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Jaargang 16  nummer 4  oktober 1994 
 
De schaakmeester 
 
 
 
 
 
 
Periodieke uitgave van de "Eerste Goirlese Schaakclub" EGS te Goirle. 
 
Redactie. 
P. Couwenberg, tel. (013) 348378, 
J. Langenberg, tel. (013) 350487. 
 
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 ... 
 
 
 
 
 
 
In deze Schaakmeester een uitgebreid verslag van de eerste externe 
wedstrijd in de tweede klasse. Zouden we, na de verloren 
vriendschappelijke wedstrijd, van Schavo winnen? Verder schenken we 
aandacht aan de terugkeer van het tweede team, dat na afwezigheid van 
enkele seizoenen debuteerde met een klinkende overwinning. Het 
tweede team blijkt een ideale combinatie te zijn van jong talent en 
routiniers. 
Verder vragen we aandacht voor de diverse tussenstanden en een partij 
uit het verleden. 
 
Veel schaak- en leesplezier. 
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Openingsvergadering 
 
 
 
 
 
 
Verslag openingsvergadering seizoen 1994/95 E.G.S. d.d. 30.08.1994. 
 
1) Aanwezig: J.v.Loon, T.Krugers, P.Couwenberg, J.Langenberg, 

E.Hamers, B.v.d.Dries, P.Graafmans, T.Spijkers, W.Spijkers, 
R.v.Loy, R.Spijkerman, M.v.Gestel, F.Kreek, H.Renders, 
A.Backx, S.Bierhuizen, A.v.Diem, T.Pastor. 

 
2) Opening Jan van Besouwhuis 11.09.1994. 

Aanwezig zullen zijn: J.Langenberg, E.Hamers, A.Backx, 
P.Couwenberg, A.v.Diem, W.Spijkers, S.Bierhuizen. 

 
Schavo: A.v.Diem heeft namen genoteerd van deelnemers. 
 
3) Er zal weer worden gespeeld volgens het Keizersysteem. 

Seizoen 1994/95 zal langer worden nl t/m 1e dinsdag in Juni. 
Bekercompetitie. Het is de bedoeling dat deze is afgelopen voor 
de Jaarvergadering (tijdens de eerste helft van de competitie). 
Tijdens de 2e helft van de competitie is er dan snelschaken. De 
bekercompetitie staat dit jaar los van de binnencompetitie. Ad 
zal zorgen voor een alternatief voor de niet-bekerspelers. 
Op 27 december 1994 is de oud-ledenmiddag. 
Op 24 januari 1995 Jaarvergadering. 

 
4) De thema avonden zullen worden verzorgd door: 
-  E.Hamers: Drakenvariant 
-  P.Graafmans: .....Gambiet 

- R.v.Loy:  Grecovariant  
- R.Spijkerman: Spaans 
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5) Dit jaar zullen 2 teams deelnemen aan de buitencompetitie. 
Geen team in de avondcompetitie. 
Leider 1e team: E.Hamers (geeft tevens uitslagen telefonisch 
door). 
Leider 2e team: A.Backx.  

 
6) Rondvraag: 

R.v.Loy: GOK Wordt in de jaarvergadering op teruggekomen. 
W.Spijkers: Bekers in de kast (?) Hebben bekers nog zin? Er 
worden alternatieven overwogen (in natura), maar zeker geen 
geldprijzen. 
P.Graafmans: Bibliotheek. In overleg kunnen nieuwe boeken 
worden aangeschaft. 
W.Spijkers: Er zal nog materiaalcontrole gehouden worden. 
S.Bierhuizen: Er wordt overgegaan op een nieuw lessysteem 
voor de jeugd. Vraag: Zijn er nog leden die les willen geven aan 
jeugd????? Thans worden de lessen verzorgd door E.Hamers, 
B.v.d.Dries en S.Bierhuizen. 
Er volgt tevens een oproep in DE SCHAAKMEESTER. 
T.Pastor: Indeling bekercompetitie. A.van Diem en 
P.Couwenberg komen met een voorstel. 
J.Langenberg en P.Couwenberg blijven DE 
SCHAAKMEESTER verzorgen. 
P.Couwenberg: We hebben nog een uur zendtijd tegoed via 
LOG. Er is vernomen dat dit nog wel enige tijd kan duren. 
DE SCHAAKMEESTER voor niet (regelmatig) aanwezige 
leden s.v.p. thuis (laten) bezorgen. 
Niet-opkomen voor de binnencompetitie: 
tijdens 1e helft van de competitie: 3x 
tijdens 2e helft van de competitie: 2x 
Er is hierbij geen mogelijkheid tot doorschuiven. 
F.Kreek: Doet niet mee aan de binnencompetitie, maar ontvangt 
graag DE SCHAAKMEESTER (via A.Backx). 
S.v.p. aankondiging van thema+datum in DE 
SCHAAKMEESTER. 

