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Jaargang 16  nummer 3  september 1994 
 
De schaakmeester 
 
 
 
 
 
 
 
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, tel. (013) 344879, 
S. Bierhuizen, jeugdleider, tel. (040) 129157, 
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: S. Bierhuizen, tel. (040) 129157. 
 
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 ... 
 
 
 
 
 
 
 
De vakantie is voorbij en het schaakseizoen is weer begonnen. De 
redactie wil alle schakers die het afgelopen seizoen hebben meegewerkt 
aan het volschrijven van de Schaakmeester bedanken. We weten zeker 
dat de Schaakmeester dit seizoen dik gevuld zal blijven. 
Naar aanleiding van het programma 'Lieve Martine, ...' heeft Henk 
Renders al laten doorschemeren dat hij een nieuwe rubriek wil beginnen 
genaamd 'Lieve Henk, ...'. Hierin zal hij vragen beantwoorden waarmee 
veel huidige schakers worstelen. Mensen die dezelfde ambitie hebben of 
op de columns van Henk willen reageren krijgen 100% medewerking 
van de redactie. 
We vinden het heel fijn als kopij op diskette (3,5") kan worden 
ingeleverd. Hierdoor wordt het verwerkingsproces sneller, makkelijker 
en milieuvriendelijker. Natuurlijk blijft kopij op papier nog steeds 
welkom. 
 
In deze schaakmeester blikken we terug op een geweldig seizoen '93/'94 
met het eerste EGS toernooi, de eerste bekerwedstrijd, Snelschaken, een 
interne en externe competitie, en een niet te vergeten geweldig optreden 
van Ad en Erik in het LOG programma 'Buurten'. 
 
Wij wensen iedereen een fantastisch seizoen toe en veel schaak- en 
leesplezier. 
 

Pieter en Jan. 
 
Leus: Zonder kopij ligt de schaakmeester er dunnetjes bij. 
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Terugblik 
 
 
 
 
 
 
 
Een terugblik op het vorige seizoen, waarin we meer georganiseerd en 
activiteiten ontwikkeld hebben dan in de jaren daarvoor. Het lijkt ons 
best interessant om al deze dingen, voornamelijk de grote evenementen, 
eens op een rijtje te zetten. 
 
Allereerst, en hoofdmoot van het seizoen, is er natuurlijk de 
binnencompetitie. Winnaar van deze competitie werd Jan Langenberg. 
Het was jammer dat Eugène Ros halverwege de competitie de strijd 
staakte waardoor de spanning in de top terugliep naar een nulpunt. De 
winnaar van groep 2 van de binnencompetitie werd Pieter Couwenberg. 
Het valt ons nu op dat zij de redacteuren van de Schaakmeester zijn. 
Na afloop van de binnencompetitie werd de zomercompetitie 
georganiseerd. Deze werd gewonnen door Henk van Griethuijsen. 
Voor het eerst is er een bekerwedstrijd georganiseerd. Deze wedstrijd 
werkt volgens een afvalsysteem. In de eerste ronde doen alle leden van 
EGS en eventueel enkele buitenstaanders mee, in de laatste ronde 
strijden slechts twee personen nog om de beker. Deze keer ging de 
finale tussen Henk van Griethuijsen en Jan Langenberg. Winnaar werd 
Jan Langenberg. 
Ook werd er aan Snelschaken gedaan, en wel in twee varianten: 
handicap en normaal. Beide toernooien werden door Jan Langenberg 
gewonnen. Nu blijkt dat voorlopig het laatste handicap toernooi is 
gehouden. Dit seizoen komt EGS met een nieuwtje: de thema-avond. De 
bedoeling van de thema-avond is dat aan het begin van een schaakavond 
iemand een bepaalde opening uitlegt. Na afloop worden dan rapid 
partijen gespeeld.  
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Echter, er wordt niet gespeeld vanuit de beginstelling, maar vanuit een 
stelling die voortkomt uit de vantevoren besproken opening. Interessant. 
Gegadigden die een opening willen behandelen zijn op dit moment al: 
Erik Hamers, Pascal Graafmans, Rick van Loy, en Rupert Spijkerman. 
  
