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Jaargang 16  nummer 5  november 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 verslag van de wedstrijd in de 
buitencompetitie tegen Vrije Pion. We zien hier dat de verslagen van de 
partijen steeds uitgebreider worden, geweldig! Daarnaast aandacht voor 
de verschillende wedstrijden die zich binnen de club afspelen, en weer 
eens een partij van de maand. Verder een verslag van het regionale 
jeugdkampioenschap. 
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Bekercompetitie 
 
 
 
 
 
 
De kwartfinale van de bekercompetitie is gespeeld. Hoe verder we 
komen des te spannender het wordt. Ook deze ronde stond weer een 
topper op het programma, namelijk de wedstrijd tussen Pascal en Rick. 
Een veelbewogen partij, Orang-Oetan, waarin Pascal een schitterende 
combinatie zag die niet opging. Had hij i.p.v. deze combinatie eerst b5 
gespeeld, wat toch te verwachten is na b4, dan was er niet veel van 
zwarts stelling overgebleven. Nu werd het weer spannend, maar was het 
toch Rick die in het eindspel aan het langste eind trok. 
Tevens valt op te merken dat twee nieuwe leden, Jaap en Ruud, zover 
zijn doorgedrongen. Het blijkt dat EGS ook in de breedte aan het 
groeien is. 
De uitslagen van de wedstrijden zijn: 
 
Jan Langenberg - Pieter Couwenberg 1 - 0 
Jaap Touw - Serge Bierhuizen  0 - 1 
Ruud van Loon - Kees de Kok  0 - 1 
Pascal Graafmans - Rick van Loy  0 - 1 
 
Tevens zijn de partijen van de halve finale al bekend. 
 
Kees de Kok - Jan Langenberg 
Rick van Loy - Serge Bierhuizen 
 
De halve finale wordt op 20 december gespeeld in een nu al uitverkocht 
Hof van Holland. Beide partijen zouden evengoed finale-partijen 
kunnen zijn. Maar zeker is dat de finale een echte topper zal worden. 
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Tevens wordt op deze avond voor de eerste keer een thema-avond 
gehouden. Erik Hamers zal allereerst de aanwezigen inwijden in de 
geheimen van de Drakenvariant van het Siciliaans. Eigenlijk heeft wit 
maar weinig te vertellen in deze variant, want zwart bepaalt op de 1e zet 
dat de opening Siciliaans zal heten om vervolgens te eisen dat vanaf de 
5e zet de Drakenvariant gespeeld zal worden. 
Nadat Erik in geuren en kleuren heeft uitgelegd waar het allemaal om 
draait (de koning?) worden er rapid-partijtjes gespeeld. Het bijzondere 
aan deze rapid-partijtjes is dat een aantal openingszetten vastligt. In dit 
geval de Drakenvariant. Dit betekent dat in alle partijen de Draak op het 
bord zal verschijnen. 
Het leuke van deze avonden is dat spelenderwijs openingstheorie en de 
grondgedachte van de opening wordt geleerd. Bovendien zullen de 
meest merkwaardige stellingen op het bord verschijnen door de 
onbekendheid met de opening. 
In de volgende Schaakmeester zal een gedetailleerde uitleg van de 
Drakenvariant verschijnen. 
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Regionale jeugd kampioenschap 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 19 november j.l. werden in het Jan van Besouwhuis de 
distriktskampioenschappen gehouden. Dit zijn de voorrondes voor het 
Brabants kampioenschap. 
Aan dit kampioenschap namen de volgende clubs deel: Schavo, 
Wolstad, Oude Toren, Rochade, Oisterwijk en EGS 
De leeftijdscategorieën waren als volgt ingedeeld: zes tot twaalf jaar, 
twaalf tot veertien jaar en veertien tot zestien jaar. 
In iedere categorie werden zeven rondes volgens het Zwitsers systeem 
gespeeld. 
 
In de groep tot twaalf jaar was onze Pascal Janssen (EGS) als achtste 
geëindigd. Hij speelde in deze groep de volgende partij: 
 
Pascal Janssen - Mark Kuipers 
Loperspel 
 
1. e2-e4  e7-e5 
2. Lf1-c4  d7-d6 
3. Dd1-h5 h7-h6?? 
4. Dh5xf7 mat 
 
1 0 
 
Pascal behaalde het record 'de kortste partij van de dag'. 
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In de groep van twaalf tot veertien jaar werd het resultaat voor EGS 
beter. Onze Donat Hermans werd vijfde. Hij speelde ook als enige 
gelijk tegen de latere winnaar. De jongens gingen trots met een mooie 
medaille naar huis. Zij beloofden volgend jaar zeker weer van de partij 
te zijn.  
  
