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Jaargang 19  nummer 1 januari 1997 
  
De Schaakmeester 
 
 
 
 
Periodieke uitgave van de “Eerste Goirlese Schaakclub” EGS te Goirle. 
 
Redactie 
P. Couwenberg, tel. (013) 534 83 78 
J. Langenberg, tel. (013) 535 04 87 
 
Bestuur EGS 
L. Doomernik, voorzitter, tel. (013) 534 15 69 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 534 36 95 
T. Pastor, secretaris, tel. (013) 534 48 79 
 
Clublokaal 
Café “Hof van Holland”, Tilburgse weg 83, Goirle, tel. (013) 534 19 62 
 
Clubavond 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider H. van Griethuijsen, tel. (013) 534 45 20 
 
Jeugdopleiding 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, Jan van Besouwhuis 
Jeugdopleiding volgens Stappenmethode 
Jeugdleiders R. van Loy, tel. (013) 534 82 03 en P. Couwenberg. 
 
Contributie 
Senioren: f 100,- per jaar, 
Junioren: f 70,- per jaar, 
Donateurs: f 25,- per jaar. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is ie er weer. Hoewel eigenlijk al 
weer te laat voor de externe van Januari. 
Allereerst wenst de redactie alle lezers een zeer gelukkig en sportief 
1997 (De kerstboodschap zullen we maar achterwege laten). Er staat dit 
jaar weer heel wat te gebeuren. Wat dacht je van de verkiezing van de 
nieuwe voorzitter. Er gaan natuurlijk veel geruchten, maar echte 
zekerheid is er niet. 
Deze keer drie verslagen van de externe competitie (Twee Koningen, 
WLC, Vughtse Toren) waarin we goede en slechte herinneringen 
hebben. 
Verder een tussenstand van de interne competitie waar we zien dat 
Henk van Griethuijsen toch weer de leiding heeft genomen. 
In Oktober 1996 maakte de redactie een uitstapje naar Blankenberge. 
Hier gebeurde werkelijk weer vanalles. Maar het belangrijkste was dat 
het er erg gezellig was en dat we beiden met een beker naar huis gingen. 
Voor degene die alles van de door Rick gegeven thema-avond nog eens 
rustig willen doornemen zijn de opgaven van deze avond in deze 
Schaakmeester opgenomen. 
Goed nieuws is dat het geweldig gaat met de jeugd van EGS, ondanks 
het lage ledental. Wat op dit moment voornamelijk ontbreekt is een 
jeugdcompetitie. Er werd daarom gretig deelgenomen aan het Tilburgs 
Kampioenschap voor de jeugd, waarvan een verslag is opgenomen. 
Veel leesplezier ... 
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Twee Koningen - EGS 2½-5½ 
 
 
 
 
19 Oktober 1996 
Of het gezegde ‘de eerste klap is een daalder waard’ opgaat voor het 
seizoen 96/97 is koffiedik kijken. Maar deze overwinning hebben we 
alvast op zak. Aanvankelijk ging het nog gelijk op. Rob won, Ruud 
verloor. Toen Louis zijn overwinning kwam bijschrijven stond 
ondergetekende verloren. Maar toen vielen de Eindhovenaren toch bij 
bosjes. Nadat Henk gewonnen had, werd de vrede getekend tussen 
Pieter en oud EGS-lid Goverde. Toen Ton en Wil hun vis op het droge 
hadden, kon ik met gerust hart opgeven. 
 

Erik Hamers 
 
Wie denkt dat EGS in z’n diepste dal zit is op zaterdag 19 oktober wel 
genezen, met een fiere 5½-2½ zege is het seizoen goed begonnen. 

Proficiat team!! 
 
Maar ook een pluim op de hoed voor onze wedstrijdleider Erik. Met 
zulke mensen zal de EGS zich zeker handhaven. 
 
 Wil 
1. P.Veldhuis R.Leurs    0-1 
2. T. Kauters E.Hamers   1-0 
3. P. Westen H. v Griethuijsen  0-1 
4. R. Vink L.Doomernik   0-1 
5. N. geerds R.v.Loon   1-0 
6. J.Dankers P.Couwenberg  ½-½ 
7. H.Cereure T.Pastor   0-1 
8. E. Jelijsua  W.Spijkers   0-1 
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Rob Leurs 
Zaak in de auto al be(ge)sproken want een goede grootmeester heeft 
voldoende aan een pionnetje voor en dan uitschuiven. Nu was dit laatste 
niet nodig want van het een kwam het ander of te wel mee gemak en 
goed verdedigd gewonnen. Altijd voor blijven staan. Laat de 
tegenstander maar de fouten maken. 
 
Ton Kanters - Erik Hamers 
Vanuit de bird-opening (1. f4) kon ik door wat mindere zetten van mijn 
tegenstander de rokade verhinderen waardoor de koning dus kwetsbaar 
blijft. Ik moest daarvoor eerst de stelling open zien te breken. Druk in 
de weer met dat plan deed ik een zet waarbij er een bok omviel in plaats 
van iets anders, als u begrijpt wat ik bedoel. 
 
