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bevestigt dat er verwoed dat de SSB steeds gepleit
campagne wordt gevoerd heeft voor een permanent \ f r n d'&

door Karpov en Ilyumzhi- , zonetoernooi voor Caribi-
,rou.'1bo, R"rno, 

"r, 
K"ppel)* sche landen zoals bij voet-

g""rrLd" komende week bal.Karpovheeftgezegdte
naarTrinidad omKirsante voelenvoorrealisatievande
ontmoeten. Wij zullen op Surinaamse voorstellen en

een weegschaal plaatsen heeft mondelinge toezeg-

welke kandidaat het beste gingen gedaan.

voor ons heeft en wat hij Tioe-Ny weet dat de hui'
voor ons kan betekenen." dige voorzitter in zijn vijf-

Volgens.!oe-Ny zal het tien jaar niet veel voor het
bestuur beide verkiezings- Caribisch Gebied gedaan

manifesten en de toelich- heeft. Dat hij toch in de re'
ting op de plannenvoorhet gio zit, komtdoordatdever-
Caribischgebiedvoorleg- kiezingsstrijd gelijk op-
gen aan de schaakverenigin- gaand is. "Vandaar de zwa-

gen.Opdievergaderingzal re campagne in het Cari-

I"n ttet stemgedrag be- bisch Gebied, dat mogelijk
paaldworden."Doorslagge- dedoorslagmoetbrengen."
vend zal zijn de lroge lnatc Karpov, die vandaag uit
waarin het lriveau vln de Curaqao vertrekt, is verge-

schaaksport wordt opge- zeldvanRichardConn,kan-
krikt in hetCaribischGebied didaat voor de functie van

en een grotere betrokken- vice-voorzittervan de Fide.

heid bij de organisatie van Tijdens zijn verblijf op het

regionale toernooien. Ook eiland bracht Karpov ook
willen wij een goede accom- een beleefdheidsbezoek aan

modatie." rninister-presidentEmilyde
Depenningmeesterzegt Jongh-Elhage.-.

At ffitrmffiwnnmfid'w

&ffiffie5#
THINil PSUI\ISHfi'

":'{

iloorstanHerewood

PARAMARIBO - Oud-we-
reldkampioen schaken Ana-
toly Karpov gooit hoge ogen
naar het voorzitterschap van

de internationale schaaKe-
deratie (Fide). De verkiezin-
gen worden op 29 sePtem-
ber in Rusland gehouden tij-
dens de Olympiade, waar-
aan ook Suriname meedoet.

De legendarische Russi-

sche Grootmeester, 59 jaar,

voert momenteel intensief
campagne in het Caribisch

campagne van Karpov.-.

Gebied. Op zijn uitnodiging
6n kosten zijn topbestuur-
ders van Suriname, Guyana
enJamaica op Curaqao om
zijn verkiezingsmanifest te
bespreken. Voorzitter Car-
los dos Ramos van de Suri-
naamse Schaakbond en se-

cretaris Aubrey Kappel doen
mee aan het topoverleg.

Kirsan llyumzhinov,
sinds rgg5 voorzittervan de

Fide, zit niet stil en reist ko-
mende week naarTrinidad.
Ook hij wil Caribische be-
stuurders winnen voor zijn

ti?,!M

idee€n over grootscheePse

ontwikkelingen van de

schaaksport in het Caribisch
Gebied.

Harold Tjoe-Ny, penning-
meester van de schaakbond,

lntiinaiionaat Grootmeester Anatoly Karpov (l) in actie tegen lnternationaal Meester Mashafi-

zul Helmi (r). De partij vond vorige maand plaats in Maleisid als onderdeelvan de verkiezings
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