
 1 

 
Jaargang 20  nummer 1 februari 1998 
  
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 jaar en een nieuwe schaakmeester met zeer goed 
nieuws. Vooral in de buitencompetitie is de spanning niet te 
snijden. Worden we kampioen, terwijl aan het begin van het 
seizoen nog niet eens sprake was van een volledig team? Als we 
promoveren is dat de verdienste van de inspanningen die het 
afgelopen jaar zijn gepleegd om van EGS weer een bloeiende 
vereniging te maken. 
Ondertussen doen we het in de vriendschappelijke competitie 
met de clubs uit Chaam, Rijen en Alphen ook niet slecht. Er zijn 
pas twee wedstrijden gespeeld, maar ook hier ziet het ernaar uit 
dat het eindresultaat schitterend zal zijn. 
In de binnencompetitie heeft Jaap Touw het heft in eigen handen 
genomen. Met zijn praatjes staat hij als schaakunderdog toch 
maar mooi aan de top van het klassement. Praatjes vullen geen 
gaatjes, maar hier.... 
 
Veel leesplezier. 
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EGS BEHOUDT TITELKANSEN 
 
 
 
 
Touw niet in basis 
Medelijstaanvoerder toog op 13 december naar Tilburg voor een 
treffen met Wolstad V. Vaste waarden in het EGS-team als 
Backx en Touw ontbraken terwijl Spijkerman de wedstrijdsport 
definitief vaarwel heeft gezegd. 
Erik Hamers had de rol van coach weer op zich genomen. 
Interimtrainer Renders verdween tussen de gordijnen. Hoe te 
spelen nu vaste laatste man Touw ontbrak? Ook het beproefde 
recept in de voorhoede met Backx als hangende spits kon niet 
gecontinueerd worden. 
 
De opstelling 
De spitspositie werd bezet door Dick Carol. Hij had zijn 
killersinstinct in de eerste wedstrijd in Veldhoven reeds bewezen. 
De rol van Arnold Backx werd overgenomen door E. Hamers. 
Erik maakte voor het eerst zijn opwachting dit seizoen. Van 
Gestel, sterk op dreef tegen D4 in de tweede ronde, 
completeerde de voorhoede.  
Het middenrif werd gevormd door Couwenberg en Renders, 
beiden nog ongeslagen dit seizoen in de buitencompetitie. 
 
Tegen het jeugdige Wolstad werd veel routine door EGS 
ingebracht in de defensie. Krugers zou het op moeten nemen 
tegen een door Rick van Loy getrainde J. v.d. Put. Naast Louis 
Doomernik, met afstand de schaker die de meeste caps heeft in 
buitencompetitiewedstijden bij EGS, was ook Leo Joosten voor 
de derde keer opgesteld. Hij moest Touw, de man van het 
voorseizoen, doen vergeten 
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Het concept 
Het team van Wolstad had veel jeugdspelers opgesteld. Willem 
v.d. Brink was een aantal jaar geleden zelfs Nederlands 
kampioen tot de achtjarigen. Nee, het gaat niet om 
paardenraces. De verwachting was dan ook dat de tegenstander 
zeer snel van start zou gaan. Het eerste uur rustig blijven zitten 
en dan gaan sprokkelen, was de te volgen tactiek. 
 
Het ritme van de wedstrijd 
 
Joosten opent score 
Playing captain Hamers wist dat hij EGS op het pad van de 
victorie verder moest loodsen. Deze druk bleek te groot want de 
berekening bij een stukoffer klopte niet: 1-0 voor Wolstad.  
Een fout van Engels werd door Goirlenaar Joosten bekwaam 
afgestraft zodat de stand weer in evenwicht was. Een belangrijke 
psychologische opsteker voor de ploeg. Het is tekenend voor de 
kracht van de huidige ploeg dat Joosten enkele daden eerder van 
eerstebordspeler Carol had gewonnen in de binnencompetitie 
van EGS.  
 
Marc van Gestel bracht EGS voor het eerst op voorsprong. Een 
uur lang bleef het 1-2. Daarna ging het snel. Krugers en Renders 
wisten hun positioneel voordeel naar winst af te wikkelen. de 
stand werd hiermee op 1-4 gebracht met volop kansen aan de 
drie resterende borden voor de Goirlenaren. 
 
Beslissend punt van Couwenberg 
Pieter Couwenberg bracht 1-5 op het scorebord en stelde 
daarmee de overwinning veilig.  
 
