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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: € 57,- per jaar 
Junioren: € 45,- per jaar 

Internet 
EGS op het web: http://home.hetnet.nl/~egs_goirle 
e-mail: SchaakclubEGS@hetnet.nl 
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EGS blijft leiden 

Waalwijk 2 - EGS 1,5 - 6,5 

Rode lantaarn 
Op zaterdag 23 februari toog het eerste team van EGS naar Waalwijk 
2 om de eerste plaats in de derde klasse te verdedigen. Vorig seizoen 
was Waalwijk 2 de belangrijkste belager van EGS en bleef slechts op 
een half bordpunt steken in de race naar de titel in de vierde klasse. 
Dit seizoen zijn de Waalwijkers minder fortuinlijk en zijn rode-
lantaarn-drager in de derde klasse. 

Achterstand 
 Pascal Graafmans maakte al snel remise op bord 2. Op de andere 
borden tekenden zich echter positieve ontwikkelingen voor de Goir-
lenaren af. Toen Henk Renders in een goede positie in de fout ging 
leek het toch nog even spannend te worden omdat een achterstand 
opgehaald moest worden. 

Punten rollen binnen 
Erik Hamers en Alex van Lanen trokken door hun overwinningen de 
stand weer naar 1,5 - 3,5. 

Jan Langenberg stelde de winst veilig op het eerste bord. Fred Par-
doel kwam wat moeizamer tot winst. Vrijwel de hele partij verliep 
volgens door theorie gebaande wegen. Zijn opponent kende deze 
theorie echter beter maar moest uiteindelijk het loodje leggen. 

Bishoen steelt show 
Bob Bishoen, de revelatie van dit seizoen stal de show door de wijze 
waarop hij ex-EGS-er Peter van Wijk versloeg. Een knappe prestatie 
want Peter van Wijk behoorde een paar jaar geleden tot de beste spe-
lers van EGS. 
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Joosten strijdt voor bordgemiddelde 
Leo Joosten streed als laatste in de strijd nog voor het bordgemiddel-
de. Het moreel van Waalwijk was gebroken en ook dit laatste weer-
standsnest werd door Joosten opgeruimd. 

Beslissing 16 maart 
EGS 1 leidt met één bordpunt voorsprong op Baronie 3. Op 16 maart 
treft EGS 1 deze mededinger voor de promotie naar de tweede klasse 
van de  NBSB in Breda. Deze wedstrijd zal hoogstwaarschijnlijk 
beslissend zijn voor de titelstrijd. 

Uitslagen 
Van Schijndel – Langenberg 0-1 
Couwenbergh – Graafmans 0,5-0,5 
Van Wijk - Bishoen  0-1 
Mosz - Pardoel   0-1 
Van Dongen - Van Lanen  0-1 
Bijnen - Hamers   0-1 
De Heiden - Renders  1-0 
Dankers – Joosten   0-1 

 

OSS/volo - EGS 2: 8-0 
EGS 2 miste vijf basisspelers voor het duel tegen koploper Oss/Volo 
uit Oss. Krugers, De Wit en Backx creëerden wel kansen maar kon-
den deze niet verzilveren. Coen Naber en Johan Zijlstra, de getalen-
teerde jeugdspelers in het team, zullen volgend jaar zeker punten 
pakken. Gerald van Gils maakte zijn debuut voor EGS. 
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O.S.V. 2 - E.G.S. 2 8 - 0 

Op 23 februari, een dag met veel winterse buien, slaagden we er niet 
in een of meer bordpunten mee naar Goirle te nemen. Als teamleider 
miste ik 5 ( ! ) spelers om een weerbaar team te formeren. Het gevolg 
was dat een onvolledig team ( het paste helemaal in de ruime auto 
van Maarten de Wit ) de strijd aanging tegen onze Osse tegenstan-
ders. 

En toch was het enthousiasme er niet minder om. Het enige minpunt-
je was dat we ons 'record" kwijtraakten, ofschoon er hard genoeg 
voor is geknokt. 

