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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 4879 

Clublokaal 
Café “Hof van Holland”, Tilburgse weg 83, Goirle, tel. (013) 534 1962 

Clubavond 
Iedere dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider Henk van Griethuysen, tel. (013) 534 4520 

Jeugdopleiding 
Iedere dinsdag, aanvang 19.00 uur, Jan van Besouwhuis 
Jeugdopleiding volgens de stappenmethode 
Jeugdleider Pieter Couwenberg. 

Contributie 
Senioren: ƒ 120,- per jaar, 
Junioren: ƒ 100,- per jaar. 



Van de redactie … 

 
In deze schaakmeester veel wedstrijdverslagen van gespeelde wed-
strijden in de regiocompetitie (EGS – Caïssa en Chaam – EGS) en de 
externe competitie (EGS – Rochade en Oisterwijk – EGS). Opval-
lend is dat we in beide competities zeer goed meedraaien. Er wordt 
ook al veel gespeculeerd op glorieuze eindzeges, maar we moeten 
vooral met beide benen op de grond blijven staan. 

Een andere competitie is de snelschaakcompetitie. Hier heeft Henk 
van Griethuijsen een goede start gemaakt. Dit geldt ook voor Jeroen 
die zijn eerste partij in de tilburgse kampioenschappen voor de jeugd 
met winst heeft afgesloten. 

Om te zorgen dat iedereen alert blijft ook weer vier nieuwe hoofd-
brekers. De antwoorden staan zoals vanouds op de pagina met de 
agenda. 

Ton Krugers is de boekenkast van EGS ingedoken en heeft daar het 
stof eens flink doen opwaaien. Dit leidde tot het boekenbal dat een 
overzicht geeft van alle boeken die in de bibliotheek te vinden zijn. 
Iedereen die geïnteresseerd is kan hier terecht voor informatie over 
openingen, middenspel, eindspel en partijverslagen. 

Genoeg schaakplezier om de feestdagen door te komen. 
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Regiocompetitie : E.G.S.- Caïssa 2½- 1½ 

Op 10 oktober j. l. trad een "gehavend " team van de E.G.S. aan te-
gen onze schaakvrienden uit Rijen. Gehavend , omdat Pieter en Alex 
op die avond hun eerste cursusavond moesten bezoeken.  

Als wedstrijdleider had ik een geweldig duo achter de hand om hun 
plaatsen in te nemen : Jan en Jaap. (wat een luxe ! ).  

De interne competitie stond door de afwezigheid van 6 spelers die 
avond op een laag pitje.  

Om dit seizoen meer kans te maken op de eindzege waren de eerste 
punten broodnodig. De uitslag geeft aan dat de overwinning toch nog 
op het nippertje werd binnengehaald. 

Jan scoorde het eerste punt tegen het niet te onderschatten boegbeeld 
van Caïssa en Jaap triomfeerde over hun tweedebord speler. Maar 
toen. 

Arnold moest zijn meerdere erkennen in zijn van origine Hongaarse 
tegenstander en de beslissing moest dus van het 4e bord komen. 

Mijn tegenstander, de van oorsprong Duitse Rudi Weber wist on-
danks zijn 90-jaren heel goed stand te houden. Onze partij die hij af 
en toe opluisterde met een fluitend deuntje duurde tot rond 23 uur. 
Hoewel zijn stelling beslist beter was dan de mijne bood hij vrij plot-
seling remise aan, met de mededeling dat hij er geen zin meer in had. 
De vermoeidheid zal hierbij zeker parten hebben gespeeld. Gezien de 
stand van de wedstrijd op dat moment en mijn niet zo rooskleurige 
stelling ging ik onmiddellijk op zijn aanbod in. 

