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Jaargang 19 nummer 3 november 1997 
  
De Schaakmeester 
 
 
Periodieke uitgave van de “Eerste Goirlese Schaakclub” EGS te Goirle 
 
. 
 
Redactie 
P. Couwenberg, tel. (013) 534 8378 
J. Langenberg, tel. (013) 571 4335 
 
Bestuur EGS 
P. Couwenberg, voorzitter, tel. (013) 534 8378 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 534 3695 
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 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 ... 
 
 
 
 
  
Een nieuw seizoen, een nieuwe schaakmeester. Een 
schaakmeester met partijen, verslagen, en natuurlijk nieuws uit 
de vereniging. Met name het nieuws zal in deze schaakmeester 
en de komende tijd veel aandacht krijgen. Verder legt de Goolse 
Schuiver verbanden tussen voetballen en schaken, en geeft onze 
verslaggever Henk Renders een nabeschouwing van onze eerste 
wedstrijd. 
 
Veel leesplezier. 
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Regiocompetitie 
 
 
 
 
Wij gaan iets nieuws beginnen. Een aantal verenigingen uit de 
regio, waar we reeds kennis mee hebben gemaakt op 7 oktober, 
starten een regionale competitie. Doelstelling van deze 
competitie is om op een vriendschappelijke manier met andere 
verenigingen kennis te maken en publiciteit te geven aan onze 
eigen vereniging. De deelnemende clubs, Alphen, Chaam, Rijen 
en Goirle, stellen ieder een team samen van vier personen. Dit 
hoeven geen vaste teams te zijn. Deze teams spelen onderling 
een volledige competitie, d.w.z. ook dubbele rondes. Om de orde 
te handhaven hanteren we de NBSB regels met uitzondering van 
het rookverbod. 
 
Overzicht van de te spelen partijen: 
1e ronde thuis tegen Chaam op 25 november; 
de indeling van de overige partijen is nog niet bekend. 



 4 

  
EGS-Beker 
 
 
 
 
Beker uitslagen van de tweede ronde: 
 
1. Rick van Loy - P.van Wijk   1-0 
2. Jan Langenberg - J.Touw  remise (Jan gaat door) 
3. Dik Carol - Henk van Griethuijsen  0-1 
4. Louis Doomernik - Tom Pastoor  1-0 
 
Tevens heeft Pieter Couwenberg wegens ziekte een vrijkaart 
voor de volgende ronde. 
 
 
 
De Binnencompetitie 
  
De strijd om de Paul de Veerbeker is in volle gang. Hoewel het 
erop lijkt dat Henk van Griethuijsen opnieuw de titel naar zich toe 
zal halen. Met zes wedstrijden gespeeld komt hij onverslagen uit 
de strijdt. Jaap Touw maakt gouden tijden door. Als tweede op de 
ranglijst leidt hijhet klassement. “Ik geloof dat de snelschaak 
potjes met Henk Renders hunvruchten beginnen af te werpen.” 
Om de derde plaats word hevig gestreden. Markplaatst zich met 
een puntje meer boven Pieter,op de derde plaats. Peter van 
Wijkprobeert aansluiting te vinden bij de subtop. Met nog een 
kleine punten achterstand is Peter nummer vijf. Peter verklaard 
dat hij niet in vorm is. Of de vorm dit seizoen nog komt , moeten 
we nog even afwachten. Wil Spijkersweet zich aardig te 
handhaven. Als we naar de lijst kijkenleidt Wil op dit moment de 
midden moot. Met negen wedstrijden gespeeld neem Wil een 
ruime voorsprong op Louis. Louis op de zevende plaats heeft een 
goede score van 50% .  
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Ton Pastoor heeft het moeilijk na de zesde ronde stond Ton nog 
op de zevende plaats, nu moet hij genoegen nemen met de 
negende positie en zien we dat Leo van de elfdeplaats is 
gestegen naar de 8ste . Arnold blijft klimmen maar moet 
oppassen voor zijn concurrenten Alex en Tom Krugers die hem 
op de hielen zitten. Als laatste Dik Carol maar we zien dan ook 
dat Dik nog maar 2 wedstrijden heeft gespeeld. Hem wens ik nog 
veel succes 
 
