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Jaargang 21  nummer 2 mei 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 ... 
 
 
 
 
Wat kan er in zo’n korte tijd toch veel gebeuren. Stonden we bij 
het uitkomen van de vorige Schaakmeester nog fier bovenaan, 
nu moeten we ons erbij neerleggen dat het niet gelukt is (het 
Dubbelschaak-syndroom). Maar er zijn ergere dingen in het 
leven. In de tijd dat we tussen hoop en wanhoop leefden brak de 
oorlog in Kosovo uit waar alleen maar wanhoop was en nog 
steeds is. Gezien de vele reacties van clubleden mogen we het 
afgelopen seizoen buitencompetitie als zeer geslaagd 
beschouwen. 
Ook de interne competitie is met een come-back bezig. De 
clubavonden worden steeds trouw bezocht en er wordt fel 
gestreden om iedere positie in het klassement. Jammer genoeg 
vinden we hiervan niets terug in deze editie, maar volgende keer 
zal de winnaar bekend zijn en wordt zijn spannendste partij van 
het afgelopen seizoen getoond. 
 
 
 
 
 
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. Voorlo¬pig vind ik het nu wel mooi geweest. Daarom heb ik 
aangekon¬digd, 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 wint nipt 
 
 
 
 
Niet in eigen hand 
Na de nederlaag tegen Dubbelschaak uit Boxtel in de vorige 
ronde moest EGS op 6 februari de strijd aanbinden tegen ODI uit 
Uden. Met een punt achterstand in de competitie was het voor 
EGS zaak te winnen en het bordgemiddelde op te vijzelen. De 
strijd om de titel heeft de Goirlese formatie sinds een paar weken 
niet meer in eigen hand. 
 
De opstelling 
Ondanks hun succesvolle optreden tegen Dubbelschaak III 
werden Van Griethuijsen en Van Gestel weer buiten de basis 
geplaatst. De routine van Doomernik en Renders kreeg de 
voorkeur. Indien de Boxtelnaren nog een steekje laten vallen, 
worden zij achter de hand gehouden voor de slotronde. 
Langenberg en Carol werden ondanks hun 0,5 uit 2 in het 
omstreden duel tegen Dubbelschaak gehandhaafd in de spits. 
Touw en Backx op drie en vier als hangende spits. Couwenberg 
en v.d. Berg in de zonedekking als verdedigende middenvelders. 
 
Het concept 
Uitgangspunt was dat als Dubbelschaak zou verliezen of gelijk 
spelen tegen Vianen, EGS de eerste plaats weer terug zou 
pakken door een hoger bordgemiddelde. Een zes-twee winst was 
het uitgangspunt. V.d. Berg en Renders, op lagere borden 
geplaatst, moesten door een snelle opening het spel open breken 
zodat ODI va banque zou gaan spelen en daardoor de poort ver 
open zou zetten. 
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Snelle voorsprong 
Van acquit zette de Goirlenaren een stormloop in. Na een uur 
won Renders zijn partij. Doomernik en Van de Berg kwamen op 
voorsprong terwijl Touw en Couwenberg in de problemen waren. 
 
Geen remises 
Al snel namen de Goirlenaren de beslissing niet op 
remisevoorstellen in te gaan, omdat duidelijk werd dat een 
overwinning moeizaam binnengehaald zou worden. De Udenaren 
zouden niet als schietschijf gaan fungeren. 
 
EGS in problemen 
De stressbestendigheid van EGS werd zwaar op de proef gesteld 
toen Louis Doomernik zijn stelling met twee pionnen voorsprong, 
opgerold zag worden door zijn jeugdige opponent: 1 - 1. Paul v.d. 
Berg zag een mat in drie zetten over het hoofd. I.p.v. van het 
volle punt moest hij nog veel draaien en keren om tenslotte een 
halfje te redden: 1,5 - 1,5. 
 
Op achterstand 
Nadat Touw een slechte stelling naar een remise had kunnen 
ombuigen, ging de wedstrijd met een gelijke stand het laatste uur 
in. 
Arnold Backx was de hele middag niet echt in de wedstrijd 
gekomen. Een achterstand van een pion tegen een paard werd 
door zijn tegenstander zonder fouten naar winst afgewikkeld. 
EGS keek tegen een achterstand van 3 - 2 aan. Couwenberg 
stond daarenboven niet florissant. 
 
