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 Jaargang 18   nummer 2   juni 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, 
 
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 ... 
 
 
 
 
 
 
Beste lezers, het is al een tijdje geleden dat we een Schaakmeester 
hebben uitgebracht. Inmiddels zit het seizoen er bijna op, maar niet 
getreurd er komt nog een zomercompetitie. In de laatste Schaakmeester 
werd vermeld dat de bekerfinale zou worden gespeeld tussen Rick en 
René. Helaas is de uitslag nog niet bekend. De barrage partijen moeten 
nog een beslissing brengen alleen de heren kunnen er niet uitkomen 
wanneer deze te spelen. Misschien moet de wedstrijdleider maar eens 
ingrijpen. De finale partij die in remise eindigde staat verderop vermeld. 
Henk van Griethuijsen is opnieuw kampioen van EGS. Hij 
vertegenwoordigt volgend jaar EGS in het EGS toernooi dat voor de 
tweede maal gewonnen werd door Johan van Mil. Bij de jeugd is ook 
een felle strijd geleverd, zowel op de gang als achter het bord. Alex van 
Lanen heeft deze strijd gewonnen en mag zich jeugdkampioen van EGS 
noemen. 
Velen van ons hebben oog in oog gestaan met het degradatiespook. 
Maar door in de laatste wedstrijd in het Hof van Holland de 
tegenstander te dwingen tot overgave mogen we volgend jaar meedoen 
in de derde klasse. Wel is duidelijk dat in de zomer veel getraind zal 
moeten worden. Wellicht zouden we nog een aantal thema-avonden 
kunnen organiseren om het niveau een beetje op te krikken. Het was wel 
duidelijk dat de thema-avonden het afgelopen seizoen een groot succes 
waren (geïsoleerde pion, Caro-Kann, Blackmar-Diemer gambiet, 
Koningsindisch). 
Voor het eerst in de geschiedenis van het kruikenmarkttoernooi had de 
EGS kans om de finale te bereiken. Wegens groot tijdgebrek waren de 
meesters Erik en Rick genoodzaakt om zich terug te trekken. De finale 
werd uiteindelijk gewonnen door Stukkenjagers. 
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Notulen jaarvergadering 
 
 
 
 
 
 
Aanwezig zijn: Ad van Diem, voorzitter, Serge Bierhuizen, Pieter 
Couwenberg, Balt v.d. Dries, Marc van Gestel, Erik Hamers, Leo 
Joosten, Ton Krugers, Jan Langenberg, Ruud van Loon, Henk Renders, 
Toon Spijkers, Jaap Touw en Arnold Backx, notulist. 
Afwezig met kennisgeving: Louis Doomernik, Ton Pastor en Wil 
Spijkers. 
 
2. Notulen vorige vergadering, zoals vermeld in de Schaakmeester. De 
notulen worden conform goedgekeurd. 
3. Jaarverslag van voorzitter en mededelingen. 1995 was een rustig jaar 
voor EGS, dat helaas door een terugloop van leden wordt gekenmerkt. 
Het was niet mogelijk meer met twee teams aan de externe competitie 
deel te nemen; nu speelt slechts 1 team na degradatie in klasse 2. Aan de 
interne competitie namen gemiddeld ongeveer 14 leden deel. 
Buitengewone schaakavonden zoals de thema avond zijn slap bezocht, 
maar toch blijken de thema avonden een sukses te zijn; in 1995 is er 
zelfs een op donderdagavond geweest. 
De club telt thans 26 senior  en 9 juniorleden. Afgemeld hebben Frank 
van Gool, Sjef Hamers, Wendy van Helden, Fred Kreek en Rupert 
Spijkerman. Nieuwe leden René van den Bosch, Wendy van Helden, 
Rob Leurs en Albert Schipperijn. 
  
