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Jaargang 17  nummer 1  december 1995 
  
 
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 ... 
 
 
 
 
 
 
Deze keer twee verslagen van de externe competitie, namelijk die uit de 
derde en vierde ronde. Verder een verslag van het 
kerstjeugdschaaktoernooi van Eindhoven, de standen in de diverse 
competities en enkele partijen van onze eigen leden. Bovendien een 
verslag van de eerste thema-avond. 
 
Veel leesplezier. 
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Kerstjeugdschaaktoernooi van Eindhoven 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 17 december is onze jeugd, onder begeleiding van Serge, 
Balt en Jan, naar het kerstjeugdschaaktoernooi van Eindhoven geweest. 
De hoofdrolspelers van deze dag waren, in alfabetische volgorde: Alex, 
Alexandre, Arnaud, Dirk, Donat, Jan, Mathijs en Pascal. 
 
Om negen uur stond iedereen klaar in het Jan van Besouwhuis en 
vertrokken we richting Eindhoven. De reis verliep vlekkeloos, op een 
enkel gemist afslagje na, en we kwamen dan ook ruim op tijd aan bij het 
gemeenschapshuis 'De Lievendaal'. Het was al aardig druk, maar het 
zou later op de dag nog drukker worden. Serge had alle EGS-ers al 
ingeschreven, het wachten was nu op het fluitsignaal voor de eerste 
ronde. 
 
Met enige vertraging kon om half elf toch de eerste ronde beginnen voor 
Alex, Dirk, Donat en Jan. De anderen moesten wachten tot één uur 
voordat ze met hun eerste partij konden beginnen. De wedstrijdleiding 
ging er namelijk vanuit dat de jeugd tot elf jaar zeer snel zou spelen. 
Door ze later te laten beginnen, zouden alle groepen tegelijkertijd klaar 
zijn met hun schema. Omdat het nog twee en een half uur duurde 
voordat ze echt konden schaken, hebben we zelf een doorgeefschaak 
competitie gehouden. Er werden zes rondes gespeeld met steeds 
wisselende teams. Telkens als een team won, kregen beide leden er een 
punt bij. Na vier rondes gespeeld te hebben stond Pascal bovenaan met 
een honderd procent score van vier punten. Met nog twee rondes te gaan 
kon alleen Mathijs nog gelijk komen, en in de vijfde ronde kwam hij 
ook een puntje dichterbij. Maar in de laatste ronde sloeg Pascal opnieuw 
toe, en won uiteindelijk met vijf punten. 
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Bij de jeugd vanaf dertien jaar werd gespeeld in een tempo van twintig 
minuten per partij. Maar er werd zo snel gespeeld dat het schema ruim 
gehaald werd. Sommige groepen waren al om twee uur klaar met hun 
partijen. Meer denktijd geven loste het probleem ook niet op. De 
schakers bleven snel spelen. Een partijtje doorgeefschaak tussendoor 
was ook een van de mogelijkheden die werden uitgeprobeerd om de 
start van de laatste ronde een beetje uit te stellen. De organisatie had 
zelf ook voor een oplossing gezorgd. Er kon simultaan worden gespeeld 
tegen de kerstman. 
 
Ondertussen hadden Alex, Dirk, Donat en Jan al enkele partijen achter 
de rug. Donat baalde er flink van dat hij enkele partijen verloren had 
door gewoon een of ander stuk weg te geven. Er mag echter niet 
vergeten worden dat hij de jongste deelnemer was in zijn groep, van 
dertien tot zestien jaar. Alex draaide goed mee in het bovenste gedeelte 
van zijn groep. Dirk en Jan probeerden tegen elke tegenstander het 
herdersmat uit, soms met succes, dan weer met een tegenvallend 
resultaat. Maar als het lukte, kwamen ze enthousiast vertellen hoe ze 
hadden gewonnen. 
 
Om één uur was het dan zover. De jeugd tot elf jaar kon ook aan de 
slag. De zaal was al aardig vol, er waren naar schatting ongeveer 120 
deelnemers. Je kunt dus wel begrijpen dat het op een gegeven moment 
best wel warm en benauwd werd. Maar er was niemand die zich daar 
iets van aantrok. Er werd zonder klok gespeeld. Je zou zeggen dat de 
partijen dan wel erg lang konden duren. Maar dat viel reuze mee. En 
mocht een partij te lang duren, dan werd er een klok bijgezet met voor 
beide spelers nog vijf minuten. 
 
