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Het seizoen 2015-2016 wordt een belangrijk jaar voor het schaken in Goirle. De Goirlese
schaakvereniging EGS viert zijn tachtigjarig jubileum met tal van activiteiten. De eerste is dit weekend:
een groot toernooi in cultureel centrum Jan van Besouw.

In tachtig jaar is veel veranderd, maar ook veel hetzelfde gebleven. De laatste wedstrijd die de Goirlese
schaakclub EGS speelde voor de zomerstop? Een vriendschappelijk treffen met de Turnhoutse Schaakkring. En
hoewel er niet veel van bewaard is gebleven, weten we wel dat de allereerste wedstrijd in de geschiedenis van
EGS er ook een was tegen Turnhout. In het najaar van 1935 en met een ‘alleszins gunstige’ uitslag voor de
Goirlenaren, aldus een beknopt verslagje in het Nieuwsblad van het Zuiden, waarin de exacte uitslag niet wordt
vermeld.

Komende dinsdag, 1 september, is het exact tachtig jaar geleden dat de Goirlese schaakclub werd opgericht.
Het seizoen 2015-2016 staat voor EGS helemaal in het teken van dit jubileum. Dat begint met het Goirles
Weekend Kampioenschap dat komend weekend wordt gehouden in cultureel centrum Jan van Besouw.
Burgemeester Machteld Rijsdorp verricht vrijdagavond de officiële opening van het toernooi en daarmee ook
het feestjaar voor het schaken in Goirle.

“Een eer voor onze vereniging en een waardering voor de energie die onze leden in het toernooi hebben
gestoken”, zegt Henk Renders, voorzitter van EGS. Samen met Frans Leijtens en Alex van Lanen vormt hij het
driekoppige bestuur van de Goirlese schaakclub.

Max Euwe

De oprichting van EGS, tachtig jaar geleden, gebeurt op een golf van schaakenthousiasme in Nederland. In
1935, het oprichtingsjaar van EGS, verslaat Max Euwe in een tweekamp zijn Russische rivaal Aljechin. Hij wordt
daarmee de eerste (en nog altijd enige) Nederlandse wereldkampioen schaken. Aanvankelijk heet de vereniging
‘De Spie’ naar het gelijknamige hotel aan de Tilburgseweg waar de schaakclub dan ‘thuis’ is. De huidige naam
EGS (afkorting voor Eerste Goirlese Schaakclub) heeft zijn oorsprong in de woelige jaren veertig, als de Goirlese
schakers na de Duitse inval discussiëren over de vraag of ze gaan voldoen aan de verplichting om zich officieel
te melden bij de bezetter.

Een grote meerderheid zegt van niet en doopt zich, om eventuele afvalligen alvast een hak te zetten, maar
meteen Eerste Goirlese Schaakclub. Tot een TGS is het voor zover bekend nooit gekomen. Tijdens en na de
oorlog leidt EGS een slapend bestaan, maar als in de jaren zeventig de schaaksport weer op ieders netvlies staat
(op het hoogtepunt van de Koude Oorlog spelen de Amerikaan Fischer en de Rus Spassky hun veelbesproken
tweekamp om de wereldtitel) komt ook de Goirlese schaakclub weer helemaal tot leven.

“Het is een van de dingen die het schaken zo mooi maken: de sport draagt een grote geschiedenis met zich
mee”, vertelt EGS-voorzitter Renders. “Dat zal altijd zo blijven. Natuurlijk heeft de techniek ook in het schaken
veel veranderd. Mensen kunnen op internet hun partijen spelen tegen opponenten van over de hele wereld. De
drempel voor de sport is lager geworden: om een potje te schaken hoef je de deur niet meer uit, je kunt
gewoon je computer aanzetten of je smartphone of tablet erbij pakken. Meer mensen dan ooit schaken. En
tegelijk worstelen sommige schaakclubs daardoor met een teruglopen ledental, maar bij EGS is dat gelukkig
niet zo.”

