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Jaargang 17  nummer 2  maart 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 ... 
 
 
 
 
 
 
Eindelijk weer een schaakmeester! Het heeft de redactie veel tijd gekost 
om weer een lekker gevuld clubblad te fabriceren. Dit maal staan weer 
twee verslagen van de externe competitie in het blad. In verband met de 
degradatiekansen van het eerste team en de promotiekansen van het 
tweede willen we niets verklappen. 
Verder vindt u de ranglijst van binnencompetitie en jeugdcompetitie. 
Bovendien zijn enkele EGS-ers actief geweest in het land. 
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Correspondentieschaken 
 
 
 
 
 
 
Om jullie te overtuigen dat correspondentieschaken helemaal niet saai 
is, krijgen jullie nu een zeer leuke partij voorgeschoteld. In deze partij 
dacht ik dikwijls gewonnen te staan, maar een zet later dacht ik alweer 
aan opgeven. Mijn tegenstander is 38 jaar, gehuwd, geen kinderen en 
helaas werkeloos. Dus hij heeft zeer veel tijd om mij het vuur aan de 
schenen te leggen. 
Nu genoeg geouwehoerd, naspelen die partij. De uitvoerders van dit 
stuk zijn: 
 
Henk Schulenberg - Pascal Graafmans 
Queens Gambit Defence 
 
  
 1. d2 d4  d7 d5 
 2. c2 c4  e7 e6 
 3. Pb1 c3  Pg8 f6 
 4. Pg1 f3  Lf8 e7 
 5. Lc1 f4 
 
5. Lg5 is de hoofdvariant. 
 
 5. ...  O O 
 6. e2 e3  c7 c6 
 7. Dd1 c2  Pb8 d7 
 8. h2 h3  Dd8 a5 
 
(8. ... a6 9. Td1± Bagirov A. Petrosian) 
Tot zover de theorie, vanaf nu gaat ieder zijn eigen weg in dit 
schouwspel. 
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 9. c4xd5 
 
Ik had 9. Pd2 en 10. Pb3 verwacht. 
 
 9. ...  Pf6xd5 
10. Lf1 d3  Pd7 f6 
 
Niet 10. ... Pb4 11. Lxh7+ Kh8 Db1! of 10. ... Pxf4 11. Lxh7+ Kh8 12. 
exf4. 
 
11. Lf4 e5  Pd5 b4 
  
12. Dc2 d2  Pb4xd3+ 
13. Dd2xd3 b7 b6!? 
 
Korte rochade is nu voorgoed uitgesloten voor wit. 
 
14. Pf3 g5  Lc8 a6 
15. Dd3 c2  g7 g6 
 
15. ... h6  16. Lxf6! 1-0. 
 
16. h3 h4!? Pf6 d5 
17. O O O  Pd5 b4 
18. Dc2 b1  La6 c4 
19. a2 a3  Pb4 d5 
20. Pc3 e4 
 
20. Pxd5? cxd5 21. Pxh7 Tc8? 
 
20. ...  f7 f6! 
 
Deze zet dwingt wit tot een verklaring. 
 
21. h4 h5 
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Deze zet kwam weer geheel als een verrassing. Ik had verwacht: 21. 
Pxe6 Pxe3 22. Pxf8 Pxd1 23. Pxg6 hxg6 24. Pxf6 Kf7 25. Pg4 Pxb2 26. 
Th3 Pd3 27. Txd3 Lxd3 28. Dxd3 Dxa3 29. Dxa3 Lxa3 en zwart staat 
gewonnen. 
Ik denk dat Pxe6 meer kansen biedt dan h5, maar ook deze zet is heel 
interessant. De witspeler vond Pxe6 waarschijnlijk niet bevredigend en 
waarschijnlijk staat zwart dan ook nog gewonnen. Leden met een 
verbetering kunnen zich melden bij de zwartspeler van deze partij. 
 