Nico Goverde - Louis Doomernik 
Caro-Kann Afruilvariant 
Dit systeem wordt door wit weinig toegepast, omdat het volgens 
kenners een remisevariant is. In onze praktijk pakt het meestal anders 
uit. Zo ook nu. De ‘2 Koningen sponsor’ speelde zeer aanvallend. Ik 
moest dan ook alle zeilen bijzetten. Met een dubbelpion op de 
koningsvleugel en de witte paarden sterk in het centrum, vreesde ik het 
ergste. Via de open g- en c-lijnen kon ik evenwel met de torens 
tegendreiging cre-eren. Wit maakte een fout door een afruil verkeerd te 
taxeren. Hierdoor kwam ik een stuk voor. De Eindhovenaar raakte 
hierdoor in verwarring. Hij schoof een pion door waardoor een 
diagonaal vrijkwam. Hierdoor kon ik met de dame op g2 (toren op g8) 
mat geven. 
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P. Couwenberg - J. Dankers 
  
Jos Dankers een goede schaker die vorig jaar Mark van Gestel versloeg. 
Dus was ik al een beetje voorbereid dat dit weleens een lastige 
tegenstander kon zijn. 
In de opening kwam ik niet goed uit de verf. Jos kon het centrum 
vastleggen waardoor ik een zwakke pion op e3 kreeg te verdedigen. 
Maar in het middenspel kreeg ik een klein kansje op de damevleugel en 
won er een pion. Dit was echter niet genoeg om een vol punt achter 
mijn naam te schrijven.  De uitslag werd remise. 
 
R. Vink - Ruud van Loon 
Ondanks het feit dat ik me de avond te voren een beetje verdiept had in 
Caro-Kann, gaf ik als een beginneling reeds op de 10e zet een loper 
weg. Ik verloor daarbij ook de rokade. De tegenstander ruilde de 
overige lichte stukken af. Hij kon daarna zijn paard in het centrum 
posteren. In een wanhoopsoffensief probeerde ik met de h- en g-pion 
samen met toren en dame zijn koningsstelling onder druk te zetten. Met 
zijn paard kon hij via een vork een toren bemachtigen. Er restte mij 
niets anders dan opgave. Helaas 0-1 na anderhalf uur spelen. 
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EGS - WLC 3 2½-5½ 
 
 
 
 
Matzinger - Henk van Griethuijsen 
In een Siciliaan met c3 kwam ik helemaal niet slecht uit de opening. In 
het middenspel kon ik een randpion of een centrumpion winnen. Ik koos 
voor de centrumpion. Dat gaf mijn tegenstander de mogelijkheid om 
met tempowinst een torenlijn te openen. Mijn nog niet gerokeerde 
koning kwam wat in de verdrukking. Door een onjuiste keuze van mij 
werd het evenwicht volledig verstoord en dondere mijn stelling in 
elkaar. Toch een leuke partij. 
 
Eugène Ros - P. Roelen 
Ik kwam Spaans benauwd uit de opening, maar een pionoffer van zwart 
bleek iets te optimistisch, zodat ik vrijwel automatisch in een 
toreneindspel met een pluspion belandde. Dat was nog niet zo 
gemakkelijk te winnen. De vijandelijke koning en torens waren echter 
gebonden aan de 7e en 8e rij, waardoor ik langzaam maar zeker 
vorderingen maakte op de damevleugel. Zwart stribbelde nog even 
tegen, maar moest op de 37e zet door de knieen toen ik nog een pion 
won. 
 
P. Held - Arnold Backx 
  
In mijn notitieboekje was de voorlaatste partij tegen César Becx 
(simultaa) en mijn laatste afgelopen dinsdag tegen Wil Spijkers (½-½). 
Ik kreeg de doorschuifvariant van het Frans tegen mij, wat -wegens het 
remise achtig karakter- mij welkom was. In het middenspel kon ik de 
witte keten c3-d4-e5 doorbreken, waarbij tot mijn verrassing de witte 
dame op d4 kwam. Een zwarte toren batterij op de open g-lijn leverde 
mij uitstekend positiespel. De eindfase -witte pion + paard tegen 4 
zwarte pionnen + toren- was voor wit reden de koning om te leggen. 
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Ton Krugers - M. Spijkerman 
In een italiaanse partij met wisselende kansen kwam wit met een pion 
meer in het middenspel. Met een geforceerde dameruil hoopte ik 
voldoende voordeel te behouden. Doch de tijd speelde mij parten en 
mijn concentratie was even weg. Mijn slimme opponent bracht het 
materiaal weer in evenwicht. Tenslotte kon ik verdedigend na totaal 69 
zetten remise afdwingen. Een prettige kennismaking in mijn eerste 
optreden met de 3e klasse NBSB. 
 
