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

Contributie 
Senioren: € 59,50 per jaar 
Junioren: € 30,00 per jaar 

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

Een nieuw jaar en weer een volle schaakmeester. Met uitslagen uit de 
NBSB competitie van december en februari, de jeugdcompetitie en 
het snelschaken. 

Ook kun je nog eens doornemen wat er tijdens de algemene leden-
vergadering is besproken. 

Kijk hieronder voor een volledig overzicht van de inhoud van deze 
schaakmeester. 

Veel leesplezier. 
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Notulen 

Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de E.G.S. 
welke is gehouden op 27 Augustus 2002. 

Aanwezig: Pieter, Arnold, Ton P., Ton K., Bart, Louis, Alex, Paul, 
Jaap, Erik, Henk v. G., Leo, Rene, Frans, Gerard. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

1a Notulen vorige vergadering. 
Geen respons. De notulen van de vorige vergadering worden derhal-
ve goedgekeurd. 

1b Mededelingen en ingekomen stukken. 
• N.B.S.B. bestaat 100 jaar. De voorzitter (Hr. v. Dongen) is afge-

treden. 
• Ledental van E.G.S. vooral bij de jeugd toegenomen. 
• Kampioenen afgelopen seizoen: Binnencompetitie : Pascal. Snel-

schaken : Pascal. Beker : Sjeng. 
• In de externe competitie werd een goede prestatie geleverd door 

het 1e team. 
• Verdere activiteiten: Schaakcafe was geslaagd. Meeneemavond 

had een goede opkomst. Terwijl de opkomst bij de simultaan juist 
wat tegenviel. 
De wedstrijd tegen “de wilde dame” was georganiseerd om de ban-
den aan te halen en zomogelijk (in de toekomst) nieuwe leden te 
winnen. 

Een uitvoeriger verslag van het afgelopen jaar zal door Pieter in de 
Schaakmeester worden gepubliceerd. 

2 Financiën en begroting. 
 

• Verslag kascontrole commissie. 
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Alles in orde bevonden. Dus wordt de penningmeester decharge ver-
leent. 

• Jaarrekening. 
De jaarrekening wordt goedgekeurd. 

• Begroting. 
De begroting wordt goedgekeurd. 

• Contributie. 
De nieuwe contributie wordt vastgesteld op €. 59,50 resp. €. 30,00 

• Benoeming nieuwe kascommissie. 
De nieuwe kascommissie bestaat uit Jaap (voorzitter) en Erik. 

3 Competitie en jaarplanning 
• Binnencompetitie: 

Eindelijk is er een opvolger gevonden voor Henk v.G. als interne 
competitieleider. Henk wordt door de voorzitter en alle andere aan-
wezigen hartelijk bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren. 

Zijn taak wordt overgenomen door Frans. Afmelden per e-mail tot 
uiterlijk zondagavond en telefonisch tot maandagavond. Tel. Frans : 
5439204 

De 1e bekerwedstrijd telt mee voor de interne competitie. De rest van 
de bekerwedstrijdavonden worden gecombineerd met rapidschaak 
(en tellen dus niet mee voor de interne competitie). Jaap is wedstrijd-
leider van het rapidschaak. 

De activiteiten van 29 Oktober en 5 November moeten worden om-
gedraaid. 

Verder zal Pascal het rooster nog aanpassen (rekening houdend met 
de data van de beide regiocompetities en het feit dat de interne com-
petitie niet te vaak mag worden onderbroken door andere 
(schaak)activiteiten. 
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• Buitencompetitie: 
Er zullen 2 teams deelnemen aan de buitencompetitie. 

• Bekercompetitie: 
Zie opmerkingen bij Binnencompetitie. 

• Regiocompetitie clubs: 
Voorstel: we doen mee, maar we weten (nog) niet met hoeveel men-
sen we zullen komen. 

• Regiocompetitie Chaam/Rijen 
Voorlopig wordt deze competitie dus maar met 3 teams (van 4 men-
sen) gespeeld. Ton K. is de leider van ons team. 

• Snelschaken: 
Henk R. is competitieleider  

4 Jeugdschaken. 
Momenteel zijn er 20 jeugdleden. Zij krijgen les in 4 groepen. 

Lessen worden gegeven door Erik, Ton K, Alex en Pieter (reserve 
Pascal). 

