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EGS 

Redactie “De Schaakmeester” 
Pieter Couwenberg en Jan Langenberg 
De Schaakmeester is een periodieke uitgave van de “Eerste Goirlese Schaak-
club” EGS te Goirle. 

Bestuur EGS 
Pieter Couwenberg, voorzitter, tel. (013) 534 8378 
Arnold Backx, penningmeester, tel. (013) 534 3695 
Pascal Graafmans, secretaris, tel. (013) 5341081 

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 vrijdag, aanvang 19.00 uur, Jan van Besouwhuis 
Jeugdopleiding volgens de stappenmethode 
Jeugdleider Alex van Lanen, tel. (013) 5346152 

Contributie 
Senioren: ƒ 125,- per jaar (€ 57,-) 
Junioren: ƒ 100,- per jaar (€ 45,-) 

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

Het afgelopen seizoen heeft EGS geen windeieren gelegd. Verschil-
lende overwinningen hebben binnen de club voor een juichstemming 
gezorgd. Met het schaken zit het wel goed. We zijn zelfs zover dat 
we weer met twee teams in de NBSB-competitie kunnen spelen. Bei-
de teams zullen in de 3e klasse van start gaan. De verwachtingen voor 
het 1e team zijn hoog. Een aantal tegenstanders is namelijk door het 
opheffen van de 4e klasse “buiten de regels” om toch gepromoveerd. 

Ook op de dinsdagavonden zal het er weer spannend en strijdlustig 
aan toe gaan. Er zijn een aantal nieuwe leden bijgekomen waarvan 
we nog veel gaan horen. 

Verder in deze schaakmeester de notulen van de ledenvergadering op 
pagina 4. Gelukkig zijn ze deze keer iets sneller gepubliceerd dan 
afgelopen seizoen. Dat proberen we erin te houden. Op pagina 8 vin-
den we de hoofdbrekers. Let op: Het loopt niet in alle opgaven direct 
mat. 

Iedereen die iets meer wil weten over hoe je een koningsaanval moet 
opzetten en wanneer je een koningsaanval kan uitvoeren, moet het 
stukje over de koningsaanval op pagina 9 eens goed doornemen. Dat 
kan zeer van belang zijn voor de komende buitencompetitie. Een 
overzicht van de indeling vind je op pagina 13. De uitslag van deze 
buitencompetitie zal niet meer via het bekende bondsblaadje ver-
spreid worden. Meer hierover op pagina 14. 

En tenslotte op pagina 15 de agenda voor de komende weken met 
daarbij de oplossingen van de hoofdbrekers. Veel leesplezier. 
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Notulen ledenvergadering 04-09-2001 

Aanwezig: Backx, Couwenberg, Pastor, den Otter, Doomernik, 
Krugers, Touw, Kokotovic, Joosten, van Griethuijsen, Graafmans, 
van Lanen, Renders, Leijtens. 

1) Voorzitter heet iedereen welkom. 

2) Notulen van de vorige vergadering wordt door iedereen goedge-
keurd. 

3) Jaarverslag: 

2 promoties regio en zaterdag competitie. 

Jubileum toernooi was een succes. Deze wordt voortgezet via het 
Lentement toernooi. 

Oud-ledenmiddag was dit seizoen iets minder succesvol. 

Interne competitie: winnaar Jan Langenberg. 

Snelschaken: winnaar Henk van Griethuijsen, prijs wordt uitge-
reikt. 

Meeneemavond heeft tot nu toe elke keer een nieuw lid opgele-
verd. 

Louis wordt wegens verdiensten + 25 jaar lidmaatschap gehuldigd. 
De snelschaakbokaal wordt naar Louis vernoemd. Voor het ere-
lidmaatschap heeft Louis geen interesse. Hij vindt dat daar zoveel 
mensen voor in aanmerking komen. 