21. ...  f6xe5 
 
Zó, die dodelijke loper heb ik eindelijk te pakken. Interessant maar 
incorrect is: 21. ... fxg5 22. Pxg5 Dc3+ 23. bxc3 Lxa3+ 24. Kc2 Tf2 25. 
Td2 Pxe3 mat, 0-1. 
 
22. h5xg6  Tf8xf2 
23. g6xh7+ Kg8 h8 
24. Pe4xf2  Le7xg5 
25. Db1 g6 
 
25. De4 is ook interessant. 
 
25. ...  Lg5xe3+ 
26. Kc1 b1  Le3xf2 
27. d4xe5  Ta8 f8 
28. Th1 h3  Da5 a4 
 
Na 28. ... Pf4 volgt 29. Df6 1-0. 
 
29. Td1 h1 
 
29. Tc1, er dreigt dan Tf3! 
 
29. ...  Pd5 f4 
  
30. Dg6 h6 Lf2 c5 
31. Th3 c3 



 6 

31. Tg3 Ld3 32. Ka1 Lg6 33. Tg6 Pg6 34. Dg6 Ld4. 
 
31. ... Pf4 d3 
32. Dh6 g5 Da4 b5 
 
En wit geeft op. 
 
0 1 
 
 

Pascal Graafmans 
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EGS-ers in het binnenland 
 
 
 
 
 
 
Van onze verslaggever. 
 
In het zuiden van land staan alle schaakstukken aan de kant vanwege het 
carnaval. Wat moet je doen als je niet aan dit feest wilt deelnemen. Je 
kunt gaan skiën, tv kijken of aan een weekend-schaaktoernooi in Leiden 
deelnemen of meedoen aan de landelijke competitie voor visueel 
gehandicapten in Nunspeet. Jan en Rick gingen naar Leiden, Pieter ging 
naar Nunspeet. 
 
In Leiden werd het LSG-weekend-toernooi georganiseerd. Een sterk 
bezet toernooi (4 grootmeesters) en 360 mindere goden. Rick deed mee 
in groep A, en kreeg 6 kanonnen tegen. Eén kanonskogel wist hij op te 
vangen en terug op het matje te leggen. Jan speelde in groep B, had na 4 
partijen 4 punten, en was zondag 's morgens niet wakker genoeg om 
voor de hoofdprijs te gaan. Uiteindelijk behaalde hij 5 punten uit 6 
partijen. Toch nog een prijsje. 
 
In Nunspeet werd de landelijke competitie van de NSVG gehouden. 
Pieter speelde mee in de eerste klasse en behaalde uit 3 partijen de volle 
100%. Er zullen nog 4 rondes volgen. Zijn verwachting is dat hij wel zal 
promoveren. 
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Partij van de maand 
 
 
 
 
 
 
In de interne competitie is Ton Krugers, voor mij, altijd een van de 
lastigste tegenstanders. Ik verlies of het wordt remise. Jaren geleden heb 
ik eens van hem gewonnen. Dat moet een misverstand geweest zijn. Op 
7 februari j.l. stond hij mij met de witte stukken op te wachten. 
Wederom moest ik balanceren op de rand van de afgrond. Het verliep 
als volgt: 
 
Ton Krugers - Louis Doomernik 
Caro-Kann 
 
  
 1. e2 e4  c7 c6 
 
Waarom speel ik op e4 telkens weer die vermaledijde cara-kann? Na e5 
vrees ik een Italiaan tegen te komen en na c5 de mafia. 
 
 2. d2 d4  d7 d5 
 3. e4 e5  Lc8 f5 
 4. Pg1 f3  e7 e6 
 5. Lf1 e2  c6 c5 
 6. c2 c3  c5xd4 
 7. c3xd4  Lf8 b4+ 
 8. Lc1 d2  Pb8 c6 
 9. O O  Dd8 b6 
10. a2 a3  Lb4xd2 
11. Dd1xd2 Lf5xb1 
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Ik vreesde, dat na Pc3 het witte overwicht op de damevleugel te groot 
zou worden. 
 