  
Dick Carol kwam ondanks een moeilijke stelling nog in een zwaar 
eindspel terecht maar hield het hoofd koel en bracht de stand op 
1-6. Het bordgemiddelde kan een belangrijke rol gaan spelen 
tegen medetitelkandidaat Stukkenjagers uit Tilburg. 
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Louis Doomernik had in zijn partij de hele middag de beste 
stelling en sloeg een remisevoorstel af. In het eindspel ging hij 
echter in de fout. 
Ongeslagen gaat EGS de feestdagen in. Indien in januari van 
Stukkenjagers gewonnen wordt, kan in 1998 een kampioenschap 
gevierd worden. 
 
Uitslag 
 
Wolstad V EGS  2-6 
 
P. Brokken D. Carol   0 - 1 
A. Mutsaers E. Hamers   1 - 0 
S. Kumbasar M. van Gestel  0 - 1 
G. Elzerman P. Couwenberg   0 - 1 
W. v.d. Brink H. Renders   0 - 1 
J. v.d. Put T. Krugers   0 - 1 
J. Elzerman L. Doomernik  1 - 0 
T. Engels L. Joosten   0 - 1 
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Gary 
 
 
 
Het jaar 1998 is net begonnen en schaakliefhebbers in de hele wereld 
richten hun blikken op Lausanne waar Anatoli Karpov en Viswanathan 
Anand strijden om het wereldkampioenschap. Iedereen haalt opgelucht 
adem als Anand uit een geslagen positie toch nog een overwinning uit 
het vuur sleept. Dan hoeft men even niet aan Hem te denken. Hem. De 
beste schaker ter wereld. Toch is hij niet aanwezig in Lausanne: Gary 
Kasparov. 
Wat in geen enkele andere sport denkbaar is presteert Kasparov: hij 
ageert tégen verregaande commercialisering. Dat is althans de officiële 
lezing. Niemand in schakersland zou echter opkijken als Kasparov een 
geheel andere of geen reden voor zijn afwezigheid op zou geven. Van 
zijn rebelse karakter ligt niemand meer wakker, het is een 
standaardgegeven in de schaakwereld.  
Sinds Kasparov samen met Short zijn eigen schaakbond oprichtte, ging 
er geen jaar voorbij dat hij niet met een of andere ridicule onderneming 
in de publiciteit verscheen. Hij speelde verschillende matches tegen 
een supercomputer, met wisselend succes. Maar als de goden even 
niet aan zijn zijde staan is er voor Kasparov geen man overboord. Dan 
is er gesjoemeld met de computer. De reactie van de IBM-
programmeurs op deze beschuldiging is alleszeggend: met licht 
schouderophalen en een glimlachje stonden de technici de journalisten 
te woord. Ook zij kenden hun pappenheimer. 
Tussen de bedrijven door blijft Kasparov gelukkig ook zijn fenomenale 
schaaktalenten openbaren. Zo is er voor ons als gebrekkige schakers 
ook nog iets positiefs aan deze rebellerende legende. Eigenlijk valt 
Kasparov niets te verwijten; zijn ouders liggen aan de basis. Want een 
kind van de Koude Oorlog met een Amerikaanse voornaam en een 
Russische achternaam: dat kan nooit meer goedkomen. 
Ondertussen schaken Karpov en Anand onverstoord verder in 
Lausanne. Bij gebrek aan Kasparov vestigt de hoop van de wereld zich 
op de schouders van de sympathieke Indïer Anand. Maar het zijn 
sterke benen die de weelde kunnen dragen... Weer een jaar Karpov 
dus. Wanneer voelt Kasparov zich geroepen om ons te verlossen? 

De Goolse Schuiver 
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Andere zaken... 
 
 
 
 
De tussentijdse jaarrekening over de periode 1 januari t/m 31 
december 1997 geeft u enig inzicht in de huidige financiële 
positie van de Eerste Goirlese Schaakclub. Ik hoop dat deze 
cijfers voor zich zelf spreken; indien gewenst zal ik deze 
mondeling toelichten. De definitieve jaarrekening zal ik opmaken 
over de periode 1 januari 1997 t/m 30 juni 1998. Deze wordt na 
controle door de kascontrolecommissie in de jaarvergadering van 
augustus 1998 ter goedkeuring aan de algemene 
ledenvergadering voorgelegd.  
 
