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De schaakmeester 
 
 
 
 
 
 
Jaargang 16, nummer 1, maart 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 lezers, 
 
zoals jullie zien is deze schaakmeester dunner dan de vorige uitgave. Dit 
komt mede doordat wij van de leden geen partij van de maand en 
estafettepartij krijgen aangeleverd. Ook de uitslagen van de jeugd 
ontbreken. Wij willen via deze weg nogmaals een beroep doen op 
ALLE lezers, dus ook de jeugd, om meer partijen, stukjes en columns in 
te leveren. Ook andere ideeën zijn welkom, tenslotte is de 
schaakmeester een blad uitgegeven door EGS, voor EGS. We zouden 
dolgraag zien dat iemand stukjes schrijft over de jeugd, tenslotte maken 
ook zij deel uit van de club, en de jeugdleden mogen zelf natuurlijk ook 
stukjes of tekeningen (over het schaken) inleveren. Misschien is het een 
idee om voor bepaalde rubrieken, bv buitencompetitie, iemand aan te 
stellen die deze rubriek verzorgt. Wij, van de redactie, zullen er dan 
voor zorgen dat alles zo netjes mogelijk in de schaakmeester terecht 
komt. 
Verder vragen we aandacht voor de nieuwe rubriek 'Onderweg naar mat' 
waarin verschillende aspecten van het schaakspel worden toegelicht. 
We wensen iedereen veel leesplezier. 
 

De redactie 
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EGS Algemeen 
 
 
 
 
 
 
Namens de redactie verwelkomen we vier nieuwe EGS-ers. Het zijn 
Fred Kreek, Jo van Loon, Jan van Minnen en Toon Spijkers. Op dit 
moment volgen Jan, Jo en Toon de cursus die Ad van Diem iedere 
dinsdag geeft. Ze zijn zeer enthousiast en worden op deze manier 
klaargestoomd voor het komende seizoen. Fred heeft inmiddels in de 
binnencompetitie al een paar rake klappen uitgedeeld, maar moest voor 
Peter Ansems, van de Renders-school, toch nog buigen. 
 
We herhalen hier de oproep van Wil Spijkers, omdat we die toch 
belangrijk vinden. 'Wie neemt contact op met de Heidebloemschool?' 
 
Verder verspreiden we hier het gerucht dat de Goirlese Open 
Kampioen¬schappen niet zouden doorgaan. Wie wil hier een stokje 
voor steken? 
 
Wie in deze schaakmeester de rubriek Partij van de maand zoekt, kan 
beter stoppen met zoeken. Wegens te weinig response van de leden is er 
deze keer geen partij van de maand.  
 
Ook deze maand geen jeugdrubriek in de Schaakmeester, we roepen 
daarom de jeugdleiders op om een stukje in te leveren op de dag dat de 
kopij voor de volgende schaakmeester binnen moet zijn. 
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Estafettepartij 
 
 
 
 
 
 
Deze maand is Wil Spijkers aan de beurt om zijn briljante ingevingen te 
tonen. Helaas hebben wij nog niet meer ontvangen dan het onderstaande 
diagram. Wij hopen het zettenverloop van deze partij van Wil te 
ontvan¬gen, zodat wij alsnog deze partij kunnen publiceren en iedereen 
kan genieten van het spel van Wil. 
 
 
 

 
WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
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Buitencompetitie 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 5 februari moesten we aantreden tegen het 2de team van 
Schavo. Voor beiden een belangrijk duel, aangezien wijzelf nog kans 
maakten op promotie, mits de nummers 1 en 2 een foutje zouden 
maken, en Schavo moest vechten om niet te degraderen. 
Aan het eind van de middag was de stand 3½ - 3½, er was één 
afgebro¬ken partij. Dit was de partij van Henk. In een stelling waarin 
beide nog een dame, toren, loper en pionnen hadden, Henk 1 meer, was 
de kans groot dat het toch remise zou worden. De tegenstander van 
Henk gaf voortdurend schaak en had de hoop op remise nog niet 
opgegeven, totdat hij echter te gretig werd en een pionnetje meepakte. 
Dit was fataal, uitslag 0 - 1. 
 