Louis Doomernik - Leugs 
Franse verdediging 
Het was voor mij een zware middag. Een ogenschijnlijk kleine fout in 
de opening, was er de oorzaak van, dat ik met wit in een verdedigende 
positie terecht kwam. 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pd2 Pf6 4. e5 
Eigenlijk wilde ik geen doorschuifvariant spelen, maar ik ging op de 
uitdaging van zwart in. 
4. ... Pfd7 5. Pgf3 c5 6. c3 Db6 7. Ld3? 
Fout. Zwart heeft in de franse les beter opgelet dan wit. 
7. ... Pc6 8. Da4 
Ik wilde koste wat kost de pion op d4 verdedigen. 
8. ... Le7 
Naar mijn mening had ik nu als een haas, paard d2 via f1 naar g3 
moeten ontwikkelen. 
9. O-O a6 10. c4 Db4 11. Dxb4 Pxb4 12. Le2 cxd4 13. Pxd4 Pxe5 
Deze pion achterstand heeft mij tot de 71ste zet achtervolgd. Een 
eindspel met ongelijke lopers was m.i. theoretisch remise, maar zwart 
zag helaas toch kans zijn pluspion te effectueren. 
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Oudleden-middag 
 
 
 
 
Op vrijdag 27 december 1996 werd de traditionele oudleden-middag 
weer gehouden. Het was een zeer drukke aangelegenheid aangezien er 
26 schaakvrienden kwamen opdagen. Ondanks deze grote opkomst 
mistten we toch nog enkele oude bekenden. 
In plaats van de oude formule waarbij een normale partij van ongeveer 2 
uur per persoon bedenktijd wordt gespeeld, werd deze keer een rapid-
competitie gehouden. Naar onze mening was dit zeer geslaagd. De 
uitslag van deze competitie moeten wij u helaas schuldig blijven. 
Als afsluiter was er natuurlijk het weerzien van Peter A. en Henk R. Op 
het bord lieten zij de nieuwste feitjes zien omtrent het schaakspel. Zo 
demonstreerde Henk R. fijntjes hoe je een toren die dubbel gepend staat 
ontpent: hij sloeg hem er zelf af met een paard! Dit soort trucs moet je 
natuurlijk een keer gezien hebben voordat je ze zelf kunt toepassen. 
In ieder geval hopen we dat het volgend jaar weer zo gezellig wordt. 
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EGS - Vughtse Toren 2½-5½ 
 
 
 
 
14 December 1996 
Nadat we vorige keer door verlies tegen WLC weer met beide benen op 
de grond kwamen, moesten we deze keer in het stof bijten. 
Jaap en Arnold werden al snel geveld en Pieter hield remise. Nadat Rob 
kat in het bakkie had was er nog niks verloren. Louis had aanval en 
Eugène z’n tegenstander maakte een fout in een remise-eindspel. Maar 
toen sloeg het noodlot toe. De aanval van Louis sloeg niet door en ik 
maakte een fout nadat ik mij losgewurmd had. Dus was het 4½ voor 
Vughtse Toren. Henk vocht nog voor remise maar kon het ook niet 
houden. 
 
1. E. Hamers S. v. Dielen   0-1 
2. R. Leurs J. Stekman   1-0 
3. E. Ros R. Hachmang    1-0 
4. H. van Griethuijsen W. de Vries  0-1 
5. J. Touw W. Merks   0-1 
6. P. Couwenberg H. v. Sterkenburg ½-½ 
7. A. Backx S. Zeldenrust   0-1 
8. L. Doomernik Th. Jansen   0-1 
 
EGS had wit aan de even borden. 
 
Stef van Dielen - Erik Hamers 
Hoewel er een draak op het bord kwam, heb ik door inhandig spel toch 
verloren. Ik had op aanval moeten gaan spelen toen hij wat passieve 
zetjes deed, maar ik kroop in mijn schulp. Toen kwam er zo’n stelling 
waarin je je geen foutje kunt permiteren. 
 



 10

Sye Zeldenrust - Arnold Backx 1-0 
Een verrassende opening Pc3 die ik naar Frans kon ombuigen. Helaas 
raakte ik verward in een complex van varianten waarbij ik na een aanval 
op mijn koningsvleugel het pionnetje e6 verloor en daarmee de partij. 
 
Doomernik – Jansen 

yyyyyyyyX 
xAaAaAaCgx 
xaBbAeAaDx 
xBaAbAfEax 
xaAaAaHaAx 
xAaAaAaLax 
xaAaKaAaHx 
xHhHaAhAmx 
xaAaAaAiAx 
ZwwwwwwwwY 
Wit aan zet en moet fxg6 spelen en zwart staat hopeloos. 
Tot mijn onterechte schrik zag ik, dat zwart op f2 met schaak kon 
inslaan. Ik speelde Tg2?? waarna Lf7 en ik sta plotseling 2 stukken 
achter en weg aanval en weg partij. 
Tot dusver speel ik een ongelukkig seizoen. 
 
