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Jaargang 21 nummer 3 december 1999 
 
De Schaakmeester 
 
 
 
 
Periodieke uitgave van de “Eerste Goirlese Schaakclub” EGS te Goirle. 
 
Redactie 
Pieter Couwenberg en Jan Langenberg 
 
 
Bestuur EGS 
Pieter Couwenberg, voorzitter, tel. (013) 534 8378 
Arnold Backx, penningmeester, tel. (013) 534 3695 
Ton 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 Henk van Griethuijsen, tel. (013) 534 45 20 
 
Jeugdopleiding 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, Jan van Besouwhuis 
Jeugdopleiding volgens Stappenmethode 
Jeugdleider Pieter Couwenberg. 
 
Contributie 
Senioren: f 110,- per jaar, 
Junioren: f 100,- per jaar. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
Voor jullie ligt weer een nieuwe Schaakmeester. De eerste van 
het seizoen 1999 / 2000. We hebben er ons uiterste best voor 
gedaan om de Schaakmeester voor het nieuwe millennium af te 
krijgen en zoals je ziet is dit gelukt. 
 
Wat treft u in deze Schaakmeester aan: 
Natuurlijk de uitslagen, verslagen van onze strijd in de NBSB 
competitie. 
De notulen van de jaarvergadering. 
Maar liefst 4 hoofdbrekers. 
En natuur de agenda voor het nieuw Millennium. 
 
Tot slot wil ik jullie allemaal een zeer prettige eeuwwisseling toe 
wensen, en dat de Schaakmeester in het nieuwe millennium 
weer vaak mag verschijnen, wat met jullie hulp zeker moet 
lukken. 
 
Tot in 2000.. 



 
Valletjes 
 

 
 
 
 
Naast het alom bekende herdersmat zijn 
vele andere manieren bekend om snel van 
je tegenstander te winnen. Het zijn echte 
valkuilen. Je hebt alleen pech als je 
tegenstander het ziet aankomen, want 
meestal zijn het inferieure varianten. 
 
Afgelopen herfst ging Pieter naar een toernooi in Blankenberge. 
Daar zag hij het volgende gebeuren in een heuse partij: 
 
 1. e4 e5 
 2. Pf3 Pf6 
 3. Lc4 Pd4 
 4. Pxe5? 
Wit trapt erin. Met 4. 0-0 had wit een voorsprong in ontwikkeling 
kunnen krijgen. 
 4. ... Dg5! 
 5. Pxf7 
Ook 5. Lxf7+ Ke7 helpt niets. 
 5. ... Dxg2 
 6. Tf1 
Na 6. Pxh8 Dxh1+ 7. Lf1 Dxe4+ is wit ook verloren, 8. Le2 Pxc2+ 9. 
Kf1 Dh1 mat. 
 6. ... Dxe4+ 
 7. Le2 Pf3 mat 
 
Omdat het altijd leuk is om een val te zien of te gebruiken, willen 
we dit vaker in de Schaakmeester vermelden. Eenieder die een 
leuke val weet vragen we dan ook om deze bij de redactie van de 
Schaakmeester in te leveren. 
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Notulen 
 
 
 
 
Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de 
E.G.S. welke is gehouden op 24.08.1999. 
 
Aanwezig: A.Backx, P.Couwenberg, L.Doomernik, H.v.Griethuysen, 
T.Krugers, A.Lanen,T.Pastor, P.v.Wijk. 
Later komen nog: L.Joosten, Frida Kokotovic, H.Renders, J.Touw. 
 
1) Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom. 
 
2) Notulen vorige vergadering 
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 
 
3) Jaarverslag, mededelingen, voorstellen Bond. 
De voorzitter begint met het verzoek om een minuut stilte in 
verband met het overlijden van Wil Spijkers. 
Het bestuur heeft een voorstel "schaken op school" ontvangen 
van Rick van Loy en Leo Joosten. Dit zal worden behandeld bij 
agendapunt 11. 
In de regio competitie is CHAAM wederom winnaar geworden. 
Alphen heeft zich teruggetrokken, maar mogelijk volgt toch nog 
nieuwe aanmelding. 
Henk Renders wordt geprezen als coach van het externe team. 
Het team behaalde afgelopen jaar goede resultaten, maar werd 
net als vorig jaar net geen kampioen.  
Bij de binnencompetitie behaalde Henk v. Griethuysen de eerste 
plaats en kreeg hiervoor een (groot) schaakstuk. De eerste prijs 
bij het snelschaken was voor Rick van Loy (niet aanwezig). 
En in de Bekercompetitie zegevierde Jaap Touw. 
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Voor de "oudleden middag" was grote belangstelling. Er was ook 
veel gedaan aan de publiciteit. Maar dit alles heeft geen nieuwe 
leden opgeleverd. Ook de deelname aan "Goirle Wereldwijd" 
leverde veel aandacht, maar geen nieuwe leden op. 
Het schaakseizoen werd besloten met een simultaan van Rick 
van Loy. 
 
