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Jaargang 20 nummer 2 mei 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 ... 
 
 
 
 
Veel beterschap gewenst aan Wil Spijkers, Louis Doomernik en 
Henk Renders. 
 
Veel leesplezier. 
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EGS BLIJFT IN RACE 
 
 
 
 
NIPTE OVERWINNING 
 
De Eerste Goirlese Schaakclub toog op zaterdag 14 februari naar 
Vught op de gedeelde koppositie in de buitencompetitie te 
verdedigen tegen staartclub Vughtse Toren. 
Een grote overwinning om het bordgemiddelde op te vijzelen was 
het devies dat captain Erik Hamers zijn spelers meegaf. Het team 
was dan wel op een paar punten verzwakt maar de wedstrijd in 
Vught moest toch een walk-over zijn. 
Het scenario pakte echter anders uit. De ploeg uit Vught ging 
verbeten van start teneinde de schande van een slecht seizoen 
uit te wissen. al snel kraakten de eerste Goirlese stellingen. 
Erik Hamers nam wat druk weg door een snelle overwinning. 
Krugers, de enige Goirlenaar die na een uur een stelling met 
kansen en een pion voorsprong had, moest het onderspit delven: 
1-1.  
 
Zwaar weer 
Henk Renders stond inmiddels met zijn rug tegen de muur met 
een kwaliteit achterstand. Pieter Couwenberg had wel geen 
achterstand in stukken maar florissant was zijn stelling ook niet. 
aan het eerste bord hield Carol zijn partij in evenwicht. Er was 
zwaar weer op komst. 
 
Routine doorslaggevend 
Onder deze zware omstandigheden kwamen de routine van 
Louis Doomernik en Arnold Backx tot hun recht. Beiden 
wikkelden knap af naar remise. Couwenberg had nog wat goed 
te maken. In de vorige ronde van de buitencompetitie liet hij een 
zekere remise lopen waardoor EGS niet won maar slechts op 4-4 
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kwam. Dit keer ging Pieter tot op de bodem en haalde zijn remise 
wel binnen. 
  
Uit graf herrezen 
Henk Renders corrigeerde zijn matige positionele optreden met 
een fraaie combinatie die tot winst leidde: 2,5-3,5 in het voordeel 
van EGS. 
 
Matig optreden Joosten 
Leo Joosten had enkele uren een remise op het bord. De vorm 
van de dag was slechter dan de rest van het seizoen. Door dit 
verliespunt stond voor de zoveelste keer 3,5-3,5 op het 
scorebord met nog een partij te gaan. 
 
Matchwinner 
Dit keer was Dik Carol de schaker die de rol als mogelijk 
matchwinner toebedeeld kreeg. Onder zeer zware druk, verlies 
zouden de titelaspiraties in rook doen opgaan, bleek Dik overeind 
en bepaalde de eindstand op 3,5-4,5. 
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SNELSCHAKEN 
 
 
 
 
Op dinsdag 10 maart werd de tweede ronde van het Goirlese 
Snelschaakkampioenschap in café Hof van Holland afgewerkt. 
De leiders Touw en Renders werden in het klassement voorbij 
gestreefd door Carol. Backx verloor zijn derde positie terwijl 
Joosten zijn opwachting in de top van het klassement maakte. 
 
Stand eerste tien: 
  1. Dick Carol   10 
  2. Jaap Touw  9 
      2. Henk Renders  9 
  4. Leo Joosten  8 
  5. Peter van Wijk  7 
  6. P.Couwenberg  6,5 
  6. Ruud van Loon  6 
  6. Arnold Backx  6 
  9. H.v. Griethuijsen  5,5 
  10. Cees de Kok  5 
  10. Mark v. Gestel  5 
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EGS GRIJPT NAAST TITEL 
 
 
 
 
Op zaterdag 7 maart vond, terwijl donkere wolken over Goirle 
trokken, het treffen tussen de twee ongeslagen lijstaanvoerders  
EGS en St. Oedenrode  plaats. De winnaar van dit duel zou 
tevens kampioen zijn, daar de andere teams te veel achterstand 
opgelopen hebben om nog langszij te komen.. 
 
Make the difference 
EGS kon voor dit belangrijke duel de sterkste opstelling achter de 
borden brengen. Alleen Marc van Gestel ontbrak. Daar stond het 
optreden van Henk van Griethuijsen tegenover. Henk is al 
jarenlang één van de beste spelers van EGS en zou het verschil 
moeten maken kunnen maken in dit belangrijke treffen. 
 