nr. Naam   punten WA Gsp Gw Rem Vl 
 
1. H.v.Griethuijsen 135.00 21 6 6 0 0 
2. J.Touw  112.67 20 7 3 3 1 
3 M.v.Gestel  100.37 19 7 3 3 1 
4. P.Couwenberg 99.33 18 8 5 0 3 
5. P.v.Wijk  93.50 17 8 3 3 2 
6 W.Spijkers  75.50 16 9 2 4 3 
7 L.Doomernik  6100 15 6 3 0 3 
8 L.Joosten  58.17 14 4 2 2 1 
9. T.Pastoor  57.00 13 9 2 2 5 
10 A.Backx  51.50 12 7 1 2 4 
11 T.Krugers  49.17 11 8 2 1 5 
12 A. van Lanen  47.33 10 7 1 2 4 
13 D.Carol  39.00 9 2 1 .0 1 
 
R. van Loon heef niet gespeeld. 
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De jeugdafdeling 
 
 
 
 
Het seizoen ’95/’96 leek een eind te maken aan de aspiraties van 
onze jeugdafdeling na het vertrek van maar liefst drie 
jeugdleiders; 
 
Na het voeren van enig beraad met onze voormalige voorzitter 
Ad van Diem, hadden wij (Pieter en Rick) besloten, om de 
jeugdkar weer op het juiste spoor te zetten, na ook op 
pupillenniveau de nodige saneringsmaatregelen te treffen. 
 
Sommige mensen vragen zich af waarom een schaakvereniging 
voor volwassenen er nu zo nodig een jeugdafdeling op na moet 
houden. Onze mening is echter dat de schakers van nu ook een 
beetje zorg moeten dragen voor de schakers van de toekomst. 
 
Om een lang verhaal kort te maken, volgen hier de resultaten van 
het seizoen ’96/’97.  
 
We zijn gestart met vier jeugdleden, te weten: 
Mathijs en Mark die beiden het afgelopen seizoen zijn geslaagd 
voor stap 1. 
Alex en Pascal die beiden zijn geslaagd voor stap 4. 
 
Als nieuwe leden meldden zich aan; Cas en Johan, waarvan Cas 
ook reeds is geslaagd voor stap 1. 
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Ook voor het volgend seizoen hebben wij ons weer beschikbaar 
gesteld voor het begeleiden en onderhouden van de 
jeugdafdeling. Een positief bericht is nog dat Alex van Lanen zich 
beschikbaar heeft gesteld voor het mede begeleiden van de 
jeugdafdeling. Voorshands is het onze bedoeling om het aantal 
jeugdleden niet verder op te laten lopen dan maximaal acht, mits 
Jaap Touw is over te halen voor deze heftige maar spannende 
klus. 
 

Pieter Couwenberg en Rick van loy 
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Het zevende schaakbord. 
 
 
 
 
Omstreeks het jaar 550 regeerde over Brittanië de rechtschapen 
koning Artuur. Hij was getrouwd met de beeldschone Guineveve 
 
Hun kasteel heette Camelot. Het had heel veel torens. Van 
tovenaar Marlijn had het bruidspaar als huwelijksgeschenk 
indertijd een ronde tafel gekregen. Daaromheen zaten, behalve 
het vorstenpaar, zo’n honderd ridders. Men noemde hen op zijn 
Frans, de ridders van de tafelronde. Ze beleefde zeer veel 
spannende avonturen. 
 