4) Verslag kascontrolecommissie: Leo stelt voor om de stukken goed 
te keuren en decharge te verlenen. Nieuwe commissie Jaap Touw 
en Henk Renders. 
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5) Arnold doet verslag van het afgelopen jaar (zie toelichting). Geen 
vragen van de leden, dus jaarrekening wordt goedgekeurd. 

6) De contributie wordt dit jaar vastgesteld op FL125,- en Arnold 
trekt de conclusie dat de bondscontributie in de loop der jaren 
meer is gestegen de baten van de EGS zelf! Daarentegen staat ont-
vangst van FL215,- van de bond voor het toernooi en een kleine 
vergoeding voor de lessen van Ton Krugers. Voor de junioren stat 
de contributie op FL60,- 

7) Aftredend secretaris (Ton Pastor) wordt bedankt voor bewezen 
diensten. Pascal Graafmans wordt met algemene stemmen geko-
zen als opvolger. 

8) Voor dit seizoen wordt de bekercompetitie ter discussie gesteld. 
Jaap heeft als voorstel om een rapidcompetitie te houden met het 
Zwitsers systeem. Jaap is daarvoor de wedstrijdleider. Hij zorgt 
voor de verdere uitwerking. 

Thema-avonden worden verzorgd door: Henk Renders, Louis 
Doomernik, Pascal Graafmans, Jan Langenberg. 

Binnencompetitie: Al de leden worden opgeroepen om op tijd te 
komen. De partij begint uiterlijk om 20.15 uur en dan wordt de 
klok ingedrukt! Henk of zijn vervanger zorgen hier mede voor. 

5 avonden snelschaken, laatste ronde speelt de top 6 of 8 tegen el-
kaar en spelen ze voor 2 punten per partij. Dit om competitiever-
valsing te voorkomen. 

Buitencompetitie: Volgens Henk Renders worden we dit jaar geen 
kampioen. We proberen ons dit jaar te handhaven. Maar omdat we 
dit jaar geen vierde klasse meer hebben zitten we in ongeveer de-
zelfde poel als vorig jaar en is volgens het bestuur promotie niet 
meer dan redelijk. Ook stelt Henk  zich aftreedbaar als teamleider 
(en volgens hem Jan Langenberg ook), wanneer er geen tweede 
team komt. Toch is er een tweede team gevormd en kunnen we 
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(ondanks dat dit toch wat geforceerd is gebeurd, wat het bestuur 
betreurt) de twee top teamleiders behouden.  

De spelers die zich tot nu toe opgegeven hebben voor de buiten-
competitie zijn: 

Jan Langenberg, Pascal Graafmans, Eric Hamers, Gerard den Ot-
ter, Fred Pardoel, Henk Renders, Jaap Touw, Pieter Couwenberg, 
Alex van Lanen, Arnold Backx, Ton Krugers, Henk van Griethuij-
sen. Daar komen nog een aantal leden bij, maar daar is Henk Ren-
ders nog mee bezig. We willen twee vaste teams maken met twee 
vaste wisselspelers, maar de uitwerking hiervan laat het bestuur 
geheel over aan Henk. Wel is de bedoeling dat in het tweede team 
ook jeugdspelers komen. 

Regiocompetitie verslag van Ton Krugers. 

EGS wint beker maar deze was kwijt. Na lang zoeken is deze weer 
gevonden. Pieter heeft hem namens het team in ontvangst geno-
men. Het team voor het nieuwe seizoen is: Jan Langenberg, Pieter 
Couwenberg, Pascal Graafmans, Ton Krugers, Jaap Touw, Louis 
Doomernik, Alex van Lanen. 

9) Alex en Pieter zijn geslaagd voor jeugdtrainer. Alex wordt jeugd-
leider. 

Op vrijdag is voortaan de nieuwe lesavond voor de jeugdleden. Er 
worden nog mensen gezocht om les te geven, dus wie zin heeft 
meld je even bij Alex. 

10) De schaakmeester is dit jaar twee keer uitgekomen. Pieter bena-
drukt dat kopij altijd welkom is. Louis vindt het een keurig blaad-
je. Jan bedankt voor de geweldige inzet. Er kunnen eventueel par-
tijen voor de binnen en buiten competitie ingeleverd worden. Leo 
vindt dat de redactie mensen kan benaderen voor kopij. 

