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De Schaakmeester                        r  
 
 
 
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 ... 
 
 
 
 
De feestdagen zijn weer volop in beeld en daar hoort ook een 
gezellig potje schaak bij. Laten we hopen dat de ‘oudleden’-
middag dit jaar net zo gezellig is als die van vorig jaar. 
In de interne competitie gaat het Henk van Griethuijsen en Dick 
Carol voor de wind. Met een flinke voorsprong op de rest zullen 
zij waarschijnlijk gaan uitmaken wie aan het eind van dit seizoen 
met de champagne mag rondgaan. 
In de externe competitie gaat het EGS ook voor de wind. Zie 
hiervoor de verslagen. EGS gaat in ieder geval als winterkoning 
de jaarwisseling door. 
Ook Sinterklaas is op bezoek geweest. De goedheiligman ging er 
echter snel vandoor toen bleek dat z’n spaans niet zo best was. 
Toch was iedereen zo sportief om hem uit te laten met het 
bekende: ‘Dag Sinterklaasje, da-ag da-ag...’. 
 
De redactie wenst alle schakers een goed schaakjaar toe maar 
bovenal een gezond en gelukkig 1999. 
 
Openstaande vacature: Competitie-leider 
De afgelopen drie jaar ben ik als competitie-leider binnen de EGS 
actief geweest. Ik ben namelijk van mening, dat ieder lid van 
welke vereniging ook van tijd tot tijd naar vermogen een bijdrage 
moet leveren aan de organisatie van de club. Voorlopig vind ik 
het nu wel mooi geweest. Daarom heb ik aangekondigd, dat ik er 
met ingang van het seizoen 98-99 mee stop. Competitieleider zijn 
is een taak, die niet overdreven veel tijd kost en in het algemeen 
zijn de leden van de EGS heel redelijke lieden, zodat er meestal 
ook geen grote problemen op te lossen zijn. Overweeg dus eens 
bij jezelf of dit niet een goede mogelijkheid is iets voor de club te 
doen. 

Henk van Griethuijsen 
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Het gelijk van de voorzitter 
 
 
 
 
Wellicht is het op het eerste gezicht vreemd een vergelijking te 
maken tussen Pieter Couwenberg en Pierre, baron de Coubertin 
(de stimulator van de moderne olympische spelen). 
 
Voor een buitenstaander verander je Pierre in Pieter en daar 
houdt het mee op. Maar voor de meer ingewijde gaat de 
vergelijking verder. De slogan van de Coubertin was: 
“Deelnemen is belangrijker dan winnen”. En deze slagzin heeft 
Pieter ook in zijn gedachtengoed. 
Toen in september 1997, mede door de terugval van het ledental, 
er een soort apathie door de club zweefde, was zijn aanpak een 
voorbeeld voor allen: “Ik wil nu weten wie er aan de 
buitencompetitie meedoet en anders trekken we ons terug”. 
Schoorvoetend kwamen er namen op papier. 
 
Na een aantal gewonnen wedstrijden sloeg het enthousiasme 
toe. Dat de promotie nipt werd gemist was eigenlijk bijkomstig 
(deelnemen is belangrijker dan winnen). Dit seizoen heeft 
wedstrijdleider Henk Renders nauwelijks problemen om een 
achttal op de been te brengen. De voorzitter had dus gelijk. Door 
drammerig, in het openbaar, zijn misnoegen te uiten over het 
gemak waarmee de leden hun betrokkenheid beleefden sprong 
er een vonkje over. 
 
Daarnaast entameerden Pieter en Arnold de regio-competitie 
onder hetzelfde motto als boven. 
 
  



 
In Pieters brein komen steeds nieuwe ideeën tot ontwikkeling 
waardoor het voortbestaan van onze vereniging positief wordt 
beïnvloed. Leden en oud-leden mogen zich hierdoor laten 
inspireren. 
Waar hijzelf bescheiden en onopvallend door het “schaakleven” 
gaat moet iedereen doordrongen zijn van het fenomeen van onze 
voorzitter, die samen met Arnold en Ton Pastor het fundament 
vormt van de EGS. Waarvan akte. 
 

