
 1 

 
De schaakmeester 
 
 
 
 
 
 
Jaargang 15, nummer 6, februari 1994 
 
Periodieke uitgave van de "Eerste Goirlese Schaakclub" EGS te Goirle. 
 
Redactie. 
E. Ros, Haneven 51, 5052 BG Goirle, tel. (013) 343442, 
P. Couwenberg, J. Langenberg. 
 
Bestuur EGS. 
A. van Diem, voorzitter, tel. (013) 344229, 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 343695, 
T. Pastor, secretaris, 
L. Doomernik, tel. (013) 341569. 
 
Clublokaal. 
Café "Hof van Holland", Tilburgseweg 83, Goirle, tel. (013) 341962. 
 
Clubavond. 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider: A. van Diem, tel. (013) 344229 
 
Jeugdopleiding. 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, 
Jeugdopleiding voor pionnen-, toren- en koningsdiploma volgens KNSB-richtlijnen, 
Jeugdleider: L. Doomernik, tel. (013) 341569. 
 
Contributie. 
Senioren: fl. 90,- per jaar, 
Junioren: fl. 70,- per jaar, 
Aspiranten: fl. 55,- per jaar. 
 
EGS is aangesloten bij de KNSB. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
 
 
Beste schakers, 
 
weer een nieuwe aflevering van de schaakmeester. Zoals jullie allemaal 
al weten is de hoofdredacteur er een tijdje tussen¬uit. Deze vakantie 
heeft hij echter dik verdiend, immers is dit al zijn tiende jaar dat hij de 
schaakmeester verzorgt. Via deze weg willen wij en alle lezers hem 
bedanken het tien jaar draaiende houden van deze schaakmeester. Vanaf 
heden nemen wij, Jan Langenberg en Pieter Couwen¬berg, de redactie 
waar. Dit wil niet zeggen dat Eugène er volledig mee gestopt is, hij 
blijft ons met raad en daad bijstaan en we hopen dat hij snel weer 
terugkeert op zijn redactiezetel. 
Zoals jullie bovenaan deze bladzijde zien is dit jaargang 15, nummer 6, 
reden voor een klein feestje. We hebben in dit seizoen daarom nog een 
kleine verrassing voor de lezers in petto. 
Verder willen we iedereen bedanken die kopij heeft ingestuurd zodat 
wij weer een dikke schaakmeester kunnen verzorgen. Veel plezier bij 
het lezen. 
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Estafettepartij 
 
 
 
 
 
 
We hebben er sinds kort een nieuw lid bij. Zijn naam is Fred Kreek uit 
Poppel. Hij doet meteen mee aan de interne competitie en ik had de eer 
om als eerste EGS-er de sterkte van Fred te testen. Eigenlijk was ik 
tegen Henk van Griethuijsen ingedeeld, maar om Fred meteen mee te 
laten spelen werd het een en ander omgezet. 
Ik had het idee om de partij tegen Fred in deze rubriek te publiceren, 
maar aangezien ik deze partij verloor kon dat niet doorgaan. Het blijkt 
dus geen makkelijke opgave om aan de eis van deze rubriek te voldoen. 
(Misschien had ik toch gewoon tegen Henk moeten spelen.) 
Dan maar verder zoeken. (Het aantal gewonnen partijen ligt bij mij nu 
eenmaal niet voor het opscheppen.) Uiteindelijk viel mijn oog op een, 
voor mijn doen, korte partij. Hij dateert van 27 april 1993 en was tegen 
Wil Spijkers. Ik heb wit en Wil heeft zwart. De klok staat op 9 uur. 
 
 1. d2 d4  d7 d5 
 2. Pg1 f3  Pb8 c6 
 3. c2 c4  g7 g6 
 
Hoe deze opening heet weet ik niet. Ik laat deskundig commentaar ook 
graag aan de redactie over. Ik begrijp alleen wel dat zwart wil gaan 
fianchetteren. (Wat een woord voor een loperzet.) (Dit is een 
onregelma¬tige opening, Red.) 
 
 4. c4xd5  Dd8xd5 
 5. Pb1 c3 
Aha, de dame moet weer terug, dus tempo winst voor wit. 
 