12. Ta1xb1 Pg8 e7 
13. Tb1 c1  O O 
14. Tc1 c5! 
 
Hiermede torpedeerde wit mijn plan om druk uit te oefenen langs de 
open c-lijn. Het tegendeel is nu het geval. 
 
14. ...  Pe7 f5 
15. Tc5 b5  Db6 c7 
16. Tf1 c1  Ta8 c8 
17. Le2 d3  Pf5 e7 
18. Pf3 g5 
 
  
Wit heeft de damevleugel onder controle en kan nu de koning gaan 
aanvallen. 
 
18. ...  g7 g6 
19. g2 g3  h7 h6 
20. Pg5 f3  Kg8 g7 
21. Dd2 f4  Dc7 d7 
22. Df4 f6+ Kg7 h7 
23. Tb5 c5  b7 b6 
24. Tc5 c2  Pe7 g8 
25. Df6 f4  Pc6 e7 
26. Pf3 h4  Tc8xc2 
27. Tc1xc2 f7 f5 
28. Df4 d2  g6 g5 
29. Ph4 f3 
 
½ ½ 
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Remise op voorstel van wit met o.m. de overweging dat wit nog ca. 20 
minuten bedenktijd had t.o. zwart ca. 45 minuten. Is dit remise? M.i. 
heeft wit licht voordeel. Gaarne commentaar. 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
 
Redactie: In deze stelling heeft wit het voordeel van een goede loper 
tegen een paard, zolang er op twee vleugels gestreden wordt. Bovendien 
bezet wit de c-lijn. Een van de eerste acties van zwart zal dan ook Tc8 
zijn, om de invloed van de witte toren af te remmen. Misschien wordt 
dit voorafgegaan door g4, om op deze manier het paard nog een keer op 
te jagen. Wit zou na dit alles een offensief op de damevleugel kunnen 
beginnen, bijvoorbeeld met b4. 
  
 

Louis Doomernik 
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Lettisch gambiet 
 
 
 
 
 
 
Om iedereen een kans te geven om op onze thema avonden goed te 
scoren, behandel ik nu het Lettisch gambiet. 
 
Dit gambiet staat nu weer volop in de belangstelling. Er is ook een 
nieuw boek van uitgekomen: 
 'Theorie en praktijk met historische notities' door L.C.M. 
Diepstraten 
bestaande uit drie delen: 
Deel 1: Het hoofdsysteem met 3. Pe5 
Deel 2: De varianten met 3. Lc4 
Deel 3: De overige varianten 3. Pc3, 3. exf5, etc. 
 
Ik zal in het kort deze varianten behandelen. 
 
1. e2-e4  e7-e5 
2. Pg1-f3  f7-f5 
 
Het Lettisch, vertakkingen:  
A. 3. Pf3xe5, hoofdvariant 
B. 3. Lf1-c4, belangrijke zijvertakking 
C. 3. e4xf5 
D. 3. d2-d4 
 
Ik geef van elke variant de belangrijkste zetten. Dat wil niet zeggen dat 
andere zetten slecht zijn! 
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Variant A. 
 
3. Pf3xe5  Dd8-f6 
4. Pe5-c4  f5xe4 
5. Pb1-c3  Df6-f7 
6. d2-d4  Pg8-f6 
7. Lc1-g5  Lf8-b4 
8. Pc4-e5  Df7-e6 
9. Lf1-c4  De6-f5 
10. Lg5xf6  g7xf6 
11. Pe5-g4  Df5-g6 
12. Pg4-e3  f6-f5 
13. Pe3-d5 
 
Variant B. 
 
 
3. Lf1-c4  f5xe4 
4. Pf3xe5  d7-d5 
5. Dd1-h5 g7-g6 
6. Pe5xg6 h7xg6 
 
6. ... Pf6!? 
 