T.K. 
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EGS BLIJFT LEIDER 
 
 
 
 
Op zaterdag 7 november moest EGS de eerste plaats op de 
ranglijst verdedigen tegen Wolstad V uit Tilburg in een 
thuiswedstrijd. De Wolstedelingen brengen het jongste team in 
de Noordbrabantse competitie achter het bord. 
Daar de grensgeschillen over het gebied rond de A58 vorige 
week opgelost werden, verliep deze derby op een sportieve 
wijze. 
 
Aangepaste opstelling 
De formatie van EGS was op twee plaatsen gewijzigd t.o.v. de 
eerste wedstrijd. Opvallend was de hoge plaats die Touw door 
zijn coach gegund werd. Deze speler heeft zich binnen twee jaar 
tijd vanuit de krochten van de Drentse onderbond een plaats in 
het Brabantse schaakcircuit weten de verwerven. Ook Arnold 
Backx, vorig seizoen een vaste waarde nam zijn positie achter de 
spits weer in. 
 
Concept 
Een lijstaanvoerder kan zo vroeg in het seizoen niet op safe gaan 
spelen. Uitbouwen van de koppositie was daarom het devies. De 
remisespelers van Vianen, Krugers en Jansen, hoe knap deze 
ook bevochten waren, belanden op de bank. Indien de koppositie 
van EGS ver genoeg uitgebouwd is, krijgen zij weer een kans. 
Joosten en Van Gestel worden ook in reserve gehouden voor de 
tweede helft van de competitie als de vermoeidheid bij de 
basisspelers toeslaat.  
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De aanval bleef t.o.v. Vianen ongewijzigd met Langenberg en 
Carol. Alleen was het nu Langenberg die in de punt van de 
aanval opereerde. 
 
  
Het middenveld was opnieuw het domein waar de experimenten 
plaats hadden. Backx als aanvallende middenvelder kan 
overigens niet als experiment betiteld worden. Vorig seizoen was 
dit de vaste stek van Arnold. Touw op 4 is echter een risico dat 
door menig teamleider niet aangedurfd zal worden. Aanvankelijk 
werd nog met de gedachte gespeeld Touw op drie te posteren 
en, indien het wedstrijdverloop dit toeliet, als derde spits te laten 
inschuiven. Paul v.d. Berg, de speler die een snelle beslissing 
kan forceren werd gehandhaafd. Renders werd achter dit duo 
opgesteld om fouten te corrigeren. 
 
In de defensie was voor de routine van Doomernik gekozen. Een 
regelrechte verrassing was de liberopositie van Pieter 
Couwenberg. Bij een voorsprong kon deze van origine 
middenvelder, opschuiven om met Renders het spel te 
regisseren. 
 
Snelle voorsprong 
De jonge ploeg uit Tilburg ging enthousiast van start. Deze 
voortvarendheid leidde tot enkele snelle beslissingen. Op het 
tweede bord strafte Carol het verkeerd hanteren van een variant 
van de Siciliaanse opening door zijn opponent al op de tiende zet 
af met materiaalwinst. Binnen twee uur kwam EGS daardoor op 
voorsprong. 
Louis Doomernik nam na de snel gespeelde opening van zijn 
tegenstander het heft in handen en won zonder een moment in 
gevaar te komen: 2 - 0. 
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Puntenverzamelaars falen 
Arnold Backx, voor het eerst in de basis dit seizoen, kwam op het 
derde bord met zwart geen moment echt in de wedstrijd. Wolstad 
kon het eerste punt laten aantekenen: 2 - 1. Een tegenvaller voor 
de ploeg uit Goirle die uit was op royale overwinning.  
 
Onder controle 
  
Paul v.d. Berg stond inmiddels twee pionnen achter tegen Willem 
v.d. Brink, één van de grootste talenten uit de regio. De EGS-ers 
die nog achter de borden zaten, hielden het hoofd echter koel. 
Couwenberg speelde soeverein en zocht naar varianten om zijn 
partij zo fraai mogelijk af te ronden. Touw had inmiddels een 
paard voorsprong genomen. De virtuele stand was daarmee 4-2. 
Langenberg en Renders moesten in staat geacht worden het 
resterende halfje binnen te halen. 
 
Vroege beslissing 
Couwenberg wist zijn partij daadwerkelijk te winnen en de 
beslissing leek gevallen te zijn: 3 - 1.  
 
