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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 Griethuijsen, 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. 

Internet 
EGS op het web: http://home.hetnet.nl/~egs_goirle 
e-mail: SchaakclubEGS@hetnet.nl 
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Van de redactie … 

Eindelijk, nadat de Schaakmeester enkele keren is uitgesteld wegens 
een aantal zaken die we niet wilden onthouden, is ie er dan weer. 

Waarschijnlijk heb je zojuist de afsluitende simultaan achter de rug 
of ben je er net mee bezig. EGS heeft het deze keer voor elkaar ge-
kregen om de Belgische meester Jan van Mechelen uit Leuven te 
strikken voor de afsluiting van het seizoen 2000-2001. Hij neemt het 
tegen ons op in een simultaanseance. We zullen eens laten zien dat 
we dit jaar niet zomaar kampioen zijn geworden. 

En over kampioenen gesproken. We zijn dit jaar niet alleen in de 
NBSB competitie oppermachtig geweest, ook in de regiocompetitie 
hebben we onze stempel op het wedstrijd verloop weten te drukken. 
We hebben de “dubbel” gewonnen zoals Ton Krugers het zo mooi 
zei. Mogelijk voor het eerst in de geschiedenis van EGS hebben we 
geen enkele partij verloren. Sterker nog, we hebben alles gewonnen. 

Bij het snelschaken ging de titel dit jaar naar Henk van Griethuijsen. 
Ondanks het gebrek aan regels wat zeker de eerste ronde voor enige 
opstootjes zorgde, was het al die tijd een nek aan nek race met Pas-
cal. 

De eindstand van de binnencompetitie was bij het ter perse gaan van 
deze Schaakmeester nog niet bekend. Ook hier sprak Pascal lange 
tijd een woordje mee, maar de kloof met Jan was niet meer te dich-
ten. Zeker niet nadat Pascal in het huwelijksbootje was gestapt en 
tijdens de laatste wedstrijden op honeymoon was. 

Veel lees- en schaakplezier gewenst, enne … kijk ook eens bij de 
hoofdbrekers. Het zijn deze keer een beetje rare opgaven. 
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EGS blijft winnen 

Op zaterdag 9 december trad EGS aan tegen Waalwijk II. Beide 
ploegen waren nog ongeslagen maar EGS leidde het klassement 
vanwege een riant bordgemiddelde. Een gelijk spel was voldoende 
om de leiderspositie vast te houden. 

Het team van EGS telde opnieuw een speler die zijn rentree maakte. 
Erik Hamers nam na bijna vier jaar weer plaats achter het bord. Pie-
ter Couwenberg stond voor het eerst in de basis in dit voor EGS tot 
dusver zo succesvolle seizoen. 

Snelle voorsprong 
De beginfase van de wedstrijd droeg een nerveus karakter. Arnold 
Backx kwam na een ingewikkelde afruil een kwaliteit voor. Kort 
daarna gaf de Waalwijker zich gewonnen. EGS genoot opnieuw de 
psychologische ruggensteun van een snelle openingstreffer. 

Niet lang daarna kwam Alex van Lanen remise overeen met Kroot. 
Het damegambiet bood beide spelers weinig kansen. 

Remise of niet 
Vanaf dat moment werd er door de schakers van beide partijen voor-
al gekeken naar de andere borden. 

Veel partijen leken op remise uit te draaien. Jan Langenberg op bord 
1 stond echter positioneel slecht met Siciliaans. Pascal Graafmans 
liet sinds lang weer de Orang Oetang (opening met b4) op een Goir-
les bord verschijnen maar raakte een pion achter. Omdat remises de 
Goirlese formatie achteraf wel eens kunnen opbreken sleepten partij-
en lang aan in afwachting van ontwikkelingen op andere borden. 
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Prestigeduel 
Op bord vijf ontspon zich een spannende strijd. Waalwijk-captain 
Peter van Wijk, ex-EGS-er, had zich voorgenomen om met een 
overwinning Hof van Holland te verlaten. De Goirlese teamleiding 
had hem aan voor hem een onbekende tegenstander, Fred Pardoel, 
gekoppeld die met e4-e5 voortvarend met Schots van start ging. Na 
de opening kwam hij zwaar in de problemen met twee pionnenach-
terstand. Laat in de middag kwam Pardoel weer op gelijke hoogte. 

Onderhandelen 
Hamers en Sinnige boden elkaar in een Siciliaanse partij beurtelings 
remise aan en speelden voortdurend op de rand van herhaling van 
zetten. Toen Couwenberg en Renders een pion voorsprong op het 
bord kregen, ging Erik Hamers op het remiseaanbod van zijn Waal-
wijkse opponent in. Door teamleiders en spelers was er een half uur 
lang meer onderhandeld dan gespeeld. 

Omslag 
Jan Langenberg had zich intussen als een ware Houdini uit zijn be-
narde positie bevrijd en won zijn partij. Toen Pascal Graafmans met 
een pion achterstand remise kon maken, lag de weg naar de bloemen 
open: 3,5-1,5. 

Couwenberg beslist 
Na een onregelmatig Slavische opening wist Pieter Couwenberg met 
een kwaliteit voordeel zijn partij soeverein te winnen.. 

Bordgemiddelde 
Peter van Wijk had opnieuw twee pionnen voordeel op het bord en 
ging naarstig op zoek naar de winst.  