7. Dh5xg6+ Ke8-d7 
 
7. Dxh8 Kf7 is ook interessant maar onduidelijker. 
8. Lc4xd5 Pg8-f6 
9. Pb1-c3  Dd8-e7 
10. b2-b3  Th8-h6 
11. Dg6-f7  De7xf7 
12. Ld5xf7  Pb8-c6 
13. Lc1-b2  Kd7-e7 
14. Lf7-c4  Lc8-f5 
15. O-O-O 
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Variant C. 
 
3. e4xf5  e5-e4 
4. Pf3-e5  Pg8-f6 
5. Lf1-e2  d7-d6 
6. Le2-h5+ Ke8-e7 
7. Pe5-f7  Dd8-e8 
8. Pb1-c3  Pf6xh5 
9. Pc3-d5+ Ke7-d7 
10. Dd1xh5 Th8-g8 
11. f5-f6  Pb8-a6 
12. O-O  c7-c6 
13. Pf7-e5  d6xe5 
14. f6-f7  De8-e6 
15. f7xg8D De6xg8 
16. Pd4-c3 
 
Variant D. 
 
3. d2-d4 f5xe4 
4. Pf3xe5 Pg8-f6 
5. Lf1-e2 d7-d6 
6. Pe5-g4 Lf8-e7 
7. Pb1-c3 Pb8-d7 
8. Lc1-g5 Pf6xg4 
9. Lg5xe7 Dd8xe7 
10. Le2xg4 
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Ik hoop dat iedereen nu enthousiast is geworden. Laat je niet 
afschrikken door de vele complicaties. Dit zal je schaakvreugde zeker 
vergroten. 
Nu zal ik de precieze variant geven die we gaan spelen, en zoals de 
meeste clubgenoten wel weten houd ik van wilde varianten. Dus de 
keuze is voor mij niet zo moeilijk. 
 
1. e2-e4 e7-e5 
2. Pg1-f3 f7-f5 
3. Lf1-c4 f5xe4 
4. Pf3xe5 
 
Deze variant leidt tot wilde complicaties en je moet op elke zet 
voorbereid zijn. 
 
Clubgenoten succes, 
 

Pascal Graafmans 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
De ondertiteling van de vorige opgave was niet juist. Het diagram echter 
wel. De sleutelzet de vorige opgave is 1. Td6-d2 
 
 
 
 
 
 
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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Wolstad 3 - EGS  5 - 3 
 
 
 
 
 
 
Op 4 februari speelden we tegen het derde team van Wolstad. Om niet 
in degradatiegevaar te komen moesten we deze wedstrijd eigenlijk 
winnen. Dit gebeurde echter niet, waardoor het verder zeer moeilijk zal 
worden. 
 
Bord 1.  Jan Langenberg - Wim Kimman  0 - 1 

Caro-Kann 
Na een zeer lastige opening, blokkade systeem van de Caro-
Kann, verzuimde ik om de h-lijn te openen. Hierdoor kreeg ik 
mijn stukken niet actief opgesteld. Mijn tegenstander profiteerde 
hiervan door langzaam op de c-lijn door te drukken. Ik verloor 
een pion, waarna het gewoon bekeken was. 

 
Bord 2.  Paul van Duynhoven - Pascal Graafmans  0 - 1 

Ik won al snel twee pionnen en daarmee was de stelling van mijn 
tegenstander een ruïne geworden. Ik won even later ook nog een 
stuk en daarmee de partij; 26 zetten. 