Paul v.d. Berg verrast 
De verloren stelling van Paul v.d. Berg zag er van zet tot zet 
minder dramatisch uit. Met het ruilen van de dames had V.d. 
Brink enkele kansen de partij te winnen en de spanning weer 
terug in de wedstrijd te brengen. P.v.d. Berg ontsnapte op 
knappe wijze aan zijn onderging en sleepte een remise uit de 
wacht: 3,5 - 1,5. 
 
Touw beslist match 
De angst van het publiek dat Jaap Touw ondanks zijn materiële 
voorsprong door tijdnood zou gaan verliezen bleef ongegrond. 
Jaap won en de druk was van de ketel: 4,5 - 2,5.  Met zijn 
overwinning op het vierde bord toonde Touw aan dat zijn tweede 
plaats in de binnencompetitie in het afgelopen seizoen geen 
toevalstreffer is geweest. 
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Bordgemiddelde 
Nu de winst binnen was ging Henk Renders vanuit een veilige 
remisestelling op jacht naar het volle punt teneinde het 
bordgemiddelde op te schroeven.  De aanval was te nonchalant 
opgezet en de score kreeg een draaglijker aanzien voor Wolstad: 
4,5 - 3,5. 
 
Langenberg ontsnapt 
Op het eerste bord was Jan Langenberg inmiddels op 
achterstand gekomen. Een onverwachte ontwikkeling voor EGS. 
Door een zorgvuldige afwikkeling ontsnapte hij met remise. De 
eindstand werd hierdoor 5-3. 
 
Ongeslagen 
Ondanksde wat mager uitgevallen overwinning blijft EGS als 
enige zonder puntverlies leiden in de vierde klasse. OSV uit Oss 
is de volgende hindernis. 
 
UITSLAGEN 
 
1. Langenberg Mutsaers  1/2-1/2 
2. Carol Werkhoven   1 - 0 
3. Backx Teitler    0 - 1 
4. Touw V.d. Put   1 - 0 
5. V.d. Berg V.d. Brink  1/2-1/2  
6. Renders Elzerman  0 - 1 
7. Doomernik De Rooy  1 - 0 
8. Couwenberg Kain   1 - 0 
 
EGS Wolstad V 5 - 3 
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Opgave 
 
 
 
 
1. Wit speelt en geeft mat in 4 zetten. 

WyyyyyyyyX 
xAgCeAaFcx 
xbAbAaAbBx 
xHbLbAaAax 
xaHdAbAaAx 
xAjAaHaAax 
xaAaAaJaAx 
xAaHaAhHhx 
xiAaAaImAx 
ZwwwwwwwwY 
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2. Wit speelt en geeft mat in 5 zetten. 

WyyyyyyyyX 
xAaCcAeGax 
xaFaAaAbAx 
xBbAaHbAax 
xaAbBdHaLx 
xHaAaAaAjx 
xaAaAaIaAx 
xAhAkAaHhx 
xaAaAiAaMx 
ZwwwwwwwwY 

 
Oplossingen: zie bladzijde met de agenda. 
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Wisselende resultaten EGS jeugd bij TDK 
 
 
 
 
De jeugdafdeling van EGS heeft 22 november met een delegatie 
van zes personen deelgenomen aan de Tilburgse Districts 
Kampioenschappen. Deze wedstrijd is een voorronde voor de 
Brabantse kampioenschappen eind december in Kaatsheuvel. 
De resultaten van de Goirlenaren waren erg wisselend. 
Van de zes spelers van EGS maakten er drie hun debuut: Geert 
Robben (categorie onder de 12 jaar), Johan Zijlstra (tot en met 
14) en Jeroen van de Lindeloof (tot en met 16). Geert speelt pas 
enkele weken bij onze club maar liet zien over talent te 
beschikken. In de jongste categorie behaalde hij net geen 50% 
score. Met drie overwinningen, twee remises en vier nederlagen 
kwam hij uit op 4 uit 9; goed voor de vijftiende plaats in het veld 
van 23 deelnemers. Johan had het wat moeilijker. In een groep 
van negen won hij slechts één keer en werd daarmee 
voorlaatste. 
In de groep tot en met 16 had EGS drie ijzers in het vuur: naast 
Jeroen deden hier ook nog Pascal Janssen en Mathijs 
Meeuwissen mee. Mathijs en Pascal stelden teleur en werden 
respectievelijk zevende en zesde. Mathijs, die zich vorig seizoen 
nog plaatste voor de Brabantse kampioenschappen, werd nu 
voorlaatste. Wel ontwikkelde hij een nieuwe opening, het 
‘Meeuwestaans’ (1.a3), en won hij daar zelfs een partij mee. 
Mathijs wacht nu met smart op het moment dat Kasparov zijn 
opening gaat spelen. Pascal viel vooral op door het snelle tempo 
waarin hij zijn partijen speelde. Zijn laatste partij, de 
beslissingsmatch om de vijfde plaats, duurde amper vijf minuten. 
Jeroen deed het beduidend beter. Hij werd gedeeld eerste in zijn 
poule en plaatste zich daarmee voor de kruisfinales. Daarin was 
hij minder gelukkig en hij werd uiteindelijk zelfs nog vierde, 
waardoor hij net naast de prijzen greep. 
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In de categorie tot en met twintig behaalde EGS wel een prijs. 
Alex van Lanen werd derde en plaatste zich voor het Brabantse 
toernooi met 2½ uit 4. Al met al wisselende prestaties in het in 
Goirle gehouden toernooi, met twee veelbelovende debutanten. 
 