  
Daarover werd vrij uitgebreid verteld- en opgeschept- zo tussen 
kerst en drie koningen. Dan namen de ridders hun snipperdagen 
op. Dat was altijd groot feest. Bij zo’n gelegenheid kwam er 
ineens een schaakbord binnenzweven. Het vloog regelrecht naar 
de koning, die de witten stukken voor zich kreeg. Artuur keek 
naar links, waar zijn neef (conzegger) Gawelin zat.”Wat doen 
we?” vroeg hij. Ridder Gawelins groene ogen begonnen te 
schitteren onder zijn vlammend rode haardos. “U bent aan zet, 
Sire”, antwoordde hij. Koningin Guineveve zuchtte en sprak “Wat 
zijn dat prachtige stukken, en wat is dat een schitterend ingelegd 
bord”. Ridder Ketye, een achterdochtig man, dacht aan een 
reclame stunt. Ridder Lancelot, die graag de koningin had 
geschaakt, meende dat het een kerstkadootje van tovenaar 
Marlijn was. De ridders Bohort en Sagreort beweerden dat ze 
liever damden. Ridder Tristan wees de heren er terecht op dat 
dat verdienstelijke spel te plat was voor koningen. Koning Artuur 
plukte aan zijn zilver grijze baard en deed de eerste zet. De 
onzichtbare tegenstander zette terug.  
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Ridder Hector riep op plechtige toon: “Het is begonnen!”. Ridder 
Bedivere, de jongste van de tafel ronde zetten een 
demonstratiebord klaar. Zo kon iedereen het goed volgen.  
 
Het werd een opwindende partij Koning Atuur kwam met een 
gevraagd aanvalspel zienderogen in het voordeel. Hij offerde zijn 
koningsloper op h7 en stelde de onbekende zwartspeler daarmee 
voor een onoplosbaar problemen. “het ruikt naar mat”, gromde sir 
Gawelin. Op dat moment offerde koning Artuur de dame. 
Honderd Ridders sprongen overeind. Sir Lancelot had alleen 
ogen voor de koningin. Sir Tristan begon te applaudisseren. Toen 
zweefde het schaakbord naar buiten. “Ik wilde nog wel mat 
aankondigen”, riep de koning teleurgesteld. Ridder Gawenin zat 
al op z’n paard. Hij ging er achteraan.”Vergeet je lasso niet” 
schreeuwde Ridder key hem achterna. Met dat grapje was hij zijn 
tijd ver vooruit. 
 
Het keuken hulpje, een pienter knaapje, dat lezen, schrijven, en 
schaken had geleerd van ridder Gawalin had de partij het 
schaakbord via de keuken de toren in zien zweven waar het 
gezelschap van de Tafelronde zich bevond. Vanuit de deur 
opening had de jongen de partij stiekem ingekrast met een 
scherp mesje op een plankje. Toen hij het haastig had 
weggestopt onder het warmbuits, omdat zijn baas, Ridder Keye, 
de keuken kwam binnen stormen omdat daar iets aanbrandde. 
Het keuken hulpje werd er op staande voet eruit geknikkerd. 
Maar het plankje ging niet mee. 
 
Afgelopen zomer heb ik het eilland Sark bezocht. Daar hadden 
ze in de Seigneurie (= het kasteel van de heer) oude voorwerpen, 
waarvan werd beweerd dat ze uit Koning Artuurs tijd stamden. 
Mijn vrouw ondekte een plankje. Goed bewaard gebleven. Alleen 
jammer dat er in gekrast was, vond ze. Op dat moment flitste het 
door me heen, dat die krassen welleken op de oude Engelse 
notatie: pq4, pqb4 enz. Ik heb de zetten overgenomen met een 
ballpoint en een servetje. Dit moet de partij van koning Artuur en 
het zwevende schaakbord zijn.  
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Het zetten verloop komt overeen met de oude kronieken ut het 
boek van Louis Couperus: Het zwevende schaakbord.  
 
Wit: Koning Artuur. 
  
Zwart: een Tovenaar. 
Hollands. 
 