 
Ton Pastor. 
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Bekercompetitie 
 
 
 
 
 
 
Nadat afgelopen seizoen wedstrijden van de bekercompetitie tevens 
golden voor de externe competitie, is dit jaar besloten om het anders te 
doen. De bekercompetitie staat los van de interne. Hierdoor wordt de 
indeling van de interne competitie ook niet beïnvloed door de beker, en 
kunnen wedstrijden van de beker door middel van loting plaatsvinden. 
 
De voorronde van de beker vond plaats op 27 september. Enkele spelers 
hadden een vrijkaartje gekregen en konden dan ook op hun gemak een 
potje snelschaken en toezien hoe de rest het er met bloed, zweet en 
tranen vanaf zou brengen. Het zou een spannende avond worden. Het 
rijtje van spelers die zich naar de achtste finales hadden geloodst bestaat 
uit: 
Peter Ansems, Serge Bierhuizen, Pieter Couwenberg, Ad van Diem, 
Mark van Gestel, Pascal Graafmans, Henk van Griethuijsen, Erik 
Hamers, Leo Joosten, Kees de Kok, Jan Langenberg, Ruud van Loon, 
Rick van Loy, Rupert Spijkerman, Wil Spijkers, Jaap Touw. 
 
De achtste finales vonden enkele weken geleden plaats en leverden de 
volgende indeling en uitslag op: 
 
Peter - Ruud uitslag onbekend 
Kees - Rupert  1 - 0 R 
Henk - Jan  0 - 1 
Pieter – Mark  1 - 0 
Pascal - Wil  1 - 0 
Rick - Leo  1 - 0 
Serge - Ad  1 - 0 
Erik - Jaap  uitslag onbekend 
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Opvallend is dat bijna alle partijen werden gewonnen met wit. 
Voorzover ik me kan herinneren waren de partijen van Pascal en Serge 
binnen een uur gelijktijdig afgelopen. Alsof ze dit vantevoren hadden 
afgesproken.  
Leo deed zijn naam eer aan. Hij vocht als een leeuw tegen Rick. In een 
betere openingsstelling ging hij in op enkele tactische zetten van Rick. 
Het zou nog een aardig potje worden waarin Leo uiteindelijk toch het 
onderspit moest delven. 
Mark kreeg in zijn partij tegen Pieter te maken met een pionnetje dat 
bijna aan de overkant was. Met man en macht werd er aan gewerkt om 
het pionnetje het promoveren te beletten. Toch ging er iets mis want 
toen het pionnetje weg was, was tevens een zwart stuk weg. 
In de partij van Henk tegen Jan was alles aan de hand wat er maar kan 
gebeuren bij het spelen van een schaakpartijtje. Allereerst was het Henk 
ontschoten dat hij Jan een achtergebleven pion had kunnen bezorgen. 
Vervolgens offerde Jan een paard op f2, wat Henk niet aannam. Toch 
zonde van het paardje, hoewel het dan slecht zou aflopen met wit. Henk 
offerde daarna een kwaliteit, welke Jan wel aannam. Via enkele zetten 
won Jan een loper, maar moest blijven opletten voor mat met dame en 
toren of dame en paard. Op dit moment zag hij pas dat Henk enige tijd 
terug een kwaliteit had geofferd. Enkele zetten later kwam Jan in hevige 
tijdnood. In deze fase werden de dames geruild en vergaloppeerde Jan 
een paard. In de uitvlugger fase werd echter ook een paard van Henk 
naar de slachtbank gebracht, waarna Henk opgaf. 
De volgende ronde is op 8 november. Dit betekent dat op 1 november 
de overige uitslagen bekend moeten zijn. 
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Estafettepartij en partij van de maand 
 
 
 
 
 
 
Zoals iedereen weet zou Peter Ansems een estafette partij inleveren. Hij 
heeft ons belooft een partij van hem tegen leermeester Henk Renders te 
zullen plaatsen met een uitgebreide analyse. Dat belooft wat! 
 
Er zijn deze maand ook een aantal partijen gespeeld die de titel partij 
van de maand zeer zeker verdienen. Maar dan moeten de spelers van 
deze partijen wel met hun partij naar de redactie van de Schaakmeester 
stappen. De redactie zal in het vervolg ook beter opletten of een partij 
geschikt is zodat deze tijdig geanalyseerd kan worden. 
 
Omdat er geen partij beschikbaar is, heb ik besloten om eens in mijn 
archief te duiken en een leuke partij op te zoeken. Het is de partij Jan 
Langenberg - Wil Spijkers gespeeld op 17 oktober 1989, de vierde 
ronde van de binnencompetitie. De partij is dus zo'n vijf jaar oud, en ik 
kan me nog herinneren dat Wil na afloop tegen me zei dat hij me 
onderschat had. Als ik nu naar de partij kijk schrik ik soms van de 
zetten die ik gedaan heb, en van de kansen die Wil heeft laten liggen. 
Laten we maar snel beginnen. 
 