Uitslag: 
G. Duwêl - Eugene Ros   ½ - ½ 
J. Douwes - Kees de Kok   ½ - ½ 
A. Deliën - Jan Langenberg   ½ - ½ 
A. van Moorsel - Henk v. Griethuijsen 0 - 1 
J. Weijters - Pieter Couwenberg  1 - 0 
J. van den Dries - Erik Hamers  0 - 1 
N. Veltman - Louis Doomernik  1 - 0 
K. Bruinsma - Peter Ansems   0 - 1 
 
Eindstand 3½ - 4½ 
 
Dan volgt hier het commentaar van sommige spelers over hun eigen 
partij. 
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Eugene Ros: 
  
Spanjaard. Zonder voordeel uit de opening. Op de 18de zet werd ik 
verrast door een torenzet waarmee wit dreigde - via een combinatie - 
een pion te winnen. Lastige verdediging, 't ging nèt. Eindspel toren + 
paard tegen toren + paard met allebei een handvol pionnen bleef over. 
Door actief spel kon ik dat remise houden. 
 
Kees de Kok: 
In een Dame-Indisch in de voorhand kwam wit beter te staan. Goed 
verdedigend tegenspel was voldoende voor zwart om remise te 
behouden. 
 
Jan Langenberg: 
Deze partij heeft al breed uitgemeten in het Goirles Belang gestaan. 
Voor de liefhebbers volgen hier dan toch nog enkele hoogtepunten. De 
opening die gespeeld werd, was de Pirc. Na deze beginfase stond ik 
redelijk tot zeer goed. Op de 22ste zet miste ik een winstvoortzetting. 
Op de 35ste zet deed ik zo'n slordige zet dat ik plotsklaps verloren stond 
(het was nog wel moeilijk voor zwart, maar toch). Tot mijn verbazing, 
maakte zwart toen remise door drie maal dezelfde stelling op het bord te 
laten verschijnen. 
 
Erik Hamers: 
Vanuit een Konings-Indiër kreeg ik na wat passieve zetten van m'n 
tegenstander initiatief en aanval. Na weer wat passieve 
verdedigingszet¬ten moest hij z'n dame voor een toren + stuk inleveren. 
De rest was techniek. 
 
Peter Ansems: 
Nadat wit in de doorschuifvariant van het Frans op de 6de zet een, mij 
eerder vertoond, valletje trachtte op te zetten, kon ik de partij al snel 
naar mijn hand zetten. Er sneuvelde al spoedig een witte pion, enkele 
zetten later gevolgd door de tweede. De witspeler zat bovendien 
opgeza¬deld met een triple-b-pion, waarna het voor mij slechts een zaak 
was om de partij kalmpjes tot winst te voeren, hetgeen lukte. 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
18 maart aanstaande vind de prijsuitreiking plaats van de Tilburgse 
districtskampioenschappen 1993-94. Tevens zal op deze avond de 
schoonheidsprijs worden uitgereikt voor de meest briljante partij van dit 
toernooi. De verwachting is dat deze prijs zal worden toegekend aan 
Nicolaas Veltman (een welbekend persoon bij Henk Renders) omdat 
deze in de partij tegen Toon Mentink de klok stilzette en mat in 10 
aankondigde. 
De nieuwe opgave staat in het volgende diagram weergegeven. 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
Elders in dit nummer vind je het antwoord op dit diagram. 
 
De oplossing van de vorige opgave is een mat in drie: 
1. De6:+, fe6: 2. Pb6+, ab6: 3. Le6:‡ 
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Onderweg naar mat 
 
 
 
 
 
 
In deze nieuwe rubriek willen we proberen om allerlei verschillende 
facetten van het schaakspel te laten zien. Deze kunnen zijn: opening, 
middenspel en eindspel; valletjes; partijen; blunders; kortom: alles wat 
met het schaken te maken heeft. 
 
Siciliaans Middengambiet 
 
Deze opening is er één uit de oude doos. Het is gewoon een antieke 
opening die momenteel geen enkele belangstelling kent. Wellicht 
onte¬recht, wellicht ook niet, maar in het laatste geval is het in ieder 
geval een inspiratie voor de lezers óók in het schaakverleden te duiken, 
en iets goeds te vinden ... 
De frivole zettenreeks 1. e4, c5 2. d4, cd4:, 3. Dd4:, Pc6 4. De3 
(Sicili¬aans middengambiet) werd rond de eeuwwisseling serieus 
geanalyseerd door Simon Alapin. Zijn analyses en partijen tonen 
ondubbelzinnig de speelbaarheid van 3. Dd4:!? aan. Ruim 20 jaar later 
greep Jacques Mieses meermaals terug op Alapin's gedachtengoed. In 
zijn boekje ' Die Schachlotse' beval hij het aan als een eenvoudige en 
makkelijke variant om het Siciliaans te bestrijden. 
 
