
 1 

 
 Jaargang 17  nummer 5  oktober 1995 
 
De Schaakmeester 
 
 
 
 
 
 
Periodieke uitgave van de "Eerste Goirlese Schaakclub" EGS te Goirle. 
 
Redactie. 
P. Couwenberg, tel. (013) 5348378, 
J. Langenberg, tel. (013) 5350487. 
 
Bestuur EGS. 
A. van Diem, voorzitter, tel. (013) 5344229, 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 5343695, 
T. Pastor, secretaris, tel. (013) 5344879, 
E. Hamers, jeugdleider, tel. (013) 5346625, 
L. Doomernik, tel. (013) 5341569. 
 
Clublokaal. 
Café "Hof van Holland", Tilburgseweg 83, Goirle, tel. (013) 5341962. 
 
Clubavond. 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider: A. van Diem, tel. (013) 5344229 
 
Jeugdopleiding. 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, 
Jeugdopleiding voor pionnen-, toren- en koningsdiploma volgens KNSB-richtlijnen, 
Jeugdleider: E. Hamers, tel. (013) 5346625. 
 
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 ... 
 
 
 
 
 
 
Weer een nieuwe Schaakmeester met deze keer eindelijk het verslag van 
de jaarvergadering van januari 1995. Op deze manier kunnen we in 
ieder geval controleren of we het afgelopen jaar gedaan hebben wat we 
aan het begin van het jaar zeiden. 
Verder een zinderende partij tussen Leo en Rob. 
Voor de eerste keer in deze Schaakmeester de rubriek 'Schaakcuriosa', 
waarin diverse onderwerpen van het schaken aan bod komen. Deze keer 
zijn het de blunders. Graag zouden we ook van de clubleden hun 
grootste blunders zien. Hoe harder we kunnen lachen, des te beter. 
En verder, zoals gewoonlijk, de standen en agenda. 
 
Veel leesplezier. 
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Mededelingen van het bestuur 
 
 
 
 
 
 
Verslag van de jaarvergadering welke is gehouden op 24 januari 1995. 
 
1. Opening 
Aanwezig van het bestuur: Ad van Diem, Louis Doomernik, Arnold 
Backx, Ton Pastor. 
Leden: Ton Krugers, Erik Hamers, Pascal Graafmans, Balt van den 
Dries, Jan de Brouwer, Jaap Touw, Jo van Loon, Wil Spijkers, 
Jan Langenberg, Marc van Gestel, Rick van Loy, Pieter Couwenberg, 
Henk van Griethuijsen, Rupert Spijkerman, Leo Joosten, Peter Ansems. 
Afgemeld: Serge Bierhuizen, Kees de Kok, Henk Renders, Piet van de 
Ende. 
 
2. Geen opmerkingen m.b.t. vorige notulen. 
 
3. Jaarverslag/mededelingen: 
Bord met de leden wordt aangepast (Ad). 
Aanvang van de wedstrijden wordt 20.00 u. De klokken worden gestart. 
De Bekercompetitie is gewonnen door Serge door een overwinning in 
een snelschaakpartij tegen Jan. 
In de volgende openingsvergadering wordt teruggekomen op de G.O.K. 
Binnencompetitie: Groepswinnaar groep 2: Pieter, groep 1: Jan. 
De zomercompetitie zal worden georganiseerd door Henk v. 
Griethuijsen. 
Bekerwedstrijd: winnaar Jan Langenberg. 
Winnaar snelschaken zowel met als zonder handicap: Jan Langenberg. 
De nieuwe thema-avonden worden zeer gewaardeerd. 
Het EGS Toernooi was geslaagd. Winnaar was Johan van Mil. 
Winnaar GOK was Henk van Griethuijsen. 
Kruikenmarkt-toernooi: (eindelijk) 1 wedstrijd gewonnen. 