Langszij 
Op de eerste twee borden hielden Carol en Langenberg hun 
partijen in evenwicht. De achterstand dwong beiden risico's aan 
te gaan om een beslissing te forceren. Met succes werden hun 
avonturen afgerond: 3 - 4. Een gelijkspel was binnen maar 
daarvoor was EGS niet naar Uden getogen. 
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Couwenberg matchwinner 
Pieter Couwenberg had zijn slechte stelling in de loop van de 
middag zet voor zet kunnewn verbeteren. Even leek zijn partij 
nog winstpotentieel te bezitten. Uiteindelijk werd een 
zwaarbevochten remise binnengehaald: 4,5 - 3,5. 
 
Uitslag 
 
1. C. de Wit  D. Carol  0 - 1 
2. P. v. Esch  J. Langenberg 0 - 1 
3. F. van Dijk  J. Touw  1/2-1/2 
4. J. Böger  A. Backx  1 - 0 
5. T. Swinkels  P.v.d. Berg  1/2-1/2 
6. C. Cornelissen P. Couwenberg 1/2-1/2 
7. J. Bruinhof  H. Renders  0 - 1 
8. J. Mortel  L. Doomernik 1 - 0  
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Snelschaken 
 
 
 
 
Op dinsdag 2 februari werd de tweede ronde om de Goirlese 
snelschaaktitel gespeeld. Vierentwintig spelers zijn in de race 
voor deze titel. In deze competitie nemen diverse spelers die 
elders furore maken deel.  
 
Ad van Diem op oude nest 
Ook oud-voorzitter Van Diem was uit Den Bosch overgekomen 
om zijn oude clubgenoten partij te geven. Met Serge was Ad de 
mystery-guest van deze avond. Serge Bierhuijsen en Rick van 
Loy wisten hun poule te winnen. 
 
Van Loy favoriet 
In het algemeen klassement houden Van Lanen, Van Gestel en 
de jonge Janssen knap stand in de top tien. Van Loy heeft zijn 
belangrijkste concurrenten op tweeëneenhalve punt achterstand 
gezet maar de snelschaakcompetitie is dit jaar zo sterk bezet dat 
er in de twee volgende ronden nog veel kan gebeuren. Van Wijk, 
inwoner van Goirle en speler van Waalwijk, is een belangrijke 
outsider. Tenslotte heeft hij al een snelschaaktitel op zijn conto 
staan. 
 
Hengelen naar eerste bord 
Van Loy schijnt zich voorgenomen te hebben om volgend 
seizoen een plaats aan het eerste bord af te dwingen bij de 
teamcaptain van EGS. Een mogelijke promotie, waarschijnlijk 
promoveert ook het team dat in de buitencompetitie op de 
tweede plaats eindigt, kan dan geconsolideert worden. 
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Stand na twee ronden 
 1. Van Loy  8,5 
 2. Van Lanen  7,5 
 3. Van Gestel  7 
 4. Carol   6 
  Renders  6 
  Van Griethuijsen 6 
  Van Wijk  6 
 8. Langenberg  5 
  Janssen  5 
  Bierhuijsen  5 
 12. Appels  4 
  Backx   4 
  Couwenberg  4 
  Joosten  4 
 16. Doomernik  3 
 17. Van Diem  2,5 
 18. V. Enmyryants 2 
  Touw   2  
 20. Van Eindhoven 1 
  Meeuwissen  1 
 22. Enymyryanrs  0  
  Krugers  0 
  Sinterklaas  0 
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Bart Plasmans in buitencompetitie 
 
 
 
 
Op dit moment staat zo goed als zeker vast dat Bart Plasmans 
volgend seizoen de kleuren van EGS in de buitencompetitie zal 
verdedigen. 
 
Verjongingskuur 
Ook is de kans reëel dat Meeuwissen en Janssen in 1999/2000 
van de partij zullen zijn.  
 
Tweede team 
Met enkele spelers zoals Toine van Gorp worden op dit moment 
besprekingen gevoerd zodat de kans om een tweede team op de 
been te brengen steeds groter worden. Zelfs de Goolse Scheuver 
begint hier in te geloven. 
 