4) Verslag kascontrole commissie  
De kascontrole is alleen uitgevoerd door T. Krugers, omdat Peter 
van Wijk wegens vakantie afwezig was. Alles werd in orde 
bevonden en de penningmeester werd decharge verleend. 
Peter van Wijk is afgetreden als lid van de commissie. Hiervoor in 
de plaats komt Leo Joosten die nu samen met T.Krugers de 
nieuwe commissie vormt. 
 
5) Verslag penningmeester 
A.Backx geeft een korte toelichting op de jaarcijfers en de 
begroting. 
 
6) Vaststelling contributie 
Het voorstel om de contributie te verhogen tot Nlg. 115,  
(bondsleden) werd aangenomen. De contributie voor recreatieve 
schakers blijft ongewijzigd nl. Nlg. 50, .  
 
7) Bestuursverkiezing 
T.Pastor is herkozen t/m augustus 2002. 
Het mandaat voor zowel A.Backx als P.Couwenberg is verlengd 
tot aan de volgende vergadering in augustus 2000. 
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8) Binnen /buiten /regio competitie 
  
Binnencompetitie: Via sponsors zijn 5 nieuwe (digitale) klokken 
aangeschaft. Het is de bedoeling deze vooral in wedstrijden met 
de jeugd te gebruiken. H.v.Griethuysen zal de tijdsinstelling 
berekenen (gerelateerd aan de totale speelduur). Ook zal Henk 
de speeltijd bepalen voor het spelen met de "oude" klokken.  
Er was een verzoek om de binnencompetitie niet te vroeg af te 
sluiten, maar door te gaan tot eind mei met een afsluitende 
simultaan in juni. 
Henk zal in overleg met het bestuur nadere invulling zoeken voor 
de extra avonden. (meer snelschaakavonden, meer thema 
avonden en ook les avonden). 
Buitencompetitie + voorstellen Bond: Vanwege het teruglopend 
ledental stelt de Bond voor om in de 4e klasse te spelen met 
teams van 4 mensen en in de 3e klasse met teams van 6 
mensen. Op aandringen van de aanwezigen zal A.Backx op de 
Bondsvergadering van 10 september 1999 tegen dit voorstel 
stemmen.  
Henk Renders zal inventariseren hoeveel schakers externe 
competitie willen spelen, zodat aan de bond opgave kan worden 
gedaan van het aantal teams (van eventueel 4, 5, 6 of 8 spelers 
per team).  
De speeldata voor de externe competitie zijn: (zie agenda). 
Regiocompetitie: Ton Krugers zal ook dit jaar weer als coach van 
het regio team optreden. 
 
9) Jeugdschaak 
Er is les gegeven aan 7 jeugdleden terwijl er eigenlijk capaciteit is 
voor 15. Van deze 7 leden hebben er 5 examen afgelegd, 
waarvan 3 geslaagd en 2 gezakt. 
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10) Schaakmeester 
De Schaakmeester zag er, als altijd, goed verzorgd uit. 
Het is de bedoeling dat de Schaakmeester verschijnt na de 
externe wedstrijden. 
Copy blijft altijd van harte welkom en advertenties kunnen 
worden geplaatst (tegen een kleine vergoeding). 
 
11) PR activiteiten 
Er is 25 keer gepubliceerd in Goirles Belang.  
  
E.G.S. heeft een eigen pagina op de kabelkrant die regelmatig 
wordt aangepast. 
Na de externe wedstrijden was er op zondagmiddag een 
interview op de L.O.G. radio. 
Verder is er veel publiciteit geweest omtrent het Schaakcafe (29 
december) en de Nieuwjaarsreceptie. 
Op 21 september 1999 zal een SPONSOR avond worden 
georganiseerd. 
Voorstel "schaken op school" van Leo/Rick. 
De Bond is bezig met een brief aan de basisscholen. Omdat nog 
niet duidelijk is wat hier in zal staan wordt besloten deze brief af 
te wachten. Daarna zal worden bekeken welke initiatieven er 
genomen kunnen worden richting basisscholen. 
 