In groep 1 van de interne competitie werd Rick van Loy winnaar, in 
groep 2 Louis Doomernik. De snelschaakcompetitie werd voor de derde 
maal op een rij door Jan Langenberg gewonnen terwijl Marc van Gestel 
de zomercompetitie op zijn naam schreef. Serge Bierhuizen won in 
1995 de bekercompetitie; de uitslag van de bekercompetitie 1996 wacht 
op de finale tussen Rick van Loy en René van den Bosch.  
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Het seizoen 1994/95 werd afgesloten met een simultaanwedstrijd, 
waarbij Cesar Becx alle partijen op zijn naam kon schrijven. De 
traditionele opening van het seizoen met een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen Schavo kon helaas wegens druk programma bij Schavo 
niet doorgaan. Wel werd met veel gezelligheid dinsdags voor 
Sinterklaas gongschaak gespeeld en was de oudledenmiddag op 28 
december voor de oud leden een groot sukses : zij wonnen met 6   1. 
Teleurstellend was de open dag in het Jan van Besouwhuis op 17 
september, waarbij voor EGS slechts een man aanwezig was. 
EGS viert dit seizoen haar 60 jarig bestaan met op 13 april 1996 het 
EGS toernooi. In Goirles Belang van 13 december werd hieraan een 
hoofdartikel gewijd.  
De Schaakmeester verscheen vijf maal..  
4. De kascontrole commissie, bestaande uit Jan Langenberg en Leo 
Joosten, melden dat zij de boeken van de penningmeester in orde 
hebben bevonden. Als nieuwe leden van deze commissie worden Leo 
Joosten en Henk Renders benoemd. 
5/6/7. Het reeds schriftelijk uitgereikte jaarverslag van de 
penningmeester en begroting 1996 worden conform goedgekeurd. De 
contributie blijft voor 1996 gehandhaafd op f 100, . 
Gediscussieerd wordt over de hoogte van de contributie van leden die 
niet aan de competitie deelnemen. Het bestuur zal hierover in de 
volgende vergadering een voorstel uitbrengen, waarbij zij aangetekend 
dat volgens de statuten van de bond en de vereniging lidmaatschap van 
de bond voor clubleden verplicht is. 
8. Zoals in de vorige ledenvergadering besloten, wordt het aantal 
bestuursleden teruggebracht van 5 naar 3, waardoor wij afscheid nemen 
van Serge Bierhuizen en Louis Doomernik als bestuurslid. Beiden 
worden hartelijk bedankt voor het vele werk dat zij in het bestuur voor 
EGS hebben gedaan. Ton Pastor, die volgens rooster aftredend was, 
wordt bij acclamatie tot bestuurslid herkozen. 
9. Jeugdschaak. Wordt thans geleid door René, Balt en Erik. Omdat zij 
niet steeds aanwezig kunnen zijn en deze avond toch door minstens 2 
man begeleid dient te worden, stellen Pieter, Henk en Ad zich 
beschikbaar voor eventuele vervanging, mits tijdig telefonisch 
geïnformeerd. 
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10. De schaakmeester is in 1995 vijf maal onder redactie van Jan en 
Pieter verschenen. De vergadering heeft grote waardering voor de 
inhoud van dit clubblad. 
11. Publiciteit. Louis heeft het op zich genomen om 1 x per maand een 
stukje voor EGS in Goirles Belang te schrijven. Ook kan meer gebruik 
worden gemaakt van de LOG. Rond 13 april a.s. mogen wij een uur 
zendtijd op de LOG vullen en beschikt de LOG over teletekst, waarop 
voor EGS waarschijnlijk een gratis pagina beschikbaar komt. 
Verschillende suggesties worden gedaan voor de pagina inhoud : 
aankondiging thema avond, schaakproblemen, uitslag interne en externe 
competitie. 
Voorgesteld wordt einde zomer een openlucht toernooi op de Hovel te 
organiseren in ongeveer dezelfde opzet als het Kruikenmarkttoernooi. 
De organisatie rond het EGS toernooi is in gang gezet door een 
commissie bestaande uit Ad, Albert, Eric, Ton en Arnold. 90 
verenigingen zijn aangeschreven en de eerste reactie van sponsors is 
binnen. Het toernooi zal gespeeld worden in 7 ronden rapid schaak (20 
minuten per persoon per partij). Van deelnemers   behalve de 
hoofdgroep, waarvoor alle clubkampioenen van NBSB clubs worden 
uitgenodigd, en de eigen leden van EGS   zal inschrijfgeld worden 
gevraagd. Naast de hoofdgroep zullen de deelnemers in 3 groepen naar 
speelsterkte worden ingedeeld. Voor het toernooi is opname in het 
Grand Prix Circuit aangevraagd. 
12. Rondvraag 
  Marc wijst op de huidige staat van het materieel en stelt voor 2 Fischer 
klokken aan te schaffen. Aanschaf van nieuw materieel hangt af van de 
financiële toestand na het toernooi. 
  Ton verzoekt voor "wilde" snelschaakpartijen de kleine klokken te 
gebruiken. 
  Jaap stelt voor het aantal vergaderingen per jaar tot een aan het begin 
van het seizoen te beperken. De vergadering voelt wel voor deze 
suggestie; het bestuur zal hierover een voorstel doen, wat eventueel een 
wijziging van de statuten zou kunnen inhouden. 
13. De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng in 
de discussie 
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Jeugdschaak 
 
 
 
 
 
 
De volgende partij werd op 21 mei gespeeld door Jan van den Dries met 
wit en Pascal Jansen met zwart. De opening heet loperspel. 
 