In de groep tot en met zestien jaar werd het kampioenschap uitgesmeerd 
over twee dagen (zaterdag en zondag.) Op zaterdag behaalde Alex van 
Lanen (EGS) anderhalve punt uit drie wedstrijden en werd koploper van 
deze groep. Op zondag miste Alex de kans om mee te doen aan het 
Brabants jeugdkampioenschap. Zie zijn partij tegen Kjeld Vinkx. Indien 
hij deze partij gewonnen had was hij tweede geworden in zijn groep. De 
drie EGS-ers kregen tussen de partijen door schaaklessen van Serge 
Bierhuizen. Serge speelde op twee borden tegen de jongens. De sfeer 
was gezellig en buiten regende het, dus van voetballen zou toch niks 
komen. Op zondag echter zagen we toch een heel andere Serge. Menig 
balletje glipte tussen zijn benen het doel in tot groot verdriet van zijn 
medespelers. 
 
Kjeld Vinkx - Alex van Lanen 
Damegambiet 
 
  
1. d2 d4  d7 d5 
2. c2 c4  e7 e6 
3. Pb1 c3  Pb8 c6 
4. Pg1 f3  Lf8 b4 
5. Dd1 b3 Lb4xc3+ 
6. Db3xc3 Pg8 f6 
7. Lc1 g5  h7 h6 
8. Lg5 h4  g7 g5 
9. Lh4 g3  Pf6 e4 
10. Dc3 c2  f7 f5 
11. e2 e3  Dd8 e7 
12. a2 a3  Th8 f8 
13. Pf3 e5  f5 f4 
14. Pe5xc6  b7xc6 
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Hier had zwart 14. ... Df6 kunnen spelen. Er blijven twee witte stukken 
instaan en zwart krijgt aanval op de f-lijn. 
15. c4xd5  c6xd5 
 
In plaats van de d-pion te nemen kan zwart ook eerst de loper op g3 
nemen, waarna beide partijen met een schaakje dreigen. 
 
16. Dc2 c6+ Lc8 d7 
 
Na 16. ... Kf7 17. Dxa8 fxg3 heeft zwart nog aardig tegenspel. In het 
vervolg van de partij worden de dames geruild en staat zwart prompt 
verloren. 
 
17. Dc6xa8+ De7 d8 
18. Da8xd8+ Ke8xd8 
19. e3xf4  g5xf4 
20. Lg3 h4+ Kd8 c8 
21. f2 f3  Pe4 g5 
22. Lh4xg5 h6xg5 
23. Lf1 a6+ Kc8 b8 
24. O O  Tf8 e8 
25. Ta1 c1  c7 c6 
26. Tc1 c3  e6 e5 
27. Tc3 b3+ Kb8 c7 
28. Tf1 e1  Ld7 c8 
29. La6xc8 Kc7xc8 
30. Tb3 b4  e5 e4 
31. f3xe4  d5xe4 
32. Tb4 a4  Kc8 b7 
33. Ta4 a5  f4 f3 
34. g2xf3  e4 e3 
35. Ta5 e5  Te8xe5 
36. d4xe5  Kb7 c7 
37. Te1xe3 Kc7 d7 
38. e5 e6+  Kd7 e7 
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39. b2 b4  Ke7 e8 
40. e6 e7  a7 a6 
41. h2 h3 

1 0 
 
In de volgende partij zag de tegenstander van Alex een mat achter de 
paaltjes over het hoofd, wat hem fataal werd. 
 
Alex van Lanen - Frank Vennix 
Spaans vierpaardenspel 
 
1. e2 e4  Pg8 f6 
2. Pb1 c3  e7 e5 
3. Pg1 f3  Pb8 c6 
4. Lf1 b5  Lf8 b4 
5. Lb5xc6 d7xc6 
6. d2 d3  O O 
7. Pf3xe5  Lb4xc3+ 
8. b2xc3  Dd8 e7 
9. Pe5 f3  Lc8 f5 
10. O O  Lf5 g4 
11. h2 h3  Lg4xf3 
12. Dd1xf3 Tf8 e8 
13. Df3 g3  Ta8 d8 
14. Lc1 f4  Td8 d7 
15. Ta1 b1  Pf6 h5 
16. Dg3 g5 Ph5xf4 
17. Dg5xf4 De7 a3 
18. Df4 d2  Da3xa2 
19. Tb1xb7 Te8xe4 
20. Tb7 b8+ Td7 d8 
21. Tb8xd8+ Te4 e8 
22. Td8xe8 mat 
 