Dit jaar werd ook het EGS toernooi gehouden. Het was de eerste keer 
sinds lange tijd, en er waren misschien ook wat opstartproblemen, maar 
voor de rest kunnen we wel stellen dat het een daverend succes was. 
Winnaar van het toernooi is Johan van Mil. Hij heeft de wisselbeker 
mee naar huis genomen en hoopt deze volgend jaar te kunnen 
verdedigen. Opvallend goed was het spel van onze eigen Serge 
Bierhuizen, na een goed gespeelde partij tegen Johan eindigde hij als 
tweede in de hoofdgroep. 
Tussen neus en lippen door werd ook nog de GOK georganiseerd. Voor 
de nieuwkomers onder ons: de GOK staat voor het Goirles Open schaak 
Kampioenschap, waar iedereen aan kan meedoen. Dit jaar werd de 
GOK gewonnen door Henk van Griethuijsen. Mogelijk komt er van dit 
toernooi nog een boekje uit (gemaakt door Rick van Loy en Jan 
Langenberg). Voor de volledigheid staat de eindstand elders in deze 
Schaakmeester vermeld. 
 
Zoals je ziet timmert EGS aardig aan de weg en dat belooft wat voor het 
komende seizoen. We hebben zelfs voor het eerst in de geschiedenis een 
partij gewonnen op het kruikenmarkttoernooi, en spelen op het ogenblik 
in de tweede klasse NBSB. Bovendien hebben we een uur zendtijd 
gewonnen bij de LOG dankzij het formidabele optreden van Ad en Erik. 
Dat wil toch wel wat zeggen. Nee, als je het ons vraagt, leeft EGS als 
nooit tevoren. 
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Estafettepartij 
 
 
 
 
 
 
 
De vorige estafettepartij was die tussen Erik Hamers en Peter Ansems. 
Deze partij werd gewonnen door Erik. Nu is Peter aan de beurt om een 
gewonnen partij in te sturen. Deze partij moet gespeeld zijn tegen 
iemand die nu lid is van EGS. We wachten met spanning af wat het 
verloop van deze partij zal zijn. 
 
Omdat er nu geen estafettepartij beschikbaar is, moeten we het doen met 
een partij tussen twee dikke belgische vrinden, genaamd Witteke en 
Zwartske. Als eerste werd deze partij vermeld in "De Molse Schakel". 
De partij begint rustig, maar kent toch een verrassend einde. 
 
1. Witteke "Goedemorgen ..." 
 
Deze openingszet komt als een verrassing. Doorgaans begint Witteke 
met "Hallo", waarna Zwartske met "Ook hallo" goed spel behoudt. 
 
Zwartske "Ook goedemorgen." 
2. Witteke "Hoe gaat het? ..." 
Zwartske "Uitstekend." 
 
Witteke stuurt kennelijk aan op de löter-variant, waarvan hij een kenner 
is. Zwartske ontwijkt het gevecht niet. 
 
3. Witteke "Mooi zo. ..." 
Zwartske "Ja, ja." 
 
4. Witteke "Wat een weer zeg. ..." 
Zwartske "Zeg, hoe gaat het met je vrouw?" 
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Een scherpe voortzetting, die van alles kan brengen. Bekend is de 
variant 5. "Uitstekend", "Nou had ik toch gehoord ..." 6. "Allemaal 
onzin", "Zo, zo" waarna wit met 7. "Hoe is het eigenlijk met jouw 
vrouw?" scherp in de aanval komt. 
 