  
1. e2 e4  e7 e5 
2. Lf1 c4  Pg8 f6 
3. d2 d4  Pb8 c6 
4. d4xe5  Pc6xe5 
5. g2 g4  Pe5xc4 
6. g4 g5  Pf6xe4 
7. Pg1 f3  Lf8 c5 
8. Pf3 e5  Pc4xe5 
9. Th1 f1  0 0 
10. f2 f3  Pe4xg5 
11. f3 f4  Pg5 f3+ 
12. Ke1 e2  Pf3 d4+ 
13. Ke2 e1  Pe5 c6 
14. Tf1 g1  Pd4xc2+ 
15. Dd1xc2 Lc5xg1 
16. b2 b3  Pc6 d4 
17. Dc2 c3  Tf8 e8+ 
18. Ke1 d1  Pd4 e2 
19. Lc1 b2?? Pe2xc3+ 
20. Pb1xc3 Dd8 h4 
21. Pc3 d5  Dh4 e1+ 
22. Kd1 c2  De1 e4+ 
23. Kc2 c3  De4xd5 
24. Ta1xg1 Te8 e3+ 
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25. Kc3 c2  Dd5 d3+ 
26. Kc2 c1  d7 d5 
27. Tg1xg7+ Kg8 f8 
28. f4 f5  Te3 e1# 
 
0 1 
 
  
De stand met nog één ronde te spelen: 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
 
In de volgende opgave van V. Salonen moet wit proberen de 
vijandelijke pionnenmuur af te breken om met zijn toren op de 8e rij 
mat te geven. 
 

 
WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
 
 
Wit: Ka6 Tb2 
Zwart: Ka8 c7 d7 e7 f7 g7 h6 
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2 Koningen - EGS 
 
 
 
 
 
 
Pieter Couwenberg vestigde het record van kortste partij winnen. Dat 
was al 1-0, maar binnen een mum van tijd rolden de koppen van Louis, 
Ton en Balt. Naast mij ging het met Eugène ook al bergafwaarts evenals 
met Mark. Hij zag zijn geofferde pionnen niet meer terug. 
Ondergetekende maalde eerder en Henk van Griethuijsen voerde een 
typische Griethuijsen stelling met een pionnetje meer naar winst. 5-3 
dus. Dit gaat richting pompen of verzuipen jongens.  
 

Erik Hamers 
 
Bord 1. Eugène Ros - Van de Reijden 0-1 
1. g3 
Réti-opening - doorgaans bedaagd - ontaardde in een wild tactisch 
gevecht dat door een blunder op de 17e zet een abrupt einde kreeg. Zelfs 
rommelen hielp niet meer. 
 
Bord 3. Louis Doomernik - G. Bouma 0-1 
4 paardenspel 
Ik kwam in vreemd openings vaarwater, maar behield vrij goed spel. 
Mijn aanval op de zwarte koningsvleugel over de g-lijn met dame en 
paard werd wreed verstoord door een zwarte toren op f5. Een zet die ik 
geheel over het hoofd heb gezien. Hierdoor verloor ik het paard en een 
aantal zetten later de partij. 
 
Bord 5. Marc van Gestel - J. Dankers 0-1 
Blackmar-Diemer 
Ik probeerde natuurlijk weer mijn nieuwe opening uit maar ergens 
verloor ik het initiatief en dan is het over en uit in deze opening. Toch 
duurde de partij nog 48 zetten, waarvan ik er 96 gezet heb. 
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Bord 8. E. van Deurwaarder - Balt van den Dries 1-0 
Siciliaans 
Vanuit de opening gingen de dames al ras van het bord. Maar ik zat wel 
al met een dubbelpion opgescheept. Daarna nog een geïsoleerde pion 
maar de kardinale fout was dat ik de toren in het eindspel binnen liet 
komen. Daarna ging het snel bergafwaarts, doordat ik zelf mijn graf 
groef door mijn paard te offeren. 
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Oud-ledenmiddag I 
 
 
 
 
 