 1. e2 e4  e7 e5 
 2. f2 f4  d7 d5 
 3. e4xd5  e5xf4 
 
Na 3. ... e4 heet de opening Falkbeer-tegengambiet. De tekstzet luidt de 
moderne verdediging van het Koningsgambiet in. 
 
 4. Pg1 f3  Lf8 d6 
 5. Pb1 c3  Pg8 f6 
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 6. d2 d3 
 
In aanmerking komt 6. Lb5+. 
 
 6. ...  O O 
 7. Pc3 e4? 
 
Beter is 7. Ld2 en daarna 8. Le2. 
 
 7. ...  Tf8 e8 
 8. Pf3 d2 
 
Pionverlies is niet meer te voorkomen. Beter is bv 8. c4. 
 
 8. ...  Pf6xd5 
 9. Dd1 h5? Pd5 f6 
 
Nu had zwart genadeloos kunnen toeslaan met 9. ... Pe3 en dan bv 10. 
Kf2 Pxc2 11. Tb1 Te5 12. Df3 Lc5+ 13. d4 Dxd4+ 14. Ke2 Lg4 15. 
Dg4: Df2+ 16. Kd3 Pe1+ 17. Kc3 Dd4+ 18. Kb3 Db4 mat. 
 
10. Dh5 f3  Pb8 c6 
11. c2 c3  Lc8 g4 
12. Df3 f2  Pf6 d5 
13. Pd2 c4  f7 f5 
 
Nu komt zwart toch nog met een aanval opzetten. 
 
14. h2 h3 
 
Beter was om eerst 14. Pxd6 te spelen. 
 
14. ...  f5xe4 
 
Of 14. ... Lh5 15. Pxd6 cxd6 16. g4 fxg3 e.p. 17. Df5: Te5 met 
damewinst. 
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15. h3xg4  e4xd3+ 
16. Ke1 d1  Pd5 e3+ 
17. Pc4xe3  f4xe3 
18. Lc1xe3 Te8 f8 
19. Df2 d2  Pc6 e5 
 
Een leuke variant die beter is 19. ... Dh4 20. Txh4 Txf1 21. De1 Txe1 
22. Kxe1 Lg3 23. Lf2 Te8+ 24. Kf1 Tf8 25. Th3 Lxf2 26 Txd3. Na de 
tekstzet is de zwarte aanval vervlakt. 
 
20. Lf1xd3  Pe5xd3 
21. Dd2xd3 h7 h6 
 
Zwart had nog met 21. ... Lc5 verzwakking van de koningsstelling 
kunnen uitstellen of zelfs voorkomen. 
 
22. Kd1 c2  Ld6 f4? 
 
Beter is 22. ... Lc5. Nu volgt gedwongen stukverlies. 
 
23. Dd3 c4+ Tf8 f7 
24. Le3xf4  b7 b5 
25. Dc4 e6  Dd8 f6 
26. De6xf6 Tf7xf6 
27. Lf4xc7  Tf6 f2+ 
28. Kc2 b3  a7 a5 
 
Nu is 28. ... Tc8 ook erg actief. 
 
29. a2 a4  b5xa4+ 
30. Kb3xa4 
 
Beter is 30 Txa4 Txg2 waarna pionnen b2 en g4 gedekt zijn. 
 
30. ...  Tf2xb2 
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31. Ta1 b1? 
 
Direct 31. g3 voorkomt pionverlies. 
 
31. ...  Tb2xg2 
32. Th1 g1  Tg2 c2 
 
Nu verdrijft 32. ... Ta2+ de witte koning van de a-lijn en de pion op a5. 
 
33. Tb1 b8+ 
 
Door 33. Tb3 te spelen had wit kunnen voorkomen dat nog een stel 
pionnen worden geruild, waardoor de kans op winst nog aanwezig zou 
zijn. 
 
33. ...  Ta8xb8 
34. Lc7xb8 Tc2xc3 
35. Ka4xa5 Tc3 f3 
36. Ka5 b4  Kg8 f7 
37. Kb4 c4 
 
Misschien beter is 37. Le5. 
 
