•Jan Timman schaakte in Roermond voor hit goede doll.
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Lage opl~omst en opbrengst
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ROERMOND - De opkomst viel een
Limburgse
tegen. De
beetje
Schaakbond had op meer deelnemers gehoopt dan de 33 schakers
die gisteravond in Roermond voor
de gedupeerden van de watersnood
speelden tegen grootmeester Jan
Tienman. De inderhaast op touw gezette simultaan in speeltuin Kitskensberg bracht 925 gulden op, een
bedrag dat naar het Rampenfonds
gaat.
Initiatiefnemer van de simultaan,
de tweede in een reeks van vier, was
Marcel Goffin, pr-medewerker van
de Limburgse Schaakbond. „Toen
ik afgelopen donderdag de nationale tv-actie zag, kwam het idee in me
op om een aantal simultaans te organiseren voor de gedupeerden van
de watersnood," aldus Goffin."
Tienman zei meteen 'ja'. De grootmeester uit Amsterdam had er een
tv~~ee uur lange treinreis voor over
om in Roermond zijn steentje bij te
dragen. „Hoewel ik niks speciaals
met Limburg heb, vind ik het meer
dan vanzelfsprekend om mee te
doen aan een dergelijk initiatief,"
zegt hij voor hij aan zijn eerste
rondjes langs de 64 velden begint.
Om klokslag 19 uur zet hi.j zijn eerste pion vooruit, want hij moet de

laatste trein terug nog halen. De tegenstanders zijn zowel sterke amateurspelers als huisschakers. Ook
Limburgs kampioen Ger Janssen
van de organiserende vereniging 't
Pionneke, neemt de handschoen op.
„Prachtig toch. Je betaalt je bijdrage aan het Rampenfonds en je krijgt
er ook nog een unieke schaakpartij
voor terug."
Uniek is-ie zeker voor Geert Hovens. De jeugdleider van de Tegelse
SV verbaast vriend en vijand door
Tienman al na een kleine twintig
zetten de hand te drukken. Als winnaar wel te verstaan. „Een loperoffer op h3, met terugwinst van een
volle toren," legt hij uit. Geschrokken van deze uitglijder kromt het
Amsterdamse fenomeen zijn rug. In
hoog tempo verzamelt hij zijn
winstpunten. Hoewel hij toch nog
een keer het onderspit moet delven
is zijn score van 26 gewonnen partijen en vijf remises behoorlijk. Terwijl Tienman zijn laatste zetten
doet, tellen Marcel Goffin en vicevoorzitter So Janssen van 't Pior~neke 'de buit'. Ondanks de matige belangstelling valt de o~Urengst mee,
omdat enkele schakers meer dan de
gevraagde 25 gulden in het potje
hebben gestort. Schaken voor het
Rampenfonds doe je tenslotte niet
elke dag, zeker niet tegen iemand
als Jan Tienman.
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~(ó~~~~~ ~ ~~r~~d ~~vo~~~~ oen ~~I~~ ~I~~~ ~~Jo e~. ~~~d~r ~~~~~~r~ P~~~ ~~Il~~ v~~ d~ kap ~~~
~~ó~g) ~á~~ ~~ ~~~~rki~ng ~~ ~~rl~~~n
~e~ ~~~~~~~oo~r~~p~~~~r~d~. ~in~cr~~~ ~~~ ~net~~ j~ ~~~~d, ~o~~
í~~i a~~~~ ~~~fi~ ~~~U~~~~~a~~~v~rk~r v~~ ~9~~ ~á~~C~~~~~ ~~h~~k~~~~) h~~n
~~~~~~~~ hid ~~ ~ne~ ~~ ~~~~~~. C~~~~ ~o~P~ v~~ l~el~ (~9 ~i!
íl~~a~~ri~h~), ~D~h~ ~~~ ~~~ biel ~~~~~~~~ ~~ ~ ~ri~~ ~ijf~~~r (~ ~
~Di~m~g~~} ~~~~~ blijf v~~ ~~~ h ~r~ ~~ ~~ ~~i~~~ ~I~~~~ ~~ h~c~~~~, ~~
g~v~~ ~ir~n~l~~~~ ~~n~~~ ~9~~~ ~~i~ ~~r~~din~ vo~~ ~~ ~~~~~~~~~.
C~r~ ~~~ ~fi~~, ~~~i~ ~~~ d~ ~e~~ ~~ ~nde~g~~~k~~d~ ~~~~n ~~
1 ~.~0 ~i~htin~ G~~er~n~~d-~~~~~k, ~I~~ar i~ ~e spe~lt~i~ vin de
~i%~k~n~~~r~ ~e~ s~~~~ "~ur~6~ui~j~" ~t~~ ~~~ri~ ging hit ge~~~a~
rei. ~ ~~~I~~~~ P~~st~~ ~ 25,- ~~r s~el~r.
~j v~ ren d~~r ~~~ drip d~~l~~~llir~gen:
1 ~ ~~~ ~ij~r~~~ I~~~r~n pan h~~ ~~t~r~n~~~f~nd~;
2~ ~~~ ~~r~~eging (~lu~o vin ~~~ jaar} Iaen "zi~~'° I~uifi~~ ~ele~n ~~n
3) f~~fi ~a~ ~i~nnn~n ~~r~~hrikk~ïij~ ~r~~ilijk ~n~~~n.