 5. ...  Dd5 h5 
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Wat gaat die nu doen? Is er gevaar ..., een dreiging ... . Ik zie niets 
bijzonders dus: 
 
 6. e2 e4  e7 e6 
 
Dus toch geen fianchetto?? Zwart blokkeert in ieder geval zijn eigen 
loper. In de verre toekomst kan misschien e5 gespeeld worden door wit. 
 
 7. Lf1 e2  Dh5 a5 
 
Wit maakt rochade mogelijk en valt indirect de zwarte dame aan. Deze 
moet weer weg, alweer een tempo. 
 
 8. O O  Lc8 d7 
 9. a2 a3  Pc6 d8 
 
Dus geen lange rochade voor zwart. Misschien had ik wel d5 moeten 
spelen, maar wat schiet ik daarmee op? 
 
10. Lc1 f4  c7 c6 (blokkeert weer de loper) 
11. b2 b4  Lf8xb4 
 
Ik denk min of meer gedwongen, want de zwarte dame is behoorlijk in 
het nauw. 
 
12. a3xb4  Da5xb4 
 
Ai, het paard wordt aangevallen. Dekken of zetten! 
 
13. Pc3 a4  b7 b6 
14. Pf3 e5 
 
Ik sta materieel en in ontwikkeling voor; dus voorwaarts!! Ten aanval. 
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14. ...  Ld7 c8 
15. Pe5 c4  Pd8 b7 
16. Pa4xb6 
 
Gratis en voor niets. En de toren is ook verloren!!! 
 
16. ...  Pg8 e7 
17. Pb6xa8 O O 
18. Ta1xa7 
 
Dit is waarschijnlijk niet de sterkste zet. Wat te denken van Tb1? 
 
18. ...  Lc8 d7 
19. Pa8 b6 
 
en zwart geeft op. 
 
Ofschoon ik, zoals eerder gemeld, moeite had om een gewonnen partij 
te vinden, kwam deze bij het naspelen toch overtuigend over. Ik houd 
het er verder maar op dat Wil een off-day had. Algemeen gesproken 
denk ik dat zwart zij dame gewoon te terug had moeten zetten en verder 
gewoon aan zij ontwikkeling had moeten werken. 
  
Wil krijgt in ieder geval de gelegenheid om aan te tonen dat hij normaal 
gesproken sterker speelt, want hij is de volgende om een gewonnen 
partij te laten zien. 
 

Ton Pastor 



 
 
Buitencompetitie 
 
 
 
 
 
 
Opnieuw, net zoals vorig 
jaar, moesten we tegen de Kentering. Vorig jaar verloren we, dit jaar 
namen we revanche. Het is wel een krappe overwinning maar dat doet 
er niets aan af. 
EGS   Kentering 4½ 3½ 
(9 januari 1994) 
 
1. Kees de Kok - Stan Huijsmans  1-0 
2. Jan Langenberg - R. Kortmans  1-0 
3. Henk v. Griethuijsen - D. v. Doorn 0-1 
4. Ad van Diem - J. Arts   ½-½ 
5. Eric Hamers - Rob Maas   ½-½ 
6. Pieter Couwenberg - J. Baten  ½-½ 
7. Peter Ansems - Albert Beekers  0-1 
8. Louis Doomernik - H. van Eyk  1-0 
 
Kees de Kok: 
Na verwisseling van zetten kwam er een Franse partij op het bord. De 
tegenstander was hier niet goed in bekend en wilde snel forceren door 
met zijn paard het centrum open te breken. Dit was te snel, want 8 
zetten later was de partij afgelopen, totaal 15 zetten. Wel gewonnen (dit 
is belangrijk voor het totale team), maar voor mijzelf was dit toch wel 
erg kort. Goed dat er maar weer een biljart aanwezig is. 
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Jan Langenberg: 
 
In deze partij kwam een ontzettend leuke variant van het schots 
te¬voorschijn. Op de veertiende zet speelde mijn tegenstander d5. Nu 
kon ik en passent slaan en tegelijkertijd schaak geven met mijn dame. Ik 
dacht op dat moment werkelijk dat ik dik gewonnen stond. Maar de 
feiten bewezen dat ik ongelijk had. Na een moeizaam middenspel, 
waarin ik wel twee pionnen kon winnen, kwam ik toch in een gewonnen 
eindspel terecht. 
 