In de eerste ronde verloor Pascal zijn dame, maar niet de partij. Hij wist 
een halfje binnen te slepen door zijn tegenstander eeuwigschaak te 
geven. Alexandre, Arnaud en Mathijs behaalden ook enkele 
overwinningen, ondanks dat ze voor de eerste keer meededen met zo'n 
schaaktoernooi. Mathijs had zelfs nog nooit met een klok gespeeld. 
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Tijdens het toernooi werden ook nog allerlei andere soorten schaak 
aangeleerd, waarvan ik de meeste namen nu al weer vergeten ben. Jan 
en Dirk kwamen aanzetten met bombardeerschaak. Telkens als je een 
zet doet verdwijnen alle stukken van het bord die in de bewegingslijn 
van dit stuk liggen. Ook stukken die aangevallen worden door andere 
stukken verdwijnen van het bord. Na enkele partijen gespeeld te hebben 
werd het duidelijk wat het doel van het spel was: zo snel mogelijk met 
een dame of toren de onderste rij van je tegenstander bezetten, waardoor 
zijn hele stukken arsenaal, inclusief de koning, van het bord verdwijnt. 
Een ander soort schaak heette psycho-schaak, als ik me niet vergis. 
Telkens als een rij of lijn onbezet komt, dus het laatste stuk verlaat de rij 
of lijn, verdwijnt deze rij of lijn van het bord. Het bord word kleiner. Er 
kunnen op deze manier hele grappige partijen worden gespeeld, die 
meestal, volgens een kenner, in pat eindigen. 
 
Na afloop van het toernooi, was de prijsuitreiking. Dit was iets na 
vieren. Het was een drukte van jewelste op het podium. Daar lagen alle 
prijzen, en iedereen wilde zien wat er te halen viel. Beste EGS-er werd 
Alex met 4 punten en een derde plaats. Deze plaats had hij behaald na 
een barrage te hebben gewonnen van een andere kanshebber voor deze 
plaats. Alex mocht dan ook als eerste een prijs uitzoeken. Donat en 
Pascal eindigden beiden op de zesde plaats met respectievelijk 2 en 4½ 
punten. Een achtste plaats was er voor Alexandre en Arnaud met 
respectievelijk 3½ en 3 punten. Verder waren er drie negende plaatsen 
binnengehaald door Mathijs, Dirk en Jan met respectievelijk 3, 2 en 2 
punten. Tijdens de prijsuitreiking was één van onze spelers zo slim om 
bij een leuke prijs te gaan staan en er zijn arm op te houden. Niemand 
pakte deze prijs, omdat gedacht werd dat ie al bezet was. Zodra de 
bewuste speler zijn naam hoorde afroepen ging hij er met z'n prijs 
vandoor. Hier geldt met recht het spreekwoord: 'Wie niet sterk is moet 
slim zijn.' 
 
Na afloop vond iedereen het toernooi wel geslaagd. We zouden dan ook 
meer met de jeugd naar dit soort toernooien moeten gaan. Het word dan 
ook interessanter om beter te kunnen schaken, zodat je grotere prijzen 
kunt winnen. Volgend jaar gaan we in ieder geval weer. 
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Correspondentieschaken 
 
 
 
 
 
 
Doordat ik door werkzaamheden niet veel meer kan gaan schaken, heb 
ik me opgegeven voor het correspondentieschaken. Het 15e 
propagandabekertoernooi van de NBC (Nederlandse Bond van 
Correspondentieschakers) leek me wel geschikt. 
In november 1993 was het eindelijk zover. Ik werd ingedeeld in een 
groep van 7 spelers. Een van de deelnemers is Pleun Korpel. Hij zit 4 
jaar in de VUT, 64 jaar oud, speelt alleen correspondentieschaak, 
getrouwd en geen kinderen. 
 
P. Korpel - P. Graafmans 
 
  
 1. e2 e4  e7 e5 
 2. Pg1 f3  Pb8 c6 
 3. Lf1 c4  Pg8 f6 
 4. Pf3 g5  d7 d5 
 5. e4xd5  b7 b5! 
 
De Ulvestad Variant. De voortzetting 5. ... b5 werd door de Amerikaan 
Olaf l. Ulvestad in 1941 in 'Chess Charts' en 'The Chess Review' 
geanalyseerd. Hij merkte op dat de zet om meerdere redenen veel 
logischer is dan het toen gebruikelijk 5. ... Pa5. Bijna een halve eeuw 
later wordt Pa5 nog steeds het meest gespeeld, hoewel de analytische 
speelbaarheid van 5. ... b5 buiten kijf is komen te staan. 
 
 6. d5xc6  b5xc4 
 7. Dd1 e2  h7 h6! 
 
Ik volg nog steeds de theorie. 
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 8. De2xe5+ Lf8 e7 
 9. Pg5 f3  O O 
10. O O  Lc8 g4 
11. De5 e2! 
 
Nu houdt de theorie voor mij op en moest ik op eigen kracht verder 
gaan. 
 
11. ...  Le7 d6 
  
Achteraf denk ik dat 11. ... Te8 beter is. 
 