5. Witteke "Nou, 't is te zeggen ..." 
Zwartske "Ik heb van allerlei gehoord ..." 
 
Voor deze zet gebruikte Witteke veel tijd. Een bijster sterke zet lijkt het 
me niet en Zwartske gaat dan ook onmiddellijk door. 
 
6. Witteke "Wat heb je gehoord? ..." 
Zwartske "Dat zal je zelf wel het beste weten." 
 
Zwart kan niet spelen 6. ..., "Klaas zei me het volgende", want dan volgt 
7. "Klaas is een leugenaar", "Waarom is Klaas een leugenaar?" en de 
aanval is vastgelopen. 
 
7. Witteke "Ha, ha! ..." 
Zwartske "Nou, draai er maar niet omheen." 
 
Wit probeerde het met een grapje, maar daar hoeft hij bij Zwartske in 
deze vorm niet mee aan te komen. 
 
8. Witteke "Bedoel je soms ..." 
Zwartske "Ja, je weet wel." 
 
Het wordt benauwd voor Witteke. Met deze laatste krachtzet van 
Zwartske kan hij niet meer terug. Het voor de hand liggende 9. "Ik weet 
van niks" faalt op 9. ..., "Kom nou!". 
 
9. Witteke "Om je de waarheid te zeggen, ..." 
Zwartske "Je vrouw zoent goed!" 
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Hier overschat Zwartske zijn stelling en forceert te veel. Witteke maakt 
van deze kans gebruik. 
 
10. Witteke "Zij zoent niet goed!? ..." 
Zwartske "Hoe weet jij dat??" 
 
Een prachtzet van wit waar zwart geen raad mee weet. 
 
11. Witteke "Mijn vrouw en ik vertellen elkaar alles. ..." 
Zwartske "Oh." 
12. Witteke "Trouwens, jij bent helemaal niet veel waard. ..." 
Zwartske "Zeur niet." 
13. Witteke "Weet je hoe ik dat weet? ..." 
Zwartske "Hoe dan?" 
 
Het enige. Na 13. ..., "Dat interesseert me niet" volgt 14. "Dan mis je 
een heleboel." en dameverlies dreigt. 
 
14. Witteke "Van je vrouw. ..." 
Zwartske geeft op. 
 
Na 14. ..., "Dat lieg je" komt 15. "Zo, denk je dat? met een gevaarlijke 
vrijpion voor wit. Als zwart speelt 14. ..., "Wanneer heeft ze je dat 
vertelt?" antwoord wit met 15. "In bed!" en mat is onvermijdelijk. 
 
Een prachtige partij! 
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Goirles Open schaak Kampioenschap 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar werd voor de zesde achtereenvolgende keer de GOK gehouden. 
Het op gang zetten van deze editie moest allemaal snel gebeuren omdat 
we op dat moment ook met de organisatie van EGS toernooi bezig 
waren. Toch lukte het nog om uiteindelijk met 12 man aan het toernooi 
te kunnen beginnen. Van deze 12 waren er 7 lid van EGS. De bedoeling 
is om volgende keer wat vroeger met de publiciteit rond dit evenement 
te beginnen. Het hoort er toch gewoon bij! 
Na enkele ronden gespeeld te hebben, begon het er al op te lijken dat de 
kampioen van vorig jaar, Henk van Griethuijsen, dit jaar opnieuw de 
beker mee naar huis moest slepen. Hoewel hij in het begin een paar 
slippertjes maakte, herstelde hij zich in de tweede helft van het toernooi 
uitstekend. Verder valt de goede klassering van Donat Hermans op. Met 
4 punten en een zesde plaats voert hij toch de subtop van het toernooi 
aan. Hoewel eindigend als hekkesluiter, viel Sjef Horsten toch in de 
prijzen. Tijdens het toernooi was hij namelijk opa geworden, en welke 
prijs is nou groter dan een nieuw mensje. 
 