Onder grote publieke belangstelling wist Pardoel een halfje uit de 
strijd te spelen. Renders wikkelde daarna eenvoudig af naar remise: 
5,5 - 2-5. EGS was herfstkampioen. 



Uitslag 
Langenberg - Couwenberg 1-0 
Graafmans - Groothuis ½-½ 
Hamers - Sinnige ½-½ 
Van Lanen - Kroot  ½-½ 
Pardoel - Van Wijk ½-½ 
Couwenberg - Van Rijnvis 1-0 
Backx  - De Heide 1-0 
Renders - Maus  ½-½ 

Eindstand 
EGS  - Waalwijk 2 5½-2½ 
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Notulen 

Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de 
E.G.S. welke is gehouden op 29.08.2000. 
 

Aanwezig: A.Backx, P.Couwenberg, H.v.Griethuijsen, T.Krugers, 
A.Lanen, J.Langenberg. J.v.d.Lindeloof, T.Pastor, J.Touw. 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen wel-
kom. 

2. Notulen 
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 

3. Jaarverslag/mededelingen 
De voorzitter zegt toe het verslag in DE SCHAAKMEESTER te 
publiceren. 

4. Verslag Kascontrolecommissie 
T.Krugers, die spreekt namens de commissie, zegt dat alles in or-
de bevonden is. De penningmeester wordt decharge verleend. 

Met algemene stemmen is J.Touw als nieuw lid gekozen. De 
commissie bestaat nu uit L.Joosten en J.Touw. 

5. Verslag penningmeester/begroting 
A.Backx geeft een toelichting op de jaarcijfers. 

De begroting (2000/01) is inclusief het te houden toernooi. Het is 
nog even afwachten op de uitslag van mogelijke subsidie van de 
K.N.S.B. (Theo Hommeles). 

Daarna is er enige discussie over het saldo van de junioren. 

De algemene gedachtegang is dat nodig geacht materiaal voor de 
jeugd moet worden aangeschaft. 

6. Contributie 
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De contributie blijft gehandhaafd op Nlg 120,- voor senioren, Nlg. 
100,- voor junioren en Nlg 50,- voor recreanten. 

7. Bestuursverkiezing 
Zowel A. Backx als P.Couwenberg zijn unaniem herkozen. 

8. Competities 
Binnencompetitie: Op het programma staat het gongschaak op 28 
november. Op 2e Kerstdag is er geen schaken. 

Bij de binnencompetitie is gekozen voor de Fischer-methode. De 
verdere uitwerking ligt in handen van H.v.Griethuijsen. 

De binnencompetitie gaat door tot en met de maand mei 2001. 

Het officiële reglement voor het snelschaken zal nog eens in DE 
SCHAAKMEESTER worden gepubliceerd. 

(opm. secr.: de officiële spelregels voor het snelschaken zijn al 
eens verschenen in de Schaakmeester van juni 1997, jaargang 19 
nummer 2).  

De resultaten behaald in de bekercompetitie zullen meetellen als 
resultaat voor de interne competitie. 

Buitencompetitie: De data zijn 28 okt., 18 nov., 9 dec., 6 jan., 3 
feb., 17 mrt, 7 apr. 

De volgende leden hebben zich al vast opgegeven: A.Backx, 
P.Couwenberg, T.Krugers, A.Lanen, J.Langenberg en J.Touw (re-
serve). 

Regiocompetitie: Afgelopen jaar is E.G.S. 2e geworden. Komend 
jaar doen buiten de E.G.S. ook Chaam en Rijen aan deze competi-
tie mee.  

De volgende leden hebben zich opgegeven om te spelen: 
A.Backx, P.Couwenberg, T.Krugers, A.Lanen, J.v.d.Lindenloof, 
H.v.Griethuijsen (reserve), J.Langenberg (reserve), J.Touw (reser-
ve). 

9. Jeugdschaak 
A.Lanen loopt stage t/m eind december. Daarom zal T. Krugers 
regelmatig de opleiding van de jeugd van hem overnemen.  
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Ook is het voorstel gedaan om een zgn. junioren/senioren middag 
te organiseren. P.Couwenberg en J.Langenberg zullen een en an-
der van de grond proberen te krijgen. 

De junioren starten weer op 19 sept. 

10. De Schaakmeester 
De doelstelling is om na 2 externe competitiewedstrijden het blad 
uit te laten komen. 

Afgelopen jaar is deze doelstelling helaas niet gehaald. 

MAAR KOPIJ IS ALTIJD WELKOM!!!!! 

11. Pr-activiteiten 
Het was afgelopen jaar niet altijd makkelijk om positief te publi-
ceren na de behaalde (externe) resultaten. 

Op 2 sept. viert de E.G.S. het 65-jarig bestaan d.m.v. een open-
luchttoernooi op de Hovel met grote stukken. Plaatselijke bladen 
(ook in de omgeving van Goirle) hebben hier aandacht aan be-
steed. De burgemeester van Goirle zal de prijzen uitreiken. De 
volgende spelers zullen op de Hovel spelen: P.Couwenberg, 
H.v.Griethuysen, A.Lanen, J.Touw. 

Verder zal er een homepage worden gemaakt door A.Lanen en 
J.Touw. 

12. Rondvraag 
T.Krugers vraagt om een recente ledenlijst en verzoekt tevens om 
voortaan om 8 uur te beginnen. 

13. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
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Is dat niet saai zo'n schaakclub? 