~el~~~ ~v~re~ er m~~r 33 d~~l~~m~~~ ~~v~~~°on~er ~i~b~~rg~
k~~npi~~~ ~er~rd ~ar~~~n, die ~ig~~li~l~ pelf oak ~~~ een simultaan
~o~a ~~~~n bij ~~na~~ ~~~Inam~), ~~~fn ~~n ~~~~nv~ll~r.
Adr~~ ~re~g ~~ r~ail~~ri~~n~ ~~n hit p~~~~ te~~~ rich, m r doeg
~n~~ ~~ ~- i.~.v. d~ o7-pion ~~r~g op ~6. l~~t ~~~~ke~d~ ~~~n pi~r~
i~aev~re~ ~~ ~~~nnm~r~ ~ch~of het cool ~ai~ in ~~~ p~~rd-loer
~ir~~~p~l. ~~s ~p~eld~ ~r~~~ ~n ~~ond ~~ h~l~ partij ~v~~ ~in~~r,
me~~ danl~~ij ~Yi~nr~~n'~ ~n~chtig~ p~~r~ o~ ~~. 9~n h~~ eind~p~f v~o~
~inn~n~~ ~~~ ~i~~ ~~ taan ~~~ h~~ ~~~~~r~. f~~~ kr~~g ~~ d~fi~i~i~~~ ~v~~rl~gging pan zïj~ ~o~in~~~Ondisch (h~~ ~~~~ ind~~~~a~ hoi
~ij~) ~~ ~t~n~ r~~~~~r. L~~b ~ff~~~ ~~n ~i~~ inn h ~ ~ni~densp~l inn
~~g~nsp~9 ~~ge~ d~ v~it~~ k~r~i~~ t~ ~rijg~n, ~t g~b~~arde ~r in h~~
~~n~~p~6? ~i~~n~n dicht ~~~p~l ~~ ~ï~nn~h ~~~ zijg ~luspi~~, ~n~~r
~~~ vijl ~ve~ t~~e~. Íi~e~ ~vv~rt~ p~ar~~~ af~~r~e~ rich ~I~ I~nnmi~~
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hei bird, zelfs ~~ ~~~~s~~ ~p ~4 ging ~r~f. E~ ~~~r~ vv~~ de ~~i ~~ ~
~~~rk~~~rdige} ~t~ili~g ~ered~~:
~i~~~~ gig hier ~r~lijk d~~~, i~~
f
Í
vist ~tie~ be~~~ d~~ vv~t ik i~
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f~~~k g~~n ~t~~n}. ~k v~~~ nou vin
pf~n geen d~rr~nn~ ~~~ ~~ ~~~~,
m~~r etc hid ~e~ de~~~I ~~~r h~~
r
hoofd ezier~. 9k hid r~~~ e~r~ ~ion
~
,~
~~ h5. En die sp~~lt do zu6k
;~
o~d~pel ~~n be~l~s~~r~d~ rol,
~am~li~~ ~l~ r~ij~ ko~i~g bija ~~r ~~~a ~t~~r~ (~Ilee~ d~ pion ~~~ r~~~
z~tte~) din k~~ ~vi~ d~~~ ~emp~~in~t z~rart ia~h n~at~eïten. 6~~
begr~~p ik v~a~ra~n ~im~~n ~~ 3 ~~~a nnij~ r~rr~i~e~a~~bod af~lae~.
(fie p~rti~ ging hier verder nne~: 50 ... ~xh4 51 ~xh4 ~f~ 52 f~h3 ~Ce~
53 i~e3 Kd~ 54 áf4+ ~C~~ ~~ ~f~~+ ida 56 ád3 ~C~S 57 Pf4 Kd6 ~~
ád4 &ác6 59 ~~5 ~~5 G~ Ge6+ ~~~ 6~ G~d4 Kd~ ~2 ~~~ ~~4 ~~ ~fi~
~~5 ~4 ád3+ Kc4 ~5 ~~4 8~c3 6~ ~~~ ~~d2 ~7 Kd~ [ác2 6~ ~~4 ~Cb3
~~ E~e~ ~Cb2 70 G~d3 Kb3 ~r~ hier ~ovd Tirnrr~~r~ r~nnise ~~r~a i~ij wi~~
d~~ hei gevvonn~~ ~~~, ~n~~r hoi dit ~~~ hij ~v~n v~rg~~~n. l~~t
blek ~r~u~~ns dat voor did spe~i~l~ eind~pei ~e 50-z~~ter~ regel riet
geldt m~~r vv~l de 7~-~~tt~~ regel! ~n h~~ volg~r~d~ ~u~nrr~~r vary ~a~r
lijfblad korre i~ ui~vo~rig ~~rug Q~ d~~~ s~~r~r~~~nd~ p~~~ij.
Tinlm~n won o~~riger~s 2~ ~~a~, ~p~~lde 5 r~r~is~~, o~d~r ander
~eg~n ~9~n vin ~e~h~a~n ~~ mi~~~f~ ~n ~~rio~r ~ m~~i, v~~ ~e~rt
1~~~~~s (~i ~gel~~ ~i/~ ~~ v~r~ E. ~~ef~rt {I~i~nn~k~).
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