1. d4 f5 2.e4 (koning Artuur als uit vinding van het staunton-gambiet? 
Waarom ook niet, Amerika is tenslotte ook niet naar Columbus 
genoemd). 
2. ... fxe4 3.Pc3 pf6 4.f3 (eigenlijk logisch dat wit een pion offert. 
Royaal betekent immers koninklijk) 4...exf3 5. Pf3 e6 6.Lg5 le7 
7.Ld3 0-0 8.0-0 b6 (Flankontwikkeling van de loper. De onzichtbare 
zwartspeler had er beslist wat kijk op). 
9.Pe5 Lb7 10. Lx6 Lxf6 11.Lh7+ (het offer van de koningsloper). 
11..., Kh7 12. Dh5+ (De koningin snelt haar heer Gennaal te hulp) 
12..., kg8 13.Pg6 Te8 14. Dh8+ Kf7 15. Pe5+ ke7 16.Dg7!! Lg7. 
 
Hier houd de notatie op. Vermoedelijk is dit het moment geweest 
dat het bord naar buiten zweefde en koning Artuur mat had 
willlen aankondigen. Mat in vier zetten. De vraag is hoe zet ik mat 
in vier zetten. 

WyyyyyyyyX 
xCdAfCaAax 
xbEbBgAeAx 
xAbAaBaAax 
xaAaAjAaAx 
xAaAhAaAax 
xaAjAaAaAx 
xHhHaAaHhx 
xiAaAaImAx 
ZwwwwwwwwY 
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Opgave 
 
 
 
 
Wit geeft mat in 2. 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAmAaAx 
xAaAlAaAax 
xgAbAiAaAx 
xAaAaAaAax 
xeBcAaAaAx 
xAjAaAaAax 
xiAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
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Voetbal en Schaken 
 
 
 
 
Voetbal en schaken. Ogenschijnlijk een contradictio in terminis. 
De massale aandacht voor voetbal tegenover het in de relatieve 
luwte verkerende schaakspel. De rauwe voetbalhumor tegenover 
de subtiele schaakgrappen. De spierkracht tegenover het 
intellect. Je kunt het zo gek niet bedenken of voetbal en schaken 
vormen wel een  
tegenstelling. Maar waar is Nederlands schaakhoop in bange 
dagen, Loek van Wely, te vinden als hij niet schaakt? Op het 
voetbalveld. Staan deze twee sporten dan wel zo ver uit elkaar 
als dat op het eerste gezicht lijkt? Gaat de voetballer niet evenals 
de schaker op zoek naar de combinatie? Is de voetballer dus wel 
zo anders dan de schaker? Zoals Willem II voetballer Jack de 
Gier ooit stelde: "Voetballers kunnen niet dom zijn; ze moeten 90 
minuten lang de goede keuzes maken". Schaken komt in wezen 
ook neer op keuzes maken, prioriteiten stellen. Deze keuze komt 
bij jonge schakers ook vaak neer op een keuze tussen schaken 
of voetbal, bij voorbeeld tijdens jeugdschaaktoernooien. Bij menig 
jeugdtoernooi (tot deBrabantse kampioenschappen aan toe) 
wordt namelijk in de pauzes fanatiek gevoetbald en gaten in 
broeken gevallen. Ook onze eigen jeugdafdeling spreekt wat dat 
betreft een aardig woordje mee. 
Schaken en voetbal komen daarmee dicht bij elkaar in de buurt. 
Zeker als daarbij voetbal-legende Rinus Michels (befaamd coach 
van Ajax en het Nederlands elftal) in ogenschouw wordt 
genomen. Zijn lijfspreuk was "Voetbal is oorlog". Het schaakspel 
heeft als doel de vijandelijke koning te veroveren, en is daarmee 
ook een variant op het aloude "oorlogje spelen". Schaken is dus 
ook oorlog. Maar het is meer. Schaken is voetbal. 
 