Renders faalt 
Al vrij snel moest EGS haar eerste verliespunt noteren. Henk 
Renders, dit seizoen nog ongeslagen in de buitencompetitie, 
kwam niet sterk uit de opening en had veel zetten nodig om orde 
op zaken te stellen. Zijn tegenstander buitte dit tempoverlies 
knap uit: 0-1. 
 
Van Griethuysen maakt gelijk 
Henk van Griethuysen leek snel te gaan winnen maar kwam in 
een stelling terecht die op remise dreigde uit te lopen. Henk 
wikkelde echter bekwaam af naar winst. De 
kampioenspretendenten stonden weer gelijk. 
 
In rook op 
Erik Hamers en Jaap Touw raakten een kwaliteit achter en 
verloren hierna snel. EGS stond inmiddels met 1-3 achter. 
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Stuiptrekkingen 
Louis Doomernik, Arnold Backx, Dick Carol en Pieter 
Couwenberg moesten nog 3,5 punt uit 4 scoren om de titel 
alsnog veilig te stellen. Couwenberg had de slechtste stelling van 
het viertal. Toch wist hij, ondanks een lastige dubbelpion, met 
remise te ontsnappen. Was het een laatste stuiptrekking of zou 
EGS opnieuw het vege lijf redden? 
 
Louis Doomernik moest zich na een goede partij gewonnen 
geven. Arnold Backx kon zijn lichte overwicht niet verzilveren en 
verloor. Dat Dick Carol nog een winstpunt liet aantekenen was 
slechts interessant voor de statistiek: 2,5 - 5,5. 
 
Met de bakken water die die middag naar beneden stortten, 
werden de titelaspiraties van EGS eveneens weggespoeld.  
 
1. Van Griethuijsen Oskam 1 - 0 
2. Carol Van Lanen   1 - 0 
3. Hamers Verhagen  0 - 1 
4. Couwenberg V.d. Mortel  0,5-0,5 
5. Backx V.d. heijden   0 - 1 
6. Renders Snep   0 - 1 
7. Touw Siebeling   0 - 1 
8. Doomernik De Laat  0 - 1 
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SNELSCHAKEN 
 
 
 
 
SPANNING  LOOPT OP 
 
Welkome afwisseling 
Op dinsdag 10 maart werd de derde ronde om de Goirlese 
snelschaaktitel gespeeld. Na de teleurstellende nederlaag in de 
buitencompetitie drie dagen eerder was deze snelschaakavond 
een welkome afwisseling. 
 
Van Griethuijsen rukt op 
In poule A wist Henk van Griethuijsen al zijn partijen te winnen en 
kreeg daardoor in het algemeen klassement uitzicht op een 
podiumplaats. Henk Renders, medekandidaat voor de 
snelschaaktitel liep enige averij op maar werd uiteindelijk nog 
tweede in zijn poule van acht deelnemers.  
 
Van de Ende op oude nest 
De derde plaats werd gedeeld door Marc van Gestel, Piet van de 
Ende en de Armeen Agabek Enouryants. Oud-lid Piet van de 
Ende handhaafde zich knap nadat hij ruim twee jaar geleden 
stopte met de schaaksport. De jonge Armeen Enouryants is een 
grote belofte voor de toekomst. 
 
Carol bouwt leiderspositie uit 
  
In de tweede poule wonnen lijstaanvoerder Dick Carol en Pieter 
Couwenberg. Carol liep in het algemeen klassement een puntje 
verder uit en Couwenberg steeg van de zesde naar de vierde 
plaats ten koste van Joosten en Van Wijk. Touw werd derde in 
deze poule en bleef hierdoor in de race voor de titel. 
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Ontknoping in laatste ronde 
Op 14 april wordt de laatste ronde gespeeld. Renders en Touw 
kunnen dan een allerlaatste poging wagen om Carol van de troon 
te stoten. Zij, op hun beurt, zullen  op hun medailleposities 
belaagd worden door Couwenberg en Griethuijsen. Voor 
Joosten, Backx en Van Gestel is het gat te groot om nog te 
dichten.  
 
