidelijk zien dat een toren
achter de vrijpion hoort, Achter je eigen
vrijpion om die pion te steunen bij zijn
wandelingen naar lret pronrotieveld (hier vetd
f8). Achter een vrijpion van de tegenstander
om die pion tegen te houden. (Met ie koning
of een paard kan je er dan voór gaan staan op
het "stopveld". )

De witte toren in diagram E staat verkeerd.
Hij staat z'n eigen pion in de weg. Oe zwarte
toren staat goed, achtsr de pion.
De laatste zet van zwart was een heel domme
4et. l-iij zette z'n koning van de zevende rii
naar de zesde rij, Kc7-c6. Nu eiet wit een
manier om to*h yoor u'n pion weg te kornen.

tlichel Vroon (BSG 81) - Renà
(vHs B1)
KNSB-jeugdkompetitie tot 1S jaar,
6 maart 1982, bord $
Darnepion-spel
1. PfS Pl6 2. d4 eG 3, Pc3 dS 4. Lg5 d5 4. Lg5
PbdT 5. e4 dxe4 6. Pxe4 Le7 I . pxf6 + Lxf6
8. Lxf6 Pxf6 9. g3 0-C 10. Lg2 De? fi. c3 Ld7
'12.0-0 t-c§ 13, Pe5 LxgZ 14. Kxg2 Tfdg 15.
Db3 c6 16. f4 TacB lt. Tael DcI 19, fS exÍ5
19. TxÍ§ c5 20. dxcS Td2+ 21 . Khl ïeg ZZ.
Pf3 Txel + 23 Pxel Dc6 + Dc6 + 24. Kgi
De4 25. Tl1 DeZ en wit gaÍ op: 0-1.

Tom Heskas (SMB 81) -
(Baarn Bl )

KN§B-jeugdkompetitie tot
"6rhaart ig8Z, bord S

Darnegambiet {ru i lvariant;

Chrls ds Weert

16 jaar, Baarn,

1. d4 d5 2, cd e8 3. PcS pf6 4. cxdS exds S.
Lg5 Le7"6. Dc2 Le6 7.;eB 0-0 L Ldg h6 g. Lf4
cG 10. Pf3 pbdT 11.0-0 ïcB 12. Tabl cS 19.
Tfcl c4 14. LÍ5 PhS t5." Lxe6 fxe§ 16. pe2
PdfB Í7. Pe$ Pd7 tB. Qg6 pxeS 1g. dxeS pxf4
2A. Pxf4 Db6 21 . Dxe6 + Dxe6 22. pxe6 TÍ5
23. t4 Lb4 2À. Tdl Lc5 25. KÍ2 Tc6 26. 94 ïiT
27. ïxd5 Lxe3 + 28. Kxe3 Txe6 29. TcS Tg6
30. h3 h5 3ï. f5 Th§ gA. e6 Te7 33. 95 The 94.

1.*,.+ ï:_*. 
gO + en zwart gaf op: t-0.

Antw'oo,
4.1 Pd6-Lxd6

2 Kxd6 - h4
3 Kd7! -h3
4 c7+ -Ka7
5 cBD -hZ
6 DhB (éérst die pion nemen)

B. l PdG-93
en wir prornoveert rnet schaak (kiik in
het boek "Jeugdschaak", diagram 149
t / m 1 51 hoe je d íe gevaarrijk zwarte
pion moet vangen)

Tf8 !

..., ïe1 + :

