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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 Frans Leijtens, tel. (013) 543 9204 

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

Contributie 
Senioren: € 59,50 per jaar 
Junioren: € 45,00 per jaar 

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



Van de Redactie 

In deze Schaakmeester veel aandacht aan de NBSB-competitie en de 
regiocompetitie. 
Verder vindt je in de agenda belangrijke gegevens over nog te spelen 
wedstrijden. 
In de volgende Schaakmeester hopen we wat partijen te kunnen laten 
zien en gaan we wat meer in op de interne-competitie. 
 

 

 
 
Veel leesplezier. 
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"De kleine regio" 

Tijdens de vergadering van 27 augustus j.l., heb ik aan de aanwezige 
leden gevraagd wie zich beschikbaar wilde stellen om mee te spelen 
in de competitie met Caissa ( Rijen) en En Passant ( Chaam). Met het 
zestal enthousiaste liefhebbers is het niet moeilijk bij toerbeurt een 
viertal samen te stellen. En zo geschiede. 

Het bijzondere was echter dat de coryfeeën van de club op de verga-
dering afwezig waren en dus niet onmiddellijk op mijn lijstje ston-
den. De eerlijkheid gebood mij een keus te maken uit de opgegeven 
kandidaten.  

Op 24 oktober togen wij vol goede moed naar Chaam om En Passant 
te ontmoeten. Helaas bleek ons team op alle borden net iets te zwak, 
zodat de uitslag 4-0 een juiste weergave was van het krachtsverschil 
van de teams die op die avond aantraden.  

René v.d. Bosch ( bord 1) heeft overigens met goed spel de bekende 
Ernest van Moorsel tot het uiterste gedreven. 

Eric Hamers ( bord 2) stond lange tijd zeer goed, maar in het eind-
spel moest hij toch in zijn tegenstander zijn meerdere erkennen. Ook 
Paul en ondergetekende konden het niet bolwerken. 

Op 10 december ontvangen wij onze schaakvrienden uit Rijen. Voor-
lopig handhaaf ik het team, ook al omdat het zeker een tweede kans 
verdient om zich te bewijzen. 

 T.K. 
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EGS 2 - Vianen D.V.P.: 3½ - 4½ 

Hierboven ziet U de beste uitslag die E.G.S.-2 in het laatste jaar heeft 
bereikt. En het was ongemeen spannend; tot het laatste moment heeft 
er zelfs een gelijk spel zeker ingezeten. 

Opvallend was zeker dat onze zwarte-bordspelers allen scoorden en 
daarbij wist Arnold ook nog het volle punt binnen te halen. 

Bij Louis lag het zeker niet aan zijn schaakkwaliteiten maar aan zijn 
hoestende en proestende tegenstander waardoor hij letterlijk afstand 
moest nemen hem en met het oog op zijn eigen gezondheid de stuk-
ken nauwelijks durfde te beroeren. Dat bevordert de concentratie 
natuurlijk niet. 

Het positieve gevoel dat E.G.S.-2 dit seizoen beter voor de dag gaat 
komen heeft op deze middag nog meer vaste grond gekregen, mits. 
,mits we met een compleet team kunnen aantreden. 

R.van den Bosch - M.Langeveld ½ -½ 
G.den Otter  - (geen tegenstander) 1 - 0 
P.van den Berg - J.Hermans  ½ - ½ 
L.Doomernik - C. van Berkel 0 - 1 
T.Krugers  - P.Venbrux  ½ - ½ 
F.Leijtens  - R.Hermanussen 0 - 1 
A.Backx  - J.Mundi  1 - 0 
G. van Gils  - V.Zonnenberg 0 - 1 



E.G.S. 2 - Kentering 2: 2½ - 5½ 

Met een compleet (! ) maar enigszins verzwakt team trok E.G.S.-2 op 
23 november ten strijde tegen onze schaakbroeders uit Rosmalen. De 
dappere Johan Zijlstra ( 8e bord) zorgde ervoor dat we ondanks som-
bere vooruitzichten toch met 8 personen konden aantreden. Zijn 
eveneens jeugdige opponente  de jongste telg uit de bekende 
Muhren-familie was echter duidelijk te sterk voor hem.  