 4 

Externe competitie: 1e gepromoveerd naar 2e klasse. 
Avondcompetitie: laatste plaats. 
Simultaan tegen Cesar Beckx: 16,5 uit 17. 
De wedstrijd tegen Schavo werd verloren. 
Seizoenkaart Willem II: geloot werd wie de wedstrijden mocht 
bezoeken. 
Open dag Jan van Besouwhuis: geen respons. 
Oudledenmiddag: uitslag 4,5 tegen 1,5 voor EGS. 
Gongschaak: altijd leuk. 
LOG: 1 uur zendtijd tegoed (nog geen bericht ontvangen). 
 
4. Kascontrole: alles (als altijd) was weer perfect. 
Voorstel van Arnold: Alle gegevens van voor 1993 vernietigen (behalve 
de officiële stukken zoals balans etc.) 
Er zal worden nagegaan welke stukken tot wanneer bewaard moeten 
blijven. 
De nieuwe kascontrole commissie bestaat uit: 
Jan Langenberg en Leo Joosten (na aftreden van Rupert). 
 
5. Verslag penningmeester: 
Rick wil weten of de financiering van het EGS-Toernooi rond was. 
Er was een nadelig verschil. Kosten waren: zaalhuur, consumpties, 2 x 
aanschrijvingen, wisselbeker. 
De Jaarrekening wordt vastgesteld. 
 
6. De contributie wordt vastgesteld op nlg. 100,00 per jaar. 
 
7. De begroting wordt goedgekeurd met algemene stemmen. 
 
8. Bestuursverkiezing: 
Ad geeft een toelichting op het voorstel van het Bestuur om het aantal 
leden van het Bestuur terug te brengen van 5 naar 3. Geen 
vertegenwoordiging van de jeugd meer in het Bestuur. 
Taak van plv. voorzitter naar penningmeester of secretaris. 
Met algemene stemmen is het voorstel aanvaard m.i.v. komend jaar. 
Aftredend: Ad en Serge. Beiden herkozen. 
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9. Jeugdschaak: 
In de opleiding is overgegaan naar het 4-stappen systeem. 
Eventuele gegadigden voor jeugdinstructie s.v.p. melden bij Erik. 
Deelname aan het Kersttoernooi was zeer geslaagd. 
Voor vervoer naar toernooien worden primair de ouders benaderd. 
 
10. Schaakmeester: 
Deze is zeer regelmatig verschenen en was goed gevuld. Waarvoor alle 
lof. Graag worden artikelen ontvangen over buitengewone evenementen 
zoals bijv. kruikenmarkt, eigen EGS toernooi etc. 
 
11. Pr-activiteiten (toernooi 60 jarig bestaan). 
Het toernooi wordt i.v.m. 60 jarig bestaan doorgeschoven naar het 
nieuwe seizoen. 
Leden kunnen zich aanmelden voor organisatie van activiteiten. 
- extra editie Schaakmeester  . 
- Jubileumboek? 
 
12. Rondvraag: 

Jaap: Schaakklokken ijken? (Wil Spijkers) 
Competitie lagere scholen organiseren. 
Geen Schaakmeester in bieb. 
Advertenties in Schaakmeester. 
Voor nieuwe leden: wedstrijdreglement (Keizersysteem) en 
huisregels. (Ad: wedstrijdreglement + Arnold). 
Wil:  Regels i.v.m. notatie 
Marc: Thema-avonden (zeer geslaagd) Komen er meer? 
Rick: Wisselbeker interne competitie: Namen graveren in 
plaats van naamplaatjes. 
Schaaktrainer (eventueel te combineren met thema-avond). 
Bij eerste inventarisatie zijn er zeker 9 liefhebbers. 
Jo:  Gezellige avond voor leden. (Pascal en Jo). 

 
13. Sluiting. 
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Partij van de maand 
 
 
 
 
 
 
De partij van de maand is gespeeld in de binnencompetitie. De 
witspeler, Leo Joosten, wordt overrompeld door een pionnenstorm van 
de eerste categorie. Of hij de hieruit voortvloeiende problemen ook te 
boven komt kunt u lezen in het volgende stukje. De zwartspeler, Rob 
Leurs, schaakt sinds de start van dit seizoen in Goirle. Het was dus niet 
zo makkelijk voor Leo om zich op deze partij voor te bereiden. 
 