Men vraagt mij wel eens: "Is dat niet saai zo'n schaakclub? Wat doe 
je nou zo'n hele avond? Ja schaken natuurlijk. Maar verder?" Want 
niet iedereen is er van overtuigd, dat schaken je zo lang kan bezig-
houden. Nu is het natuurlijk waar, na een gedegen schaakpartij heb-
ben wij er wel eens behoefte aan even de zinnen te verzetten. Dan 
bespreken wij onder het genot van een kopje koffie of een glaasje fris 
de problemen van de wereld, de diepere achtergrond van goed en 
kwaad, de vraag of de waarheid bestaat en de zin van het leven in het 
algemeen. En soms weet iemand met een fijnzinnige opmerking de 
anderen een glimlachje te ontlokken. En het komt voor, als er iets 
bijzonders is, dat wij zelfs wel eens iets sterkers dan een glaasje fris 
consumeren. Maar daar maken wij geen gewoonte van. Sterker nog, 
mensen die daar wel een gewoonte van maken, laten wij onze afkeu-
ring daarover duidelijk merken. Menigeen is daardoor al aan de 
drank geraakt. 

Maar ook dan wordt er ondertussen geschaakt. En een van de juweel-
tjes die op zo'n avond na de reguliere partijen op het bord gebracht 
werd wil ik graag aan de vergetelheid ontrukken. Achter de witte 
stukken zat het bekende schaakfenomeen Leonard Joosten. De naam 
van de man die de zwarte stukken voerde zal ik verhullen. Laat ik 
hem met A(nonieme) A(mateur) aanduiden. 

1. e2-e4 c7-c5 
2. d2-d3 g7-g6 
3. Pb1-c3 Lf8-g7 
4. Lf1-e2 a7-a6 
5. Lc1-d2 b7-b5 

Met fijnzinnige manoeuvres verleidt Leo zijn tegenstander er toe om 
overhaast een aanval via de damevleugel op te zetten zonder aan een 
gezonde ontwikkeling van zijn stukken te denken. 

6. a2-a3 b5-b4 



7. Pc3-d5!! 
Op dit moment meende ik dat ik mij 
met deze partij moest gaan bemoei-
en. Het is namelijk eens een keer 
voorgekomen, dat ik Leo, nadat hij 
me volledig van het bord gespeeld 
had, met een kleine schwindel 
alsnog verslagen heb. Dat heeft mij, 
in elk geval tot de avond dat deze 
partij gespeeld werd, het gevoel ge-
geven dat ik toch minstens Leo's 
evenknie was op schaakgebied. Dus 
wees ik hem er op, dat hij beter 7. 
Pa4 had kunnen spelen. Op de voor 

hem karakteristieke bescheiden wijze zei Leo daarop: "Ja ja. O na-
tuurlijk. Wat dom van mij dat ik dat niet gezien heb. Maar ja, ik heb 
nu eenmaal Pd5 gedaan." En de arme A.A. meende net als de om-
standers dat Leo een ernstige fout had gemaakt. 

WyyyyyyyyX
xCdEfGaDcx
xaAaBbBeBx
xBaAaAaBax
xaAbJaAaAx
xAbAaHaAax
xhAaHaAaAx
xAhHkKhHhx
xiAaLmAjIx
ZwwwwwwwwY

7. … b4xa3? 
8. Ta1xa3 Lg7xb2?? 

Zwart speelde deze zet a tempo, waarna hij volledig verrast werd 
door het vreselijke antwoord van wit. 

9. Ld2-a5 
Na lang nadenken meende hij zich nog te kunnen redden. 

10. … Lb2xa3 
11. La5xd8 Ke8xd8 

De dame in ruil voor een toren, een loper en een pion geeft nog wel 
mogelijkheden. Maar toen kwam wit, in een tempo dat er geen enke-
le twijfel over liet bestaan hoe scherp hij de stelling op de 7e zet ge-
taxeerd had met de mokerslag: 

12. Dd1-a1 
Zwart geeft op. 
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Dus, als iemand mij vraagt: "Is het niet saai op zo'n schaakclub?", 
dan antwoord ik: "Zolang er nog zulke partijen gespeeld worden ze-
ker niet." 

Vraagje 
Een marktkoopman verkoopt aardappelen in hoeveel-
heden van 1 t/m 40 kg (altijd hele kilo's). Hij gebruikt 
voor het afmeten een balans met vier gewichten. De 
totaalsom van deze gewichten is 40 kg. Er wordt niet 
vals gespeeld (13 x 1 kg. aardappelen is ook 13 kg.) -> 
elke hoeveelheid is door hem in één keer af te wegen 
met gebruikmaking van een of meer gewichten. 

De vraag is uiteraard welke waarden de gewichten 
hebben. Een gedachte: voor het afwegen van 1 kg. 
aardappelen is een gewicht van 1 kg. niet perse nood-
zakelijk: 5 kg. aan de ene kant en 4 kg. plus 1 kg. 
aardappelen aan de andere zijde werkt ook. 
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MeeneeM avond 

Op dinsdag 1 mei werd de bijna traditionele meeneem avond georga-
niseerd.Ondanks een matige opkomst van de eigen leden was het 
toch mogelijk om 7 teams op te stellen. De formule van de meeneem 
avond bestaat uit het spelen van rapidpartijen, waarbij het resultaat 
van beide spelers bij elkaar wordt geteld. 

Deze avond werd een voorronde en finale gespeeld. De voorronde 
bestond uit een poule van drie of vier teams door loting vastgesteld. 