Beter verging het René ( 1e 
bord), die als enigste E.G.S-er 
het volle punt binnenhaalde. 
Paul, Arnold en Ton K. kwa-
men remises overeen. Louis gaf 
tijdens een goede partij ineens 
een toren weg waardoor spoe-
dig bleek dat verder spelen 
geen zin meer had. Frans en 
Gerald vochten als leeuwen 
voor een goed resultaat maar de 
ervaring van hun tegenstanders 
was te groot. 
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Analyserend blijkt dat we aan 
de 1e vijf borden gelijke tred 
hielden met de mensen uit 
Rosmalen, maar dat de " ach-
terste " borden nog wat meer 
inventiviteit moeten opdoen.  

Misschien nemen we te ge-
makkelijk een remiseaanbod 
aan. Zeker is dat E.G.S.-2 ver-
sterking nodig heeft. Dat kan, als iedereen  die zich voor de 
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N.B.S.B.-competitie heeft opgegeven ook van de partij is. Dit geldt 
vooral voor het eerste team, want afzeggingen daar hebben hun te-
rugslag op het tweede team. Dat moet dan sterkere spelers uitlenen 
en zelf maar zien dat het een volwaardig 8-tal uit de hoed tovert. 

Tot slot nog een positief feit: Het tweede team heeft uit 2 wedstrijden 
nu al meer bordpunten vergaard dan in het hele seizoen 2001 - 2002. 

Nu nog de wedstrijdpunten! En dat kan want vorig seizoen hadden 
we er niet een. 

René v.d.Bosch - H.Kranenborg   1 - 0 
Paul v.d.Berg - R.Prins  ½ -½ 
Arnold Backx - J.v.Herk  ½ - ½ 
Louis Doomernik - W.v.Eijk  0 - 1 
Ton Krugers - P.Willemen  ½ - ½ 
Frans Leijtens - H.Fagel  0 - 1 
Gerald v.Gils - J.Knuvers  0 - 1 
Johan Zijlstra - Y.Muhren  0 - 1 

T.K. 
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Stand in de NBSB-competitie 

2e klasse C 
  Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Eindhoven 4 4 12½   . . . . . 4½ 8 
2. Mierlo 4 10 .   . . . 5½ . 4½ 
3. WLC 2 4 9½ . .   4½ . . 5 . 
4. Aalst/Waalre 2 8 . . 3½   4½ . . . 
5. E.V.S. 1 7½ . . . 3½   4 . . 
6. Kasteel 1 6½ . 2½ . . 4   . . 
7. EGS 0 6½ 3½ . 3 . . .   . 
8. Kemppion 2 0 3½ 0 3½ . . . . .   
 

3e klasse D 
  Mp Bp 1 2 3 4 5 6 
1. Kentering 2 4 10   . . . 5½ 4½ 
2. Vianen/DVP 3 2 6½ .   2 . 4½ . 
3. Gr.Ravenstein 2 6 . 6   . . . 
4. HMC 6 2 6 . . .   . 6 
5. EGS 2 0 6 2½ 3½ . .   . 
6. Rochade 3 0 5½ 3½ . . 2 .   
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Snelschaaktitel EGS 

vijfde ronde 2001/2002 

Graafmans kampioen 
In de vijfde ronde van de open  snelschaakcompetitie van EGS is 
Pascal Graafmans overtuigend clubkampioen van EGS geworden. 
Met zeven punten voorsprong op Henk Renders, is niet echt sprake 
geweest van een spannende titelstrijd.   

Kokotovic schrijft geschiedenis 
In de laatste ronde wist Vida Kokotovic nog geschiedenis te schrij-
ven door als eerste vrouw in de vijfenzestigjarige geschiedenis van 
EGS een podiumplaats te bemachtigen. Alex van Lanen zag het ere-
metaal na een sterk seizoen aan zijn neus voorbijgaan. 

Van den Bosch terug 
René van den Bosch kreeg na een afwezigheid van vijf jaar weer 
aansluiting bij de top. Tsjeng Hoeben lijkt volgend seizoen met Henk 
van Griethuijsen kandidaat voor de snelschaaktitel. Bob Bishoen, de 
revelatie in de buitencompetitie in het seizoen 2001/2002, kon de 
sprong naar de snelschaaktop niet maken. Voor Bishoen bestaat be-
langstelling van Philidor Leiden, een landelijke topclub. 