 Met name Johan Zijlsta ( 5e bord ) heeft lange tijd uitzicht gehad op 
een overwinning, 

terwijl ikzelf een materiele voorsprong door een stomme zet prijsgaf 
en daarmee de partij. Ook Maarten de Wit was lange tijd niet de min-
dere aan bord 3. Gerald van Gils, uit Helvoirt, door Henk Renders 
"gevonden" en toegevoegd aan E.G.S. 2  heeft als debutant toch zijn 
visitekaartje afgegeven. Koen Naber mag ook speciaal genoemd 
worden. Deze dappere jeugdspeler speelde al voor de 4e keer mee en 
zijn inzet wordt alleen maar groter. Arnold kon met zwart niet zijn 
geliefde "Frans" op het bord krijgen en kwam daardoor in een onbe-
kende doolhof terecht. 

* * * 

Het tweede team is uitgespeeld, maar niet uitgeblust. Aan de laatste 
wedstrijd tegen koploper Aalst/Waalre in klasse 3 E zullen we niet al 
te veel woorden besteden.  

Op een van de eerste lentezaterdagen van maart verloor E.G.S.-II in 
Waalre met 7,5-0,5. 

Ondanks een tactische opstelling, waardoor Gerard den Otter plotse-
ling op het eerste bord een oud Nederlands-jeugdkampioen tegenover 
zich kreeg en Pascal Janssen moest doorstoten naar het tweede bord 
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konden we het niet bolwerken. Good-old Louis ( wie anders ?) wist 
de eer te redden. Maar er is onvoorstelbaar hard gevochten voor een 
beter resultaat. Aalst/Waalre zal waarschijnlijk wel kampioen wor-
den. 

Rest mij nog mijn erkentelijkheid te betuigen aan de 12 schakers die 
in wisselende samenstelling dit seizoen steeds weer de moed op-
brachten een min of meer volledig team te vormen. Heel speciaal wil 
ik noemen onze jeugdspelers Johan Zijlstra ( 6x ! ), Koen Naber ( 4x 
) en Pascal Janssen ( 4 x ) die zich nimmer onbetuigd hebben gelaten. 

Misschien dat de N.B.S.B. op zijn schreden terugkomt en volgend 
jaar weer een 4e klasse instelt. Met teams van meer gelijk kaliber 
zullen we zeker onze (schaak)partij meezingen. 

Van enkele beloften uit "ons" team heb ik gehoord dat ze ook het 
komend seizoen zich beschikbaar stellen. 

Een eindstand is nog niet te geven omdat er voor de andere teams 
nog een ronde te gaan is. 

Maar we eindigen wel als laatste. 

T.K. 
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Aanwinsten voor de bibliotheek 

Ton Pastor heeft onze bibliotheek verrijkt met twee fraaie boeken. 

Het eerste is  geen studieboek maar een zeer lezenswaardig boek dat 
verschillende leden van de E.G.S. zal aanspreken : Ik heb nog nooit 
zo gewonnen gestaan. ( Wanhoop en verrukking rond het schaak-
bord). Het bevat de belevenissen van een clubschaker ( Johan de 
Lange) . Nr B -19 

Het tweede boek is een bloemlezing uit de meer dan duizend stukken 
en stukjes die J.H.Donner sinds 1950 over schaken heeft geschreven 
: De Koning . Nr B - 20 

Ook Louis Doomernik heeft de E.G.S. 4 boeken gegeven. 

Het schaakspel ( een compleet overzicht van het schaakspel in al zijn 
facetten) van H.Golombek. Nr.A -47 

Uit de bekende serie van Dr. M. Euwe over de theorie der schaak-
openingen deel 1, 2,en 3 

" Gesloten Spelen ".  Nr A -48, A -49, A -50 . Wie deze stof beheerst 
wordt waarschijnlijk onmiddellijk kampioen. 

Ton en Louis, namens de E.G.S. hartelijk dank. 
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Oproep: zet schakend Goirle op de kaart! 

Al vele jaren wordt er in Brabant een serie jeugdtoernooien gehou-
den onder de verzamelnaam 'Brabant Criterium'. In alle Brabantse 
districten wordt in de loop van het seizoen een groot jeugdschaak-
toernooi gehouden. De laatste seizoenen heeft het district Tilburg 
buitenspel gestaan. Nu pakt de Tilburgse schaakvereniging Rochade 
samen met de EGS de handschoen op om Tilburg weer op de kaart te 
zetten in dit circuit.  