TcB +

_21*

T(LAAFI \/C'cIFI
trlE §iTAFlT.... !r

.D !. :."Grp AGi aug. É.§1.
aarrvang cie Eeizoen

Het de feestelijke slotavond koaen we aan het
eind van een suksesvol eelzoen. §en selzoen ïraar
we met trots op nogen terugzien. Tevens sloten
we ona eerste Lustrun af.
ZoweL in- ala extern heeft dit seizoen alle§ ge-
geven wat je er als schakervan vervachten tsag.
Ia de eerste plaate voLop snanning.
In de meeste afdelingen der interne-conpetltie
kwan de", beslissíng pàs in de allerlaatste ronde.
Er is th deze l,nterae hardrdoch sportief gevoch-
ten.. Vaak ïíaren daar partijen bij waarblJ de
spelers zeer dtep moe6ten gaan en dat ls toch
u,el de bedoeling.
In de allerhoogste afdelÍng z,agerl 3 ronden yoor
het einde 11 deelnenera zlch geplaatst staan uet
vriJwel gellJke punten. Toen gebeurde het onge-
loofllJke. §moldersrde kanpioen van 8O/81 Lncas-
eeerde een plotselinge nederlaag. Hierdoor kwam
Adrie op achterstand en dreigde net de haven ln
zicht ten onder te gaan. Doch het wonder 6ebeurde.
De nysterleuze krachten ln de sport'l"lchtten weer
even op. Met de uiterste puntJeè van zijn nagelo
kleqde Suolders zlch vast aan de kopgroep €rr....
slaagde'. In de laatete 2 ronden behààlde-hlJ de
vollè winst en plaatste zich voor'de na-conËetltlr
Dlt glng ten koste yan Jan Hoversrdle vrljrel ge-
regeld bovenaan gestaan had. SpiJtlg voor Jan ea
dat was hen op dat ,nonent dan ook wel aas te zlen.
En ln de na-corooetitie? Suolders von toen a1les
en werd dus sederom clubkampioen.-Adrie ls iemand
dle langzaam op Bang kontrnaar aIs de vaart er

Bt*her

Baarn,

-E,

c.
D.

E.



eenmaal ln ?,Lt, dan ls hi j zeker niet van
ook nog maar iets uit handon te Bev€r.
Ge ?,Len de ze gegevens dus zeker verdiend
ka.mpioenschap.

plan

dit club-

Ook als teanleider van het A-tean der juiste -Z-
l.n het HEUVIX"LAITID-TOERNOOI leldde hiJ zijn tean
naar de elndoverrinnlng en zijn we een Jaar lan6
de trotse be'zltter van de re1 zeer fraaie wlssel-
tgofee.
Het EEUVETLÀND-TOERN0OI werd evetreens een geelaagd
zaa"k. Een leder der betrokken deelnenars was te-
vredgn en epraken zLch uit voor een herhallng.
Dit tweede toernool zat- onder de hoofdleidlng van
de §V-GROI{SV§,ID staan en wordt ln Gronsveld ge-
speeld. $Ie wachten op het-sein-van de hoofdwed-
etrlJdlelderrde beer K1ijsren dan kunnen hLervoor
de beeprekingen ook van e§art gaan.

De BondscoapetitLe za1 voor het kom'ende selzoen
geen problenen geyen. Het le team zal daa ultko-
nen l.n de I e klasse 'en 'het 2e ln de 2E klasse der
L1. SB.
Het eerste tean za1 de taak kriJgen zlch in €€r-
ste lnetantle te handhaven ln deze le klasse.Op
zlchzelf al noeillJk genoegrdoch aet de inzet die
zij het afgelopen seizoen 6etoond hebben rzal dit
nlet tot de onnogelljkheden behoren. Het moet te
doen z1jn.
Het tneede team ie het afgelopen selzoen 'ttot le-
venrt gekomea. 'àe merkten lneens dat het k6n.P1ots
rerden er punten geecoord en we1 in de tweede helf
TrLi stegen daardoor vaa de voorlaatste- naar de
4e plaats. Een resultaat dat ons voor het nieuwe
selzoen goede hoop geeft. iïe kunnen dlt tean ook
nog lets versterken en dus krijgen zij vriJbaan
een gooi te doen naar het all,erhoogsterhet kam-
ploenscbap! In Leder qeval hat proberen vaard.
'l/at de rlchtlljnen voor het nj,euwe eeizoen be-
treftrverwlJe tk U naar peg.26 enz,
DaarLn staat veel wat voor U van belang ie.

