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 Jaargang 18    nummer 1     januari 1996 
 
De Schaakmeester 
 
 
 
 
 
 
Periodieke uitgave van de "Eerste Goirlese Schaakclub" EGS te Goirle. 
 
Redactie. 
P. Couwenberg, tel. (013) 5348378, 
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Bestuur EGS. 
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A. Backx, penningmeester, tel. (013) 5343695, 
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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. 



 2 

 
Van de redactie ... 
 
 
 
 
 
 
Beter laat dan nooit. Hier is weer een uitgave van het zo fel begeerde 
blad. We wensen alle lezers een goed 1996 zowel achter als naast het 
bord. 
 
In deze schaakmeester de verslagen van drie externe, zeer boeiende, 
beetje treurige, pijnlijke wedstrijden. 
 
We hadden gehoopt dat Henk Renders onze vaste columnist zou 
worden, deze vacature staat echter nog steeds open. Mocht iemand 
belangstelling hebben om maandelijks zijn rubriek vol te pennen, dan 
kan deze zich bij de redactie melden. 
 
Wegens curieuze omstandigheden, is de bekerwedstrijd nog niet 
afgerond. Er moet nog steeds een datum worden gepland tussen de 
finalisten René en Rick. Er doen geruchten de ronde dat er afspraken 
zijn gemaakt met een andere sponsor, en dat de finale niet in Hof van 
Holland zou worden gespeeld. 
 
 
Veel leesplezier! 
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Partij van de maand 
 
 
 
 
 
 
De volgende partij werd op 31 oktober gespeeld in het Hof van Holland. 
Het is een partij waarin de moderne zet g6 wordt toegepast door zwart. 
Deze zet wordt echter voorafgegaan door het nemen van de pion op e4, 
waardoor de problemen voor wit in het centrum direct zijn opgelost. 
 
Het commentaar in deze partij is van Erik himself. 
 
Erik Hamers - Ruud van Loon 
Caro-Kann 
 
 1. e2 e4  c7 c6 
 2. d2 d4  d7 d5 
 3. Pb1 c3  d5xe4 
 4. Pc3xe4  g7 g6? 
 
Ik denk dat deze zet te vroeg gespeeld is. Beter is bijv. 4. ... Pd7 
gevolgd door 5. ... Pgf6. 
 
 5. Lc1 e3  Lf8 g7 
 6. Pg1 f3  Pg8 f6 
 7. Pe4xf6+ Lg7xf6 
 8. Dd1 d2 O O 
 9. O O O  Dd8 b6 
10. h2 h4  h7 h5 
11. Lf1 d3  Lc8 g4 
12. Td1 g1 
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12. ...  e7 e6? 
13. Pf3 e5  Lg4 f5? 
 
Beter is c5 en op Pxg4 volgt hxg4, en op dxc5 volgt Dc7 met 
onduidelijk spel. 
 
14. g2 g4  h5xg4 
15. Pe5xg4 Lf6xd4 
16. Le3xd4 Db6xd4 
17. Pg4 h6+ Kg8 h7 
18. Ph6xf5  e6xf5 
19. h4 h5  Kh7 g7 
20. h5xg6  f7xg6 
21. Tg1xg6+ Kg7 f7 
22. Dd2 g5? Dd4 e5 
 
22. Th7+!! 
 
23. Ld3xf5? Tf8 h8 
 
23. Lc4+!! 
 
24. Th1 g1? Th8 h7 
 
24. Le6+!! 
 
25. Lf5 e6+ 
 
1 0 
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Schaken op internet 
 
 
 
 
 
 
Het Internet...... Je hoort er tegenwoordig niet meer bij als je niet mee 
kunt praten over (het) Internet. Wat is dat Internet nu en wat biedt het 
voor mogelijkheden, vooral voor de schakende mens? 
 
Internet is niets meer of minder dan een aantal computers verspreid over 
de gehele wereld die via een modem (telefoonlijn) met elkaar verbonden 
zijn. Daarbij bestaat de mogelijkheid om informatie op te halen van de 
ene computer en dan snel over te schakelen naar de volgende. Dit is wat 
wel het 'netsurfen' genoemd wordt. Daarbij kun je zelf allerlei 
informatie achterlaten op speciaal daarvoor ingerichte pagina's. 
 