37. ...  g7 g5 
38. Kc4 d4  Kf7 g6 
39. Kd4 e4  Tf3 f8 
40. Lb8 c7  Tf8 e8+ 
41. Ke4 f3  Te8 f8+ 
42. Kf3 g3  Tf8 f7 
43. Lc7 d8  Tf7 d7 
44. Ld8 b6 
 
Hier werd remise overeengekomen. Na 44. ... h5 45. Le3 hxg4 is het een 
theoretische remise. 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
De oplossing van de vorige opgave: 
Na 1. ..., Pg3+ 2. Kh2, Pf1+ 3. Kh1 (3. Tf1:?, Dg2: mat), Dg3! wordt de 
witte koning plotseling zeer misselijk. 4. Pg4 wordt namelijk met 4. ..., 
Dh2+ beantwoord, waarna een stikmat onvermijdelijk is. 
 
In de nieuwe opgave geeft wit mat in 8 zetten, mede doordat zwart 
enkele tussenzetjes heeft die het mat vertragen. 
 
 

 
WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
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EGS - Schavo 
 
 
 
 
 
 
De eerste wedstrijd van het externe seizoen was er één waarbij we met 
onze neuzen op de feiten werden gedrukt. Nadat we de 
vriendschappelijke wedstrijd van Schavo al hadden verloren, was 
iedereen natuurlijk gebrand op een goed resultaat. Dit alles mocht echter 
niet baten; Schavo ging met de volle winst aan de haal. Opvallend was 
dat Schavo zijn winstpunten behaalde aan de laatste vier borden. Dat 
hier sprake was van een enigszins tactische opstelling van Schavo werd 
hierdoor nog sterker geaccentueerd. Misschien is het een idee voor onze 
coach om ook eens met deze opstellingen te experimenteren. Tegen 
sterkere tegenstanders is het juist de winnende strategie. Een voorbeeld: 
als de tegenstander net iets sterker is dan het eigen team is het mogelijk 
dat er met 0 - 8 verloren wordt. Als daarentegen iedereen in het team 
een bord naar beneden doorschuift, waardoor de bord 8 speler op het 
eerste bord terechtkomt, is het mogelijk dat er een aantal partijen 
gewonnen worden. In het extreme geval word het dan zelfs 7 - 1 voor 
het team dat eigenlijk op papier de mindere is. 
 
Dan volgen nu de uitslagen en de stand en enkele commentaren van de 
spelers zelf. 
EGS - Schavo     3 - 5 
Kees de Kok – Thijsse   ½ - ½ 
Pascal Graafmans – Douwes   1 - 0 
Jan Langenberg - van Boxtel   ½ - ½ 
Eugène Ros – Deliën    1 - 0 
Henk van Griethuijsen – Kampfraath 0 - 1 
Ad van Diem – Schouten   0 - 1 
Erik Hamers - van Moorsel   0 - 1 
Pieter Couwenberg – Panjoel   0 – 1 
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De stand in 2e klasse B na de 1e ronde NBSB is: 
 
 1. D4 2 2 6½ 
 2. Stukkenjagers 5 2 6 
 3. Schavo 2 5 
 4. Vrije Pion 1 (+1) 4 (+1) 
 5. Wolstad 3 0 (+1) 3 (+1) 
 6. EGS 0 3 
 7. Vughtse Toren 0 2 
 8. Oisterwijk 0 1½ 
 
Pascal 

Ik weet dat Jan Douwes veel theorie kent en zelf ook 1. b4 
speelt, dus speel ik de opening subtiel. 
1. c4 Pc6 2. Pf3 Pf6 3. a3 a5 4. d4 e6 5. Pc3 d5 6. Lf4 Ld6 (Jan 
is allang uit zijn theorie) 7. Ld6: cd6: 8. cd5: ed5: 9. Db3 O-O 
10. Pd5: Pd5: 11. Dd5 Db6! 12. Da2 a4?! (beter is Pd4:) 13. e3 
Da5 14. Pd2 Le6 15. Lc4 Lc4: 16. Dc4: Tc8 17. Dd3 b5 18. O-O 
Td8 19. Tc1 g6 20. Td1 Pe5 21. De2 Pc4 22. Pc4: dc4: 23. Tc4: 
d5 24. Tc2 Tc7 25. Tc1 Tc8 26. Tc7: Tc7: 27. Tc7: Dc7: 28. h3 
Dc1+ 29. Kh2 Dc7+ 30. g3 Db6 31. Dc2 Db5 32. f3 Df1 33. 
Dg2 Dd3 34. Df2 f5 35. g4 fg4: 36. fg4: 37. Kg3 g5 38. f4 h6 
39. f5 Kf6 40. Df3 Pc4 41. Kf2 Dc2 42. De2 Dc4 43. Dd3 Dd6 
44. Ke1 Dg3+ 45. Kd2 Dg4: 46. Da6+ Kf5:?? 47. Dc8+ 1 - 0 

