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Jaargang 19 nummer 2 juni 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 
P. Couwenberg, voorzitter, tel. (013) 534 83 78 
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. 
  



 2 

 
Van de redactie ... 
 
 
 
 
 
Wat hebben we een zwaar seizoen achter de rug. Eindelijk tijd 
om uit te blazen. Vooral de externe competitie was dit jaar een 
zware kluif, maar we komen terug. Je moet gewoon alles van de 
zonnige kant bekijken. Als we volgende jaar kampioen zijn in de 
vierde klasse, krijgen we wél een gratis klok. 
Winnaar dit jaar van de binnencompetitie is wederom Henk van 
Griethuijsen. Hij heeft er wel voor moeten vechten, zie de partij 
tegen Mark van Gestel waar hij door het oog van de naald kruipt. 
Wel hebben we dit jaar een nieuwe snelschaakkampioen, Peter 
van Wijk. Het doet natuurlijk deugt dat ook onze nieuwste leden 
in de top van het klassement ook een woordje meespreken. 
Als afsluiter zou het mooi zijn als we in Goirle een dag naar 
buiten zouden kunnen, bijvoorbeeld een wedstrijd met grote 
schaakstukken. Op de Hovel zal dit veel bekijks opleveren. 
Hierover heeft Dé Commissie het ook al gehad. Dé Commissie 
heeft overigens een zeer mooi stukje afgeleverd. Nu de invulling 
nog .... 
 
  
Veel plezier bij het lezen. 
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Eindstand binnencompetitie 1996/1997 
 
 
 
 
 1. H. v. Griethuijsen  419 
 2. M. v Gestel   306 
 3. P. Couwenberg  258 
 4. E. Hamers   239 
 5. P. v  Wijk   224 
 6. J Touw   208 
 7. R. v Loon   198 
 8. T. Pastoor   161 
 9. W. Spijker   153 
 10. L. Doomernik  130 
 11. A. backs   126 
 12. T. Krugers   124 
 13. L. Joosten   95 
 14. N. Kotovic   69 
 15. A. Schipperijn  24 
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De Elolijst van de EGS 1996 - 1997 
 
 
 
 
 
H. V Griethuijsen  1801 1863 +62 
E. Hamers  1677 1716 +39 
M v Gestel  1597 1693 +96 
P.Couwenberg 1604 1622 +18 
P. v Wijk  1600 1610 +10 
R. v Loon  1589 1600 +11 
A. Backx  1561 1571 +10 
J. Touw  1552 1570 +18 
L Doomernik  1615 1507 -108 
T. Pastoor  1502 1498 -4 
W. Spijkers  1465 1471 +6 
T. Krugers  1503 1447 -56 
L.Joosten  1456 1424 -32 
A. Schipperijn 1448 1448 0 
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Opgave 
 
 
 
 
In de partij Westerinen - Ögaard was het de laatste die niet in de 
gaten had waar wit mee bezig was. Zie jij wel hoe wit zeer snel 
een sterke aanval krijgt. 
Voor de aanwijzing zie  . 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAcDaAax 
xbBaAcAaGx 
xAaAaAaBbx 
xaAbHkBaAx 
xAaKaAaAax 
xaHaAaAaAx 
xHaAeIhHax 
xaAaAaMaIx 
ZwwwwwwwwY 
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EGS - Waalwijk II 2-6 (15-02-1997) 
 
 
 
 
Na de 7-1 nederlaag tegen Stukkenjagers moest er gewonnen 
worden om buiten de klauwen van het degradatiemonster te 
blijven. We hebben er zelfs Henk Renders en Rupert Spijkerman 
voor uit de kast getrokken maar het mocht niet baten. Aan de 
sportiviteit lag het niet, want Ruud van Loon reisde af naar 
Waalwijk om het tegen de buikloop lijdende 1e bordspeler op te 
nemen. Ondanks dat een Waalwijker niet op kwam dagen, was 
het Waalwijkse team een maatje te groot voor ons. Met nog twee 
wedstrijden te gaan hebben we degradatie niet zelf meer in de 
hand. Dan zal blijken of ook de 3e klasse niet een maatje te groot 
is geweest. 
 