De andere plaatsen in het eerste deel van de ranglijst van het eind-
klassement werden bezet door gevestigde waarden als Backx, Cou-
wenberg, Joosten, Langenberg en Touw. Jaap Touw wist nog vijf 
plaatsen te stijgen in de laatste ronde. 
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Stand 
 1. Pascal Graafmans  21,5 

 2. Henk Renders  15,5 

 3. Vida Kokotovic  13,5 

 4. Alex van Lanen  12,5 

 5. René van den Bosch 10,5 

 6. Sjeng Hoeben  9,5 

 7. Bob Bishoen  9 

 8. Arnold Backx  7,5 
Pieter Couwenberg  7,5 

10. Henk van Griethuijsen 6 
Leo Joosten   6 
Jaap Touw     6 

13. Jan Langenberg  5 

14. Peter v. d. Drift  4 

15. Ton Krugers  3 
Louis Doomernik  3 
Joost Schreurs  3 

18. Gerald van Gils  2 

19. Gerard den Otter  1 

20. Frans Leijtens  0 
Ton Pastor   0 
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Meeneemavond succes 

EGS organiseert jaarlijks een meeneemavond. Op deze avond wordt 
in ploegen van twee schakers gespeeld. Een EGS-lid neemt dan een 
gastspeler mee. Op de meeneemavond speelden twaalf koppels om 
de titel.  

Pascal Jansen en Gert Stolk verdedigen hun titel in een veld waarin 
o.a. oud-schaakkampioen van Tilburg, Jos Graafmans aan de start 
verscheen. 

In een bloedstollende halve finale werden de titelverdedigers Pascal 
Jansen en Gert Stolk uitgeschakeld door Piet Manders en Henk Ren-
ders.. De duo's speelden vijf keer tegen elkaar voordat de finalisten 
bekend waren. 

 In de finale traden Renders en Manders aan tegen Langenberg en 
Ansems. Na 1-1 werd besloten om de titel te delen. 

Stand  
1. Piet M/Henk R en Jan L/Peter A  

3. Pascal J/Gert 

4. Jos G./John 

5. Eric H/jan de B 

6. Ton P/Paul v.d. B 

7. Vida/Nienaat 

8. Joost S./Marloi 

9. Johan/Frank 

10. Alex/Hans 
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11. Leo/Jurat 

12. Frans L./Wim 

 
 
 
 
 
 
 

Poppelse ontboezeming 
 

weinig vrije tijd ten spijt, 
raak, met smaak en vaak met vlijt 

- alsmun hart behoirlijk lijdt 
aan de schaakbekoirlijkheid - 
daar mun ei te Goirle kwijt. 
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DE JONGSTE EN DE OUDSTE GROOTMEES-
TER 

In 1914 schonk de Russische tsaar Nicolaas II de grootmeestertitel 
aan de beste vijf spelers van het grote toernooi in St. Petersburg: Las-
ker, Aljechin, Capablanca, Tarrasch en Marshall. Pas in 1950 nam de 
FIDE dat idee over door 27 schakers de eerste officiële grootmeester-
titels te verlenen. Er werden normen vastgelegd, en jaarlijks kwamen 
er twee of drie nieuwe grootmeesters bij. De laatste twintig jaar is het 
wel heel hard gegaan: nu zijn er achthonderd. In iedere schaakpubli-
catie kom ik grootmeesters tegen van wie ik nog nooit gehoord had. 
Inflatie, propaganda, maar ook de stijging van het spelpeil hebben 
hun werk gedaan.  
Onlangs werd de 12-jarige Oekraïner Sergey Karjakin de jongste 
grootmeester aller tijden. Hij is een opvolger van Bobby Fischer die 
in 1958 als 15½-jarige grootmeester werd - en die meer dan dertig 
jaar recordhouder bleef. Hij werd in 1991 opgevolgd door Judit Pol-
gar (15), en daarna door Leko (14); Bacrot (14); Ponomariov (14); 
Bu Xiangzhi (13), en nu dus door Karjakin die met zijn 12 jaar en 7 
maanden ook een recordsprong omlaag maakte van één jaar en 3 
maanden. Judit Polgar is ondertussen niet eens meer de jongste 
vrouw die mannen-grootmeester werd; dat is sinds kort Humpy Ko-
neru uit India, die 15 jaar en één maand was toen zij dat presteerde.  
Je zou lacherig kunnen doen over al die titels, maar het niveau van 
het schaken stijgt natuurlijk even hard als dat van meetbare sporten. 
Larsen heeft eens gezegd dat Aljechin, mèt de kracht van zijn grote 
tijd, na de oorlog nooit bij de top-10 zou hebben gehoord. En het is 
blasfemie - maar hoe zou Lasker, met zijn kracht en kennis van 1914, 
het doen tegen Karjakin? Er moeten nu honderden spelers even sterk 
zijn als die 5 van 1914.  
Wat is eigenlijk de hoogste leeftijd waarop iemand grootmeester 
werd? De 85-jarige Jacques Mieses hoorde in 1950 bij die eerste 27 - 
maar hij was een soort emeritus-grootmeester, benoemd wegens oude 
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verdiensten. Ook later zijn er nog veel oude honoraire grootmeesters 
benoemd, zoals de Mexicaan Torre die in 1977 de titel kreeg op 
grond van een in 1925 afgebroken carrière.  
Misschien is het echte ouderdoms-record in bezit van de Let Janis 
Klovans. In 1997 werd hij op 62-jarige leeftijd veteranen-
wereldkampioen (hij werd het wéér in 1999 en 2001) en daarmee 
automatisch grootmeester. Hij was toen al meer dan veertig jaar een 
sterk meester, en vooral bekend als tegenstander van Tal in diens 
Letse beginjaren. Klovans zou zeker veel eerder grootmeester ge-
worden zijn als hij in zijn sterkste jaren toernooien in het buitenland 
had kunnen spelen, maar subtopspelers als hij werden in de Sovjet 
tijd niet uitgezonden.  
Klovans is zeker een waardig grootmeester, maar toch kleeft aan zijn 
titel het smetje dat ook die toekenning door dat veteranenkampioen-
schap een beetje honorair was. Daarmee is hij overigens in goed ge-
zelschap want ook Fischers titel in 1958 werd automatisch verleend 
(omdat hij zich voor het Kandidatentoernooi had geplaatst) - maar de 
vraag blijft: wat is de hoogste leeftijd waarop iemand langs de gewo-
ne weg grootmeester werd? We zetten in bij de Amerikaan Mednis 
die, toen hem in 1980 de titel werd toegekend, 43 jaar was.  