12. d2 d4  Tf8 e8 
13. Lc1 e3  Pf6 d5?! 
 
Volgens mijn tegenstander is 13. ... Pe4 beter. 
 
14. Pb1 d2  f7 f5 
15. De2xc4 Kg8 h8 
16. g2 g3! 
 
Deze simpele zet heb ik in mijn voorbereiding (16. Dxd5 Lxh2!) geheel 
overzien en nu staat wit al gewonnen. 
16. ...  f5 f4 
17. Dc4xd5 f4xe3 
18. f2xe3  Te8xe3 
19. Ta1 e1  Te3xe1 
20. Tf1xe1 
 
Ik geef op, want drie pionnen achter is teveel van het goede. 
 
1 0 
 
Deze partij is als eerste afgelopen. Als al mijn partijen zo gaan dan kan 
ik beter stoppen. Ik denk ook dat ik deze variant niet meer speel. 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
De oplossing van de vorige opgave: 
 
1. Pg6+ Kg8 2. Df8+ Txf8 3. Pde7 mat. 
 
 
 
 
De nieuwe opgave komt uit de partij Raki� - Govedarica gespeeld te 
Belgrado in 1975. Wit geeft mat in 2. 

 
WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
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Uit de binnencompetitie 
 
 
 
 
 
 
René van den Bosch - Louis Doomernik 
Caro-Kann 
 
 1. e2 e4  c7 c6 
 2. d2 d4  d7 d5 
 3. Pb1 d2  d5xe4 
 4. Pd2xe4 Lc8 f5 
 5. Pe4 g3  Lf5 g6 
 6. Pg1 f3  h7 h6? 
 
Een slechte zet omdat er ten eerste geen stuk ontwikkeld wordt, en ten 
tweede omdat niet voorkomen wordt dat er een paard op e5 beland. Een 
betere zet is dan ook 6. ... Pd7. 
 
 7. Pf3 e5  Lg6 h7 
 8. Lf1 c4  e7 e6 
 9. Dd1 f3 
 
Ook 9. De2 met de dreiging 10. Pxf7 is een mogelijkheid. 
 
 9. ...  Dd8 f6 
10. Df3 b3  b7 b6 
11. O O  Lf8 d6 
12. f2 f4 
 
Hier had wit de zwarte koningsstelling al kunnen ruïneren met 12. Ph5 
De7 13. Pxg7+ Kf8 en nu 
A. 14. Ph5 wat simpelweg een pion wint, of 
B. 14. Pxe6+ fxe6 15. Te1 met een leuke aanval voor wit.  
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12. ...  Ld6xe5 
 
De tekstzet opent voor wit de f-lijn, en speelt hem op deze manier in de 
kaart. De voorkeur verdient dan ook 12. ... De7, mede met het oog op 
een zet als 13. Ph5. 
 
13. f4xe5  Df6 d8 
14. Lc1 e3 
 
De tekstzet is een goede zet, maar leidt niet tot het scherpste spel. Er 
bieden zich twee mogelijkheden aan: 
  
A. 14. Lxe6 fxe6 15. Dxe6+ Pe7 16. Df7+ Kd7 17. Dxg7 Lxc2 
waarna de stelling zeer onduidelijk is. 
B. 14 Df3 Dxd4+ 15. Le3 (nu wel) Dd7 16. Ph5 met een 
verschrikkelijke aanval voor wit. 
 
14. ...  Pg8 e7 
15. Pg3 h5  O O 
16. Ta1 d1  Pe7 d5 
17. Le3 c1  Pb8 d7 
 
Misschien moet zwart hier proberen om de aandacht op de damevleugel 
te richten met een zet als 17. ... a4 
 
18. Lc4xd5 c6xd5 
19. Db3 g3 Lh7 g6 
20. Dg3 g4 Ta8 c8 
21. c2 c3  Lg6xh5 
22. Dg4xh5 Dd8 e7 
23. Td1 d3  f7 f5 
24. Td3 g3 
 
Ook goed, maar het is nu al mogelijk om met 24. Lxh6 de 
koningsvesting te slopen. Dit kan tot dezelfde stelling als die uit de 
partij leiden. 
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24. ...  Kg8 h7 
25. Dh5 g6+ Kh7 h8 
26. Lc1xh6 g7xh6 
27. Dg6xh6+ De7 h7 
28. Dh6xe6 
 
Op dit moment had wit mat in 5 kunnen aankondigen. Het is een leuke 
opgave om dit zelf uit te vogelen. 
 
28. ...  Tc8 d8 
 
Hoewel zwart katsverloren staat, is 28. ... Tce8 waarschijnlijk de beste 
verdediging voor zwart. 
 