 
Jan 

Na enkele zetten stond het Wolga-gambiet op het bord. Ik had 
een pion geofferd om goed spel op de dame-vleugel te krijgen. 
Het liep allemaal net iets anders dan als ik gewild had. Het 
kostte me de nodige bedenktijd om tot een fatsoenlijk plan te 
komen. Doordat mijn tegenstander verzuimde aan te vallen op de 
koningsvleugel, kreeg ik op een gegeven moment een goede 
stelling. In tijdnood overzag ik echter pionwinst. Mijn 
tegenstander bood na dit ogenblik remise aan, terwijl ik nog 17 
zetten moest doen in 3 minuten! Dit offer nam ik met beide 
handen aan. 
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Eugène 
Na een rustig opgezette opening (1. c4 Pf6 2. Pf3 g6 3. g3 Lg7 4. 
Lg2 c5) kreeg wit druk tegen een geïsoleerde zwarte pion. Het 
kostte zwart (te)veel bedenktijd, waardoor hij in een moeilijk 
eindspel van dame en torens de kluts kwijtraakte. Wit wist de 
zwarte monarch in het nauw te drijven en won na 35 zetten. 

 
Henk 

Al vrij snel waren we uit de theorie die ik ken. In het middenspel 
wilde ik een slechte loper afruilen, maar de consequentie was dat 
Erik een iets te groot ruimtelijk overwicht kreeg. Daarna was het 
mijn plan de zaak dicht te metselen maar een dreigend 
tussenschaak maakte dat onmogelijk. Tenslotte kon Erik via de 
h-lijn met een toren binnendringen en dat werd fataal, omdat ik 
net een tempo te kort kwam. 

 
Ad van Diem - Frank Schouten (Schavo) 

Franse opening, Tarrasch variant 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pd2 Pf6 4. e5 Pfd7 5. c3 c5 6. Ld3 Pc6 7. 
Pe2 Db6 8. Pf3 cxd4 9. cxd4 f6 10. exf6 Pxf6 11. 0-0 Ld7 12 
Te1 Ld6 13 Lf4 
Wit wil hier best zwarts goede loper ruilen tegen de zijne. 
Daardoor kan hij ook de druk op e6 verhogen: 13. ... Lxf4 14. 
Pxf4 
13. ... Lxf4 14. Ld2 
Misschien was 14. Pc3 hier net iets beter. 
14. ... 0-0 15. a3 Ld6 16. Lf4 Pe4 17. Lxd6 Pxd6 18. Dc2? 
Beter was hier 18. b4 en wit heeft meer ruimte. Hij is dan 
bovendien van de zwakte op b2 af. De tekstzet leidt tot niets. Wit 
verliest nu snel het initiatief. 
18. ... Pf5 19. Lxf5 Txf5 20. Pg3 Tf6?! 
Hier had zwart het spel naar zich toe kunnen trekken met 20. ... 
Txf3 21. gxf3 Pxd4 22. Dd1 Tc8, en zwart controleert het bord. 
De loper komt daarna via e8 en g6 in het spel. 
21. Dd3 Le8 22. Te3 Lg6 23. De2 Pxd4 24. Pxd4 Dxd4 25. Txe6 
Txe6 26. Dxe6+ Lf7 27. De2 Te8 28. Dc2 Lg6 29. Db3 Tf8 30. 
Kh1?! 
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Wit probeert hier de stelling te compliceren. Dat is niet 
verstandig, want hij zit inmiddels in tijdnood (nog zo'n 15 
minuten voor 20 zetten). Het ziet er passief uit, maar 30. Ph1 had 
de partij binnen de remisegrenzen gehouden. Nu krijgt zwart 
weer kansen. 
30. ... Txf2 31. Dxb7 Txb2? 
Hier is zwart te gretig. Met 31. ... h6 had hij eerst een veilig 
plekje voor de koning moeten maken. Nu moet de zwarte koning 
het open veld in. Zwart is zijn voordeel kwijt en de bal ligt weer 
bij wit. 
32. Dc8+ Kf7 33. Dd7+ Kf6 34. Tf1+ Kg5? 
Zwart stort zich in het gevaar. Na 34. ... Tf2 heeft wit niet meer 
dan wat schaakjes; nu krijgt hij een stelling met goede kansen. 
Jammer dat hij in tijdnood zit (nog 5 minuten voor 15 zetten). 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