 1. Henk v Griethuijsen  8½ 
 2. Jan Douwes   8 
  Jan Langenberg  8 
 4. Rick van Loy   7½ 
 5. Carel van Alphen  7 
 6. Donat Hermans  4 
 7. Jeroen van Gool  3½ 
  Erik Hamers   3½ 
 9. Alex van Lanen  3 
  Balt van den Dries  3 
 11. Ron van Gorp   2 
  Sjef Horsten   2 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
Allereerst de oplossing van de vorige opgave: 
De sleutelzet is Ta4. Welke zet zwart nu ook doet, er volgt altijd een 
mat in twee. 
 
Dan nu de nieuwe opgave: 
 

 
WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
 
Zwart geeft in enkele zetten mat. 
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Externe competitie '94/'95 
 
 
 
 
 
 
Om iedereen op de hoogte te stellen van wat het afgelopen seizoen 
gepresteerd is door het eerste team van EGS volgt hier de eindstand van 
de externe competitie van de derde klasse NBSB: 
 
1. Baronie 4   13 37½ (Kampioen) 
2. EGS 11   32½ (Promoveert) 
3. Kentering   10 32 
4. Stukkenjagers 5  7 30 
5. Schavo 2   6 27½ 
6. Vughtse Toren 2  5 26 
7. Den Bosch Noord  4 25½ (Degradeert) 
8. HMC 6   0 13 (Degradeert) 
 
Het gevolg hiervan is dat we weer voor tenminste een jaar in de tweede 
klasse mogen acteren. Maar genoeg over het afgelopen seizoen, het is 
tijd om wat over dit seizoen te vertellen. 
Het is mij een genoegen dat we weer met 2 teams kunnen spelen. Ik wil 
de 2 teams zoveel mogelijk met vaste spelers bezetten. Ik kom tot de 
volgende opstellingen: 
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1e team 
 

2e team 
 
Jan Langenberg 

 
Peter Ansems 

 
Eugène Ros 

 
Fred Kreek 

 
Pascal Graafmans 

 
Louis Doomernik 

 
Kees de Kok 

 
Arnold Backx 

 
Ad van Diem 

 
Balt van den Dries 

 
Henk van Griethuijsen 

 
Ton Pastor 

 
Pieter Couwenberg 

 
Mark van Gestel 

 
Erik Hamers 

 
RESERVE-SPELER 

 
Omdat sommige spelers niet altijd kunnen spelen, wil ik de vaste spelers 
vragen om mij zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen bij 
verhindering! Ik kan dan tijdig voor vervanging zorgen. De reserves 
zijn: 
 
Henk Renders, Wil Spijkers, Rupert Spijkerman, Ton Krugers, Leo 
Joosten, Jo van Loon, Toon Spijkers, Donat Hermans, Jan de Brouwer. 
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Dan volgt hier nog een overzicht van de externe wedstrijden die 
gespeeld moeten worden. 
 

 
Datum 

 
Plaats 

 
1e team 

 
2e team 

 
8 oktober 1994 

 
thuis 

 
Schavo 

 
Baronie 7 

 
12 november 
1994 

 
uit 

 
Vrije pion 

 
geen 
tegenstander 

 
3 december 
1994 

 
uit 

 
Oisterwijk 

 
Stukkenjagers 
8 

 
7 januari 1995 

 
thuis 

 
Stukkenjagers 
5 

 
Waalwijk 3 

 
4 februari 

 
uit 

 
Woldstad 3 

 
Wolstad 5 

 
4 maart 1995 

 
thuis 

 
Vughtse Toren 

 
Wasbord 

 
1 april 1995 

 
uit 

 
D4 2 

 
D4 4 

 
22 april 1995 

 
? 

 
beslissingweds
trijd 

 
beslissingweds
trijd 

 
 
Een succesvolle externe competitie toegewenst. 
 