De Goolse Schuiver 
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NBSB 
 
 
 
 
 
 
 
Data Externe 

 
Uit 

 
Thuis 

 
18 oktober  

 
EGS 

 
Veldhoven 

 
15 novermber  

 
D4 (5) 

 
EGS 

 
13 December 

 
EGS 

 
Wolstad (5) 

 
14 februari 

 
EGS 

 
Vugtse Toren3 

 
07 maart 

 
St.Oerderode 

 
EGs 

 
28 maart 

 
Egs 

 
Rochade. 

 
25 April 

 
beslis w.ed 

 
 

 
 
Officiële mededeling van de N.B.S.B.  
 
In de Nieuwsbrief van September 1997 staan de volgende 
wijzigingen van de competitiereglementen: 
 
Art. 26 (toevoeging) 
De WL (= wedstrijdleider) neemt bij voorkeur niet aan de 
wedstrijd deel. Indien hij wel aan de wedstrijd deelneemt 
prevaleren zijn plichten als WL boven die als speler. 
 
Art. 27 
Voor de avondcompetitie blijft het huidige artikel gehandhaafd. 
Voor de zaterdagcompetitie geldt: 
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Tijdens de wedstrijd mag in de speelzaal NIET worden gerookt. 
Buiten de speelzone moet een vanuit de speelzaal gemakkelijk 
toegankelijke ruimte zijn, waar roken is toegestaan en als door of 
namens de eigenaar van het gebouw, waarin de speelzaal zich 
bevindt, een totaal rookverbod is afgekondigd, dient er voor de 
spelers een gemakkelijke toegang tussen de speelzaal en buiten 
te zijn. 
 
Art. 32 
De totale speeltijd bedraagt voor de zaterdagcompetitie 5 uur en 
voor de avondcompetitie 3½ uur. 
 
Art. 34 
Het speeltempo in de zaterdagcompetitie is 40 zetten in 2 uur. Na 
de tijdcontrole krijgen beide spelers ½ uur extra bedenktijd (met 
behoud van de gespaarde tijd) voor de rest van de partij. 
Het speeltempo in de avondcompetitie is 40 zetten in 1½ uur. 
Na de tijdcontrole krijgen beide spelers ¼ uur extra bedenktijd 
(met behoud van gespaarde tijd) voor de rest van de partij. 
 
Art. 38 (toevoeging) 
Op het Wedstrijdformulier dient ook het KNSB-bondsnummer 
vermeld te worden. 
 
Wijziging reglement bekercompetitie (extern) 
Het speeltempo in de bekercompetitie is 40 zetten in 1½ uur. Na 
de tijdcontrole krijgen beide spelers ¼ uur extra bedenktijd (met 
behoud van de gespaarde tijd) voor de rest van de partij. 
 
Promotie-/degradatieregeling (zaterdag-competitie) 
 
Promotie  
Alle kampioenen promoveren; in de promotieklasse ook de 
nummer 2. 
Een eventuele vrije plaats is voor de beste nrs. 2 van de 
daaropvolgende klasse. 
Onder de beste nrs. 2 wordt verstaan: 
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- het team dat de meeste matchpunten heeft behaald (in de 4e 
klasse wordt rekening gehouden met het aantal gespeelde 
wedstrijden) 
- indien gelijk, het team met de meeste bordpunten 
- indien gelijk, neemt het bestuur een beslissing. 
 
Indien geen Brabants team uit de 3e klasse KNSB degradeert, 
dan spelen we in seizoen 98/99 met 8 teams in de 
promotieklasse. 
Bij één degradant spelen we met 9 teams. 
 
Degradatie  
Alle laatste en voorlaatste teams degraderen. 
 
Promotie-/degradatieregeling (avondcompetitie) 
 
De kampioenen van A1, B1 en C1 spelen twee 
beslissingswedstrijden voor het kampioenschap. In de 1e klasse 
degraderen de laatste en voorlaatste teams. De kampioenen van 
de 2e klasse promoveren. Een eventuele vrije plaats wordt op 
dezelfde manier opgevuld als bij de zaterdagcompetitie. 
 