11) PR: Henk en Arnold en Alex publiceren in het Goirles Belang. 
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Vanwege de kosten van FL12,- per maand is besloten om met tele-
tekst te stoppen. De kabelkrant kijken veel meer mensen naar. Dus 
we moeten zorgen voor veel Nieuws! Bv: Openluchttoernooi met 
lentement. Het bestuur bedankt iedereen die de PR verzorgt.  

De homepage van de EGS word verzorgd door Jaap Touw. Ook 
Jaap zit verlegen om kopij en vraagt aan iedereen om veel inzen-
dingen. Ook wil hij het clubblad erop gaan zetten.  

12) Rondvraag: 

Ton Pastor heeft als opmerking dat de vereniging bij KvK pasjes 
kan opvragen voor verschillende groothandels. Hier kan de club 
zijn voordeel doen. 

Ton Krugers vraagt om de actuele ledenlijst met de NBSB-
nummers. Ook vraagt hij om de jaarplanning. 

13) De vergadering wordt afgesloten. 



Hoofdbrekers 

In alle opgaves begint zwart. 

Opgave 1: Zwart wint Opgave 2: Zwart wint 
Sunye- Christiansen 1982 Röder – Westland 1983 

EcAfAaGa
aAaAaBbB
AaAbCaAa
jHaAbAaA
AhAaDdAa
hAkAiAaH
AaAaAhHa
aAiLaKmA  

AaAaCcGa
bBaAaAeB
AfBbAaBa
aAaAaAaA
AaHbAhEa
aHaLaAhA
HkAaJaAh
iAaAiAmA 

 
Opgave 3: Zwart wint Opgave 4: Zwart geeft mat in 4. 
Kaunas – Rosentalis 1981 Serré – de Gruson 1977 

AaAcAcGa
bEaAaBbB
AbFaAaAa
aAbAhHeA
AaAaBaAa
aAaAaAhA
HhLkHaKh
aAaIaImA 

AaAaAaGa
aEkAaAbB
BaAaAaCa
aBaAaAaA
AaAaDaAa
jAhAaCaA
HhAaAaIh
iAaAaAaM 
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De koningsaanval 

Het doel in het schaakspel is om de vijandelijke koning mat te zetten. 
Dit wordt eenvoudig wanneer de noodzakelijke verdediging ont-
breekt, of ontnomen wordt. We rokeren niet alleen omdat de koning 
op de vleugels beter beschermt wordt.  Na de rokade is het voor de 
toren makkelijker, om actief te worden.  

De koning die niet de gelegenheid krijgt om te rokeren, is vaak een 
gemakkelijk aanvalsdoel.  Het wordt helemaal oppassen wanneer de 
centrumlijnen geopend worden en de aanvaller zo’n lijn weet te be-
zetten met een van zijn torens.   

Wit:W. Steinitz 
Zwart: C. Von Bardeleben 
Hastings 1895 

1.e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Lc5 4. c3 Pf6 5. d4 exd4 6. cxd4 Lb4+ 
7. Pc3 d5 8. exd5 Pxd5 9. 0-0 Le6 10. Lg5 Le7 
  

CaAfGaAc
bBbAeBbB
AaDaEaAa
aAaDaAkA
AaKhAaAa
aAjAaJaA
HhAaAhHh
iAaLaImA 
 
Nu volgt er een prachtige combinatie, waardoor de e-lijn geopend 
wordt. 

11. Lxd5 Lxd5 12. Pxd5 Dxd5 13. Lxe7 Pxe7 14. Te1! 
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CaAaGaAc
bBbAdBbB
AaAaAaAa
aAaFaAaA
AaAhAaAa
aAaAaJaA
HhAaAhHh
aAiLiAmA 
 
De toren neemt bezit van de zojuist geopende e- lijn en pent het 
paard op e7. Zwart kan hierdoor niet meer rokeren en is gedwongen 
om met de koning in het centrum te blijven, waardoor hij vrijwel 
direct het aanvalsdoel wordt. 