Snelschaken 
 
Poule A 
 
1.H. van Griethuijsen  7 
2.Henk Renders   5 
3.Marc van Gestel   4 
3.Agabek Enouryants  4 
3.Piet van de Ende   4 
6.Leo Joosten   3 
7.Erik Hamers   1 
8.Ton Pastor    0 
 
Poule B 
 
1.Dick  Carol    6 
1.Pieter Couwenberg  6 
3.Jaap Touw    5 
4.Arnold Backx   4 
5.Alex van Lanen   2,5 
5.Wil Spijkers   2,5 
7.Louis Doomernik   2 
8.Georghi Enouryants  0 
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Algemeen Klassement 
 
1.Dick Carol    16 
2.Henk Renders   14 
2.Jaap Touw    14 
4.Pieter Couwenberg  12,5 
5.Henk v. Griethuijsen  12 
6.Leo Joosten   11 
7.Arnold Backx   10 
8.Mark van Gestel   9 
9.Peter van Wijk   7 
10 Alex van Lanen   6,5 
10. Wil Spijkers   6,5 
12.Ruud van Loon   6 
13.Cees de Kok   5 
14.Erik Hamers   4 
14. Piet v.d. Ende   4 
14. Agabek Enouryants  4 
14. Louis Doomernik  4 
18.Erik Hamers   3 
19.Ton Pastor   1 
20.Georghi Enouryants  0 
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Plaatjes uit Monaco 
 
 
 
 
De legendarische Paul Morphy deed het al: het spelen van 
blindpartijen. In een blindpartij speelt de speler zonder bord; hij 
bedenkt al zijn zetten uit het hoofd. Soms zelfs op acht borden 
tegelijk. Voor de gewone sterveling lijkt zoiets onwaarschijnlijk, zo 
niet onmogelijk. 
  
Het blindschaken heeft iets weg van een circusattractie. De 
blindsimultaan heeft een magische aantrekkingskracht, vooral bij 
nietschakers. Zij kunnen niet begrijpen dat een speler alle 
stellingen uit zijn hoofd kan onthouden en dat hij toch de goede 
zetten kan bedenken. Op 25 januari 1947 ging de Argentijnse 
grootmeester Michael Najdorf in Sao Paulo zonder bord 45 
tegenstanders te lijf. De seance duurde maar liefst 23 uur en 25 
minuten, zo meldt de Braziliaanse meester Herman van 
Riemsdijk in New in Chessmagazine. Najdorf won 36 partijen, 
speelde een partij remise en verloor er drie. Deze fenomenale 
prestatie werd later officieus verbroken door de Hongaarse 
grootmeester Janos Flesch. Van hem wordt beweerd dat hij in 
1960 het wereldrecord op zijn naam bracht door het op te nemen 
tegen maar liefst 52 opponenten. Flesch won 31 partijen, moest 
18 maal remise toestaan en hij ging driemaal ten onder. In 
Nederland zijn we nauwelijks bekend met het fenomeen 
blindschaken. Alleen in Amsterdam zorgt het organisatiecomite 
van 'Het schaken op het Spui' dat er eenmaal per jaar na afloop 
van een snelschaaktoernooi in de open lucht een blindsimultaan 
georganiseerd wordt. Het winnende team mag het dan opnemen 
tegen een prominente grootmeester. In Monaco vindt al enige tijd 
het Melody Ambertoernooi plaats. Privesponsor van dit toernooi 
is Joop van Oosterom, ouddirecteur van Volmac. De formule is 
heel interessant. Er worden twaalf sterke spelers uitgenodigd die 
elkaar in twee partijen bestrijden.  
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Eenmaal in een rapidpartij, de andere keer in een blindpartij. 
Speciaal voor dit doeleinde is er een mooi computersysteem 
ontwikkeld. Beide spelers zitten schuin tegenover elkaar met 
ieder een computermonitor voor de neus. De zet die de speler wil 
doen, wordt op een leeg diagram met de muis ingebracht. 
Middels een piepje weet de tegenstander dat hij aan zet is. De 
prestaties van de grootmeesters zijn heel knap. De partijen die zij 
blind spelen, zijn van een hoog niveau. Desondanks glipt er af en 
toe een vreemde fout tussendoor. Zo liet Vanely zich tegen 
Kramnik, weliswaar in een verloren stelling, mat in een zetten.  
 
