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Jaargang 21  nummer 1 februari 1999 
 
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 110,- per jaar, 
Junioren: f 100,- per jaar. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
Een nieuw jaar en dus weer alle hoop op nieuwe successen en 
schitterende partijen. De eerste partijen zijn er al weer en 
sommige waren om van te smullen. De Schaakmeester begint 
met een schitterende overwinning op OSV die alle verwachtingen 
te boven ging. Des te zuurder was de nederlaag die we in eigen 
huis opliepen tegen de Boxtelse vereniging Dubbelschaak 
(waarbij ook wat dubbel geschaakt werd). Gelukkig ziet de 
Goolse Scheuver het allemaal nog op z’n pootjes terechtkomen. 
Verder een aantal verslagen van ‘evenementen’ die de laatse 
maanden hebben plaatsgevonden en een leerzaam eindspel van 
twee koningen die dachten al gewonnen te hebben. 
Verder merken we op dat er nog steeds een vacature competitie-
leider openstaat die op dit moment al weer een half seizoen 
ingevuld wordt door Henk van Griethuijsen. Daarom nog een 
keer onderstaand stukje. 
 
Veel leesplezier, de redactie. 
 
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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EGS BLIJFT WINNEN 
 
 
 
 
Herbstmeister 
Op zaterdag 12 december togen de schakers van EGS naar Oss 
om daar hun koppositie te verdedigen. OVS III had tot dusver alle 
wedstrijden met een gelijkspel afgesloten. De Goirlese 
schaakclub was van plan om de winterstop (tot 9 januari) als 
herfstkampioen in te gaan. 
 
Eerste overwicht 
Geconcentreerd begon EGS aan het karwei. Na een uur stond J. 
Langenberg drie en T. Krugers één pion voor. De toon was 
gezet.  
  
Couwenberg opent score 
Het eerste punt kwam echter van bord vijf waar Pieter 
Couwenberg na twee uur spelen zijn tegenstander volledig 
overrompelde. Pieter is met Dick Carol dit seizoen topscorer in 
de buitencompetitie. 
 
Remises 
De rest van de ploeg trok zich aan deze voorsprong op. OVS uit 
Oss was echter zeer defensief ingesteld. I.p.v. voor de aanval te 
kiezen werden enkele remises aangeboden. Het leek erop dat de 
Osse formatie een slachtpartij vreesde. De Goirlese teamleider 
was, nadat hij het slagveld overzien had, kort in zijn instructies: 
doorspelen. 
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Gelijk 
Even leek de strijd los te branden nadat Henk Renders 
verrassend ten onder ging. Ton Krugers trok het overwicht weer 
naar EGS door in een partij waar hij toren-tegen-lopervoordeel 
had maar waar zijn koning nagenoeg onbeschermd op het bord 
stond, consequent voor de aanval te kiezen. Met verve rondde hij 
de partij in zijn voordeel af: 1-2. 
 
Met jas en hoed 
De tegenstander van Louis Doomernik was er zo heilig van 
overtuigd dat Louis zijn remise-aanbod zou aannnemen dat hij 
reeds met overjas aan en hoed in de hand achter het bord zat. 
Een titlekandidaat als EGS moet ook aan het bordgemiddelde 
denken. Louis Doomernik besloot daarom in overleg met zijn 
teamleider voor de volle winst te blijven gaan. Voor zijn opponent 
bleek dit zo'n zware tegenvaller dat hij zijn partij een paar zetten 
later opgaf. De stelling die hij achterliet was niet eens kansloos: 
1-3. 
Aan de eerste vier borden werd op dat moment nog gespeeld.  
Arnold Backx kon met een toren achter de vijandelijke linies gaan 
opereren. Weldra was de stelling van zij tegenstander een ruïne: 
1-4. 
 
Touw wint opnieuw 
Jaap Touw, door de technische leiding van EGS de laatste 
weken met alle mogelijke middelen op scherp gezet, wikkelde 
een voorsprong van twee pionnen geroutineerd af naar winst: 1-
5. Met de eerste twee borden nog in het spel was de winst 
binnen. 
Jan Langenberg die al vroeg op voorsprong was gekomen, was 
te nonchalant gaan spelen om tot een snelle winst te komen. 
Uiteindelijk won Jan nog vrij gemakkelijk: 1-6. 
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Monsterzege 
Dick Carol sloeg met deze stand na vijf uur spelen een remise af 
en ging door voor het volle punt: 1-7. 
 