Eric Hamers: 
Er ontbrandde een positionele strijd vanuit het koningsindisch, waarin 
aan verschillende kanten werk gerokeerd. Gezien de stand - we stonden 
een puntje voor - moest mijn tegenstander doorgaan. Kees de Kok hield 
zijn hart vast, maar ik hield het netjes remise. 
 
Pieter Couwenberg: 
Zie elders in dit blad het stukje 'Partij van de maand'. 
 
Peter Ansems: 
Tot twaalf zetten kon ik mijn tegenstander met twee vingers in mijn 
neus bijhouden in deze partij (Orthodox damegambiet). Toen ik 
vervolgens één vinger uit mijn neus had gehaald en aanstalten maakte 
om wat meer druk te gaan uitoefenen, vond mijn tegenstander het 
kennelijk nodig om zijn twee paarden op een ietwat gluiperige manier 
stevig op mijn koningsvleugel te posteren. Met een kwaliteitsoffer 
(toren tegen paard en pion) kon ik erger voorkomen. 
Toen mijn tegenstander dameruil aanbood, hetgeen in dit geval vrijwel 
gelijkstond aan remise-aanbod, besloot ik hier niet op in te gaan. Het is 
sinds kort bij EGS namelijk gebruikelijk om een remise-partij naar 
beneden af te ronden en als verlies-partij te beschouwen. (Zie verslag 
EGS   HMC in de vorige schaakmeester; van een off-day was geen 
sprake en de juiste uitslag was 7½ ½. Ik was wel de enige speler die niet 
won, maar dat gelijk te stellen aan verlies gaat mij weer te ver.) 
Mijn winstpoging mislukte, waardoor, na slechts 2 halfjes uit 4, de 
reservebank gloort. Niet onterecht overigens. 
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Louis Doomernik: 
 
Mijn tweede invalbeurt dit seizoen was wederom een volledig succes. 
Dit gaf veel voldoening omdat het deze keer een belangrijk punt was, 
gezien de nipte overwinning van 4½-3½.  
Na mijn eerste zet d4, kwam er een geweigerd Damegambiet. De man 
uit Rosmalen speelde aarzelend en weinig theoretisch, maar wel vrij 
degelijk. Ik zag kans om voortdurend de zwarte stel¬ling onder druk te 
houden. Op de 22ste zet kon ik via de half-open c-lijn definitief het 
initiatief nemen. Op de 35ste zet moest zwart een stuk prijsgeven. Twee 
zetten later capitu¬leerde hij. Tijdnood speelde inmiddels ook een 
belang¬rijke rol. Zwart had nog vijf minuten voor 12 zetten tegen 45 
minuten voor wit.  
 
De tussenstand op dit moment in de 3e klasse B is: 
1. Baronie 4   7 20½ 
2. Kentering   6 20½ 
3. EGS    5 17 
4. Vughtse Toren 2  5 16½ 
5. Stukkenjagers 5  4 16½ b 
6. Schavo 2   3 13 b 
7. Den Bosch Nrd.  2 15 
8. HMC 6   0 8 
 
Zoals je ziet is het zelfs nog mogelijk dat we promoveren of zelfs eerste 
worden. Ik weet niet zeker of de tweede plaats ook recht geeft op 
promotie. Maar als we eerste worden is het misschien wel leuk om met 
zijn allen uit te gaan eten (op eigen kosten). De volgende opponent is 
Schavo 2, en daarna volgen nog Vughtse Toren 2 en Den Bosch Noord. 
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Partij van de maand 
 
 
 
 
 
 
De partij van deze maand werd gespeeld tijdens de externe wedstrijd 
tegen de Kentering. In de wedstrijd moest Pieter Couwenberg met wit 
tegen J. Baten met zwart. 
 
 1. d2 d4  d7 d5 
 2. Pg1 f3  e7 e6 
 3. c2 c4  Pg8 f6 
 4. Pb1 c3  Lf8 e7 
 5. Dd1 c2  O O 
 6. Lc1 f4  d5xc4 
 7. e2 e4  c7 c5 
 8. d4xc5  Le7xc5 
 
Zwart kan ook zijn ontwikkeling voortzetten met 8. ..., Pc6 9. Td1, Pb4 
10. Dd1, Ld7 11. Lc4, Lc5. 
 