Alex van Lanen 
  
 



 
Een gevaarlijk pionnetje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 7 november speelden we de externe wedstrijd tegen 
Wolstad V. Ik moest het opnemen tegen Ad Mutsaers. Een 
geduchte tegenstander en tevens leider van het jeugdteam van 
Wolstad. 
 
Ad Mutsaers - Jan Langenberg 
Goirle, 7 november 1998 
  
 1. e2 e4  c7 c5 
 2. Pg1 f3 d7 d6 
 3. d2 d4  c5xd4 
 4. Pf3xd4 Pg8 f6 
 5. f2 f3  
Wit speelt hier 9 van de 10 keer Pc3 om pion e4 te dekken. Wat de 
tegenstander met deze zet van plan was werd me hier al duidelijk. 
 5. ...  e7 e6 
 6. c2 c4 
De Maroczy-bind. Een verschrikkelijke wurgstelling waar ik me nog niet 
genoeg in heb verdiept. Het witte spel is erop gebaseerd om achter de 
linies op z’n gemak de stukken in stelling te brengen, terwijl zwart hier 
weinig tegen in kan brengen. 
 6. ...  Pb8 c6 
 7. Pb1 c3 Lf8 e7 
 8. Lc1 e3 0 0 
 9. Lf1 e2 
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WyyyyyyyyX 
xCaEfAcGax 
xbBaAeBbBx 
xAaDbBdAax 
xaAaAaAaAx 
xAaHjHaAax 
xaAjAkHaAx 
xHhAaKaHhx 
xiAaLmAaIx 
ZwwwwwwwwY 