Ook is het mogelijk om te schaken op Internet. Daarvoor is een aantal 
krachtige computers her en der opgetuigd in een aantal landen. De drie 
meest bekende staan in Pittsburg, Oklahoma en het Midden Oosten, 
maar er zijn er al snel een stuk of twintig. De oudste 'club' kost geld in 
de vorm van een jaarcontributie van $49, de andere zijn gratis.  
 
Je begint dus te bellen naar een lokale 'verspreider' van Internet of 
inbelpunt. Vanuit hier wordt de verbinding gemaakt over de gehele 
wereld. Je betaalt dus alleen een abonnement aan de verspreider en 
verder alleen lokale telefoonkosten. In Goirle is het mogelijk om lid te 
worden van de Stichting KNOT tegen een jaarcontributie van ongeveer 
60 gulden. Dit is zeer laag in vergelijking met andere aanbieders, die 
behalve dit bedrag ook nog een maandbijdrage van ongeveer 30 gulden 
verlangen. 
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Na verbinding met een 'schaakserver' (server is Engels voor dienend 
computersysteem) en het kiezen van een zogenaamde 'Handle' (dit is 
een naam waarmee je aangesproken wil worden) die uniek moet zijn 
(dus niet Piet, Kees of Klaas want daar zijn er meer van op de wereld) 
en het toekennen van een password ben je klaar om te gaan schaken. 
Eerder ook al maar dan krijg je geen rating toegekend. 
Het geheel bestaat uit een lijst van commando's waarmee je allerlei 
informatie kunt uitwisselen. Het schaken zelf doe je op een bord met 
behulp van een muis. 
Zo kun je iemand uitdagen met een kort commando om een partij te 
spelen met 2 minuten op de klok en 12 seconden per zet erbij (Fischer 
klok). Dit is de meest gebruikte Blitz-tijd (snelschaak). Ook standaard 
partijen (duren langer) en zelfs wilde partijen (waarbij de onderste rij 
een willekeurige plaats krijgt) zijn mogelijk. Iedereen die geregistreerd 
is heeft een rating en zo kun je dus zien voor elke soort schaakpartij wat 
je rating is. Deze wordt uiteraard betrouwbaarder naarmate je meer 
partijen speelt. Ook is het mogelijk 'te gaan kijken' bij andere partijen 
die op dat moment gespeeld worden en zelfs commentaar te leveren 
(wat een domme zet etc.), alhoewel dat laatste uiteraard niet wordt 
gewaardeerd. Ook grootmeesters als Kasparov, Seirawan staan 
geregistreerd als gebruiker. Zelf kwam ik van de week de zusjes Polgar 
tegen op de Pittsburg-server. Vaak worden anonieme namen of handles 
gebruikt zoals BlackDeath, FreightTrain, Scarab, ChessFreak, Force, 
TheEmpress, ObiWanKanobi, KingLoek (Loek van Wely)  etc.  Je kunt 
aangeven tegen wie je per se niet wilt spelen, welke soort partijen je wilt 
spelen etc. Bij uitdaging wordt je tegenstander automatisch van je 
voorkeur op de hoogte gebracht. Partijen kunnen worden afgebroken en 
weer later hervat. Tevens kunnen deze worden verzonden naar een E-
mail adres (heeft iedereen die op Internet zit) waardoor je deze later op 
je gemak kunt analyseren. 
Het feit dat je tegen mensen speelt over de hele wereld leidt soms tot 
leuke taferelen. Zo speelde ik eens tegen een Amerikaan die er maar 
geen genoeg van kreeg. Toen ik zei dat ik naar bed ging (het was hier 
24.00 uur) vroeg hij of mijn baas dat dan wel goed vond, slapen 
overdag. Ik antwoordde dat mijn baas waarschijnlijk ook in bed lag, 
waarop hij de gezondheid van de instantie waar ik werk ernstig in 
twijfel begon te trekken.  
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Zo speel je partijen tegen Zuid-Amerikanen, Finnen, Noren, Denen, 
Amerikanen, als ook Nederlanders en zelfs Chinezen, Japanners  en 
Thais die als de datumgrens passeert al op de volgende dag spelen! 
Vaak volgt na een partij nog een klein over en weertje van vragen over 
de persoon, waar woon je, wat doe je etc. Zo vormt zo'n 'schaakcafé', 
waar Engels uiteraard de voertaal is, een plaats waar verschillende 
culturen verspreid over de gehele wereld nader tot elkaar komen onder 
het genot van een potje schaak. Het motto van het Internet-
schaakgebeuren is dan ook: 
 

