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 Jaargang 17  nummer 4  september 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) 817908, 
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) 817908. 
 
Contributie. 
Senioren: fl. 100,- 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 ... 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwe seizoen is weer aangebroken en iedereen heeft er weer zin 
in, in schaken. Na een lange hete zomer waarin toch ook nog geschaakt 
werd beginnen de kille dagen weer een belangrijke rol te spelen. 
Allereerst is het misschien belangrijk om te vertellen hoe het afgelopen 
seizoen werd afgesloten. 
Allereerst was er de simultaan tegen César Becx. Voor zover we ons 
kunnen herinneren was dit een 100% overwinning van César. Maar wat 
belangrijker is, het was een zeer geslaagde avond. 
Vervolgens werd de zomercompetitie voor de tweede 
achtereenvolgende keer gespeeld. Dit waren vijf of zes ronden volgens 
het Zwitsers systeem. Niet op komen dagen betekende dan ook gewoon 
een nul aan je broek. En er waren nogal wat mensen die niet op kwamen 
dagen. Helaas is ons de eindstand niet bekent, maar wij schatten dat 
Henk van Griethuijsen deze competitie uiteindelijk heeft gewonnen. 
Mocht dit niet zo zijn wil dan de echte winnaar opstaan! 
De start van het nieuwe seizoen betekent ook de vormgeving van het 
zestig jarig jubileum van EGS. Hieraan wordt door verschillende 
mensen zéér hard gewerkt. Bij het vormgeven van een jubileum 
Schaakmeester werden alle oude Schaakmeesters doorgespit. En wat 
blijkt, al bij de eerste nummers werd er door de redactie tot in den 
treuren toe om kopij gevraagd. Onze afspraak is dat deze Schaakmeester 
de laatste zal zijn waarin dit gebeurt. 
  
KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ 
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Mededelingen van het bestuur 
 
 
 
 
 
 
Agenda van de openingsvergadering van het schaakseizoen 1995/1996: 
 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Mededelingen. 
3. Binnencompetitie. 
4. Snelschaakcompetitie. 
5. Buitencompetitie. 
6. Viering 60 jarig bestaan. 
7. Rondvraag. 
8. Sluiting. 
 
Wegens een zeer druk schaak-programma van schaakvereniging Schavo  
is het dit jaar niet mogelijk gebleken om de traditionele vriendschappe-
lijke wedstrijd tegen Schavo te spelen. 
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Schaken 
 
 
 
 
 