De winst voor ons was binnen en ik denk dat tijdens de terugreis in 
de auto nog wel een discussie heeft plaatsgevonden. 
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Henk Renders, die later op de avond binnenkwam analyseerde de 
wedstrijd als volgt: 

Langenberg als vanouds 
Touw uit crisis? 
Backx onderweg 
Krugers consolideert 
 

Voor de statistici die alles willen weten volgt hier de uitslag van het 
wedstrijdformulier: 

1. Jan Langenberg (zw) - Jan Weterings (w)  1-0 
2. Jaap Touw (w)  - Gerard v.d.Garde (zw) 1-0 
3. Arnold Backx (zw) - K. Nemezes (w)  0-1 
4. Ton Krugers (w) - Rudi Weber (zw)  ½-½ 

2½-1½ 

T. K. 
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EGS START MET ZEGE 

Sterke ouverture 
EGS is het nieuwe seizoen gestart met een degelijke 6-2 overwin-
ning. Het Tilburgse Rochade III was nochtans niet zonder verwach-
tingen naar Goirle getogen. EGS had vorig seizoen alle wedstrijden 
verloren in de buitencompetitie. Bovendien moest EGS vier basisspe-
lers missen voor de ouverture van het seizoen.  

Afvallers 
Zo speelde Pieter Couwenberg in een toernooi in Blankenbergen aan 
de Belgische kust. Louis Doomernik was op vakantie, Alex van la-
nen in Parijs voor een stage, Erik had verplichtingen en Pascal 
Graafmans was nog niet speelgerechtigd. Het trainersduo Langen-
berg/Renders stond voor een schier onoplosbaar probleem. Pardoel 
was dan wel gehaald maar zou hij voor de finishing touch kunnen 
zorgen. Ma een debutant gevraagd worden de wedstrijd te schragen? 

Concept 
Rochade II was een jeugdige ploeg die verslagen moest worden om 
de titelaspiraties niet al vroeg in de knop te laten breken. Niet alleen 
winnen maar ook een hoog bordgemiddelde halen was het devies. 
Hoe zou de trainer van Rochade III deze klus aanpakken. De sterkste 
spelers naar een lager bord dirigeren om de stand nog draaglijk te 
houden was voor de hand liggend. 

Jan Langenberg op het eerste bord om de schijn te wekken dat het 
om een normale opstelling ging. Vervolgens de routine naar voren 
met Krugers, Backx en Joosten. De toernooitijgers Touw, Renders en 
Pardoel daarachter om het vuile werk op te knappen. Vida Kokotovic 
sloot de rij om eventuele fouten alsnog recht te zetten.  
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Gerijpte ploeg 
De ploeg die zaterdag achter de borden verscheen is de oudste ploeg 
die in de zestigjarige geschiedenis van EGS in de NBSB-competitie 
is uitgekomen. Aan ervaring derhalve geen gebrek maar de door-
stroming van nieuwe talent blijkt te stokken. De ploeg van Rochade 
daarentegen was een jeugdteam dat zich onvervaard in de strijd gooi-
de. Het Tilburgse Rochade is een club die de laatste jaren een bloei-
periode doormaakt. Hert eerste team van Rochade debuteert dit jaar 
in de tweede klasse van de NBSB. 

Krugers zet trend 
Ton Krugers liet het eerste punt aantekenen tegen Sjors Brands aan 
het tweede bord. De dinsdag voor de match verkondigde ton nog dat 
hij twee jaar geleden zo trots als een pauw in Vianen had rondgelo-
pen na een monsterzege. Op het tweede bord EGS op voorsprong 
zetten, is een voorlopig hoogtepunt in de schaakloopbaan van Ton. 
Jelle Jansen maakte kort daarop gelijk tegen Vida Kokotovic. Vida 
had zich in de selectie gespeeld door haar goede prestatie in de snel-
schaakcompetitie.  

Leo Joosten op bord vier zette EGS opnieuw op voorsprong. Ook 
Leo speelde op een hoger bord dan ooit. Alsof hij geen reservespeler 
was, klaarde hij de klus.  

Oude vijand 
Fred Pardoel zorgde voor 3-1. Pardoel won in de tachtiger jaren acht 
keer de Goirlade. Dit toernooi is in 1990 voor het laatst gespeeld en 
is inmiddels bijna legendarisch in Goirlese schaakkringen. Bredanaar 
Pardoel heeft in de tachtiger jaren veel EGS-ers in het stof doen bij-
ten. Dit seizoen verdedigt hij echter de kleuren van EGS. Pardoel zal 
dit jaar naar de vorm van de derde klasse groeien. 