-25*
B .FCIFlrvlATIE §Í'EELtrIE FTEMISiE

ln.doaderdag 15 apr1l J.l. ontvlngen riJ de l(nteure) verenLgllg SV-ATfAQUS ult Valkènburg.voor dlt achttal betekenËe drt het eerste ttoi-takt naar buÍten. Gezien bet_achttai,,:vào *tt"que
9p Fs! nlvesu der 3e kLasse L1.-s,8. il;t ;p;t;;-la het aankonende seÍzoenratelde dà 'ií:van-Aejulste '?- een B-fonnatre'sanenrdlt ou ae krach-ten een beetje te bunderen. ïevóas was drt ióó;B-spelera een goede gelegenheid zich *"i-i"-ó;:
fenen
Het serd teuslotte eg! l-4 eeHjk spet en rlJvlnden dat dlt elgenriJk io-hoo;a i;-àe" vriénc-schappeltJke orltnoeting. zo is een teÀàr té*Ë' '
den en ie het doel beràlXt. ----:
Allee bijeen_ verd het een interessante en gez*L-llge ontmoetln6rdle seker in de toekomsi voóreea herhallng vàtbaar ,ie, - - -- .. - - - 

:

De gedetallleerde ultslag ría§:
§V-de -§V-ATTA

1 .I.!?Iselsberg -1,!. de Jonge . "i-*e.A.PlhLaJanaa -H.Dree.ssen _- ö-ïJ.J.Hovere A.Dreessen : i- l-0
!.{.Acaupo X.WaSenàà; t-U
?._F.Aca.upo -I,Gelsen I -0b.!.UUffE -I.I.Van Hafen __ C-,1
?.I.1!""ge1eberg -C.Aanena _ C_lö.§.t{oenersoa *F.Jang _: *_t+ +++++++ +++++++ +++++ ++ + +++++ ++ ++ ++ ++.+.++É+++ ++++,Het spreekt vanzgl{ {at wlj de pasgeuóràn,ver_
?l1.s11§, de SV-AT?AQUE, van Ëarr"- iéïicitàren-ietdit alLereerste suÈee.É en nlJ zijn-ór-zàfar 

"a"*1-t.41 h"l. eersre selzoen ii àu"je-lriÈse asrEondsconpet1tig een hartlg, rcordJe zullen nee_epreken. §UK§E§! !
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ÍÉ,lu (En l98er 1983
Het nLeuwe seizoen, I g-g}-l2ï3rza]. een aanvanggaan nemen op donderdag 26 auguetue a.s.$r zal dan ou 20.00 uur in oas clubgebouu begon-nen worden met de Jaarvergaderlng.
u zult voor',deze vergaderÍng. nog een ultnodiglngontvangen en wel begln auguËtusï
§amen met deze-ultnodigÍnÉ ontvangt U een toe_lichting'ggl. flnancieel oíerzicht]een reaeniiJsten de rlchttljnen van onze ulrgebieide-weàst;ijd-leidlng,
Hlerraee kunt u zich alvast op de hoogte steilenen zi"ch een beetJe inreven ii de sttilatÍe op-oàtnonent. In dLt artlketr vindt U enlge rrgedachtenn
dle zeer uaarschj.Jd.iJk op 26 ,uguËius beeprckeuzullen uor&en.
rn de al-lereerste plaats wordt u beleefd doch seI
?IIN§INP. lepzgcht óp dqz" traarvergaóórins aanwe_
31s te ziil., De praktljk vertert óns dat-de aniuo
lt-ervoor bij onze ieden zeet gerÍng is.De te nemen beslisslngel op dàze-àïona-zrjn brn-dend voor het gehere Èeizoàn en het bàsluur w:.rgraag ook Uw stem horen.
Op bestuurltJk ntveau gaat er nogal wat veran-AgT?o. Na.5 Jaar trouwe dienst i;ga onz" voor_zltter. ?1jn haruer neer. Er dieni öus-àà" iiàu*"voorzttter-_gekozen te worden. Het bósiuur zarde heer J.Hovers (onder voorbehoud) vóàràrààen.
Leden die deze funktie ambiërenrkunnen-ait ken-baar naken bij .{e .gecretarlsrdh;.H,sànOàn.§ecretarts bltJf! dhr.!I,sendànrterwiJl de peanln-gen ia handen bllJven van Bevr.f.uer[àfsueià.----
vaavege het toenenead aantar ledèu ,àr-à" wed-
:tllJdLelding fors worden ult6ebrefà.-Ue heer§.Roemersna zal de ltrl"vertegeiwoorafàen-1n aeexterne aakea, De heer H.Meigeleuerà*uàlaet zlch