 
In september 1935 werd de Eerste Goirlese Schaakclub opgericht en 
toevallig ben ik in dezelfde maand geboren. Het duurde echter tot 1985 
dat EGS en ik elkaars levenspad kruisten, toen ik na een lang 
schaakloos leven mijn (on)kunde van het schaken mocht toetsen aan 
kennis en ervaring van de routiniers van EGS. 
Inderdaad was mijn kennis van het schaken beperkt tot het onderwerp; 
hoe verschuif ik de stukken? De eerste maanden waren dan ook gevuld 
met nederlagen, tot ik aan het begin van het nieuwe seizoen mijn eerste 
remise en overwinning kon halen. Mijn allereerste grote sukses beleefde 
ik in de externe competitie: ik had zwart en mijn tegenstander koos voor 
het Damegambiet: 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Pc3 Pf6 4. Lg5 Pbd7 5. cxd5 
exd5 en toen volgde wat in elk boekje "Beginnersfouten" staat 6. Pxd5. 
Zenuwachtig controleerde ik wel tienmaal, of wit mij niet een valletje 
zette, maar uiteindelijk zeker van mijzelf koos ik voor de enig juiste 
reactie 6. ... Pxd5. Het vervolg was gedwongen : 7. Lxd8 Lb4 8. Dd2 
Lxd2 9. Kxd2 Kxe8. Met een paard meer en een pion minder kon ik 
deze partij tot winst voeren. 
In het begin van mijn schaaktijd speelde ik de partij openingen vrij 
willekeurig; met wit e4, d4, Pf3. met zwart al naar gelang mijn intuïtie 
ingaf. Na veel nederlagen leerde ik de waarde van het spreekwoord 
kennen: in de beperking toont zich de (schaak)meester. Thans open ik 
steeds met d4 en beperk mij zo veel mogelijk tot enkele varianten van 
het Damegambiet, het slavisch of indische spelen. Met zwart heeft het 
Slavisch of het Caro Kann mijn voorkeur. Wel probeer ik elk jaar 
binnen deze systemen een andere theorie uit of wijk ik uit naar andere 
openingen met zwart om tegenstanders iets onverwachts voor te 
schotelen. 
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De eerste jaren speelde ik vaak het Boedapester gambiet met zwart: 1. 
d4 Pf6 2 c4 e5. Een zwakke opening, behalve als wit zijn d pion 
doorschuift: 3. d5 Lc5 4. Lg5? Lf7 5. Kf7 Pg4 en 6. Ke1 Dg5. Uit 
"Schakend Nederland" haalde ik een bijzondere variant van het 
Koningsgambiet voor zwart : 1. e4 e5. 2. f4 d5 of in een andere 
zetvolgorde 1. f4 e5 en 2 e4 d5 wat een wapen is om Cesar Becx' f4 
opening te bestrijden. Enkele malen trapte wit met open ogen in de val : 
3. fxe5 Dh4, 4. g3 De4 en de toren op h1 ligt voor het grijpen. 
Al de voorbije jaren heb ik met veel plezier geschaakt, ook wanneer ik 
op het eind van de avond de Koning moest neerleggen, en zelfs wanneer 
na een inspannende avond nog een rusteloze nacht volgde waarin de 
gemiste kansen op een mooie combinatie mij door het hoofd speelden. 
Aan het schaakplezier draagt ook de club bij: voor de opening geef je je 
tegenstander een hand en wenst hem een prettige partij toe, soms 
gevolgd door de opmerking "dat de beste mag winnen". Dit gebaar 
tekent al de sportieve sfeer waarin EGS schaakt: elkaar een prettige 
partij toewensen of dit nu tot winst of verlies leidt. 
Eigenlijk vind ik dat schaken niet moeilijk te leren is op 50 jarige 
leeftijd, mits je niet verwacht dat je nog de top kunt bereiken. Ook voor 
een 15  of 20  jarige amateur speler is het niet te verwachten dat hij op 
alle openingen en varianten zich kan voorbereiden. Spelen volgens een 
van buiten geleerde openingsvariant die tot de 20ste zet voortgaat, is 
overigens lang niet zo leuk als op eigen kracht na enkele openingszetten 
proberen het beste ervan te maken en je tegenstander te slim af te zijn. 
Plezier in het spelen   in het bijzonder bij E.G.S.   hoop ik nog lang te 
kunnen houden. 
 

Arnold Backx 
 
Arnold Backx   Wim Bressers 
Oud ledenmiddag 28 december 1995 
 
  
Bij het Interpolistoernooi van enkele jaren geleden kwam meermalen de 
Botwinnik variant van het Slavisch op het bord. Zowel Wim als ik 
hadden deze variant bestudeerd, maar nog niet in clubwedstrijden 
kunnen toepassen.  
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Toch geeft deze variant bijzonder aardig spel, waarbij de strijd zich 
zowel op Dame  en Koningsvleugel kan afspelen, en bovendien ook in 
het midden fraaie mogelijkheden liggen: een spel om alles wat je als 
schaker in huis hebt, uit de kast te halen. 
 
1. d4  d5 
2. c4  c6 
3. Pf3  Pf6 
4. Pc3  e6 
5. Lg5  dxc4 
6. e4  b5 
7. e5  h6 
8. Lh4  g5 
9. Pxg5  hxg5 
10. Lxg5  Pbd7 
11. exf6 
Uit de theoretische voortzetting-en van deze stelling koos Wim 
11. ...  Db6 
waarop ik vervolgde met 
12. g3  Lb7 
13. Le2  0 0 0 
14. 0 0  c5 
15. d5  Pb8 
Deze laatste zet vond Wim in de post mortem beschouwing niet de 
beste; 15. ... Lh6 of Ld6 was ook te proberen; mijn beste voortzetting op 
15.   ... Pb8 zou moeten zijn 16. b3 om de pionnenstelling op de 
damevleugel op te blazen en de dreiging ... b4 voor te zijn. Ik ging door 
met 
16. Lg4  b4 
17. dxe6  fxe6 
18. Pa4  Dc6 
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Na lang nadenken kwam ik tot een Dame offer, waarvan het mij nog 
niet duidelijk is of dit correct was. 
19. Dxd8  Kd8 
20. c7  Kc8 
21. f3  Lg7 
22. Tae1  Ld4 
23. Kg2  Pd7 
24. Te6  Da4 
25. Te8  Kc7. 
Hier had ik 26. Lf4 Kb6 27. Ld7 Dd7 28. Th8 Df7 29. Th6 moeten 
proberen om wellicht toch nog remise te houden. Ik ging door met 
26. Th8  Dc2 
29. Kh3  Lh8 
30. Ld7  Dh7 
waarna ik de Koning omlegde. 
 
