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Belangrijke adressen en telefoonnummers: 

Jeugdleider: 
Alex van Lanen 
Irenestraat 25 
5051 NC Goirle 
013-5346152 
06-20794245 

Andere jeugdtrainers: 
Pieter Couwenberg 
013-5348378 
 
Erik Hamers 
013-5346625 

Gegevens locatie: 
Jan van Besouwhuis 
Thomas van Diessenstraat 1 
5051 RJ Goirle 
013-5343400 
 

De senioren van EGS zijn op dinsdagavond vanaf 20.00 uur te vinden in: 
Café Hof van Holland 
Tilburgseweg 83 
5051 AB Goirle 
013-5341962 
 

Contributie, penningmeester EGS: 
Arnold Backx 
Kennedylaan 15 
5051 XD Goirle 
013-5343695 
 
Kun je een keer niet of niet op tijd komen, laat dat dan 
tijdig weten!!! 
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Voorwoord 

Welkom terug bij de Eerste Goirlese Schaakclub. Na een hopelijk 
geslaagde vakantie beginnen we vanaf volgende week weer volop 
met het schaakseizoen voor onze jeugdafdeling.  

Om het komende seizoen zo goed mogelijk te laten verlopen hebben 
we voor de jeugdschakers en hun ouders dit boekje samengesteld. 
Hierin kunnen jullie bijna alle informatie vinden over de EGS-jeugd 
in het seizoen 2002/2003. Van een jaarkalender en adressen tot een 
lijstje met alle dingen die we anders gaan doen dan vorig jaar. 

De belangrijkste daarvan is ongetwijfeld de begin- en eindtijd. Die 
wordt gewijzigd, we schaken voortaan tussen 18.45 en 20.15 uur, 
nog steeds in het Jan van Besouwhuis. Over het hoe en waarom lezen 
jullie verderop meer.  

We wensen jullie veel leesplezier in dit informatieboekje, en als er 
nog aanvullende vragen of opmerkingen zijn, kunnen jullie die 
natuurlijk altijd aan ons stellen. 

 

De jeugdleiders van EGS,  

Erik Hamers, Pieter Couwenberg en Alex van Lanen 
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Eerste Goirlese Schaakclub 

Ruim vijfenzestig jaar geleden richtten enkele schaakfanaten in 
Goirle de Eerste Goirlese Schaakclub op. Een optimistische 
gedachte, want tot op de dag van vandaag is er nog geen tweede club 
in Goirle opgericht en is de EGS dus de Enige Goirlese Schaakclub 
gebleven. Maar die enige schaakclub heeft zijn bestaansrecht 
bewezen en heeft inmiddels dus de pensioengerechtigde leeftijd van 
vijfenzestig jaar bereikt.  

EGS heeft ook een jeugdafdeling. Jonge schakers van pakweg acht 
tot achttien kunnen bij EGS kennis maken met de schaaksport. Dat 
doen zij op vrijdagavond in het Jan van Besouwhuis, in hun eigen 
jeugdcompetitie. Daarin wordt gestreden om het 
jeugdkampioenschap van Goirle. Tevens is er de mogelijkheid om 
deel te nemen aan jeugdtoernooien in heel Brabant. 

Ook krijgen de jeugdleden van de Eerste Goirlese Schaakclub lessen 
in de verschillende facetten van het schaken. Dat gebeurt onder 
leiding van gediplomeerde trainers en via het zogenaamde 
Stappensysteem. Deze, door schaakgrootmeester Cor van Wijgerden 
ontwikkelde, manier van lesgeven is gebaseerd op een opleiding in 
vijf stappen. Een nieuw jeugdlid begint in stap 1 met een 
kennismaking met de regels van het spel en een uitleg van de 
tactische basisbeginselen, zoals beheersing van het centrum en 
ontwikkeling van de stukken. 

Na elke stap volgt een examen (en, bij voldoende resultaat, een heus 
diploma) en daarna de overgang naar de volgende stap, die steeds 
pittigere oefenstof bevat. Na afronding van de vijfde en laatste stap 
zijn de jeugdspelers in staat om het de senioren in de competitie knap 
lastig te maken en kunnen zij de overstap maken naar die interne 
competitie, als dat al niet eerder gedaan is. 

Ook voor seniorenleden die zich verder in de schaaksport willen 
bekwamen, bestaat er de mogelijkheid om de stappenopleiding te 



volgen. Door middel van lessen of zelfstudie kan ook een volwassen 
schaker zijn niveau nog flink opkrikken met het stappenplan. 