 
Met Mieke van Manker. 
Goedemiddag, u spreekt met Spijkerman van de omroep, u bent van 
schaakvereniging SAVO? 
Jawel. 
Wij zijn op het ogenblik een programma aan het maken over de 
verschillende niet gebonden zomer- en wintersporten. Kunt u iets over 
het schaken zeggen? Is het verplicht overdekt of mag het ook in de 
openlucht bijvoorbeeld? 
Ja, vooral in de zomermaanden gebeurt het ook wel in de openlucht. Op 
braderieën en zulk soort toestanden wordt vaak wel eens een 
schaakstand opgebouwd en daar zitten dan enkele leden van onze club 
bij die dan met voorbijgangers een potje willen schaken. 
Eh, ik begrijp hieruit: bij schaken gebruik je een 'schaakstand' en een 
'potje'. 
Nee, het wordt gespeeld met een bord en met schaakstukken. 
Schaakstukken. Zijn die niet zijwindgevoelig? 
Nee hoor, als we in de open lucht spelen, dan gebruiken we grote 
houten stukken, dus dat valt wel mee. 
Wat is nu precies het grondprincipe van schaken? Stel u geeft mij mijn 
eerste schaakles, waar ... 
Dat is heel eenvoudig. We gaan uit van een bord met 64 velden. 
Dat is een hele oppervlakte. 
Eén speelt met wit, en de ander speelt met zwart. 
Is dat verplicht? 
Dat is verplicht. Dan krijgen we de stukken. Het voornaamste stuk is 
natuurlijk de koning. 
Oh ja? 
En dan de dame. 
Welke dame? 
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Allebei de spelers hebben een dame. 
Je speelt het dus twee aan twee? 
Eh ... met z'n tweeën ja. 
Samengevat: de koning speelt met de dame tegen die andere koning met 
een dame? 
Nou, zo kunt u dat niet zien hoor. Schaken is toch wel een combinatie 
van alle stukken met elkaar. Dan heeft iedere speler ook nog twee 
torens, twee paarden, twee lopers en pionnen. 
Wacht even, wat u daar noemt, zijn dat allemaal stukken? 
Jawel, en die stukken hebben ieder hun eigen loop. Ieder stuk loopt op 
een andere manier over het veld en de bedoeling van het schaakspel is 
om de tegenstander 'mat' te zetten op het bord. 
Aha, en wat bedoelt u met 'mat' zetten? 
'De koning mat zetten'. Als de koning 'mat' staat, dan moet u denken dat 
ieder stuk een paar velden bestrijkt en, nu noem ik maar iets, die dame 
kijkt naar de koning. 
Welke dame? 
Die dame van de tegenstander. 
En waarom staat zij dan die koning aan te kijken? 
Dat moet. 
Van wie? 
Dat is één van de regels van het spel. En als de koning dan niet naar een 
ander veld toe kan, dan staat hij 'mat'. 
Speelt het paard daarbij ook een rol? 
Dat kan, dat hoeft niet per se. Het kan een pion zijn, of een loper, kijk 
de stukken kunnen onderling geruild zijn. 
Door wie? 
Door de tegenspeler. 
Mooi is dat. Nog een vraag. Die 'mat' is dat een 'loper'? 
Dat is een loper, ja. 
Ik heb ook wel eens gehoord van 'herdersmat'. 
Ja, dat 'herdersmat' is een bepaald soort 'mat'. Je hebt ook nog 'stikmat' 
maar voor beginnende schakers lijkt me dat ... 
En 'Narrenmat'? 
Ja ... 
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'Droogmat'? 
Zo zijn er ... 
'De Buitenmat'? 
Ja, maar laten we het bij de eenvoudige regels houden. Als de koning 
'mat' staat, dan is het spel over. 
En kan het spel dan opgeborgen worden of moeten de stellingen blijven 
staan tot een volgende keer? 
Nee hoor, alles kan dan opgeborgen worden. 
U bent heel duidelijk geweest, misschien mag ik u nog een paar korte 
vragen stellen over het schaken? 
Ja hoor, gaat uw gang. 
Pionnen, zijn dat vrije torens of staan ze daar los van? 
Eh ... pionnen eh ... zijn van zichzelf. Hij kan wel heel belangrijk 
worden als ie promoveert. 
Een hoed opzet met een pluimpje? 
Eh ... ja. 
Kan een koning ook een dame worden? 
Nee, een koning blijft een koning. 
Dus de dame blijft een stuk van zichzelf? 
Ja, de dame blijft een stuk op zich met de waarde van ... 
Van een paard. 
De dame heeft de waarde van een paard? 
De waarde van de paardesprong bedoel ik. 
Ah, dat bedoelt u, de paardesprong. 
Dat is toch één vooruit, twee achteruit, even omhoog, en dan rats boem 
schuin door het midden? 
Ja, inderdaad. 
Mooi. Alles is volkomen duidelijk. Speelt u zelf ook schaak? 
Jawel, hoor. In clubverband. 
En wint u vaak? 
Nou, dat valt wel tegen, hoor. 
Ja, daar was ik al bang voor. Zeg mevrouw hartelijk dank voor al uw 
inlichtingen. Dag mevrouw. 
Graag gedaan, hoor. Dag mijnheer. 
 
Uit: 
Onzinnige telefoongesprekken: kluunwapsen, drevelkneipers en ander telefoonvertier/ 
Jack Spijkerman. 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
Deze keer een opgave die is ingezonden door Mark van Gestel. 
 
Wit: Kh1 pion f4 h4, 
Zwart: Kh6 pion g5 f7. 

 
WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
Het schijnt dat je gerust je computer mag gebruiken bij het oplossen van 
deze opgave. Met andere woorden: de computer zal het antwoord niet 
vinden. 
 
Het antwoord op deze opgave is te verkrijgen bij Mark van Gestel of bij Serge 
Bierhuizen. Om een tip te geven: het lijkt me onverstandig om als eerste zet een 
pionzet uit te voeren. 
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Jeugdcompetitie 
 
 
 
 
 
 
Ranglijst per 20 juni 1995 (waarschijnlijk is dit ook de eindstand): 
 
 1. Alex  306 
 2. Donat  249 
 3. Pascal  175 
 4. Dirk  135 
 5. Jan  119 
 6. Mathijs 100 
 7. Arnoud 80 
 8. Tom  72 
 9. Mark  67 
 10. Alexandre 62 
 