Enige varianten: 
a. 4. ..., g6 5. Ld2!? (ook mogelijk is 5. Pc3 zoals in de 
voor¬beeldpartij), Lg7 6. Lc3, Pf6 7. Lc4, O-O 8. Pe2. Met gelijk-
waardige kansen; deze variant van Alapin werd overgenomen in 
Collijn's Lärabock (1921), het standaardwerk waar o.a. Rubinstein de 
openingen bewerkte. 
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b. 4. ..., e6 5. c4 (5. c3!? Mieses), g6?! 6. f4 (6. a3, Lg7 7. f4 
Thalheim & Alapin - Landau & Pinner, Berlijn 1898), Lg7 7. Pf3, Pb4? 
8. Db3 met voordeel aldus Alapin, die ook wijst op de alternatieve 
strategie 6. Ld2!? met de bedoeling Lc3. 
c. 4. ..., Pf6 (krijgt een uitroepteken van Tarrasch) 5. c4!? (Mieses 
en Alapin bieden beiden 5. c3, d5 6. ed5:, Pd5: 7. Dg3 aan, hetgeen tot 
een solide stelling voert), e6 6. Pc3 (minder goed is 6. g3?!, Le7 7. Pc3, 
d5! zoals Mieses - Tarrasch, Berlijn 1920), Le7 7. Le2, d5 (7. ..., O-O 8. 
e5) 8. ed5:, ed5: (8. ..., Pb4 9. Dd2 benevens a3) 9. cd5:, Pd5: 10. Pd5:, 
Dd5: 11. Lf3 en Alapin concludeert in 'Kagan's neueste 
Schachnachrichten' dat de kansen gelijk zijn. 
 
De geldigheid van bovengenoemde varianten is ook bij nadere analyse 
zeer waarschijnlijk. De vraag blijft of 3. Dd4:!? ambitieus genoeg is om 
de Siciliaan met kracht te bestrijden. Voorlopig is het een eenvoudig 
alternatief voor hen die de enorme verwikkelingen in de diverse 
hoofdva¬rianten willen ontlopen. 
 
En dat dan ook goede spelers kunnen struikelen toont de voorbeeldpartij 
aan: 
Mieses - Bogoljubov, Göteborg 1920 
1. e4, c5 2. d4, cd4: 3. Dd4:!?, Pc6 4. De3, g6 5. Pc3, Lg7 6. Le2, d6 (6. 
..., Pf6 7. e5) 7. Ld2, Pf6 8. Pd5, Pd5: 9. ed5: (Met gelijk spel), Pd4 10. 
Ld1 (10. Ld3, Pf5 11. Lf5:, Lf5: 12. c3 met gelijk spel), Dc7 11. c3, Pf5 
12. Dd3, O-O? (Beter is 12. ..., e5) 13. g3! (Nu gaat het zwarte paard 
verloren), Ph6 14. Dh3, Dc4 15. Lh6 
1 - 0 
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Snelschaken 
 
 
 
 
 
 
De competitie 'snelschaken met handicap' is nu afgelopen. Enerzijds 
blijkt dat de handicaps inderdaad van invloed kunnen zijn. Jan 
Langen¬berg verloor bijv. op de laatste avond toch enkele partijen 
alleen op tijd. Anderzijds moet ik constateren dat de einduitslag toch 
eigenlijk de sterkte van de spelers best goed weergeeft. 
 
4 avonden  punt. ges. % 
 
1. J. Langenberg 22 30 73.33 
2. H. v. Griethuijsen 20½ 28 73.27 
3. P. Couwenberg 19 31 61.29 
4. W. Spijkers  13½ 28 48.21 
5. P. v.d. Ende  12 30 40 
6. T. Pastor  9 30 30 
7. J. v. Loon  5½ 28 19.64 
 
3 avonden  punt. ges. % 
 
8. A. Backx  12½ 22 56.82 
8. R. Spijkerman 12½ 22 56.82 
10. B. v.d. Dries 11 23 47.83 
11. A. v. Diem 10½ 23 45.65 
 
2 avonden  punt. ges. % 
 
12. P. Graafmans 9½ 16 59.38 
13. L. Doomernik 8½ 16 53.13 
14. J. d. Brouwer 4½ 16 28.13 
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1 avond  punt. ges. % 
 
15. E. Ros  5 6 83.33 
16. F. Kreek  5 8 62.5 
17. H. Renders 5½ 10 52 
18. P. Ansems  3½ 7 50 
19. E. Hamers  3½ 8 43.75 
20. J. v. Minnen 2 8 25 
 
Jan, van harte gefeliciteerd. 
 