Stand na 3 rondes: 
 1 WLC    3 6 
 2 Waltoren   2 5 
 3 Vughtse Toren  2 3 
 4 Stukkenjagers  7 3 
 5 Twee Koningen  1 3 
 6 Waalwijk   2 2 
 7 EGS   2 
 8 Den Bosch Noord  1 0 
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Louis - Jaap 
 
 
 
 
De volgende partij werd op 10 december 1996 gespeeld voor de interne 
competitie tussen Louis Doomernik met wit en Jaap Touw met zwart. 
 
1. e4 e5 2. Pf3 Pf6 
Op het russisch ga ik niet in. Ten eerste omdat Jaap er om vraagt. Ten 
tweede ken ik niets van de theorie. 
3. Pc3 Lb4 
Deze zet van zwart maakte mij, geheel ten onrechte een beetje 
zenuwachtig. Ik had rustig kunnen vervolgen met: 4. Pxe5 Lxc3 5. dxc3 
Pxe4 6. Ld3 met goed spel voor wit. 
4. Lc4 O-O 5. O-O d6 6. Te1 
6. h3 was beter geweest. 
6. ... Lg4 7. Pd5 
Ik wil de loper op b4 verjagen zonder de pionnenstructuur aan te 
tasten. 
7. ... Pxd5 8. Lxd5 c6 9. Lb3 Kh8 10. c3 La5 11. h3 Lh5 12. g4 Lg6 
13. d4 h5? 14. Pg5 hxg4? 
Waarschijnlijk is h4 beter om daarna Pb8 via d7 naar f6 te ontwikkelen. 
15. Dxg4 exd4 16. Dh4+ Kg8 17. Lxf7+?? 
Een onbegrijpelijke fout; dit kost gewoon een stuk. Heb ik misschien 
even gedacht, dat zwart gedwongen was met de loper terug te nemen? 
17. ... Txf7 18. Dg4 Tf6 19. e5 dxe5 20. Txe5 Lc7 21. Te6 Lf5 22. Dh5 
Pd7!! 
De juiste zet. Hiermede is de kou uit de lucht. 
 
Zwart wint. 



 12

  
Interne Competitie 
 
 
 
 
Overzicht voor ronde 9 gespeeld op 10-12-1996 
1 Henk v Griethuijsen Ton Pastor  1-0 
2 Mark van Gestel Ruud van Loon 1-0 
3 Pieter Couwenberg Wil Spijkers  1-0 
4 Leo Joosten Erik Hamers   0-1 
5 Louis Doomernik Jaap Touw  0-1 
6 Arnold Backx Ton Krugers   1-0 
 
Ranglijst bijgewerkt tot en met 10-12-1996 
 1 Henk v. Griethuijsen  172 
 2 Mark van Gestel  153 
 3 Pieter Couwenberg  128 
 4 Erik Hamers   113 
 5 Jaap Touw   85 
 6 Ruud van Loon  84 
  Peter van Wijk  84 
 8 Ton Pastor   68 
 9 Leo Joosten   67 
 10 Ton Krugers   62 
 11 Louis Doomernik  47 
 12 Arnold Backx   46 
 13 Wil Spijkers   43 
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Open Internationaal Schaakkampioenschap van Vlaanderen 
voor Visueel Gehandicapten en Sympathisanten 
 
 
 
 
Van 30 oktober tot en met 3 november werd in het aan de kust gelegen 
belgische Blankenberge voor de vijfde keer het Open Internationaal 
Schaakkampioenschap van Vlaanderen voor Visueel Gehandicapten en 
Sympathisanten gehouden. Samen met Pieter heb ik hieraan meegedaan. 
Ik deed dus mee als sympathisant. Er werden 7 ronden zwitsers 
gespeeld met voor elke partij 2 uur bedenktijd. Er was een beker voor de 
winnaar bij de visueel gehandicapten en voor de beste sympathisant. 
Bij de meeste partijen tegen visueel gehandicapten wordt op twee 
borden gespeeld. Ieder voert op zijn eigen bord de zetten van beide 
partijen uit. Dit kan in tijdnood lastig zijn. Bovendien roep je de zet 
zodat de ander weet wat je doet. 
Ik wist dat ik een grote kans had om het toernooi te winnen, maar dat 
het echt zou gebeuren had ik niet verwacht. Nadat ik in de 6e ronde van 
de op papier sterkste speler had gewonnen ging ik er echt in geloven. 
Een snelle remise in de laatste ronde tegen Geert Maeckelbergh, die 
daardoor kampioen werd bij de visueel gehandicapten, maakte snel een 
eind aan alle spanning. 
Ik heb veel leuke partijen gespeeld tijdens dit toernooi. Misschien niet 
de spectaculairste, maar wel een partij met voortdurende spanning was 
die tegen Jan van Gelder in de 5e ronde. Jan van Gelder is op dit 
moment Nederlands kampioen bij de visueel gehandicapten. 
  