Zwart: Van Wely. 
Plaats: Monaco blind Datum: 1998 
 
1. Pf3 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 d5 4. d4 c5 5. cxd5 Pxd5 6. e4 cxd4 7. 
Dxd4 Pxc3 8. Dxc3 Pc6 9. a3 Ld7 10. Le2 Tc8 11. 0-0 Pa5 12. 
Dd3 La4 13. Dxd8+ Txd8 14. Le3 Pb3 15. Ld1 a6 16. Lxb3 Lxb3 
17. Tac1 Ld6 18. Lb6 Ta8 19. Pd4 La4 20. Tc4 Ld7 21. Td1 0-0 

WyyyyyyyyX 
xCaAaAcGax 
xaBaEaBbBx 
xBkAeBaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaIjHaAax 
xhAaAaAaAx 
xAhAaAhHhx 
xaAaIaAmAx 
ZwwwwwwwwY 

22. e5 Lb5 A) 22. ... Lxe5? 23. Pf3 Lb5 24. Pxe5 f6 25. a4 
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23. Pxb5 axb5 24. Te4 Le7 25. Td7 Tfc8 26. g3 Lf8 27. Txb7 Tc2 
28. b4 g5 29. Le3 h6 30. Txb5 Txa3 31. h4 Le7 32. Tb7 Kf8 33. 
b5 Taa2 34. b6 Lc5 35. Lxc5+ Txc5 36. hxg5 hxg5 37. Te3 g4 38. 
Te4 Tc1+ 39. Kg2 Taa1 40. Txg4 Tg1+ 41. Kf3 Ta3+ 42. Kf4 Tf1 
43. Tb8+ Ke7 44. Tgg8 Txf2+ 45. Kg4 Tb3 46. Tb7#  
 1-0 
 

Uit Trouw 23 maart 1998. 
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Thema-avond 
 
 
 
 
FRANSE verdedeging 
Met de breekzet f7-f6. 
 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. Pf3 Pc6 5. Ld3 cxd4 6. 0-0 f6 

WyyyyyyyyX 
xCaEfGeDcx 
xbBaAaAbBx 
xAaDaBbAax 
xaAaBhAaAx 
xAaAbAaAax 
xaAaKaJaAx 
xHhHaAhHhx 
xiJkLaImAx 
ZwwwwwwwwY 

7. De2 
A) 7. Lf4 g5 
B) 7. Lb5 Ld7 8. Lxc6 bxc6 9. Dxd4 c5 10. Df4 f5 
7. ... fxe5 8. Pxe5 Pxe5 9. Dxe5 Pf6 10. Lf4 
A) 10. Lb5+ 
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Keycode: C06 
 
  
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pd2 Pf6 4. e5 Pfd7 5. Ld3 c5 6. c3 Pc6 7. 
Pe2 Db6 8. Pf3 cxd4 9. cxd4 f6 

WyyyyyyyyX 
xCaEaGeAcx 
xbBaDaAbBx 
xAfDaBbAax 
xaAaBhAaAx 
xAaAhAaAax 
xaAaKaJaAx 
xHhAaJhHhx 
xiAkLmAaIx 
ZwwwwwwwwY 

10. exf6 
A) 10. Pf4 fxe5 11. Pxe6 
A.1) 11. dxe5 Lb4+ 12. Kf1 Pdxe5 
11. ... e4 12. Lf4 Pde5 
10. ... Pxf6 11. 0-0 Ld6 12. a3 
A) 12. Te1 
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Keycode: C02 
 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Pc6 5. Pf3 Ld7 6. Le2 f6 
  

WyyyyyyyyX 
xCaAfGeDcx 
xbBaEaAbBx 
xAaDaBbAax 
xaAbBhAaAx 
xAaAhAaAax 
xaAhAaJaAx 
xHhAaKhHhx 
xiJkLmAaIx 
ZwwwwwwwwY 

7. 0-0 
A) 7. exf6 Pxf6 
B) 7. Lf4 Db6 
C) 7. c4 cxd4 8. cxd5 exd5 9. exf6 Pxf6 10. Pxd4 Lc5 
7. ... cxd4 8. cxd4 fxe5 
  



  
Blaffen 
 
 
 