 
Bord 3.  Eugène Ros - G. Hakkenberg  1 - 0 

Konings-Indisch 
Konings-Indische opening met fianchetto van de witte 
koningsloper. Wit kwam prettig te staan, maar overzag dat zwart 
via een piepkleine combinatie een pion kon winnen. De 
compensatie die wit daarvoor kreeg was echter groot: een sterk 
ros op d5 en druk langs de d-lijn, waar zwart een zwakke pion 
had op d6. Zwart raakte in lichte tijdnood en wist geen goed 
antwoord te vinden op de problemen; 1-0 na 24 zetten. 
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Bord 4.  Kjeld Vinkx - Henk van Griethuijsen  1 – 0 
 
Bord 5.  Ad van Diem - Harry Szöke  1 – 0 
 
Bord 6.  B. van Kuyk - Erik Hamers  1 - 0 

Klassieke drakenvariant 
Vanuit bovengenoemde opening ontspon zich een strategisch 
gevecht waarin mijn tegenstander een betere stelling kreeg. In 
het eindspel overzag ik een simpel pionzetje waardoor onze 
(Mark van Gestel en ik) combinatie niet doorging. Ik verloor er 
een stuk mee. 

 
Bord 7.  Pieter Couwenberg - C. van Zundert  0 - 1 

Aangenomen damegambiet 
De opening ging me dit keer beter af dan de laatste keer tegen 
Oisterwijk. Toch kwam ik een pion achter te staan. De 
tegenstander won later nog een pion, maar in het eindspel won ik 
de pionnen  weer terug en de strijd op het bord was weer 
gelijkwaardig met zelfs iets betere kansen voor wit. Helaas kon 
ik dit voordeel miet om zetten in een bordpunt. Ik had een hele 
plezierige tegenstander waarmee ik een fijne pot geschaakt heb. 

 
Bord 8.  Piet de Kroon - Rupert Spijkerman  1 - 0 

Siciliaans 
Siciliaans met overwicht van zwart. Heerlijk spelen met lopers 
op b7 en b6, dreigend naar leuke combinaties in het centrum. De 
scherpe alerte verdediging van Piet de Kroon en 
concentratieverlies leidde tot de nederlaag. 
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Wolstad 5 - EGS 2  5½ - 2½ 
 
 
 
 
 
 
Op  4 februari speelde het tweede team tegen Wolstad 5. Met een dikke 
overwinning op zak maken ze kans om kampioen te worden en te 
promoveren naar de derde klasse, waar ze misschien wel het eerste team 
tegen komen. 
 
Bord 1.  Marc van Gestel - J. Coomans  1 - 0 
Nimzo-Indisch 

In een positiespel waarin de ruimte voor mij een klein voordeel 
bood werden de lopers listig geplaatst. Daar mijn tegenstander 
zijn dame op haar eigen vleugel liet, werd een koningsaanval 
met f4 ingezet. Op het einde waren de verdedigende pionnen 
dermate verzwakt dat twee verwoestende penningen beslist 
voordeel opleverden. Hoera voor Marc. 

 
Bord 2.  Jozef Kouwenberg - Peter Ansems  0 - 1 
d2-d3, d7-d5 

Na een rustig opgezette opening besloot mijn tegenstander aan te 
zetten voor een rustig verder verloop van de partij. In plaats van 
zijn druk op het centrum d.m.v. een pionzet te vergroten, koos 
hij voor een passievere zet. Hierdoor kon ik het initiatief nemen 
en op de 20e zet een pion veroveren. Doordat ik nu op de 
damevleugel kon oprukken, volgde later nog stukwinst en weer 
later partijwinst. 
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Bord 3.  Fred Kreek - J. Uittenbogaard  1 - 0 
Klassiek damegambiet 

Het was een spannende partij waar ik over het algemeen in de 
aanval was, en langzaam mijn positie iets verbeterde. Even later 
kwam mijn tegenstander sterk terug, maar door een verkeerde 
pionzet kon ik een koningsaanval beginnen met een loperoffer 
die hij verkeerd beantwoordde waardoor ik snel won. 

 
Bord 4.  C. Monquil - Wil Spijkers  0 - 1 
Vierpaardenspel 

1. e4 e5 2. Pf3 Pf6 3. Pc3 Pc6 4. a3 g6 5. Lc4 Lg7 6. d3 O-O 7. 
O-O d6 8. h3 Le6 9. Lxe6 fxe6. 
Dit leverde een dubbel-centrumpion op. Ik heb daarna het 
centrum veroverd en heel voorzichtig na 42 zetten schaakmat 
gegeven. 