EGS blijft ongeslagen aan de leiding. Op 9 januari is de nummer 
twee van de ranglijst, Dubbelschaak uit Boxtel, in Hof van 
Holland te gast. 
 
Uitslagen 
1. W. Smits D. Carol   0-1 
2. M. Bloks J. langenberg  0-1 
3. S. Weijer J. Touw   0-1 
4. P. Bruins A. Backx   0-1 
5. F. Megens P. Couwenberg  0-1 
6. L. van Egmond T. Krugers  0-1 
7. A. Vermeulen L. Doomernik 0-1 
8. L. Megens H. Renders   1-0 
 
OVS III EGS 1-7 
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SCHAAKCAFÉ EGS GEZELLIGE HAPPENING 
 
 
 
 
Op dinsdagmiddag 29 december werd het jaarlijkse schaakcafé 
van EGS bij Hof van Holland georganiseerd. Evenals vorig jaar 
werd deze gebeurtenis door veel schakers bezocht. Behalve oud-
leden en leden kwamen veel huisschakers een kijkje nemen. 
 
Informele sfeer 
In een gezellige ambiance konden schakers kiezen tussen een 
geowno partij en een rapidtoernooi. Per poule waren er acht 
deelnemers. 
 
Poule der Azen 
In de poule van de grote kannonen ontbraken vijf grote namen. 
Toch zou geen van hen de winnaar, Serge Bierhuizen van de 
eerste plaats hebben kunnen houden. Deze oud-EGS-er die 
thans furore maakt bij Wolstad, liet slechts een halfje liggen. 
Bram Vromans, eveneens een oud-EGS-er pakte de tweede 
plaats. Verrassend was het optreden van Gert Stolk. Deze 
nieuwkomer pakte het brons. 
P. Couwenberg was op de vierde plaats de eerste 'reguliere' 
EGS-er. Erik Hamers, nog een speler uit de succesvolle ploeg 
van EGS van vier jaar geleden werd vijfde. 
Twee andere gerenommeerde oud-EGS-ers, Spijkerman en Van 
Diem, bleven op slechts één winstpartij steken. 
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Uitslag: 
 1. Serge Bierhuyzen  6,6 
 2. Bram Vromans  6 
 3. Gert Stolk   5 
 4. Pieter Couwenberg  3,5 
 5. Erik Hamers   3 
 6. Eddy Franken  2 
 7. Rupert Spijkerman  1 
  Ad van Diem   1 
 
Henk Renders stond zijn plaats na een nederlaag tegen 
Couwenberg en een overwinning op hamers af aan Franken. 
 
B-poule 
In de B-poule ging een andere oud-EGS-er met de winst strijken. 
Jos Dankers uit Eindhoven speelde twintig jaar geleden voor 
EGS. Peter den Engelsen werd tweede voor Bart Plasmans. Bart 
genoot zijn schaakopleiding enkele jaren geleden bij EGS. Louis 
Doomernik en Pascal Jansen, beiden spelers uit de 
buitencompetitieselectie, deelden de vierde plaats. 
 
 1. Jos Dankers   6,5 
 2. Peter den Engelsen  6 
 3. Bart Plasmans  5 
 4. Louis Doomernik  3,5 
  Pascal Janssen  3,5 
 7. Mark van Bergen  1 
 8. Michiel Versendaal  0,5 
 
Andere partijen 
Een aantal schakers had voor een gewone partij gekozen. 
Enkele uitslagen: 
 
Ton Krugers - Paul v.d. Berg  0 - 1 
Tom Hamers - Arnold Krijbolder  0 - 1 
Arnold Backx - Theo Zaal   1 - 0 
Theo de Boer - Piet de Vries  0 – 1 
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Opvallend 
In geen van beide poules wisten de huidige EGS-ers het 
erepodium te bestijgen. Bij de gewone partijen hielden Arnold en 
Paul de eer nog hoog door hun overwinningen. 
 
Ruim dertig 
Meer dan dertig schakers namen deel aan de geslaagde 
schaakmiddag. 
Hors concours werden o.a. Dorinde Bierma, Leo Joosten en 
Enymyryants sr. gesignaleerd. 
 