14. … f6 
Met deze zet probeert zwart toch de rokade uit te voeren maar dan 
kunstmatig.  

15. De2 

Valt het gepende stuk tweevoudig aan. 

15. … Dd7 16. Tac1 c6 
Zwart kan hier niet 17. … Kf7? spelen wegens: 17. Pg5+ fxg5 
18. Df3+ 

A) 18. … Ke8 waarna hij weer terug in de penning staat 19. Tc5 Kd8 
20. T5e5 Te8 21. Db7. 

B) 18. … Kg6 biedt ook geen oplossing omdat wit beschikt over de 
prachtige zet 19. Tc7:! 

C) 18. … Kg8 19. Db7 met de dreiging 21.Db3+. 

17. d5! 
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Houdt de aanval in leven. Bovendien is nu veld d4 vrijgekomen voor 
het witte paard.  Helaas mag zwart dit pionoffer niet weigeren, want 
na 18. dxc6 heeft zwart geen compensatie voor het verloren materi-
aal. 

17. … cxd5 18. Pd4! 

 

CaAaGaAc
bBaFdAbB
AaAaAbAa
aAaBaAaA
AaAjAaAa
aAaAaAaA
HhAaLhHh
aAiAiAmA 
 
Het paard staat prachtig gecentraliseerd, en dreigt het dodelijke 
19. Pf5. 

18. … Kf7 19. Pe6 Thc8 

Tegen de dreiging 20.Tc7. 

20. Dg4! 
Dreigt mat op veld g7. 

20. … g6 21. Pg5+ 

Een prachtige aftrekaanval K+H en opnieuw is de koning gedwongen 
om terug te keren in de penning, wil hij zijn dame niet verliezen.  

21. … Ke8 
Nu staat  het witte paard en dame aangevallen. Het moment om met 
krachtdadige middelen een beslissing te forceren is nu aangebroken! 

22. Txe7+! 
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Zwart kan nu op vier manieren het schaak op te heffen. 

1) 22. … Kd8?? 23. Dd7#. 

2) 22. … De7: 23. Tc8:+ Tc8: 24. Dc8:+ Dd8 en wit heeft een 
gewonnen eindspel met een paard meer. 

3) 22. … Kxe7 23.Te1+ Kd6 24. Db4+ Kc7 25. Pe6+ Kb8 26. 
Df4+ Tc7 en 27. Pc7 Dc7 28.Te8#. 

Wanneer we nu naar de stelling kijken zien we dat alle stukken van 
wit worden aangevallen. Maar zwart kan er niet van profiteren.  

22. … Kf8 23. Tf7+! 
De toren kan niet genomen  worden vanwege de zet 24.Tc8:+ 

23. … Kg8 24. Tg7+! Kh8 
De koning kan niet terug naar f8 want na de zet 25. Ph7:+ is de partij 
uit. 

25. Txh7:+ Kg8 26. Tg7+ Kh8 27. Dh4+ 
Nu de pion op h7 weggeslagen is kan wit schaak geven over de h-
lijn. Hierdoor is zwart gedwongen om het torenoffer aan te nemen. 

27. … Kg7: 28. Dh7+ Kf8 29. Dh8+ Ke7 30. Dg7+ Ke8 
31. Dg8+ Ke7 31. Df7+ Kd8 32. Df8+ De8 33. Pf7+ 

En mat op de volgende zet. 