 9. Lf1xc4  Pb8 c6 
10. O O  a7 a6? 
 
Beter had zwart gebruik kunnen maken van het centrum door op 
centrum veld d4 een paard te planten. 10. ..., Pd4 11. Pd4:, Dd4: 12. b3 
met druk op de witte stelling. 
 
11. Ta1 d1  Dd8 e7 
 
Pd4 kan nog, beter is Db6 met druk op pion f2. 
 
12. a2 a3 
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Beter voor mij is 12. e5, Pd7 13. Pg5, g6 14. Te1 met een verzwakking 
van de zwarte koningsstelling 
 
12. ...  e6 e5 
13. Lf4 g5  Lc8 e6 
 
Zelf geef ik de voorkeur aan 13. ..., h6 of Lg4. 
 
14. Lc4xe6 f7xe6 
 
Zwart moet met de f-pion terugnemen. Na 14. ..., De6: 15. Lf6:, Df6: 
16. Pd5 staan de dame en de loper op c5 in. Met de g-pion terugnemen 
is een lelijke verzwakking van de koningsstelling. 
 
15. Dc2 c1 
 
Na 15. b4, Pd4 16. Pd4:, ed4: 17. bc5:, dc3: 18. Dc3:, Pe4: is er 
voord¬eel voor zwart. 
 
15. ...  Ta8 c8 
16. Lg5 e3 
 
Afruilen zou in het voordeel van wit zijn. 
 
16. ...  Lc5 d6 Helaas geen ruil. 
17. h2 h3  Pc6 a5 
18. Le3 g5  Pa5 b3 
19. Dc1 e3 
 
Nu dreigt 20. Pd5, ed5: 21. Db3 met voordeel voor wit. 
 
19. ...  Pb3 c5 Weer geen ruil. 
20. b2 b4 
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Even pesten. 
  
20. ...  Pc5 d7 
21. Td1 d2  Ld6 c7 
 
De dame moet weg want er dreigt Lb6 met stukwinst. 
 
22. De3 e2  h7 h6 
23. Lg5 h4 
 
Ik ruil niet vanwege de open f-lijn. Na Lf6: volgt Df6: of Tf6:. 
 
23. ...  Lc7 b8 
24. Pc3 a4  b7 b5 
25. Pa4 b2  Tf8 f7 
26. Td2 c2 
 
Om weer af te ruilen. 
 
26. ...  Tf7 f8 Tempo 
27. Tf1 c1  Pd7 b6 
28. Lh4 g3  Tc8xc2 
29. Tc1xc2 Pf6 d7 
 
30. Pb2 d3 
 
Hier dacht ik dat ik een fout maakte. 
 
30. ...  Pb6 c4 
31. Pd3 b2  Pc4xb2 
32. Tc2xb2 Tf8 c8 
33. Tb2 c2 
 
½ ½ 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
Hier is de nieuwe opgave: 

 
WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
In het vorige nummer lieten wij de volgende stelling zien: 
Wit: Kb2, Ta7, Tf5, Lg1, Pc7, pi c4, d3, f3. 
Zwart: Kb4, La4, pi b5, b6, e3, f4 en f6. 
De opgave luidde: wit begint en wint in twee zetten. 
 
Het antwoord hierop is: 1. Ta8, bc4: 2. Pa6 mat. Omdat zwart in 
zet¬dwang verkeert, kan wit een simpele zet als Ta8 uitvoeren. 
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Snelschaken 
 
 
 
 
 
 
Op 25 januari wordt de 4e en tevens laatste ronde gespeeld van het 
snelschaken met handicap. Op 15 maart wordt de 1e ronde gespeeld 
zonder handicap. Degene die nog een gooi wil doen naar het 
kampioen¬schap snelschaken met handicap zal dus in de laatste ronde 
uitzonderlijk moeten presteren, want Jan Langenberg heeft toch al een 
behoorlijke voorsprong opgebouwd. 
Nu is er wat het aantal punten betreft een lichte vertekening in de 
ranglijst, want Henk heeft 2 wedstrijden minder gespeeld. Het is wat de 
feitelijke stand betreft dus beter om naar de percentages te kijken. Dit 
geldt echter niet voor de personen met een sterretje voor hun naam. 
Deze mensen hebben niet alle ronden meegedaan en zouden qua 
percentage dus weer te hoog scoren. Deze schakers komen voor het 
kampioenschap dus ook niet meer in aanmerking. 
Dan volgt nu de stand na de 3e ronde: 
 