9 januari D-day 
Op 9 januari speelt lijstaanvoerder EGS in de buitencompetitie 
tegen de numer twee Dubbelschaak uit Boxtel. Deze 
thuiswedstrijd moet voor EGS minimaal een gelijkspel opleveren.  
 

Henk Renders 
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SNELSCHAKEN 
 
 
 
 
De uitslagen van het snelschaken op 2 december zijn niet in de 
laatste Schaakmeester verschenen. Sinterklaas heeft één punt 
toegezegd voor degene die zijn identitiet kan achterhalen. De 
inzenders tot nu toe hebben het allen bij het verkeerde eind. Vier 
deelnemers hebben ingezet op Jaap Touw, waaronder onze 
voorzitter. Helaas Jaap was het niet. Jaap heeft vele gezichten 
maar niet dat van een goedheilig man. 
 
De uitslagen 
 
Poule 1 
 1. Alex van Lanen  5 
 2. Marc van Gestel  3 
  Louis Doomernik  3 
  Pascal Janssen  3 
 5. Mathijs Meeuwissen 1 
 6. Sinterklaas   0 
 
poule 2 
 1. Jan Langenberg  5 
 2. Harry Appels   4 
 3. Henk v. Griethuijsen 2 
  Arnold Backx   2 
  Pieter Couwenberg  2 
 6. Anja van Eindhoven 1 
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poule 3 
 1. Rick van Loy   5 
 2. Dick Carol   4 
 3. Henk Renders  3 
 4. Peter van Wijk  2 
 5. Leo Joosten   1 
 6. Ton Krugers   0 
 
Stand 
 1. Van Lanen   5 
  Langenberg   5 
  Van loy   5 
 4. Carol    4 
  Appels   4 
 6. Van Gestel   3 
  Doomernik   3 
  Janssen   3 
  Renders   3 
 10. Van Griethuijsen  2 
  Backx    2 
  Couwenberg   2 
  Van Wijk   2 
 14. Joosten   1 
  Van Eindhoven  1 
  Meeuwissen   1 
 17. Krugers en Sinterklaas 0 
 

Henk Renders 
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Opgaves 
 
 
 
 

1. Wit speelt en geeft mat in 8 zetten: 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAcGaCax 
xbLaDeBkBx 
xAaKaBaAax 
xaAaAaEaAx 
xAaAaAaAax 
xaIaAaAhAx 
xHaAaFhAhx 
xaAaAaImAx 
ZwwwwwwwwY 
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2. Wit speelt en geeft mat in 7 zetten: 
 

WyyyyyyyyX 
xAaCaGaAax 
xbIaAdCaLx 
xAaAfAaAax 
xhAaAaAaAx 
xAaAbAbAax 
xhAbAaAhAx 
xAaAaAaAhx 
xaAaAiAmAx 
ZwwwwwwwwY 

Oplossingen: zie bladzijde met de agenda. 
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Tweede 
 
 
 