Het voordelig saldo bij de senioren geeft geen aanleiding om 
thans wijziging aan te brengen in de contributie; deze bedraagt f 
55,- voor het 1e halfjaar 1998 voor de werkende leden en f 30,- 
voor de ondersteunde leden. 
 
Voor de junioren valt reeds het contributiejaar gelijk met het 
schooljaar. De junioren hebben reeds contributie betaalde tot 30 
juni 1998. Wegens het nadelig saldo bij de junioren zal voor het 
jaar 1998/99 een (forse) contributieverhoging onvermijdelijk zijn.  
 

Arnold Backx 
 
 
Notatieboekjes 
Helaas zijn de tot dusver gebruikte gratis Interpolis boekjes niet 
meer verkrijgbaar.  
Nieuwe boekjes zijn verkrijgbaar tegen de kostprijs van f 1,20. 
Uw penningmeester heeft op de clubavond enkele exemplaren bij 
zich. 
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Teamleider 
Vanaf de derde ronde in de buitencompetitie heeft Erik Hamers 
het roer weer overgenomen van plv. teamleider Henk Renders. 
Erik, go for it. 
 
Geruchten 
De laatste weken nemen de geruchten dat Guido de Wilt de 
ploeg van EGS komt versterken toe. Guido speelde bij SC PABO 
en SC HWB, beide uit Breda, enkele jaren aan het eerste bord 
van het tweede team. Guido de Wilt woont sinds kort in Tilburg. 
 
Afscheid 
Rupert Spijkerman zal vanaf 1 januari 1998 niet meer uitkomen 
voor EGS in de buitencompetitie. In de gloriejaren van EGS 
leverde Rupert een belangrijke bijdrage aan het team dat in de 
tweede klasse van de NBSB speelde. In dat dreamteam speelde 
met Rupert o.a. Ros, Bierhuizen, Van Loij, Langenberg, 
Griethuyzen en De Kock. 
Het ga je goed, Rupert! 
 
Schaakcafé 
Op 30 december om 14.00 uur organiseerde EGS een gezellige 
schaakmiddag in Hof van Holland, Tilburgseweg 83. Iedereen 
was welkom voor een paar partijtjes snelschaken of voor een 
partij met de gebruikelijke speeltijd. 
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EGS zet zegereeks voort 
 
 
 
 
Jaap Touw matchwinner 
Op 15 november speelde EGS in café Hof van Holland tegen 
Schaakclub D4 uit Oosterhout. Het betrof de tweede ronde van 
de buitencompetitie. 
In de eerste ronde had het team van EGS met overtuigende 
cijfers van Veldhoven gewonnen. 
 
De opstelling 
T.o.v. de eerste wedstrijd was de ploeg op twee plaatsen 
gewijzigd. I.p.v. Pascal Jansen en Dick Carol waren Rupert 
Spijkerman en Marc van Gestel opgesteld. 
Rupert Spijkerman, ooit gehaald van De wilde Toren uit 
Hilvarenbeek, was aan het eind van het vorige seizoen 
teruggehaald om de dreigende degradatie af te wenden. Ook hij 
kon de toen neerwaartse spiraal niet keren. Rupert moest voor 
rust en een degelijke overwinning zorgen tegen Oosterhout. Als 
hangende spits fungeerde dit keer Marc van Gestel. 
Arnold Backx was een bord gezakt en moest als opkomende 
spits de voorhoede versterken.  
Het middenrif met Doomernik, Couwenberg en Renders bleef 
ongewijzigd evenals de defensie met Joosten en Touw. 
 
Het concept 
Met twee medekoplopers en de eigen titelaspiraties was de 
opdracht eenvoudig: winnen en hopen op een misstap van 
Stukkenjagers en Wolstad. 
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Ongeregeldheden 
De wedstrijd begon met veel ruis rond de borden. D4 kwam met 
zeven spelers opdagen. Voor onze opstelling leverde dat geen 
problemen op en na intern overleg besloot de teamleider Leo 
 Joosten een vrije middag te gunnen. De opstelling werd 
vervolgens voorgelegd aan de teamleider van Oosterhout. Omdat 
de naam van Leo Joosten bij het zevende bord stond en de 
speler van D4 die verstek had laten gaan de tweede bordspeler 
was, eiste de teamleider van D4 dat onze tweede bordspeler 
marc van Gestel niet mee zou doen maar de inmiddels 
vertrokken Leo Joosten. De teamleider van de tegenstander 
heeft niets te maken met de opstelling van EGS en plv. 
teamleider Henk Renders hield voet bij stuk. 
D4 reageerde geïrriteerd en claimde vier keer wit bij de zeven 
resterende borden. EGS stemde hier direct mee in. Omdat D4 
bord twee niet ingevuld had en EGS bord zeven niet ontstond er 
verwarring over het punt welke drie borden van EGS met wit 
speelden. 
 