No. Poule 1 1 2 3 4 Tot.

1 Hans & Alex X 2 0 1½ 3½ 

2 Eli & Piet 0 X 0 1 1 

3 Pascal & Peter 2 2 X 2 6 

4 Ton K. & Rian ½ 1 0 X 1½ 

 
No. Poule 2 1 2 3 Tot. 

1 Gerard & Jan X 1 1 2 

2 Pieter & Paul 1 X 2 3 

3 Ton P. & Jeroen 1 0 X 1 

In de finale speelden de gelijke nummers uit de poules tegen elkaar: 

1. Pascal & Peter - 2. Pieter & Paul 2-0 
3. Gerard & Jan - 4. Hans & Alex 2-0 
5. Ton P. & Jeroen - 6. Ton K. & Rian 1-1 
7. Eli & Piet 
 

Winnaars van deze avond zijn Pascal en zijn maat Peter waarvan we 
hopelijk nog veel meer gaan horen. 



Hoofdbrekers 

Opgave 2: wit geeft mat in 2 
m.b.v. zwart, zwart begint Opgave 1: wit geeft mat in 2 

WyyyyyyyyX WyyyyyyyyX
xAaCaCaGax xAaAaAaAgx
xaLaAaBbBx xaAaAaAaAx
xAaAaAaDax xAaAaAaAax
xaAaAaAaAx xaFaAaAaAx
xAaAfAaAax xAaAaAaAax
xaAaAaKbAx xaDaAaAaAx
xHhHaAaHax xAaAaAaAax
xaAaAiIaMx xaAaAkLaMx
ZwwwwwwwwY ZwwwwwwwwY
Opgave 3: wit geeft zelfmat Opgave 4: wit geeft geen mat 

WyyyyyyyyX WyyyyyyyyX
xAaAaEaAax xKaDaDaMix
xaAjAbAaAx xaCaAaAaKx
xAaBaBaAax xAaAaAaIax
xhAgAhAaBx xaAeAbAbAx
xMaAaAhAhx xAaHaGaHax
xhIaIaAaAx xaBaAhAaBx
xAaAjAaAax xAhAaHaAhx
xlAaAaAaAx xaAaJaJaAx
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EGS ONTSNAPT IN TILBURG 

Lijstaanvoerder EGS speelde op zaterdag 6 januari tegen Wolstad 4 
uit Tilburg. De Tilburgers hadden nog niet verloren maar al wel de 
nodige verlies- en bordpunten opgelopen. EGS trad aan zonder Fred 
Pardoel, de revelatie van dit seizoen.  

Krugers opent score 
Zoals zo vaak in deze competitie kwam EGS snel op voorsprong. 
Ton Krugers, zoon van een ex-Wolstadvoorzitter en -kampioen leek 
EGS in het spoor van een walk-over te zetten omdat ook Backx, 
Couwenberg en Graafmans materiaalwinst realiseerden. 

Terugslag  
Arnold Backx liet twee pionnen voorsprong lopen en verloor de 
greep op zijn partij. Toen tegelijkertijd Pieter Couwenberg een com-
plexe positie met voorsprong verkeerd beoordeelde, namen de wol-
stedelingen met 2-1 de leiding over. 

Pascal Graafmans demonstreerde hoe mooi het schaakspel kan zijn. 
Na een offer kwam hij tot een prachtige aanval die hij echter niet af 
kon maken zodat hij met ere ten onder ging: 3-1 voor Wolstad. 

Paul van den Berg knap 
EGS-er Erik Hamers moest zijn stelling met voordeel verzilveren 
zodat weer aansluiting gevonden zou worden. Zijn opponent was 
Paul van den Berg. Voorheen een impulsieve speler maar twee jaar 
geleden bij EGS omgevormd tot een tactisch sterke buitencompeti-
tiespeler. Aan zijn oude club EGS wist Paul van den Berg een flinke 
slag toe te brengen door een patstelling op het bord te krijgen met 
nog bijna alle pionnen in het spel: 3,5 - 1,5. Geruchten dat Van den 
Berg volgend seizoen weer voor EGS uitkomt, worden in Tilburg 
ontkend. 
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Alles of niets 
Als EGS nog wilde winnen moesten de drie resterende partijen ge-
wonnen worden. Remises moesten vermeden worden. 

Jan Langenberg won op het eerste bord voor de vierde keer op rij en 
de aansluiting was weer gevonden: 3,5 - 2,5. Langenberg is daarmee 
de meest constante factor in het team. 

Alex van Lanen had in het begin van zijn partij op gedurfde wijze 
een stuk geofferd. Uiteindelijk bleek hij het gelijk aan zijn zijde te 
hebben en bracht de stand op 3,5 - 3,5.  

Renders matchwinner 
De partij van Renders tegen Elzerman moest bepalen of EGS zou 
verliezen, gelijkspelen of winnen. Het kampioenschap waar de Goir-
lenaren dit seizoen vast op rekenen na het desastreuze seizoen 
1999/2000 stond op het spel. Een aanvankelijk vlakke partij liep door 
de ontwikkeling aan de andere borden uit op een zinderende finale 
van deze boeiende en sportieve krachtmeting tussen Goirle en Til-
burg. 

Na een spannend eindspel trok Henk Renders het laken naar zich toe 
en stelde daarmee de winst voor EGS veilig: 3,5 - 4,5.  