Jan Langenberg aan het eerste bord liet 4-1 aantekenen. Slechts een 
halfje was nog nodig voor de overwinning. 
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Beslissing Backx 
Arnold Backx, Jaap Touw en Henk Renders waren nog in de wed-
strijd. Nadat Bastian v.d. Rijt een remiseaanbod van Renders had 
afgeslagen, kwam Jaap Touw in beweging. Na een zwak seizoen lijkt 
Jaap Touw zich dit seizoen te hernemen. Hij lijkt van zins te opteren 
voor een basisplaats.  

Touw als vanouds 
Touw brak met een loper voorsprong door de stelling van Jeroen v.d. 
Rijt. Inmiddels haalde Arnold Backx (derde bord) een half punt bin-
nen. De afwikkeling van een complexe stelling liet weinig mogelijk-
heden over voor Tim v.d. Bosch. Toen de tegenstander van Touw 
zijn koning neerlegde, werd in de resterende partij remise overeenge-
komen.  

Uitslagen 
Jan Langenberg Ben Zegveld  1-0 
Ton Krugers  Sjors Brands  1-0 
Arnold Backx  Tim v.d. Bosch  1/2-1/2 
Leo Joosten  Jelmer v.d. Weide 1-0 
Jaap Touw  Jeroen v.d. Rijt 1-0 
Henk Renders  Bastian v.d. Rijt 1/2-1/2 
Fred Pardoel  Thom Jansen  1-0 
Vida Kokotovic Jelle Jansen  0-1 
 
EGS   Rochade III  6-2 
Kentering 2  Oisterwijk 2  4-4 
Waalwijk 2     vrij 
Odi 2   Wolstad 4  4-4 
 

EGS is met deze overwinning meteen torenhoog favoriet voor de 
titel. De comeback van Hamers en Graafmans in het team op 18 no-
vember zou wel eens opnieuw een overwinning met grote cijfers op 
het scorebord kunnen brengen.  
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SNELSCHAKEN 

Op 23 oktober werd de eerste ronde gespeeld van de Goirlese snel-
schaakcompetitie. Henk v. Griethuijsen, de beste snelschaker van het 
seizoen 1999/2000 maakte zijn reputatie waar en nam de leiding na 
de eerste ronde. Pascal Graafmans, terug op het oude nest, en Jan 
Langenberg bleven in het spoor. Pascal Janssen leidt de achtervol-
gende meute voor Jaap Touw en Vida Kokotovic. Van Lanen en 
Renders staan reeds op afstand. 

Stand 
1.  Henk van Griethuijsen 6 
2.  Pascal Graafmans  5 
  Jan Langenberg  5 
4.  Pascal Janssen   3½ 
5.  Vida Kokotovic  3 
   Jaap Touw   3 
7.  Alex van Lanen  2½ 
  Henk Renders   2½ 
9.  Louis Doomernik  2 
  Leo Joosten   2 
11. Pieter Couwenberg  1 
12. Ton Krugers   ½ 
13. Mathijs Meeuwissen  0  
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Tilburgse Kampioenschappen 15-20 jaar 

29-10-2000 Tilburgse Kampioenschappen 15-20 jaar 

Wit: Jeroen 

Zwart: Fabian Buskens 

1. e4 c5 
2. Pf3 Pc6 
3. Lb5 e6 
4. Lxc6 bxc6 
5. d3 d5 
6. 0-0 

Door deze zet kan het centrum van zwart geen enkele bedreiging 
vormen voor wit. Na bijv. 6.Lf4 volgt dxe4 en na terugslaan verliest 
wit de rokade door 7. ... Dxd1+ 

6. ... Le7 
6. ... Dc7 was hier noodzakelijk, vanwege 

7. Pe5! 
Het paard zal hier voorlopig blijven staan.  

7. ... Dc7 
8. f4 La6 

Dreigt dxe4. Beter was echter 8. ... Ld6. Wat wit dwingt tot Pg4. Het 
paard verjagen met 8. ... f6 kan niet vanwege 9. Dh5 (g6? 10. Pxg6) 

9. c4 dxe4! 
Na 10.dxe4 volgt 10. ... Ld6 met verlies van de c-pion.  