Het wedstrijdverloop 
Door de afwezigheid van een speler van D4 begon EGS met een 
comfortabele walk-over van Joosten: 1-0. 
Westrijdleider Henk Renders werd na aanvang van zijn partij nog 
enkele malen in vervelende discussies betrokken. Een paar 
slechte zetten met als resultaat een dubbelpion waren het 
gevolg. 
Rupert Spijkerman werd na veertien zetten van het bord 
geveegd. Weg comfortabele voorsprong: 1-1. Henk, Arnold en 
Pieter hadden slechtere stellingen dan hun tegenstander. Hoe 
sterk was de ploeg mentaal na de euforie van de bijna 
legendarische partij in Veldhoven? 
Marc van Gestel gaf het antwoord. Hij overklaste zijn 
tegenstander volledig: 2-1. 
Pieter herstelde zijn slechte stelling en de tegenstander van Henk 
Renders raakte van slag en kwam op een paard achterstand. 
Winstmogelijkkheden voor EGS derhalve. 
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Arnold Backx en Louis Doomernik verloren hun partij: 2-3. Op 
achterstand en nog slechts drie borden om de schade te 
herstellen. Renders bracht de stand weer in evenwicht: 3-3. 
Touw was inmiddels in de problemen gekomen. EGS stond 
virtueel achter.  
 
Pieter Couwenberg wist een pion door te schuiven naar lijn 
zeven. Zijn tegenstander verkrampte en Pieter wist fraai af te 
ronden met een remise: 3,5 - 3,5. 
Jaap Touw bracht zijn stelling weer op orde. Met nog veertien 
stukken op het bord gingen Touw en Aaldijk het laatste uur in. 
Opnieuw bleek de buitencompetitie een spectaculaire 
aangelegenheid te zijn. 
In de analyseruimte, de stamtafel bij Corrie, hield ieder zijn hart 
vast. Zou Jaap Touw de druk aan kunnen? Zouden de talloze 
vluggertjes met de plv. teamleider, bedoeld om de 
stressbestendigheid op te voeren, hun vruchten gaan afwerpen? 
De Drent toonde op het juiste moment zijn killerskwaliteiten. 
Nadat hij op een pion voorsprong was gekomen, stortte de 
stelling van Aaldijk in elkaar: 4,5 - 3,5.  
 
  
Hersftkampioen? 
EGS blijft mede de ranglijst aanvoeren. Stukkenjagers liep averij 
op maar Wolstad bleef eveneens ongeslagen. Door een beter 
bordgemiddelde dan EGS nam Wolstad de leiding. Op 13 
december wordt de derde ronde gespeeld. De Goirlese 
schaakclub kan dan herfst-kampioen worden. 
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Uitslagen: 
 
R. Spijkerman P. Meulmeester  0-1 
M. van Gestel J. Sips   1-0 
A. Backx P. Wenkinng    0-1 
H. Renders A. Sprinkhuizen   1-0 
P. Couwenberg J. Bakx   1/2 
L. Doomernik H. Goud   0-1 
L. Joosten P. Jansen    1-0 
J. Touw A. Aaldijk    1-0 
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Snelschaken 
 
 
 
 
Op dinsdag 13 januari werd de eerste ronde van het 
snelschaakkampioenschap van EGS gespeeld. Dit seizoen wordt 
bij iedere snelschaakronde een mystery guest uitgenodigd. Al 
weken lang gonsden geruchten wie er zou komen. Zo hing de 
naam van Erica Terpstra boven de stamtafel. Was het waar of 
was het fake? We zullen het nooit weten. Ook de organisatie 
rond de mystery guest  
moet een mysterie blijven. 
De naam van Harry Appels was niet gevallen. Toch was dit ex- 
EGS-lid de verrassing van de avond. De al twintig jaar in de 
Franse Dordogne woonachtige oud-Goirlenaar, vierde zijn 
triomfen bij EGS in de eerste helft van de jaren zeventig. 
 