 
De tweede plaats. In de sport een plaats voor verliezers. Adri van 
der Poel, nu Nederlands kampioen veldrijden, had jarenlang de 
twijfelachtige reputatie steevast tweede te worden in belangrijke 
wedstrijden. Een reputatie van ‘net niet’. 
Met het externe team van EGS lijkt het dezelfde kant op te gaan. 
Vorig jaar werd promotie al op een haar na gemist. En nu ziet het 
er naar uit dat we weer tweede worden. Want hoewel de 
competitie nog niet afgelopen is, lijkt de beslissing toch gevallen, 
zeker na de beruchte en veel besproken 3½ - 4½ nederlaag 
tegen Dubbelschaak. EGS staat nu weer tweede. 
Is dit erg? Moeten we nu zoeken naar disciplinaire maatregelen? 
De trainer non-actief stellen? Een week lang op trainingskamp 
voor de volgende externe wedstrijd? Spectaculaire buitenlandse 
aankopen, omkoping van NBSB-officials, of een nieuw 
hypermodern stadion met schuifdak? 
Niets van dit alles is de oplossing. Die ligt namelijk dichter bij 
huis: op dezelfde weg verder gaan. Na een periode van op 
sterven na dood, is EGS nu weer op de goede weg. Er staat 
weer een extern team dat geen (of bijna geen) personele 
problemen heeft en dat er weer mag zijn.  
Bovendien is er weer aanwas van nieuwe leden. Zij zijn een 
versterking voor de interne competitie en zorgen daarmee ook 
voor meer tegenstand voor de al aanwezige leden. Bovendien 
kunnen zij op korte of langere termijn een versterking zijn voor 
het externe team.  
Als klap op de vuurpijl stromen er ook weer jeugdleden door. 
Weliswaar zijn zij niet van vandaag op morgen de nieuwe 
vaandeldragers van EGS, maar met een goede begeleiding 
kunnen ook zij uitgroeien tot goede en betrouwbare eerste elftal-
spelers.  
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‘Eérste elftal?’ zult U zich nu afvragen, ‘zullen de lang vervlogen 
tijden van EGS-2 dan ook weer herleven?’ Laten we niet te hard 
van stapel lopen, maar op de lange termijn is het een serieuze 
optie. Voorwaarde is natuurlijk voldoende geïnteresseerde leden 
en dus ook een groter aantal leden in de interne competitie. Dan 
is het echter een goede mogelijkheid om jonge talenten en 
onervaren nieuwkomers te laten rijpen. Bovendien is er zo een 
vangnet voor de iets mindere getalenteerde schakers die in 
hogere klassen, die toch het doel zijn, buiten de boot zouden 
vallen. Voorlopig is dit natuurlijk nog toekomstmuziek, maar wel 
muziek om even door het achterhoofd te laten spelen.  
Voorlopig is er dus nog niets aan de hand. Tweede is nog altijd 
niet derde, vierde, of ga zo maar door. En de eerste plaats? Die 
komt wel. Adri van der Poel is nu immers ook Nederlands 
kampioen, en enkele jaren geleden werd hij zelfs 
wereldkampioen. 
 

De Goolse Scheuver 
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De Koningsmars in pionnen eindspalen. 
 
 
 
 
De volgende stelling kwam voor in een partij Lasker - Tarrasch 
Petersburg 1914, na de 39ste zet van zwart. De zwartspeler 
stond lange tijd beter en koos tenslotte een afwikkeling, welke tot 
de volgende stelling leidde. 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAmAx 
xAaAaAaAax 
xbBbAaGaAx 
xAaAaAaAax 
xaHaAaAaAx 
xAhAaAaAhx 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

Wit aan zet. 
 
Zoals hij zelf schreef, meende hij niet anders dan dat zwart nu 
zonder meer zou gaan winnen. Zijn berekeningen luidde als 
volgt: Zwart kan hier zonder de medewerking van zijn koning een 
dame verschaffen, terwijl wit nog met zijn vrije h-pion niets kan 
beginnen omdat deze na 40. h4 Kg4 verloren gaat. Ook de witte 
koning zal niet op tijd op de dame vleugel arriveren om de 
promotie tegen te houden  
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Zie hier de variant die Tarrasch in zijn gedachte berekende:  
 
40. h4 Kg4 41. Kf6 c4! (Natuurlijk niet 41. ... Kh4:? want deze niet 
noodzakelijke zet zou een beslissend tempo verliezen.) 42. bc4: 
bc4: 43. Ke5 c3!: 44. Bc3: a4. 
  
“Een bekend verschijnsel in pionneneindspelen”: de koning kan 
in het vierkant van de vijandelijke vrijpion komen, maar de kortste 
weg naar het promotieveld a1 is gebarricadeerd door zijn eigen 
pion op c3: Dit maakt, dat de koning na 45. Kd4 a3, buiten het 
kwadraat moet blijven en de promotie van de zwarte a-pion niet 
verhinderen kan. Het oprukken van de c- pion is eveneens niet 
meer voldoende. 
De hele variant is zo eenvoudig, dat een misrekening bijna 
uitgesloten is. Geen wonder dat Tarrasch, die de hele partij 
overwegend had gestaan, dit eindspel met veel moed durfde te 
aanvaarden.  
Echter liep het voor Tarrasch heel anders uit toen in de praktijk 
bleek dat er nog een duivelse wending in het spel verscholen zat, 
waardoor Tarrasch nog voor remise moest vechten. 
 