Leo Joosten - Rob Leurs 
Koningsfianchetto 
 
1. e2 e4  g7 g6 
 2. Lf1 e2  e7 e5 
 
Inmiddels hebben beide spelers zich in het diepe gestort. De vraag in 
deze stelling is of pion e5 de loper die op g7 zal verschijnen niet 
blokkeert. 
 
 3. Pg1 f3  d7 d6 
 4. d2 d3  Lf8 g7 
 5. b2 b3  f7 f5 
 6. Lc1 b2  c7 c5 
 7. Pb1 d2 
 
Zwart staat dreigend klaar om de witte stelling te vermorzelen. 
Misschien is het daarom beter voor wit om 7. Pc3 te spelen, waardoor er 
iets meer ruimte is voor de witte stukken. 
 
 7. ...  f5 f4 
 8. O O  g6 g5 
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Zwart gaat hier zeer agressief te werk. 
 
 9. h2 h3  h7 h5 
10. Pf3 h2  Pg8 f6 
11. Pd2 c4  Pb8 c6 
12. a2 a3 
 
Een andere mogelijkheid is om Te1 te spelen gevolgd door Lf1, om op 
deze manier de koningsstelling te verdedigen. 
 
12. ...  b7 b5 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
13. Pc4 d2  Lc8 e6 
14. Pd2 f3  Lg7 h6 
 
Zwart had hier al 14. ... g4! moeten spelen, waarna hij een zeer grote 
druk over de g- of h-lijn kan gaan uitoefenen. 
 
15. Dd1 e1 
 
Wit profiteert echter niet van de wachtzet van zwart, door druk uit te 
oefenen op het centrum met 15. d4! 
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15. ...  g5 g4 
16. h3xg4  Pf6xg4 
 
Beter is 16. ... hxg4 waarna de h-lijn geopend is en het witte paard moet 
vluchten. 
 
17. Ta1 d1  Th8 g8 
18. Kg1 h1 Pg4xh2 
19. Pf3xh2  Dd8 g5 
20. Tf1 g1  Le6 g4 
21. Le2 f3 
 
Niet Pxg4 wegens de matdreiging Dh5. 
 
21. ...  Lg4 e6 
 
Ook 21. ... Kd7 is hier een goede mogelijkheid. 
 
22. De1 e2  Le6 f7 
23. d3 d4  c5 c4 
24. d4 d5 
 
Hier had wit het centrum kunnen openen met 24. dxe5, om zo tegenspel 
te krijgen. 
 
24. ...  Pc6 a5 
25. b3 b4 
 
Na de zet 25. g4 kan wit zijn koningsstelling sluiten voor de zwarte 
aanval. 
 
25. ...  Pa5 b7 
26. c2 c3  O O O 
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27. g2 g4  h5 h4 
28. De2 f1  Dg5 e7 
29. Df1 h3  Lh6 g5 
30. Lf3 e2  Tg8 h8 
31. Ph2 f3  Td8 g8 
32. Tg1 g2  Lf7 e8 
33. Tg2 h2  Le8 d7 
34. Td1 g1  Pb7 d8 
35. Dh3 f1  De7 h7 
36. Pf3xg5  Tg8xg5 
37. f2 f3  Th8 g8? 
 
Wit wint nu een pion. 
 
38. Df1 f2  Tg8 h8 
39. Df2xa7 Pd8 b7 
40. Da7 f2 
 
Wit moet nu zijn aanval doorzetten, bij voorkeur met de zet 40. a4! De 
dame kan altijd nog terug. 
 
40. ...  h4 h3 
41. Df2 f1  Kc8 c7 
42. Df1 f2  Th8 g8 
43. Df2 f1  Kc7 b6 
44. Df1 f2+? 
 
Waarom neemt wit niet de pion op h3 met zijn toren? Hij staat dan twee 
pionnen voor en dat is toch erg veel. Bovendien is de h-lijn dan ook in 
zijn handen. 
45. ...  Kb6 a6 
45. Le2 f1?? 
 