1 - 0 

Bron: partij uit het boekje: “Aanval op de koningsstelling” B.F. Baranov 

Bewerking 
Pieter Couwenberg 
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Indeling buitencompetitie 

In de buitencompetitie spelen we dit seizoen met twee teams. Onze 
tegenstanders zullen het komende jaar uit de volgende clubs bestaan: 

 

 3e Klasse C 3e Klasse E 
1 Stukkenjagers 6 - 
2 Schavo 2 St. Oedenrode 
3 Rochade 3 De Vrijpion 
4 DSC 2 Vughtse Toren 3 
5 Wolstad 3 Gemert 
6 Waalwijk 2 OSV 2 
7 EGS EGS 2 
8 Baronie 3 Aalst/Waalre 
 

Zoals je ziet begint het tweede team ook direct in de derde klasse. De 
vierde klasse bestaat niet meer. Voor het eerste team betekent dat een 
hernieuwde kennismaking met de tegenstanders van vorig jaar. 

Raadpleeg de agenda in de Schaakmeester om te weten tegen wie we 
waar en wanneer moeten spelen. De eerstvolgende wedstrijd zal op 3 
november zijn. Het eerste team speelt dan uit tegen Schavo 2. Het 
tweede team speelt dan uit tegen St. Oedenrode. 

De indeling leert ons verder dat alle wedstrijden gezamenlijk uit en 
thuis worden gespeeld. Dat wordt iedere zaterdagmiddag die we 
thuis spelen dus een ouderwets drukke boel. 
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NBSB-Aktueel alleen digitaal 

Belangrijk besluit van Algemene Vergadering 

 

Na een lange discussie is in de algemene vergadering van de NBSB 
van vrijdagavond 14 september door Jan Mascini van WLC een 
amendement ingediend op voorgestelde begroting. In de begroting 
was een post van (fl 9000,- gereserveerd voor NBSB Aktueel. Uit de 
discussie, aangezwengeld door César Becx van De Stukkenjagers, 
bleek al dat veel aanwezige verenigingen dit bedrag nog al hoog von-
den, temeer omdat NBSB-Aktueel volgens vele sprekers nauwelijks 
wordt gelezen. Jan Mascini stelde daarom voor NBSB-Aktueel niet 
meer in papieren vorm uit te brengen, maar de verenigingen voortaan 
uitsluitend via een digitale Aktueel (dus via e-mail en internet) op de 
hoogte te houden. Verenigingen zouden Aktueel voortaan zelf kun-
nen printen en verspreiden onder belangstellenden. 

 

Cees Nuijten van HMC stelde als tussenoplossing nog voor NBSB-
Aktueel in het seizoen 2001-2002 te handhaven en intussen een on-
derzoek te doen naar behoeften en alternatieven. Na hoofdelijke 
stemming bleek echter een grote meerderheid tegen het verder uit-
brengen van een papieren NBSB-Aktueel. 

 

NBSB-Aktueel is daarmee als informatieblad ter ziele gegaan. Het 
NBSB-bestuur zal u op korte termijn informeren hoe het digitale 
alternatief vorm zal krijgen. 

Huub van Dongen 
(voorzitter NBSB) 



Agenda en Oplossingen• 

 16 oktober eerste ronde beker 
 18 oktober regiocompetitie: En Passent - EGS 
 23 oktober meeneemavond 
 30 oktober binnencompetitie: ronde 5 
 3 november NBSB: Schavo 2 - EGS, St. Oedenrode - EGS 2 
 6 november halve finale beker 
 13 november binnencompetitie: ronde 6 

  regiocompetitie: EGS - Caissa 
 20 november thema-avond 
 24 november NBSB: EGS - Rochade 3, EGS 2 - De Vrijpion 
 27 november binnencompetitie: ronde 7 
 4 december gongschaken 
 11 december binnencompetitie: ronde 8 
 15 december NBSB: DSC 2 - EGS, Vughtse Toren 3 - EGS 2 
 18 december snelschaken: ronde 1 
 25 december eerste kerstdag 
 5 januari NBSB: EGS - Wolstad 3, EGS 2 - Gemert 
 23 februari NBSB: Waalwijk 2 - EGS, OSV 2 - EGS 2 
 16 maart NBSB: Baronie 3 - EGS, Aalst/Waalre - EGS 2 
 6 april NBSB: EGS - Stukkenjagers 6, EGS 2 is vrij 
 27 april NBSB: beslissingswedstrijden 
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