10. Da4! 
Wit draait de rollen om. Vanaf dit moment wordt zwart stevig in de 
tang gehouden, deze zet maakt daar een begin mee. De witte dame 
valt zowel La6 als c6 aan. Zwart is gedwongen tot het vreselijke  
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10. ... Lb7 
Tevens is Ta8 nu gebonden aan a7.  

11. dxe4 Lf6 
12.Pf3 

12. ... Ld4+ is geen bedreiging voor wit: 13. Pxd4, cxd4. 14. Td1, 
Dd6. 15. Le3! 

12.  ... e5? 
Beter heeft zwart nauwelijks. Wit dreigde immers toch met e5. Mis-
schien was zelfs 12....Ld4+ toch nog het beste. Na 13. Pxd4,cxd4. 14. 
Td1, Td8. 15. Dxa7, c5 staat zwart wel een pion achter, maar heeft 
wel kansen gekregen. Echter na deze zet is wits voorzetting logisch: 

13. f5 g6 
14. fxg6 hxg6 

De open h-lijn en Th8 kunnen nauwelijks een bedreiging voor wit 
vormen, zeker niet na een eventueel h3.  

15. Pc3 
Meteen krijgt zwart met een nieuwe dreiging te maken.  

15. ... a6 
16. Pd5 Dd8? 

Juist was 16. ... Dd6, en daarna Td8 

17. Td1 Kf8 
Valt Pd5 aan.  

18. Pxf6 Dxf6 
19. Lg5 De6 
20. Da5 Dxc4 

Voorkomt 21. Dxc5+ 

21. Tac1  
21. Td8+ loopt op niets uit na 21. ... Txd8. 22. Dxd8+, Kg7.  

21. ... Db5 
Na 21. ...Dxe4 volgt 22. Dxc5+, Kg7. 23. Tc4, enz.  



22. Dc7! 
Een scherpe manoeuvre in wits aanval. Wit heeft nu de mogelijkheid 
tot Pxe5, Dxe5 en Dd6+. Bovendien is Pg8 nu gebonden aan de dek-
king van e7 en Db5 is gebonden aan de dekking van Lb7.  

22. ... f6 
Om e5 te dekken.  

WyyyyyyyyX
xCaAaAgDcx
xaElAaAaAx
xBaBaAbBax
xaFbAbAkAx
xAaAaHaAax
xaAaAaJaAx
xHhAaAaHhx
xaAiIaAmAx
ZwwwwwwwwY

22. … f6
23. Pxe5!! 

Een prachtig offer dat direct tot winst leidt.  

23. ... fxe5 
24. Tf1+  zwart geeft het op 

24. ... Ke8 is mat na 25. Df7#. Na 24. ... Pf6 volgt 25. Txf6, Ke8. 26. 
Te6+, Kf8. 27. De7+, Kg8. 28. Txg6#.  

23. ... Pe7 is mat na 24. Td8+, Txd8. 25. Dxd8+, Kg7. 26. Dxe7+, 
Kg8. 27. Df7# 

1 - 0 

Jeroen 
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EGS behaalt in regiocompetitie historische zege. 

Na de wat moeizame overwinning op 10 oktober in Goirle tegen Ca-
issa uit Rijen vertrokken wij redelijk optimistisch naar Chaam op 9 
november j.l. om onze schaakvrienden van En Passant partij te ge-
ven. Dat optimisme was waarschijnlijk gebaseerd op de samenstel-
ling van het team. Of was het hoogmoed ? Immers nog nooit werd er 
van en in Chaam gewonnen. De beste uitslag waarop we kunnen bo-
gen was die van de slotwedstrijd van vorig seizoen, toen de we met 
2-2 naar huis terugkeerden en daardoor nipt de 2e plaats konden be-
zetten in de eindrangschikking, op grote afstand van de "eeuwige" 
winnaar En Passant. 