Op zaterdag 30 maart is het zo ver. Plaats van handeling is het Jan 
van Besouwhuis in ons eigen Goirle, waar maximaal 150 deelnemers 
mee kunnen gaan spelen. En jullie voelen hem al aankomen: wij zoe-
ken nog vrijwilligers die de organisatie kunnen ondersteunen. Het 
gaat dan vooral om wedstrijdleiders/scheidsrechters en mensen die 's 
ochtends de zaak mee willen klaarzetten en 's middags op komen 
ruimen.  

Een prachtige gelegenheid om Goirle wat meer in the picture te zet-
ten binnen de Brabantse schaakbond en bovendien een mooie kans 
om de Goirlese jeugdschakers van dichtbij aan het werk te zien. Dus: 
meld je aan bij ondergetekende. 

 

Alex van Lanen 
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Regiocompetitie 

Goirle, mei 2002 

Beste schaakvrienden uit Chaam, Rijen en Goirle 

Terwijl het schaakseizoen ook bij de diverse verenigingen naar het einde 
loopt, wordt het tijd ook de regio-competitie officieel af te sluiten. Het vo-
rig jaar was de E.G.S. uit Goirle duidelijk de sterkste, maar nu is En Pas-
sant uit Chaam met onderbreking van een jaar weer de kampioen van onze 
onderlinge strijd. 

Toch is er enig verschil met de vorige keren, want tweemaal moesten zij 
met een gelijk spel genoegen nemen. Aan het begin van de laatste wedstrijd 
was het kampioenschap al beslist door het betere aantal bordpunten van En 
Passant. Wellicht hebben onze tegenstanders uit Rijen hier moed uit geput 
want de laatste wedstrijd werd door hen in en tegen Goirle verdiend ge-
wonnen. 

De uitslagen van de verschillende ontmoetingen hebben jullie ongetwijfeld 
bewaard of zijn door mij aan de betreffende vereniging toegezonden. Na-
mens alle schakers die hebben deelgenomen wil ik En Passant gelukwensen 
met het fraaie resultaat. 

De bijbehorende wisselbeker zal ik binnenkort persoonlijk komen uitreiken 
compleet met de erop aangebrachte herinneringsplaatjes. Hierover zal ik 
met Anton Smeekens nog in contact treden. 

Een competitie is niet compleet als er geen eindstand is bereikt: 

 1. En Passant  4 2   2   0 6 11,5- 4,5 
 2. E.G.S.  4 1   2   1 4  8.5- 7,5 
 3. Caissa  4 1   0   3 2     4- 12 

Rest mij nog jullie allen een prettige vakantieperiode toe te wensen en ho-
pelijk ontmoeten we elkaar weer in het komende seizoen met dezelfde toe-
wijding en sportieve instelling die zo kenmerkend is voor onze wedstrijden. 

T. K. 
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EGS dicht bij titel 

Duel koplopers 
Op zaterdag 16 januari toog EGS naar Breda om de strijd tegen me-
dekoploper Baronie 3 aan te binden. De beide teams waren dit sei-
zoen nog ongeslagen. De sfeer in de wedstrijdzaal was gespannen 
omdat deze match voor beide teams als de wedstrijd van het jaar 
gold. 

Van Lanen knakt 
Ruim twee uur bleven de stellingen op de acht borden in evenwicht. 
Alex van Lanen ging aan de druk ten onder en EGS moest in de aan-
val om de dreigende remiseregen te voorkomen. 

EGS op voorsprong 
 Pascal Graafmans maakte tegen Kapetany de gelijkmaker voor Goir-
le zodat Bredanaars gedwongen waren het initiatief te nemen. Eerts-
tebordspeler Jan Langenberg bracht EGS na een taai gevecht op 
voorsprong: 1-2. 

Promotie in zicht 
Het EGS-team  dat dit seizoen als coöperatief goed functioneert, be-
gon aan ee nsprokkeltocht naar de winst. Erik Hamers wist door fraai 
positiespel een aanval te smoren van Baronie-speler Le Leu en ac-
cepteerde een remise: 1,5-2,5. terwijl Bob Bishoen in de problemen 
raakte was Pieter Couwenberg in een remise-achtig eindspel terecht 
gekomen. Zijn opponent kwam echter in tijdnood. Couwenberg wist 
dit fraai uit te buiten: 1,5-3,5. Nog één punt was nodig om de deur 
naar de tweede klassen definitief open te wrikken. 