Erik Hamers 
 
Henk van Griethuijsen - Nico Pol 0-1 
Door een verwisseling van zetten gaf ik in een Catalaan mijn 
tegenstander controle over e4. Hierdoor kon hij druk ontwikkelen. 
Toch wist ik een nagenoeg gelijke stand te bereiken. Mijn 
tegenstander vocht hard door en ik verweerde mij redelijk. 
Tenslotte viel het doek doordat mijn koning naar c2 ging in plaats 
van naar c1. 
 
Mark van Gestel - P. Arts 0-1 
 
Natuurlijk voor de Blackmar-Diemer gegaan. Echter iets te lang 
op het middenveld rond gehangen en de aanval verwaarloosd. 
Door te veel en te snelle zetten op twee stukken achterstand 
gezet en niets meer kunnen uitrichten. Goed uitgespeeld door 
tegenstander met goede zetten. Met zo’n achternaam moet je 
natuurlijk ook een goede diagnose kunnen maken! 
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J. van Hulte - Rupert Spijkerman 1-0 
 
Een oudere man, dacht ik, dat zijn van die mensen die de tijd 
nemen. Een Dame-Indische opening, daar houd ik ook al niet 
van! ‘Wel een vriendelijke man’ dacht ik toen ik even duidelijk 
gewonnen stond. De klok ingedrukt kijk ik op het bord en zie dat 
zijn dame binnen kan komen. Ik heb verloren... 
 
Bord 4 
Henk Renders - Rene van Bijnen 0-1 
 
Op het vierde bord ging Henk Renders voortvarend van start. 
Een licht positievoordeel was het gevolg. Bij een poging tot 
consolidatie van het positievoordeel werd het aanvallend concept 
ingeleid. Een verkeerde volgorde van zetten werd door Bijnen 
van Waalwijk II afgestraft. Een achterstand van een lichte 
kwaliteit was niet meer te corrigeren. Deze come-back had zo 
niet mogen aflopen. 
 
Arnold Backx - Piet van de Akker 0-1 
 
Konings-Indisch met wederzijds fianchetto op de koningsvleugel. 
Mijn opzet voor een vrije f-lijn via plaatsing van het koningspaard 
op e2 en doorschuiven van de d-pion naar d5 lukte niet helemaal. 
Wel kwam de stelling gesloten met wat meer ruimte voor mij. 
Poging van zwart om op de koningsvleugel door te breken lukt 
niet. Fataal was het verplaatsen van de aanval van zwart op de 
c-lijn die ik niet adequaat pareerde. Na het veroveren door zwart 
van een pion werd mijn positie hopeloos. Mijn poging om wat te 
rommelen in een afruil mislukte waarna ik de koning omlegde. 
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Bord 6 
P. Couwenberg - R. de Heiden 0-1 
 
Met goede moed dat het deze middag zou gaan lukken met het 
team begon ik aan de wedstrijd. De opening was echt op zijn 
Hollands. Een eigenwijze opening waar je als wit speler toch 
even moet opletten dat e5 niet door geschoven wordt. 
Het verliep allemaal vrij redelijk al was het zwart die het spel 
maakte.Toch kwam ik in het midden spel terug nadat mijn 
tegenstander een kwaliteit had gegeven. Op het moment dat ik 
de dames kon ruilen deed ik een andere zet en dit leidde voor mij 
tot verlies.  
 
Louis Doomernik - Albert Hendriks 1-0 
 
Eindelijk (voor de tweede keer tijdens deze externe) weer een 
gewonnen. Een leuke partij. Konings-Indisch. Ik was een 
verdomd klein beetje beter dan mijn tegenstander. Alleen jammer 
dat wij toch met een vrij sterk team verloren. 
 
Ben Sluijter - Leo Joosten 1-0 
 
De partij ging lange tijd goed tegen elkaar op (gebrekkig in alles, 
maar goed). Ik stond zelfs enige tijd een pion voor. Maar helaas 
plaatste ik mijn paard voor mijn torenbaan. Dat bleek fataal. Ik 
ontraad iedereen verder kennis te nemen van deze marteling. 
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FIDE- regelement voor 5 minuten_partijen 
 
 
 
 
De duur van de partij. 
1. Iedere speler dient zijn zetten uit te voeren binnen de vijf 
minuten op zijn klok. 
 