 
Bord 5.  Louis Doomernik - H. van Gorp  ½ - ½ 
Frans, doorschuifvariant 

Zeer positioneel. Voortdurend strijd om overwicht in het 
centrum. Van Gorp had een pion meer. Ik had een licht 
positioneel voordeel. Materiaal: 5 respectievelijk 6 pionnen, 
beide 2 torens, dame en lopers van gelijke kleur. 
Remise overeengekomen op de 27e zet. Na het onverplicht 
uitspelen werd het remise, derhalve een terechte uitslag. 

 
Bord 6.  A. van Oss - Arnold Backx  1 - 0 
Caro-Kann 
1. e4 c6 2. c4 d5 3. b3 e6 4. e5 Ld7. 

Voor mij een onbekende theorie in deze opening waardoor ik erg 
in ruimtegebrek kwam en kunstmatig een korte rochade bereikte. 
In het eindspel ruilden wij af tot elk een zwart-velderige loper, 
die tenslotte ook in de ruil kwam. Het eindspel met ieder 5, later 
4 en 3 pionnen betekende voor mij de nekslag. In een zetdwang 
kort voor promotie van een witte randpion legde ik mijn koning 
neer. 
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Bord 7.  Balt van den Dries - F. van Daelen  0 - 1 
 
Bord 8.  D. Vos - Ton Pastor  0 - 1 

Dit keer had ik het genoegen een hele jonge tegenstander te 
treffen. Persoonlijk heb ik moeite met het inschatten van zo'n 
jochie dat net boven en onder zijn broek uit komt. En al gauw 
had ik het idee dat het wel eens een lange partij zou kunnen 
worden, omdat de eerste pion pas bij de 13e zet van het bord 
verdween. En ja hoor, de partij duurde langer dan 5 uur en was 
pas op de 80e zet beslist.Na een fout ingeschatte zet kon ik de 
jonge tegenstander toch nog mat zetten. 
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De competities 
 
 
 
 
 
 
Beker 
 
De beker is dit jaar gewonnen door Serge Bierhuizen. In de finale 
versloeg hij Jan Langenberg in de baragepartij, nadat de echte partij in 
remise was geëindigd. Volgend jaar zien we hem weer terug om zijn 
titel te verdedigen. 
 
Jeugdcompetitie 
 
Stand na de 20e ronde: 
 
 1. Alex  205 
 2. Donat  179 
 3. Pascal  130 
 4. Dirk  99 
 5. Jan  86 
 6. Nathijs  50 
 7. Alexandre 48 
 8. Tom  47 
 9. Arnaud 41 
 10. Mark  31 
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Binnencompetitie 
 
Stand na de 16e ronde in groep 1: 
 
 1. Rick van Loij   613 
 2. Jan Langenberg  451 
 3. Erik Hamers   407 
 4. Ad van Diem   375 
 5. Henk van Griethuijsen 360 
 6. Pascal Graafmans  351 
 7. Marc van Gestel  283 
 8. Wil Spijkers   267 
 9. Rupert Spijkerman  245 
 10. Kees de Kok   239 
 11. Pieter Couwenberg  237 
 12. Ton Krugers   223 
 13. René van den Bosch  205 
 14. Arnold Backx   111 
 15. Peter Ansems   104 
 
Stand na de 16e ronde in groep 2: 
 
 1. Jaap Touw   318 
 2. Louis Doomernik  280 
 3. Ruud van Loon  231 
 4. Jan de Brouwer  220 
 5. Balt van den Dries  197 
 6. Ton Pastor   173 
 7. Piet van den Ende  172 
 8. Leo Joosten   140 
 9. Jo van Loon   80 
 10. Toon Spijkers   42 
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EGS - Vughtse Toren  6 - 2 
 
 
 
 
 
 
Met een prachtige overwinning op Vughtse Toren behouden we nog 
kansen om in de 2e klasse te blijven. Niet onverdiend overigens. De 
zwaarste klus moet nog komen: de uitwedstrijd tegen D4 2. 
 