Na een hartelijk welkom in hun luxe onderkomen werden rond 20.30 
uur de klokken in beweging gezet. Na anderhalf uur deed mijn tegen-
stander een zwakke zet waardoor hij 2 stukken ging verliezen. Hij 
zag het te laat en gaf zondermeer op. (1-0). 

Onze aanwinst, Pascal Graafmans, kon 20 minuten later het tweede 
punt laten aantekenen, mede omdat, naar zijn eigen zeggen, er de 
enige variant op het bord kwam die hij sinds zijn terugkeer bij de 
E.G.S. had bestudeerd. (2-0). 

Pieter had op dat moment een voorsprong, en het leek een kwestie 
van tijd tot we het volgende punt konden noteren. Maar ook in het 
schaken kan er wel eens iets misgaan. Hij verloor zijn voorsprong en 
hield een onhoudbare stelling over en gaf op. (2-1). 

En dus waren alle ogen gericht op het 1e bord waar Jan (met wit) als 
een sfinx tegenover een net zo'n sfinxachtige tegenstander zat. Beide 
spelers wisten wat er op het spel stond. Een prachtige aanval van Jan 
stokte en onze positieve instelling werd met iedere zet kleiner. Na 40 
zetten moesten de klokken een kwartier teruggezet worden en werd 
de partij uitgevluggerd. Maar Jan bleef rustig en om 0 .10 uur werd 
er terecht tot remise besloten. De gelukwensen van onze tegenstan-
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ders waren hartelijk. Rond 0.45 uur arriveerden wij in Goirle in een 
euforistische stemming. 

De voorlopige stand in de regiocompetitie is: 

E.G.S.  2 2 0 0  4 5-3 
Caissa  1 0 0 1  0 1½-2½ 
En Passant 1 0 0 1  0 1½-2½ 
 

We zijn er natuurlijk nog lang niet, maar het vorig seizoen scoorden 
we totaal 3 punten uit 4 wedstrijden. Laten we het reëel blijven be-
kijken maar er zijn goede kansen op een onverwacht succes. 

T.K. 
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Hoofdbrekers 

 

Opgave 2: Wit geeft mat in 3 Opgave 1: Wit geeft mat in 4 

WyyyyyyyyX WyyyyyyyyX
xCaAaAcGax xCaAfAdAgx
xbAaAaBaBx xbBaEaLjBx
xAaBaFkEax xAaAaAaAkx
xaAaBbAaAx xaAbAbAeAx
xAaAaAaAlx xAaAbHaAax
xhAbAaHaAx xaHaHaAhAx
xAaHaMhAax xAhHaAaAhx
xiAaAaAaIx xaAaAaIaMx
ZwwwwwwwwY ZwwwwwwwwY
Opgave 3: Wit geeft mat in 5 Opgave 4: Zwart geeft mat in 5

WyyyyyyyyX WyyyyyyyyX
xCaAaAaCax xCaAaAgAcx
xbBaLaJeGx xbBbAfAbAx
xAaAaAaBbx xAaAaAaBax
xaIaAaAaAx xaAeAaAaAx
xFaAaAaAax xAaKdDaAax
xaDaAaAhAx xaAjLhAaAx
xHkAaAhAhx xHhHaAhHhx
xaAaAaAmAx xiAkAaImAx
ZwwwwwwwwY ZwwwwwwwwY
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EGS wint in Oisterwijk 

Lijstaanvoerder EGS klopte Oisterwijk II in een uitwedstrijd met 5½ 
- 2½. Het Goirlese achttal was na de 6-2 overwinning op het Tilburg-
se Rochade op drie plaatsen gewijzigd. Joosten, Backx en Kokotovic 
waren vervangen door Graafmans, Van Lanen en Doomernik. Ha-
mers moest vanwege familieomstandigheden afzeggen. Couwenberg 
speelde een toernooi in Nunspeet. 