1 0 
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Eindstand in de groep tot en met 12 jaar. 
 1 Rick Zegveld   5½ 
 2 Paul Sluijter   5 
 3 Anthony Gelens  4½ 
 4 Martijn Kleuskens  4½ 
 5 Rob Marimans  4 
 6 Marlies Hendriks  4 
 7 Bouke Evers   4 
 8 Pascal Janssen   4 
 9 Jaap Elzemans  3 
 10 Paul Hendriks   2½ 
 11 Maarten de Jong  1 
 12 Mark Kuipers   0 
 
Eindstand in de groep tot en met 14 jaar. 
 1 Cor van Dongen  6½ 
 2 Willem-Jan Evers  6 
 3 Fabian Buskens  5 
 4 Sebastiaan van Absow 4 
 5 Donat Hermans  4 
 6 Dennis Brokken  3½ 
 7 Bart Melief   3 
 8 Erik van Wielink  2 
 9 Mark Scheutjens  1 
 
Eindstand in de groep tot en met 16 jaar (niet compleet). 
 1 Kjeld Vinkx   3½ 
 2 Niels Schoonen  3 
 3 Roland van Es   2 
 4 Alex van Lanen  2 
 
Eindstand in de groep tot en met 20 jaar (niet compleet). 
 1 Bert Jan Pandoel  3½ 
 2 Kees Antens   3 
 3 Joris Weel   2 
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Partij van de maand 
 
 
 
 
 
 
Deze partij van de maand werd op 1 november gespeeld. Op dat 
moment was de uitslag van belang voor de stand aan kop van het 
klassement in de eerste groep. 
 
Rick van Loy - Jan Langenberg 
Siciliaans, Najdorf variant 
 
1. e2 e4  c7 c5 
2. Pg1 f3  d7 d6 
3. d2 d4  c5xd4 
4. Pf3xd4  Pg8 f6 
5. Pb1 c3  a7 a6 
6. Lc1 g5  e7 e6 
7. f2 f4  Lf8 e7 
8. Dd1 f3  Dd8 c7 
9. O O O  Pb8 d7 
10. g2 g4  b7 b5 
 
Tot zover de theorie. Het nu volgende loperoffer, in ruil voor twee 
pionnen, levert wit nog wel aardig spel op maar is waarschijnlijk 
incorrect. 
 
11. Lf1xb5?! a6xb5 
12. Pd4xb5 Dc7 c6 
13. Th1 e1  O O 
14. Lg5xf6  Pd7xf6 
15. g4 g5  Pf6 d7 
16. Kc1 b1 
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Om te voorkomen dat zwart eventueel de kwaliteit offert. Er kan 
bijvoorbeeld gebeuren: 16. h4 Txa2 17. Pxa2 Dxb5 18. h5 Da4 19. Kb1 
Lb7 20. Pc3 Da5 waarna beide partijen kansen hebben op een 
koningsaanval. 
 
16. ...  Lc8 a6 
17. Pb5 d4  Dc6 b7 
18. Te1 e3  Tf8 b8 
19. Pd4 b3  La6 c4 
20. Df3 h5  Ta8 a6 
 
Waarschijnlijk is hier 20. ... Ta5 beter omdat de toren zo ook druk 
uitoefent op de vijfde rij, waar zich ook de witte dame bevindt. 
 
21. Te3 h3  Pd7 f8 
22. f4 f5  e6xf5 
23. e4xf5  f7 f6 
24. g5 g6  h7 h6 
 
Zwarts koning staat nu beschut maar heeft in ruil daarvoor een loper en 
een paard die slecht ontwikkeld staan. Bovendien heeft de zwarte 
koning enkele zetten nodig om uit zijn hol tevoorschijn te komen. Zwart 
moet rekening blijven houden met mat op de onderste rij omdat de 
zwarte koning geen luchtgaatje kan maken. 
 
25. Dh5 g4 d6 d5 
26. Dg4 d4 Tb8 a8 
27. Pc3xd5 Lc4xd5 
Een belangrijk moment in de partij. Ogenschijnlijk is 27. ... Lxb3 slecht 
wegens 28. Txb3. Maar er kan daarna volgen: 28. ... Txa2 29. Kc1 Ta1+ 
30. Kd2 T8a4 31. Dd3 Dd7 32. Txa1 Txa1 33. Pb6 Dxd3 34. Txd3 en 
een gelijksoortige stelling als die in partij ontstaat. 
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WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

28. Dd4xd5+ Db7xd5 
29. Td1xd5 Ta6xa2 
30. Th3 e3  Ta2 a7 
31. c2 c3  Le7 d8 
32. Kb1 c2 
 
Of 32. Te8 Lc7 33. Txa8 Txa8. 
 