De klok. 
2. Alle klokken moeten zijn voorzien van een speciaal 
hulpmiddel -  gebruikelijk  is een vlag - dat het einde van de 
toegestaande tijd aangeeft. 
3. Voor  het begin van de partij dienen de spelers de 
opstelling van de stukken en de afstelling van de klok te 
controleren. Indien een speler dit heeft nagelaten, en hij zijn 
eerste zet heeft gedaan, worden protesten dienaangaande niet in 
behandeling genomen. 
4. Iedere speler moet zijn klok bedienen met de zelfde hand 
waarmee hij zijn stukken verplaats Uitzondering: bij  het uitvoeren 
van de rochade mogen beiden handen gebruikt worden. 
5. De wedstrijdleider bepaalt aan het begin van de toernooi 
aan welke kant van het bord de klok gezet wordt; de zwart speler 
bepaalt aan welke kant van het bord hij wil gaan zitten. 
6. Geen van de spelers mag de knop van zijn klok meer of 
minder permanent met een van zijn vingers bedekken. 
7. Gedurende de partij mag de klok door geen van der 
spelers opgetild worden. 
 
 De gewonnen partij. 
8 Een partij is gewonnen door een speler: 
a) De koning van zijn tegenstander heeft mat gezet. 
b) Wiens tegenstander verklaart, dat hij opgeeft; 
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c) wiens tegenstander een onregelmentaire zet voltooit 
(art.17), hierin begrepen een zet waarmee het schaak van zijn 
koning niet wordt opgeheven of waardoor zijn schaak komt te 
staan, maar slechts dan wanneer de speler de winst op eist vóór 
dat hij zelf een stuk aanraakt. In plaats van deze procedure is het 
toegestaan, dat een speler de koning van zijn tegenstander slaat, 
indien deze zijn koning schaak laat staan of een zet doet 
waardoor zijn koning schaak komt te staan. 
9. Een speler moet zelf de winst opeisen door onmiddellijk 
beide klokken stil te zetten en de wedstrijdleider in te lichten. Bij 
het op eisen van winst op grond van artikel 8d, dient nadat de 
klokken zijn stil gezet- de vlag van de speler niet en die van zijn 
tegenstander wel gevallen te zijn. Indien beide vlaggen wel zijn 
gevallen, wordt de partij remise verklaard. Zie artikel 10c. 
 
De onbesliste partij. 
10. Een partij is remise; 
a) als een koning is patgezet;  
b) als de beide spelers dit tijdens (maar niet vóór of na) de 
partij overeenkomen: 
c) als de vlag van een speler valt, nadat de vlag van een 
andere speler al gevallen reeds gevallen was, zonder dat de 
winst opgeëist was. 
d) Als een speler aantoont dat hij de koning van de 
tegenstander voortdurend schaak kan geven (eeuwig schaak) of 
dat hij een herhaling van de stelling kan afdwingen als bedoeld in 
artikel 10.5 van de spelregels. 
  
e) als beide spelers onvoldoende materiaal hebben voor een 
mogelijk mat (alleen bij koning tegen koning, koning en paard 
tegen koning en koning en loper tegen koning en loper met 
lopers op diagonalen van de zelfde kleur); 
f) als een speler onvoldoende materiaal voor een mogelijk 
mat zoals beschreven in artikel 10e en de vlag van de 
tegenstander het eerst valt. 
11. Als een partij remise is geëindigd, moet de witspeler dit 
aan de wedstrijdleider vermelden. 
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Diversen. 
12. Als een stelling door toedoen van een speler de stelling 
per ongeluk in het ongerede geraakt, moet hij deze in zijn eigen 
tijd herstellen, kan zijn tegenstander de klok van de speler aan de 
gang brengen zonder zelf een zet te doen, teneinde er zeker van 
te zijn dat de speler de stukken in zijn eigen tijd weer op de juiste 
velden zet. 
13. Er wordt gespeeld volgen de regels van het schaakspel, 
vast gesteld door FIDE en eventuele interpretaties op deze 
spelregels, in alle gevallen waarop zij van toepassing en zij niet 
in strijd zijn met dit reglement 
Speciaal artikel 7 (Het aan geraakte stuk) blijft volledig van 
kracht. Als een speler een stuk aanraakt en dat met een ander 
stuk zet moet zijn tegenstander de klok van de speler aan de 
gang brengen en hem meedelen, dat hij zijn zet moet voltooien 
overeenkomstig artikel 7. 
14. In geval van een geschil mag een speler de klokken 
stilzetten om de wedstrijdleider te alarmeren en hem om een 
beslissing te vragen. Alle bepalingen bindend zijn. 
  