29. Tg3 h3 
 
1 0 
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Oisterwijk - EGS  2 - 6 
 
 
 
 
 
 
Vol goede moed gingen we in december naar 'Moergestel'. Het bleek 
dat Oisterwijk daar zijn thuisbasis had. Omdat Oisterwijk gewonnen had 
van Schavo, en wijzelf van Schavo verloren, dachten we toch dat het 
een pittige klus zou worden. Het verbaasde ons dan ook dat we zo snel 
op grote voorsprong kwamen. Natuurlijk heb je hier altijd geluk bij 
nodig, maar misschien kun je geluk wel afdwingen. 
 
Bord 1. Jan 

In de opening leek het dat mijn tegenstander snel gelijk spel zou 
krijgen. Misschien zou hij zelfs beter staan als hij het had 
gewaagd om vroeg de rochade op te geven door een koningszet 
te doen. In plaats daarvan zette hij twee keer met zijn dame, 
Dd8-h4-e7, waardoor ik het initiatief kreeg. 
Op een gegeven moment kreeg ik mijn tegenstander zover dat hij 
zijn dame helemaal buitenspel plaatste. Ik kon hiervan profiteren 
met een koningsaanval, tot ik zag dat ik in plaats daarvan ook 
een stuk kon winnen. Mijn tegenstander gaf onmiddellijk op. 

 
Bord 2. Pascal 
  
 1. e2 e4  c7 c5 
 2. Pg1 f3  Pb8 c6 
 3. d2 d4  c5xd4 
 4. Pf3xd4  e7 e5 
 5. Pd4 b5  a7 a6 
 6. Pb5 d6+ Lf8xd6 
 7. Dd1xd6 Dd8 f6 
 8. Dd6 c7  Pg8 e7 
 9. Lf1 c4?! 
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Dit is niet bekend, beter is 9. Pc3 Pb4 10. Ld3 d5 11. O-O d4 12. Pa4 
Dc6 13. Dxc6 Pxc6 14. Pb6 volgens de theorie. 
 
 9. ...  Pc6 d4 
10. O O  Df6 g6 
11. f2 f3  d7 d5 
12. Lc4xd5 Lc8 h3 
13. Tf1 f2  Ta8 c8 
14. Dc7 a5  b7 b6 
15. Ld5xf7+ Ke8xf7 
16. Da5 a3 
 
Op 16. De5?? volgt Dg2! 
 
16. ...  Th8 d8 
17. Pb1 c3  Tc8xc3?! 
18. Da3xc3?? 
 
Beter is 18. bxc3 Pb5 19. Db3+. 
 
18. ...  Pd4 e2+!! 
19. Tf2xe2  Td8 d1+ 
20. Kg1 f2  Dg6xg2+ 
21. Kf2 e3  Dg2 g5+ 
22. Ke3 f2  Dg5 g1+ mat 
 
0 1 
 
Bord 3. Eugène 

Na 12 zetten bezorgde ik mijn tegenstander een geïsoleerde 
dubbelpion. Daar stond een zwakke pion op d3 tegenover. Door 
consequent de achilleshiel van zwart te bestoken, lukte het om 
een pion te winnen. 
Zwart spartelde heftig tegen, maar ik liet niet los. Toen mat 
dreigde gaf de Oisterwijker zich gewonnen. 1-0 na 39 zetten. 
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Bord 7. Erik 
Het is de derde externe wedstrijd dus na verlies had ik toch niet 
terug gemogen naar het 2de team, maar het doet je natuurlijk wel 
goed. Toch zag ik mat in 1 over het hoofd! 
 
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 d6 5. f3 0-0 6. Le3 e5 7. d5 
Pbd7 8. b4?! Ph5 9. Ph3 f5 10. Lg5? Pdf6 11. Dd2 fxe4 12. g4 
Pf4 13. Pxf4 exf4 14. fxe4 Lxg4 15. Lxf4 Pxe4 16. Pxe4 Lxa1 
17. Lg2 Le5 18. Lg5 Dd7 19. De3 Da4 20. a3 a5?? 21. h3 Dd1  
0-1 

 
Bord 8. Pieter 

Deze keer ging het niet zo lekker. Ik gaf een kwaliteit weg en 
hiermee ook de partij. Ik voelde me echt zwarte piet.  
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Stukkenjagers 8 - EGS 2  2 - 6 
 
 
 
 
 
 
Een schitterende overwinning van het tweede team. Hiermee zijn er 
zelfs kansen op promotie wat te danken is een de zelfverzekerdheid en 
eendracht van het tweede. Al vele malen is Erik Hamers erop gewezen 
dat hij van de spelers van het tweede af moet blijven, en na dit succes 
zal hij dit ook zeker doen.  
Ook opvallend is hoe drie EGS-ers bij Stukkenjagers met een nieuwe 
naam door het leven gaan. Mark heet tegenwoordig Maik, Arnold blijkt 
verre familie te zijn van Cesar en heet van achteren Beckx, en Balt heet 
voortaan van der Dries. 
Hieronder het commentaar van een speler. 
 