32. ...  Ld8 c7 
33. Te3 e2  Lc7 e5 
34. h2 h3  Ta7 d7 
35. Td5xd7 
 
Na 35. Td2 Txd5 36. Txd5 heeft wit zeer goed spel. Zwart moet in deze 
stelling waarschijnlijk torenruil voorkomen. Hij had dan ook beter 34. 
Ta4 gespeeld. Na wits tekstzet wordt het zwarte paard actief. 
 
35. ...  Pf8xd7 
36. Te2 d2  Pd7 b6 
37. Pb3 c5  Pb6 c4 
38. Td2 e2  Pc4 d6 
39. Te2 f2  Ta8 a5 
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WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

Nu was de volgende combinatie mogelijk: 39. ... Lxc3 40. Kxc3 Tc8 41. 
Kd4 Txc5 42. Kxc5 Pe4+ 43. Kc6 Pxf2 44. b4 Pd3 45. b5 Pb4+ 46. Kc5 
Pd3+ met een remise stelling. 
 
40. Pc5 e6  Le5xc3?? 
 
De vorige zet kon het nog, nu niet meer. Beter is een zet als 40. ... Lg3. 
 
41. Kc2xc3 Pd6 e4+ 
 
Om nog meer ellende te voorkomen had zwart hier beter 41. Txf5 
kunnen spelen, waarna het witte paard zijn steunpunt e6 zou verliezen. 
De zwarte koning blijft echter opgesloten zitten. Na de tekstzet staat 
zwart verloren. 
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42. Kc3 b4  Pe4xf2 
43. Kb4xa5 Pf2xh3 
44. b2 b4  Ph3 f2 
45. b4 b5  Pf2 e4 
46. b5 b6  Pe4 d6 
47. Ka5 a6  h6 h5 
48. b6 b7  Pd6xb7 
49. Ka6xb7 h5 h4 
50. Pe6 f4  Kg8 f8 
51. Kb7 c7  Kf8 e7 
52. Kc7 c6  Ke7 f8 
53. Kc6 d6  Kf8 g8 
54. Kd6 d5 Kg8 f8 
55. Pf4 e6+ Kf8 g8 
56. Kd5 e4 
 
1 0 
  
Al met al een leuke partij, waarin twee lopers werden geofferd. Beide 
offers waren incorrect, hoewel het eerste loperoffer zwart nog de nodige 
problemen gaf. Rick staat, mede door deze overwinning, fier bovenaan 
in de tussenstand van de binnencompetitie. 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
De oplossing van de vorige opgave: 
 
1. e7! Txf3 2. e8D+ Tf8 3. De6+ Kh8 4. Pf7+ Kg8 5. Ph6++ Kh8 6. 
Dg8+ Txg8 7. Pf7 mat. 
 
 
 
De nieuwe opgave komt uit de partij Lengyel - Farago gespeeld te 
Boedapest in 1981. Wit geeft mat in 3. 
 

 
WyyyyyyyyX 
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xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
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Henk van Griethuijsen - Rick van Loy 
 
 
 
 
 
 
De schaakcompetitie 1994/95 is ongeveer twee maanden oud wanneer u 
onderstaande partij voorgeschoteld wordt. Op de derde ronde stond de 
confrontatie tussen Henk van Griethuijsen en Rick van Loy op het 
program. Een belangrijke confrontatie wanneer je bedenkt dat zowel 
Rick als Henk de GOK beide twee keer op hun naam hebben staan. 
Bovendien waren beide één keer clubkampioen; Henk in 1982 en Rick 
in 1992. Een generatieverschil zoals je kunt vaststellen. Nadat Rick in 
1991 en 1992 de GOK op zijn naam zette, keerde het tij voor Henk en 
kwam in zijn tweede jeugd om vervolgens en passent de GOK-beker in 
1993 en 1994 op zijn naam te zetten. De laatste confrontatie van Henk 
en Rick dateert ook van deze laatste GOK. Rick die in een vroeg 
stadium in de partij een positionele blunder begaat komt er niet meer 
aan te pas. In onderstaande partij neemt Rick revanche in zijn eigen stijl 
en schuift Henk meedogenloos van het bord af. 
 