Ploegenspel 
Bob Bishoen had zich inmiddels terug gevochten en Baronie-speler 
Luckacks was gedwongen remise aan te bieden. Tegelijkertijd kreeg 
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Henk Renders een remise-aanbod terwijl zijn stelling beter was. na 
kort overleg werden beide remises aangenomen: 2,5-4,5. 

Slepend gevecht 
Fred Pardoel maakte de vijf uur vol en boog een moeizame stelling 
om in winst: 2,5-5,5. Na de titel in de vierde klasse vorig seizoen, 
kan de titel in de derde klasse op 6 april veilig gesteld worden. EGS 
leidt voor Baronie 3 met twee wedstrijdpunten en vier bordpunten 
voorsprong bij het ingaan van de laatste ronde. 

Uitslagen 
K. Zegwaart   - J. Langenberg  0-1 
K. Kapetany   - P. Graafman  0-1 
E. Scherbeijn  - F. Pardoel  0-1 
A. Lukacs     - B. Bissoen  0,5-0,5 
A. Cone     - A. van Lanen  0-1 
B. de Leu      - E. Hamers  0,5-0,5 
B. de Jong     - H. Renders  0,5-0,5 
J. Dogterom   - P. Couwenberg 0-1 
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Schaak eens wat anders 

Schaken gaat meestal op dezelfde manier. Je schuift tegenover je 
tegenstander achter het bord, in de interne competitie, of in een 
teamwedstrijd. Daarna speel je een partijtje volgens de regels die je 
op de club of op school hebt geleerd. Dat is leuk, maar. misschien 
wil je wel eens wat anders. Dat kan. Er zijn zo langzamerhand een 
heleboel variaties bedacht op het schaakspel. Aardig om te spelen als 
je een keertje in een minder serieuze bui bent Hier komen wat voor-
stellen. 

Paard in de zak 
Een heel oude variant is 'paard in de zak'. Beide spelers krijgen een 
paard extra, maar dat staat in de beginstelling niet op het bord. Dat 
hou je voorlopig in je zak. Op een moment dat je zelf het beste uit-
komt, mag je dat paard op het bord zetten in plaats van een gewone 
zet te doen. Je moet het paard wel op een leeg veld zetten; je mag er 
dus niet tegelijk een stuk mee slaan. Met zo'n extra paard is het op-
passen. Sluit je koning niet op in de hoek, voor je het weet is het 
stikmat. En let, ook goed op vorkjes! 

Weigerschaak 
Het gebeurt maar al te vaak dat je achter het bord wordt verrast door 
een sterke zet van je tegenstander. Eigenlijk zou je die zet wel willen 
verbieden, maar ja... Bij weigerschaak kan dat. Je kunt de.zet van je 
tegenstander weigeren! Hij moet dan in plaats daarvan een andere zet 
doen; die moet je wel accepteren. 

Als je zelf aan zet bent en je ziet een heel sterke zet is het dus oppas-
sen. Doe hem niet; want hij 

wordt natuurlijk geweigerd. Zoek naar een andere zet, die er ook 
goed uitziet en hoop erop dat je tegenstander hem weigert. Dan heb 
je een aardige verrassing achter de hand. 
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Weggeven 
Meestal ben je er op uit zoveel mogelijk stukken te houden. Bij 'weg-
geven' gaat dat precies anders. Hier heeft de speler die als eerste zijn 
stukken en pionnen kwijt is of pat staat gewonnen. Bij dit spel is 
slaan verplicht. Net als bij dammen. De koning mag ook worden ge-
slagen als alle andere stukken. 

Canadees schaak 
Canadees schaak wordt ook wel gekkenschaak genoemd. Als je het 
een keer gespeeld hebt zal je begrijpen waarom. Als je een stuk slaat 
moet je dat op het bord terugzetten. Je mag zelf kiezen waar, maar 
pionnen mogen niet op de eerste of achtste rij worden neergezet. Dat 
betekent dus dat alle 32 pionnen en stukken voortdurend op het bord 
blijven staan, alleen komen ze al gauw op de meeste krankzinnige 
plaatsen terecht. Probeer het maar eens. Waarschijnlijk ben je binnen 
de kortst mogelijke tijd het overzicht kwijt. 