35. Tf5+ 
Lijkt goed, maar er is een betere zet, namelijk 35. Pf5! en wit 
krijgt voordeel, vanwege allerlei matdreigingen. De zwarte dame 
moet weg, maar heeft geen goed veld. Enkele varianten: 
A. 35. ... Dd2 36. De7+ Kg4 37. Dh4 mat 
B. 35. ... Dg4 36. h4+! en damewinst of mat na bv. 36. ... 
Kh5 37. Pxg7+ Kxh4 38.De7+ Dg5 39. Tf4+ Kg3 40. De4 mat 
C. 35. ... Df6 36. h4+ Kh5 37. g4+! Kxg4 38. Da4+ d4 39. 
Dd1+ Kh3 40. Df3 mat 
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D. 35. ... De5 36. Dd8+ Df6 37. h4+ Kg4 38. Pe3+ met 
damewinst 
De enige redding voor zwart is het niet voor de hand liggende 
kwaliteitsoffer 35. ... Tb1! 36. De7+ Kh5 37. De2+ Dg4 38. 
Dxg4 Kxg4 39. Txb1 Kxf5. In dit eindspel heeft wit de betere 
kansen, al is de vrijpion van zwart op d4 gevaarlijk. 
35. ... Kh6 36. De7?! 
Oké, wit zit in hevige tijdnood, maar hij had remise kunnen 
afdwingen door 36. Th6+! Lxh6 37. Pf5+ Kg6 (niet 37. ... Kg5 
vanwege 37. h4+ en zwart verliest materiaal) 38. De6+ Df6 39. 
Pe7+ Kh6 40. Pf6+ etc. 
36. ... Tb1+ 37. Tf1 Txf1 38. Pxf1 Df2 39. Pg3 Df4 40. Dxa7 
Dc1+ 41. Dg1 Dxa3 42. Dd4 Dc1+ 43 Dg1  1-0 
Wit gaat door zijn vlag. 
 
Alles bij elkaar een spannende partij met wisselende kansen, met 
op de 35e zet een fraaie stelling waar nog van alles mogelijk was 
geweest. Overigens is de eindstelling voor zwart gewonnen, ook 
al zou wit de tijdslimiet hebben gehaald. De vrijpion op d4 
verzekert zwart de winst. 

 
Erik 

Mijn tegenstander kreeg de siciliaanse draak op de thee maar 
was daar in het geheel niet van onder de indruk. We kopieerden 
zelfs de partij Kasparov - Piket 14 zetten wist mijn opponent te 
vertellen. Na dameruil bleek hij toch te sterk in het eindspel: het 
liep mat. 

 
Pieter 

Wat jammer dat ik de eerste partij verloren heb. In de opening 
kwam ik er niet echt geweldig goed uit (geweigerd 
damegambiet). Toch lag daar niet de oorzaak. Een blunder was 
het ook niet, nee, ik ruilde een paard + loper tegen een pion en 
toren. Dit bleek fataal voor mij te worden, de tegenstander had 
het loperpaar nog, en dit werd zo sterk dat ik het niet meer zag 
zitten. Voor mijn gevoel was de partij verloren. 
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EGS 2 - Baronie 7 
 
 
 
 
 
 
Het tweede team is geboren. En wát voor een team! Na alle zorgen die 
er waren geweest (genoeg spelers, welke reserves kunnen invallen, enz.) 
bleken de gouden handjes van Erik Hamers in staat om een team op te 
stellen dat sterker was dan ooit. 
 
EGS 2 - Baronie 7   4½ - 3½ 
Peter Ansems - van Dongen  ½ - ½ 
Wil Spijkers - Dujardin  1 - 0 
Jaap Touw - Fagla   0 - 1 
Balt van den Dries - Hupkens 0 - 1 
Ton Pastor - v/d Ende   0 - 1 
Fred Kreek - Schoenmakers  1 - 0 
Ruud van Loon   1 - 0 
Ton Krugers - Lesman  1 - 0 
 
Stand in de 4e klasse B na de 1e ronde NBSB is: 
 
 1. D4 4   2 4½ 
 1. EGS 2   2 4½ 
 1. Waalwijk 3  2 4½ 
 4. Baronie 7  0 3½ 
 4. Stukkenjagers 8 0 3½ 
 4. Wasbord  0 3½ 
 7. Wolstad 5  0 0 
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Peter 
Na een ietwat saaie partij (damegambiet-opening) waarin het 
evenwicht niet noemenswaardig werd verstoord stelde ik 
omstreeks de 35e zet bij een 4 - 2 stand remise voor. Mijn 
tegenstander had nog genoeg tijd over om eerst het resultaat op 
bord 3 af te wachten. Toen de stand 4 - 3 werd speelde de man 
uit Breda uiteraard verder, maar moest enkele zetten verder toch 
in remise berusten. Conclusie: geen enerverende partij, half 
puntje toch voldoende. 