Henk van Griethuijsen - Rick van Loy 
Catalaans 
 
  
1. d2 d4  Pg8 f6 
2. Pg1 f3  e7 e6 
3. g2 g3  c7 c5 
4. Lf1 g2  d7 d5 
5. e2 e3  Pb8 c6 
6. O O  b7 b6 
7. c2 c4  Lf8 d6 
8. c4xd5 
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WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
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xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

Wit wil vroegtijdig de stelling openen met het oog op de rochade van 
zwart die nog moet volgen. 
 
8. ...  e6xd5 
9. Dd1 a4 
 
Een beetje ongelukkige zet waarmee wit zwart provoceert en daardoor 
belangrijke tempi zal verliezen. Met 9. Pc3 zou er nog niets aan de hand 
zijn! 
  
9. ...  Lc8 d7 
10. d4xc5  b6xc5 
11. Da4 c2 
 
Opnieuw speelt wit met de dame en kiest notabene voor een veld waar 
de dame geen rust zal vinden. Nog steeds was 11. Pc3 beter geweest. 
 
11. ...  O O 
12. Tf1 d1  Pc6 b4 
13. Dc2 e2  Ld7 c8 
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Een zet die zwart in staat stelt om zijn aanval voort te zetten. 
 
14. b2 b3 
 
Ook hier was 14. Pc3 geboden. Na 14. ... Tb8 15. Pb5 La6 16. a4 staat 
zwart iets beter, maar de geur van een winststelling is dan nog in geen 
velden of wegen te bekennen. 
 
14. ...  Pf6 e4 
15. a2 a3 
 
Op een zet als 15. Pe1 zet zwart voort met 
A) 15. ... La6 16. Db2 De7 17. Lxe4 Dxe4 18. Pc3 enz. 
B) 15. ... Df6 16. Lb2 Le5 17. Lxe5 Dxe5 18. Lxe4 Dxa1 enz. 
 
15. ...  Lc8 a6 
16. De2 b2  Pb4 d3 
17. Td1xd3 
 
Wit besluit de kwaliteit te geven om allerlei complicaties te omzeilen. 
Ook na 17. Dc2 Pexf2 18. Td2 Df6 19. Ta2 c4 20. Pd4 kan zwart zeer 
tevreden zijn. 
 
17. ...  La6xd3 
18. Pb1 c3  Pe4xc3 
19. Db2xc3 Ld3 e4 
20. Lc1 b2  f7 f6 
21. Ta1 d1  Dd8 c7 
22. Td1 c1  Tf8 c8 
23. Dc3 d2  Dc7 b7 
24. Dd2 d1 Ta8 b8 
25. Pf3 d2  Le4xg2 
26. Kg1xg2 Ld6 e5 
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27. Dd1 c2  Le5xb2 
28. Dc2xb2 a7 a5 
29. f2 f3  Db7 b5 
30. Kg2 f2  a5 a4 
31. e3 e4  d5xe4 
32. f3xe4  Db5 d3 
33. Tc1 c3  Dd3 d4+ 
 
0 1 
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Vrije Pion - EGS 
 
 
 
 
 
Deze wedstrijd hadden we kunnen winnen. We waren zeker niet minder 
dan onze tegenstander. Maar wat werd er achteraf en vooraf gebaald. 
Vooraf, omdat Jan en Kees toen pas te horen kregen dat we al met 1-0 
achterstonden. Achteraf, omdat we bij een 3-3 stand de kans hadden om 
met een 3-5 overwinning naar huis te kunnen gaan. Zo rond de klok van 
half zes begint het een beetje te rommelen. Erik heeft zojuist zijn 50e 
zet op tijd uitgevoerd en staat glad gewonnen. Hij staat op en loopt naar 
Henk om te kijken wat zich daar allemaal op het bord afspeelt. Hij ziet 
dat Henk een goede kans maakt om de winst naar zich toe te trekken. 
Met deze gedachte in zijn achterhoofd voert hij zijn volgende zet uit. 
Een blunder van jewelste, maar ........ iets dat ons allen weleens 
overkomt. (Het gerucht gaat dat Erik bij het uitvoeren van deze zet 
remise aanbood. Hij zal dit ontkennen.) De stand is nu dus 4-3. Maar we 
kunnen altijd nog vertrouwen op Henk. Toch. Of niet soms. Nee hè! 
Eindstand  4½-3½. 
 