Erik Hamers 
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Binnencompetitie 
 
 
 
 
 
 
Omdat het nieuwe seizoen net begonnen is, valt er nog niet veel te 
vertellen over de stand van de binnencompetitie. Daarom is het leuk om 
nu nog even de aandacht te vestigen op de eindstand van de binnen- en 
zomercompetitie van het afgelopen seizoen. 
 
 1. J Langenberg   740 
 2. H van Griethuijsen  487 
 3. R Spijkerman   461 
 4. P Ansems   407 
 5. E Ros    373 
 6. P Couwenberg 2  359 
 7. T Krugers 2   347 
 8. A Backx   346 
 9. W Spijkers 2   310 
 10. P Graafmans   291 
 11. F Kreek 2   285 
 12. E Hamers   285 
 13. B van den Dries 2  269 
 14. T Pastor   255 
 15. P van de Ende 2  224 
 16. A van Diem   183 
 17. S Hamers 2   177 
 18. L Joosten 2   144 
 19. F van Gool 2   136 
 20. J de Brouwer 2  113 
 21. L Doomernik 2  91 
 22. E Koolhoven 2  76 
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Jan Langenberg werd met een ruim verschil van 253 punten  winnaar 
van de binnencompetitie. Waarschijnlijk wordt het dit seizoen 
spannender met de terugkeer van Rick van Loy en Pascal Graafmans 
(speelde vorig seizoen slechts 9 partijen). Tweede werd Henk van 
Griethuijsen. Verder vallen de goede prestaties van Rupert Spijkerman 
en Peter Ansems op te merken. Misschien hebben ze een plaatsje in het 
eerste team verdiend. 
Winnaar van groep 2 werd Pieter Couwenberg, kort gevolgd door Ton 
Krugers en Arnold Backx. In deze groep is de stijgende lijn van Balt 
van den Dries opmerkelijk. Vorig seizoen nog eindigend onderaan, dit 
jaar vinden we hem terug in de middenmoot. 
 
Na afloop van de binnencompetitie waren er nog steeds spelers die er 
nog geen genoeg van hadden. Zij besloten om de zomercompetitie te 
organiseren. De eindstand van deze competitie ziet er als volgt uit; 
hierbij mag wel gezegd worden dat een aantal mensen slechts enkele 
partijen speelden: 
 
 1. H van Griethuijsen  100 
 2. M van Gestel   66 
 3. P Couwenberg  61 
 4. B van den Dries  51 
 5. J van Loon   46 
 6. R Spijkerman   46 
 7. F Kreek   45 
 8. T Krugers   38 
 9. A van Diem   37 
 10. R van Loy   25 
 11. J van de Minne  23 
 12. T Pastor   18 
 13. W Spijkers   8 
 
Winnaar werd Henk van Griethuijsen, gevolgd door nieuwkomer Mark 
van Gestel. Dat belooft wat voor de toekomst. 
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Jeugdcompetitie 
 
 
 
 
 
 
Het afgelopen seizoen bleef het spannend op de dinsdagavonden in het 
Jan van Besouwhuis. Naast de les die er gegeven wordt door Balt, Erik, 
en Serge speelt de jeugd een competitie waarbij af en toe zo'n 
spannende stellingen ontstaan op het bord dat de stukken in het rond 
vliegen. Spannend tot het einde toe bleef de strijd om de tweede plaats 
waarin Ron net aan het langste eindje trok. Verder kunnen we zien dat 
vergeleken met de stand in de vorige Schaakmeester Jan een kleine 
duikeling heeft gemaakt naar de vijfde plaats. 
 