 
Wil 

Pieter Couwenberg vroeg aan mij 'Wil wat heb je gedaan?' Ik 
was zo trots als een pauw en vertelde dat ik gewonnen had. 'Zou 
jij zo goed willen zijn om de partij op te schrijven voor de 
Schaakmeester?' Ik dacht zo'n grootse partij is het nou ook weer 
niet, maar laat ik het doen voor EGS. 
Alvorens te beginnen wil ik toch even kwijt dat ik fier ben met 
onze voorzitter. Want wij zaten in de requiemmis van ons oud 
erelid Harry Aarts, en toen we een bidprentje kregen en waarvan 
de eerste regel was 'Harry hield veel van schaken', dacht ik wat 
fijn dat hier onze voorzitter bij is namens de hele vereniging. Dat 
wil ik even kwijt. 
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Pf3 c5 4. e3 Pc6 5. Ld2 Le7 6. Pc3 Pf6 7. 
cxd5 exd5 8. Ld3 c4 9. Lc2 Lg4 10. O O O O 11. h3 Lh5 12. g4 
Lg6 13. Lxg6 fxg6 14. a3 Pe8 15. Pe5 Pxe5 16. dxe5 a6 17. f4 
b5 18. Kh2 d4 19. exd4 Dxd4 20. Tb1 Td8 21. Le1 g5 22. Dxd4 
Txd4 23. Pe2 Td3 24. f5 Te3 25. Pd4 Txe5 26. Lc3 h6 27. Tbe1 
Txe1 28. Txe1 Ld6+ 29. Kg2 Pf6 30. Te6 Lf4 31. Txa6 Te8 32. 
Pe6 Lc1 33. Ta7 Txe6 34. fxe6 Kf8 35. Lb4+ Kg8 36. Ta8+ Kh7 
37. Lc3 Pd5 38. Kf3 Kg6 39. Ke4 Pxc3+ 40. bxc3 Kf6 41. Kd5 
Lf4 42. Tf8+ Ke7 43. Tf7+ Ke8 44. Txg7 Lc1 45. Tb7 Lxa3 46. 
Txb5 Ke7 47. Tb6 Lc1 48. Tc6 zwart geeft op. 
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Jaap 
Na een rustige opening kwam er een tamelijk gesloten stelling 
op het bord. Wat schuiven met pionnen, lopers op open lijnen en 
plotseling kreeg ik een pracht koningsaanval. De tijd tikte door, 
kleine foutjes worden blunders, de tijd ..., de tijd ..., de tijd dus. 

 
Fred 

1. d4 g6 2. Pc3 (normaal speelt men hier c4) Lg7 3. Pf3 Pf6 4. 
Lg5 d6 5. e4 O O (wit speelt op een snelle ontwikkeling, zwart 
voor een veilige koning) 6. Lc4 c6 7. e5 d5 (d5 is ook goed, 
waarschijnlijk beter voor wit, nu heeft zwart een moeilijk te 
verdedigen pion, anders had wit er één) 8. exf6 exf6 9. Lxd5 
cxd5 10. Le3 Pc6 11. De2 a6 12. O O O (beter dan O-O want 
zwart heeft een pionnenovermacht op de koningsvleugel) Pe7 
13. h3 Pf5! 14. Td3? Te8 15. Te1 Le6 16. Kb1 b5 17. g4 Pd6 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
18. Lf4? Pc4?! (het beste en winnend is Lf4!!) 19. Pd2? g5?! 20. 
Lg3 Dd7 21. f3? Dc6?! (Lf4 is nog steeds winnend) 22. Pxc4 
bxc4 (dxc4 kan niet wegens 23. d5) 23. Te3 Ld7 24. Dd2 Txe3 
25. Txe3 Te8 26. Txe8+ Lxe8 27. De3!? (beter was De2, dan 
staat de dame verdedigd en wint hij een tempo na De6) De6! (nu 
verliest wit de open e-lijn en de pionnen van zwart worden  
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verbonden) 28. Dxe6 fxe6 29. h4 h6 30. b4 cxb3 ep 31. cxb3 Lf8 
32. Kc2 Lb4 33. a4! (wanneer zwart zijn beide lopers op de 
damevleugel krijgt heeft wit geen aanval meer en wint zwart 
door zijn overmacht op de koningsvleugel) Lf8 34. hxg5 hxg5 
35. f4 gxf4 36. Lxf4 Lg7! 37. b4 Lc6 38. b5 axb5 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
39. axb5 (Pxb5 kan ook, maar dit is misschien beter omdat de 
loper nu het promotieveld van zijn pion verdedigd) Lb7 40. 
Kb3?! e5 41. dxe5 fxe5 42. Lg5 (op Le3 volgt 42. ... f5) d4 43. 
Pa4 e4± (zwart heeft 2 sterke pionnen verdedigd door een mooi 
loperpaar, maar een passieve koning) 44. Kc4 e3 45. Pb2 Lf3 46. 
b6 Le5?? (de verliezende zet! Dit kost 2 tempo's. Zwart had 
moeten doorgaan met 46. ... e2 47. Lf4 (47. Lh4 Lg4) Lf6 48. 
Lg3 Ld8 49. b7 Lxb7 50. Kxd4 Lc8 met remise) 47. Pd3 Lg7 48. 
Lf4 e2 49. Lg3 Kf7 50. Pc5 Ke8 51. b7 Lxb7 52. Pxb7 Kf7 53. 
Pd6+ Kg6 54. Pe4 Kf7 55. Kd3 Ke6 56. Kxe2 Kd5 57. Kd3 
Le5?! (nooit ruilen in zo'n stelling, nu heeft zwart geen stukken 
meer) 58. Lxe5 Kxe5 59. g5 Kf5 60. Kxd4 Kg6 61. Ke5 Kg7 62. 
Kf5 Kf7 63. g6+ Kg7 64. Pg5 Kh6 65. Pe6 1 - 0 
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Ruud 
Na een Nimzo-Indische opening stond ik al gauw een pion voor. 
Wit speelde nl. na 4. Ld2 O-O 5. e4? waarna ik via 5. ... Lc3: 6 
bc3: Pe4: een pion voorkwam. Even later bezorgde ik wit een 
dubbelpion op de f-lijn en een open g-lijn. Ik verzuimde echter 
de diagonaal c1-h6 af te sluiten waardoor wit zijn dame op h6 
kreeg, een dubbele toren op de g-lijn met een paard achter voor 
mij. Wit gaf echter een volle toren weg waarna de kansen 
keerden en ik het spel uiteindelijk kon uitmaken. '2 blunders 
over en weer en een zeer spannend spel.' 