15. Het is aan toeschouwers en spelers, die met een andere 
partij bezig zijn, niet toegestaan te praten over of zich op een 
andere wijzen met een partij te bemoeien. Als zo'n derde zich op 
enigerlei wijze met een partij bemoeit, zoals het wijzen op een 
gevallen vlag of op een onreglementaire zet, kan de 
wedstrijdleider de partij annuleren en beslissen dat in de plaats 
daarvan een nieuwe partij moet worden gespeeld; bovendien kan 
hij de overtreder uit de speelzaal (doen) verwijderen. Ook een 
wedstrijdleider dient zich te onthouden van het wijzen  op het 
vallen of een onreglementaire zet, daar de spelers hiervoor de 
verantwoordelijkheid dragen. 
16. De wedstrijdleider mag de klokken niet bedienen, behalve 
in het geval van een geschil of indien beide dit hem verzoeken. 
17. Een zet is voltooid zodra de hand van de speler het stuk 
heeft losgelaten overeenkomstig Artikel 6 van de Regels voor het 
Schaakspel. 
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18. Onreglemantaire zetten die door beide spelers niet zijn 
opgemerkt, kunnen achteraf niet gecorrigeerd worden: ook 
kunnen zij achteraf niet leiden tot een winst op grond van artikel 
8c. 
19. Voordat een snelschaaktoernooi begint, dienen de 
organisatoren een exemplaar van dit reglement aan iedere 
deelnemer uit te reiken, of indien dit niet mogelijk is, er voor 
zorgen , dat een voldoende aantal exemplaren van dit reglement 
in de speelzaal wordt neergelegd. dit dient tenminste een half uur 
voor  het aanvangstijdstip van de eerste ronden te geschieden. 
 
Opmerking 
 Ook andere tijden dan in artikel 1 zijn mogelijk, mits dit 
vooraf duidelijk is meegedeeld. Gedacht zou kunnen worden aan 
een bedenktijd van maximaal 15 minuten per speler. Uiteraard 
geld de notatie plicht dan ook niet. 
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Mark van Gestel - Henk van Griethuijsen 
 
 
 
 
Benoni slang-variant 
 
 1. d2-d4  Pg8-f6 
 2. c2-c4  e7-e6 
 3. Pb1-c3 c7-c5 
 4. d4-d5  e6xd5 
 5. c4xd5  Lf8-d6 
 6. Pc3-b5 Dd8-a5+ 
 7. Pb5-c3 Pf6-e4 
Mark heeft niet zijn favoriete Blackmar-Diemer gekozen. De slang-
variant van  de Benoni met Ld6 oogt wat vreemd maar is toch heel 
speelbaar. De zesde zet van wit is vanzelfsprekend niet goed. De 
poging van zwart hier direct voordeel uit te halen loopt op niets uit. 
Waarschijnlijk is het beter gewoon verder te gaan met rocheren en het 
opspelen van pionnen op de damevleugel. 
 8. Dd1-c2 Pe4xc3 
 9. Dc2xc3  Da5xc3 
 10. b2xc3  Ld6-e5 
Sjabloonzet. 10... b5 maakt de pionnenmeerderheid op de damevleugel 
gelijk actief. 
 11. Lc1-b2 d7-d6 
 12. e2-e4  0-0 
 13. Pg1-f3 Le5-f6 
 14. Lf1-d3 a7-a6 
 15. a2-a4  Tf8-e8 
 16. 0-0  Lc8-d7? 
Dit is echt niet goed. 16... Pe7 geeft een redelijk comfortabele stelling 
voor zwart. 
 17. Pf3-d2 Te8-e7 
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Liever dan te erkennen, dat de vorige zet fout was gaat zwart verder 
richting ondergang. Met betreurenswaardige nauwkeurigheid maakt Wit 
gebruik van de zwakheden in de zwarte opzet. 
 18. Pd2-c4 b7-b5 
 19. Pc4-b6 Ta8-a7 
 20. a4xb5  Ta7-b7 
 21. b5xa6  Tb7-a7 