De poule-indeling 
De twee poules waren ingedeeld naar volgorde van binnenkomst. 
De volgende drie rondes wordt geloot voor de indeling. 
 
De wedstrijd 
Veel schokkende feiten zijn er niet te melden. Favorieten als 
Langenberg , van Loy en Griethuijsen moesten verstek laten 
gaan.. 
In poule A kon Jaap Touw afstand nemen van Carol en Van 
Gestel. Hun achterstand bleef nog wel binnen de perken. De 
kampioen van vorig jaar Peter van Wijk, maakte zijn titel 
voorlopig niet waar. 
In Poule B bleef het veld gesloten. 
 
In de tweede ronde zal de jacht op Touw en Renders in volle 
hevigheid losbarsten. 
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Poule A   Poule B 
1. Jaap Touw  5 1. Henk Renders  5 
2. Mark van Gestel 3 2. Arnold Backx  4 
2. Dick Carol  3 3. Leo Joosten  3 
4. Ruud van Loon 2 3. Alex van Lanen  3 
4. Peter van Wijk 2 5. Harry Appels  2 
5. Louis Doomernik 0 5. Pieter Couwenberg 2 

5. Wil Spijkers  2 



 15

 
De binnencompetitie 
 
 
 
 
 
De ranglijst na 16 ronde. 
  

Nr 
 
Naam 

 
Punt

 
Gw 

 
RM 

 
VL 

 
GSP 

1 J.Touw 209 8 3 2 13 
2 H.V. Griethuijsen 193 9 0 1 10 
3 P.Couwenberg 191 10 1 3 14 
4 M v Gestel 149 6 4 3 13 
5 P.Van wijk 127 5 3 5 13 
6 A.Backx 107 3 3 6 12 
7 D.Carol 104 4 1 2 7 
8 W.Spijkers 103 4 4 6 14 
9 A. van Lanen 103 3 5 5 13 

10 L.Doomernik 95 4 0 6 10 
11 L.Joosten 82 3 3 5 11 
12 T.Pastor 76 3 3 8 14 
13 T.Krugers 49 2 1 11 14 
14 R. van Loon 21 8 2 0 1 
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EGS speelt gelijk tegen Stukkenjagers 
 
 
 
 
Aanval op koppositie afgeslagen 
Op zaterdag 10 januari speelde EGS in café Hof van Holland 
tegen Stukkenjagers uit Tilburg. Het achtste team van deze 
grootste schaakclub van Noord-Brabant stond op de derde plaats 
in de rangschikking en moest winnen om nog kansen op de titel 
te behouden. EGS had genoeg aan een gelijkspel. Als de 
beslissende wedstrijd tegen St- Oedenrode, later in het seizoen, 
niet verloren gaat, wordt EGS kampioen en promoveert naar de 
derde klas van de NBSB. 
 
De opstelling 
Erik Hamers stond voor een moeilijke keuze: vol op de aanval 
spelen of voorzichtig inzetten op een gelijkspel. T.o.v. de 
opstelling tegen Stukkenjagers waren er twee wijzigingen. Louis 
Doomernik en Ton Krugers werden vervangen door Jaap Touw 
en Arnold Backx. 
Erik speelde aan het eerste bord. Een tactische vondst omdat 
Dick Carol, twee uit twee in de buitencompetitie met wit aan het 
tweede bord speelde. Jaap touw belandde op het derde bord. Na 
overwinningen in de binnencompetitie, kort voor de jaarwisseling, 
op alle grote jongens een te overwegen experiment. Mark van 
Gestel met wit op het vierde bord zou ook een zeker punt moeten 
opleveren. Couwenberg en Renders met respectievelijk twee uit 
drie en drie uit drie moesten de balans in het voordeel van EGS 
doen laten omslaan. Arnold Backx en Leo Joosten vormden het 
betrouwbare sluitstuk van de ploeg.  
 
  



 17

Het ritme van de wedstrijd 
 
Joosten opent score opnieuw 
Lange tijd ging de strijd gelijk op. Leo Joosten kwam een pion 
achter te staan. Zijn tegenstander probeerde de partij te forceren 
maar Joosten bleef overeind en boekte de eerste overwinning 
van de middag. Leo bleek vooral mentaal erg sterk. Met drie uit 
vier is hij bezig aan een goede reeks in de buitencompetitie. 
Zijn smadelijke nederlaag in Veldhoven is hem inmiddels 
vergeven.  
 