'remember, chess is fun' 
 

Marc van Gestel 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
De volgende stelling komt uit de partij Bobby Fischer - Sherwin (New 
York 1957). Wit is aan zet, en staat gewonnen. De vraag is alleen hoe 
maakte Bobby het af. 
 
Wit: Kh1 De2 Ta4 Tf1 Ld5 a2 e4 g2 h2. 
Zwart: Kg8 Dg5 Tc3 Tf8 Pg4 d6 f7 g7 h7 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
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EGS - Eindhoven 6  5-3 
 
 
 
 
 
 
We zijn weer helemaal terug. Binnen de kortste keren had Louis de 
eerste Eindhovenaar verschalkt. De tweede werd door de draak 
verschroeid, nummer drie werd door Eugène gevangen, Rob hield 
remise. Ondertussen probeerde René iedereen ervan te overtuigen dat 
zijn stelling remise was maar ondertussen stond Ton al verloren en 
waren de stellingen bij Ad en Henk nog onduidelijk. En daar kwam toch 
de overwinning van René: 4½, we waren binnen. Ton verloor, Ad 
volgde en Henk moest toch nog in remise berusten, hoewel hij het 
aanbod van zijn tegenstander al een keer had afgeslaan: 5-3. 
 

Erik Hamers 
 
  
Bord 

 
EGS 

 
Eindhoven 6 

 
Uitslag  

1 
 
Erik Hamers 

 
J. Wilsch 

 
1-0  

2 
 
Ad van Diem 

 
M. Lousberg 

 
0-1  

3 
 
Eugène Ros 

 
H. Reusink 

 
1-0  

4 
 
Henk van Griethuijsen 

 
P. Schaffer 

 
½-½  

5 
 
Rob Leurs 

 
M. de Rooij 

 
½-½  

6 
 
René van den Bosch 

 
A. Leeuwenburgh 

 
1-0  

7 
 
Ton Pastor 

 
J. Houtstra 

 
0-1  

8 
 
Louis Doomernik 

 
J. Kessels 

 
1-0  

 
 
 

 
 

 
5-3 
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J. Wilsch - Erik Hamers 0-1 
Er kwam, jawel, de joegoslavische aanval van de draak op het bord, 
maar mijn tegenstander vergat een zetje waardoor de draak zijn vuur 
kon spuwen: 1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 g6 6. Le3 
Lg7 7. f3 O-O 8. Lc4 Pc6 9. Dd2 Ld7 10. O-O-O Tc8 11. g4?? (11. 
Lb3) Pxd4 12. Dxd4 Pxg4. De dame moet weg en na ruil op e3 valt de 
loper op c4. 
 
Ad van Diem - Maurice Lousberg 0-1 
Siciliaans 
De partij ging lange tijd gelijk op. Wit kreeg op de damevleugel drie 
pionnen tegen één zwarte, maar zwart had in het centrum een vrijpion. 
Aanvankelijk had wit één pion meer, maar onder druk van zwart moest 
hij deze teruggeven. Zwart kon de druk op de witte koning steeds meer 
opvoeren, waarbij wit continu op moest letten voor mat of 
materiaalverlies. Vlak voor de tijdcontrole (die zwart in problemen 
bracht, omdat hij nog 10 zetten in 2 minuten moest doen) vond zwart 
een mooie matcombinatie. Wit gaf op. 
 