BLIJFT RENDERS? 
De huidige captain, Henk Renders, heeft het bestuur van EGS 
een titel beloofd. Deze titel lijkt er helaas niet te komen. 
Tegelijkertijd heeft het bestuur geen rugdekking geboden aan de 
thans zwaar geplaagde coach in de Dubbelschaakaffaire. Naar 
de NBSB heeft het bestuur geen standpunt ingenomen over het 
gedrag van de Boxtelnaren dat tot competitievervalsing leidt. Hoe 
gaat dit aflopen? De Schaakmeester zal in deze kwestie op de 
voet blijven volgen. 
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Opgaves 
 
 
 
 

1. Wit speelt en geeft mat in 4 zetten: 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAiAax 
xaAaAaAbBx 
xBaAaAbGax 
xaAaAhEaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAlHmHx 
xAaAkAaAax 
xfAaFaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
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2. Wit speelt en wint groot materiaal: 
 

WyyyyyyyyX 
xAaLaAaAax 
xaIaAaAaAx 
xAaAaAfAgx 
xaAaCdBbAx 
xAhAaBaAax 
xaAaAaAhAx 
xAaAaKhMax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
 
 
 
 
Oplossingen: zie bladzijde met de agenda. 
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Sobere overwinning EGS 
 
 
 
 
 
Concentratie vasthouden 
In de voorlaatste ronde van de buitencompetitie speelde EGS 
tegen middenmoter St. Oedenrode. De Goirlenaren moesten 
winnen om de titelkansen nog open te houden. Heel reëel zijn de 
titelaspiraties echter niet meer, zodat het voor de Goirlese equipe 
zaak was de concentratie vast te houden. 
 
Touw ontbreekt 
De teamleider had voor deze wedstrijd gekozen voor rust en 
routine. Opvallend was de afwezigheid van bekerwinnaar Jaap 
Touw. 
 
Paul v.d.Berg was al na een uur klaar met zijn partij. Na veel 
ruiloffers bleef een vlakke stelling op het bord achter welke tot 
een voorspelbare remise leidde. 
 
Op spoor overwinning 
EGS werd niet lang daarna op voorsprong gezet door Henk 
Renders. Een loper tegen twee pionnen in het vroege 
middenspel bleken voldoende om de partij zonder 
noemenswaardige inspanning te winnen: 1,5 - 0,5. 
 
Louis Doomernik, de EGS-er met de langste staat van dienst, 
wist deze keer zijn sterke positiespel succesvol af te ronden: 2,5 - 
0,5. 
 
Eerste bordspeler Jan Langenberg nam geen risico's en wikkelde 
zijn partij af naar remise. Met nog vijf partijen in de wedstrijd en 
een 3-1 voorsprong leek de kou uit de lucht te zijn. 
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Laatste stuiptrekking 
St. Oedenrode leek nog even terug te kunnen komen doordat 
Pieter Couwenberg een pion achter kwam en met een 
dubbelpion in een ongemakkelijke stelling terecht kwam. 
 
  
Dick Carol had de Achillespees van zijn tegenstander ontdekt en 
rolde de stelling van zijn opponent snel op: 4-1. 
 
Consolideren voorsprong 
Ton Krugers en Arnold Backx wisten wat hen te doen stond en 
lieten de derde en vierde remise aantekenen: 5-3. 
 
Pieter Couwenberg wist zich na vier uur spelen uit de wurggreep 
van zijn Rooise belegeraar te bevrijden. Deze sloeg tot twee 
maal een remisevoorstel van Couwenberg af. Met nog tien 
minuten te spelen kwam de Goirlenaar zelfs op een pion 
voorsprong. Een remisevoorstel van Van der Aa werd door 
Couwenberg wel geaccepteerd. De eindstand werd hiermee 5,5-
1,5. 
 
Niemand verliest 
Voor het eerst in jaren viel voor de thuisclub geen enkel 
verliespunt te noteren. Vijf remises op acht partijen is eveneens 
een opmerkelijk aantal. 
 