Dick Carol, ongeslagen in de buitencompetitie, tekende een half 
uur later 2-0 aan. Dick heeft zich in korte tijd tot een dragende 
speler van het team ontpopt. Drie uit drie is een droomscore.  
 
Stukkenjagers langszij 
Captain Hamers op het eerste bord en Van Gestel verloren hun 
partij en een zinderende finale kon beginnen.  
Erik had het beste van het spel maar ging toch, waarschijnlijk 
door een gebrek aan wedstrijdritme, ten onder. Mark raakte al 
snel in een hopeloze stelling verzeild, knokte goed terug maar 
legde uiteindelijk het loodje. 
Psychologisch kwamen deze nederlagen hard aan. De 
voorsprong van twee punten was weer teniet gedaan. 
 
Touw rebelleert 
Touw, de revelatie van het voorseizoen, accepteerde een remise 
met een pion voorsprong. Een tactische fout zou achteraf blijken. 
Een team dat voor de titel gaat, kan zich niet tevreden stellen met 
een gelijk spel. Bij een stand van 2-2 kan met een stelling met 
winstkansen niet ingegaan worden op een salonremise. Wellicht 
had het zelfvertrouwen van Jaap een behoorlijke deuk gekregen 
door de nederlaag in de binnencompetitie tegen Pieter 
Couwenberg een paar dagen eerder.  
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Ook Arnold Backx deelde de punten. Zijn positie gaf weinig hoop 
op winst. De stand met nog twee partijen te gaan was 3-3. 
 
Spannend slot 
Pieter Couwenberg liet een remise lopen door een promotieveld 
van zijn tegenstander over het hoofd te zien. De oplopende 
spanning zal hem ongetwijfeld parten gespeeld hebben. Wat in 
de tweede ronde tegen D4 uit Oosterhout wel lukte, zat er dit 
keer niet in.  
Henk Renders tenslotte won zijn partij en trok de stand definitief 
gelijk: 4-4. Het imago van snelschaker pur sang is Henk dit 
seizoen in de buitencompetitie aan het verliezen. Tot nu toe 
bracht hij de meeste minuten achter het bord door. Het 
positionele voordeel kon na een vlakke partij pas in de finale 
verzilverd worden. 
 
EGS kwam op deze manier met de schrik vrij en besefte dat ook 
deze wedstrijd zonder puntenverlies afgesloten had kunnen 
worden. 
 
Erik Hamers Peter Buitenhuis  0 - 1 
Dick Carol Theo Mulder   1 - 0 
Jaap Touw Hans Spermon  1/2 
Mark van Gestel GJ. ten Hacken 0 - 1 
Pieter Couwenberg Marcel Rispens 0 - 1 
Henk Renders Guus van heck 1 - 0 
Arnold Backx Inge Gaasbeek  1/2 
Leo Joosten Laurent Robens  1 - 0 
 
Uitslag EGS Stukkenjagers 4 - 4 
 
Door een grote overwinning kwam St. Oedenrode niet alleen 
langszij maar sprokkelde 1,5 bordpunten meer bij elkaar dan 
EGS. De wedstrijd tegen St. Oedenrode moet de beslissing om 
de titel brengen. 
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EGS-Beker 
 
 
 
 
In de kwartfinales van de beker werd een zinderende partij 
gespeeld tussen Jan Langenberg en Jaap Touw. Vooral Jaap 
was zeer spectaculair bezig. Hij komt vrij snel gewonnen te 
staan, maar weet in de beslissende fase van gekkigheid niet 
waar hij met zijn dame heen moet. 
 
Jan Langenberg - Jaap Touw, Goirle, 4 november 1997 
1. e2 e4 e7 e5 2. f2 f4 e5xf4 3. Ng1 f3 Bf8 e7 4. Nb1 c3 Be7 
h4+ 5. Ke1 e2 d7 d5!? 6. Nc3xd5 Bc8 g4 7. d2 d4 Ng8 f6 8. 
Nd5xf6+ Qd8xf6  
Aldus is een stelling uit de Cunningham verdediging van het 
Koningsgambiet ontstaan. Wit moet oppassen voor stukoffers van de 
Zwarte zijde. De volgende zet is daarom niet defensief genoeg. 
9. Qd1 d3 Nb8 c6 10. c2 c3 0 0 0 

WyyyyyyyyX 
xAaGcAaAcx 
xbBbAaBbBx 
xAaDaAfAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAhHbEex 
xaAhLaJaAx 
xHhAaMaHhx 
xiAkAaKaIx 
ZwwwwwwwwY 
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Zwart is er helemaal klaar voor, terwijl de witte stukken bijna allemaal 
nog in de startblokken staan. Wit ontwikkelt daarom een stuk maar was 
 wijzer geweest als hij met zijn koning eieren voor zijn geld had 
gekozen en Kd2 had uitgevoerd. 
11. Bc1 d2 Rh8 e8 12. Ke2 d1 Nc6xd4! 
  