H. Reusink - Eugène Ros 0-1 
Na een uiterst Moderne Opening (1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Pf3 d6 4. c3) 
kwam zwart comfortabel te staan. Na ruil van wat stukken werd een 
middenspel bereikt waarin zwart goede tactische kansen had. Maar rond 
de 20e zet stokte het aanvalsspel. Wit kreeg een vrije d-pion die het 
uiterste vergde van zwarts zenuwen. Gelukkig werd ook wit nerveus; hij 
offerde een stuk voor twee pionnen, maar moest altijd rekening houden 
met "mat achter de paaltjes". De witte aanval bleek een fata morgana. 
De vaste 3e-bord speler van EGS maakte het karwei gedecideerd af, al 
zeg ik het zelf. 0-1 na 34 zetten. 
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Henk van Griethuijsen - Paul Schaffer ½-½ 
Na 24 Catalaans geïnspireerde zetten bezat ik een gezonde pluspion. Ik 
mag wel zeggen een wolk van een gesteunde vrijpion op c5. Toen 
combineerde ik een tactisch missertje met een wat grotere positionele  
fout. Dit resulteerde in een eindspel in een vrij open stelling met dames 
en een vrij zwakke loper tegen een paard. Na nogal wat strijd bleek dat 
ik uiteindelijk genoegen moest nemen met wat ruimtelijk overwicht. De 
zwakte op de witte velden voorkwam dat mijn vrijpion echt kon 
dreigen. Remise. 
 
M. de Rooij - Rob Leurs ½-½ 
Aan bord vijf met zwart een bekeken remise gespeeld. Gezien het 
verloop van de wedstrijd achtte ik het niet nodig om onnodige risico's te 
nemen. Na zo'n 18 zetten waren wij al beland in een eindspel, waarbij ik 
door secuur te spelen remise kon afdwingen. Achteraf zat er ook niet 
meer in. Maar gezien het eindresultaat een goede uitslag. 
 
René van den Bosch - Arjan Leeuwenburgh 1-0 
Wit speelde het London-systeem met de loper buiten de keten. Wit heeft 
steeds iets beter gestaan met wat meer ruimte en een open lijn. De 
tegenstander gaf in het middenspel een paard voor een loper en gooide 
zijn eigen stelling dicht. Dan is het paard in gesloten stelling beter en hij 
ruilde de open lijn in voor een paard + dame route. Mijn tegenstander 
dacht heel lang na, maar kon niet verhinderen dat het paard en de dame 
in de zwarte verdediging kwamen. Zwart dacht de problemen op te 
lossen door met zijn koning naar de andere vleugel te gaan. Maar hij 
dacht daar zolang over na dat zijn vlag viel. 1-0. 
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J. Houtstra - Ton Pastor 0-1 
Na de klassieke vierpaardenspel-opening kreeg wit een zodanig 
overwicht, dat ik na 20 zetten al 3 pionnen achterstond en eigenlijk 
constant onder druk van de witte aanval bleef. In het middenspel kon ik 
enigszins de druk verlichten en zelf een aanval opbouwen. De 3 pionnen 
bleef ik echter achter. Na de nodige afruil was de materiële achterstand 
niet weggewerkt, zodat het eindspel gewonnen was voor wit. Uiteraard 
ging ik door mijn vlag, maar anders had wit toch wel gewonnen. Ik heb 
in ieder geval doorgespeeld voor wat ik waard was. 
 
Louis Doomernik - J. Kessels 1-0 
Siciliaans 
Mijn tegenstander kwam beter uit de opening. Hij verzuimde echter hier 
profijt van te trekken en ging steeds voorzichtiger spelen. Toen ik mijn 
stukken had kunnen hergroeperen, kon ik de aanval overnemen. Omdat 
ik "lang" had gerocheerd kan ik aan een pionnenopmars op de 
koningsvleugel beginnen. De Eindhovenaar kon hier niet tijdig 
maatregelen tegen nemen en ging op de 33e zet mat. 