EGS - Vrije Pion    3½ - 4½ 
Jan Langenberg - Ton Snoeren  0 - 1 
Pascal Graafmans – Wittebol   0 - 1 
Eugène Ros - H. Vennix   1 - 0 
Kees de Kok - De Grote Onbekende  1 - 0 
Ad van Diem - De Grote Onbekende  ½ - ½ 
Henk van Griethuijsen - P. van Dijk  ½ - ½ 
Pieter Couwenberg - V. van Laarhoven ½ - ½ 
Erik Hamers - Jan Hoevenberg  0 - 1 
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De stand in 2e klasse B na de 2e ronde NBSB is: 
 
 1. D4 2   4 11 
 2. Vrije Pion  4 9 
 3. Stukkenjagers 5 2 9½ 
 4. Schavo   2 8 
 5. Oisterwijk  2 6½ 
 6. Wolstad 3  0 7 
 7. EGS   0 6½ 
 8. Vughtse Toren 0 5½ 
 
Jan 
Voordat we ook maar 1 zet gespeeld hadden, wist ik al dat de Pirc op 
het bord zou komen. Ik had namelijk vorig jaar tijdens het 
Kerstkalkoenentoernooi te Dongen ook al een aantal partijtjes tegen Ton 
Snoeren gespeeld, en hij speelde steeds hetzelfde degelijke spelletje. 
Dus redenen genoeg voor mij om op te passen. Ik speelde de Pirc met f4 
en koos voor het verkeerde plan, nl: bestorming van de koningsvleugel. 
Aan deze bestorming kwam ik niet toe, ik werd zelf op de damevleugel 
onder de voet gelopen. Omdat Ton niet de beste voortzetting koos, kon 
ik mijn damevleugel redden en zelfs nog lang rocheren. Na zwarts 18e 
zet was ik zelfs helemaal uit de problemen. Na 22 zetten gaf zwart met 
zijn dame schaak op a3. Ik had toen de keuze om met mijn koning naar 
b1 of d1 te gaan. Het leek me niets om naar d1 te gaan, omdat zwart dan 
de mogelijkheid had om de dames te ruilen (achteraf bleek dat ik in dat 
geval toch nog iets actiever zou staan). Dus plaatste ik mijn koning op 
b1 zonder na te gaan wat hiervan de gevolgen zouden zijn. Op dat 
moment was het dus gewoon uit.  
 
Pascal 

Nu kreeg ik zelf 1. b4 tegen en ik wou dit met grof geweld 
bestrijden. In plaats van een rustige opbouw was dit een snelle 
afbraak ten gunste van wit. 
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WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

17. ... e5?? (Beter is eerst Lf7 en dan e5) 18. dxe5! fxe5 19. fxe5 Txf3 
(wanhoop) 20. Lxf3 Pxe5 21. Lxd5+ Lf7?? 22. Lxe5 Lxe5 23. Txf7 1-0 
 
Eugène 

Ik dacht de partij weer rustig te kunnen opzetten met 1. c4 2. g3 
3. Lg2 maar mijn opponent dwong mij al gauw tot het openen 
van diverse lijnen/diagonalen, zodat er al na 15 zetten een 
tactisch gevecht aan de gang was dat mijn concentratievermogen 
danig op de proef stelde. Met een paar subtiele zetten wist ik de 
vijandelijke dame lichtelijk in het nauw te drijven op de 
koningsvleugel, waarna ik niet aarzelde mijn slag te slaan aan de 
andere kant van het bord. Ik won een kostbare pion. Er ontstond 
een toreneindspel dat veel nauwkeurigheid vereiste, maar 
uiteindelijk eenvoudig tot winst was te voeren, 1-0 na 53 zetten. 

 
Kees 

Kees moest tegen een man van 82! Op een gegeven moment 
verloor hij zelfs de kwaliteit en stond hij naar eigen zeggen 
slecht. Maar Kees had een sterk paard. Zo sterk, dat hij het zich 
kon permitteren om mat in 1 een zet uit te stellen. 
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Henk 
Een tamelijk spookachtige partij, waarbij dingen die er waren 
niet gezien werden terwijl dingen die er niet waren wel werden 
waargenomen. Een voorbeeld van zo'n spookbeeld: 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