Zwart moet nu verder. Maar hoe? Vaak wordt het paard op f6 
omgespeeld, omdat het op f6 niet veel uitvreet. De standaard manier is 
om het via d7 naar een actiever veld te verplaatsen. Een alternatief is 
9. ... e5 gevolgd door Le6, maar als je dat wilt spelen kun je dat net zo 
goed op de 5e zet doen. 
 9. ...  Pf6 d7 
 10. 0 0  Pd7 e5 
 11. f3 f4  Pc6xd4 
 12. Le3xd4 
Wit had hier beter met de dame kunnen nemen. De loper stond op e3 
al goed geposteerd, terwijl de dame op d2 of d3 staat ondersteund met 
een toren op d1. 
 12. ... Pe5 c6 
Na Pg6 behoudt zwart goede mogelijkheden om tot ontwikkeling van 
Lc8 te komen, bv. via d7 naar c6. 
 13. Ld4 e3 b7 b6 
 14. Dd1 d2 Lc8 b7 
14. ... La6 lost voor zwart een groot probleem op, nl. de komst van Pc3-
b5. Tevens drukt La6 op c4 en wordt de pion op b6 niet verzwakt. 
 15. Ta1 d1 a7 a6? 
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Deze zet is voorbarig en bovendien niet goed. De zet verhindert 16. 
Pb5, deze hoeft echter niet gevreesd te worden. Met Dd7 en eventueel 
Tfd8 is er voldoende tegendruk om een aanval af te wimpelen. 
 16. f4 f5? 
Niet dat deze zet slecht is, maar het kan veel beter: 16. Pa4! b5 17 cb5: 
ab5: 18. Lb5: en wit heeft een gezonde pion meer. 
 16. ...  Pc6 e5 
 17. b2 b3  Dd8 c7 
 18. Dd2 d4 Pe5 d7 
Een simpele actieve voortzetting is 18. ... De5. 
 19. e4 e5  Pd7xe5 
 20. Dd4xb6 Dc7 c6 
Dit lijkt een leuke onverwachte zet, maar goed is ie in ieder geval niet. 
Het geeft wit de kans om Lf4 te spelen met druk op d6 en e5 en de 
dreiging van een dubbelpion. Beter was 20. ... Db6: 21 Lb6: en dan bv. 
21. ... Tac8. 
 21. Db6xc6 Lb7xc6 
 22. Le3 f4  Tf8 d8 
 23. f5xe6 
Zeer sterk is 23 c5! Hiermee verhoogt wit de druk op d6 en dwingt 
zwart tot passief spel. 
 23. ...  f7xe6 
 24. Lf4xe5 d6xe5 
 25. Le2 g4 Le7 c5+ 
 26. Kg1 h1 Td8xd1? 
Op de een of andere manier zag ik compleet over het hoofd dat 
Le6: met schaak was. Dit kost dus gewoon een pion. Aan de andere 
kant was het maar een dubbelpion. Een simpel 26. ... Te8 dekt 
voldoende, terwijl het loperpaar de vijandelijke toren buiten de zwarte 
stelling houdt. 
 27. Lg4xe6 +Kg8 h8 
 28. Tf1xd1 Lc5 d4 
 29. Le6 d5 Ld4xc3 
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Een alternatief is 29. ... Ld5: 30. Pd5: Tf8 met actief spel voor zwart. Ik 
wist echter niet of dit voldoende zou zijn en ging daarom voor de 
remise variant met lopers van ongelijke kleur. 
 30. Ld5xc6 Ta8 f8 
 31. g2 g4  g7 g5 
 32. Kh1 g2 Lc3 d4 
 33. Td1 f1  Tf8xf1 
33. ... Tf4 is zeer sterk. Indien wit neemt is zwart van zijn dubbelpion af 
en indien wit wijkt komt zwart met de toren binnen op f2. 
 34. Kg2xf1 Kh8 g7 
 35. Kf1 e2 Kg7 f6 
Hier is 35. ... a5 vereist aangezien dit de opmars van de witte pionnen 
enigszins vertraagt. Nu komt wit makkelijk vooruit. 
 36. b3 b4  Ld4 c3 
 37. b4 b5  a6xb5 
 38. c4xb5  Lc3 d4 
38. ... La5 is hier nauwkeuriger aangezien de opmars na a4 direct 
gestuit wordt. Tevens verhindert dit de koning naar b4 te gaan. 
 39. Ke2 d3 Kf6 e6 
 40. Kd3 c4 Ke6 d6 
 41. a2 a4  Ld4 g1? 
 42. h2 h3 
Wit kan pion h2 gewoon offeren door 42. a5! te spelen. En als nu 42. ... 
Lf2 komt speelt wit 43. Ld4 gevolgd door 44. b6 en wit loopt na Kb5 
gewoon door. Hieruit blijkt dat zwart direct 41. ... Lf2 had moeten 
spelen. 
 42. ...  Lg1 f2 
 43. Lc6 e4 h7 h6 
 44. a4 a5  Lf2 e1 
 45. b5 b6  Le1xa5 
 46. Kc4 b5 La5 c3 
 47. b6 b7  Kd6 c7 
 48. Kb5 c4 Lc3 d4 
 49. Le4 d5 Ld4 a7 
 50. Kc4 d3 Kc7 d6 
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 51. Kd3 e4 
Na 51. Lf3 heeft zwart het iets moeilijker en moet waarschijnlijk 51. ... 
Kc7 spelen om een directe oversteek van de witte koning over d4 te 
voorkomen. 
 51. ...  La7 b8 
 52. Ld5 b3 
  remise 
Zwart vervolgt met 52. ... Kc6 en deze pion is onhoudbaar voor wit of 
hij moet tevreden zijn met remise na 53. Ld5+. Er kan volgen 53. Kf5 
Kc7: 54. Ld5+ Kc8 55. Kg6 La7 56. Kh6 Le3 en remise. 
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Commercie 
 
 
 