Laatste strohalm 
Op 27 maart wordt de competitie afgerond in Vianen waar alle 
teams uit de poule hun laatste ronde spelen. Alleen een misstap 
van Dubbelschaak uit Boxtel kan de titel nog naar Goirle 
brengen. EGS speelt tegen Unox uit Oss. Deze ploeg kan EGS 
geen worst meer voor houden omdat zelfs bij een acht-nul 
nederlaag de tweede plaats niet meer in gevaar komt. 
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UITSLAG 
 
1. J. Langenberg P. Dams  0,5 - 0,5 
2. D. Carol M. Dams   1 - 0 
3. A. Backx K. v. Elderen   0,5 - 0,5 
4. P. v.d. Berg H. v. Kasteren  0,5 - 0,5 
5. P. Couwenberg M. v.d. Aa  0,5 - 0,5 
6. H. Renders G. Veenstra   1 - 0 
7. L. Doomernik P. v.d. Aa  1 - 0 
8. T. Krugers T. Reijs   0,5 - 0,5 
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Terugblik op de externe competitie 1998/1999 
 
 
 
 
Bij de openingswedstrijd op 10 oktober 1998 hoopte iedereen dat 
de toon gezet was voor het nieuwe seizoen. EGS versloeg de 
Vrije Pion uit Vianen met 5 3. En alle andere teams uit de vierde 
klasse B speelden remise, zodat wij op een ongedeelde eerste 
plaats terechtkwamen. Ook de beide volgende wedstrijden tegen 
OVS III en Wolstad V konden we met winst afsluiten en EGS 
rook de kansen op het kampioenschap. Het nieuwe jaar   op 13 
januari   zette ons weer met beide benen op de grond door de 
nederlaag tegen Dubbelschaak, 3 1/2   4 1/2. Die 
zaterdagmiddag was bovendien een sportieve teleurstelling door 
de wijze waarop onze tegenstander de onder schakers gepaste 
wellevendheid niet in acht nam. 
 
De twee volgende partijen tegen ODI 2 en St. Oedenrode 2 
brachten voor EGS opnieuw winst, maar in de rangschikking 
bleef EGS aan de tweede plaats gekleefd. De laatste wedstrijd 
op 27 maart moest de ontknoping brengen. De rekenmeesters 
onder ons gaven EGS nog een theoretische kans op winst en 
kampioenschap, maar een meer realistisch scenario was dat 
zelfs bij een tweede plaats de kans op promotie nog weinig zeker 
zou zijn. Speelden de schaakclubs van de Noord Brabantse bond 
hun laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. Wel kon EGS zijn 
tegenstander UNOX SV met 5 1/2   2 1/2 verslaan, doch 
Dubbelschaak boekte een monsterzege 8 0.  
Onze teamleden bereikten de volgende prestaties aan het bord: 
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1. P. Couwenberg geen tegenstander  1 0 
2. D. Carol M. Kramer    1 0 
3. A. Backx F. Hartog's    0 1 
4. J. Touw S. Zwart    1 0 
5. P. van den Berg H. Bustermolen  1 0 
6. J. Langenberg R. Zwiers   1/2   1/2 
7. T. Krugers W.      1/2   1/2 
8. H. Renders P. Uijlen    1/2   1/2 
 
Een gedetailleerd verslag van de partijen kan ik helaas niet 
geven. Zelf blunderde ik, toen ik tien minuten nagedacht had over 
een strategie om de stelling te vereenvoudigen en zo na 2 uur 
spelen remise te bereiken. Ik wilde de dames ruilen, plaatste mijn 
zwarte dame op h6 in de overtuiging dat zij door mijn paard op f6 
gedekt stond. 1 seconde later legde ik mijn koning om. 
 
De eindstand in de klasse 4B luidt: 
 