Concept 
De coaches Langenberg en Renders hadden een luxeprobleem. Be-
oogd kopman Van Lanen werd wegens gebrek aan wedstrijdritme als 
hangende spits ingezet op het derde bord i.p.v. Arnold Backx Drie 
kandidaten bleven over voor de spitspositie: Langenberg, Graafmans 
en Pardoel. De eerste twee speelden in de punt van de aanval. Par-
doel werd in de verdediging geposteerd. Spelverdeler werd Henk 
Renders. Door afwezigheid van Backx en Couwenberg waren hier 
geen keuzemomenten. Krugers, uitstekend op dreef in de eerste ron-
de werd weer vooraan in het veld geplaatst. Doomernik en Touw 
konden in de luwte van aanval en middenveld punten pakken aan de 
laatste borden. 

Doomernik breekt ban 
Na een half uur maakte de Oisterwijker Watse Sybesma een enorme 
fout. Louis Doomernik liet 1-0 aantekenen. Een belangrijke psycho-
logische steun voor EGS  

De uiterst gemotiveerde nestor van EGS pakte na enkele teleurstel-
lingen in de buitencompetitie de draad weer op.  
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Rentree Pascal Graafmans 
Op bord won pascal Graafmans op eenvoudige wijze. Na jaren niet 
in de buitencompetitie uitgekomen te zijn, bewees Pascal nauwelijks 
aan kwaliteit ingeboet te hebben. Pascal is klaar voor de derde klasse. 
Jan Langenberg trof aan het eerste bord niet de sterkste speler van de 
Oisterwijkse equipe. Noteren en rocheren bleken nog geen routine-
klussen. Een walk-over derhalve. Toen Jaap Touw op overtuigende 
wijze 1-4 liet aantekenen op het achtste bord, was het wachten op het 
halfje dat EGS de overwinning moest bezorgen.  

Spannende momenten 
Ton Krugers was inmiddels op achterstand gekomen en moest uit-
eindelijk capituleren: 2-4.Nog twee partijen waren in de wedstrijd. 
Op beide borden waren er nog kansen voor de Oisterwijkers. Een 
draw was voor hen nog haalbaar. Henk Renders ontweek het avon-
tuur en kon de stelling volledig dichtschuiven: 2½ - 4½. Hoewel er 
meer in zat voor Henk nam hij vanwege het ploegbelang geen risico. 
De koppositie van EGS was verzekerd. 

Bange momenten 
Fred Pardoel (EGS) speelde nog anderhalf uur lang verder tegen 
Kees Zegers. Hier konden wel de nodige risico's genomen worden. 
Het bordgemiddelde kan aan het einde van de competitie doorslag-
gevend zijn. Nadat de partij een paar keer gekanteld was, liet de 
murw gespeelde Zegers na meer dan vijf uur spelen een stuk instaan: 
2½ - 5½. 
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Uitslagen 
Sherwen Coenraad Jan Langenberg 1-0 
Bart Vorselaars Pascal Graafmans 1-0 
hans de Kroon  Alex van Lanen 0-1 
Martien Kusters Ton Krugers  0-1 
Jaques Peeters  Henk Renders  ½-½ 
Kees Zegers  Fred Pardoel  0-1 
Watse Sybesma Louis Doomernik 0-1 
Joshua Kerstens Jaap Touw  0-1 
 
Wolstad 4     vrij 
Odi 2   Rochade 3  5-3 
Waalwijk 2  Kentering 2  5-3 
Oisterwijk 2  EGS   2½ - 5½ 

Stand 
1. EGS  2  4    11½ -  4½ 
2. Odi 2  2  3     9    -  7 
3. Waalwijk 2 1  2     5   -   3 
4. Wolstad 4 1  1     4   -   4  
5. Kentering 2 2  1     7   -   9  
6. Oisterwijk 2 2  1     6½ -  9½ 
7. Rochade 3 2  0     5   - 11 

 

De volgende wedstrijd is op 9 december tegen Waalwijk 2. Deze 
hebben een wedstrijd minder gespeeld en dus kans om met ons gelijk 
te komen of zelfs in te halen wanneer ze minimaal winnen met 7½-
½. 
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Bibliotheek 

De bibliotheek van de E.G.S. bestaat op dit moment uit 64 schaak-
boeken. 