Opkomst 
 
Wat mij verder opvalt is, dat in totaal maar 7 spelers de moed op 
konden brengen om alle vier de avonden aanwezig te zijn. Persoonlijk 
vind ik dat nogal mager. Ik ben benieuwd naar de opkomst voor de 
wedstrijden zonder handicap. 
 

Ton Pastor  
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Kerstkalkoenentoernooi 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar weer geen kalkoen op eerste kerstdag. Het is alweer zo'n vijf 
jaar geleden dat ik mij met mijn (toentertijd) clubgenoten van de 
Vughtse Toren begaf naar het u allen bekende kerstkalkoenentoernooi te 
Dongen. Gedurende die dag werden mijn kansen steeds groter om een 
kalkoen in de wacht te slepen, echter in de laatste partij ging het mis, 
mijn tegenstander, waarin ik toentertijd mijn meester moest erkennen, 
was mij voor en ik moest genoegen nemen met een kerstkrans. 
Vijf jaar later, om precies te zijn op 18 december 1993, zou ik een 
nieuwe poging wagen. Gesterkt met de gedachte dat mijn spelniveau 
toch wel eens verbeterd zou kunnen zijn in vijf jaren, gaf ik mij zelf een 
goede kans om eens een vette kalkoen te winnen. Helaas, de eerste partij 
ging het al mis. In Ton van Kuijk moest ik mijn meester erkennen (een 
paar jaar geleden had Ton van Kuijk in een extern duel mij reeds 
duidelijk gemaakt hoe je de Hollandse verdediging niet moet spelen). 
Aan het wakker worden kon het zeker niet liggen, als je bedenkt dat ik 
voor aanvang van de eerste partij al 20 uur wakker was. (De nachtelijke 
uren had ik doorgebracht met een paar TV-programma's van de 
vrijdag¬avond en enkele pikante afleveringen van 'de familie Flodder'.) 
Doch de eerste partij was een vals voorteken, ik herstelde me en won de 
volgende vier partijen. 
Dat een nacht wakker blijven best verkwikkend kan zijn, bewijst de 
volgende miniatuurpartij waarin ik de witte stukken hanteer. Hieronder 
volgt de derde ronde waarbij ik ben vergeten te vertellen dat het 
speel¬tempo 30 min. p.p.p.p. is. 
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1. e2-e4 c7-c5 
2. Pg1-f3 Pb8-c6 
3. d2-d4 c5xd4 
4. Pf3xd4 g7-g6 
  
5. Pb1-c3 Lf8-g7 
6. Lc1-e3 Pg8-f6 
7. f2-f3 Dd8-b6?! 
8. Pd4-f5! Db6xb2 
9. Pc3-a4 Db2-a3 
10. Pf5xg7+ Ke8-f8 
11. c2-c3!! Kf8xg7?? 
12. Le3-c5 
 
En de zwarte dame wordt meedogenloos ingesloten. 
 

Rick van Loy 
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Binnencompetitie 
 
 
 
 
 
 
De stand in de binnencompetitie bijgewerkt tot en met 22 Februari ziet 
er als volgt uit: 
 