Bron  SN: maart 
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Snelschaaktitel EGS 
vierde ronde 2001/2002 

Graafmans loopt uit 
In de vierde ronde van de open  snelschaakcompetitie van EGS liep 
Pascal Graafmans verder weg van zijn tegenstanders. Met zes punten 
voorsprong op Henk Renders,  lijkt de strijd gestreden bij het ingaan 
van de vijfde en laatste ronde. Deze laatste ronde op 14 mei telt een 
dubbele puntentelling zodat de tweede en derde plaats op het podium 
nog niet vast staan.  

Play-offs 14 mei 
De eerste zes spelers van het algemeen klassement van ruim twintig 
spelers, zullen elkaar de ereplaatsen betwisten op 14 mei. Vida Ko-
kotovic, René van den Bosch en Sjeng Houben spelen voor het eerst 
in deze zgn. play-offs.    

B- en C-finale 
In de B-finale zijn de revelatie van dit seizoen, Bob Bishoen, en de 
snelschaakkampioen van vorig jaar, Henk van Griethuijsen, de te 
kloppen spelers terwijl in de C-finale Jan Langenberg en Jaap Touw 
favoriet zijn. 

 1.  Pascal Graafmans 21,5       Jaap Touw  6 
 2.  Henk Renders  15,5 13. Jan Langenberg 5 
 3.  Vida Kokotovic  13,5 14. Peter v. d. Drift 4 
 4.  Alex van Lanen  12,5 15. Ton Krugers 3 
 5.  René van den Bosch 10,5       Louis Doomernik 3 
 6.  Sjeng Hoeben  9,5       Joost Schreurs 3 
 7.  Bob Bishoen  9 18. Gerald van Gils 2 
 8.  Arnold Backx  7,5 19. Gerard den Otter 1 

 Pieter Couwenberg 7,5 20. Frans Leijtens 0 
10. Henk van Griethuijssen 6       Ton Pastor  0 
      Leo Joosten  6 



Simultaan 

Onlangs speelde Piet de Vos een simultaanseance tegen EGS. Dat we 
niet tegen zomaar iemand speelden wisten we, maar dat hij zo goed 
was had niemand voorzien. 

Enkele resultaten uit de ‘schaakloopbaan’ van Piet de Vos: 

1. BIJ DE ZIENDEN 
- Belgisch Jeugdkampioenschap (-14), Malmédy 1997: tweede 

- Belgisch Jeugdkampioenschap (-16), Oostende 1998: gedeeld derde 

- Belgisch Jeugdkampioenschap (-20), Kortrijk 2000: eerste 

- Vlaams Jeugdkampioenschap (-20), Mechelen 2001: eerste 

- Jeugdolympiade (-16), Istanbul 1998 (eerste bord): 5/9 

- Lost Boystornooi B-groep (1600-2200), Antwerpen 1998: gedeeld 
eerste 

2. IBCA 
- Belgisch kampioenschap, Blankeberge 1998: eerste 
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- Belgisch kampioenschap, Oost-Duynkerke 1999: eerste 

- Belgisch kampioenschap, Oost-Duynkerke 2000: eerste 

- Open Vlaams kampioenschap, Blankeberge 1998: eerste 

- Open Vlaams kampioenschap, Blankeberge 1999: eerste 

- Open Vlaams kampioenschap, Blankeberge 2000: eerste 

- Open Vlaams kampioenschap, Blankeberge 2001: eerste 

- Jeugdwereldkampioenschap, Kortrijk 1999: eerste (kreeg hiervoor 
de FIDE-meestertitel) 

- Jeugdwereldkampioenschap, Alicante 2001: tweede 

- Landenolympiade, Zakopane 2000 (eerste bord): derde beste bor-
dresultaat: 6,5-9 

- Tienkamp, Linares 2001: vierde 

- 6-landentornooi, York 2001 (eerste bord): beste bordresultaat: 4,5-5 

 

En nu heeft Piet ook EGS op zijn palmares. 
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EGS PROMOVEERT 

Op zaterdag 6 april besloot EGS het seizoen met een thuiswedstrijd 
tegen Stukkenjagers 6 uit Tilburg. Hoewel de titel al nagenoeg bin-
nen was en zelfs een kleine nederlaag geen roet meer in het eten kon 
gooien, trad EGS in de sterkste opstelling aan. 