 1. Dubbelschaak 3  13   41 1/2 bordpunten 
 2. EGS    12   36 
 3. Vianen 3   8   26 1/2 
 4. Unox SV   7   31 
 5. Wolstad 5   7   28 
 6. St Oedenrode 2  5   24 
 7. OSV 3    2   17 1/2 
 8. ODI 2    2   19 1/2 
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De Eerste Goirlese Schaakclub kijkt terug op een geslaagd 
seizoen, ook al is de top niet gehaald, en al moesten wij te veel 
buiten de regio Midden Brabant spelen. De laatste competitiedag 
waar alle teams naar Vianen kwamen, was m.i. niet het succes 
dat de initiatiefnemers voor zo'n slotdag voor ogen stond. Voor 
mij was het enig positieve dat ik nu weet dat ook vlak bij Grave 
het dorp Vianen ligt. De prestaties aan het bord waren in de 
afgelopen competitie een stuk beter dan vorig jaar. Verder zijn 
intussen een aantal jeugdspelers lid van EGS, die de oudere 
routiniers het behoorlijk lastig kunnen maken aan het 
schaakbord. Zij vormen voor EGS de hoop op promotie naar een 
hogere klasse. Met enige groei in ons (jeugd)ledenbestand, 
zouden we met twee teams kunnen inschrijven in de NBSB 
competitie. Zo kan ook de jeugd wedstrijdervaring opdoen in de 
externe competitie. 
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Renders Rendement 
 
 
 
 
Het is bekend, dat coaches van een sportvereniging, die met hun 
team het gestelde doel in het lopende seizoen niet kunnen 
waarmaken, door het bestuur van zo’n vereniging soms opzij 
worden geschoven, of er nu wel of niet met witte zakdoekjes is 
wordt gezwaaid. 
Voor de E.G.S. mag zoiets niet gelden. Henk Renders spelend 
coach van ons team in de competitie van de N.B.S.B. , kan met 
trots terugzien op de resultaten van het voorbije seizoen. 
Accoord, de directe promotie naar de derde klasse werd net 
gemist (eveneens als vorig seizoen), maar de sterkste moet ook 
winnen. En dat is gebeurd. Het sterkste team heeft gewonnen, 
maar niet het prettigste. En daar zit het venijn. Henk en “zijn 
mannen” kunnen echt wel tegen verlies, maar de 
onverkwikkelijke gang van zaken op zaterdag 9 januari jl. ijlt nog 
na. Met name de nasleep door een protestbrief van Henk en de 
daarop insinuaties. Deze hebben Henk gegriefd en met hem ook 
“zijn Mannen”. 
Maar het rendement van dit alles is, dat nagenoeg ieder lid van 
de vereniging achter Henk staat (als ze dat al niet deden). Het 
hele scala van potentiele spelers werd nog sterker gemotiveerd. 
In de uitdrukking “Iemand een hart onder de riem steken” is de 
riem de roeispaan van de roeiboot en het hart is het bijzondere 
soort hout waar deze riem steeds overheen beweegt. Dat hart 
moet sterk en slijtvast zijn. Henk is voor ons team het hart 
geweest, wij waren de riemen. Soms lijkt hij zo zacht als het 
bierviltje waarop hij de opstelling voor de volgende wedstrijd 
wereldkundig maakt, maar mentaal is hij ons hart.  
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En daarom hoop ik dat de vriendelijke, goedlachse, maar nu 
getergde Henk ook komend seizoen weer coach zal zijn van ons 
team. Wij zullen wel roeien. 
Rendement kan omschreven worden met “ Nuttig effect”. Ook al 
hebben wij geen directe promotie afgedwongen, voor mij heeft 
Henk zijn rendement voor ons team volledig opgeleverd. 
 
Dat moest ik even kwijt. 
 

T.K. 



 19

  
Vianen 
 
 
 