 13

 
D4 4 - EGS  7½-½ 
 
 
 
 
 
 
We moesten tegen het jeugdteam van D4 (Oosterhout). Rob Leurs en ik 
hadden de vis al vrij snel op het droge. Balt kwam slecht uit de opening 
maar wist zich eruit te wringen en toen ik nog eens ging kijken stond hij 
gewonnen. Bij Ad, die een kwaliteit offerde sloeg de aanval niet door 
maar Ton maakte zijn partij bekwaam uit. We stonden dus met 4-1 voor 
toen ik met een helft van het team alvast huiswaarts keerde (nooit meer 
doen!). In mijn handen wrijvend want Louis, Henk en Eugène zaten nog 
te spelen. Daar zou toch nog wel minstens een halfje uitkomen! Toen ik 
Louis belde bleek de einduitslag 4-4 te zijn geworden. 
 

Erik Hamers 
 
Rob Leurs - Onno Maroman 1-0 
Koningsgambiet 
Via een goede opening paardwinst - winst van twee pionnen. Helaas 
niet op tijd afgemaakt. Wel steeds twee pionnen voorgebleven. Eindspel 
toren twee pionnen koning tegen koning en toren. Zoals in de vorige 
interne tegen Erik al duidelijk werd, zorgvuldig uitspelen is de beste 
manier om te winnen. En jawel na 63 zetten moest de immer remise 
aanbiedende tegenstander het hoofd buigen. Tussenstand: 0-3! 
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Louis Doomernik - Nieuwenbraek 0-1 
Siciliaans 
  
Dramatisch. Een gewonnen stelling veranderde na een onbegrijpelijke 
vergissing in een uiteindelijk verloren partij. Met de loper nam ik op g6 
een pion met schaak (35e zet). Die kon hij niet terugnemen met pion f7 
op straffe van torenverlies. De loper kon evenwel heel simpel met de 
koning worden genomen.  
De zwarte koning geraakte weliswaar in een ongunstige positie, maar 
het materiaaloverwicht gaf, na heel lang spelen (bijna5 uur - 70 zetten) 
de doorslag. Ik begrijp nog niet hoe het mogelijk is, geconcentreerd 
spelend zo'n foutieve vergissing te begaan. Gelukkig deden mijn buren, 
Ton en Balt het beter. Zij hielden in zorgwekkende toestand het hoofd 
koel en wonnen. Hierdoor konden we met opgeheven hoofd vertrekken. 
We hadden tenslotte niet verloren. 
 
 
Maikel Aarts - Erik Hamers 0-1 
Siciliaans 
Op de 11de zet won ik een pion en op de 26e zet de dame. Op de 44e 
zet gaf wit op. 
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Ad van Diem - P. Willemse 0-1 
  
 
1. e2 e4  c7 c5    
2. Pg1 f3  d7 d6    
3. d2 d4  c5xd4    
4. Pf3xd4  Pg8 f6    
5. Pb1 c3  g7 g6    
6. Lc1 e3?!             
 
Niet de beste zet hier. Zwart kan al vervelend worden met Pg4, 
waardoor de loper weer weg moet of wordt afgeruild. 
 
6. ...  a7 a6    
7. f2 f3               
 
Mijn favoriete zet in dit soort stellingen. Verdedigd e4  en houdt  de 
zwarte loper en paard op g4 weg. 
 
7. ...  Lf8 g7    
8. Dd1 d2 0 0    
9. Le3 h6               
Niet zozeer om de loper af te ruilen, alswel om h5 van zwart tegen te 
gaan. 
 
9. ...  Pb8 d7    
10. Lf1 c4  Pd7 e5    
11. Lc4 b3  Lc8 d7 
12. 0 0 0  b7 b5 
 
Hiermee zet zwart de aanval op de witte koning in. Wit moet oppassen 
voor b4 en a5. 
 
13. a2 a3  Ta8 c8    
14. g2 g4               
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Een typisch thema in dit soort stellingen. Wit gaat ook frontaal in de 
aanval. Het wordt nu een strijd om de tijd: wie komt het eerst? 
 