 
Blaffende honden bijten niet. Een bekend Nederlands gezegde, 
maar gaat het ook op voor de schaaksport? Het schaken kent 
zeker zijn blaffende honden, de pessimisten die in elke stelling 
duizendenéén problemen zien, en in een gewonnen stelling nog 
mompelend verklaren hoe zwaar ze het hebben. Binnen onze 
eigen vereniging zijn Jaap Touw en Leo Joosten de voornaamste 
exponenten van deze stroming.  
De vraag rijst dan of deze honden dan ook niet bijten. Een blik op 
de ranglijst leert dat Jaap Touw een topklassering bekleedt in de 
binnencompetitie, en Leo Joosten is bezig aan een imponerende 
serie in de externe competitie. Allerminst slechte resultaten. 
Waar is dan al die negativiteit achter het schaakbord aan te 
wijten: een pessimistische levensvisie, een chronisch gebrek aan 
zelfvertrouwen, of heeft de gestage afwisseling van zwarte en 
witte velden een tot nu toe onbekend psychologisch effect op 
hen? Vragen, waar wij eenvoudige huis-tuin-en-keuken-
psychologen geen antwoord op hebben. In ieder geval moet er 
iets aan de hand zijn, want in geen enkele andere sport blijft 
zoveel pessimisme over de eigen prestaties ongestraft. 
Misschien zijn deze schakers nog het beste te vergelijken met 
een straf verdedigende voetbalploeg die stiekem op de counter 
loert. Maar deze vergelijking doet de schakers te weinig eer aan. 
De oorzaak doet er eigenlijk ook niet toe, het is nu eenmaal een 
feit.  
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Wat valt eraan te doen? Ervoor zorgen dat de pessimisten in een 
slechte stelling verzeild raken, en zo alle reden hebben tot hun 
luidruchtige overpeinzingen. Een mogelijkheid, maar niet altijd 
even gemakkelijk te verwezenlijken. Het gewoon accepteren, ook 
een mogelijkheid, maar waar ging dit stukje dan helemaal over? 
Het is een feit dat snelschaken slechts gemompel van hele 
andere, tijdelijkere, aard veroorzaakt. Tijdstraf voor praten dus? 
Dat kan wel eens voetbalachtige samenscholingen voor de 
scheidsrechter/waarnemer opleveren. Een sensationeel gezicht, 
maar weinig bevorderlijk voor de rust in de speelzaal.  
Er dient zich dus geen simpele oplossing aan. Eigenlijk is dat ook 
logisch. Wat is het verschil tussen steunen en zuchten en andere 
rare tics achter het schaakbord? Denk maar aan onze ex-
voorzitter Ad van Diem, die achter de 64 velden soms 
transformeerde tot een menselijke epileermachine en dan een 
aanzienlijk deel van zijn baardharen verwijderde. Of EGS-coryfee 
Rick van Loy, die achter een gewonnen stelling achterover leunt 
tot in een bijna liggende pose. In feite allemaal hetzelfde: een 
uiting van de grote spanningen waaraan schakers blootgesteld 
worden. 
Toch maar geen vergaande maatregel dan, en maar accepteren 
dat dit stukje dan bar weinig heeft opgeleverd. Of toch. Een 
adviesje: pas op voor mompelende schakers, want in 
tegenstelling tot blaffende honden bijten zij wanneer ze kunnen. 
 

De Goolse schuiver 
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De regio competitie. 
 
 
 
 
Het begon allemaal in het begin van dit seizoen met de 
snelschaakavond. Heel Hof van Holland zat vol met schakers uit 
de regio. De competitie  geen zwarte maar een 
vriendschappelijke is inmiddels volop aan de gang en heeft als 
doel het schaken in de regio te bevorderen. Bovendien is het leuk 
om eens wat andere schakers te ontmoeten. Naast het feit dat de 
gezelligheid een grote rol speelt gaan we natuurlijk ook voor het 
resultaat. De eerste ronde tegen Chaan werd het remise. In de 
tweede ronde tegen Rijen won de E.G.S met 31/2  - 1/2. 
De derde ronden was op maandag 16 maart in Alphen. Rud, Dick 
Tom Krugers en ondergetekende waren van de partij.  Om 
Chaam (En passant) bij te blijven was het nodig om hier te 
winnen, en dat deden we. De uitslag werd 0-4 voor de E.G.S. 
 
Ton Krugers op bord 4 speelde de volgende partij: 
 
Wit: W.van Bilsen 
Zwart: T.Krugers 
ALPHEN Ronde: 3 
16-03-1998 
 
1. e4 e5 2. Lc4 Pc6 3. Pf3 Pf6 4. d3 Le7 5. c3 
A) 5. 0-0 0-0 6. c3 d6 Leid tot gelijk spel, maar nu heeft wit 
gerokeerd. en is beter ontwikkeld. 
 