Om ieder, die daarvoor belangstelling heeft,zo volledig mogelijk te 
informeren volgt hieronder een overzicht van de thans aanwezige 
boeken, de schrijver(s) en waar mogelijk, kernachtig, een opmerking 
over de inhoud. 

Er is een nieuwe nummering ingevoerd en wel in 2 categorieën. 

De categorie met de letter A bevat studieboeken en de categorie met 
de letter B bevat jaarboeken en toernooi - boeken. Iedere categorie 
heeft zijn eigen nummers. 

Het is aan te bevelen om zeker deze editie van de SCHAAKMEES-
TER goed te bewaren, zodat U altijd kunt opzoeken wat er in de bi-
bliotheek te vinden is. 

T.K. 
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Categorie A: 
01 Prisma schaakboek 1 H.Bouwmeester Inleiding tot het schaak-

spel 
02 Prisma schaakboek 2 H.Bouwmeester De stukken 
03 Prisma schaakboek 3 H.Bouwmeester Combinatiemotieven 
04 Prisma schaakboek 4 H.Bouwmeester Partijen van wereldkam-

pioenen en hun rivalen 
05 Prisma schaakboek 5 H.Bouwmeester Top prestaties van 50 

grote meesters 
06 Prisma schaakboek 5 H.Bouwmeester Top prestaties van 50 

grote meesters 
07 Prisma schaakboek 5 H.Bouwmeester Top prestaties van 50 

grote meesters 
08 Prisma schaakboek 6 H.Bouwmeester Uit de toernooi praktijk 
09 Prisma schaakboek 7 H.Bouwmeester Het eindspel 
10 Prisma schaakboek 8 H.Bouwmeester 100 opgaven uit de met 

de volledige partijen 
11 Prisma schaakboek 8 H.Bouwmeester 100 opgaven uit de prak-

tijk met de volledige par-
tijen 

12 Prisma schaakboek 9 H.Bouwmeester Facetten van het Neder-
landse schaakleven 

13 Prisma schaakboek 
10 

H.Bouwmeester Openingen 

14 Prisma schaakboek 
11 

H.Bouwmeester 100 miniatuur partijen 

15 Leer goed schaken 2 N.V.Krogius De wetten van het eind-
spel 
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16 Leer goed schaken 3 A.S.Suetin Het laboratorium van de 
schaker 

17 Leer goed schaken 4 V.Golenitsjev Test en train uzelf 
18 Leer goed schaken 5 B.F.Enklaar Open spelen/ Spaans/ 

Frans. 
19 Leer goed schaken 6 B.F.Enklaar De schaakope-

ning(aljechin/caro-
kann/pirc-verdediging 

20 Leer goed schaken 9 R.Fine Het middenspel - 1 
21 Leer goed schaken 10 R.Fine Het middenspel - 2 
22 Leer goed schaken 11 V.Hort, V.Jansa 230 stellingen uit de 

grootmeesterpraktijk 
23 Leer goed schaken 12 A.C.van der Tak, G. 

Sosonko 
Grunfeld - indisch 

24 Leer goed schaken 12 A.C. van derTak, G. 
Sosonko 

Grunfeld - indisch 

25 Beter schaken Lod. Prins  
26 Eroffnungspraxis im 

schach 
Ludek Pachman Opening 

27 Hoe men de opening 
speelt 

A.Suetin Opening 

28 Combinaties en val-
strikken in de opening 

B.Weinstein Opening 

29 Wat iedere schaker 
van het eindspel moet 
weten 

J.Awerbach Eindspel 

30 Combinaties in het 
middenspel 

I.Bondarewsky Middenspel 
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31 Het offer in de 
schaakpartij 