Peter 

Op de 18e zet van deze partij (Damegambiet) lukte het mij om 
een kwaliteit plus een pion te winnen. Hier stond echter 
tegenover dat mijn koningsvleugel onder grote druk stond. Om 
mijn koning veilig te kunnen stellen moest ik de kwaliteit 
teruggeven. 
Op zeker moment had ik slechts vijf minuten over voor ±20 
zetten. Mijn tegenstander had nog ruim een kwartier. Mijn vrees 
dat ik door de vlag gejaagd zou worden werd evenwel niet 
bewaarheid. In plaats van dit, waarschijnlijk succesvolle, plan 
koos de witspeler voor een mataanval. Deze leidde tot niets 
omdat hij een paardzet van zwart over het hoofd had gezien. 
Inmiddels had wit zoveel tijd verbruikt dat zijn vlag eerder zou 
vallen dan die van mij. Dit alles na slechts 30 zetten. Dus besloot 
ik nu maar om wit door zijn vlag te jagen. Leuke en vooral 
spannende partij. 



 16

 
Oudleden middag 
 
 
 
 
 
 
Onlangs werd de oudleden middag gehouden, die gewonnen werd door 
EGS. De volgende spannende partij stamt uit deze middag. 
 
Bram Vromans - Erik hamers. 
Oud-ledenmiddag 27  december '94. 
Koning-Indisch 
 
  
1. d4  Pf6 
2. c4  g6  
3. Pc3  Lg7 
4. e4  d6 
5. f3  0-0 
6. Le3  e5 
7. Dd2  Te8 
 
Ik speelde Te8, o.a. om loper h8 te kunnen spelen als wit met Lh6 h4, 
h5, mijn koningsstelling onder vuur zou nemen. Hetzelfde plan vind je 
terug bij de Joegoslavische aanval van de draak. ("Bij iedereen 
bekend.") 
8. Pge2  Ld7 
9. 0-0-O?  exd4 
 
Wit kan beter d5 spelen en de pionnenstelling vast leggen. De zwarte 
koningsloper kan nu gevaarlijk worden. 
10. Pxd4  Pc6 
11. Kb1  a6 
12. Pde2  Pe5 
13. Pf4  b5! 



 17

Nu wit nog steeds niet h4 of g4 heeft gespeeld, is aanval op de witte 
koningsstelling en het pion offer op z'n plaats.  
 
14. cxb5  axb5 
15. Lxb5  Lxb5? 
 
Wit kan beter met het paard slaan en de loper houden om het zwarte 
paard van veld c4 weg te houden. 
 
16. Pb5  Tb8 
17. De2  Dd7 
 
  
17. Pe3 faalt op 17... Pc4. Met de tekstzet houdt wit veld c4 onder 
controle. 
 
18. Pc3  Dc6 
 
Dreigt naast 18.Dxc3 ook weer ... Pc4. Om dit te pareren begaat wit een 
blunder.  
 
19. Td4??  Dxc3 
 
19 Tc1 Pc4 20. Pd1 Tb4 .o.i.d. 
 
20. Tc1  Txb2+?! 
21. Dxb2  Dxe3 
 
Ik besloot uiteindelijk niet een stuk voor te blijven met 20... Da5  maar 
de toren tegen paard en loper te ruilen. Mijn loper op g7 moest dat 
rechtvaardigen. 
 22. Pd5?  Pxd5 
 
Wit had beter 22. Pe2 kunnen spelen. Nu kan ik a tempo de paarden 
weg spelen en diagonaal h8-a1 openen. 
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23. Db5  Pd7 
 
23. ... a6 misschien beter. 
24. Td3  Dxd3+ 
25. Dxd3  Tb8+ 
26. Db3  Txb3 
 
En wit gaf de partij op de 50e zet op. 
 
0 1 
 
 
Ik hoorde op die bewuste middag Serge en Rick praten om misschien 
weer extern bij EGS te gaan spelen om zo het dream-team eindelijk 
gestalte te geven. Als ik dan verder droom ziet de externe er volgend 
jaar zo uit: 
 
1e team (nog 2e klasse) 
 
Serge Bierhuizen, Rick van Loy, Jan Langenberg, Pascal Graafmans, 
Kees de Kok, Eugène Ros, Henk van Griethuijsen, Ad van Diem. 
 
2e team (3e klasse) 
 
  
Erik Hamers, Pieter Couwenberg, Peter Ansems, Jaap Touw, Mark van 
Gestel, Ruud van Loon, Fred Kreek, Henk Renders. 
 