Jan Langenberg - Jan van Gelder 
 
  
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 a6 
Dit is de Paulsen variant van het Siciliaans. Wit kan nu 5.c4 spelen en 
daarmee de zwarte b- en d-pionnen voorlopig van de 5e rij houden. Ik 
speelde dit niet omdat ik de consequenties van bv. 5...Lb4+ niet goed 
kende. 
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5.Ld3 Dc7 6.0 0 Pf6 7.Pc3 d6 8.Le3 Pbd7 9.f4 
Misschien is het hier verstandiger voor wit om 9.a4 te spelen zodat het 
paard rustig op c3 kan blijven staan. Nu krijgt zwart goede kansen om 
de pion op e4 flink onder druk te zetten d.m.v b5 en Lb7. 
9...b5 10.Pf3 Pg4 
Nu had zwart geduldig 10...Lb7 moeten spelen. De volgende zetten zijn 
min of meer geforceerd, aangezien de diagonaal a7-g1 bestreken moet 
blijven door de loper zolang er een paard op g4 staat. Vooraf zei Jan 
van Gelder tegen mij ‘Laten we er maar een ‘Jan’-boel van maken’. 
Daar begon ik op dit moment steeds meer in te geloven. 
11.Ld4 e5 12.Pd5 Db8 13.h3 Pgf6 
Na 13...exd4 14.hxg4 is er een voordeel voor wit. Zwart is nog niet 
ontwikkeld en heeft bovendien een geisoleerde dubbelpion. Misschien 
heeft zwart enige compensatie in de vorm van het loperpaar. De loper 
op f8 doet echter ook niet veel. 
14.Pxf6+ gxf6 15.fxe5 dxe5 16.Le3 Lb7 17.Ph4 Dc7 18.Pf5 Pc5 
19.Lxc5 
Hier besloot ik om vrijwillig afstand te doen van mijn goede loper. Ik zag 
kansen voor zwart om na bv. 19.Dg4 Pxd3 20.cxd3 de aanval op pion 
d3 te openen. Achteraf bleek dat dit allemaal niet zo simpel zou zijn. 
Indien zwart nu 20...Dc2 zou antwoorden leidt 21.Pg7+ Lxg7 22.Dxg7 
Tf8 23.Tac1 Dxd3 24.Lc5 0 0 0 25.Lxf8+ direct tot winst voor wit. 
19...Lxc5+ 20.Kh1 0 0 0 21.De2 Tdg8 
Gezien het verdere verloop van de partij had zwart er verstandiger aan 
gedaan om 21...Thg8 te spelen. 
22.a4 bxa4 
  
Ook na 22...Dc6 verliest zwart materiaal zoals blijkt uit de volgende 
variant: 23.axb5 axb5 24.Ta5 b4 25.La6 Kc7 26.Lxb7 Kxb7 27.Tb5+ 
Kc7 28.Dc4 Le7 29.Dxc6+ Kxc6 30.Txe5 fxe5 31.Pxe7+ Kc5 32.Pxg8 
Txg8 33.Txf7. De zwarte koning staat nu wel zeer centraal en kan 
ontzettend lastig worden. 
23.Txa4 
De tekstzet is goed maar 23.Lxa6 is beter, aangezien 23...a3? 
weerlegd wordt door 24.b4! Lxb4 25.Tab1 Dc5 26.Lxb7+ Kxb7 27.c3 
Dxc3 28.Db5+ en zwart kan het wel schudden. 
23...a5 24.La6 Td8 25.Lxb7+ Kxb7 26.Db5+ Db6 27.Txa5 Dxb5  
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28.Txb5+ Kc6 29.c4 Tb8 30.Td1 
Te overhaast zet ik hier een toren op de open d-lijn. De toren staat 
echter al op een zwakte van zwart gericht, namelijk de dubbelpion op 
de f-lijn. Het is dus beter om eerst zwart hieraan te herinneren d.m.v 
30.Ph6 Le7 en daarna toe te slaan op de a-lijn 31.Ta1 Txb5 32.cxb5+ 
Kxb5 33.Ta7 Lc5 34.Txf7. 
30...Txb5 31.cxb5+ Kxb5 32.Pd6+ Kc6 33.Pxf7 Tb8 34.Pd8+ Kb5 
35.Pe6 Tb6 36.Pxc5 
Het was niet zo’n goed idee om de loper te nemen. Het paard lijkt in 
deze stelling veel beter zoals de volgende voortzetting laat zien: 
36.Pc7+ Kc4 37.Pd5 Txb2 38.Pxf6. Het paard kan de vleugelpionnen 
ondersteunen in hun opmars en biedt dekking aan de e-pion zodat de 
toren hieraan niet gebonden is. De zwarte koning staat natuurlijk zeer 
centraal maar toch ver weg van de h-lijn. 
36...Kxc5 37.Td7 Txb2 38.Txh7 Tb4 
Ondanks het beperkte materiaal is de stelling toch nog spannend. Bij 
verlies van de witte e-pion krijgt zwart een gevaarlijke troef in handen. 
Als zwart nu 38...Tb1+ had gespeeld zou hij daarom herhaling van 
zetten kunnen afdwingen d.m.v. 39.Kh2 Kd4 40.Th4 Te1 41.Th6 Tf1 
42.Th4. 
39.Th6 Tb6 40.Tg6 Kd4 41.Tg4 Ke3 42.Kh2 Tb4 43.Tg6 Tb6 44.Tg4 
Tb4 45.Tg3+ Ke2 46.Tf3 Txe4 47.Txf6 Td4 48.g4 e4 49.g5 e3 50.g6 
Td8 
  