Er volgde in de partij: 
40. h4 Kg4 41. Kg6!! De wending die Tarrasch volkomen buiten 
beschouwing had gelaten. De koning gaat niet naar f6 maar naar 
g6 waaraan de dreiging h5 is verbonden. Zwart staat nu meteen 
iets slechter en moet op remise spelen. Er volgde verder: 41. ... 
Kxh4 42. Kf5 Kg3 43. Ke4 Kf2 44. Kd5 Ke3 45. Kxc5 Kd3 46. 
Kxb5 Kc2 47. Kxa5 Kxb3 ½ 
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Wit: Euwe,M 
Zwart: Alekhine,A 
Plaats: Nederland 1935 
 
1. d4 e6 2. c4 f5 3. g3 Lb4+ 4. Ld2 Le7 5. Lg2 Pf6 6. Pc3 0-0 7. 
Pf3 Pe4 8. 0-0 Lf6 9. Pxe4 fxe4 10. Pe1 Lxd4 11. Lxe4 Lxb2 12. 
Lxh7+ Kxh7 13. Dc2+ Kg8 14. Dxb2 Pc6 15. Pf3 d6 16. c5 dxc5 
17. Lc3 De7 18. Tad1 b6 19. Dc2 Lb7 20. Dg6 Df7 21. Dg5 Tad8 
22. h4 Txd1 23. Txd1 Pd4 24. Lxd4 cxd4 25. Txd4 Lxf3 26. Tf4 
Dh5 27. Txf8+ Kxf8 28. Df4+ Df7 29. Dxf3 Dxf3 30. exf3 e5 31. 
Kf1 b5 32. Ke2 
  

WyyyyyyyyX 
xAaAaAgAax 
xbAbAaAbAx 
xAaAaAaAax 
xaBaAbAaAx 
xAaAaAaAhx 
xaAaAaHhAx 
xHaAaMhAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

Dit is de stelling die zich voordeed in de 24ste matchpartij Euwe - 
Aljechin. 
De stelling is voor wit verloren, want zijn pionnenstelling is 
verzwakt (de dubbele f-pion) en dit beperkt op noodlottige wijze 
zijn vrijheid van manoeuvreren. Zwart meende niet anders dan 
dat hier ongeveer iedere zet zou winnen en speelde 32. ... c5?  
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Waarop hij op soortgelijke wijze verrast werd als Tarrasch in 
voorbeeld 1: 33. Ke3! (i.p.v. het verwachte Kd3) en de partij werd 
zonder meer remise gegeven daar wit nu gelegenheid heeft zijn 
dubbelpion met f3-f4 op te lossen. De juiste voortzetting in de 
diagramstelling was 32. ... a5 geweest; wit heeft dan geen tijd om 
de reddende manoevre 33 Ke3, 34. f4 en op e5xf4+ 35. Kxf4 
door te zetten, want in dat geval zou zwart op de a-lijn een 
vrijpion verkrijgen, die gewoon doorloopt. 
Men ziet dat de koningsmars in pionneneindspelen een lastig 
probleem kan worden en dat daar zelfs de grootste meesters niet 
van gevrijwaard zijn voor misrekeningen.  
 
Bron: De schaakwereld 1ste jaargang 1936/37 
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EGS verliest leiding 
 
 
 
 
Op zaterdag 9 januari speelde EGS tegen Dubbelschaak 3 uit 
Boxtel, de naaste belager van koploper EGS. Winst voor EGS 
zou de Goirlese schakers schier onbereikbaar maken voor de 
concurrentie. Verlies zou het team uit Boxtel aan de leiding 
brengen. Voor EGS zou het daarom het duel van het seizoen 
worden. 
 
Opstelling 
De Goirlese teamleider had voor dit treffen gekozen voor een 
versterkte defensie. Clubkampioen Henk van Griethuysen 
maakte voor het eerst dit seizoen zijn opwachting in de basis op 
bord zeven. Mark van Gestel werd eveneens voor de eerste keer 
in dit seizoen opgesteld. Langenberg en Carol namen plaats 
achter de eerste borden van de ongeslagen Goirlese formatie. 
 