5. ... 0-0 
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WyyyyyyyyX 
xCaEfGaAcx 
xbBbBeBbBx 
xAaDaAdAax 
xaAaAbAaAx 
xAaKaHaAax 
xaAhHaJaAx 
xHhAaAhHhx 
xiJkLmAaIx 
ZwwwwwwwwY 

6. Db3  
In mijn database vond ik de volgende alternatieven voor wit: 
A) 6. Pbd2 d6 7. Lb3 Pa5 8. Lc2 c5 9. d4 Pc6 10. d5 Pb8 
B) 6. b4! a6 7. Db3 d6 8. a4 Lg4 9. Pbd2 Dd7 10. 0-0 Tab8 11. 
a5 Tbd8 12. b5 axb5 13. Lxb5   werd remise.) 
6. Lg5 d6 7. b4 Lg4 8. Pbd2 Pd7 9. Le3 Kh8 10. h3 Lh5 11. Pf1 
Lxf3 12. Dxf3 Pb6 13. Lb3 f5 (Wit: Erikson Zwart:Hoiberg 
Copenhagen  1996 0-1) 14. Td1 
6... Pa5  Ton ruilt de loper die samen met de dame later een 
behoorlijk dreiging had kunnen vormen tegen  pion  f7.7.Da4 
Pxc4 8. Dxc4 d6 9. Db3 b6 10. c4 Lg4 11. Pg5 
Speel in opening niet twee maal met hetzelfde stuk is toch 
een bekende regel in de opening.. Waarschijnlijk is wit bang voor 
een dubbel pion. Beter lijkt mij om hier verder te ontwikkelen. Een 
mogelijkheid is: 
A) 11. Pbd2 met als eventueel vervolg: 11. ... Pd7 12. Dc2 f5 Met 
kansen voor beide partijen. 
11. ... h6 12. Pf3 
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A) 12. h3 Lh5 13. g4 hxg5 14. gxh5 Pxh5 
12. ... Pd7 (Tom heeft heel goed gezien dat c5 een prachtig veld 
is voor het paard  
13. Le3 Lxf3 14. gxf3 Lg5 15. Pc3 Lxe3 16. fxe3 Dh4+  
Nu is wit de lange rokade kwijt Maar kan hij gebruik maken van 
de open g-lijn? 17. Ke2 Pc5  
Hier staat het paard prachtig.! 
18. Dd1 c6 Verhindert pd5. 
19. Dg1 Pe6  
Tom speelt het paard door naar e6 waar het  een prachtige 
verdeding  kan voeren en eventueel een aanval op de 
koningsvleugel kan ondersteunen. 
20. Tf1 Dh5 21. h4 f5.22. Tf2!? 
Zwart dreigt hier de f-lijn te openen. beter voor wit is: 
A) 22. exf5 Dxf5 23. Dg4 Df7 24. e4 
A.1) 24. Thg1 De7 25. Dg6 (Wit komt te laat met een tegen 
aanval op g6. We zien hier ook de kracht van het paard. 
A.1.a) 25. Tg3 Tf6 26. Tfg1 Taf8 27. De4 d5. 
 
22... f4 23. Kd2 Tf7  24. Pe2  Taf8  25.Dg2? fe3+. 26.Ke3 Pf4 
27.Dg3  Pd3!!  
28. Kd3 Txf3 
Wit geeft het op! 
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De uitslagen van de regionale competitie 
na 3 speelronden 
 
1. EGS - EN PASSANT 2-2 
CaÏsssa - S.C. Alphen  3-1 
2. EGS - CaÏsssa  3 1/2-1/2 
S.C. Alphen - EN PASSANT 4-0 
3. CaÏssa - EN PASSANT 2-2 
S.C. Alphen - E.G.S  0-4 
 
Klassement  Bordpunten Wed.punten 
1. EGS   9,5  5 
2. EN PASSANT 8  4 
3. CaÏsssa  5,5  3 
4. S.C. Alphen  1  0 
 

Pieter Couwenberg 
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Het spel van de gemiste kansen 
 
 
 