Het blijkt nu dat alle varianten gewonnen zijn voor wit. Het is echter niet 
eenvoudig, zeker niet met nog 2 minuten op de klok tegen 20 minuten 
voor zwart. Wit zal op het juiste moment zijn toren moeten offeren voor 
de zwarte e-pion om vervolgens met de g- of h-pion dame te halen. In 
plaats van de g-pion te blokkeren kan zwart ook de g-pion in de rug 
aanvallen. Dat dit ook niet helpt blijkt uit 50...Td7 51.Tf7 Td6 52.g7 Tg6 
53.h4 Kd2 54.h5 Tg5 55.h6 e2 56.Te7 e1D 57.Txe1 Kxe1 58.h7 Txg7 
59.h8D en een gewonnen eindspel is ontstaan. 



 16

 

WyyyyyyyyX 
xAaAcAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAiHax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAbAaHx 
xAaAaGaAmx 
xaAaAaAaAx 

wwwwwwwwY 
51.g7 Tg8 52.Tf7 Kd1 53.Kg2 Ke1 
Dit is natuurlijk niet consequent maar ook direct 53...e2 helpt niet meer: 
54.Td7+ Ke1 55.h4 Td8 56.Te7 Kd1 57.h5 e1D 58.Txe1+ Kxe1 59.h6 
Td2+ 60.Kg1 Td6 61.g8D Txh6 met wederom een gewonnen eindspel. 
54.h4 e2 55.h5 Kd2 56.Td7+ Ke3 57.Te7+ Kd2 
Hier had zwart mij nog kunnen foppen met 57...Kf4 58.h6 Kf5 en nu 
niet 59.h7? wegens 59...Txg6+ 60.Txg7 e1D 61 h8D en zwart kan 
remise maken. Wit moet nog nauwkeurig te werk gaan: 59.Txe2 Kg6 
60.Te6+ Kf7 en nu bv. 61.Tc6 Te8 62.Kf3 Ta8 63.Ke4 Tb8 64.Ke5 
Tb5+ 65.Kd6 Tb8 66.Kd7 Ta8 67.Tc8 Txc8 68.Kxc8 Kg8. 
58.h6 e1D 59.Txe1 Kxe1 60.Kf3 
Zwart gaat door zijn vlag, 1 0. 
  
Een zeer merkwaardig einde aangezien zwart nog 10 minuten op de 
klok had en wit slechts 1 minuut! Op het moment dat zwart vernam dat 
zijn vlag was gevallen was hij zeer verbaast omdat hij kennelijk dacht 
dat ik aan zet was. Jan van Gelder nam het echter sportief op, zoals ik 
ook gedaan zou hebben wanneer ik door mijn vlag zou zijn gaan. Het 
diner werd al opgediend, dus zijn we maar snel aan tafel gegaan. 
 

Jan Langenberg 
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Thema avond 
 
 
 
 
Op dinsdag 1 oktober jongstleden was er weer een thema avond. Het 
thema was zes eindspelen met zes stukken. 
Na deze opgaven behandeld te hebben was er een korte pauze in de 
gelagkamer om even bij te komen. Na de pauze werd het publiek nog 
getrakteerd op het tractorprobleem. 
Voor degenen die deze avond gemist hebben en voor degenen die alles 
nog eens na willen lezen, zullen hieronder de opgaven nog een keer de 
revue passeren. 
 
Zes eindspelen met zes stukken. 
 
Opgave 1 Wit  : Kc1, Lb8, pi h6 
Wit aan zet. Zwart  : Kh4, Ld4, pi e5 
 
Opgave 2 Wit  : Td1, Te1, Kh5 
Wit aan zet Zwart  : Td8, Tg8, Kh7 
 
Opgave 3 Wit  : Ka8, Tg7, pi c7 
Wit aan zet Zwart  : Ka4, Tc2, pi g2 
 
Opgave 4 Wit  : Kh8, Te8, Pd5  
Wit aan zet Zwart  : Kf7, Tf4, pi b2 
 
  
Opgave 5 Wit  : Kc2, Th1, Pc6 
Wit aan zet Zwart  : Ka2, Dd4, pi a3 
 
Opgave 6 Wit  : Kd1, Ta1, Tb1 
Wit aan zet Zwart  : Kh7, Th8, Lg8 
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Het tractor probleem! 
 