WyyyyyyyyX 
xAdAaAaGax 
xcAaEcBbBx 
xHjAbAeAax 
xaAbHaAaAx 
xAaAaHaAax 
xaAhKaAaAx 
xAkAaAhHhx 
xiAaAaImAx 
ZwwwwwwwwY 

De zwarte stelling is hopeloos. Het paard doet niet mee, De loper op e7 
is gebonden aan de dekking van c8, twee pionnen minder, waarvan 
een een vrijpion is op de zesde rij. Maar nu gaat wit op het verkeerde 
pad. 
 22. Tf1-b1 Te7-e8 
 23. c3-c4  Lf6-d8 
 24. Lb2-c1 Ld8-f6 
 25. Ta1-a3 Le7-g5 
 26. h2-h3  Lg5-h4 
 27. g2-g4 
Dit kost zo maar een pion. 
 27. ...  Lh4-g6 
 28. f2-f3  Ta7xa6 
 29. Ta3xa6 Pb8xa6 
 30. Pb6-d7 Lf6-d4+ 
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 31. Kg1-g2 Pa6-b4 
 32. Ld3-e2 Te8-e7 
Zwart heeft problemen met de dekking van d6. Er dreigt 33. Lf4. Met 
32... f6 wordt dit probleem opgelost terwijl ook het broodnodige luchtgat 
gevormd wordt. 
 33. Pd7-b6 f7-f5 
Het doel zal duidelijk zijn. Na 34. gxf5 Lxf5 35. exf5 Txe2+ staat zwart 
goed, maar slaan is niet verplicht bij schaken. Toch vindt zwart een 
uitweg uit zijn zelfgeschapen problemen. 
 34. Pb6-c8 Te7-e8 
 35. Pc8xd6 f5xe4 
 36. Pd6xe8 e4xf3+ 
 37. Kg2xf3 Lg6xb1 
 38. d5-d6    
Zelf ben ik er voorstander van zo'n gedekte vrijpion als dreiging te 
houden. Eerst de stukken goed opstellen en op de afruil spelen.  
 38. ... Kg8-f7 
 39. Pe8-c7 Pb4-d2 
 40. Lc1-e3 Pd3-e5+ 
Hier boodt zwart remise aan. De stelling gaf wit goede winstkansen, 
maar wit verkeerde in ernstige tijdnood. Dit daardoor toch wel 
gerechtvaardigde remise aanbod verstoorde de concentratie van wit. 
Eerst speelde hij 41. Lxd4, wat natuurlijk onreglementair is. In de 
consternatie die daar op volgde gaf hij een stuk, de partij en misschien 
wel het kampioenschap weg. Een grote teleurstelling voor de 
toekomstige clubkampioen. 
 41. Kf3-f4 g7-g5+ 
 42. Kf4-g3 Ld4xe3 
 43. Le2-d1 Le3-f4+ 
 44. Kg3-g2 Lb1-e4+ 
 45. Kg2-f1 Pe5xc4 
Hier ging wit door zijn vlag. Jammer genoeg was wat een hoogtepunt in 
het seizoen had moeten zijn maar een matige partij waar beide spelers 
zonder vreugde op terug kijken. 
 
  0 1 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de 
Eerste Goirlese Schaakclub, gehouden op 21 
januari 1997. 
 
 
 
 
 
Aanwezig: 
A.Backx, P.Couwenberg, L.Doomernik, M.v.Gestel, L.Joosten, 
T.Krugers, R.v.Loon, R.v.Loy, T.Pastor, H.Renders, W.Spijkers, 
J.Touw, P.v.Wijk. 
Afwezig met kennisgeving: 
H.v.Griethuysen, E.Hamers. 
 
2) De notulen van de vorige vergadering worden 
goedgekeurd. 
 