0 1 
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EGS - Sint Oedenrode 3½-4½ 
 
 
 
 
 
 
Dat Sint Oedenrode met een man minder verscheen kon niet 
verhinderen dat we de 4e nederlaag moesten incasseren. Pieter, Ad en 
Louis hadden al vrij snel aan het kortste eind getrokken. Henk hoorde ik 
remise aanbieden dus dan moest het wel potremise zijn. Marc kreeg 
eindelijk zijn tegenstander in de houtgreep door 'zijn' Blackmar-Diemer 
gambiet. Dat heeft Louis in de binnencompetitie ook mogen ervaren. 
EGS-ers opgelet dus! Hoe Rob zijn tegenstander uiteindelijk verschalkte 
weet ik niet. Tenslotte was ik nog over bij een stand van 3½-3½ en kon 
op de 50e zet niet geloven dat ik verloren stond. Afgebroken en op 
advies van een gedegen computer analyse van Mark opgegeven. 
 
J. Greidamus - Erik Hamers 1-0 
Vanuit de 4-pionnen variant van het Konings-Indisch rocheerde mij 
opponent lang terwijl de b-lijn half open stond. Zijn troeven, een paard 
op e6 en een vrijpion, bleken toch doorslaggevend en ik had niet eens 
meer eeuwig schaak terwijl de koning toch in het open veld kwam te 
staan. 
 
Bord 5. Van de Eerden - Louis Doomernik 1-0 
1. Pf3 onregelmatig 
Mijn probleem is secuur positiespel tot het einde volhouden. Mijns 
inziens heb ik goed gespeeld met uitzondering van een klein taxatiefout, 
waardoor ik op f6 terug moest slaan met de g-pion om te voorkomen dat 
ik een stuk zou verliezen. Mijn pionnenstructuur liep hierdoor zware 
schade op. Mijn tegenstander heeft dit voortreffelijk uitgebuit en ver-
diend gewonnen. 
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Bord 6. Marc van Gestel - Snep 1-0 
Blackmar-Diemer 
Na eindelijk weer eens met het Blackmar-Diemer gambiet geopend te 
hebben werd de Studier-aanval ingezet die onhoudbaar bleek na 27 
zetten onherroepelijk mat. VICTORY! 
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Oud-ledenmiddag II 
 
 
 
 
 
 
Rick van Loy - René van den Bosch 
 
  
 1. e2 e4  e7 e6 
 2. d2 d4  d7 d5 
 3. Pb1 c3  d5xe4 
 4. Pc3xe4  Pb8 d7 
 5. Pg1 f3  Pg8 f6 
 6. Pe4xf6+ Pd7xf6 
 7. Lf1 d3  Lc8 d7 
 
Met deze zet verlaat René de paden der theorie. Het boek van Lev 
Psakhis geeft a) 7. ... c5 b) 7. ... Le7 c) 7. ... b6 als gebruikelijk voor 
zwart. 
 
 8. O O  c7 c5 
 9. d4xc5  Lf8xc5 
10. Dd1 e2  Dd8 c7 
11. Lc1 g5  O O O 
12. Ta1 d1 
 
12. Tfd1 is iets nauwkeuriger, wit kan dan met de a-toren op de c-lijn 
gaan staan om vervolgens zijn pionnen in beweging te brengen (het 
creëren van een eventuele open c-lijn). 12. Lxf6 is niet goed voor wit 
omdat hij daarmee zwart het loperpaar en eventuele aanvals-kansen 
over de g-lijn verschaft. 
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12. ...  h7 h6 
13. Lg5 h4  Lc5 d6 
14. c2 c4! 
 
Een goeie, wit probeert d.m.v. deze zet de c-lijn open te gooien. 
 
14. ...  g7 g5 
15. Lh4 g3 
 
Op 15. c5? volgt nu 15. ... Lxh2+ 16. Pxh2 gxh4 en de g-lijn komt 
alsnog open terwijl de c-lijn gesloten blijft. 
 
15. ...  Ld6xg3 
16. h2xg3  Ld7 e8 (Le6!?) 
17. b2 b3 
 
Brengt de zwenking 18. Db2 in de stelling. 
 
  
17. ...  g5 g4 
18. Pf3 e5  h6 h5 
19. De2 b2  Th8 g8 
20. Tf1 e1  Pf6 d7! 
 
Goed gespeeld. Alle stukken staan op elkaar van zwart, maar wit lijkt 
geen stap verder te komen. 
 
21. Ld3 h7  Tg8 f8 
 
Zwart kan i.p.v. de tekstzet op de verwikkelingen na 21. ... Pxe5 ingaan. 
Bijv. 22. Dxe5 (22. Lxg8 Pd3!) 22. ... Txd1 23. Dxc7+ Kxc7 24 Txd1 
Tg5 en de stelling is nog niet duidelijk. 
 
22. Db2 a3  Tf8 h8 
23. Da3xa7!! 
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WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
Tijd voor spektakel, wit laat zomaar zijn loper op h7 en prise staan. Wit 
maakt gebruik van het feit dat zwart na het nemen van de loper op h7 
tijdelijk met een paar stukken minder speelt. Let ook op het feit dat wit 
met de dame op a7 zijn "goeie" paard indirect verdedigt. Op 23. ... 
Pxe5? i.p.v. 23. ... Txh7 volgt 24. Da8+ Db8 25. Txd8+ en wit komt een 
dame voor. 
 