Uitslagen 
E De Gier  - J. Langenberg  0-1 
R. Oomen  - P. Graafmans  1-0 
B. Van Heusden - A. Van lanen  0-1 
P. V.d Berg  - E Hamers  ½-½ 
J. Elzerman  - H. Renders  0-1 
E Hanewald  - P. Couwenberg 1-0 
N. Van Oss  - T. Krugers  0-1 
P de Vries  - A. Backx  1-0 



 17 

Uit de regiocompetitie 

Het lijkt erop dat de club eens een goede plattegrond van de gemeen-
te Rijen moet aanschaffen, want evenals vorig jaar waren we, op weg 
naar onze schaakvrienden van Caissa op het laatste traject het spoor 
bijster. We stonden weer eens voor een verkeerde deur! Niettemin 
zijn we er, zij het wat verlaat, gekomen. Op de zolder van de monu-
mentale pastorie van Rijen heeft Caissa een sfeervol onderkomen 
gevonden. Aan rust en goede verzorging heeft het ons niet ontbro-
ken. Omdat er in tegenstelling tot ons thuishonk in Goirle daar spra-
ke is van een sluitingstijd, werd er snel achter de borden plaatsgeno-
men. 

Na de openingsfase van de 4 partijen zag het er niet naar uit dat het 
een walk-over zou worden. 

Mijn partij tegen de erg snel spelende Heer Soeterboek verliep trou-
wens in zoverre soepel dat ik na de 19e zet een dame had tegen een 
paard en een loper. Normale schakers weten dit voordeel uit te bui-
ten. Maar T.Krugers niet. Hij verspeelde zijn dame door een stomme 
zet en kon onmiddellijk opgeven. 

Net als 10 dagen eerder tegen Wolstad-4 moesten de overige spelers 
op het gaspedaal trappen om de score een beter aanzien te geven. 
Nou dat hebben ze gedaan. 

Pascal overwon zijn tegenstander zoals alleen hij dat kan. Bij analyse 
na afloop liet hij zijn opponent nog diverse mogelijkheden zien. 

De snoepende in plaats van rokende Pieter drong onversaagd de stel-
ling van zijn tegenstander binnen en sloeg zijn slag, en verdiende 
daarmee het snoepje van de week. 

Nu was het wachten op Jan. Die had een dominerende stelling opge-
bouwd en wist daaruit het winnende punt te scoren. 

In de schaduw van het "zaterdag-team" begint nu toch echt licht te 
gloren voor het "regio-team". Maar wat wil je ook, als de topscorers 



van beide teams dezelfde zijn. Nog 1 wedstrijdpunt scheidt ons van 
de beker. 

Dat moet behaald worden op dinsdag 13 februari als En Passant naar 
Goirle komt om zijn laatste kans te verdedigen. Wees dus gewaar-
schuwd, want zij zullen er alles aan doen om hun doel te bereiken. 
En ze weten daar wat schaken is. Wij zullen met de sterkste opstel-
ling moeten aantreden!! 

Uitslag  
Caissa  - E.G.S.   1 - 3 
G.v.d.Garde - J.Langenberg  0 - 1 
N.Nemezes - P.Graafmans  0 - 1 
W.v.d.Walle - P.Couwenberg 0 - 1 
A.Soeterboek - T.Krugers  1 - 0 
Voorlopige tussenstand: 
1. E.G.S.  3 3 0 0 6 8 - 4 
2. En Passant  2 1 0 1 2 5,5 - 2,5 
3. Caïssa  3 0 0 3 0 2,5 - 9,5 
 

T.K. 
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EGS haalt uit: 7-1 

buitencompetitie NBSB 
Op 2 februari ontving lijstaanvoerder EGS ODI II uit Uden in Hof 
van Holland 

Weinig strijd 
De eerste drie borden boden geen weerwerk en EGS kon na de pun-
ten van Van Lanen, Touw en Couwenberg de strijd op de eerste vijf 
borden met een comfortabele stand van 3-0 aan het karwei beginnen. 
Tweeënhalf uur later liep EGS naar 4-0 uit door een overwinning van 
Fred Pardoel..  

Langenberg verliest 
Emonds redde de eer van ODI door Jan Langenberg was om tacti-
sche redenen van het eerste naar het tweede bord opgeschoven. Jan 
Langenberg blijft echter de grootste puntenverzamelaar in de lopende 
competitie met vier uit vijf. 

Van Griethuijsen 
Henk van Griethuijsen werd voor de eerste keer dit seizoen opgesteld 
en moest gelijk achter bord 1 plaats nemen. Vanaf eind december 
had hij zich voor kunnen bereiden op zijn partij tegen Simon. Met 
succes zodat EGS 5-1 kon aantekenen. De overwinningen van Pascal 
Graafmans en Henk Reders waren alleen nog van belang voor het 
bordgemiddelde: 7-1. 

EGS heeft aan een gelijk spel in de volgende ronde voldoende om 
kampioen te worden. Waalwijk dat zelf met 6-2 won van Rokade in 
Tilburg, behoudt nog een theoretische kans op de titel. 
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Snelschaken 

In de strijd om de snelschaaktitel won Henk van Griethuijsen in pou-
le A voor Jan Langen berg en Vida Kokotovic. In poule B zegevierde 
Pascal Graafmans voor Jaap Touw en Henk Renders.. 