3) Jaarverslag, mededelingen. 
De door Rick van Loy gewonnen beker kan nog niet worden 
uitgereikt vanwege ziekte van Louis. 
Buitencompetitie: Louis laat zijn ongenoegen blijken over de vele 
afzeggingen die er zijn (geweest) in de buitencompetitie. Er zijn 
nog slechts 3 wedstrijden te gaan en er zal alles aan moeten 
worden gedaan om niet te degraderen. Eigenlijk zou promotie 
moeten worden nagestreefd vanwege het teruglopende ledental. 
Het jubileumtoernooi was alles bij elkaar zeer geslaagd. Er werd 
geopperd dat het misschien beter zou zijn het toernooi een wat 
meer lokaal karakter te geven, waarbij vooral gemikt zou moeten 
worden op huisschakers. Het zou goed zijn om ook Riel hierin te 
betrekken. 
 
4) Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuwe 
leden commissie. 
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De commissie heeft bij de controle geen onrechtmatigheden 
aangetroffen en de penningmeester wordt decharge verleent. 
Leo Joosten treedt af. Als nieuw lid wordt P.v.Wijk benoemd. Hij 
vormt nu samen met H.Renders de nieuwe kascontrole 
commissie. 
 
5) Verslag penningmeester. 
A.Backx geeft toelichting op de verstrekte jaarcijfers. Nog niet 
alle contributies zijn op dit moment ontvangen. Arnold zal er nog 
eens achteraan gaan en heeft goede hoop dat de achterstallige 
bedragen zullen worden ontvangen. 
Het jubileumtoernooi was ook financieel een succes, aangezien 
er een batig saldo resteert. 
 
6) Vaststelling contributie. 
Arnold laat weten dat het kleine aantal leden een financieel 
probleem vormt. De vaste lasten kunnen niet gedekt worden door 
de contributie van de huidige leden. Arnold doet het voorstel om 
de contributie te verhogen van � 100,- naar � 125,- (= 25%). 
De vergadering besluit na enige discussie om dit voorstel verder 
te behandelen na agendapunt 11. 
 
7) Arnold geeft toelichting op de begroting van komend jaar 
en wijst nog eens op de verhouding inkomsten/vaste lasten.  
 
  
8) Bestuursverkiezing. 
Arnold Backx wordt met algemene stemmen herkozen als 
penningmeester. 
Louis Doomernik treedt af als voorzitter a.i. Hij doet dit na 
nogmaals waardering uitgesproken te hebben voor Ad van Diem, 
die hij als voorzitter mocht vervangen. Verder schetst hij een 
profiel, waaraan volgens hem de nieuwe voorzitter moet voldoen: 
o.a. betrokkenheid, (bijna) altijd aanwezig, alertheid, stimulerend. 
Het is dus niet alleen vergaderingen leiden. 
Als nieuwe voorzitter wordt met algemene stemmen Pieter 
Couwenberg gekozen. 
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9) Jeugdschaak. 
Thans zijn er 4 junior-leden en hebben zich 2 nieuwe leden 
aangemeld. Er wordt een beroep gedaan op een ieder om 
eventueel les te geven aan de jeugd (1e stap). 
Bij de regionale jeugdkampioenschappen werden een 4e en 5e 
plaats behaald. 
Op de "Bongerd" is men zeer actief bezig met schaken. 
Misschien is het een idee om samen met de "Bongerd" een 
jeugdkampioenschap van Goirle te spelen. 
 
10) De Schaakmeester. 
De redactie wordt door Louis geprezen en bedankt voor de 
goede verzorging en het regelmatig verschijnen van ons 
clubblad. Tevens wordt aan iedereen verzocht om kopij te 
(blijven) leveren. 
 