 
Ton Krugers 

Door een te agressieve instelling kwam ik een pion achter in wat 
voor mij een italiaanse opening had moeten worden. Door afruil 
op het juiste moment kreeg ik de pion echter terug in een stelling 
waarin wit domineerde. Dat bleek toen door afruil een zwart 
paard ongedekt bleef en ik dat stuk won. Daarna maakte mijn 
tegenstander de fouten om 2 keer bewust de gelegenheid van een 
afruil te geven. De zwarte koning kon toen de oprukkende 
pionnen links en rechts niet meer tegenhouden. Al met al een 
korte partij (1:35u) van het 'mislukt italiaans met afruil in de 
nahand'. 

 
PS De redactie wil weten of er mensen zijn in het tweede team die 
een verslag van de wedstrijd willen uitwerken. 
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Binnencompetitie 
 
 
 
 
 
 
De stand van de binnencompetitie begint een beetje vorm te krijgen. In 
groep 1 is de hoge notering van Erik Hamers opvallend. In de eerste 
ronde snoepte hij al een half puntje af van kampioen Jan Langenberg 
om vervolgens favoriet Pascal Graafmans met beide benen op de grond 
te zetten. In de vierde ronde stond de wedstrijd tegen Rick van Loy op 
het schema. Na veel hangen en trekken moest Erik toch zijn koning 
omleggen. In groep 2 heeft Jan de Brouwer een klein gaatje geslagen. 
Het gat is evenwel nog niet groot genoeg om te spreken van een 
ontsnapping. 
Op dit moment zijn er nog drie spelers die alles gewonnen hebben: 
Rick, Kees, en Mark. 
 
De stand na ronde 4 in groep 1 is: 
 
 1. Rick van Loy   192 
 2. Henk van Griethuijsen 150 
 3. Erik Hamers   139 
 4. Kees de Kok   132 
 5. Rupert Spijkerman  128 
 6. Jan Langenberg  125 
 7. Ad van Diem   111 
 8. Pascal Graafmans  106 
 9. Arnold Backx   106 
 10. Pieter Couwenberg  105 
 11. Mark van Gestel  89 
 12. Wil Spijkers   79 
 13. Ton Krugers   75 
 14. Peter Ansems   66 
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De stand na ronde 4 in groep 2 is: 
 
 1. Jan de Brouwer  90 
 2. Louis Doomernik  85 
 3. Jaap Touw   84 
 4. Piet van de Ende  73 
 5. Ruud van Loon  65 
 6. Ton Pastor   50 
 7. Balt van den Dries  49 
 8. Jo van Loon   40 
 9. Leo Joosten   23 
 10. Toon Spijkers   22 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
De agenda voor de komende weken ziet er als volgt uit: 
 
 25 oktober  5e ronde interne competitie 
  
 1 november  6e ronde interne competitie 
  
 8 november  kwart finale bekerwedstrijd 
  
 12 november  2e ronde externe competitie 
    1e team uit tegen Vrije Pion 
    2e team is vrij 
  
 15 november  7e ronde interne competitie 
  
 22 november  8e ronde interne competitie 
  
 29 november  gongschaken 
  
 3 december  3e ronde externe competitie 
    1e team uit tegen Oisterwijk 
    2e team uit tegen Stukkenjagers 8 
  
 6 december  9e ronde interne competitie 
  
 13 december  10e ronde interne competitie 
 
Kopij kan ingeleverd worden bij de redactie van de Schaakmeester. 