Telefonische bereikbaarheid: 
Zaterdag op de wedstrijddag: melden van de uitslagen bij: 
Dhr. F. Klerks, tel. 013-5352016, 17.30 tot 19.00 uur, of bij 
Dhr. R.Goverde, tel. 0162-460582, 18.00 tot 19.00 uur. 
De verenigingen moeten de uitslagen dus al voor 19.00 uur 
doorgebeld hebben. 
 
DISPENSATIE 
Spelers, die voor verschillende verenigingen tegelijk willen 
uitkomen (bv. binnen/buiten NBSB óf zaterdag/avondteam), 
moeten voorafgaande het seizoen schriftelijk toestemming 
vragen bij de CL (=competitieleider). 
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Notulen van de openingsvergadering van het 
schaakseizoen 1997/1998 gehouden op 26 augustus 
1997. 
 
 
 
 
Aanwezig: A.Backx, S.Bierhuizen, P.Couwenberg, L.Doomernik, 
H.v.Griethuysen E.Hamers, L.Joosten, T.Krugers, J.Langenberg, 
R.v.Loy, T.Pastor, H.Renders, W.Spijkers, P.v.Wijk en iets later 
J.Touw. 
 
1) De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen van harte 
welkom en gaat over tot de prijsuitreiking: 
1e prijs binnencompetitie : H.v. Griethuysen 
2e prijs binnencompetitie : M.v.Gestel (niet aanwezig) 
1e snelschaakkampioenschap : P.v.Wijk. 
 
2) Commissie revitalisering EGS 
Besloten wordt om de voorstellen punt voor punt te behandelen: 
-1 Lidmaatschap 
Na enige discussie werd het punt in stemming gebracht. 
uitslag: 10 stemmen voor 
4 stemmen tegen 
1 onthouding 
-2 Contributie 
Accoord, alhoewel de bedragen niet absoluut en definitief zijn, 
maar meer als richtlijn zijn bedoeld. 
-3 Ledenwerving  
Accoord 
-4 Publicitiet 
Accoord. Taakverdeling binnen de PR-commissie zelf. 
-5 Buitencompetitie 
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Accoord. De volgende leden geven zich op voor de externe 
competitie: 
A.Backx, P.Couwenberg, M.v.Gestel, E.Hamers, L.Joosten 
(reserve), T.Krugers, R.v.Loon, T.Pastor, H.Renders, 
R.Spijkerman. 
-6 Binnencompetitie. 
Het voorgestelde saldo-systeem is niet duidelijk. Maar dat is het 
Keizer-systeem ook niet voor iedereen. 
Henk v. Griethuysen zal de werking van het Keizer-systeem 
publiceren in de Schaakmeester. 
Verder wordt eenieder verzocht om eventuele nieuwe ideeën of 
voorstellen m.b.t. de puntentelling eveneens te publiceren in de 
Schaakmeester.  
In de voorstellen van de commissie is de Bekercompetitie 
onvermeld gebleven. 
Na stemming blijkt dat een meerderheid voor handhaving van de 
bekercompetitie is. (6 voor, 3 tegen, 5 onthouding). 
Hoe zit het trouwens met de prijs van de bekerwinnaar???? 
-7 Toernooien 
Accoord 
-8 Toekomstwensen 
Accoord 
 
3) Interne-/externe-/avond- competitie. 
Deze punten zijn reeds behandeld bij de commissievoorstellen. 
 