Opgave Wit  :  Kd6, Ld1, Pg4, pi d7, g3 
Wit aan zet Zwart  :  Kh7, Lb4, Pa6, Pg5, pi c3, c5, e3, h6 
 
Aan dit laatste probleem is nog een anekdote verbonden. 
Het zou gaan om een stelling uit het toernooi van Sint Petersburg 1914, 
een echt supertoernooi hetgeen de eindstand duidelijk maakt. 
 1 Lasker (Duitsland)  13,5 
 2 Capablanca (Cuba) 13 
 3 Aljechin (Rusland) 10 
 4 Tarrasch (Duitsland) 8,5 
 5 Marshall (VS)  8 
Zij hadden zich na een voorronde gekwalificeerd voor de eindronde en 
werden door de regerend vorst, Tsaar Nicolaas II, uitgeroepen tot de 
eerste grootmeesters van het internationale schaak. In de voorronde zou 
zich in de partij tussen de Pool Akiba Rubinstein en de Engelsman 
Isidor Gunsberg bovengenoemde stelling hebben voorgedaan. In deze 
stelling zou wit (Rubinstein) opgegeven hebben: hij staat een stuk en 
een pion achter en 1 d7-d8D, ... is geen dreiging vanwege 1 ..., Pg5-f7+ 
en 2 ..., Pf7xd8. Zwart dreigt met 1 ..., e3-e2 2 Ld1xe2, c5-c4+ 3 Kd6-
e6, Pa6-c5+ wits pion op d7 op te halen en zelf te promoveren met c3-
c3-c1D. 
Het verhaal wil dat een boer in Georgië zich niet kon verzoenen met het 
verlies van zijn idool Rubinstein, toen één van de sterkste spelers ter 
wereld. Rubinstein miste in Sint Petersburg 1914, net voor het uitbreken 
van de Eerste wereldoorlog, de barrage. Met de Rus Ossip Bernstein en 
de Deen-Let Aaron Nimzowitsch werd hij gedeeld zesde, net te weinig 
voor kwalificatie. Als hij deze partij (waarin de hierboven genoemde 
stelling voorkwam) zou winnen, zou hij het wel gehaald hebben. 
  
Rubinstein is echter niet de held van het verhaal, maar de genoemde 
Georgische boer. Deze verdiepte zich avond aan avond in de stelling. 
Toen het magnetische schaakbord ter wereld kwam, bevestigde hij zijn 
bordje met de diagramstelling op het dashboard van zijn tractor, 
waarmee hij dagelijks door de velden reed om zijn akkers te bewerken.  
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Van lieverlee kreeg hij echt begrip van de stelling. En toen gebeurde 
het: hij vond een waterdichte winst voor wit, voor zijn held Rubinstein, 
vanuit de stelling waarin deze opgegeven had. Het kostte de boer bijna 
zestig jaar van zijn leven, in 1974 had hij alles rond. Hij benaderde de 
plaatselijke onderwijzer om een brief op te stellen voor het 
gerenommeerde vakblad ‘64’, dat toentertijd onder leiding stond van de 
voormalige wereldkampioen Tigran Petrosjan. Er werd geen aandacht 
aan de brief besteed. “De post van amateurs bekijken we wel een keer 
als we het blad niet vol kunnen krijgen”, was zijn reactie. Dat was 
natuurlijk nooit het geval. Maar Petrosjan ging dood en zijn taak werd 
overgenomen door Anatoli Karpov, die zijn staf de opdracht gaf de oude 
post eens door te nemen. Dat gebeurde. Volgens het verhaal zou oud-
wereldkampioen Misha Tal de brief van de Georgische boer geopend 
hebben, waarop de duffe stilte in het redactielokaal verbroken werd 
door diens onvervalste kreet: “Stop de persen!” tal kon zijn ogen niet 
geloven; dit was te mooi om waar te zijn. Wat had de Georgische boer 
ontdekt? (Zie een zeer korte samenvatting bij de antwoorden). 
Hoofdredacteur Karpov gaf opdracht ‘de man achter deze briljante 
vondst’ te interviewen. Een verslaggever werd naar het verre Georgië 
gestuurd. Hij kwam met lege handen naar huis, de boer was een paar 
dagen eerder overleden. 
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De antwoorden. 
 
Opgave 1 1. La7, La1 2. Kb1, Lc3 3. Kc2, La1 4. Ld4!, Ld4: 5. 
Kd3, La1 6. Ke4 enz.  
  