De contributie van EGS staat in geen verhouding tot de meeste 
andere sporten. Jeugdleden betalen voor een heel seizoen schaaksport 
45 euro. Voor dat geld mogen zij lessen van gediplomeerde trainers 
verwachten, maar ook de daarbij benodigde materialen en deelname 
aan jeugdtoernooien van andere schaakclubs uit Brabant. 

 

Meer informatie is verkrijgbaar bij jeugdleider Alex van Lanen, 
telefoon 013-5346152. 
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Jaarplanning seizoen 2002-2003 

Vrijdag 6-sep-02 Aanvang seizoen 2002 – 2003 
Vrijdag 13-sep-02 Les +competitie 
Vrijdag 20-sep-02 Les +competitie 
Vrijdag 27-sep-02 Les +competitie 
Vrijdag 4-okt-02 Les +competitie 
Zondag  6-okt-02 District Grandprix 1 
Vrijdag 11-okt-02 Les +competitie 
Zondag 13-okt-02 Kwalificatie ronde Noord Brabant district Tilburg; 

Voorronde Persoonlijk Kampioenschap Tilburg D 
(leeftijd tot 12 jaar) 

Vrijdag 18-okt-02 Les+competitie 
Zaterdag 19-okt-02 Individueel kampioenschap 
Vrijdag 25-okt-02 Herfstvakantie 
Zondag 27-okt-02 Finale Persoonlijk Kampioenschap Tilburg 
Vrijdag 1-nov-02 les+competitie 
Vrijdag 8-nov-02 les+competitie 
Zondag 10-nov-02 District Grandprix 2; 

Schoolschaak 
Vrijdag 15-nov-02 les+competitie 
Vrijdag 22-nov-02 les+competitie 
Vrijdag 29-nov-02 les+competitie 
Vrijdag 6-dec-02 Sinterklaas 
Zondag 8-dec-02 District Grandprix 3 
Vrijdag 13-dec-02 les+competitie 
Vrijdag 20-dec-02 les+competitie 
Vrijdag 27-dec-02 Kerstvakantie 
Vrijdag 27-dec-02 Persoonlijk kampioenschap NBSB 
Zaterdag 28-dec-02 Persoonlijk kampioenschap NBSB 
Zondag 29-dec-02 Persoonlijk kampioenschap NBSB 
Maandag 30-dec-02 Persoonlijk kampioenschap NBSB 
Vrijdag 3-jan-03 Kerstvakantie 
Vrijdag 5-jan-03 District Grandprix 4 
Vrijdag 10-jan-03 Les+competitie 
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Vrijdag 17-jan-03 Les+competitie 
Vrijdag 24-jan-03 Les+competitie 
Vrijdag 31-jan-03 Les+competitie 
Vrijdag 7-feb-03 Les+competitie 
Vrijdag 14-feb-03 Les+competitie 
Zondag 16-feb-03 District Grandprix 5 
Vrijdag 21-feb-03 Les+competitie 
Vrijdag 28-feb-03 Les+competitie 
Vrijdag 7-mrt-03 Carnaval 
Vrijdag 14-mrt-03 Les+competitie 
Vrijdag 21-mrt-03 Les+competitie 
zondag 23-mrt-03 District Grandprix 6 
Vrijdag 28-mrt-03 Les+competitie 
Vrijdag 4-apr-03 Les+ competite 
Vrijdag 11-apr-03 Les+competitie 
Vrijdag 18-apr-03 Paasvakantie 
Zaterdag 19-apr-04 Jeugdtoernooi TSV Rochade  Tilburg 
Vrijdag 25-apr-03 Les+competitie 
Vrijdag 2-mei-03 Meivakantie 
Maandag  5-mei-03 Meivakantie 
Vrijdag 9-mei-03 Les+competitie 
Vrijdag 16-mei-03 Les+competitie 
Vrijdag 23-mei-03 Les+competitie 
Vrijdag 30-mei-03 Hemelvaart 
Vrijdag 6-jun-03 Les+competitie 
Vrijdag 13-jun-03 Pinkstervakantie 
Vrijdag 20-jun-03 Les+competitie 
Vrijdag 27-jun-03 Les+competitie 
Vrijdag 4-jul-03 Les+competitie 
Vrijdag 11-jul-03 Start zomervakantie 
Vrijdag 5-sep-03 aanvang seizoen 2003-2004 
 
Toernooien waar we zeker aan mee willen gaan doen, zijn in cursief 
weergegeven. Voor aanvang wordt u hier nog nader over 
geïnformeerd. 