Wit mist de mogelijkheid om voor de laatste keer in deze partij naar de 
winst de grijpen. Weer is 45. a4! de aangewezen zet, waarna wit een 
zeer grote aanval heeft over de a-lijn en de diagonaal a7-g1. Nu keren 
de kansen wel heel snel. 
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45. ...  Ld7xg4! 
46. f3xg4  Dh7xe4+ 
47. Lf1 g2  h3xg2+ 
48. Df2xg2 f4 f3 
 
Slecht is de laatste zet van Rob niet, maar hij had het karwei nu in één 
keer kunnen klaren met de fantastische zet 48. Txg4 wat geforceerd tot 
mat leidt. 
 
49. Dg2 f2  Tg5xg4 
50. Tg1xg4 Tg8xg4 
51. Lb2 c1  De4xd5 
52. Lc1 d2  Dd5 e4 
53. Ld2 e3 
 
Wit besluit om te capituleren. 
 
0 1 



 11

 
Opgave 
 
 
 
 
 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
In de volgende opgave geeft wit mat in 7 zetten. Het lijkt een 
onmogelijke opgave, maar na afloop zul je zien dat matgeven met slecht 
enkel een paard toch mogelijk is. 
 
Wit: Kh5 Pf3 
Zwart: Ka3 Ta2 Tb3 La1 Pb2 Pc3 pi a4 b4 f6 
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Wolstad III - EGS  7½-½ 
 
 
 
 
 
 
Omdat Hof van Holland gesloten was ging een ieder op eigen 
gelegenheid naar de Wolstad. We kwamen dus al niet als team aan. 
Daar kwam nog bij dat we met een achterstand begonnen. Rob had 's 
maandags al in het hol van de leeuw gespeeld. Al met al bleek de 
Wolstad een maatje te groot, maar twee seizoenen geleden verloren we 
ook de eerste wedstrijd met 7-1 en zijn uiteindelijk nog gepromoveerd. 
Laat ons hier kracht uit putten, maar vooral troost. 
 

Erik Hamers 
 
Bord 1 Ad van Diem - Wim Kimman 1-0 
In de opening gaf ik een pion weg, waardoor zwart al snel in het 
voordeel kwam. Ik had wel tegenspel, maar dit was onvoldoende om 
remise te kunnen houden. Zwarts tactiek was namelijk om af te 
wikkelen naar een eindspel, wat hem ook lukte. Daar bleek de pluspion 
voldoende voor de winst. Vlak voor de 50e zet en met de vlag op vallen 
gaf ik op. Het was toen al 5½-½ voor Wolstad. 
 
Bord 2 Ben van Kuijk - Louis Doomernik 1-0 
Caro-Kann 
Aangezien Ben een goede bekende van mij is, vond ik het leuk naar 
bord 2 op te schuiven. Een vorige gelegenheid leverde dat ons een punt 
op. Hij was dus gewaarschuwd. Ben speelde de actieve variant, hierdoor 
kwam ik onder druk. De eerste aanvalsgolf heb ik af kunnen slaan. 
Daarna werd het een positioneel gevecht. Wit kreeg licht overwicht. Dit 
was op den duur voldoende voor de winst. Op de 46e zet verloor ik een 
belangrijke pion. Bij de 50e zet, tegen de klok aan, moest ik opgeven. 
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Bord 3 Eugène Ros - M.O. Mix ½-½ 
Ros 
Ik gaf een pion voor het initiatief, kreeg tactische kansen langs de open 
d-lijn, maar investeerde te veel tijd, waardoor ik mijn lichte voordeel 
kwijtraakte. Remise na welgeteld 23 zetten. 
 
Bord 4 Kjeld Vinkx - Henk van Griethuijsen 1-0 
In een opening van mij onbekend ras (Reti? (bastaard?) Engels?) 
probeerde ik een stevige stelling op te bouwen. In het middenspel 
slaagde Kjeld erin de open d-lijn te beheersen. Ik slaagde erin de 
diagonaal h1-a8 te sluiten, maar toen kwamen de problemen via de 
andere diagonaal. Met kleine middelen precies zoals ik het zelf gedaan 
zou hebben, bracht wit mij in een situatie waarin ik langzamerhand 
moest kiezen tussen materiaal verliezen en verliezen of verliezen. 
Tenslotte overkwam dat laatste mij. 
 