Baumgartner - Klovans, Bad Wildbad, WK veteranen 1997  
1.Pf3 d5 2.g3 Pf6 3.Lg2 e6 4.O-O Le7 5.d4 O-O 6.c4 dxc4 7.Pe5 Pc6 
8.Lxc6 bxc6 9.Pxc6 De8 10.Pxe7+ Dxe7 11.Dc2 c5 12.Dxc4 cxd4 
13.Dxd4 Td8 14.Dh4 Tb8 15.Pc3 Tb4 16.Dg5 e5 17.e4 h6 18.Dh4 
Td3 19.a3 Tc4 20.h3 Lb7 21.f3 Dc5+ 22.Kh1 
 Het was de beslissende partij in laatste ronde. Met een speculatief 
pionoffer heeft Zwart het initiatief veroverd, en na het zwakke 17.e4 
is zijn voordeel vrijwel beslissend geworden. Nu maakt hij het uit. 
22...Tcxc3 23.bxc3 Txf3 24.Txf3 Lxe4 25.Kg2 Lxf3+ 26.Kxf3 
Dxc3+ 27.Le3 Dxa1 28.Db4 Df1+ en Wit gaf het op. Daarmee was 
Klovans wereldkampioen - èn grootmeester 
© Tim Krabbé, 2002  
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AGENDA 

 10 december 8e ronde binnencompetitie 
 14 december EVS - EGS 1 (Valkenswaard, vertrek Hof van Holland 

12.00 uur) 
HMC 6 - EGS 2 (Den Bosch, vertrek Hof van Holland 
12.15 uur) 

 17 december 2e ronde snelschaken 
 24 december Kerstavond (geen schaken) 
 27 december Schaakcafé 
 31 december Oudejaarsavond (geen schaken) 
 7 januari 9e ronde binnencompetitie 
 14 januari 10e ronde binnencompetitie 
 21 januari 3e ronde bekercompetitie/rapidschaak 
 28 januari 3e ronde snelschaken 
 1 februari EGS 1 – Mierlo 

EGS 2 vrij 
 4 februari thema-avond 
 11 februari 11e ronde binnencompetitie 
 18 februari 12e ronde binnencompetitie 
 22 februari Kemppion 2 - EGS 1 (Eersel, vertrek Hof van Holland 

12.00 uur) 
Groot Ravenstein - EGS 2 (Ravestein, vertrek Hof 
van Holland 12.00 uur) 

 25 februari meeneemavond 
 15 maart EGS 1 – Het Kasteel 

EGS 2 – Oisterwijk 2 
 12 april Aalst-Waalre - EGS 1 (vertrek Hof van Holland 12.00 

uur) 
Rochade 3 - EGS 2 (vertrek Hof van Holland 12.30 
uur) 
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