“We zijn een actieve club en daardoor is ook de instroom van nieuwe leden stabiel. Een mens van vlees en bloed
aan de andere kant van het bord, waarmee je ook gezellig een praatje kunt maken of een drankje kunt
drinken… dat is toch veel leuker dan de hele avond tegen een scherm staren”, vult Frans Leijtens aan.
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Hoogste niveau

Dat het goed gaat met EGS is ook te zien aan de resultaten van de Goirlese club in de competitie. Sinds de
promotie in het seizoen 2013-2014 speelt het eerste team van EGS in de Promotieklasse, het hoogste niveau van
Brabant. Een prestatie om trots op te zijn voor een relatief kleine vereniging als de Goirlese. Maar EGS doet veel
meer, op en om het bord. Door het seizoen heen worden ook snelschaak- en rapidschaakavonden gehouden
(met kortere bedenktijd), is er jaarlijks een simultaan tegen een sterke schaker, wordt er door het seizoen heen
een open toernooi gehouden en ontmoeten de leden van EGS elkaar ook in een andere omgeving tijdens het
jaarlijkse clubuitje. Ook spreekt de club een woordje mee in het promoten van de schaaksport en in de
verschillende bestuurslagen: Brabantse schaakbond NBSB en de landelijke KNSB.

Henk Renders: “En het mooie is dat we dat voor een groot deel doen met mensen die al lang lid zijn van onze
club. Vaak van jongs af aan.” Want een belangrijke factor binnen EGS is de jeugdafdeling. Al sinds de jaren
tachtig leidt EGS kinderen uit Goirle en de regio op in de schaaksport. Met gediplomeerde trainers die les geven
in de Stappenmethode van schaakbond KNSB. Daarin komen stap voor stap de basisbeginselen van de
schaaksport aan bod, van stap 1 voor absolute beginners tot stap 5 voor zeer gevorderden. Steeds wordt de stof
een stukje complexer en zo ontwikkelt de jeugdspeler zich tot een schaker die het ervaren volwassen
tegenstanders moeilijk kan maken. Daarnaast spelen de jeugdleden van EGS een eigen competitie om het
jeugdkampioenschap van de club.

EGS vindt het belangrijk om de jeugd in Goirle (en omliggende plaatsen als Riel, Hilvarenbeek, Diessen en
Tilburg) kennis te laten maken met het schaken. Jeugdtrainer Erik Hamers vertelt: “Met het schaken leren
kinderen een boeiend en spannend spel, waar ze hun hele leven plezier van kunnen hebben. Een spel 
bovendien, dat bijdraagt aan de emotionele en verstandelijke ontwikkeling. Verstandelijk omdat je de gevolgen
van een zet kunt berekenen en emotioneel omdat je met winnen en verliezen te maken krijgt.” Nu het seizoen
voor de jeugd weer begint (met een inlooptoernooi op vrijdag 4 september om 19.00 uur) kunnen nieuwe
jeugdleden vrijblijvend kennis komen maken, tot de herfstvakantie.

De jeugdopleiding is een belangrijke levensader voor EGS. Oudere jeugdleden assisteren bij het lesgeven,
voormalig jeugdleden bekleden belangrijke functies binnen de club, bijvoorbeeld in het bestuur. Ter illustratie:
de top drie van de afgelopen competitie om het clubkampioenschap van EGS (voor volwassenen), zijn alle drie
ooit opgeleid bij de jeugdafdeling van de club. En ook het eerste team vertrouwt op het hoogste niveau van
Brabant voor een belangrijk deel op zelf-opgeleide spelers.

Schaken leren?

Maar EGS introduceert de schaaksport niet alleen bij kinderen. De Goirlese schaakclub heeft ook al
verschillende malen met succes een volwassenencursus gehouden. Daarin kunnen ouderen op zoek naar een
nieuwe hobby kennis maken met de schaaksport. Of mannen of vrouwen die alleen de basisbeginselen kennen
(of lang geleden geleerd hebben), kunnen op deze manier hun geheugen opfrissen voor ze de strijd aanbinden
met geoefende clubschakers. Het is een beproefd recept gebleken. Op die manier kwam de huidige
penningmeester Frans Leijtens bijvoorbeeld met EGS in aanraking. Voorzitter Henk Renders: “Binnen EGS
bekleden verschillende ‘herintreders’ of ‘zij-instromers’ op deze manier belangrijke posten. En achter het bord
spreken ze ook hun woordje mee. Zelfs de toppers kunnen hen slechts met de grootste moeite verslaan.”