   Punten % 
1. J Langenberg 508 83 
2. R. Spijkerman 377 73 
3. E. Ros  369 85 
4. H. v. Griethuijsen 335 58 
5. T. Krugers 2 305 58 
6. P. Graafmans 301 71 
7. P. Ansems  277 54 
8. P. Couwenberg 2 269 46 
9. A. Backx  233 43 
10. F. Kreek 2  216 100 
11. W. Spijkers 2 212 34 
12. T. Pastor  208 33 
13. B. v.d. Dries 2 194 32 
14. A. v. Diem 191 57 
15. P. v.d. Ende 2 184 40 
16. S. Hamers 2 175 25 
17. E. Hamers  134 40 
18. J. d. Brouwer 2 95 11 
19. L. Doomernik 2 92 21 
20. L. Joosten 2 70 100 
22 F. v. Gool 2 51 0 
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Wat in de vorige Schaakmeester voorspeld is, is gebeurt. Jan 
Langenberg maakte een slippertje in zijn partij tegen Pieter 
Couwenberg. Op de 7de zet maakte hij met zwart een blunder door een 
paard ongedekt op h5 te laten staan. Pieter, ook geen kleintje, liet er 
geen gras over groeien en mepte meteen een paard van het bord, 1 - 0. 
Hierdoor is Rupert Spijker¬man weer een beetje dichter bij de nummer 
1 komen staan. We zien allemaal uit naar de avond waarop hij tegen Jan 
zal moeten aantreden. 
In groep twee blijft het spannend. Was het in de vorige schaakmeester 
Wil die de eindsprint richting Ton Krugers had ingezet, nu is dat Pieter. 
Ton is er wat dat betreft een beetje op achteruit gegaan omdat zijn 
voorsprong op Pieter nog maar 36 punten bedraagt. Het is mogelijk om 
zo'n voorsprong in 1 à 2 partijen kwijt te raken. Verder is het ook wel 
duidelijk dat Fred Kreek nog een woordje wil meepraten op het 
erepodi¬um. Vanuit het niets is hij opgerukt naar een derde plaats in de 
tweede groep. Wat het allemaal zal worden weten we niet, maar 
spannend wordt het in ieder geval! 
 
Nieuwsflits! 
 
 
Afgelopen zaterdag 5 maart speelde Jan Langenberg in de externe 
competi¬tie met zwart tegen Stef van Dielen (verslag van deze 
wedstrijd in de volgende schaakmeester). Na de ope¬ning speelde Stef 
op de 11de zet f4??, zie diagram. Dit leidde meteen tot mat in twee, kijk 
zelf maar. 
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Oudleden middag (op herhaling) 
 
 
 
 
 
 
In de vorige schaakmeester verscheen dit stukje met een aantal fouten. 
Om het nu goed te maken is hier, op verzoek, de correcte versie. 
 
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 
ge¬noemd 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 over¬winning op Serge Bierhuizen. Jos be¬wees hiermede, zich 
nog steeds op KNSB-niveau te bewegen. Jammer dat hij zich van de 
arena heeft afgewend; doch wie weet? Bemoedigend was ook de 
kennismaking met een ontluikend talent uit de Graafmans dynastie, tw 
René Graafmans. René kon het nu nog niet bolwerken tegen Eric 
Hamers, maar hij komt eraan. 
Door de aanwezigheid van vroegere kompanen 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 en zuiver 
wetenschappelijk bewezen dat 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.  
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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 doorgebracht met het spelen van serieuze 
oefenpartijen. 
 
 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 
Arnold Backx - Theo Zaal   1-0 
 
De uitslag van EGS en de oudleden was 5-5. 
 

Louis Doomernik 
 
 
 
 
 
 
 
De oplossing van de opgave in deze schaakmeester is: 1. Pe7:+, Le7: 2. Lh7:+, Kh8 3. 
Le4+, Kg8. Nu moeten beide torens worden geofferd, daarom moest Lh7 met aftrek 
naar e4 (om Th1 af te schermen van Da8) en een keer d3 (om Kd1 af te schermen). 4. 
Th8+, Kh8: 5. Th2+, Kg8 6. Lh7+, Kh8 7. Ld3+, Kg8 8. Th8+, Kh8 9. Dh2+, Kg8 10. 
Dh7‡. 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
De agenda voor de komende weken, tot en met ons eigen EGS Grand-
Prix toernooi, ziet er als volgt uit: 
 
 15 maart 1e ronde snelschaken oude stijl 
 
 22 maart 19e ronde interne competitie 
  
 26 maart externe competitie tegen Den Bosch Noord 
  
 29 maart 20e ronde interne competitie 
  inleveren kopij 
  
 5 april 21e ronde interne competitie 
  
 8 april 1e ronde GOK?????? 
  
 12 april finale snelschaken oude stijl 
  
 19 april 22e ronde interne competitie 
  inleveren kopij 
  
 26 april 23e ronde interne competitie 
  
 3 mei officiële afsluiting van het seizoen 
  
 14 mei EGS Grand-Prix toernooi 
 
Kopij kan ingeleverd worden bij de redactie van de Schaakmeester. 