Stand (eerste tien) 
1. Henk van Griethuijsen 11 

2. Pascal Graafmans  9 

Jan Langenberg  9 

4. Vida Kokotovic  6 

 Jaap Touw   6 

6. Henk Renders   4,5 

7. Pascal Janssen   3,5 

 Louis Doomernik  3,5 

9. Alex Van Lanen  2,5  

10. Leo Joosten   2 

 Ton Krugers   2 



 21 

Op weg naar de "dubbel" ? 

Persoonlijk had ik er een hard hoofd in op dinsdag 13 februari j. l.En Pas-
sant is een te duchten tegenstander. En ze waren aanwezig op volle sterkte. 
Achteraf viel het allemaal mee. Een gelijk spel (2-2) zou voor ons voldoen-
de zijn om dit jaar de regiobeker in Goirle te doen belanden.  

Jan ( wat is die man onverstoorbaar ! ) wist het eerste punt redelijk vroeg te 
scoren. Zelf smaakte ik het genoegen om het noodzakelijke tweede punt 
buit te maken, Toen Pascal kort daarop ook zijn tegenstander in het stof 
deed bijten was er zelfs sprake van een overwinning. Pieter kon dus rustig 
zijn sterke stelling uitspelen. Maar dat was buiten de waard gerekend. Henk 
Brummelkamp ( bij de wedstrijd in Chaam niet opgesteld ) wist laat in de 
avond de eer te redden voor En Passant door er een remise uit te slepen. 
Uitslag: 3½-½ 

Nu is het aan het "zaterdag-team" om de " dubbel " te realiseren. We hopen 
dat ze door het bovenstaande gemotiveerd zullen zijn en even geconcen-
treerd zullen spelen. 

Voorlopige tussenstand: 
E.G.S.  4 4 0 0 8 11½-4½ 
En Passant 3 1 0 2 2 6-6 
Caissa  3 0 0 3 0 2½-9½ 
 
De "mannen" die dit hebben gepresteerd waren: 
Jan Langenberg 3½ uit 4 
Pascal Graafmans 3 uit 3 
Ton Krugers  2½ uit 4 
Pieter Couwenberg 1½ uit 3 
Jaap Touw  1 uit 1 
Arnold Backx  0 uit 1 
 
Bedankt voor jullie geweldige inzet en van harte gefeliciteerd ! 

T.K.  
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FIDE - reglement voor 5 minutenpartijen 

De duur van de partij. 
1. Iedere speler dient zijn zetten uit te voeren binnen de vijf minu-

ten op zijn klok. 

De klok. 
2. Alle klokken moeten zijn voorzien van een speciaal hulpmiddel - 

gebruikelijk is een vlag - dat het einde van de toegestane tijd 
aangeeft. 

3. Voor het begin van de partij dienen de spelers de opstelling van 
de stukken en de afstelling van de klok te controleren. Indien een 
speler dit heeft nagelaten, en hij zijn eerste zet heeft gedaan, 
worden protesten dienaangaande niet in behandeling genomen. 

4. Iedere speler moet zijn klok bedienen met dezelfde hand waar-
mee hij zijn stukken verplaats Uitzondering: bij het uitvoeren 
van de rochade mogen beiden handen gebruikt worden. 

5. De wedstrijdleider bepaalt aan het begin van het toernooi aan 
welke kant van het bord de klok gezet wordt; de zwart speler be-
paalt aan welke kant van het bord hij wil gaan zitten. 

6. Geen van de spelers mag de knop van zijn klok meer of minder 
permanent met een van zijn vingers bedekken. 

7. Gedurende de partij mag de klok door geen van der spelers op-
getild worden. 

De gewonnen partij. 
8 Een partij is gewonnen door een speler: 

a) De koning van zijn tegenstander heeft mat gezet. 

b) Wiens tegenstander verklaart, dat hij opgeeft; 
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c) wiens tegenstander een onreglementaire zet voltooit (art.17), 
hierin begrepen een zet waarmee het schaak van zijn koning niet 
wordt opgeheven of waardoor zijn koning schaak komt te staan, 
maar slechts dan wanneer de speler de winst op eist vóór dat hij 
zelf een stuk aanraakt. In plaats van deze procedure is het toege-
staan, dat een speler de koning van zijn tegenstander slaat, in-
dien deze zijn koning schaak laat staan of een zet doet waardoor 
zijn koning schaak komt te staan. 

9. Een speler moet zelf de winst opeisen door onmiddellijk beide 
klokken stil te zetten en de wedstrijdleider in te lichten. Bij het 
op eisen van winst op grond van artikel 8d, dient nadat de klok-
ken zijn stilgezet de vlag van de speler niet en die van zijn te-
genstander wel gevallen te zijn. Indien beide vlaggen wel zijn 
gevallen, wordt de partij remise verklaard. Zie artikel 10c. 

De onbesliste partij. 
10. Een partij is remise; 

a) als een koning is patgezet;  

b) als de beide spelers dit tijdens (maar niet vóór of na) de partij 
overeenkomen; 

c) als de vlag van een speler valt, nadat de vlag van een andere spe-
ler al gevallen reeds gevallen was, zonder dat de winst opgeëist 
was. 

d) Als een speler aantoont dat hij de koning van de tegenstander 
voortdurend schaak kan geven (eeuwig schaak) of dat hij een 
herhaling van de stelling kan afdwingen als bedoeld in artikel 
10.5 van de spelregels. 

e) als beide spelers onvoldoende materiaal hebben voor een moge-
lijk mat (alleen bij koning tegen koning, koning en paard tegen 
koning en koning en loper tegen koning en loper met lopers op 
diagonalen van dezelfde kleur); 
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f) als een speler onvoldoende materiaal voor een mogelijk mat zo-
als beschreven in artikel 10e en de vlag van de tegenstander het 
eerst valt. 