Nu het nieuwe seizoen op het punt van beginnen staat, is er ook de gelegenheid voor nieuwe schakers om zich
aan te melden. Jong en oud. De jeugd van EGS speelt op vrijdagavond vanaf 18.45 uur in De Wildacker.
Kinderen kunnen tot de herfstvakantie vrijblijvend komen ‘snuffelen’, voordat ze beslissen over een
lidmaatschap. Jeugdleider Erik Hamers verschaft graag meer informatie, zijn gegevens zijn te vinden op de
website van EGS: www.schaakclubegs.nl (http://www.schaakclubegs.nl).

http://www.goirlesbelang.nl/nw-7833-6-3593670/nieuws/schaken_in_g...

2 van 4 1-9-2015 14:02



Bij voldoende interesse start EGS binnenkort ook weer een schaakcursus voor volwassenen op beginnersniveau.
Ook daarvoor kunt u contact opnemen met Erik Hamers. Of eens binnenlopen op de clubavond van EGS: elke
dinsdagavond vanaf 20.15 uur. EGS speelt zijn wedstrijden al decennialang in het karakteristieke café Hof van
Holland aan de Tilburgseweg 83. Het enige café van Goirle met een uitbaatster (Corrie Kloks) die nog ouder is
dan de Goirlese schaakclub en daarom (en om haar onvolprezen gastvrijheid en clubliefde, al is ze officieel geen
lid van EGS) door de leden van EGS op handen wordt gedragen. De authentieke sfeer bij Hof van Holland maakt
van EGS een schaakvereniging met een eigen karakter, waar schakers van andere Brabantse verenigingen graag
een potje komen spelen.

“We hopen dat dat zich ook vertaalt in veel deelnemers voor ons toernooi om het Goirles Weekend
Kampioenschap”, vertelt EGS-secretaris Alex van Lanen, die ook in de toernooi-organisatie zit. Het GWK is een
van slechts twee toernooien in heel Brabant die een officiële plek hebben op de toernooikalender van zowel de
nationale schaakbond KNSB en internationale schaakbond Fide. Dankzij de sponsoring van Regiobank Goirle,
Eetkaffee Mozes, HaVeP, Gra�sch Buro Goirle, De Spelletjesgigant en De Schaakboekenspecialist en een subsidie
van de gemeente Goirle kan EGS dit internationale schaakevenement dit jaar voor de tweede keer organiseren.
Er wordt niet alleen geschaakt, er is ook een randprogramma met onder andere kunstige schaakpuzzels
ontworpen door EGS-lid Maarten de Wit.

Dat alles is andermaal een teken dat de schaakvereniging in Goirle weliswaar oud is, maar nog steeds
springlevend. Tot de oprichting van een Tweede Goirlese Schaakclub is het tachtig jaar lang nooit gekomen. Een
goed teken: schakers van allerlei pluimage voelen zich op hun plek bij EGS. Het belooft veel goeds voor deze
kleine maar actieve Goirlese vereniging. Een verenging die klaar is voor de toekomst. “We zien de toekomst met
vertrouwen tegemoet”, besluit Henk Renders. “Op naar het honderdjarig bestaan. Het GWK is dan hopelijk een
klassieker op de schaakkalender geworden.”

Wilt u meer weten over schaken? U bent altijd welkom om eens binnen te lopen bij EGS: op
dinsdagavond spelen de volwassenen vanaf 20.15 uur in café Hof van Holland aan de Tilburgseweg 83.
De jeugd (vanaf zes jaar) schaakt op vrijdag in De Wildacker, van 18.45 tot 20.15 uur.

 Op internet is EGS te vinden op www.schaakclubegs.nl (http://www.schaakclubegs.nl).
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