12) Rondvraag 
 
T.Krugers. 
Actuele ledenlijst in Schaakmeester. 
Alle schaakstukken zijn gesorteerd (s.v.p. houden zo). Binnenkort 
volgt inventarisatie boeken. 
Wil iedereen die nog boeken van E.G.S. heeft deze inleveren 
!!!!!!! 
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Henk Renders/Henk v. Griethuysen. 
Ter nagedachtenis aan Wil Spijkers zal d.m.v. vrijwillige bijdragen 
nog een digitale klok worden aangeschaft. 
Eventuele vrijwillige bijdragen voor de Wil Spijkers Klok kunnen 
aan Arnold worden betaald. 
De 1e ronde binnencompetitie begint op 31 augustus 1999. 
Er is een plan van Jan van Loonen (ondernemer in Goirle) om 
KASPAROV naar Goirle te laten komen. Hierbij heeft hij de 
medewerking van de E.G.S. gevraagd. Wordt vervolgd... 
 
13) De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
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Regiocompetitie 
 
 
 
 
"En Passant" uit Chaam de sterkste in de regio competitie 
Evenals vorig seizoen bleek "En Passant" ook dit jaar het 
sterkste team op de been te kunnen brengen in de onderlinge 
schaakcompetitie tussen Chaam,Goirle en Rijen. 
Jammer dat de vierde club uit Alphen na één wedstrijd niet meer 
aan 
deze competitie deelnam, naar het schijnt door gebrek aan 
spelers. 
In tegenstelling tot vorig jaar haalde "En Passant" niet de 100% 
score, zodat we nu weten dat ook zij "te pakken" zijn. 
Onze resultaten waren niet om naar huis te schrijven. 
Eén overwinning en drie verloren wedstrijden. Laatste plaats ..... 
Maar er is een sprankje hoop: de E.G.S. haalde evenveel 
bordpunten 
als nummer 2. 
Met "onze" haptonoom als geheim wapen gaat het komend 
seizoen zeker beter. Zeker als onze houthakker en inblikker Paul 
dezelfde vorm blijft houden. 
Hij scoorde het meest (maar speelde ook steeds mee). 
Om volledig te zijn, volgt hier de eindstand, waar Alphen uit weg 
is gelaten. 
 
En Passant (Chaam) 4 3 0 1 6 11 5 
Caïssa (Rijen)  4 2 0 4 6 61/2 91/2 
EGS (Goirle)  4 1 0 3 2 61/2 91/2 
 

Ton Krugers 
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Hoofdbrekers 
 
 
 
 
1. Wit geeft mat in 3   2. Zwart geeft mat in 3 
 

WyyyyyyyyX   WyyyyyyyyX 
xAcEaAaAax   xAaAaAaAax 
xbAjAaAaAx   xaBaAaAaAx 
xAdBaAbAcx   xBaDaAaAax 
xgAaAbAaAx   xhAbAaAaAx 
xAaAaHaAax   xMaAaAaAax 
xaHaAaAaAx   xaHaAaAaAx 
xHjHaAhAhx   xAgAaAaKax 
xaAmIaAaIx   xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY   ZwwwwwwwwY 
 
3. Zwart geeft mat in 5   4. Zwart geeft mat in 4 

WyyyyyyyyX   WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax   xCaAaAaGax 
xaAaAaAaAx   xbAbAaAbBx 
xAaAaAeBgx   xAbHbBaAcx 
xaAaAaAaAx   xaAaEaBaAx 
xJbAaAdAcx   xAhAhDaAdx 
xaHaAlFaAx   xhAaAhAhFx 
xHaAaAhIhx   xAkAaAhAhx 
xaAaAaAiMx   xiAaLjImKx 
ZwwwwwwwwY   ZwwwwwwwwY 
Oplossingen: zie bladzijde met de agenda. 
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Externe competitie 
 
 
 
 
In de externe competitie loopt nog niet alles op rolletjes. 
Misschien dat het nieuwe millenium daar verbetering in brengt. 
 
De externe competitie begon dit jaar al direct met een verrassing. 
Ongeveer een week voor de start kregen we te horen dat we in 
de derde klasse speelden. Normaal gesproken waren we 
hiermee reuze blij geweest, het was tenslotte het doel van 
afgelopen jaar, maar op de een of andere manier heerste toch 
het gevoel van voor de leeuwen te worden geworpen. 
 
ronde 1: EGS-Rochade 2½-5½ 
Deze eerste wedstrijd, nog onder leiding van coach Henk 
Renders, was er een van veel remises. Misschien ook een aantal 
onnodige remises, maar in een wedstrijd ben je af en toe blij met 
een remise als je lange tijd slecht hebt gestaan. Ook wilde een 
speler van Rochade het speellokaal voortijdig verlaten, wat ook 
invloed had op het wedstrijdverloop. Al met al is Rochade een 
grote club geworden die daardoor kan putten uit een groot 
arsenaal spelers. Misschien is het een signaal voor EGS. We 
kunnen natuurlijk eens bij Rochade gaan kijken wat zij hebben 
gedaan aan de terugloop van het aantal leden. 
 