Opgave 2 1. Te7+, Kh8 2. Kh6, Tge8 3. T1d7, Kg8 4. Tg7+, Kh8 5. 
Th7+, Kg8 6. Tdg7+, Kf8 7. Th8+ mat. 
Opgave 3 De stelling van E. Lasker (1868-1941). 
1. Kb7, Tb2+ 2. Ka6, Tc2 3. Tg4+, Ka3 4. Kb6, Tb2+ 5. Ka5, Tc2 6. 
Tg3+, Ka2 7. Tg2: en wint. 
Opgave 4 1. Te7+, Kf8 2. Pf4:, b1D 3. Pg6+, Dg6: 4. Tf7+, Ke8 5. 
Te7+, Kd8 6. Td7+ enz. 
Opgave 5 1. Ta1+, Ka1: 2. Pd4:, Ka2 3. Pe2, Ka1 4. Pc1, a2 5. 
Pb3+ mat. 
Opgave 6 1. Ta7+, Kg6 2. Tb6+, Kf5 3. Ta5+, Ke4 4. Tb4+, Lc4 5. 
Tc4+:, Kd3 6. Th4!, Th4: 7. Ta3+, Kc4 8. Ta4+ en wint. 
 
De oplossing van het tractor probleem! 
 
Opgave 1. Pf6+, Kg7 2. Ph5+, Kg6 3. Lc2+, Kh5: 4. d8D , Pf7+ 
5. Ke6, Pd8+: 6. Kf5, e2 7 Le4, e1P 8. Ld5, c2 9. Lc4, c1P 10. Lb5, Pc7 
11. La4!! en wint. 
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Opgave 
 
 
 
 
De nu volgende opgave komt uit de partij Klee-Hess 1974. De opgave 
luidt: wit geeft mat in 12 zetten. Dit is natuurlijk moeilijk om precies uit 
te rekenen. Het is daarom al knap als je de eerste zet vindt waaruit de 
rest dan vanzelf volgt. Voor de oplossing zie  . 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAeCaGax 
xaAaAaCaBx 
xAaFbLhBax 
xbAbAbAhAx 
xAbHaHaKax 
xaAdHkAmAx 
xHaAaAiAax 
xaAaAaAaIx 
ZwwwwwwwwY 
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Jeugdschaakkampioenschap distrikt Tilburg 96/97 
 
 
 
 
Op zondag 1 december 1996 werden in het Jan van Besouwhuis de 
distriktskampioenschappen voor de jeugd gehouden. Ook deden enkele 
spelers van EGS mee. Pascal Jansen had zelfs grote kansen op een 
podium plaats maar moest uiteindelijk toch tevreden zijn met de 5e 
plaats. 
 
  
Tot en met 14 jaar (7 rondes): 
 1 David Teitler 6½ 
 2 Rick Zegveld 6 
 3 Paul Sluyter 5½ 
 4 Jaap Elzerman 4 
 5 Pascal Jansen 4 
 6 MathijsMeeuwissen 4 
 7 Maarten Wubben 4 
 8 Johan de Jong 3 
 9 Gerwald v. Gulick 3 
 10 Lucas Goversen 3 
 11 Bart de Kort 3 
 12 Paul de Jong 2 
 13 Wouter Bluys 1 
 
  Tot en met 12 jaar (9 rondes): 
 1 Willem v. d. Brink 8½ 
 2 Rene Berden 7½ 
 3 Jeroen van der Put 6½ 
 4 Tim Engels 5½ 
 5 Yoko v. der Sterre 5 
 6 Ben Zegveld 5 
 7 Dennis de Vroe 4½ 
 8 Anique Buskens 4½ 
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 9 Hans Kusters 4 
 10 Mike Smeulders 4 
 11 Joost Greunsven 4 
 12 Darco van de Leij 3½ 
 13 Eelco Maris 3½ 
 14 Michiel Swaans 2½ 
 15 Joep Vos 2 
 16 Wilko Kluijtmans 1½ 
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Agenda 
 
 
 
 
 14 januari 12de ronde  binnencompetitie. 
 21 januari 13de ronde binnencompetitie. 
 28 januari thema-avond. 
  4 februari 14de ronde binnencompetitie. 
 11 februari geen schaken: carnaval. 
 15 februari 5de ronde externe competitie. 
 18 februari 15de ronde  binnencompetitie. 
 25 februari 16de ronde  binnencompetitie. 
 4 maart 17de ronde binnencompetitie. 
 8 maart 6de ronde externe competitie. 
 11 maart 18de ronde binnencompetitie. 
 18 maart thema- avond. 
 25 maart 19de ronde binnencompetitie. 
 1 april 20ste ronde binnencompetitie. 
 5 april 7de ronde externe competitie. 
  
1. De6xf7+ Kg8xf7 2. Th1xh7+ Kf7-f8 3. Tf2-h2 Pc3-e2+ 4. Lg4xe2  d6-d5 5. Th7-h8+ 
Kf8-f7 6. Th2-h7+ Kf7-e6 7. Th8xe8+ Ld8-e7 8.  Le2-g4+ Ke6-d6 9. Te8xe7 Dc6-d7 10. 
c4xd5 Dd7xg4+ 11. Kg3xg4  b4-b3 12. Td7 mat. 