3e team (4e klasse) 
 
Arnold Backx, Louis Doomernik, Wil Spijkers, Ton Krugers, Ton 
Pastor, Balt van den Dries, Leo Joosten, Jan de Brouwer. 
 
Reserves 
 
Rupert Spijkerman, Alex van Lanen, Donat Hermans. 
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EGS - Stukkenjagers 5  3½ - 4½ 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 7 januari traden we aan in het eigen 'Hof van Holland' tegen 
het team van de Stukkenjagers. Beide teams hadden op dat moment 2 
wedstrijdpunten en konden een overwinning dus goed gebruiken om de 
degradatiestrijd te ontlopen. Maar al snel bleek dat EGS zijn kruid te 
snel had verschoten. Op het moment dat het 1-4 stond was er nog enige 
hoop op een gelijkspel maar zelfs dat was net niet reëel. 
 
Bord 1. Pascal Graafmans - Guus Vermeulen (1646)  0-1 

Wit: Kh1 Dh6 Tf1 Te1 Pc3 Lc4 Lg5 Dh6 h2 g2 b2 a2 
Zwart: Kh8 Dd6 Te8 Ta8 Lc8 Ld4 Pe5 h7 g6 f5 c5 b7 a7 
Ik dacht op de 24e zet eindelijk mijn damevleugel te 
ontwikkelen met de zeer desastreuze zet 24. ... Ld7?? 25. Pe4! 
Deze zet was als een donderslag bij heldere hemel. Ik spartelde 
nog tegen 25. ... fxe4 26. Lf6+ Dxf6 27. Txf6 Pxc4 28. Tf7. Met 
de zet 24. ... Df8 zou ik gewonnen hebben. (Red: Na bestudering 
van de stelling blijkt dat 24. ... Ld7 helemaal niet zo slecht is als 
zwart 27. ... Pg4 speelt.) 

 
Bord 2. Jan Langenberg - Wiecher Muller (1584)  1-0 

In een versnelde draak kreeg ik op een gegeven moment twee 
stukken voor een toren en een pion. Bovendien had ik een sterke 
koningsaanval op het oog. Toch beging ik een fout waardoor een 
dameruil niet meer te vermijden was. Doordat mijn stukken op 
de goede plaatsen stonden kon ik mijn actieve stukkenspel toch 
omzetten in een overwinning. 
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Bord 3. Kees de Kok - Frank Peters (1661)  0-1 
Na een franse opening kwam zwart een pion voor op f2. Wit 
ontwikkelde zijn stukken en kwam beter te staan. Hij offerde 
voor de aanval zijn paard op e5 maar had over het hoofd gezien 
dat zwart kon verdedigen met de korte rochade. De stelling was 
verder voor Wit verloren. Na een blunder van zwart was het 
meteen afgelopen. 
Wit: Kb1 Db4 Te7 Lc4 a2 b2 c2 g2 h4 
Zwart: Kh8 Dc6 Ta8 Lf5 Lh6 a6 b7 g6 h7 
Zwart speelde Df6??. Goed fout! Wit wint dan met Dxb7 heel 
simpel. De beste zet voor zwart was Lg7!! (Red: Na bestudering 
van de stelling blijkt dat deze zet goed is voor remise, aangezien 
op deze zet Txg7 volgt.) 

 
Bord 4. Eugène Ros - Gerard Mei (1631)  ½-½ 

Konings-Indisch met 3. g3. Zwart speelde het vlijmscherp. Ik 
probeerde op de damevleugel het initiatief te nemen. Maar na 
een belangrijk tempoverlies (Pf3-g5-f3) kreeg ik een 
stormachtige aanval over me heen, waarna ik tot overmaat van 
ramp in hevige tijdnood kwam (Ca. 20 zetten in 8 minuten). Met 
lichte materiaalachterstand kon ik nog aardig tegenspartelen. Zo 
aardig, dat zwart op de 34e zet remise aanbood. 

 
Bord 5. Henk van Griethuijsen - Peter Buitenhuis (1686)  0-1 

In een Siciliaan met 2. c3 bleek ik onvoldoende theorie te 
kennen. Dit had tot gevolg dat ik voortdurend net iets te kort 
kwam om zwaktes op te lossen zonder een nieuwe te 
veroorzaken. Uiteindelijk dreigde er een pion te vallen met het 
bekende domino-effect. Toen was het wel gebeurd en kon ik 
onderstaand lied aanheffen. 
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HET LIED VAN DE VERSLAGEN SCHAKER 
 
Hoor de wind waait door de bomen  
Hier in huis zelfs waait de wind 
En de slaap wil maar niet komen 
O, wat was ik toch schaakblind 
O, wat was ik toch schaakblind 
 
