
DE SCHAAKMEESTER 

jaargang 23 nummer 3 december 2001



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 … ho ho ho 

In deze kersteditie van de Schaakmeester een aantal verslagen van de 
buitencompetitie. EGS-1 gaat nu aan de leiding ondanks de langzame 
start. EGS-2 belooft ook veel goeds voor de toekomst. 

Degenen die hun hersenen nog willen kraken, kunnen hun plezier op 
met de hoofdbrekers en het verslag van het thema over een toren-
eindspel. 

Ook de jeugd is weer vertegenwoordigd in de Schaakmeester. Niet 
alleen het verslag achterin is aanwezig, maar ook onderstaande teke-
ning komt van onze jeugd. 
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Schavo 2 – EGS 4-4 

Het eerste team van de Eerste Goirlese Schaakclub (EGS) heeft tijdens de 
eerste ronde in de NBSB-competitie de winning mood van vorig seizoen 
niet door kunnen trekken. EGS werd vorig jaar ongeslagen kampioen in de 
vierde klasse. Bij het debuut, zaterdag, in de derde klasse werd met 4-4 
gelijk gespeeld tegen Schavo 2. 

EGS was met voorsprong uit de kleedkamers gekomen. Captain Jan Lan-
genberg had zijn partij aan bord drie vooruit gespeeld en gewonnen. Die 1-
0 voorsprong verdween echter voor aanvang van de wedstrijd als sneeuw 
voor de zon omdat de Goirlenaren door droeve familieomstandigheden met 
een man minder naar Tilburg af moesten reizen. 

Erik Hamers bracht met een overwinning aan bord zes EGS echter weer op 
voorsprong. Niet veel later scoorde ook Pascal Graafmans, spelend aan 
bord één, zijn eerste zege van het seizoen: 3-1. Jaap Touw, geposteerd aan 
het zevende bord, leek op weg om het vierde punt te scoren. Hij kwam 
echter in zware tijdnood en gaf een zekere overwinning uit handen, om 
uiteindelijk zelfs nog te verliezen. 

Maar Alex van Lanen, aan bord vijf, wist kort daarop een remise-stelling 
open te breken en die om te buigen naar winst, zodat EGS weer op een 
voorsprong van 2 punten kwam: 4-2. Met deze score was een gelijkspel al 
binnen en Henk van Griethuijsen en Fred Pardoel, respectievelijk bord drie 
en vier, hadden de kans een overwinning voor EGS in de wacht te slepen. 

Pardoel vocht als een leeuw in een stelling met licht nadeel, maar moest 
met lede ogen toezien hoe zijn tegenstander dat langzaam maar zeker uit-
bouwde naar een beslissend overwicht. Met 4-3 op de borden kwam alle 
druk te liggen op de schouders van meervoudig clubkampioen Henk van 
Griethuijsen. In een bloedstollende partij had hij in een onoverzichtelijke 
stelling een klein voordeeltje op het bord weten te krijgen, een remise leek 
zeker. Maar zijn tegenstander wist hem op een slinkse manier in de val te 
lokken. Met nog enkele minuten op zijn klok mocht de Schavo-speler de 
scalpel van de EGS-er aan zijn riem binden. 
Geen overwinning dus voor EGS in deze eerste wedstrijd van het nieuwe 
seizoen, maar een zwaarbevochten gelijkspel: 4-4. 



Hoofdbrekers 

In alle opgaves begint zwart. 

Opgave 1: Zwart wint Opgave 2: Wit wint 
Barry - Rossolimo 1975 Makow – Waschenin 1976 

AaAaCaAg
aAbFaAcA
AbAaAaAa
aAaAaAaA
AaAhBhAb
aIaAaAaA
HiAaAhAh
aAaAlAaM  

AaCaAaGa
bBaAaBaA
AaAiAaBa
aAaAaAaB
FaAaHaAl
aAkAaHaA
EaAaAaHa
mAaAaAaI 

 
Opgave 3: Wit wint Opgave 4: Wit wint 
Nasarow – Skubejew 1985 Dutka – Chwojnicki 1977 

CaAaEgAe
aAaDbAfA
AaAaAaBb
bBdAaHjA
AaAaAaAk
aKhAlAaH
HhAjAaAa
aMaAiAaA 

CaAaCeAg
bBbAfAbB
AaAaAaAa
aAaHaAlA
AaAaAjAa
aHaAaAhK
HaAaEaAh
kAaAaImA 
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EGS 1 Wint in Dongen  

KOPPOSITIE GOIRLESE SCHAKERS 

Op zaterdag 15 december bond het eerste team van EGS de strijd aan 
tegen DSC 2 uit Dongen. 