L.Sjamkovitsch Waarom, wanneer en 
correctheid 

32 De betekenis van het 
centrum 

B.Persitsch Middenspel 

33 Het middenspel – 1 M.Euwe, H. Kramer Middenspel 
34 Het middenspel – 2 M.Euwe, H. Kramer Middenspel 
35 Het middenspel – 3 M.Euwe, H. Kramer Middenspel  
36 Der rochade – angriff V.Vukovic Rochade 
37 Het offer in het 

schaakspel 
V.Vukovic Offertechniek en offer-

wendingen 
38 Schaakproblemen P.le Grand, H. le 

Grand 
 

39 Fischer en zijn voor-
gangers 

M.Euwe  

40 Het schaak der wrake H.Bouwmeester, J. 
van den Herik, L. 
Jongsma 

De tweekamp Karpov - 
Kortsjnoi 

41 Handbuch der Scha-
cheroffnungen 

R.Schwarz Nimzo-Indische Verteidi-
gung 

42 Handbuch der Scha-
cheroffnungen 

R.Schwarz Konigsindisch 

43 Sizilianisch J.Boleslawski Siciliaans (drakenvariant)
44 De schaakopening P.Boersma Siciliaans-b 
45 Leer schaken L.Prins  
46 Schaken voor begin-

ners 
B.Withuis  
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Categorie B: 
01 Prisma schaakjaarboek 

1970 
H.Bouwmeester De belangrijkste partijen 

uit 1969 
02 Prisma schaakjaarboek 

1972 
H.Bouwmeester De belangrijkste schaak-

gebeurtenissen uit 1971 
03 Prisma schaakjaarboek 

1973 
H.Bouwmeester De belangrijkste schaak-

gebeurtenissen uit 
1972.Hoogtepunt Spas-
ski-Fischer 

04 Prisma schaakjaarboek 
1974 

H.Bouwmeester Uitgebreid overzicht van 
het nationale en interna-
tionale schaakgebeuren 
in 1973 

05 Prisma schaakjaarboek 
1975 

H.Bouwmeester Overzicht van de be-
langrijke nationale en 
internationale toernooien 
en andere schaakeve-
nementen anno 1974 

06 Schaak jaarboek 1977 H.Bouwmeester Chronologisch overzicht 
van de belangrijkste 
schaakgebeurtenissen in 
1976 

07 Schaak jaarboek 1978 H.Bouwmeester Overzicht van de be-
langrijkste nationale en 
internationale schaak-
evenementen in 1977 

08 Schaak jaarboek 1982 C.van Wijgerden Uitgebreid overzicht van 
het nationale en interna-
tionale schaakgebeuren 
1981 

09 Schaakkampioenschap B.J.Withuis  
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van Nederland 
10 17e I.B.M. schaaktoernooi 

(1977) 
  

11 Gasunie schaaktoernooi 
1977 om het wereldjeugd-
kampioenschap 

W.Andriessen  

12 39e Hoogoven schaak-
toernooi 1977 

W.Andriessen, E. 
Geller, H. Bohm 

analyses: J.Timman, 
G.Sosonko, 
K.Langeweg, G.Ligterink

13 Karpov-Kortsjnoi B.Larsen Schaken om de wereldti-
tel 1978 

14 5e Interpolis schaaktoer-
nooi 

 Rondeverslagen en 
analyses 1981 

15 Interpolis Schaaktoernooi 
'87 

  

16 100 partijen V. Pelek Konings - indisch 
17 100 partijen V. Pelek Engels 
18 Informator 24e deel Diverse schrij-

vers 
Vele partijen van voor-
namelijk oost - Europese 
meesters en grootmees-
ters 

 



Agenda 

 9 december 3e ronde externe, thuis Waalwijk 2 

 19 december finale beker 

 6 januari 4e ronde externe, uit Wolstad 4 

 16 januari thema-avond Jan Langenberg 

 30 januari snelschaken ronde 2 

 3 februari 5e ronde externe, thuis ODI 2 

 20 februari thema-avond Pieter Couwenberg 

 13 maart snelschaken ronde 3 

 7 april 7e ronde externe, thuis Kentering 2 

 10 april snelschaken ronde 4 
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