 
Mark van Bijsterveld - Arnold Backx 1/2-1/2 
of het spel van de gemiste kansen 
Op 28 maart speelden wij onze laatste wedstrijd in het seizoen 
1997/98 in de externe competitie tegen Rochade. Mijn spel tegen 
de Rochade speler mag terecht betiteld worden als een spel van 
gemiste kansen, want beiden hadden wij gemakkelijk winst 
kunnen behalen. Dank zij enkele flaters, is de uitslag remise 
mijns inziens terecht. 
1) e4, e6 
2) b3, Ik hoopte op een Franse partij, maar Mark week 
onmiddellijk van de gebaande wegen af. Na 10 minuten 
nadenken koos ik voor 2. ... d5. 
3) e5, c5 
4) La3,  Pc6 
5) Pf3, Db6 
6) Pc3, Da5. Deze dameuitval is echter tempoverlies. Beter 
zou de ontwikkeling van het koningspaard Ph6 zijn om de 
rochade voor te bereiden.  
7) Dc1, Ld7  
8) Lb2, a6 
9) a3, Dc7 
10) Pe2, Le7 doorschuiven van de d pion d5-d4 was 
waarschijnlijk beter. 
11) d4, cxd4  
12) Pexd4, f6  Hier was ik te begerig om een kunstje met f6 uit 
te halen; ik had beter de witte e pion kunnen pakken ... Pe5, 13 
Pe5, Dd5 14 Pe2 
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13) De3, Pd4 
14) Ld4, Dc6 
15) exf6, Pf6  Met 15 c4 zou wit mij in grote problemen hebben 
gebracht. 
16) Pe5, Dd6 Ik vreesde tempoverlies als ik de c pion zou 
pakken ... Dc2. Het valletje 17 Ld3, Db3, 18 Lh7 zag ik wel, dus 
de Dame zou terug naar c7 moeten. 
17) Ld3, 0-0  
18) Lc5, Dc5 Wit offert een loper. Hij zou mijn stelling meer 
onder druk hebben gezet als hij eerst 18 b4 had gespeeld. 
19) Dh3, Pd4 (een gemiste kans om het uit te maken was 19. 
... Dc3, 20 Ke2, De5) 
20) Ld4, Df2 (20 0-0 zou  voor wit beter zijn) 
21) Kd1, Dd4 
22) Ld3, De5 hier leed ik aan verstandsverbijstering; op z’n 
minst had ik Ta1 moeten pakken, waarna Pe5 als een rijpe vrucht 
viel, eventueel na schaak geven met Le7-g5 
23) Dh7, Kf7 Nu mompelde mijn tegenspeler remise wegens 
want je staat eeuwig schaak, waarop we handen schudden, het 
bord en de stukken oppakten, voor in het café een pils en een 
sigaar pakten, en gingen analyseren:   
24) Lg6, Kf6 
25) Th1. Kg5 
26) Dh5 mat. 
Conclusie : als ik zo blijf blunderen, help ik de EGS nooit in de 
derde klasse. 
 

Arnold Backx. 
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Eerste Goirlese Schaakclub Nieuws 
 
 
 
 
EGS sluit het seizoen met een nederlaag af. 
Op zaterdag 28 maart ontving EGS in de competitie van de 
Noord-Brabantse Schaakbond de schaakclub Rochade uit 
Tilburg.  Helaas kon EGS geen volledig team opstellen, daar 
enkele spelers door allerlei omstandigheden verhinderd waren. 
Daardoor moest begonnen worden met een achterstand 0-1.  
Na ongeveer 1 uur maakte Dick Carol de achterstand ongedaan 
door een snelle overwinning 1-1.  Arnold Backx kreeg met zwart 
een ongewone reactie op zijn Franse opening. In een gelijk 
opgaande strijd dacht hij na 21 zetten beslissend voordeel te 
krijgen. Zijn tegenstander pareerde de aanval echter met eeuwig 
schaak, zodat de stand in evenwicht bleef 1,5-1,5. 
De nestor van EGS, Louis Doomernik, liet zijn witte paarden met 
jeugdig elan over het bord springen tot wanhoop van zijn jonge 
tegenspeler: 2,5-1,5 
 
De pechvogel van de middag was Jaap Touw. In een 
damepionspel bracht hij zijn tegenstander in een wurgstelling. 
Helaas was na 37 zetten de twee uur de bedenktijd verstreken; 
de vlag van Jaap viel, wat de stand op 2,5-2,5 bracht. 
 
Erik Hamers bracht zijn geliefde Siciliaanse spel op het bord en 
kon in zijn aanvalsstelling enkele sterke dreigingen inbouwen. 
Winst lag binnen handbereik, tot zijn tegenstander een toren van 
Erik kon buit maken 2,5-3,5. 
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Ook Ton Krugers kreeg met zwart het Siciliaans op zijn bord. Een 
agressief spelende jonge tegenstander zadelde Ton op met een 
akelige dubbelpion, waardoor de zwarte stelling voortdurend 
onder druk bleef staan. Het pionnneneindspel dat uiteindelijk 
ontstond, was voor de speler van de EGS-er onhoudbaar: 2,5-
4,5. 
 