Come-back Doomernik 
Zonder Van Lanen en Touw maar met Doomernik moest de tweede 
plaats op de ranglijst vastgehouden worden teneinde de titelaspiraties 
open te houden. 

Graafmans solliciteert 
Erik Hamers liet al snel het eerste punt aantekenen en bleef daardoor 
ongeslagen in de buitencompetitie. Louis Doomernik, terug in de 
basis, wist een ingewikkelde stelling naar remise af te wikkelen. Pas-
cal Graafmans won voor de derde keer aan het tweede bord en solli-
citeert naar het eerste bord. 

Henk Renders moest en licht voordeel prijsgeven en kwam zwaar in 
de problemen. Langs afgronden laverend wist hij de stand op ½ - 3½ 
te brengen. 

Bishoen onnavolgbaar 
De strijd leek beslist maar EGS stond op drie borden in het nadeel. 
Om die reden accepteerde Pardoel geen remise. Bob Bishoen, de 
revelatie van dit seizoen, wist zijn achterstand op miraculeuze wijze 
om te buigen in een stelling met veel perspectief. Met een schitteren-
de combinatie tilde hij EGS 1 naar de winst. 

Klok redt Couwenberg 
Fred Pardoel en Pieter Couwenberg gingen op jacht naar een hoog 
bordgemiddelde. Pardoel wist eenvoudig te winnen terwijl Couwen-
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berg zich in een slechtere positie dan zijn vrouwelijke tegenstander 
door de klok liet redden. 

Eindstand 1½ - 6½ 
Langenberg ploeterde nog een uur door om via eeuwig schaak nog 
een half punt binnen te slepen. Uiteindelijk moest hij zijn koning 
neerleggen. 

Aan de leiding 
Omdat koploper Baronie 3 uit Breda op 4-4 bleef steken tegen Scha-
vo 2 uit Tilburg, neemt EGS 1 door een beter bordgemiddelde de 
leiding over. 

De tweede klassen van de NBSB komt in zicht voor EGS door deze 
overwinning. 

Uitslagen 
M. van der Burght - J. Langenberg 1-0 
E. Cloosterman - P. Graafmans 0-1 
J. Haast  - B. Bishoen  0-1 
P. Damen  - F. Pardoel  0-1 
R. Haast  - E. Hamers  0-1 
M. Nieuwenhuis - P. Couwenberg 0-1 
T. de Ligt  - L. Doomernik ½-½ 
B. Fokker  - H. Renders  0-1 

 



Thema-avond 

Onlangs werd bij EGS het thema Koning + Toren + Pion tegen Ko-
ning + Toren behandeld. De volgende voorbeelden kwamen hierbij 
aan bod. Om ze nog eens een keer rustig te kunnen nakijken staan ze 
in de Schaakmeester vermeld. 

AaAaGaMa
aAaAaAhA
AaAaAaAa
aAaAaAaA
AaAaAaAa
aAaAaAaA
AaAaAaAc
aAaAaIaA

Voorbeeld 1 
In deze stelling wint wit door 
het bouwen van een brug. 

1. … Ke7 2. Te1+ Kd7 3. Te4! 
Th1 4. Kf7 Tf1+ 5. Kg6 Tg1+ 
6. Kf6 Tf1+ 7. Kg5 Tg1+ 8. 
Tg4! 

1 – 0 

 

 

AaAaGaAa
aAaAaAaI
AaAaAaAa
aAaAhMaA
AaAaAaAa
aAaAaAaA
AaAaAaAa
cAaAaAaA

Voorbeeld 2 
1. … Ta6! 2. Tb7 Tc6 3. Ta7 
Tb6 4. e6 Tb1! 

Witte koning kan nu niet naar 
e6. 

½ – ½ 
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Voorbeeld 3 
IaAaAaAa
hAaAaAmA
AaAaAaAa
aAaAaAgA
AaAaAaAa
aAaAaAaA
AaAaAaAa
cAaAaAaA

1. Kf7 Kf5 2. Ke7 Ke5 3. Kd7 
Kd5 4. Kc7 Kc5 5. Tc8 Txa7+ 
6. Kb8+ Kb6 

½ – ½ 

MaAaAaAa
hAaAaGaA
AaAaAaAa
aAaAaAaA
AaAaAaAa
aAaAaAaA
AaAaIaAa
aCaAaAaA

Voorbeeld 4 
1. Tc2 Ke7 2. Tc8 Kd6 3. Tb8 
Ta1 4. Kb7 Tb1+ 5. Kc8! Tc1+ 
6. Kd8 Th1 7. Tb6+ Kc5 8. Tc6+ 
Kd5 9. Ta6 Th8+ 10. Kc7 

1 – 0 

CaAaAaAa
aAaImAgA
AaAaHaAa
aAaAaAaA
AaAaAaAa
aAaAaAaA
AaAaAaAa
aAaAaAaA

Voorbeeld 5 
Deze stelling is remise: 

a) De pion staat op de zesde rij 

b) De zwarte koning is 1 rij 
verwijderd van de pion. 

c) De zwarte toren is drie rijen 
verwijderd van de pion. 