  
Ja ik woel in donkere nachten 
En mijn rust vind ik niet snel 
Voor wie zulk een zet bedachten 
Is gaan slapen soms een hel 
Is gaan slapen soms een hel 
 
O, dat klopt niet, kinderen 
Dat gaat fout daar, kinderen 
Da's een zet, waar ik mij nu voor schaam 
'k Was een vreemdeling zeker 
In die opening zeker 
En ik speelde ook niet erg bekwaam 
 
Een nederlaag, een nederlaag 
Kreeg ik vanmiddag aan mijn broek 
Ik treur er nog vaak om  
In de een of andere hoek 
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Bord 6. Ad van Diem - Ronald Verboom (1666)  1-0 
Pirc opening, Sämisch variant. Wit rocheerde lang, zwart kort, 
waardoor wederzijds scherpe aanvalsmogelijkheden ontstonden. 
Zwart schoof echter het centrum dicht, waardoor hij wat 
gedrongen kwam te staan. Met een pionnen aanval (g4 en h4) 
brak wit de h-lijn open, waardoor een koningsaanval van wit 
mogelijk werd. Zwart kon deze alleen pareren door een kwaliteit 
te offeren. Nu ontstond een eindspel, dat gewonnen was voor 
wit. Er moest no wel secuur gespeeld worden, maar bij de 37e 
zet gaf zwart het op, overtuigd dat hij langzaam maar zeker de 
witte pionnen richting 8e rij zag komen. 

 
Bord 7. Erik Hamers - Luc Pullens (1674)  1-0 

Een klassieke Konings-Indiër werd ook klassiek gespeeld: Wit 
kreeg aanval op de damevleugel en zwart op de koningsvleugel. 
Onder druk van de tijd nam wit echter een giftige pion en verloor 
z'n paard. Met beiden minder dan 5 minuten voor de laatste 10 
zetten werd het toch nog een thriller maar op de 47e zet bleek hij 
mat te staan. 

 
Bord 8. Mark van Gestel - Harry Buyvoets (1634)  0-1 



 23

 
EGS 2 - Waalwijk 3  2½ - 5½ 
 
 
 
 
 
 
Na twee overwinningen op rij moest het tweede team toch het hoofd 
buigen. In plaats van 2-0 stond het al vrij snel 0-2. Dit maakte het voor 
de overgebleven spelers niet makkelijker. Bij een voorsprong zouden 
veel partijen rustig uitgespeeld kunnen worden, nu moest iedereen een 
tandje bijzetten om de achterstand te kunnen wegwerken. Dit had juist 
het omgekeerde effect, waardoor de bovenstaande eindstand ontstond. 
 
Bord 1. Peter Ansems - R. Verhoofstad  ½-½ 

In deze franse partij (Tarrasch-variant) kon ik, door de stelling 
gesloten te houden, het spel in evenwicht houden. Nadat wij 
beiden lang hadden gerokeerd begon de strijd zich voornamelijk 
op de damevleugel af te spelen. 
Toen de stand 2-5 in het voordeel van de Waalwijkers was 
raakte ik minder geïnspireerd en stelde na 24 zetten remise voor. 
Henk Renders vond het uiteraard nodig op te merken dat wit 
gewonnen stond. Nadat deze ex-trainer zelf achter de witte 
stukken had plaatsgenomen kostte het mij "verrassend" weinig 
moeite om onze ex-hoofdklasser zijn ongelijk te doen inzien. 
Onze teleurgestelde debutant blonk toch al niet uit in sportief 
gedrag door, als eerstverliezend EGS-er, hinderlijk aan onze 
tafel aan te schuiven zogenaamd om een verslag te schrijven. 
Ik hoop dat een en ander niet ongestraft zal blijven en stel voor 
dat het bestuur alles in het werk zal stellen om de KNSB te 
bewegen Henk's trainer-licentie in te trekken, dan wel hiermee te 
dreigen. Wellicht kan dat een stimulans betekenen tot 
verbetering van de mentaliteit van deze schaakgoeroe. Hiermee 
kan zowel Henk als de club zijn voordeel doen. 
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Bord 2. Henk Renders - P. Roggeband  0-1 
Door een vork snelle voorsprong van een paard tegen twee 
pionnen. Het offensief dat volgde leidde niet tot groter materieel 
voordeel. Positie brokkelde langzaam af. Slaan met verkeerde 
stuk was desastreus. Piet Roggeband kon het eerste punt voor 
Waalwijk III noteren. Niet hij maar de eerste bordspeler van 
EGS 2 bleek daar het meeste genoegen aan te beleven. 