In de met vet aangegeven schoolvakanties is het dus geen schaken. 
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Verder… 

Willen we op de eerste plaats iedereen die eind vorig seizoen examen deed 
en nu zijn diploma heeft gekregen, van harte feliciteren. Het gaat dan om 
Fransien van Dongen, Bart van Kuijk, Maickel Rademakers en Robbert 
Swinkels die zijn geslaagd voor stap 1, Jasper van Dalen Jeroen Hamers en 
Dave van Mook voor stap 2 en Koen Naber en Niek Peters voor stap 3. 

Zullen toernooien ook dit seizoen deel uitmaken van ons programma. We 
spelen in ieder geval mee met een delegatie aan de toernooien die we ook 
vorig jaar met een bezoekje hebben vereerd. Dat zijn het grand prix-toer-
nooi in Waalwijk (vijf zondagen), enkele toernooien om het Brabant Crite-
rium, waaronder zeker die in Oisterwijk en het eigen toernooi in Goirle en 
voor een beperkt aantal spelers de Tilburgse districtskampioenschappen, 
waar deelname aan het Brabants Kampioenschap verdiend kan worden. 

We brengen jullie tijdig op de hoogte over de details rondom deze toer-
nooien. Deelname aan andere dan deze toernooien hangt af van de interesse 
die daarvoor is van jullie. 

Ook een woordje voor speciaal voor de ouders. We willen twee dingen bij 
jullie onder de aandacht brengen: 

Ten eerste hebben we nooit te veel begeleiders van de schaakjeugd. Een 
vader, moeder, opa, oma of oudere broer of zus die daar zin in heeft, zien 
wij graag op vrijdagavond. Daarvoor is kennis van het schaakspel niet ver-
eist; eerder enthousiasme. 

Op de tweede plaats willen we jullie medewerking vragen om de schaak-
avonden goed en rustig te laten verlopen. Omdat we de avonden voortaan 
afsluiten met de competitiewedstrijden kan het zijn dat uw zoon of dochter 
al klaar is en naar huis kan en wil, op een moment dat andere schakers nog 
bezig zijn met hun partij. We willen u dan ook vragen om buiten de speel-
zaal op uw kind te wachten, zodat iedereen in (relatieve) rust zijn of haar 
partij af kan werken. 

Tenslotte willen we jullie allemaal een heel fijn seizoen toewensen met veel 
schaakplezier! 
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Wat is er dit seizoen anders? 

Behalve het feit dat we allemaal een jaartje ouder en (de meesten) 
ook wijzer zijn geworden, gaan we een aantal zaken het komende 
seizoen ook anders aanpakken. Bij deze introduceren we de 
belangrijkste wijzigingen alvast: 

• We gaan komend seizoen weer een officiële competitie spelen 
om het Goirles jeugdkampioenschap. Tot een jaar of vijf geleden 
is dit altijd gedaan bij EGS en de Goirlese kampioen wist vaak 
hoge ogen te gooien op toernooien door heel Brabant. Omdat de 
interesse voor het schaken in Goirle weer is toegenomen, is de 
groep weer groot genoeg om een kampioenschap te organiseren, 
denken wij. 

• We spelen in een Zwitsers systeem, om de competitie voor 
iedereen leuk te houden, ook voor de iets mindere spelers. Dit 
systeem houdt in dat spelers op basis van de ranglijst aan elkaar 
worden gekoppeld. Je speelt dus in principe tegen schakers die 
ongeveer van hetzelfde niveau zijn. 

• Om dit systeem goed te runnen is het belangrijk voor ons om te 
weten wie er wel en niet komen. Daar kunnen we dan rekening 
mee houden. Het is dus nog belangrijker dan vorig jaar dat je je 
uiterlijk een uur voor de wedstrijd (maar liefst nog eerder) 
afmeld. Niet komen betekent wedstrijd verloren en een rotavond 
voor je tegenstander. 

• Om naast de competitie ook de jongens en meiden nog het een en 
ander mee te kunnen geven uit de stappenmethode, hebben we de 
tijd iets aan moeten passen. We beginnen voortaan een kwartier 
eerder, om 18.45 uur. We gaan ook uiterlijk een kwartier langer 
door, dat betekent dus tot 20.15 uur. 

• Uiterlijk, want we beginnen met lessen, daarna spelen we een 
competitiewedstrijd. Daar is een half uur voor gepland, de 
ervaring leert dat het zelden ook zo lang duurt bij de jeugd. Wie 
klaar is kan nog een potje spelen, maar mag ook naar huis. 



• Omdat de groep groter is dan vorig seizoen, zitten we 
waarschijnlijk ook op een andere plek in het Jan van Besouwhuis. 
Daar is op het moment dat we deze tekst samenstellen echter nog 
geen duidelijkheid over. We houden jullie op de hoogte. 

• Verder is ook dit informatieboekje nieuw, maar dat hadden jullie 
vast al begrepen. 
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