1. Td8 Ta7+ 2. Td7 Ta8 3. Td6 
Kg6! 4. Td7 Kg7 5. Tc7 Ta1 
6. Td7 Ta2 7. Te8+ Kf6 8. e7 
Ke6! 9. Kf8 Tf2+ 10. Ke8 Ta2 

½ – ½ 
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Jeugdafdeling EGS 

De jeugdafdeling van EGS heeft dit seizoen haar clubavond ver-
plaatst naar de vrijdag. Van 19.00 tot 20.00 uur komen de jonge 
schakers dan in het Jan van Besouwhuis bij elkaar om les te krijgen 
in de stappenmethode en tegen elkaar te spelen. Er zijn al twee ge-
slaagden te bejubelen: Jeroen Hamers (zoon van senior-lid Erik) en 
Jasper van Dalen hebben hun diploma voor stap één binnen gehaald. 

Omdat de jeugdafdeling uit een licht stijgend, maar nog altijd be-
scheiden aantal leden bestaat, wordt er geen interne jeugdcompetitie 
gespeeld. Wel hebben de jeugdschakers van EGS enkele toernooien 
op de kalender geprikt, die ze met hun aanwezigheid gaan opluiste-
ren. Zo deden Jasper en Jeroen in oktober mee aan de Tilburgse dis-
trictskampioenschappen, waarbij vooral Jeroen goed presteerde. Hij 
eindigde als beste van zijn geboortejaar 1992.  

EGS doet ook met een flinke delegatie mee aan het Waalwijkse 
grand prixtoernooi. Zeven EGS-ers hebben de eerste van vijf rondes 
(op 9 december) er inmiddels op zitten. De resultaten waren wisse-
lend, meestal te verklaren uit de hoeveelheid toernooi-ervaring van 
de deelnemers. 

Thijs Walbeek en Jeroen deden mee aan de hoogste van twee poules, 
de Grand Prixpoule. Thijs (die inmiddels zijn examen voor stap drie 
heeft gedaan) scoorde vier uit vijf, Jeroen (nog bezig met stap twee) 
anderhalf uit vijf. In de kandidatenpoule, voor beginnende schakers, 
scoorde Jasper het beste: vier uit vijf. Olga behaalde tweeënhalf uit 
vier, Davey drie uit vijf, Bart anderhalf uit vijf en Robert, tenslotte, 
was de ongelukkigste en moest met nul uit vier huiswaarts keren.  

Op 27 januari wordt de tweede ronde gespeeld, daarna volgen nog 
drie wedstrijddagen. 



Agenda en Oplossingen•  

 18 december snelschaken: ronde 1 
 25 december eerste kerstdag 
 1 januari nieuwjaar 
 5 januari NBSB: EGS - Wolstad 3, EGS 2 – Gemert 
 8 januari interne competitie: ronde 9 
 15 januari interne competitie: ronde 10 

  regiocompetitie: EGS – En Passent 
 22 januari beker: finale 
 29 januari interne competitie: ronde 11 
 5 februari snelschaken: ronde 2 
 12 februari carnaval 
 19 februari interne competitie: ronde 12 
 23 februari NBSB: Waalwijk 2 - EGS, OSV 2 - EGS 2 
 26 februari thema avond 
 5 maart interne competitie: ronde 13 

  regiocompetitie: Caissa – EGS 
 12 maart interne competitie: ronde 14 
 16 maart NBSB: Baronie 3 - EGS, Aalst/Waalre - EGS 2 
 19 maart interne competitie: ronde 15 
 26 maart snelschaken: ronde 3 
 2 april interne competitie: ronde 16 
 6 april NBSB: EGS - Stukkenjagers 6, EGS 2 is vrij 
 9 april interne competitie: ronde 17 
 27 april NBSB: beslissingswedstrijden 

                                                 
• Oplossingen hoofdbrekers 
Opgave 1: 1. … e3! 2. Txe3 Dd5+ 3. f3 Dxf3+! 
Opgave 2: 1. Dd8+! Kh7 2. Txh5+! gxh5 3. Th6+! Kxh6 4. Df6+ 
Opgave 3: 1. Ph7+! Dxh7 2. Lxe7+ Kg7 3. De5+! Pxe5 4. f6 mat 

 
Opgave 4: 1. Pg6+! hxg6 2. Dh6+! Kg8 3. Le6+ Dxe6 4. Txf8+! 
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