4) Rondvraag + sluiting 
De voorziter meldt dat er contacten zijn met schaakverenigingen 
uit Alphen, Chaam en Gilze. 
Deze verenigingen willen samen met EGS een onderlinge 
competitie spelen (buiten de Bond om). 
De aanwezigen willen wel af en toe vriendschappelijk met deze 
verenigingen schaken, maar (nog) geen competitie buiten de 
Bond om (EGS speelt immers nog bij de Bond). 
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Henk v. Griethuysen:  
- Er is nog geen programma, maar er zal al wel met de 
binnencompetitie worden gestart. 
- Waarom is de Paul de Veer Trofee niet uitgereikt? 
Om de praktische reden dat er geen plaats meer is voor nieuwe 
naamplaatjes. 
De voorzitter zal hiervoor een oplossing zoeken. 
 
Rick van Loy: 
- Vraagt naar mogelijkheid van jeugdvertegenwoordiging in het 
Bestuur. 
Gezien de (geringe) omvang van het aantel leden is dit thans niet 
gewenst. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering  
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Tijdens de discussie over het bondslidmaatschap in de 
vereniging leken de bijna catastrofale gebeurtenissen in de 
dagen die voorafgingen aan het treffen tegen Veldhoven 6 op 
voorhand met de beslissing aan de haal te gaan nml. 
terugtrekking uit de buitencompetitie. Op het laatste moment 
werd een gelegenheidsploeg geformeerd die de punten na een 
enerverende strijd mee naar Goirle nam. 
 
 EGS KRUIPT UIT DAL 
 
 karakterploeg blijft in Veldhoven op de been 
 
Doffe ellende 
De neergaande spiraal van het seizoen 1996-1997 leek zich bij 
de start van de buitencompetitie door te zetten. 
Spelers die aanvankelijk toegezegd hadden dit seizoen mee te 
spelen, trokken zich een paar dagen voor de eerste wedstrijd 
tegen Veldhoven terug. 
 
Voorzitter grijpt in 
Pieter Couwenberg, voorzitter van EGS, riep de verdere 
aftakeling echter een halt toe. 
 
Er moest en zou een team op de been gebracht worden. In deze 
crisissfeer werd Henk Renders tot plaatsvervangend teamleider 
benoemd omdat Erik Hamers vanwege andere verplichtingen 
verstek moest laten gaan. 
 
De jeugd van tegenwoordig ... 
  
Toen de spelersbus op zaterdagochtend bij Hof van Holland 
vertrok, kreeg de gelegenheidsploeg nog een mokerslag 
toegediend: Pascal Janssen liet, zonder bericht van verhindering, 
het team in de steek.  
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Welke voetbalploeg heeft een reële kans indien reeds vanaf de 
aftrap met tien man gespeeld moet worden? Op een schaakploeg 
van acht is het ontbreken van een speler een nog grotere slok op 
een borrel. 
 
Gewaagd concept 
Van het in de file terecht komen op een zaterdagmiddag in 
oktober, de laatste tegenslag in de aanloop naar de wedstrijd, 
werd de ploeg niet meer koud of warm. 
Een gedurfde opstelling met een nieuw concept moest het 
rampenscenario zien te keren.  
Dick Carol, debutant in de ploeg, werd in de spits geposteerd. In 
het snelschaaktoernooi met Alphen, Chaam en Rijen had hij 
bewezen de man in vorm te zijn. Als hangende spits werd Arnold 
Backx naar voren gedirigeerd. Het middenrif werd gevormd door 
Couwenberg, Doomernik en Renders. Geen spelers die op dit 
moment een ploeg kunnen dragen maar zij vormden wel een 
bundeling van wilskracht, creativiteit en routine. De verdediging 
bestond uit de bedachtzame Joosten, een baken van rust in deze 
bange dagen, en, naar achteraf bleek de tactische vondst van de 
gelegenheidstrainer, Touw als laatste man. 
 