 1. J. Langenberg 17 22 77,27 
 2. P. Couwenberg 15½ 23 67,39 
 3. H. v. Griethuijsen 14 20 70 
 4. R. Spijkerman 12½ 22 56,82 
 5. B. v.d. Dries 11 23 47,83 
 6. W. Spijkers 10½ 20 52,5 
 7. A. v. Diem  10½ 23 45,65 
 8. P. v.d. Ende 10 22 45,45 
 9. * P. Graafmans 9½ 16 59,38 
10. * L. Doomernik 8½ 16 53,13 
11. * A. Backx 8 14 57,14 
12. * H. Renders 5½ 10 55 
13. * E. Ros  5 6 83,33 
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14. * P. Ansems 3½ 7 50 
15. * E. Hamers 3½ 8 43,75 
16. J. v. Loon  3½ 20 17,5 
17. T Pastor  3 22 13,64 
18. * J. de Brouwer 2 8 25 
18. * J. v. Minnen 2 8 25 
 
Zoals voorgesteld door de Commissie Snelschaken, worden de 
deelne¬mers op 15 maart door loting in 2 groepen ingedeeld. In beide 
groepen treffen alle deelnemers elkaar (afhankelijk van het aantal in een 
enkele of dubbele ronde). Aan de hand van de uitslagen worden op de 
laatste avond van het snelschaken (12 april) 2 nieuwe groepen 
geformeerd. De groep van spelers met het hoogste aantal punten speelt 
om het kampioen¬schap, terwijl in de 2e groep om de troostfinale wordt 
gespeeld. Ook in deze 2 groepen treffen alle spelers elkaar (wederom 
afhankelijk van het aantal in een enkele of dubbele ronde). 
Aan het eind van het seizoen hebben we dus hopelijk twee 
snelschaak¬kampioenen (alhoewel ik Jan beide titels natuurlijk ook van 
harte gun). 
 

Ton Pastor 
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Doorgeef-schaakpartij 
 
 
 
 
 
 
Wit: Henk Renders (meester) 
Zwart: Pascal Graafmans (leerling) 
 
Niks is zo mooi dan een leermeester te verslaan. Deze partij is gespeeld 
op dinsdag 28 maart 1989. 
 
 1. d2 d4  d7 d5 
 2. Pg1 f3  e7 e6 
 3. Lc1 f4  f7 f5 
 4. e2 e3  Lf8 e7 
 5. h2 h3  Pg8 f6 
 6. Pb1 d2  O O 
 7. c2 c4  c7 c6 
 8. c4 c5 
 
Dit is het bekende systeem van Henk. Als leermeester denkt hij nu: 
- Ruimtelijk overwicht op de damevleugel. 
- Wit heeft een zwakte op d6 en e5. 
- etc. 
Dus wit staat volgens hem beter. 
 
 8. ...  Pf6 e4 
 
Zwart moet actief worden op de koningsvleugel. 
 
 9. b2 b4  Le7 f6 
10. Lf1 d3  a7 a5 
11. a2 a3  Pb8 d7 
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12. O O 
 
"Zo, ik heb als eerste al mijn stukken ontwikkeld, die leerling moet nog 
veel leren." 
 
12. ...  g7 g5 Aanvallen! 
13. Lf4 h2  h7 h5 
14. Ld3xe4 
 
Het loperpaar is toch belangrijk dacht ik, wat doet Henk nu? 
 
14. ...  d5xe4 
15. Lh2 d6?! e4xf3 
16. Ld6xf8  Dd8xf8 
17. Dd1xf3 g5 g4 
 
Wat de leermeester allemaal doet weet ik niet hoor: 
- Ten eerste geeft hij zijn loperpaar af. 
- Ten tweede ruilt hij een paard en loper tegen toren en pion. 
Hier snap ik werkelijk niks van hij heeft mij toch andere dingen geleerd. 
 
18. h3xg4  h5xg4 
19. Df3 g3 
 
Penning, en lachend kijkt Henk naar mij. 
 