Bord 5 Rob Leurs - Dennis van Kuijk 1-0 
 
Bord 6 Piet de Kroon - Mark van Gestel 1-0 
Lets gambiet 
Na een Lets gambiet kwam ik duidelijk beter in ontwikkeling te staan 
ten koste van 2 pionnen. Helaas verzuimde ik het spel scherp te houden 
waardoor mijn tegenstander terug kon komen. 
 
Bord 7 Erik Hamers - Frank van de Zande 1-0 
Spaans 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. La4 Pf6 5. O-O b5 6. Lb3 h6 7. Te1 Lc5 
8. Pxe5 Pxe5 9. d4 Lxd4 10. Dxd4 Pc6 11. Dd3 d6 12. Pc3 O-O 13. Dg3 
Ph5 14. Dg6 Pe5!! 
Ik ruilde mijn dame maar tegen 2 stukken en vocht voor wat ik waard 
was. Op de 52e zet gaf ik op. 
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Bord 8 Karin Bulle - Ton Pastor 1-0 
Damepion opening 
De enige aanwezige Wolstad-dame werd op bord 8 tegen mij ingezet. 
Dit bleek een juiste keus, althans voor de thuisclub. De eerste 15 zetten 
ongeveer zette ze à tempo. En na 25 zetten viel mijn vlag. Een beetje 
raar gezegd misschien, maar het was "gered door de gong", want op de 
26e zet werd ik mat gezet. 
 
Rectificatie: 
 
In de vorige schaakmeester werd Henk van Griethuijsen aangeduid als 
winnaar van de zomercompetitie, maar 
 

Mark van Gestel 
is 

zomerkampioen. 
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Schaakcuriosa 
 
 
 
 
 
 
Blunders, we maken ze als schaker allemaal weleens, we zijn tenslotte 
geen computerprogramma. Fouten maken is menselijk en een blunder 
maken is iets wat bij de schaaksport hoort Schakers die denken dat 
grootmeesters geen fouten maken hebben het mis. Wanneer we een 
willekeurig toernooi boek nemen en we spelen er wat partijen uit., dan 
zul je ongetwijfeld wel een aantal blunders te zien krijgen. hieronder 
heb ik zo'n mooi voorbeeld uit het Interpolis boek van 1991. 
 
Bareev - Karpov 
  
 
1. d4  Pf6 
2. c4  e6 
3. Pf3  b6 
4. g3  La6 
5. Da4  Lb7 
6. Lg2  c5 
7. dxc5  Lxc5 
8. 0 0  0 0 
9. Pc3  Le7 
10. Lf4  Pa6 
11. Tfd1  Pc5 
12. Dc2  Dc8 
13. Tac1  Pce4 
14. h3  Td8 
15. g4?! 
 
De bedoeling van de vorige zet, maar 15. Pe5 lijkt me hier meer op zijn 
plaats. 
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15. ...  d6 
16. Dd3  Pxc3 
17. Txc3  e5! 
 
  
Zwart heeft een gevaarlijk wapen wat wit dodelijk zal treffen. 
 
18. g5  Ph5 
19. Lc1  e4 
 
De vork eist hier een kwaliteit op. 
20. Dd4  exf3 
21. Lxf3  Lxf3 
22. Txf3  Lf8 
Wit had hier al op moeten geven maar gaat voor de vorm verder! 
 
23. b3  Te8 
24. Td2  Dc6 

 
WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

In de volgende stelling ben ik aan zet en speel 42. ... Tc1? en bied ik Jan 
remise omdat ik dacht dat de pion op a2 toch niet meer kan promoveren, 
Jan steek zijn hand toe als acceptatie van mijn aanbod. 
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Dan komt het moeilijkste moment van de hele avond, wanneer Jan laat 
zien hoe ik met Th1 de partij helemaal op mijn naam had mogen 
schrijven. Ik baal nog steeds van deze afschuwelijke blunder. 
 