ronde 2: De Wolstad 3-EGS 7-1 
Deze keer speelden we zonder onze vaste coach Henk Renders. 
En je ziet wat er gebeurd: totale anarchie. 
Tegen Wolstad kwamen we zeer snel op een 3-0 achterstand te 
staan.  Dit gebeurde binnen een uur. Deze mentale klap zijn we 
niet meer te boven gekomen, ondanks dat we op een aantal 
borden zeer goede partijen speelden. 
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ronde 3: Stukkenjagers 6-EGS 4½-3½ 
Sinds een tijd speelt Stukkenjagers op een andere lokatie ‘de 
vorst’, in de Willem-II straat. Aangezien hier weinig 
parkeergelegenheid is, besloten we om met de bus, een enkeling 
uitgezonderd, naar Tilburg te gaan. Ten opzichte van de oude 
lokatie is de vorst een verademing te noemen. Wat een licht. 
Het begon dan ook zeer goed. Na een mooie overwinning van 
Alex stonden we zowaar met 1-0 voor. Debutant Jeroen speelde 
een leuke partij maar moest toch het onderspit delven. Louis 
maakte daarna remise, en na een overwinning van Jan stonden 
we weer op voorsprong. Ton wilde nog een offer plegen, deed 
het niet, en ging ten onder. Zijn tegenstander had echter geen 
makkelijke middag. Ook Bart mocht proeven aan de smaak van 
overwinning. Na meerdere pionnenstormen lukte het om zijn 
tegenstander op de knieën te krijgen en opnieuw de voorsprong 
te pakken.  Leo vocht als een leeuw, maar moest toch zijn 
meerdere erkennen in zijn charmante tegenstandster. Op dit 
moment is het 3½-3½. Alleen Pieter speelde nog. In het heetst 
van de strijd moest hij een eindspel met een pion minder remise 
houden. Tot overmaat van ramp verloor hij nog een pion, en 
moest kapituleren. Toch konden we met opgetogen hoofden de 
schaakarena verlaten, aangezien eindelijk een stijgende lijn was 
te bespeuren. 
 
De stand na drie wedstrijden: 
 1. De Wolstad 3  6 (17) 
 2. Rochade   6 (15) 
 3. Stukkenjagers 6  4 (12½) 
 4. HMC 5   3 (13) 
 5. Oisterwijk   2 (11) 
 6. Vughtse Toren 2  2 (11) 
 7. Schavo 2   1 (9½) 
 8. EGS    0 (7) 
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Hierbij valt direct op dat we de top 3 al ‘gehad’ hebben. Dit is 
zeer opmerkelijk maar misschien wel de oorzaak van het 
getoonde spel in de voorafgaande wedstrijden. Wat nog 
opmerkelijker is, is dat de volgende wedstrijd tegen de huidige 
nummer 4 is. Als we kijken naar het getoonde spel van HMC in 
de afgelopen wedstrijden hebben we het volgende overzicht: 
 
HMC - Oisterwijk   5½-2½ 
Vughtse Toren - HMC  4-4 
HMC – Rochade   3½-4½ 
 
Hieruit blijkt dat HMC zeker niet onderschat mag worden. Ze zijn 
van hetzelfde niveau als Rochade. Zeker hun resultaat tegen 
Oisterwijk is zeer goed, aangezien Oisterwijk slechts met 3½-4½ 
van Wolstad heeft verloren. 



 14

 
Agenda 
 
 
 
 
 8 januari 10.15u Ouder-kind-schaaktoernooi  
 5 februari 4e ronde externe, thuis HMC 5 
 26 februari 5e ronde externe, uit Schavo 2 
 25 maart 6e ronde externe, thuis Oisterwijk 
 15 april 7e ronde externe, uit Vughtse Toren 2 
 13 mei Externe, beslissingswedstrijden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossingen hoofdbrekers 
Opgave 1: 1.c3 c5 2. Td5 Pxd5 3. Pc4 mat 
Opgave 2: 1. ... Pb4 2. Lxb7 Pa2 3. Lxa6 Pc3 mat 
Opgave 3: 1. ... Txh2+ 2. Kxh2 Dh5+ 3. Kg3 Lh4+ 4. Kh2 Lxf2+ 5. Dh3 Dxh3 
mat 
Opgave 4: 1. ... Pd2 2. Dxd2 Dxh2+ 3. Kxh2 Pf3++ 4. Kg2 Th2 mat 
  
 
 
 

EGS wenst alle schakers in de volgende eeuw 
strijdlustige en vooral plezierige 

schaakpartijen toe. 