19. ...  Df8 g7 
20. f2 f3  a5xb4 
21. a3xb4  Ta8xa1 
22. Tf1xa1  Lf6xd4! 
23. Ta1 a8  Ld4xe3+ 
24. Kg1 f1  Le3xd2 
25. Ta8xc8+ Kg8 h7 
26. Dg3 h4+ Ld2 h6 
27. f3 f4  Dg7 a1+ 
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28. Kf1 f2  Pd7 f6 
29. Tc8 h8+ Kh7xh8 
30. Dh4xh6+ Kh8 g8 
31. Dh6 g6+ Kg8 f8 
32. Dg6 h6+ Kf8 f7 
33. Kf2 g3  Pf6 e4+ 
34. Kg3 h2 g4 g3+ 
35. Kh2 h3 Da1 h1 mat 
 
0 1 
 
Tsja Henk, dit systeem kennen we nu onderhand wel en leerlingen 
bereiden zich daar op voor. De volgende keer beter. Van een 
leermeester komt nu de volgende doorgeef-schaakpartij, succes Henk. 
 
 Pascal Graafmans 
 
(Verwar de doorgeef-schaakpartij niet met de estafettepartij, Red.) 
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Binnencompetitie 
 
 
 
 
 
 
De spanning in de kop van groep 1 is op dit moment een beetje laag. Dit 
is mede te danken aan het feit dat Eugène voorlopig niet meer zal 
deelnemen aan de interne competitie. Hij zal dan ook langzaam maar 
zeker verdrongen worden van de tweede plaats. Maar om nu al te 
zeggen dat winnaar bekend is, is nog een beetje voorbarig. Wie 
herinnert zich niet het feit dat Pascal twee jaar geleden meer dan een 
straatlengte voorstond en toch nog werd gepasseerd. Alles is dus nog 
mogelijk want de tweede ronde is weer aangebroken; iedereen mag het 
weer een opnieuw proberen. 
In groep twee is Ton Krugers losgebarsten, en zet op dit moment zijn 
beste beentje voor om niet ingehaald te worden door Wil of Pieter. 
Misschien kunnen we zijn come-back (als die er is) verwachten in het 
eerste team. 
Hieronder kun je de stand van de binnencompetitie vinden bijgewerkt 
tot en met 11 januari 1994. 
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    Punten % 
 1. J. Langenberg 1  462,2 88,5 
 2. E. Ros 1   358,0 85,0 
 3. R. Spijkerman 1  319,5 72,7 
 4. P. Graafmans 1  281,3 71,4 
 5. H.v.Griethuijsen 1  261,5 50,0 
 6. T. Krugers 2  256,3 60,0 
 7. P. Ansems 1  221,8 50,0 
 8. A Backx 1   209,0 45,5 
 9. W. Spijkers 2  206,7 42,3 
10. A. v. Diem 1  202,0 57,1 
11. P. Couwenberg 2  191,5 41,7 
12. T. Pastor  1  171,3 33,3 
13. S. Hamers 2  162,0 28,6 
14. P. v.d. Ende 2  160,7 38,9 
15. B. v.d. Dries 2  159,5 32,1 
16. E. Hamers 1  151,7 40,0 
17. F. Kreek 2   129,3 100,0 
18. J. d. Brouwer 2  97,5 13,6 
19. L. Doomernik 2  95,2 25,0 
20. E. Koolhoven 2  88,0 0,0 
21. F. v. Gool 2  56,0 0,0 
22. L. Joosten 2  46,7 0,0 
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Oudleden middag 
 
 
 
 
 