 
Het Fontys schaaktoernooi ligt alweer een tijdje achter ons, maar 
bij sommigen zal het nog lang in het geheugen blijven. 
Viswanathan Anand bijvoorbeeld, winnaar van het Tilburgse 
toernooi, ligt waarschijnlijk nog steeds elke avond op zijn 
Indische tapijtje de restanten van de 25.000 gulden, die hij als 
prijzengeld won, te tellen. Let wel: dit was alleen nog maar het 
prijzengeld dat de bijna failliete onderwijsfabriek Fontys uitloofde. 
Wat Vishy aan startgeld ontvangen heeft is niet bekend.  
Deze cijfers zijn illustratief voor de ontwikkeling die het mondiale 
schaken de laatste jaren doormaakt. Onder aanvoering van de 
Kalmukkische dictator Iljoemzjinov rijzen de bedragen rondom 
het schaken de pan uit, zoals bij alle andere zichzelf 
respecterende sporten. Het schaken vormt echter op een front 
nog een uitzondering: de commercie. Terwijl schaatsers in 
veelkleurige pakken door Thialf flitsen, de prijs voor reclame op 
Formule 1-auto’s richting miljoenen per vierkante centimeter gaat 
en volleyballers zelfs sponsors op het achterwerk dragen, blijft 
het schaken op de achtergrond. 
Hoe moeten wij ons dit soort taferelen voorstellen als de 
commercie zich op het schaken gaat richten? Als het schaken 
een ‘flitsender’ imago wordt aangemeten?   
Het zal geen probleem zijn om de schakers van het eerste team 
van EGS te hullen in een felgekleurd wielertricot en ze 
onbegrijpelijke wedstrijdanalyses te laten brabbelen zoals onze 
vaderlandse topvoetballers dat doen. Voeg daarbij de 
supportersrellen die zich dan rondom het Hof van Holland zullen 
voordoen en de in clubkleuren (heeft EGS die?) uitgedoste Erica 
Terpstra luid juichend naast onze nieuwbakken burgemeester op 
de publieke tribune.  
  



Maar of dat positieve publiciteit op zal leveren? Dat valt ten 
zeerste te betwijfelen. In de wereld van flitsende sporttenues zal 
zoiets geen indruk meer wekken, eerder cynisme. Misschien 
moet de schaakwereld zich maar wat gedeisd houden in deze 
vlucht der volkeren in de sportwereld en gewoon in alle rust zijn 
partijen spelen. Het ledental van EGS zit langzaam maar zeker 
weer in de lift en misschien komt het zonder dit ridicule 
toekomstbeeld toch nog wel goed met EGS. Laten we maar 
gewoon in alle medialuwte onze partijen afwerken en met bloed, 
zweet en tranen strijden voor een mooie mok als prijs voor de 
bekerwinnaar en een lekkere chocoladeletter na het 
gongschaken. En laat Viswanathan Anand dan maar in alle 
eenzaamheid zijn dollars, guldens en marken tellen. 
 
 

De Goolse Scheuver 
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OSV 3 - EGS 1-7 
 
 
 
 
Op zaterdag 12 december traden we aan in Oss tegen het derde 
team van OSV. OSV had op dat moment al twee keer gelijk 
gespeeld, dus we dachten hier een zware dobber aan te hebben. 
Het concept van speler/coach Renders bleek dus weer succesvol 
te zijn. Er gaan al geruchten in de wandelgangen dat hij in de 
voetsporen van Van Gaal zal treden. 
 
Voor een compleet overzicht van de externe competitie is het 
volgende schema gemaakt met daarin alle uitslagen van de tot 
nu toe gespeelde partijen. 
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Agenda 
 
 
 
 
 9 januari Externe: EGS - Dubbelschaak 3 (Boxtel) 
 6 februari Externe: ODI 2 - EGS (Uden) 
 6 maart Externe: EGS - St. Oedenrode 2 
 27 maart Externe: EGS - Unox SV (Oss) 
 24 april Externe: beslissingswedstrijden 
 
 
 
 
Oplossingen opgaves 
Opgave 1: 1. Db7+ Pxb7 2. Pc6+ Ka8 3. axb7+ Kbxb7 4 Txa8 mat 
Opgave 2: 1. Pg6 Pxg6 2. fxg6 Ld6 3. Lxe7 4. Dxh7 Kf8 5. Dh8 mat 
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