Sterven in schoonheid 
Met een vroege aanval dacht Henk Renders de dame van Paul Ver-
mee te kunnen insluiten. Ergens was toch een foutje in de berekening 
geslopen en EGS stond met 0-1 achter. Alex van Lanen maakte ech-
ter kort daarna op eenvoudige wijze gelijk. Jan Langenberg opende 
zwak tegen Buitenhuis maar hervond zijn ritme en bracht EGS op 
voorsprong: 2-1.  

Graafmans wankelt  
Op de vijf resterende borden zag het er overigens niet florissant uit 
bij EGS. Op bord twee stond Pascal Graafmans slecht en kon slechts 
met grote inzet en enkele zwakke voortzettingen van opponent De 
Jong naar een remise spelen: 2,5 - 1,5. 

Bishoen verliest 
Bob Bishoen, de revelatie van het seizoen, stond in gewonnen positie 
maar realiseerde zich dat pas bij het analyseren van de partij achteraf. 
Mulder van Stukkenjagers bracht daarmee de spanning terug: 2,5 - 
2,5.  

Couwenberg had een inmiddels een zware aanval ingezet op de stel-
ling van Van Gaasbeek. Deze laatste bleef de betere stelling houden 
en wikkelde moeiteloos naar remise af; 3-3.. 

EGS ongeslagen 
Erik Hamers speelde de wedstrijd van de dag tegen Van de Wal. Een 
licht overwicht werd van zet tot zet omgebogen in een winstpartij: 4-
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3. De titel kon EGS nu niet meer ontgaan.  Met 5,5 uit 7 kan Hamers 
terugzien op een sterk seizoen. 

Fred Pardoel hoefde dit keer niet diep in de reserves te tasten om 
d.m.v. e n remise de winst in Goirle te houden: 4,5 - 3,5. EGS blijft 
door deze overwinning voor het tweede seizoen ongeslagen en pro-
moveert voor de tweede keer in de geschiedenis van de club naar de 
tweede klasse. 

Uitslagen 
J. Langenberg - P. Buitenhuis 1-0 

P. Graafmans - J. de Jong  ½-½ 

B. Bishoen - T. Mulder  0-1 

F. Pardoel - G.van Heck  ½-½ 

E. Hamers - M.van de Wal  1-0 

A. van Lanen - P.Wolfs  1-0 

P. Couwenberg - J. Gaasbeek  ½-½ 

H. Renders - P.Vermee  0-1 



De Orang-oetan 

De openingszet 1. b4 werd in 1924 door dr. Tartakower opgedragen 
aan Susanne, een reusachtige Orang-oetan in de dierentuin van New 
York. De openingszet was niet nieuw. De Russen schrijven de uit-
vinding toe aan professor Alexander Boegajev, in 1888. Een jaar 
later maakte de prof er zelfs remise mee tegen de toenmalige wereld-
kampioen Steinitz - in een simultaanpartij. De première in een heus 
meestertoernooi vond plaats in de partij Schlechter - dr. Tarrasch, te 
Neurenberg 1896. Zwart antwoordde met 

1..., d5 2. Lb2 Lf5 3. e3 e6 4. b5 Pf6 een opbouw die het nog steeds 
goed doet. 

Dr. Tartakower bedacht de naam Orang Oetan 
voor de zet 1. b2-b4. 
 

 

Wel heel anders begon in Wenen 1919 een matchpartij Tartakower - 
Réti: 

1.b4 e5 2. Lb2 f6 3. e4 Lxb4 4. Lc4 Pe7 5. f4 “Een onvervalst gam-
biet” 

De Rus Alexei Sokolski maakte er in 1936 zijn lijfopening van en 
schreef er artikelen en boeken over. Zo kreeg de opening uiteindelijk 
zijn naam. 

Wat moet je doen tegen 1. b4!? Wie van open spel houdt mag dit 
eens proberen:  

1..., e5 2. Lb2 Lxb4 3. Lxe5 Pf6 4. c4 0-0 5. e3 Pc6 6. Lb2 d5 7. 
cxd5 Pxd5 8. Pf3 Te8 9. Le2 Txe3! 10. fxe3 Pxe3 11. Db3 Pxg2+ 12. 
Kf2 Lh3 13. d4 De7 14. Pd2 Te8 15. Thel Pxe116. Txel Pxd4! 
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AaAaCaGa
bBbAfBbB
AaAaAaAa
aAaAaAaA
AeAdAaAa
aLaAaJaE
HkAjKmAh
aAaAiAaA 
Vaak zie je 1. b4 e5 2. Lb2 f6. 