 
Bord 3. Wil Spijkers - L. de Heide  1-0 
 
Bord 4. Louis Doomernik - S. van Dijk  0-1 

Het zag er aanvankelijk goed uit. Zwart koos op e4 voor de Caro 
Kann. Op de pionnenruil e4 volgde geen Lf5 maar Pa7. Bij mij 
niet zo bekend, maar ik kon toch initiatiefrijk spel ontwikkelen. 
Mijn tegenstander liet zich echter niet verrassen en verdedigde 
foutloos. Hij stuurde aan op een massa afruil, die hem een 
gewonnen eindspel opleverde: dame tegen mijnerzijds toren en 
paard met een gelijke pionnenstelling. Niet lang daarna moest ik 
mij gewonnen geven. 

 
Bord 5. Arnold Backx - J. van Hulten  0-1 

Slavische opening, die omdat wit de c4 pion doorschoof naar c5 
een onregelmatig karakter kreeg. In het middenspel kreeg ik 
voldoende ruimte om door te drukken, maar helaas zag ik een 
paard vork op toren en dame over het hoofd. Restte mij nog een 
stugge verdediging waarbij ik van penningen en dreiging van 
mat de partij kon rekken. Helaas ging ik door mijn vlag. 

 
Bord 6. Ruud van Loon - W. Kuysbers  1-0 

In een aangenomen damegambiet, dat ik zelf zwak opzette, kon 
ik vanwege nog zwakker zwart tegenspel toch een behoorlijke 
druk ontwikkelen over de diagonalen c4-g8, c2-h7 en c1-h6. 
Ondanks een blunder waarbij ik mijn belangrijke centrumpion 
op e5 weggaf, kon ik toch een mataanval op g7 opzetten omdat 
zwart te gulzig werd en nog een ongedekt stuk van mij sloeg. 
Zwart had hier geen antwoord meer op en gaf op de 22e zet op. 
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1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Pc3? Pf6 4. Pf3 e6 5. e4 Le7 6. Lxc4 O O 
7. O O b6 8. Dc2 Lb7 9. Td1 c6 10. h4 h6 11. e5 Pd5 12. h5 Pd7 
13. Pe2 c5 14. a3 cxd4 15. Pexd4 Tc8 16. Dd3 Pc7 17. Ph2? 
Pxe5 18. Dg3 Pxc4?? 19. Lxh6 g5 20. Pxe6 Ld6 21. Txd6 Df6 
22. Lxg5 1-0 
 

 
Bord 7. Ton Pastor - J. van de Wiel  0-1 
 
Bord 8. Balt van den Dries - F. van Lossel 0-1 



 26

 
Bekercompetitie en Jeugdcompetitie 
 
 
 
 
 
 
Allereerst even wat informatie over de bekercompetitie. Tijdens de oud-
leden middag, die gewonnen werd met 3½-1½ door EGS, werden ook 
de halve finales gespeeld van de beker. De uitslagen: 
 
Kees de Kok - Jan Langenberg  0-1 
Rick van Loy - Serge Bierhuizen 0-1 
 
Een overwinning dus van de zwartspelers. 
In de eerste partij werd een dame geruild tegen twee torens, en werd een 
stuk geofferd door zwart dat niet helemaal werd aangenomen. De witte 
koning werd in een helemaal open stelling belaagd door de zwarte 
dame. De arme man kon zich niet verweren en er restte hem niets meer 
dan de overgave. 
De tweede partij was na 18 zetten beslist. De rest van de middag werd 
besteed aan snelschaken. 
De finale is tussen Serge en Jan waarbij Serge met wit speelt en vindt 
plaats op dinsdag 17 januari. 
 
De stand na ronde 12 bij de jeugd is: 
 
 1. Alex  142 
 2. Donat  120 
 3. Pascal  82 
 4. Jan  61 
 5. Dirk  56 
 6. Alexandre 38 
 7. Arnaud 31 
 8. Tom  29 
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'Enter the Dragon' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit: Meester tegen meester, Max Euwe & Walter Meiden, Vermande Schaakfonds, 
blz. 59-63. 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
De agenda voor de komende weken ziet er als volgt uit: 
 
 17 januari  Finale bekercompetitie 
    Thema avond 
  
 24 januari  Jaarvergadering 
    Prijsuitreiking bekercompetitie 
  
 31 januari  13e ronde interne competitie 
  
 4 februari  5e ronde externe competitie 
    1e team uit tegen Wolstad 3 
    2e team uit tegen Wolstad 5 
  
 7 februari  14e ronde interne competitie 
  
 14 februari  15e ronde interne competitie 
  
 21 februari  Thema avond 
  
 28 februari  Geen schaken in verband met carnaval 
  
 4 maart  6e ronde externe competitie 
    1e team thuis tegen Vughtse Toren 
    2e team thuis tegen Wasbord 
 
 
Kopij kan ingeleverd worden bij de redactie van de Schaakmeester. 