Hoewel de wedstrijd tegen Rochade al verloren was, bleef de 
EGS-voorzitter Pieter Couwenberg tot op de bodem van zijn  
krachten gaan. Met een materiaalkwaliteit minder verdedigde 
Pieter zich tot het uiterste en kon uiteindelijk een remise op zijn 
naam schrijven: 3-5. 
 
E. Hamers  R.Schellekens   0-1 
D.Carol  F.Busteus  1-0 
J.Touw  J. v. Cijs  0-1 
P. Couwenberg F. v. Eijk  rem. 
A. Backx  M. Bijsterveld rem 
L. Doomernik R. Zegveld  1-0 
Krugers  J. Wesseling  0-1 
L. Joosten  P.Slugter  0-1 
 
Voor EGS is de competitie van de Noord-Brabantse Schaakbond 
in het seizoen 1997/98 nu voorbij. De eerste vier wedstrijden 
werd de volle winst binnengehaald; daarna volgden een remise 
en twee nederlagen. Het kampioenschap bleek niet bereikbaar; 
een derde plaats in de poule was uiteindelijk de beloning van een 
hard en sportief gevecht op de 64 velden van het schaakbord. 
Eerste Goirlese Schaakclub wenst de kampioen Schaakclub St 
Oedenrode van harte geluk met de eerste plaats en veel succes 
volgend jaar in de derde klasse. Volgend seizoen doet EGS een 
nieuwe poging om te promoveren. 
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Revitalisering 
 
 
 
 
Toen ruim een jaar geleden EGS een bijna slapend bestaan leek te 
hebben, heeft een kleine commissie voorstellen gedaan om EGS te 
revitaliseren. De voornaamste doelstelling was om het schaken bij de 
Eerste Goirlese Schaakclub zo aantrekkelijk te maken, dat veel 
huisschakers zich als lid zouden aanmelden. De aanbevelingen van de 
commissie zijn met enige wijzigingen door bestuur en algemene 
ledenvergadering overgenomen en goeddeels in praktijk gebracht. 
Alleen heeft het initiatief ontbroken om een jaarlijks toernooi op te 
zetten. 
 
In de periode tussen april 97 en maart 98 hebben wij in Goirles Belang 
20x een stuk geplaatst over onze club, steeds na elke wedstrijd in de 
externe competitie, en tussendoor om wat over EGS en het schaken te 
schrijven. Daarnaast heeft een der schrijvers in Columnade van het GB 
tweemaal een beschouwing gewijd aan het schaken. Ook is in de 
Hilverbode aandacht gevraagd voor het schaken in Goirle, in het 
bijzonder voor het Schaakcafé op 30 december. Deze vorm van 
publiciteit is gratis. 
 
Ook op blz. 629 van de teletekst van de Kabelkrant Goirle verschijnt 
bijna wekelijks een bericht over EGS; kosten f 10,- per maand. Bij 
bijzondere evenementen Schaakcafé, simultaanschaak, 
kampioenschap, promotie o.d. besteedt Kabelkrant en LOG  aandacht 
aan EGS. 
 
Wanneer we terug kijken op het voorbije jaar, is naar wij hopen de 
aandacht voor het schaken in Goirle nadrukkelijk bij de Goirlese 
bevolking in beeld gekomen. Resultaat in de vorm van een (grote) 
ledenaanwas heeft dit nog niet gehad. Wellicht helpen zonnige 
zomermaanden ieder van ons om het juiste middel voor dit laatste doel 
te vinden, zodat na de algemene ledenvergadering een gerevitaliseerd 
EGS nieuwe leden kan inschrijven. 
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WyyyyyyyyX 
xCaAaGaAax 
xaBaAaAbAx 
xBkBaAaAax 
xaEaAaAaIx 
xAaAjAaAax 
xaAaBaAaAx 
xAmBlBaAax 
xaAaAaAcAx 
VuuuuuuuuU 

 
Het probleem is ontworpen door Mathijs Meuwissen. 
Wit geeft mat in drie zetten. 
 

Arnold backx 
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Agenda 
 
 
 
 
 5 mei vrij schaken 
 12 mei binnencompetitie 
 19 mei Einde 