Wit kan dan in gambietstijl verder gaan: 

3. e4 Lxb4 4. Lc4 Pe7 5. Dh5 + Op Tartakowers 5. f4 is 5. ..., d5! het 
beste antwoord. 

5. ..., Pg6 6. f4 exf4 7. a3  Daarna moet zwart heel goed oppassen. 
De kritieke stelling ontstaat na 

7. ..., d5 8. Lxd5 c6 9. Lb3 Ld610. Pf3 Pd711. Pd4 Pf812. Pf5 Dc7 

CaEaGdAc
bBfAaAbB
AaBeAbDa
aAaAaJaL
AaAaHbAa
hKaAaAaA
AkHhAaHh
iJaAmAaI 
Als weerlegging van 1. b4 gold zo'n dertig jaar geleden 

1. ..., c6 2. Lb2 Db6 3. a3 a5 4. c4 axb4 

Tot bleek dat wit na 5. c5! Dc7 (5. ..., Dxc5? 6. axb4) 6. axb4 Txa17. 
Lxal beter staat. 

Maar dat ligt aan 4. ..., axb4. Zwart kan beter niet ruilen en zich rus-
tig ontwikkelen. Bijvoorbeeld 4. ..., e6  

5. Db3 Pf6 6. Lxf6 gxf6 7. b5 d5 8. e3 Pa6 9. d4 dxc4 10. Lxc4 
Pc711. Pc3 cxb512. Lxb5 + Pxb5 13. Dxb5 + Dxb5 14. Pxb5 Kd8 
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CaEgAeAc
aBaAaBaB
AaAaBbAa
bJaAaAaA
AaAhAaAa
hAaAhAaA
AaAaAhHh
iAaAmAjI  
Omdat heel vaak de witspelers 1. Pf3 doen, om pas daarna tot b4 te 
besluiten, is het volgende verdedigingssysteem voor zwart aan te 
bevelen: 1. Pf3 d5 2. b4 Lf5 3. Lb2 e6 4. a3 Pf6 5. e3 Le7 6. c4 0-0 
7. Pc3 c6 Zo begon een artij Spassky-Nei, Leningrad (nu weer Sint 
Petersburg) 1963, die na 

CdAfAcGa
bBaAeBbB
AaBaBdAa
aAaBaEaA
AhHaAaAa
hAjAhJaA
AkAhAhHh
iAaLmKaI  
8. Le2 Pe4 

Op 8. ..., Pbd7 kan wit 9. Ph4 proberen. 

9. 0-0 Lf6 10. Tel Pbd7 ll. Db3 Lg412. Dc2 Pxc313. Lxc3 Pe514. 
Lxe5 

Of 14. Pxe5 Lxe215. Tfel Lxe516. Txe2 Lxc3 17. Dxc3 met volko-
men gelijk spel. 

Of 14. ..., Lxe55. cxd5 Lxf3 16. Lxf3 cxd517. g3 Dd7 

 

In een emotieloze remise eindigde. 

Ten slotte nog een oude aanbeveling van Pachman: 
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1. b4 a5   

Na 2. b5 (Niet 2. bxa5 Txa5  en pion a2 is een blijvende zwakte) 2. 
..., Pf6 3. Lb2 d6 4. e3 g6 5. d4 Lg7 6. Pf3 0-0 7. c4 ontstaat een 
soort Koningsindisch. 

Zwart heeft de keus tussen 7. ..., c5, waarna 8. dxc5 dxc5 9. Dxd8 
Txd8 10. Pc3 Pe4! il. Pa4 Lxb2 12. Pxb2 a4 niet goed voor wit uit-
pakt, 7. ..., Lg4, om Pbd7 en e7-e5 voor te bereiden, en 7. :.., e5, om 
8. dxe5 met 

 8. ..., Pg4 te beantwoorden. 

Bron: SN.maart ‘93 
Siep Postma 
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