Met een vrij elementaire combinatie heb ik een pion gewonnen. 
Wit heeft net 13. Pd2 gespeeld. Waar moet de dame heen? 
Onder andere omdat ik voor 14. Dg4 vreesde koos ik voor 13. ... 
Dd4 en niet voor 13. Dd5. De oplettende lezer ziet onmiddellijk, 
dat als ik 13. Dd5 wel gedaan had, 14. Dg4 alleen maar gunstig 
voor zwart is. Nu ging het verder met 14. Df3 Dd5 15. Dxd5 
exd5 16. Te1+ Le6? Hier was 16. ... Pe7 beter geweest. Nu 
kwam ik mede dankzij een persoonlijk seizoensrecord hoogste 
serie zwakke zetten in een partij in een gruwelijke omklemming 
terecht. Ik moest een dikke twee uur in feite met een toren 
minder spelen, wat ondermeer het verlies van mijn a-pion tot 
gevolg had. Omdat mijn tegenstander ook niet alles zag kwam er 
tenslotte een eindspel op het bord waarin ik een loper had en hij 
een paard en wij beiden drie pionnen. Ik heb nog een paar keer 
glad verloren gestaan maar opeens had ik zelfs nog winstkansen. 
Maar inmiddels liep ik ook op mijn tandvlees. Na ruim 
vijfeneenhalf uur spelen werd nog wel afgebroken maar het was 
echt remise. 
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Pieter Couwenberg - V. van Laarhoven 
Konings-Indisch. 
 
1. d4  Pf6 
2. c4  g6 
3. Pc3  Lg7 
4. Pf3  O-O 
  
5. e4 d6 
 
Na verwisseling van zetten het Koning-Indisch. 
Het Koning-Indisch wordt gekenmerkt door het fianchetto van zwarts 
koningsloper in combinatie met d6, als steun voor de centrumvorming 
van Zwart. Het strategische plan van Zwart bestaat in het uitoefenen van 
druk op pion d4 door middel van Lg7 en een pion op e5 of eventueel c5. 
Deze druk moet Wit beletten van het brede centrum te profiteren, omdat 
pion d4 voortdurend dekking vereist, hetzij vroeg of laat een verklaring 
moet af leggen. Dit laatste is gunstig voor zwart, omdat deze geen direct 
gevaar hoeft te vrezen, en de toestand in het centrum kan stabiliseren. 
 
6. Le3  Pbd7 
7. h3 
 
Niet de beste zet , beter is Le2. 
 
7. ...  c6 
 
Ook dit is niet de beste zet. c5 om druk uit te oefenen op d4 is beter. Er 
kan volgen: 7. ... c5 8 e5 Pe8 9. Pd5 cxd4 10. Lxd4 dxe5 11. Lc3 Pf6 of 
11. ... b6. 
      
8. Dc2  Da5 
9. Le2  d5 
10. O-O  dxe4 
11. Pxe4  Pxe4 
12. Dxe4  e5 
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13. Ld2 
 
Een alternatief dat misschien wat meer bied voor wit is: 13. Tfd1 Pf6 
14. Dh4 Pd7 15. Pg5 h6 16. Pe4 Dd8 17. Dxd8 Txd8 18. Lxg7 Txd1+ 
19. Txd1 Kxg7 20. Lxh5 f5. Wit heeft nu een pion voordeel maar is dit 
genoeg? 
 
13. ...  Dc7 
14. Tac1  Te8 
15. d5  Pf6 
16. Dh4  Ph5 
17. Pg5  Pf6 
 
Beter is 17. ... h6 18. Pe4 Pf4 19. Lf3 g6!. Zwart staat hier beter. Toch 
laat zwart het hier een beetje liggen en ik zelf speel ook niet op men 
best. 
 
18. Lc3  h6 
19. Pe4  Pxe4 
20. Dxe4  Lf5 
21. Df3?  e4 
22. De3  Lxc3 
  
23. Txc3  Kh7 
24. dxc6  Dxc6 
25. a3  Ted8 
26. b4  Td7 
27. Td1  Txd1+ 
28. Lxd1  Td8 
29. Le2 
 
Waarom ik de loper terugspeelde weet ik niet, de bedoeling was Lc2 te 
spelen. Overigens de tijd begint te dringen (minder dan 15 minuten 
over). 
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29. ...  a6 
30. c5  Dd5 
31. Lc4  De5 
32. f4  De7 
33. g4  Ld7 
34. Td3  Lc6 
35. Txd8  Dxd8 
36. Lxf7  Dd3 
37. Kf2? 
 
De druk van tijdnood heeft toe geslagen. Hier had ik de partij in het 
voordeel kunnen beslissen met 37.Dxd3 exd3 38.Kf2. De pion op d3 zal 
de over kant niet halen. Wit heeft hier waarschijnlijk nog de beste 
winstkansen. 
 