 
 
 

P. Couwenberg 
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De competities 
 
 
 
 
 
 
Jeugdcompetitie 
 
 
De stand bij de jeugd na 4 ronden: 
 
 1. Alex  60 
 2. Pascal  48 
 3. Jan  38 
 4. Dirk  35 
 5. Donat  27 
 6. Arnaud 24 
 7. Mark  22 
 8. Alexandre 16 
 9. Mathijs 15 
 10. Tom  8 
 
 
Binnencompetitie 
 
 
De stand in groep 1 na 5 ronden: 
 
 1. H v Griethuijsen 166 
 2. A van Diem  161 
 2. R v/d Bosch  145 
 4. E Hamers  137 
 5. P Couwenberg 124 
 6. L Doomernik  117 
 7. R Leurs  117 
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 8. M van Gestel  92 
 9. T Krugers  78 
 10. W Spijkers  76 
 11. T Pastor  72 
 
 
De stand in groep 2 na 5 ronden: 
 
 1. A Backx  124 
 2. R van Loon  97 
 3. L Joosten  95 
 4. J Touw  86 
 5. D Hermans  69 
 6. A van Lanen  62 
 7. A Schipperijn  56 
 8. J de Brouwer  54 
 9. B v/d Dries  52 
 10. W van Helden  20 
 
 
Partijen gespeeld op 24 oktober: 
 
W van Helden - B v/d Dries  0 - 1 
T Pastor - A Schipperijn  1 - 0 
R Leurs - H van Griethuijsen  0 - 1 
A van Lanen - L Joosten  0 - 1 
E Hamers - R v/d Bosch  ½ - ½ 
R van Loon - M van Gestel  ½ - ½ 
A Backx - J Touw   1 - 0 
D Hermans - L Doomernik  ½ - ½ 
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De EGS-ratinglijst per 10 oktober 1995 
 
 
 
 
 
 
 1. H v Griethuijsen 1754 
  2. E Hamers  1682 
  3. A van Diem  1678 
  4. R v/d Bosch  1667 
  5. R Leurs  1610 
  6. R van Loon  1601 
  7. M van Gestel  1595 
  8. A Backx  1587 
  9. L Doomernik  1564 
 10. P Couwenberg 1560 
 11. J Touw  1548 
 12. T Krugers  1517 
 13. W Spijkers  1509 
 14. A van Lanen  1501 
 15. A Schipperijn  1490 
 16. D Hermans  1488 
 17. T Pastor  1476 
 18. W van Helden  1473 
 19. L Joosten  1447 
 20. B v/d Dries  1420 
 21. J de Brouwer  1378 
 
 
Oplossing: 
1. Pd2! f5 (Zwart kan geen paard verroeren: 1. ... Pd3 2. Pc4 mat of 1. ... Pb5 2. Pb1 
mat) 2. Kh4! (niet 2. Kg5 wegens 2. ... Pe4+) f4 3. Kg4 (de witte koning moet 
zorgvuldig vermijden, dat hij schaak wordt gezet) f3 4. Kh3! f2 5. Kg2 f1D+ 6. Kxf1 
en Zwart bevindt zich eindelijk in tempodwang: mat op de volgende zet. 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 21 november  8e ronde interne competitie 
 Kopij inleveren voor de externe competitie. 
 Uiterlijk maandagavond afmelden voor de binnencompetitie. 
  
 28 november  gongschaken 
  
 5 december  geen schaken vanwege Sinterklaas 
  
 12 december  9e ronde interne competitie 
  
 16 december  3e ronde externe competitie 
  
 19 december  halve finale bekercompetitie 
    thema avond 
  
 26 december  geen schaken vanwege kerstmis 
  
 28 december  oud-ledenmiddag 
  
 2 januari  10e ronde interne competitie 
  
 6 januari  4e ronde externe competitie 
  
 9 januari  11e ronde interne competitie 
  
 16 januari  finale bekercompetitie 
    thema avond 
 