=================-=--,:eZI======================
met de lnterne-competltle der eenloren en za1
tenel-otte R.PthlaJanaa op de zaterda6rnlddag de
WL der Jeugd op zlch netren.
Voor de verdere jeugdbegeleiding zor6ea bulten
de llI, de heren E.AcanporE.§enden en L.Curfe voor
een glad verloop.
Er zaL op zaterdagmlddag theorle g€Beyen rorden
voCIr een begiunersgroep en een groep van gevor-
derden.
Iiet programnaboekje der lnterne-competltle 82/83
heeft U inniddels in Uw bezlt. De groepslndellng
zoale deze staat aangegeven op pà8. I en przlJn
nog nlet definitief.
Uníge wi.Jzlglngen staan nog te gebeuren.
Zo kan tn de hoofdklasee op piaatenum&er I bij-
6eschreven worden §'.AcaBpo. :

Ín de le klaese -A- sordt aumaer I, I.Hoen en op

In de 2e klaese -A- (pag.9) vervalt nr.I+ C.Roe- I

merana. iiiervoor tn dà plaats komt M.Langereg.
0p pag.12 een adreswtJ2tglng. MeJ.M.MeiJe is ;

vàrhuied naar: Nassaulaan 10 E ,6224 KB MAÀSTRiCHS

Oiideraan op pa6. I staat een tropen groeprrruaar U

de deflnÍtleve groep zelf kunt lnvu11en.D.1. de
grcleF waa.r Uaelf 1B uitkomt.
Het ls echter raadzaam hieruee te wachten tot de
aanvang van het nieuwe seizoearaangezlen er nls-
schlen nog een wiJziging plaats zou kunnen vlnden
Uw definÍti-eve groep zal U door de WL op tlJd
worden uedetedeeld.
De na-conpetitie is konen te vervallen en ook tt
wedstrtJdreglernent 1s ingrljpend veranderd,Lees
dit regS-ement vooral goed door en indie-rl er vra-
gen bllJvearneem dan vooraf kontakt op net Uw !lL.
Een groot gedeelte der jeugd gaat met lagang van
het nleuwe seLzoen op donderda6avond spelen.
Noguaals ulJe lk er net nadruk op dat dÍt Elechts
een proef, is. Er wordt van de jeugd verwacht dat
zlJ de reglenentea naurgezet nakonen. IndÍen ziJ
hlerln de regels cvertredenrdoor biJv. rumoerlg
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====:====;======-=-=-,:egf=========3=========:==te zijn ond.ei d,e partiien en na aflocp van hun
partiJ en anderen dan nog zitten te Ëpelenrdan
lopen zlJ de kans door het bestuur weer naar de
zaterdagmlddag teru6verwezen te worden. Dlt moet
niet a1s S?RÀF gezlen wordenrdoch a11een aI§ een
naatregel waarin Ín eerste J.nstantie rekenlng 6e-
houden ?"aL moet worden net de rust dle de sterke
spelers zich $ensen.
ïià volgen hier due gewoon een sportleve gedrags-
regel.
i9e verzoeken de ouders van onze jeugd dan ook on
vooral dit punt nset Uw zoon af dochter goed door
te spreken en hen duidelljk te maken dat deze re-
gel er is voor hun eigen belang.
Van onze kant' bcuvren v.'iJ met onze jeugd samen'aan
een toekomst en ,&'e doen dlt graa8 i.n ov*r.Ieg der
ouders. D€ Jeugd van nu bepaald bns 6ezicht,in
de toekonst en dat uoet dan een gezicht zljn dat
1n schakend Llnburg respekt afdwlngt.
Ook aan de ouders vragen wÍJ om de mededellngen
zoals wij dlé'plaratsen in d.e Ee?,et (ons clubblad)
en de "VERS van de Pl,RStt (wekelljkse nieuwsbrlef)
te leaen en dtt mèt hun klnderen te bespreken.
Het ls bns geblekenrdat de jeugd nogal eens nalaat
de mededelln6en goed of helemaal niet te lezen.
ïn 6eva1 van twljfel kunt U e,ltijd een van arlz.e
bekende telefoonnu:nmers benutten (zie adreslijet)
voor ialichttngen. 'llij :zullen i.J gra"ag te woorci
stean.
Indj-en de schoolleiding cij.f sienstrrvordt ook in
het nieuwe seizoen vercier gegaan met lesgeven
Ín het schaken aan de kinderen cier basisschool.
De leidÍng hiervan is In handen van r*4evr,ilreëman,
W.Ëcemergma en H.Acanpo.
Iiet afgeLopen schooljaar is ook dit ureer suksesvcL
verlopen en dit getulgt zj.ch we<ierom in de aan-
loop van nieuwe jeugdleden blj onze vereniglng.
Voor zowel de jeugd a1s de senioren zu1len ook het
komende selzoen weer vriendschappelijke vredstrlJden
op het prograrura etaan. ltJe.proberen dlt aantrek-
tàtiJi< te houden en hopen dat U als 1id dan seer
van de partlJ zult zijn.
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- t ï , .t 'puzzelredahtie:
Vro ei ens tt.aa t, T
§.pï5.,.,.sI*.. l{q§,§Q§EK.. _- .. , ,__
s t,uur Uvr opl c s sing in en
d_q,e .he-L-,cq. ti.ï{.!_ . _