  
11) PR-activiteiten (toernooi, ledenwerving). 
Arnold Backx wil na Pasen (met VUT) regelmatig gaan 
publiceren in Goirles Belang en via de LOG. 
Bij punt 6 van de agenda was al de nodige discussie geweest 
naar aanleiding van de opmerkingen van Arnold m.b.t. de 
verhouding ontvangen contributies/vaste lasten. 
Punten die (weer) actueel zijn: wel of niet toestaan van 
(gedeeltelijk) zwarte leden en moet de club al of niet lid blijven 
van de Bond.(Contributie aan de Bond is nl. de grootste post bij 
vaste lasten). Met gedeeltelijk zwarte leden wordt bedoeld: 
nieuwe leden niet meteen aanmelden bij de Bond, maar eerst 
een bepaalde periode alleen lid laten zijn van de club. 
Over een ding was de vergadering het wel eens. Het accent moet 
worden gelegd op de werving van nieuwe leden. Er is een 
commissie benoemd bestaande uit de volgende leden: 
P. Couwenberg, L.Doomernik, M.v.Gestel, L.Joosten en 
H.Renders. 
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Deze commissie zal binnen enkele maanden met voorstellen 
komen om het ledenaantal te doen toenemen, en/of te zorgen 
voor sponsors. Enkele ideeen werden al vanuit de vergadering 
naar voren gebracht: 
 
- Nieuw leven inblazen in G.O.K. (Goirlese Open 
Kampioenschappen). 
- Bekerwedstrijden en snelschaakcompetitie totaal open (dus ook 
voor niet-leden). 
- Een open competitie voor nieuwe leden (proefleden) op 
voorwaarde dat deze proefleden geen bestuursfunctie mogen 
vervullen, geen externe competitie mogen spelen en eventueel 
een aparte competitie spelen (dus ook niet meedoen aan de 
interne). 
 
  
11a) Vaststelling contributie. Vervolg op agendapunt 6). 
Arnold deed een nieuw voorstel: verhoging van de contributie van 
� 100,- naar � 110,- OP VOORWAARDE DAT de nieuwe 
commissie erin slaagt om (genoeg) nieuwe leden te werven en/of 
sponsors te vinden. 
Dit voorstel werd door de vergadering aangenomen. 
 
12) Rondvraag. 
Louis Er zijn nog 2 thema-avonden te vullen. De eerst volgende 
thema-avond komt te vervallen. De laatste thema-avond van dit 
seizoen zal gegeven worden door Arnold Backx. 
Wil Na dit seizoen geen externe meer. Alleen nog interne 
competitie (dus ook minder contributie?????). Wat betreft de 
contributie is het wachten op de voorstellen van de commissie en 
de eventuele besluiten hierover. 
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Ton K Voorstel om brieven te verspreiden bij instellingen zoals 
Mill-Hill, gemeentehuis etc. Ook iets voor de commissie. Tevens 
vraagt Ton om inventarisatie van belangstelling voor de 
avondcompetitie. 
Ton P Wil de nieuwe commissie er rekening mee houden dat 
EGS nog een uur zendtijd bij de LOG tegoed heeft, eventueel 
begeleid met interviews op de radio. 
 
13) De vergadering wordt gesloten door de voorzitter. 
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De Simultaanavond 
 
 
 
 
Als afsluiter van het seizoen  96/97 mochten we het opnemen 
tegen de grote schaker, Serge Bierhuizen, die zijn schaak-
carrière bij de jeugdafdeling van de EGS is begonnen, en daar 
mogen met we zijn allen heel trots op zijn. Serge is tenslotte toch 
uitgegroeid tot een speler die in de 1ste klas speelt van de 
KNSB. 
De top van de EGS was dan ook aanwezig om het gezamenlijk 
tegen de meester op te nemen. Het eerste slachtoffer dat Serge 
maakte was onze Ton Pastor. Al snel daarna moest ik zelf de 
strijd staken.  Pas rond de klok van 23.00 kwam het eerste 
positieve geluid vanuit het inmiddels door Serge flink uitgedunde 
deelnemers veld. Henk van Griethuijsen snoepte als eerste een 
half punt af van de simultaanschaker. Wat later op de avond 
speelde ook Jaap, Ruud en Arnold remise. De vier remises 
waren niet voldoende om Serge te vloeren. Met een geweldige 
score van 8-2  schreef Serge de overwinning op zijn naam. 
 

Pieter 
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Agenda 
 
 
 
 
 10 juni Start van de zomercompetitie. 
 ? september Start van het nieuwe seizoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1. f4 La5 2. g4 fg4:? (beter is 2. ... Pg7 3. d6 +-) 3. Th6+: Kg8 4. d6+ 
Te6 5. Lxe6+ Kf8 6. Th8 mat. 

 