14. ...  Dd8 b6    
15. h2 h4  a6 a5    
 
Niet de sterkste zet. Zwart had actiever moet doorzetten. 
a]  15. ... Txc3. Deze variant brengt zwart in een onduidelijke stelling, 
waarin hij in ieder geval kansen heeft. 16. bxc3 Pexg4 17. fxg4 Pxe4 18. 
De3 Lh6 19. g5 Lc6. Een onduidelijke stelling, waarin zwart weliswaar 
iets minder staat, maar met 20. ... dxc5 nog een aanval heeft. Wit heeft 
meer materiaal, maar zijn aanval tegen de zwarte koning is afgewend. 
b] 15. ... Txc3 16. Lg7 Kg7 17. Dc3 Tb8 18. g5 Ph5 19. De3 Pc6 20. 
The1 Pa5. 
 
16. h4 h5  Kg8 h8    
 
Doet niets. Wit kan nu zijn aanval afmaken. 
 
17. Lh6xg7+ Kh8xg7    
18. h5xg6  f7xg6    
19. Dh6+  Kg7 h8??    
20. g4 g5?! .... 
 
20. Pd5!! EN DE PARTIJ IS UIT. Deze zet had ik  achter het bord niet 
gezien. Men zie: 
20. ... Pf7 21. Dg6 Dc5 22. Pf6 Dg5+ 23. Dxg5 Pxg5 24. Pxd7 En zwart 
staat zoveel materiaal achter dat hij maar beter op kan geven. 
 
20. ... Ph5 
21. Th1xh5 g6xh5    
22. Dh6xh5 Pe5xf3    
23. Td1 h1  Pf3xg5    
24. Pd4 e6  Ld7xe6    
25. Lb3xe6 Db6 e3+   
26. Kc1 b1  Tc8 c5    
27. Le6 f5  Tf8 f7    
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28. Lf5 g6  Tf7 g7    
29. Dh5 h6 De3 f3    
30. Pc3 d5  Df3 g2    
  
31. Pd5 e3  Dg2 f2    
32. Pe3 f5  Df2xc2+   
33. Kb1 a1  Tc5xf5 
34. e4xf5  Dc2 g2 
35. Th1 c1  Dg2 g4 
36. Tc1 e1  Kh8 g8 
37. Lg6xh7+ 
 
Een noodgreep. In hevige tijdnood moet wit zonodig nog wat forceren. 
Dat is niet verstandig. 
 
37. ...  Pxh7 
38. De6+  Kg8 h8    
39. De6 c8+ Tg7 g8    
40. Dc8 c3+ Ph7 f6    
41. Te1xe7 Dg4 d1+   
42. Ka1 a2  Dd1 d5+   
43. Ka2 a1    
En wit ging door zijn vlag. 

Ad van Diem. 
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EGS - Schijndel  2½-5½ 
 
 
 
 
 
 
  
Bord 

 
EGS 

 
Schijndel 

 
Uitslag  

1 
 
Erik Hamers 

 
P. v.d. Heijden 

 
½-½  

2 
 
Henk van Griethuijsen 

 
Fierito 

 
0-1  

3 
 
René van den Bosch 

 
Theo Heijningen 

 
½-½  

4 
 
Ad van Diem 

 
Gijs Hermes 

 
0-1  

5 
 
Eugène Ros 

 
J. Smetsers 

 
0-1  

6 
 
Louis Doomernik 

 
 

 
½-½  

7 
 
Ton Pastor 

 
 

 
0-1  

8 
 
Pieter Couwenberg 

 
P. van de Meer 

 
1-0  

 
 
 

 
 

 
2½-5½ 

 
P. v.d. Heijden - Erik Hamers ½-½ 
Koningsindisch Klassiek 
De partij verliep volgens de strategie van de opening: wit aanval op de 
damevleugel, zwart op de koningsvleugel. Wit kwam echter beter in het 
middenspel en ik ging een pion verliezen en tevens stond wit op mijn 7e 
rij. Dus ik gooide de knuppel in het hoenderhok en tot mijn verbazing 
ruilde wit een kwaliteit af tegen mijn loper. Hij had wel een pluspion, 
maar ik hield het remise. 
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Henk van Griethuijsen - Fierito 0-1 
Tot mijn eigen en mijn teamleiders teleurstelling ben ik er voor de derde 
maal niet in geslaagd een goede stelling in klinkende punt om te zetten. 
Aanvankelijk wist ik een overwicht te creëren. En in het middenspel 
kon ik kiezen op welke vleugel ik in actie zou komen. Door een fout 
werd mijn eens zo dreigende vrijpion een zwakte. Ik kon hem niet meer 
houden. In dat proces verblunderde ik ook nog een toren maar dat was 
al niet meer van belang. Ik heb heel lang lekker gespeeld, maar 
uiteindelijk net de verkeerde keuze gemaakt. 
 