oplossingen lnzenden t/a
P,Í§$-J§1,1,t-.--.- ,,, . * ., ,..--,
q ï,' Ip, §s.lE F,-p,T,p b. J,,,p sp {r§.r,:1?:
tli t, speel t :

ï . Ld6 I ! en drel gt lret
2. Tf6+ maÈ. enrhoesel do

loper door nlet mi.nder
dan 3 'stukken geslagen
kan irrord en , kan dit àl -
leen oF straffe ïan nat
door de uarne.

**,eHqg._p R Ëav.,e .Ef;r :l,pï.;
llierin ls'ifit aan zet
en forceert de winst
in lC zetten"
l{ii j denkËË dat deze
§tudie van i,lorayec een
Soede vakant,ieklui f voor
de rasechte puzzelaar is
en zijn benieuwd of ie-
xnand ons er tcte kan Ter -plichten om punten toete kennen. sUHssS I I
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Met, lngang van het nieune selzoen zal de gang van
zaken blJ de puzzel-rubrlek zich enLgszlns uijzi-
gen. Dit staat in verband net het dan 2 naandeliJke
uitkonen van de gaLel.
De lopende la<ideretand za1 een aflopend karakter
krljgenrraarin ledere winnaar dan nog een con-
sunptlebonboekJe zal ontvangenrdoch daarnaast be-glnt de redaktle van de puzzelrubrlek net de opzet
van.een nieuvie ladderstandrwaarln de deelnemers
een heelseizoen zulIen strijdea ör een benaaLde
priJs. Deze priJe woËdt door het beetuur nog vaet-
gesteld. irilnnaar zal dan zijn hlj of ziJ aié ae
neeste punten heeft vergaard. EoD ultgewerkt re-
glement kunt U ln de -vol6ende geZet tegenoet zlen,

vsruPO$,. Iï§ gAÀH MET VÀKÀNTIE....
Gedurende het gehele seLzoen
I 981 -l 982 heeft de redaktle

der geZet gebrulk genaakt van d1t frmopperhoekJett.
We hebben noolt willen ttkwótoenr'rdoch vonden dat
bepaalde zaken zowel 1n- als externrrj-Jp s'aren
voor rat gezonde kritiek.
Van de kant der lezers ontvingen we nlmmer €€r ro-
aktierdus nenen ïIe aan dat onze onderwerpen 6oed
gekozen waren. In het konende selzoen zullen we
dan ook door gaan zo nu en dan een rrlaarschuwend
vlngertJe onhoog te stekenrde grena van het toe-
laatbare aauwkeurig ln de'.gaten houdend.
Intussen gaan we eeret met vakantÍe ea we hopen,
U ook. In dat geval wenaen lre U een fi jne vakantie t