Op 28 december 1993, heeft voor de dertiende, achtereenvolgen¬de 
keer, deze jaarlijkse ontmoeting plaatsgevonden. De aanwe¬zigheid van 
tien oud-leden, mag een redelijke opkomst genoemd worden. De match 
eindigde in een gelijk spel. Deze uitslag laat zien, dat veel ex-EGS-ers 
nog aardig met de houten poppetjes overweg kunnen. Een interessant 
resultaat boekte Jos Graafmans met zijn overwinning op Serge 
Bierhui¬zen. Jos be¬wees hiermede, zich nog steeds op KNSB-niveau 
te bewegen. Jammer dat hij zich van de arena heeft afgewend; wie 
weet? Bemoedi¬gend was ook de kennismaking met een ontluikend 
talent uit de Graaf¬mans dynastie, tw René Graafmans. René kon het nu 
nog niet bolwerken tegen Eric Hamers, maar hij komt eraan. Door de 
aanwezigheid van vroegere kampioenen zoals, Lau, Jo, Fie, Rinus, Theo 
en Wil, ontstond er ook iets van de sfeer van weleer. Niet dat er nu met 
de sfeer iets mis is, maar 60-plussers hebben nu eenmaal een hang naar 
het verleden. Zo heb ik wel eens iemand ontmoet, die watertandend 
terugdacht aan zo'n rotjaar als 1935. Toen Max Euwe wereldkampioen 
werd.  
Terug naar de match. Behalve het spraakmakende succes van Jos, 
leverde ook Fie van Erck een opvallende prestatie met haar overwinning 
op de geroutineerde Henk Renders. Hiermede is nu definitief een zuiver 
wetenschappelijk bewezen, vrouwen kunnen schaken. Over de andere 
uitslagen valt niet zoveel te vertel¬len of het moet de overwinning van 
Wil Spijkers zijn, tegen de altijd sterke Lau de Leijer. Ondergetekende 
heeft tegen de legendarische ex-penningmeester Jo van Loon glad 
verloren gestaan. Een smerig valletje redde me de huid, want Jo trapte 
erin. Ik huichelde dat ik het jammer vond voor hem. Dit is zeer 
verdor¬ven. De overgebleven EGS-ers Leo, Balt, Ton, Pieter, Antoon 
en Ad hebben deze fantastische middag met serieuze oefenpartijen. 
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 Uitslagen: 
  
Serge Bierhuizen - Jos Graafmans  0-1 
Jan Langenberg - Bram Vromans  1-0 
Henk van Griethuijsen - Rick v. Loy  0-1 
Eric Hamers - René Graafmans   1-0 
Wil Spijkers - Lau de Leijer   1-0 
Piet van de Ende - Rinus de Veer   0-1 
Henk Renders - Fie van Erck   0-1 
Jo van Loon - Wil van Amelsfoort  0-1 
Louis Doomernik - Jo van Loon  1-0 
 
De uitslag van EGS en de oudleden was 5-5. 
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Jeugdcompetitie 
 
 
 
 
 
 
Ook de jeugd speelt een competitie. Ze doen dit dinsdags in het Jan van 
Besouwhuis van 7.00 tot 8.00, gecombineerd met een degelijke 
opleiding van de jeugdleiders. 
Zoals je in onderstaand overzicht kunt zien staat Alex 34,50 punten voor 
op de nummer twee. Dit betekent dat hij zeker twee keer moet verliezen 
wil hij de eerste plaats kwijtraken. Maar als je dan kijkt naar zijn 
winstpercentage (100%) dan lijkt het alsof het onmogelijk is om zijn 
zegereeks te doorbreken. 
 
    Punten % 
 1. Alex van Lanen  144,0 100,0 
 2. Jan van den Dries  109,5 70,0 
 3. Pascal Janssen  96,7 66,7 
 4. Ron van Gorp  87,3 68,9 
 5. Donat Hermans  74,5 55,6 
 6. Dirk van den Dries 55,0 45,0 
 7. Joep de Vries  51,7 92,9 
 8. Ch. v. Spaendonck  43,0 33,3 
 9. John van Dijk  39,7 31,3 
10. Vincent Fillet  26,5 16,7 
11. Frans Overkleeft  13,3 0,0 
 
Overigens is het interessant om te vermelden dat de jeugd en de 
jeugd¬leiders weer actief toernooien bezoeken. Er zijn zelfs al enkele 
goede resultaten geboekt. Wij hopen dan ook dat we hier nog wat over 
te horen krijgen. 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
01 februari 1994: 14de ronde interne competitie 
 
05 februari 1994: externe competitie 
 
08 februari 1994: 15de ronde interne competitie 
 
15 februari 1994: Geen schaken i.v.m. carnaval 
 
22 februari 1994: 16de ronde interne competitie 
Inleveren kopij voor de Schaakmeester 
 
01 maart 1994:  17de ronde interne competitie 
 
08 maart 1994:  18de ronde interne competitie 
 
15 maart 1994:  vijfde ronde snelschaken. 
 
- Wie zich niet afmeldt voor de externe competitie, moet er 
rekening mee houden dat hij opgeroepen kan worden om mee te doen! 
 
- Voor het inleveren van kopij kun je terecht bij de redactie van de 
Schaakmeester. 