37. ...  Dc2+   
38. Ke1  Db1+ 
39. Kf2  Dc2+ 
40. Ke1  Db1+ 
41 Kf2 
 
½ ½ 
 
 
Erik 

Er kwam een draak op het bord en ik voelde me als een vis in het 
water. Mijn tegenstander rocheerde echter ook kort waardoor de 
scherpste variant achterwege bleef. Na lang positioneel geschuif 
verloor mijn tegenstander plots een stuk tegen 3 pionnen. Hij 
had nog wel tegenspel maar uiteindelijk hield ik mijn stuk tegen 
2 pionnen. Ook haalde ik nog juist op tijd de 50e zet, alles leek 
in kannen en kruiken en ik dacht op de 51e zet NB af te 
wikkelen. Ik dacht d.m.v. schaak met mijn toren de verdediging 
van zijn toren weg te nemen en zo verder af te wikkelen. Hij 
nam echter met schaak! Een blunder dus wat je wel vaker ziet op 
de 51e zet. Timman ook. Het is dus echt niet zo erg. 
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Het tweede team speelde niet doordat er in die groep een oneven aantal 
teams is. De overige clubs in deze groep speelden wel. De stand in 4e 
klasse B na de 2e ronde NBSB is: 
 
 1. D4 4    4 9½ 
 2. Stukkenjagers 8  2 9½ 
 2. Wasbord   2 9½ 
 4. Waalwijk 3   2 7½ 
 5. EGS 2    2 4½ 
 6. Baronie 7   0 5½ 
 7. Wolstad 5   0 2 
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Binnencompetitie en Jeugdcompetitie 
 
 
 
 
 
 
Na 7 ronden spelen wordt het tijd dat Rick van Loy een keer onderuit 
wordt gehaald. Met een 100% score staat hij bovenaan de ranglijst, en 
het ziet er niet naar uit dat hij die positie nog wil afstaan. De hoop is nu 
gevestigd op clubcoach Erik Hamers. Als hij nog een paar goede 
partijen speelt en de tweede partij tegen Rick kan winnen, wordt het nog 
spannend. 
 
De stand na ronde 7 in groep 1 is: 
  
 1 Rick van Loy   311 
 2 Erik Hamers   249 
 3 Jan Langenberg  204 
 4 Kees de Kok   181 
 5 Pascal Graafmans  180 
 6 Henk van Griethuijsen 171 
 7 Pieter Couwenberg  162 
 8 Mark van Gestel  136 
 9 Ad van Diem   116 
 10 Arnold Backx   113 
 11 Rupert Spijkerman  112 
 12 Wil Spijkers   90 
 13 Ton Krugers   84 
 14 Peter Ansems   48 
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In groep 2 zien we dat Ruud, met stip, de leiding heeft overgenomen 
van Jan. Jan is zelfs van de eerste naar de vierde plaats gezakt, mede 
doordat hij het onderlinge duel met Ruud verloor. Een andere grote 
kanshebber voor de eindoverwinning in groep 2 vinden we op de achtste 
plaats. René staat nog laag genoteerd omdat hij pas één wedstrijd 
gespeeld heeft, maar heeft ontzettend veel in zijn mars. 
 
De stand na ronde 7 in groep 2 is: 
 
 1 Ruud van Loon  180 
 2 Jaap Touw   163 
 3 Louis Doomernik  146 
 4 Jan de Brouwer  136 
 5 Balt van den Dries  105 
 6 Ton Pastor   105 
 7 Piet van de Ende  80 
 8 René van den Bosch  70 
 9 Leo Joosten   56 
 10 Jo van Loon   38 
 11 Toon Spijkers   22 
 
Bij de jeugd heeft Alex al een flinke voorsprong opgebouwd op zijn 
concurrenten. De rest van de groep zit nog redelijk dicht op elkaar. 
 
De stand na ronde 8 bij de jeugd is: 
 
 1 Alex  85 
 2 Donat  59 
 3 Pascal  46 
 4 Ron  34 
 5 Dirk  28 
 6 Tom  27 
 7 Jan  24 
 8 Arnaud 19 
 9 Alexandre 18 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
De agenda voor de komende weken ziet er als volgt uit: 
 
  
 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 
  
 20 december  halve finale bekercompetitie 
    thema avond 
  
 27 december  oud-ledenmiddag, 's avonds geen schaken 
  
 3 januari  11e ronde interne competitie 
  
 7 januari  4e ronde externe competitie 
    1e team thuis tegen Stukkenjagers 5 
    2e team thuis tegen Waalwijk 3 
  
 10 januari  12e ronde interne competitie 
 
 
Kopij kan ingeleverd worden bij de redactie van de Schaakmeester. 