11. Als een partij remise is geëindigd, moet de witspeler dit aan de 
wedstrijdleider vermelden. 

Diversen. 
12. Als een stelling door toedoen van een speler de stelling per on-

geluk in het ongerede geraakt, moet hij deze in zijn eigen tijd 
herstellen, kan zijn tegenstander de klok van de speler aan de 
gang brengen zonder zelf een zet te doen, teneinde er zeker van 
te zijn dat de speler de stukken in zijn eigen tijd weer op de juis-
te velden zet. 

13. Er wordt gespeeld volgen de regels van het schaakspel, vast ge-
steld door FIDE en eventuele interpretaties op deze spelregels, in 
alle gevallen waarop zij van toepassing en zij niet in strijd zijn 
met dit reglement 

Speciaal artikel 7 (Het aan geraakte stuk) blijft volledig van 
kracht. Als een speler een stuk aanraakt en dat met een ander 
stuk zet moet zijn tegenstander de klok van de speler aan de 
gang brengen en hem meedelen, dat hij zijn zet moet voltooien 
overeenkomstig artikel 7. 

14. In geval van een geschil mag een speler de klokken stilzetten om 
de wedstrijdleider te alarmeren en hem om een beslissing te vra-
gen. Alle bepalingen bindend zijn. 

15. Het is aan toeschouwers en spelers, die met een andere partij 
bezig zijn, niet toegestaan te praten over of zich op een andere 
wijzen met een partij te bemoeien. Als zo'n derde zich op eniger-
lei wijze met een partij bemoeit, zoals het wijzen op een geval-
len vlag of op een onreglementaire zet, kan de wedstrijdleider de 
partij annuleren en beslissen dat in de plaats daarvan een nieuwe 
partij moet worden gespeeld; bovendien kan hij de overtreder uit 
de speelzaal (doen) verwijderen. Ook een wedstrijdleider dient 
zich te onthouden van het wijzen op het vallen of een onregle-
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mentaire zet, daar de spelers hiervoor de verantwoordelijkheid 
dragen. 

16. De wedstrijdleider mag de klokken niet bedienen, behalve in het 
geval van een geschil of indien beide dit hem verzoeken. 

17. Een zet is voltooid zodra de hand van de speler het stuk heeft 
losgelaten overeenkomstig Artikel 6 van de Regels voor het 
Schaakspel. 

18. Onreglementaire zetten die door beide spelers niet zijn opge-
merkt, kunnen achteraf niet gecorrigeerd worden: ook kunnen zij 
achteraf niet leiden tot een winst op grond van artikel 8c. 

19. Voordat een snelschaaktoernooi begint, dienen de organisatoren 
een exemplaar van dit reglement aan iedere deelnemer uit te rei-
ken, of indien dit niet mogelijk is, er voor zorgen, dat een vol-
doende aantal exemplaren van dit reglement in de speelzaal 
wordt neergelegd. Dit dient tenminste een half uur voor het aan-
vangstijdstip van de eerste ronden te geschieden. 

Opmerking 
Ook andere tijden dan in artikel 1 zijn mogelijk, mits dit vooraf 
duidelijk is meegedeeld. Gedacht zou kunnen worden aan een 
bedenktijd van maximaal 15 minuten per speler. Uiteraard geld 
de notatie plicht dan ook niet. 
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EGS kampioen 

ongeslagen in seizoen 2000/2001 

Succesvolle reeks 
Op zaterdag 7 april moest EGS gelijk spelen tegen Kentering II uit 
Rosmalen om kampioen te worden in de vierde klasse van de NBSB. 
Gezien de ongeslagen reeks van het afgelopen seizoen moest dit te 
realiseren zijn op eigen terrein in Hof van Holland. 

Snelle voorsprong 
Een snelle voorsprong was wenselijk om de druk van de ketel te ha-
len. Henk van Griethuijsen die Pieter Couwenberg verving, wist op 
bord vier met een variant van het Catalaans de score te openen. Pas-
cal Graafmans opende met zijn vertrouwde b4. In deze Poolse ope-
ning vlogen de stukken van het bord. Met paard en lopen tegen een 
toren bleef deze partij die op tempo gespeeld werd, niet zonder ri-
sico's. Graafmans rondde echter bekwaam af: 2-0. Bij vier bordpun-
ten zou de titel binnen zijn. Alex van Lanen en Jan Langenberg (4½ 
uit 6 in deze competitie) aanvaardden een remiseaanbod: 3-1. 

Nestor in schijnwerper 
De nestor van EGS, Louis Doomernik, kwam in de opening ernstig 
in moeilijkheden tegen een jeugdspeelster van Kentering uit Rosma-
len. Doomernik bevrijdde zich uit zijn benarde positie en wist het 
belangrijke vierde punt binnen te halen. 

Remises 
Kort daarop remiseerde Jaap Touw na fianchetto door wit in een 
Spaanse partij. De overwinning van EGS in de laatste ronde stond 
hiermee vast.Henk Renders drong niet meer aan en schoof de stelling 
zo dicht dat een remise overeengekomen werd. Fred Pardoel speelde 
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zijn zwakste partij van het seizoen. Na uren op de rand van een ne-
derlaag gebalanceerd te hebben, accepteerde ook hij een remise. Met 
5½-2½ werd de laatste ronde afgesloten.  