23. ...  Th8xh7 
24. c4 c5! 
 
Nu worden wits bedoelingen pas duidelijk. Het witte paard dreigt via c4 
op b6 of d6 dodelijk binnen te springen. 
 
24. ...  Pd7 b8 
 
Deze zet werd ook door de Mephisto Risc (2200 Elo) gevonden. Uit het 
vervolg blijkt dat zwart beter op de remise variant 24. ... Db8 25. Da5 
Dc7 in had kunnen gaan. 
 
25. Pe5 c4  Td8xd1 
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26. Te1xd1 Pb8 d7 
 
Op een onbedachtzame zet als 26. ... Dc6?? volgt 27. Pb6+ Kc7 28. 
Dxb8+ Kxb8 30. Td8+ en mat in twee. 
Meer tegenspel heeft zwart met 26. ... Ld7 waarop kan volgen 27. 
Pxb7+ Ke7 28. Da3 Pc6 29. Pd6 Da7 30. Db2! (30. ... Dxc5? 31. Pe4!) 
met voldoende compensatie voor wit voor de geofferde loper (drie 
vrijpionnen op de damevleugel). 
 
27. Da7 a8+ Dc7 b8 
 
Waar moet nu het witte paard heen, naar b6 of d6? Na 28. Pd6+ kan 
volgen 28. ... Kd8 29. Pxb7+ Kc7 en het is nog niet duidelijk wie er het 
beste voorstaat. 
 
28. Pc4 b6+! 
 
Deze zet levert wit het volle punt op.  
 
28. ...  Kc8-c7 
 
28. ... Pxb6+ had zwart nog enig tegenspel gegeven. Na 29. Td8+ Kxd8 
30. Dxb8+ Pc8 lijkt de stelling van zwart nog aardig maar is volgens 
mij kansloos tegen de vrijpionnen van wit. 
 
29. Da8 a5! 
 
Deze zet is dodelijk voor zwart. 
 
29. ...  Kc7 c6 
 
Op 29. ... Kd8 volgt 30. Pxd7+ Dc7 31. Pf6+ enz. 
 
30. Pb6xd7 
 
Dreigt mat in 1. Geforceerd is 30. Da4+ Kxc5 31. Da5+ Kc6 32. Tc1+ 
Kd6 33. Db4+ Pc5 34. Dc5 mat. 
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30. ...  Le8xd7 
 
Op 30. ... Dc7 komt 31. Da5 mat of ook leuk 31. Pe5+ Dxe5 32. Db6 
mat. 
 
31. Da5 b6# 
 
1 0 
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Stukkenjagers 7 - EGS 3-5 
 
 
 
 
 
 
Met op de 3e plaats van onderen hebben we behoud in de 3e klasse B in 
eigen hand maar dan moest er dus eerst gewonnen worden. 
We stonden al snel met 3-0 voor want Eugène, Henk en ik haalden de 
overwinning vrij gemakkelijk binnen. Op dat moment stonden Albert, 
Leo en Ad slecht, Rob had meer ruimtelijk overwicht en Louis zijn 
stelling was in evenwicht. Ik verwachtte 3½-4½, maar Ad won!! Ook 
Rob haalde de vis op het droge. Albert en Leo bezweken onder de druk 
en Louis kon uiteindelijk toch niet die vrije randpion tegenhouden. 3-5, 
dus we hebben ons vege lijf gered. 
 
  
Bord 

 
Stukkenjagers 7 

 
EGS 

 
Uitslag  

1 
 
B. Rosheuvel 

 
Rob Leurs 

 
0-1  

2 
 
L. van Gestel 

 
Erik Hamers 

 
0-1  

3 
 
N. Zaal 

 
Eugène Ros 

 
0-1  

4 
 
M. ten Berge 

 
Henk van Griethuijsen 

 
0-1  

5 
 
R. Drabbe 

 
Ad van Diem 

 
0-1  

6 
 
C. Gelens 

 
Louis Doomernik 

 
1-0  

7 
 
P. Pollen 

 
Albert Schipperijn 

 
1-0  

8 
 
H. van Riel 

 
Leo Joosten 

 
1-0  

 
 
 

 
 

 
3-5 
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Ludo van Gestel - Erik Hamers 
Drakenvariant 
Mijn tegenstander kreeg dus de draak op visite en kwam met zijn 
pionnen heel optimistisch naar voren waardoor er gaten in de kaas 
kwamen. 
  
Op het moment dat hij een giftige pion nuttigde kon ik een dubbele 
aanval op twee stukken inzetten. Toen ik nog een pion en een toren won 
gooide de Stukkenjager de handdoek in de ring. 
 