 1. Alex van Lanen  233 
 2. Ron van Gorp   181 
 3. Donat Hermans  179 
 4. Pascal Janssen   153 
 5. Jan van den Dries  122 
 6. Dirk van den Dries  85 
 7. Vincent Fillet   79 
 8. Ch. van Spaendonck  66 
 9. John van Dijk   57 
 10. Frans Overkleeft  24 
 
Aan het eind van het seizoen wordt het altijd nog spannender, want dan 
is het mogelijk om een diploma te halen. Deze keer zijn zes schakers 
geslaagd voor het torendiploma en 7 schakers voor het pionnendiploma: 
 
Torendiploma Dirk van den Dries, Jeroen van Loon, John van Dijk, 
Marijn van Loon, Pascal Janssen, en Vincent Fillet. 
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Pionnendiploma Alexandre Leperq, Arnoud Leperq, Babette Lips, 
Claudia Vughts, John van Dijk, Marcha Lips, en Ton van Zundert. 
 
Proficiat met het behalen van jullie diploma. 
 
Om eens te laten zien hoe goed er wel niet geschaakt wordt door onze 
jeugd volgt hieronder een partij tussen Donat Hermans (wit) en Pascal 
Janssen (zwart). Het speeltempo was 30 minuten per persoon per partij. 
 
 1. c2 c4  e7 e5 
 
Deze opening heet Engels. Het lijkt een beetje op het Siciliaans maar 
dan met verwisselde kleuren. 
 
 2. Pb1 c3  d7 d6 
 3. g2 g3  Lc8 f5 
 4. Lf1 g2  Pb8 c6 
 5. a2 a3 
 
Beter is de zet 5. Pf3, waarmee wit een stuk ontwikkeld. Mocht zwart 
daarna 5. ..., Pb4 spelen dan antwoordt wit met 6. d3 om de dreiging op 
c2 op te heffen. Als zwart 5. ..., e4 wil spelen kan 6. Ph4, Le6 7. Le4:, 
Lc4: volgen, waarna wit een centrum pion heeft veroverd. 
 
 5. ...  Lf8 e7 
 6. d2 d3  Pg8 f6 
 7. h2 h3  O O 
 8. g3 g4  Lf5 e6 
 9. Lc1 e3  Pf6 e8 
10. Pg1 f3  a7 a6 
 
Nu had zwart de kans om 10. ..., f5 te spelen. Deze zet creëert ruimte 
voor de zwarte stukken en opent de f-lijn voor de toren. Niet alleen nu, 
maar ook later in de partij had zwart deze zet nog kunnen spelen. 
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11. b2 b4  a6 a5 
12. b4 b5  Pc6 a7 
 
Iets beter is 12. ..., Pb8, waardoor pion a5 gedekt blijft door de toren en 
het paard later naar het goede veld d7 kan. 
 
13. O O  Le7 f6 
14. Pc3 d5  e5 e4 
 
Zwart had een pion kunnen winnen met 14. ..., Ld5: 15. cd5:, Pb5:. 
 
15. Pd5xf6+ g7xf6 
 
Op deze manier wordt de koningsstelling in ieder geval een ruïne. Beter 
is dan ook 15. ..., Pf6:. Na 16. g5 volgt 16. ..., ef3:. 
 
16. Pf3 d4  e4xd3 
17. e2xd3  Le6 d7 
 
Met 17. ..., d5 had zwart kunnen voorkomen dat wit zou nemen op b7 
en daarmee een pion wint. Bovendien wordt hiermee de witte 
pionnenketen aangetast. 
 
18. Le3 h6! Pe8 g7 
19. Lg2xb7 Ta8 b8 
20. Lb7 d5! Tf8 e8 
21. Tf1 e1 
 
Hier was ook 21. Da4 mogelijk, met aanval op pion a5. 
 
21. ...  Te8xe1+ 
 
De zet 21. ..., Pe6 plaatst het paard op een betere positie waar het 
nuttigere dingen kan doen. 
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22. Dd1xe1 c7 c5 
23. Pd4 f3 
Met 23. bc6: e.p. wint wit opnieuw een pion en dwingt hij de loper op 
d7 tot zetten. 
 
23. ...  Dd8 c7 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
Deze zet leidt tot onmiddellijk verlies van de partij. Beter was 23. ..., 
Le6, waardoor de e-lijn gesloten wordt en stukkenruil kan plaatsvinden. 
 