Het slotoffensief van Waalwijk II tegen ODI (8-0) had nog slechts 
statistisch belang. De Waalwijkers bleven op twee wedstrijdpunten 
en een half bordpunt steken.  

Veertien spelers 
Behalve de acht spelers in de laatste ronde leverden Ton Krugers, 
Arnold Backx, Pieter Couwenberg, Erik Hamers, Vida Kokotovic en 
Leo Joosten een bijdrage tot het behalen van het kampioensschap 
door EGS.  

Lang verbeid succes 
Na enkele promoties met een tweede plaats was dit de eerste titel van 
EGS sinds het begin van de jaren tachtig. Tot het team dat toen kam-
pioen werd in de tweede klasse van de avondcompetitie behoorden 
Van Griethuijsen , Renders en Doomernik van het huidige kampi-
oensteam. 

Uitslagen 
J. Langenberg  - J. Fagel  ½-½ 
P. Graafmans  - P. Willemen  1-0 
A. Van Lanen  - H. Kranenborg ½-½ 
H. v. Griethuijsen - J. Cloo   1-0 
F. Pardoel  - H. v.Eijk  ½-½ 
H. Renders  - P. Zijderveld  ½-½ 
J. Touw  - J. Van Herk  ½-½ 
L. Doomernik  - Y. Muhren  1-0 
Eindstand: 5½-2½ 
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Van Griethuijsen snelschaakkampioen 

Aanval troon 
Op 8 mei werd de vijfde en laatste ronde van het open Goirlese snel-
schaakkampioenschap gespeeld in Hof van Holland. Hoewel er twin-
tig schakers deelnemen aan dit evenement kon alleen Pascal Graaf-
mans leider Henk van Griethuijsen in de laatste ronde nog van de 
troon stoten. Heel serieus was de dreiging niet omdat Van Griethuij-
sen in de voorafgaande ronden drie punten voorsprong bij elkaar 
gesprokkeld had. 

Diehards 
Acht spelers bleven tot het bittere einde in de strijd. Subtoppers als 
Van Lanen en Touw hadden reeds afgehaakt in deze finale. Jan Lan-
genberg, op een veilige derde plaats in het klassement, had eveneens 
de slag gemist. Diehards als Krugers, Doomernik en Backx meldden 
zich wel in de finalepoule.  

Doekje voor het bloeden 
Uiteindelijk hielden Griethuijsen en Graafmans elkaar in evenwicht 
zodat de titel van Van Griethuijsen niet meer in gevaar kwam. Een 
doekje voor het bloeden voor Graafmans was dat hij Van Griethuij-
sen in het directe duel klopte. Over het hele seizoen gezien is Van 
Griethuijsen toch de terechte kampioen. Het gat tussen de twee eerste 
spelers en de rest bedroeg uiteindelijk respectievelijk twaalf en negen 
punten. Dit verschil geeft aan dat er dit seizoen te weinig strijd is 
geleverd voor de snelschaaktitel.  

Leo Joosten in de spits 
Leo Joosten veraste met een keurige derde plaats. Met zijn vierde 
plaats wist Henk Renders in het eindklassement nog naar een gedeel-
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de bronzen plak te grijpen. Doomernik en Kokotovic deelde de vijfde 
plaats wat hen een voortreffelijke zesde en negende plaats in het 
klassement opleverde. 

Vijfde ronde (eerste vijf) 
1. Henk Griethuijsen/Pascal Graafmans 5½ 
3. Leo Joosten     4 
4. Henk Renders    3½ 
5. Vida Kokotovic/Louis Doomernik 3 
7. Ton Krugers    2 
8. Arnold Backx    0 
 
Eindklassement 
1. Henk van Griethuijsen   27 
2. Pascal Graafmans    24 
3. Jan Langenberg/Henk Renders  15 
5. Alex van Lanen    13 
6. Louis Doomernik    12½ 
7. Jaap Touw     12 
8. Leo Joosten     11½ 
9. Vida Kokotovic    11 
10. Pascal Janssen    8½ 
11. Pieter Couwenberg   6½ 
12. Ton Krugers    5 
13. Arnold Backx    3½ 
14. Mathijs Meeuwissen/Fred Pardoel 3 
16. Peter van Wijk    2 
17. Jan van Iersel/Frans Leijtens  0 



Epiloog 

Op 8 maart j.l. werd in Chaam de laatste wedstrijd gespeeld van de 
regiocompetitie tussen En Passant en Caissa uit Rijen. Ofschoon de 
plaatsen reeds verdeeld waren, hebben onze schaakvrienden er blijk-
baar een serieuze strijd van gemaakt getuige de Uitslag 2-2. 

Daardoor is de einduitslag van de competitie geworden : 

1. E.G.S.  4 4 0 0 8 11½-4½ 
2. En Passant  4 1 1 2 3 8-8 
3. Caissa  4 0 1 3 1 4½-11½ 
 

Rest mij nog alle deelnemers te bedanken voor de prettige sfeer 
waarin de partijen gespeeld werden, hun niet aflatende strijdlust en 
het beschikbaar zijn voor hun vereniging. 

T.K. 
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Agenda en Oplossingen 
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