 
Vianen. Dit kleine plaatsje kent iedereen van mededelingen als ‘zes 
kilometer file bij knooppunt Vianen’. Maar sinds kort kennen de 
schakers uit de vierde klasse B Vianen nog ergens van: van de 
beslissende competitieronde in het seizoen ’98 / ’99. 
De laatste wedstrijddag werd dit seizoen namelijk door alle teams uit 
één poule op dezelfde plaats afgewerkt. Zoals ook in de nationale 
voetbalcompetitie de laatste twee speeldagen op hetzelfde tijdstip aan 
moeten vangen en ook in verschillende andere sporten gebruikelijk is. 
Allerminst een nieuw gegeven dus, en ook helemaal niet zo gek 
bedacht. Het had zelfs tot een ongekend spannende climax van de 
competitie kunnen leiden, maar onze veelbesproken collega’s van 
Dubbelschaak wilden daar niet aan mee werken. 
Desalniettemin een aardig initiatief, zo’n gezamenlijke slotronde: onder 
het motto ‘schakers aller Brabantse dorpen, verenigt U’ een gezellig, 
jaarlijks terugkerend, schaakfestijn. Dus togen de schakers van 
Dubbelschaak, Unox SV, St. Oedenrode, OSV, Wolstad, Odi en EGS 
naar de place to be. Alleen die place to be, Vianen, was niet zo’n 
gelukkige keuze.  
Vianen, dichter bij de Randstad dan bij Brabant (het ligt nota bene in 
Zuid-Holland), als ‘centraal’ punt. Dat lijkt niet alleen een tegenstelling, 
dat ís het ook. Waarom huurt de NBSB geen groot zalencomplex af in 
het Hart van Brabant, als men toch zoiets wil organiseren. Dat ligt wel 
centraal en dan kunnen er ook nog eens meerdere poules tegelijk hun 
laatste speelronde afwerken. 
In Kaatsheuvel staat bijvoorbeeld het ‘Multifunctioneel Centrum de 
Werft’, waar ook de Brabantse jeugdkampioenschappen al enkele jaren 
gehouden worden. Misschien een ideetje voor volgend jaar?  
En mocht de bureaucratie weer toeslaan en dit ideetje niet doorgaan of 
op de lange baan geschoven worden? Weer in de file? Dan is er voor 
EGS nog maar één, simpele, uitweg: promotie naar een klasse die de 
beslissingswedstrijden wat dichter bij huis organiseert. 
 

De Goolse Scheuver 
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SEIZOEN 1998/’99: NET NIET 
 
 
 
 
Als we terugkijken op het voorbije (externe) seizoen - NBSB, 
klasse 4B - dan zijn voorgaande 2 kleine woorden een passende 
weergave: het is NET NIET gelukt kampioen te worden of 
anderszins via een beste 2e plaats alsnog te promoveren naar de 
derde klasse. 
 
En zo jammer als dit zijn mag, zo fraai is tegelijkertijd onze 
uiteindelijke 2e plaats! 
 
Een vergelijking met het voorgaand seizoen - mijn eerste bij EGS 
- laat een duidelijke verbetering zien. Weliswaar startten wij toen 
ook zeer goed, maar zakten we in de 2e helft van de competitie 
weg naar een sterke middenmoot plaats. Terecht eigenlijk. Het 
spel dat we toen lieten zien rechtvaardigde m.i. geen toppositie, 
zoals nu. Teveel werd e.e.a. weggegeven. Te vaak waren we niet 
of nauwelijks sterker dan onze tegenstanders. 
 
Dit seizoen startten we met een belangrijke versterking: Jan 
Langenberg i.p.v. Eric Hamers. Terecht mocht er nu verwacht 
worden dat de eerste 2 borden tenminste 1½ punt zouden 
kunnen scoren, waardoor de overige 6 borden slechts 50% 
behoefden te gaan scoren om de zeges in de wacht te gaan 
slepen. Wat daarbij dan toch jammer is, is dat een paar sterke 
clubspelers niet beschikbaar zijn - of slechts voor een enkele 
wedstrijd. 
Desalniettemin, mede vanwege de nog betere team-mentaliteit, 
werd dit jaar een beduidend hoger niveau bereikt. We waren 
duidelijk bereid om te vechten en we gaven minder weg. 
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De resultaten waren er ook naar: een start met 2 x 5-3 zeges op 
latere middenmoters en een 7-1 bij 1 van de 2 hekkesluiters. 
Daarna de spraakmakende wedstrijd met als inzet: de 
kampioenstitel. 
Versterkt met Henk van Griethuyzen en Marc van Gestel aan - 
m.i. helaas - de laatste 2 borden, bleken wij uiteindelijk toch 
tekort te komen: 3½-4½. Dat tekort werd zeker - mede - 
veroorzaakt aan de 1e 2 borden: slechts ½ i.p.v. de 
geplande/gehoopte 1½. Een wel zeer groot verschil. 
(Ondergetekende had uitgerekend in die wedstrijd zijn dag niet: 
onvoldoende concentratie, met daardoor een even terechte als 
onnodige nederlaag.) Deze wedstrijd demonstreerde overigens 
m.i. het gevaar van spelen met een tactische opstelling. Als dan 
spelers die geacht worden te scoren dat niet doen, dan is er 
nauwelijks hoop op compensatie door anderen omdat die 
vanwege de gekozen tactiek min of meer worden “opgeofferd”. Al 
zullen we natuurlijk nooit weten of we met een opstelling volgens 
(geschatte) sterkte wel zouden hebben gewonnen. 
Dat we daarna - ondanks de deceptie - niet zijn teruggevallen, 
maar de rest - deels zelfs (zeer) overtuigend - gewoon hebben 
gewonnen, getuigt m.i. van karakter. Eerst hadden we met de 
andere hekkensluiter grote moeite en wonnen we - alhoewel wel 
terecht, maar toch enigszins gelukkig - met 4½-3½. In de laatste 
2 ronden waren we overduidelijk de betere partij met 2 x 5½-2½, 
w.o. in de laatste ronde tegen ex derde-klasser Unox (een team 
dat toch tegen de kampioen gelijk had gespeeld en behoorlijk wat 
bordpunten had vergaard). In deze laatste wedstrijden was het 
zeer kleine aantal partijen dat wij verloren hebben eveneens een 
teken aan de wand. 
 