24. De1 e7  Pa7 c8 
 
Met 24. ..., Tf8 had zwart het iets langer kunnen uithouden. Er volgt dan 
25. Df6:, Pe8 26. De7, Pg7 27. Dg5, Dd8 28. Dg7: mat. 
 
25. De7xf7+ Kg8 h8 
26. Df7xg7+ mat 
 
1 0 
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Deze partij is geanalyseerd door de redactie van de Schaakmeester. 
Maar het is natuurlijk veel aardiger als jullie je eigen partijen laten zien 
en daarbij vertellen waarom je bepaalde zetten wel of niet deed. Hierbij 
doen we dan ook een oproep aan alle jeugdleden om af en toe eens een 
partij met commentaar in te leveren bij de jeugdleiders. Zij kunnen dan 
die partij aan de redactie overhandigen. 
 
Overigens, de jeugdleiding is nog steeds op zoek naar iemand die mee 
wil helpen bij het lesgeven. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden 
bij de jeugdleiding. Er zijn allerlei middelen aanwezig die het geven van 
les vergemakkelijken. Bovendien staan Erik, Balt, en Serge altijd klaar 
om je te helpen. Dus wat let je nog? 
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Ledenlijst 
 
 
 
 
 
 
Omdat het handig is dat je iedereen van de club kunt bereiken, hebben 
we besloten om eens een ledenlijst te publiceren. Van alle leden zijn 
naam en telefoonnummer weergegeven. Deze ledenlijst is geldig per 1 
april 1994. 
 
Naam    Telefoon 
 
Peter Ansems   013-670498 
Arnold Backx   013-343695 
Serge Bierhuizen  013-343763 
Jan de Brouwer  04255-4206 
Pieter Couwenberg  013-348378 
Ad van Diem   013-344229 
Louis Doomernik  013-341569 
Balt van den Dries  013-344561 
Piet van de Ende  013-342581 
Frank van Gool  013- 
Pascal Graafmans  013-704442 
Henk van Griethuijsen 013-344520 
Erik Hamers   013-346625 
Sjef Hamers   04255-4656 
Leo Joosten   013-341544 
Kees de Kok   013-364382 
Fred Kreek   00-32-14655405 
Ton Krugers   013-342008 
Jan Langenberg  013-350487 
Jo van Loon   013-348372 
Jan van de Minnen  013-347373 
Ton Pastor   013-344879 
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Henk Renders   013-344540 
Eugène Ros   013-343442 
Rupert Spijkerman  013-345727 
Toon Spijkers   013- 
Wil Spijkers   013-342407 
 
Deze lijst is niet compleet. Er ontbreken namelijk een aantal 
telefoonnummers, en er staan misschien mensen bij die geen lid meer 
zijn. Ook van een aantal nieuwe leden is het telefoonnummer bij de 
redactie onbekend. We zouden dan ook graag de foutieve en 
ontbrekende telefoonnummers ontvangen van onze leden. 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
De agenda voor de komende weken ziet er als volgt uit: 
 
 
 20 september  2e ronde interne competitie 
  
 27 september  voorronde bekerwedstrijd 
  
 30 september  Eerste ronde van het Tilburgs 

Districtskampioenschap. Inschrijven bij Jan Langenberg uiterlijk 
21 september. 

  
 4 oktober  3e ronde interne competitie 
  
 8 oktober  1e ronde externe competitie 
    1e team thuis tegen Schavo 
    2e team thuis tegen Baronie 7 
  
 11 oktober  4e ronde interne competitie 
  
 18 oktober  achtste finale bekerwedstrijd 
  
 25 oktober  5e ronde interne competitie 
  
 1 november  6e ronde interne competitie 
  
 8 november  kwart finale bekerwedstrijd 
 
 
Kopij kan ingeleverd worden bij de redactie van de Schaakmeester. 