Bord 1.  Onno van Buijtenen - Jan Langenberg  0 - 1 
Siciliaans, Morragambiet 

In de opening verspeelde mijn tegenstander een vol paard. Hij 
kreeg hiervoor wel wat tegenspel, maar moest uiteindelijk toch 
buigen voor mijn materiële overwicht. 

 
Bord 2.  Eugène Ros  ½ - ½ 

Na een veelbelovend begin haperde de witte aanvalsmachine. 
Zwart verdedigde zich secuur en toen wit op de 24e zet het 
afschuwelijke idee kreeg de dames te ruilen - natuurlijk weer 
precies op de het verkeerde moment - was de aanval voorbij. Er 
restte niets anders dan in te gaan op zwarts remise-aanbod. 

 
Bord 3.  H. van Sterkenburg - Kees de Kok ½ - ½ 
Frans 

Na verwisseling van zetten kwam er een franse opening op het 
bord. Zwart won vrij snel een pion op de c-lijn en kon de druk 
opvoeren. Na het ruilen van stukken kwam het eindspel met de 
dames op het bord. Zwart stond beter maar kon het niet te snel 
forceren. De stand was al 5½-2½ dus werd besloten tot remise. 
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Bord 4.  Ad van Diem  1 - 0 
Caro-Kann 

In de Caro-Kann kreeg wit al snel ontwikkelingsvoorsprong. 
Toen zwart (foutief) kort rocheerde kon wit een vernietigende 
aanval opzetten, wwarbij wit de zwarte dame en 2 pionnen won 
tegen een toren en een loper. Daarna was het nog een kwestie 
van lange adem om de partij te winnen. Toen zwart langzaam 
maar zeker steeds meer materiaal van het bord zag verdwijnen 
gaf hij op. 

 
Bord 5.  Henk van Griethuijsen  0 - 1 
Siciliaans, Paulsenvariant 

In een Paulsen rocheerde wit lang tegen een half-open c-lijn. Dit 
gaf mij positionele aanknopingspunten. Een verdubbeling op de 
c-lijn leverde via een kleine tactische wending een pion op. In 
een poging nog iets te redden gaf wit ook nog een stuk cadeau. 
Toen was het wel uit. 

 
Bord 6.  Rupert Spijkerman  ½ - ½ 
Spaans 

Ja inderdaad Spaans. Maar de getructe manier van tegenspelen 
leidde tot een variant, die we niet gehad hebben in de les. In het 
middenspel speelde ik mezelf wat kwijt maar herstelde dit in het 
eindspel wat voor Rupert heel bijzonder is: remise. 

 
Bord 7.  Kees de Laat - Erik Hamers  ½ - ½ 
Siciliaans, Drakevariant 

Vanuit de klassieke variant van de siciliaanse draak werd ik in 
het middenspel tot verdedigen gedwongen. Maar gelukkig liet 
mijn tegenstander een steekje vallen en verloor een pion. 
Hierdoor kreeg ik weer wat lucht. Door de winst van good ol' 
Jaap Touw stonden we met 4½ al op winst waardoor de vrede 
snel getekend werd. 

 
Bord 8.  Jaap Touw - ?  1 - 0 
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Stand na de 6e ronde NBSB-competitie in de 2e klasse B: 
 
1. D4 2   11 31½ 
2. Oisterwijk   8 22½ 
3. Stukkenjagers 5  6 25½ 
4. Schavo   6 25 
5. Vrije Pion   6 22 
6. EGS    4 25 
7. Vughtse Toren  4 20½ 
8. Wolstad 3   3 21½ 
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EGS 2 - Wasbord  1½ - 6½ 
 
 
 
 
 
 
Het tweede team ging met man en muis de boot in tegen Wasbord. Het 
word nu zeer moeilijk om nog te promoveren, omdat vooraf vier teams 
aan kop stonden, en er maar twee kunnen promoveren. Dit betekent dat 
het tweede team, net als het eerste, in de laatste wedstrijd tegen D4 alles 
of niets zal moeten spelen. 
 