Overdonderd 
Bij een treffen tussen de twee sterkste teams past een nerveuze 
en voorzichtige start. Nerveus werd er het eerste half uur wel 
gespeeld maar het wedstrijdbeeld was verre van rustig. Na een 
kwartier stonden Langenberg en Krugers al op achterstand. De 
Goirlenaren keken tegen een virtuele achterstand van 0 2 aan. 
Zou de titeldroom opnieuw in rook opgaan? 
 
Tegenaanval 
Op het achtste bord leek het tij voor EGS te keren. Van Gestel 
bouwde een licht overwicht gestaag uit. Toen Renders in een 
spectaculaire partij een voorsprong kon nemen, leek de 
openingsorkaan van Dubbelschaak tot bedaren gebracht te zijn. 
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Verbeten strijd 
Hoewel enkele partijen beslist leken, werd de strijd door beide 
ploegen verbeten voortgezet. De psychologische klap van een 
snelle achterstand moest vermeden worden. 
 
Van Gestel wint 
Na de winst van Van Gestel duurde het nog lang voordat de 
andere stellingen bezweken. Krugers streed een moedige maar 
verloren strijd: 1 1. 
Na anderhalf jaar verloor Carol daarna zijn eerste partij in de 
buitencompetitie. Ook Renders verloor hierna snel: 1 3. Een 
gelijkspel zou EGS nog de beste papieren voor de titel 
verschaffen.  
 
Remise afgeslagen 
Een remiseaanbod van Backx werd afgeslagen door een in the 
winning mood verkerend Dubbelschaak. Capitulatie volgde kort 
daarna: 1 4. 
 
Spanning terug 
Henk van Griethuysen speelde een soevereine partij. Zijn mooie 
overwinning bracht de stand op 2 4. 
Jaap Touw die in de buitencompetitie aan een indrukwekkende 
overwinningenreeks bouwt, wist opnieuw, ondanks nijpende 
tijdnood, te winnen. De aansluiting was weer gevonden: 3 4. 
 
Snijdende spanning 
Jan Langenberg, die urenlang tegen een achterstand van een 
kwaliteit had aangekeken, zou de toeschouwers nog anderhalf 
uur blijven boeien met zijn zenuwslopende slotpartij. Remise was 
immers niet genoeg voor EGS. Pion voor pion kroop Langenberg 
langszij. Herhaling van zetten en remisestellingen ontwijkend, 
bleef hij aan de poort van de victorie rammelen.  
Terwijl onder de toeschouwers een sfeer hing van 'redt hij het wel 
of redt hij het niet' bleef de eerstebordspeler van EGS ijzig kalm. 
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Doek valt 
Pas in de laatste minuut van dit slopende duel wist Boxtelnaar 
Dirks alsnog een herhaling van zetten af te dwingen: 3,5 4,5 
De teleurstelling in het Goirlese kamp was groot. 
 
Witte zakdoekjes 
De nederlaag tegen Dubbelschaak 3 uit Boxtel was tevens de 
eerste nederlaag voor coach Henk Renders. Wist hij vorig 
seizoen EGS in zijn interim periode aan het Herbstmeisterschaft 
te helpen, dit jaar had Renders het bestuur toegezegd de titel 
zonder een enkele nederlaag naar Goirle te zullen halen. Met de 
komst van Jan Langenberg werd zwaar ingekocht door het 
bestuur. 
 
Moeizame start 
Na twee zuinige 5 3 overwinningen leek alles nog goed te komen 
door de schitterende overwinning van 1 7 tegen OSV uit Oss. In 
het beslissende duel tegen Dubbelschaak 3 uit Boxtel waren het 
juist de spelers die het hele seizoen op de bank gehouden waren 
die floreerden. Het lijkt erop dat de psychologische aanpak van 
de huidige coach alleen succes heeft bij Jaap Touw. De witte 
zakdoekjes van de teleurgestelde supporters na afloop van het 
zinderende duel op 9 januari, zouden wel eens vooruit kunnen 
lopen op de nakende beslissingen van het EGS bestuur. 
 