Het ritme van de wedstrijd 
De wedstrijd begon met een 1-0 voor Veldhoven door de 
afwezigheid van Pascal Janssen. De eerste stelling die onder de 
voet gelopen werd, was die van Leo Joosten: 2-0. Een hopeloze 
stand. In andere stellingen werd veel averij opgelopen. 
Couwenberg kwam op achterstand met een loper tegen een 
toren. Waarschijnlijk een verloren stelling. Henk Renders, een 
black-out en een vol paard achter. Ook een verloren stelling. 
 
Het eerste teken van hoop werd door Arnold Backx afgegeven 
door een pion voorsprong te nemen. Dan de eerste voltreffer. 
Louis Doomernik realiseerde das Anschuzstor met zijn fraaie 
overwinning: 2-1. het kon nog! 



 21

Touw pakte kort daarop een pion en Renders sprokkelde een 
pion van zijn achterstand af. 
 
Aan bord 1 ging de strijd lang gelijk op. Nadat de stelling zich 
geopend had bewees Carol zijn klasse: 2-2. De wedstrijd lag 
weer open. 
 
Touw, de onverschrokken libero, nuttigde al keuvelend een kopje 
koffie met zijn tegenstander onder het motto 'we moeten nog zo 
lang'. Een schoonheidsfoutje dat hem vergeven wordt omdat 
Jaap, kin vooruit en zijn lijfspreuk potjandorie slakend, hard 
toesloeg, een echte sweeper waardig: 2-3. 
Renders pakt een tweede pion terug maar staat nog steeds een 
paard achter. 
Arnold voelt dat het tij gekeerd is. Nonchalant stelt hij een 
damepromotie uit,. Na enige bravourzetten trok hij de winst naar 
zich toe: 2-4. Een gelijkspel is reeds binnen. 
Een derde pion wordt door Renders teruggepakt. Pieter 
Couwenberg heeft zijn achterstand opgehaald en heeft met 
remisekansen de teamoverwinning binnen handbereik gehaald. 
Henk Renders ontloopt tot verbazing van de Veldhovenaren een 
herhaling van zetten. Pieter haalt de angel uit de aanval van zijn 
tegenstander en sleept een remise uit het vuur: 2,5-4,5. De 
overwinning van Henk een half uur later is dan alleen nog 
interessant voor het bordgemiddelde. Eindstand 2,5-5,5. 
 
Na 15 november titelkandidaat? 
Voldaan keerde de ploeg huiswaarts en realiseerde zich dat bij 
winst op 15 november in Hof van Holland EGS titelpretendent is. 
Twee dagen eerder had het er nog naar uitgezien dat EGS voor 
het eerst sinds twintig jaar niet meer in de bondscompetitie 
vertegenwoordigd zou zijn. Als toeval niet bestaat moet de naam 
van het bondsgebouw clubhuis van S.C. Veldhoven, 'de Bond', 
een vermelding krijgen in de annalen van EGS. 
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Buitencompetie in cijfers 
Bender Carol   0 - 1 
Wijnstekers Backx   0 - 1 
Rijlaarsdam Couwenberg  0,5 - 0,5 
Simons Doomernik  1 - 1 
Troost  Renders  0 - 1 
Wijser  Joosten  1 - 0 
Lakrijn  Touw   0 - 1 
Peters  Janssen  1 - 0 
 
Veldhoven 6 EGS  2,5 - 5,5 
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Agenda 
 
 
 
 
 18 november  binnencompetitie 
 25 november  3e ronde beker 
 2 december  gongschaken 
 9 december  binnencompetitie 
 16 december  finale beker 
 23 december  thema-avond 
 30 december  binnencompetitie 
 6 januari  binnencompetitie 
 13 januari  snelschaak 
 20 januari  ledenvergadering 
 27 januari  binnencompetitie 
 3 februari  binnencompetitie 
 10 februari  snelschaak 
 17 februari  binnencompetitie 
 24 februari  geen schaken 
 
Oplossing 1.Tf7+Kd6 2. Pb5+ 3.c4+ ke4 4.Tae1 mat 
Oplossing 2. Te6 Kb4 2. Db6 
 