Eugène Ros - Nico Zaal 
Het lukte me weer eens om snel de platgereden theoretische paden te 
verlaten. Na 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Pc3 dxe4 4. Pxe4 Pf6 5. Pxf6 gxf6 6. 
Pf3 (6. Lf4 zal wel beter zijn) Lf5 kreeg zwart redelijk spel. 
Er volgde 7. Ld3 Lg6 Le3 e6 9. O-O (gevaarlijk) Ld6 10. c4 Pd7. Ik 
besloot nu van leer te trekken op de damevleugel: 11. a3 Dc7 12. b4 
Lxd3 13. Dxd3 h5. Haast is geboden voor wit. 14. d5 (?!) Hier was eerst 
14. h3 misschien te overwegen. 14. ... Pe5 15. Pxe5 Lxe5 16. dxe6 (?!), 
de "pointe". 16. ... Td8 (Een zucht van verlichting was hoorbaar. Ik 
kreeg het Carokaans benauwd van het alternatief 16. Lxa1). Het vervolg 
is enerverend: 17. Df5 Lxh2+ (17. ... Lxa1!?) 18. Kh1 Le5 19. Tad1 (Nu 
staat wit uitstekend.) 19. ... De7 20. exf7+ Kxf7 21. Lxa7 Dc7 22. Txd8 
Dxd8 23. Te1 Lc7 24. Lc5 Te8 25. Dh7 mat. 
 
Ad van Diem - Ruud Drabbe 
Frans 
Na een soepele opening liet ik op  de 10e zet mijn loper opsluiten door 
een pion, waardoor ik gedwongen was een stuk voor 2 pionnen te 
geven. Door de schrik overmoedig geworden ('wat haalt het nog uit') 
heb ik daarna nog een stuk geofferd waardoor ik een heuse aanval 
kreeg. Al snel moest zwart een stuk teruggeven, maar de aanval bleef. 
Langzaam maar zeker wist ik de druk op te voeren. Op de 30e zet 
maakte zwart een fout, waardoor hij z'n stuk terug moest geven en 't 
voor hem verloren stond. Op de 34e zet gaf zwart op. 
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C. Gelens - Louis Doomernik 
Caro Kann Aljechin Verdediging 
  
Gelens stuurde aan op de hoofdvariant. Hieruit leidde ik af dat hij met 
die theorie op de hoogte is. Daarom speelde ik na 1. e4 e6 2. d4 d5 3. 
Pc3 dxe4 4. Pxe4 ... Pf6. Dat zulks zijn plan doorkruiste blijkt uit het 
feit dat hij in langdurig gepeins verzonk. 5. Pxf6 exf6. In ruil voor de 
dubbelpion op de f-lijn krijgt  zwart veel bewegingsvrijheid. Er ontstond 
een gelijkopgaande partij. Gelens speelde secuur en erg langzaam. Na 
het middenspel ontstond een remisestelling: Loper, toren, pionnen tegen 
paard, toren, pionnen. Het was eigenlijk allemaal een beetje "saai" 
geweest, in tegenstelling tot mijn linker- en rechterbuur (Ad en Albert) 
die zeer levendig spel hadden. Zo tegen half zes vernam ik dat wij 5 
punten binnen hadden. Ik dacht: nu even remise schuiven, het is 
welletjes geweest, maar ik kwam bedrogen uit. Gelens profiteerde van 
mijn gebrek aan concentratie, waardoor ik toch op de 56e zet moest 
opgeven. Gelukkig was ons team van de ondergang gered. Louis. 
 
Albert Schipperijn - Paul Pollen 
Vanuit een laat geaccepteerd damegambiet wist wit via een paardoffer 
zware druk uit te oefenen op de koningsstelling, waarbij op de 
damevleugel de zwarte stukken elkaar danig in de weg stonden. 
Ondanks de oprukkende witte pionnen op de koningsvleugel wist zwart 
zich echter op slimme wijze geleidelijk aan de druk te ontworstelen. Via 
dame- en torenruil lukte het zwart een riante vrijpion in positie te 
brengen, zodat wit ronde de 50e zet in zijn eigen botte zwaard stierf. 
 
Eindstand na de 7e ronde NBSB 
 
1. Wolstad 3   12 37 
2. Sint Oedenrode  10 32½ 
3. Twee koningen  10 32 
4. Stukkenjagers 7  8 30½ 
5. Eindhoven 6  6 25 
6. EGS    5 23½ 
7. D4 4   3 23 
8. Schijndel   2 20½ 
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Bekerwedstrijd 
 
 
 
 
 
 
De strijd om de EGS beker vindt nog in alle hevigheid plaats. Inmiddels 
hebben de twee finalisten toch een partij uit de hoge hoed weten te 
toveren. Doordat deze partij in remise eindigde moet nog een barrage 
worden gespeeld. (Misschien is het een idee voor de toekomst om deze 
barrage te spelen met behulp van de Fischer-klok. Hierdoor is het 
mogelijk om de barrage toch op niveau te laten plaatsvinden.) 
René van den Bosch - Rick van Loy, Goirle 19 maart 1996 
  