In de laatste ronde - tegen Unox - speelde ik 1 van mijn leukere 
partijen. (Zie hierna.) Doordat zij overigens met 7 personen op 
kwamen dagen, lieten zij hun 1e bord onbezet, waardoor ik op 
het 2e bord toch tegen hun 1e bordspeler kwam te spelen.  
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Overigens, in hun geval was het geen slimme tactiek om het 
eerste bord onbezet te laten, omdat zij daardoor een wit bord 
opgaven. Dat zij overigens instemden met een lagere 
positionering van Jan Langenberg - “ten koste van” onze 
voorzitter - was zeker een sportieve geste. (Ertoe verplicht waren 
zij zeker niet!) 
Terugkijkend op het voorbije - externe - seizoen kan ik 
terugkijken op een goed seizoen. En dat bedoel ik zeker niet 
alleen persoonlijk. Het spelbeeld dat wij dit seizoen lieten zien 
was over het algemeen van hogere kwaliteit dan voorgaand 
seizoen. En door de gememoreerde versterking met Jan is de 
uiteindelijke 2e plaats dan ook zeker terecht. Als we deze goede 
lijn vasthouden dan zit een kampioenschap er volgend jaar zeker 
in. Het zou overigens best prettig zijn als we daarbij toch enige 
versterking krijgen, als was het alleen maar dat 2 eerder 
genoemde leden meer dan een enkele wedstrijd meespelen. 
 
Mede vanwege deze positieve ontwikkelingen, die zeker ook 
veroorzaakt worden door de m.i. goede sfeer, is mijn suggestie 
dat we als club ons meer extern gaan manifesteren. Hierbij valt te 
denken aan de heuse NBSB bekercompetitie (een afvalsysteem 
voor clubviertallen) of andere (snelschaak-)toernooien waaraan 
we een klein team kunnen laten deelnemen. In mijn ervaring 
dragen deze deelnames vaak bij aan een verdere verbetering 
van de sfeer, maar ook enigszins aan het spelpeil. Anders 
gezegd: dit soort deelnames hebben m.i. zeker een positieve 
impact op onze club. 
 
Dan nu, zoals al toegezegd, mijn partij uit de laatste ronde. Het 
was een leuke partij, eentje waarbij je niet in slaap valt. Een partij 
ook met een opvallend spelbeeld (zie wits 5e zet) en eentje 
waarin bepaalde principes uit het schaakspel zeker geïllusteerd 
worden: het bezetten van open lijnen c.q diagonalen, het actief 
ontwikkelen van stukken e.d. Helaas is na die wedstrijd mijn 
notatieboekje door een speler van een andere club - misschien 
wel mijn opponent - meegenomen, waardoor ik de partij heb 
moeten reconstrueren.  
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De werkelijkheid kan dus afwijken van hetgeen ik hieronder 
weergeef. Evt. afwijkingen zullen overigens relatief onbelangrijk 
zijn. 
 