Bord 1.  Jeroen ? - Peter Ansems  1 - 0 
Frans 

Franse opening (Nimzowitsch variant) waarin de witspeler koos 
voor dame-uitval op g4. Remise zou niet voldoende zijn, dus 
maakte ik me op voor een winstpoging. Aangezien de stelling 
zich daar eigenlijk niet voor leende bleef ik uiteindelijk met lege 
handen en een stofsmaak in de mond achter. Ach ja, het kon 
eigenlijk ook niet goed blijven gaan. Volgende keer beter. 
Voor een uitvoerige analyse van de partij verwijs ik naar degene 
die na afloop mijn notatieboekje heeft ingepikt. 

 
Bord 2.  Mark van Gestel - ?  0 - 1 
 
Bord 3.  ? - Fred Kreek  ½ - ½ 
 
Bord 4.  Wil Spijkers - ?  0 - 1 
 



 27

Bord 5.  F. Huysdens - Arnold Backx  ½ - ½ 
Caro-Kann 

Wederom Caro-Kann, ditmaal de doorschuifvariant. Het aanbod 
om de witvelderige loper te ruilen weigerde mijn tegenstander en 
hij speelde c4 op. De stelling werd min of meer gedrongen; wit 
rokeerde pas laat, ik gaf mijn rokade op. Zijn zwartvelderige 
loper stond min of meer buiten spel terwijl ik een pion moest 
prijsgeven. De stelling bleef in evenwicht vooral toen ik een 
doorbraak op de koningsvleugel kon forceren terwijl mijn 
damevleugel zwak stond. Uiteindelijk werd tot remise besloten. 
Ook de post-mortem analyse gaf weinig mogelijkheden voor 
winstvoering van mijn tegenstander of van mij. 

 
Bord 6.  Louis Doomernik - ?  0 - 1 
Siciliaans 

Met wit een open siciliaan, tot de 28e zet volop winstkansen. 
Toen maakte ik een cruciale fout. D.m.v. aftrekschaak verloor ik 
een belangrijke centrum pion. De daarop volgende afruil 
bezorgde me ook nog een geïsoleerde dubbelpion. Het overwicht 
voor zwart was nu doorslaggevend: op de 37e zet gaf ik op.  

 
Bord 7.  ? - Balt van den Dries  1 - 0 
 
Bord 8.  Ruude van Loon - C. Fijnman  ½ - ½ 

Remise nadat 3x een gelijke stelling op het bord was verschenen. 
Mijn tegenstander stond beter. 

 
Stand na de 6e ronde NBSB-competitie in de 4e klasse B: 
 
1. Wasbord   8 26½ 
2. EGS 2   6 20 
3. Waalwijk 3   6 20 
4. D4 4   6 19½ 
5. Baronie 7   5 24 
6. Stukkenjagers 8  3 18½ 
7. Wolstad 5   2 15½ 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
De agenda voor de komende weken ziet er als volgt uit: 
 
  
 21 maart  18e ronde interne competitie 
  
 28 maart  19e ronde interne competitie 
  
 1 april   7e ronde externe competitie 
    1e team uit tegen D4 2 
    2e team uit tegen D4 4 
  
 4 april   thema avond 
  
 11 april  20e ronde interne competitie 
  
 18 april  21e ronde interne competitie 
  
 22 april  beslissingswedstrijden externe competitie 
  
 25 april  22e ronde interne competitie 
  
 2 mei   1e ronde snelschaken 
  
 9 mei   23e ronde interne competitie 
  
 16 mei   24e ronde interne competitie 
 
Kopij kan ingeleverd worden bij de redactie van de Schaakmeester. 