Theo Heijningen - René van den Bosch ½-½ 
Caro-Kann 
De tegenstander deed helemaal niets en wou mij in slaap sussen. 
Hierdoor won hij een pion en zei pionwinst. Hierdoor werd ik 
gemotiveerd en won de pion terug, maar dit veroorzaakte de 
remisestelling. Ik kreeg de pion terug en daarna stond de stelling weer 
vast. 
 
Ad van Diem - Gijs Hermes 0-1 
Philidor 
Na een tamelijk tamme opening ontstond een gesloten stelling waarin 
wit twee paarden had en zwart het loperpaar. 
In een gesloten stelling kunnen twee paarden soms beweeglijker zijn 
dan lopers, maar zwart had het paar prima onder controle en kon een 
aanval opzetten. Wit moest lijdzaam toezien hoe hij langzaam maar 
zeker in de pan gehakt werd. Toen wit ook nog eens een twijfelachtige 
verdediging koos, was het uit. 
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J. Smetsers - Eugène Ros 1-0 
Pirc 
Rustige opening. 
Schermutselingen op de damevleugel. 
Winst twee pionnen. 
Hoofdbrekens in het eindspel: 
Wat is de snelste weg naar winst? 
Lichte tijdnood. 
Black-out op 50e zet: 
Zwart gaf stuk weg en daarmee partij. 
Pieter Couwenberg - P. van de Meer 1-0 
  
In het begin van de partij was ik een beetje zenuwachtig. Ik besefte 
maar al te goed dat het belangrijk was om de partij te winnen. Niet 
alleen voor het EGS team , maar ook om mijn zelfvertrouwen achter het 
bord terug te krijgen. De laatste drie partijen, een tegen Bram Vromans 
en twee tegen Erik Hamers heb ik weggegeven, terwijl ik al deze 
partijen gewonnen heb gestaan. 
  
 
1. d2 d4 
 
Natuurlijk als ik wit heb speel ik meestal d4. 
 
1. ...  Pg8 f6 
2. c2 c4  e7 e6    
3. Pb1 c3  c7 c6    
4. Pg1 f3  d7 d5 
5. Lc1 g5  Lf8 e7    
6. e2 e3  0 0 
7. Dd1 c2 
 
Het Geweigerd Damegambiet. 
 
7. ...  Pb8 d7    
8. Lf1 e2  Tf8 e8    
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9. 0 0  Pd7 f8    
10. a2 a3  Pf8 g6    
11. Ta1 b1 
 
Zwart wilde de pion op d4 niet nemen zodat ik eerst wat anders moest 
verzinnen. 
 
11. ...  Dd8 c7    
12. b2 b4  h7 h6 
Misschien had zwart hier beter  12. ..,c6c7 kunnen spelen. Hij breekt het 
centrum van wit dan open. 
 
13. Lg5xf6  Le7xf6 
14. c4xd5 
 
Dit is het juiste moment om de pion op d5 te nemen. Zwart kan niet met  
pion e6 terug nemen, zodat zwart problemen blijft houden met de 
ontwikkeling van zijn dameloper. 
13. ... exd5? 14. Pxd5, en wit wint een pion. 
 
14. ...  c6xd5    
15. Tb1 c1  b7 b6?  
 
Hier haal ik mijn eerste pion winst. Zwart had veel beter zijn pion op d5 
kunnen dekken. 
 