 1. e2-e4 
In de interne competitie kies ik nogal eens voor een andere speelwijze 
door met d4 te openen; in de externe competitie speel ik steevast e4 
 1. ...  d7-d5 
Als je dit soort zetten doe, moet je m.i. wel weten waar je aan begint 
 2. e4xd5  Dd8xd5 
 3. Pb1-c3 Dd5-a5 
 4. d2-d4  e7-e5 
Ik ben geen echte kenner van deze openingsvariant, maar de 
gespeelde zwarte zet lijkt mij niet de sterkste keuze, gezien de 
voortgang van de partij; of had de zwartspeler eenvoudigweg geen 
goed antwoord op mijn vervolg? 
 5. Dd1-h5 
Voor de witspeler echt wel een zeer hoge uitzondering om in dit vroege 
stadium van de partij zijn dame zo uit te spelen; doch deze zet is 
tweeledig: een aanval op e5 en op f7 
 5. ...  Lf8-e6 
 6. Lf1-c4  g7-g6 
 7. Dh5-f3 f7-f5 
Nu al staat zwart zeer gammel: de koningsvleugel ligt helemaal open 
en wit heeft duidelijk het initiatief 
 8. d4xe5 
Immers: e5xd4 is nu een reële mogelijkheid 
 8. ...  Da5xe5+ 
 9. Pg1-e2 Pb8-c6 
 10. Lc1-f4 
Wit zet zijn ontwikkeling onverminderd voort en heeft nu bijv. Td1 tot 
zijn beschikking 
 10. ...  Pc6-d4? 
Wit had deze slechte zet verwacht: de psychologie van het schaakspel: 
bepaalde stellingen lokken een onjuiste zet uit; zwart dacht met de 
dameruil voordeel te behalen; edoch... 
 11. Df3-d3! Pd4xc2+ 
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Min of meer gedwongen, probeer maar: een andere zet zal niet tot een 
beter resultaat leiden; wit staat nu overduidelijk op winst 
 12. Dd3xc2 De5-c5 
 13. Dc2-b3 
Met niet alleen een dekking van Lc4 maar ook van het velt b4 en wit 
houdt nu verschillende aanvalsvarianten in stant, w.o. Lf7+ en Pb5 
 13. ...  Pg8-e7 
 14. 0-0  Lc8-d7 
Zwart heeft nu de mogelijkheid tot 0-0-0, vandaar de witte voortzetting 
 15. Lc4-f7+ Ke8-d8 
 16. Ta1-d1 Pe7-c6 
De zet 16.., Db4 met de bedoeling dameruil leidt tot verlies vanwege 17 
Lxd6, Dxb3; 18 Lxe7+, Kxe7; 19 Lxb3 
 17. Lf4-g5+ Kd8-c8 
De minder logische reactie 17 .., Le7 zou als volgt tot verlies hebben 
geleid: 18 Txd7+, Kxd7 (of anderszins stukverlies accepteren); 19 
Dd6+, Kd8; 20 Td1!! 
 18. Pe2-f4 Pc6-a5 
 19. Db3-c2 Pa5-c4 
 20. Dc2-e2 
Een zet vergelijkbaar met wits 5e zet: directe aanval op c4 (samen met 
Lf7) en een aanval in een tweede richting (in dit geval het bezet van 
een lijn) 
 20. ...  Ld6xf4 
Zwart maakt d6 vrij voor het paard 
 21. Lg5xf4 Pc4-d6 
 22. Lf4xd6 
Het begin van het einde 
 22. ...  c7xd6 
 23. Pc3-e4!! 
De dodelijke dreiging Tc1 is nauwelijks nog tegen te gaan; na de 
gedwongen damezet zijn Pxd6+ of Txd6 met daarna Tc1 winnende 
voortzettingen; tijd voor zwart om nu toch echt maar eens te 
capituleren: 1-0. 



 25

 
Agenda 
 
 
 
 
 11 mei Laatste ronde van de interne competitie 
 18 mei Afsluiting seizoen 1998/1999 
 6 juni ‘Goirle Wereldwijd’-simultaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossingen opgaves 
Opgave 1: 1. Dh6+ gxh6 2. Txf8+ Kg7 3. Lxh6+ Kh8 4. Tf8 mat 
Opgave 2: 1. Db6! Kg7 (1. ... Td6 2. Txd6 Dxd6 3. Dh8+ Kg6 4. Lh5 mat) 2. 
Txf6 Kxf6 3. Dh8+ Ke6 4. Dh6+ enz. 
 