Na 30 ronden gespeeld te hebben, zien we dat Alex het weer voor elkaar 
heeft. Opnieuw is hij jeugdkampioen van EGS. Met een riante 
voorsprong op Donat kan hij terugkijken op een zeer geslaagd seizoen. 
Als enige jeugdspeler wist hij bovendien ongeslagen te blijven, wat op 
zich ook al een zeer goede prestatie is. Donat staat met zijn puntentotaal 
ook behoorlijk stevig op de tweede plaats, gevolgd door Pascal. Deze 
twee zullen het Alex volgend seizoen behoorlijk lastig gaan maken. 
Alex en Donat hebben echter wel het hoogste remise percentage (18%) 
van de jeugd. Wat dat betreft zijn Dirk, Jan, en Mathijs de strijdlustigste 
spelers met een remise percentage van 0%. Bij hen was het elke partij 
erop of eronder. Jammer dat we hier geen partij van kunnen laten zien. 
Onderaan vinden we zeer dicht opeen Arnaud, Tom, Mark en 
Alexandre. De onderlinge strijd is gewonnen door Arnaud, maar er dient 
opgemerkt te worden dat Mark slechts 14 wedstrijden heeft gespeeld. 
Dat belooft dus nog wat spektakel voor de toekomst. 
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De Schaakmeester 
 
 
 
 
 
 
Dag mensen, hier eens een berichtje van de Schaakmeester zelf. Met het 
oog op het komende seizoen wilde ik eens vertellen wat er allemaal in 
mij te lezen zal zijn, en door wie dit allemaal verzorgd zal worden. 
 
Wat er iedere keer in mij te lezen zal zijn (hoop ik): 
 
- Van de redactie. 

Dit stukje wordt, zoals verwacht verzorgd door de redactie van 
de Schaakmeester, dit zijn Pieter Couwenberg en Jan 
Langenberg. 

 
- Column over het wel en wee binnen EGS. 

Hiervoor moet de titel nog verzonnen worden, suggesties zijn 
welkom, er is echter al een kandidaat schrijver aanwezig. 

 
- Partij van de maand. 

De bedoeling is dat iedere uitgave een leuke partij die door twee 
EGS'ers is gespeeld aan de lezers wordt getoond. 

 
- Schaakcuriosa. 

Blunders, iedereen maakt ze wel eens mee. Voortreffelijke 
zetten, wie kent ze niet. In deze rubriek wordt aandacht besteed 
aan alle menselijke aspecten van het schaakspel. 

 
- Onderweg naar mat. 

Een oude titel weer uit de kast gehaald, met stukjes over partijen, 
opening, middenspel en eindspel, combinaties, valletjes, kortom 
alles wat met de poppetjes op het bord te maken heeft. 
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- Opgave. 
Meestal komt deze uit een boekje, maar het is natuurlijk leuker 
wanneer een opgave uit onze vereniging komt, zoals in deze 
aflevering het geval is. 

 
- Agenda. 
 
- Ranglijsten. 

Dit omvat de stand van de jeugd-, binnen-, buitencompetitie, de 
bekerwedstrijd, het snelschaken en dergelijke. Vaak zijn deze 
standen door de redactie makkelijk te verkrijgen. 

 
- Uitslagen. 

Deze titel spreekt voor zich. Er is echter één maar. Omdat de 
redactie slechts zelden aanwezig zal zijn bij de wedstrijden voor 
de buitencompetitie zullen de teams zelf hun wedstrijdverslagen 
in elkaar moeten knutselen. Bijvoorbeeld door iedere speler een 
klein verslagje te laten schrijven van zijn partij. Dit hoeft niet 
veel te zijn. Vervolgens schrijft één van de spelers een 
wedstrijdverslag door deze kleine verhaaltjes tot een groot 
verhaal te smeden. Dit laatste kan gerouleerd worden zodat 
iedereen ten hoogste één keer aan de beurt is. 

 
- Mededelingen van het bestuur. 

Hieronder vallen bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, 
aankondigingen, besluiten, nieuwe leden, oude leden, alles wat 
het bestuur aangaat. 

 
Er zijn natuurlijk nog veel meer onderwerpen die ik in mijn blaadje kan 
laten zien. Wat te denken van een boekenrubriek, of het volgen van een 
correspondentiepartij tussen EGS en een andere schaakvereniging. Voor 
nieuwe ideeën en geniale invallen zal ik in ieder geval altijd mijn boekje 
open doen. En nu veel leesplezier in het komende seizoen. 
 

De Schaakmeester 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
 5 september openingsvergadering 
  
 12 september 1e ronde interne competitie 
  
 19 september 2e ronde interne competitie 
  
 26 september bekerwedstrijd 
 
Kopij kan worden ingeleverd bij de redactie van de Schaakmeester. 
  