16. Pc3xd5! Dc7xc2    
17. Pd5xf6+ g7xf6    
18. Tc1xc2 Lc8 b7    
19. Tc2 c7  Te8 e7 
 
  
Zwart wil de c lijn terug veroveren maar doet dit op een verkeerde 
manier. Dit is om de loper naar d5 te brengen en daarna de toren op c8 
af te ruilen. 
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20. Tf1 c1 
 
Een mooie lijn voor wit die ik niet meer uit handen geef. 
 
20. ...  Lb7 d5 
 
Zwart heeft de dreiging gezien. 
 
21. Pf3 d2  f6 f5    
22. f2 f3 
 
De loper staat niet zo heel goed op d5, en heeft weinig vluchtvelden 
meer. Terug kan ook niet Vanwege 22. ... Lb7? 23. Txe7 Pxe7 24. Tc7 
Tc8 en wit wint een stuk. Maar wat moet zwart dan wel spelen? Mijn 
tegenstander had een half uur nodig. 
 
22. ...  a7 a6 
 
22. ... Lb7 23. Txe7 Pxe7 24. Tc7 Tc8 25. Txe7 Tc2 26. Txb7 Txd2 27. 
Lb5  
23. e3 e4 
 
Tja, het valt te proberen. 
 
23. ...  f5xe4    
24. f3xe4  Te7xc7    
25. Tc1xc7 Pg6 f4    
26. Kg1 f2 
 
Nu sta ik toch gewonnen. Maar de vrees dat ik het weer fout zou doen 
begon nu ook bij mij een rol te spelen. 
 
26. ...  Ld5xe4    
27. Pd2xe4 Ta8 d8    
28. Le2xa6 Td8xd4    
29. La6 b7  Kg8 g7    
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30. Kf2 f3  e6 e5    
31. Tc7 e7  Td4 d3+   
32. Kf3 g4  Kg7 g6    
33. Te7xe5 h6 h5+   
34. Kg4xf4 
 
Hier gaf zwart de partij op. 
 
1 0 
Stand na de 4e ronde NBSB 
 
1. Wolstad 3   6 21 m 
2. Sint Oedenrode  6 19½ 
3. Twee koningen  6 19 
4. Stukkenjagers 7  4 16 m 
5. Eindhoven 6  3 13½ 
6. EGS    3 12 
7. Schijndel   2 14 
8. D4 4   1 12 
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Gongschaak 
 
 
 
 
 
 
Op 28 november werd in het Hof van Holland gegongschaakt. 
Hieronder volgt de eindstand. Er werd gespeeld in twee groepen. 
 
Groep 1 
 
 1. Pascal   5 
 2. Donat   4 
 3. Wil   4 
 4. Ton Pastor  3½ 
 5. Balt   2½ 
 6. Albert   2 
 7. Jan van den Dries 0 
 
Groep 2 
 
 1. Mark/René  5½ 
 3. Jan Langenberg 4½ 
 4. Henk   4½ 
 5. Louis   3 
 6. Jaap   2½ 
 7. Arnold   1½ 
 8. Alex   1½ 
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Agenda 
 
 
 
 
 
A.u.b. uiterlijk maandagavond afmelden voor de interne competitie en 
uiterlijk dinsdagavond voor de externe competitie. 
 30 januari 12e ronde interne competitie 
  
 3 februari 5e ronde externe competitie 
  
 6 februari 13e ronde interne competitie 
  
 13 februari 14e ronde interne competitie 
  
 20 februari geen schaken in verband met carnaval 
  
 27 februari 15e ronde interne competitie 
  
 2 maart 6e ronde externe competitie 
  
 5 maart 16e ronde interne competitie 
  
 12 maart 17e ronde interne competitie 
  
 19 maart thema avond 
  
 26 maart 18e ronde interne competitie 
  
 30 maart 7e ronde externe competitie 
  
 2 april 19e ronde interne competitie 
 
Oplossing: 1. Tf1xf7! h5 (In de partij geschiedde: 1. ... Tc1+ 2. Df1! en wint) 2. 
Tf7xf8+Kg8xf8 3. De2-f1! Pg4-f6 4. Ta4-c4 Tc3xc4 5. Df1xc4 en wit moet winnen. 