Zwart slaat een bres in de witte verdedingslinie. Wit kan alleen maar 
toekijjken. 
13. c3xd4 Rd8xd4 14. Qd3 c3 Re8 d8 15. Ra1 c1 
Beter, wat is beter, zou zijn geweest 15. Kc1. 
15. ... Rd4xd2+ 16. Qc3xd2 Bg4xf3+ 17. g2xf3 Rd8xd2+ 18. 
Kd1xd2 Qf6xb2+ 19. Rc1 c2 
De fatale fout waarna zwart genadeloos kan toeslaan. Uitstel van 
executie is bijvoorbeeld 19. Kd3. Nu kan de zwarte dame plunderend 
binnenvallen. 
19. ... Qb2 d4+ 20. Kd2 c1 Qd4 a1+ 21. Kc1 d2 Qa1 e1+ 22. 
Kd2 d3 

WyyyyyyyyX 
xAaGaAaAax 
xbBbAaBbBx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaHbAex 
xaAaMaHaAx 
xHaIaAaAhx 
xaAaAfKaIx 
ZwwwwwwwwY 

Hier kan zwart met 22. Dd1+ en vervolgens Dxf3 hardhandig een eind 
maken aan de aspiraties van wit. Dit blijft echter uit waaruit blijkt dat de 
gedachtenkronkels van mensen af en toe rare sprongen kunnen 
maken. Zwart poogt wit direct mat te zetten, dit lukt echter niet en kost 
zoveel tijd dat er niet veel overblijft dan herhaling van zetten. 
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22. ... Qe1 e3+ 23. Kd3 c4 a7 a6 24. Rc2 c3 Qe3 b6 25. Bf1 h3+ 
Kc8 b8 26. Rc3 b3 Qb6 c6+ 27. Kc4 d3 Qc6 d6+ 28. Kd3 c2 
Qd6 c5+ 29. Kc2 b1 Bh4 f6 30. Rh1 d1 Qc5 e5 31. Kb1 c2 Qe5 
c5+ 32. Kc2 b1 Qc5 e5 33. Kb1 c2 Qe5 c5+ 34. Kc2 b1 
Hier is de partij remise door herhaling van zetten. Zwart staat natuurlijk 
nog steeds gewonnen maar gokt nu op de rapidpartijen.  
 
Uitslag 1/2-1/2 
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Opgave 
 
 
 
 
De eerste opgave luidt: Zwart speelt en geeft mat in 2. 

WyyyyyyyyX 
xAaAaCaAax 
xaAaAaGaAx 
xAhAbAaAax 
xaAaAaMaAx 
xAaAbHhAax 
xaIaAeAaAx 
xAaAaAaCax 
xiAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
De tweede opgave is iets heftiger: Zwart speelt en geeft mat in 5. 

WyyyyyyyyX 
xCaAaAcAgx 
xbBbEaAbBx 
xAaAaAaAax 
xaAaFaAaAx 
xAaJaAaAax 
xhAhAaDlAx 
xKhAaIaAhx 
xiAaAaAaMx 
ZwwwwwwwwY 
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Agenda 
 
 
 
 
 24 februari geen schaken 
 3 maart binnencompetitie 
 10 maart snelschaak 
 17 maart binnencompetitie 
 24 maart thema-avond 
 31 maart binnencompetitie 
 7 april binnencompetitie 
 14 april snelschaak 
 21 april binnencompetitie 
 28 april binnencompetitie 
 5 mei vrij schaken 
 12 mei binnencompetitie 
 19 mei Einde 
 
 
Oplossing opgave 1: 1. ... Te5+ 2. fxe5 Tg5 mat 
Oplossing opgave 2: 1. ... Pe1+ 2. Kg1 Dh1+ 3. Kxh1 Tf1+ 4. Dg1 Lc6+ 5. Te4 Lxe4 
mat 
 