1. Pg1 f3  c7 c5 
2. c2 c4  Pb8 c6 
3. Pb1 c3  Pg8 f6 
4. g2 g3  g7 g6 
5. Lf1 g2  Lf8 g7 
6. d2 d3  0 0 
7. 0 0  d7 d5 
8. c4xd5  Pf6xd5 
9. Lc1 d2  Ta8 b8 
10. Dd1 a4  Pd5xc3 
11. b2xc3  b7 b5 
12. Da4 h4  Lc8 b7 
13. Ta1 b1  a7 a6 
14. a2 a4  Lb7 a8 
15. a4xb5  a6xb5 
16. Pf3 g5  h7 h6 
17. Pg5 e4  b5 b4 
18. Ld2xh6 b4xc3 
19. Lh6xg7 Kg8xg7 
20. Pe4xc3  Tb8 b4 
21. Dh4 g5 Dd8 d4 
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22. Pc3 b5  Dd4 e5 
23. Dg5xe5+ Pc6xe5 
24. Tb1xb4 c5xb4 
25. Tf1 b1  La8xg2 
26. Kg1xg2 Pe5 c6 
27. Pb5 c7  Tf8 b8 
28. Pc7 a6  Tb8 b6 
29. Pa6 c5  Tb6 b5 
30. Pc5 b3  e7 e5 
31. e2 e3  f7 f5 
32. Tb1 c1  Pc6 a5 
33. Tc1 b1  Pa5xb3 
34. Tb1xb3 Kg7 f6 
35. Kg2 f3  Kf6 e6 
36. Kf3 e2  Ke6 d5 
37. f2 f3  Kd5 c5 
38. Ke2 d2  Tb5 b6 
39. Tb3 b1  Tb6 a6 
40. d3 d4+  e5xd4 
41. e3xd4+ Kc5 c4 
42. h2 h4  Ta6 b6 
43. g3 g4  f5xg4 
44. f3xg4  b4 b3 
45. d4 d5  Tb6 d6 
46. Tb1 c1+ Kc4 b4 
47. Tc1 c6  Td6xd5+ 
48. Kd2 c1  g6 g5 
49. h4xg5  Td5xg5 
50. Kc1 b2  Tg5xg4 
51. Tc6 b6+ Kb4 c4 
 
½ ½ 
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Binnencompetitie en snelschaken 
 
 
 
 
 
 
De binnencompetitie is met overmacht gewonnen door Henk. Groep 2 
werd een prooi voor Jaap. Donat en Alex hebben zich goed kunnen 
handhaven. Volgend seizoen zullen zij doorstoten naar de top. 
 
Bij het snelschaken werd in een voorronde beslist wie uiteindelijk in de 
finale zou meespelen. Uiteindelijk ging de winst naar Rick. 
 
  
Eindstand groep 1 
 
 1. Henk v. Griethuijsen 666 
 2. René van den Bosch  539 
 3. Pieter Couwenberg  461 
 4. Louis Doomernik  448 
 5. Erik Hamers   416 
 6. Marc van Gestel  415 
 7. Ton Pastor   326 
 8. Ton Krugers   297 
 9. Ad van Diem   257 
 10. Wil Spijkers   223 
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Eindstand groep 2 
 
 1. Jaap Touw   376 
 2. Arnold Backx   295 
 3. Ruud van Loon  294 
 4. Donat Hermans  288 
 5. Leo Joosten   265 
 6. Alex van Lanen  264 
 7. Albert Schipperijn  196 
 8. Rob Leurs   169 
 9. Balt van den Dries  162 
 10. Jan de Brouwer  56 
 
Eindstand snelschaken 
 
 1. Rick van Loy   7 
 2. Henk van Griethuijsen 5½ 
 3. Marc van Gestel  4 
 4. Louis Doomernik  3 
  Peter    3 
 6. Wil Spijkers   2 
  Ruud van Loon  2 
 7. Pieter Couwenberg  1½ 
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EGS rating-lijst per 30 mei 1996 
 
 
 
 
 
 
 1. Henk v. Griethuijsen  1801 
 2. Ad van Diem   1696 
 3. René van den Bosch  1695 
 4. Erik Hamers   1677 
 5. Louis Doomernik  1615 
 6. Rob Leurs   1608 
 7. Pieter Couwenberg  1604 
 8. Ruud van Loon  1600 
 9. Marc van Gestel  1597 
 10. Arnold Backx   1561 
 11. Jaap Touw   1552 
 12. Ton Krugers   1503 
 13. Ton Pastor   1502 
 14. Donat Hermans  1473 
 15. Alex van Lanen  1470 
 16. Wil Spijkers   1465 
 17. Leo Joosten   1456 
 18. Albert Schipperijn  1448 
 19. Balt van den Dries  1379 
 20. Jan de Brouwer  1378 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
 4 mei  Afsluiting seizoen 
   Simultaan tegen César Becx 
  
 11 mei  Start zomercompetitie 
 
 
 
Oplossing: 1. Tf2! f6 2. Tg2 g5 3. Th2 Kb8 4. Txh6 c5 5. Kb6 gevolgd door 6. Th8# 
 