Couwe douche Couwenberg 
Het verlies van EGS tegen Dubbelschaak kwam vooral hard aan 
bij voorzitter Couwenberg. Deze speelde op dat moment mee in 
een internationaal toernooi in Zwitserland. Vanuit zijn Helveetse 
verblijfplaats liet hij telefonisch weten, pas commentaar te geven 
nadat hij bij thuiskomst de feiten geanalyseerd had. Couwenberg: 
'Van maatregelen is voorlopig geen sprake'. 
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SPORTIVITEIT 
Kunnen verliezen is ook een sport. Als de titel door je neus 
geboord wordt en je eigen partij ook nog verloren gaat, wordt 
iedere reactie al snel vanuit het perspectief van de slechte 
verliezer verklaard. 
Toch lijken enkele opmerkingen over de onjuiste 
wedstrijdmentaliteit van de spelers van Dubbelschaak 3 uit Boxtel 
niet misplaatst. 
 
Vier van de spelers uit Boxtel kwamen al op een merkwaardige 
manier Hof van Holland binnen. Zonder de spelers van EGS te 
groeten, liepen zij naar achteren. De lol leek daar niet op te 
kunnen. 
 
Al na een kwartier werd er achter de klapdeuren gesmoesd over 
de openingen op de diverse borden. Als wedstrijdleider heb ik vijf 
keer geprotesteerd bij de teamleider van Dubbelschaak. Vier van 
de EGS spelers hebben bij mij protest aangetekend tegen het 
voortdurend babbelen over de partijen door de Dubbelschakers. 
 
Het lijkt er sterk op dat minimaal vier spelers van de Boxtelse 
schaakclub met instemming van hun teamleider van tevoren 
afgesproken hadden om met deze oneigenlijke middelen het duel 
in hun voordeel te beslechten. Een betere manier om het animo 
voor de buitencompetitie de nek om te draaien is er niet. 
 
Aan het bestuur geef ik in overweging het ongenoegen van EGS 
schriftelijk over de brengen aan de wedstrijdleider van de NBSB 
en het bestuur van Dubbelschaak. 
 
Zelf ben ik in de toekomst niet meer beschikbaar voor 
schaakwedstrijden tegen Dubbelschaak. Schaken op 
zaterdagmiddag in de buitencompetitie moet een genoegen zijn 
en geen bron van ergernis. 
 

Henk Renders. 
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Uitslagen: 
1. J. Langenberg G. Dirks  ½-½ 
2. D. Carol D. Claassen   0-1 
3. A. Backx K. Scennen   0-1 
4. J. Touw N. Heystek   1-0 
5. T. Krugers M. van Houtum  0-1 
6. H. Renders P. v.d. Leije   0-1 
7. H. van Griethuysen T. Hoog Antink 1-0 
8. M. van Gestel C. Claassen  1-0 
 
Stand: 
 
 
Klasse 4 Groep B 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
Punt 

 
Bord 

 
1. EGS 

 
· 

 
3
½

 
5 

 
 

 
 

 
7 

 
5 

 
 

 
6 

 
20½ 

 
2. Dubbelschaak 3

 
4
½

 
· 

 
 

 
4 

 
7 

 
 

 
 

 
6 

 
7 

 
21½ 

 
3. Vianen 3 

 
3 

 
 

 
· 

 
4
½

 
 

 
 

 
4
½

 
 

 
4 

 
12 

 
4. Unox SV 

 
 

 
4 

 
3
½

 
· 

 
 

 
 

 
 

 
7
½

 
3 

 
15 

 
5. St. Oedenrode 2

 
 

 
1 

 
 

 
 

 
· 

 
4 

 
4 

 
 

 
2 

 
9 

 
6. OSV 3 

 
1 

 
 

 
 

 
 

 
4 

 
· 

 
 

 
4 

 
2 

 
9 

 
7. Wolstad 5 

 
3 

 
 

 
3
½

 
 

 
4 

 
 

 
· 

 
 

 
1 

 
10½ 

 
8. ODI 2 

 
 

 
2 

 
 

 
½

 
 

 
4 

 
 

 
· 

 
1 

 
6½ 

 
Kolom Punt: het aantal behaalde wedstrijdpunten 
Kolom Bord: het aantal behaalde bordpunten. 
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Agenda 
 
 
 
 
 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. Dd7+ Txd7 2. Tb8+ Ld8 3. Lf6 en ondekbaar mat met Txd8 
Opgave 2: 1. Dg8+ Tf8 2. Dg6+ Tf7 3. Dxd6 enz. 
 