5 Publiciteit en werving. 
Alle mensen die hieraan afgelopen jaar hebben bijgedragen worden 
hartelijk bedankt. 

6 Openluchttoernooi 
Dit toernooi is in het E.G.S.-jubileumjaar gehouden en daarna niet 
meer. 

Keuze: stoppen of doorgaan. 

Eventuele gegadigden voor de organisatie worden verzocht zich te 
melden bij het bestuur. 

Eventuele mogelijkheden voor de organisatie is het samen te laten 
vallen met Lentement of Goirle Wereldwijd. Het alleen vanuit de 
club organiseren is vrij kostbaar. 
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7 Rondvraag. 
• Ton K.: Nog niet alle boeken zijn terug in de bieb. 

Graag een nieuwe (actuele) ledenlijst. (te verzorgen door Pascal). 

Er staan nog bekers op de kast. Is het mogelijk die in de toekomst 
opnieuw te gebruiken ? 

• Louis: Betr. Paul de Veer beker. Voorstel van Louis is om een 
nieuwe wisselprijs aan te schaffen. 

• Erik: Voorstel om E.G.S. op Goirle Wereldwijd aanwezig te laten 
zijn. (eventueel d.m.v. openluchttoernooi/simultaan). 

• Henk v.G.: Wenst Frans veel succes als de nieuwe wedstrijdlei-
der binnencompetitie. 
Henk zal het PC programma (Keizersysteem) aan Frans overdragen 
(met de nodige uitleg). 

• Frans: Benadrukt nogmaals dat afmelden via e-mail mogelijk is 
t/m zondagavond en telefonisch op maandagavond. 

 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 



Grensgeval 2 

.     E.G.S.:   de nieuwe club 
    vorig jaar:  meteen de cup 
   dan dit jaar:  meteen dus klop 
  deerste ronde: kost m’n kop 
 zelfslechter:  er in liet luizen 
scherprechter: beul van griethuijzen 
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Partij uit de NBSB competitie 

Graafmans,P (1981) - Anema,W (1715) 

2e bord 2e klasse, 02-11-2002 

1. b4 e6 2.Lb2 f5 3.e4 Pf6 4.e5 Pd5 5.a3 b6 6.c4 Pe7 7.d4 Lb7 
8. Pc3 Pg6 9.Pf3 a5 10.b5 Ph4 
11. d5 [11.Pxh4 Dxh4 12.g3 Dd8 13.d5 Lc5 14.Lg2 0-0 15.Pa4] 

11. ..Lc5 12.g3 [12.Pa4 Pxf3+ 13.Dxf3 Le7] 

12. ..Pxf3+ 13.Dxf3 0-0 
14. Td1 [14.Pa4] 

14. ..d6 
15. Pe2 [15.Pa4] 

15. ..Pd7 16.exd6 cxd6 17.Lg2 e5 18.0-0 Lc8 19.Dc3 Pf6 20.h3 Ta7 
21. Kh2 Taf7 22.f4 e4 23.Pd4 Lxd4 24.Dxd4 Pd7 25.Lc1 Pc5 
26. Le3 Tc7 27.Tb1 Ld7 28.Tfd1 De7 29.Lf1 Tfc8 30.Le2 Te8 
31. Te1 Tec8 32.Tg1 Kf7 33.g4 fxg4 34.Lxg4 Lxg4 35.Txg4 g6 
36. f5 Tg8 
37. fxg6+ [37.Tf1 Ke8 38.f6 Df7 39.Txe4+ Kd8 40.Tg4] 

37. ..Txg6 38.Tf1+ Ke8 39.Dh8+ Kd7 40.Tgf4 De5 41.Dxe5 dxe5 
42. Tf7+ Kd6 43.T1f6+ Txf6 44.Txf6+ Ke7 
45. Txb6 [45.d6+ Kxf6 46.dxc7] 

45. ..Kf7 46.d6 Tb7 47.Lxc5 

1 - 0 
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EGS hervindt weg 

Vanuit underdogpositie 
Van het duel tussen EVS  uit Valkenswaard en EGS werd één wed-
strijd vooruit gespeeld. Henk van Griethuijsen nam het op tegen Pe-
ter Rietstra. In een wedstrijd met wisselende kansen trok Rietstra 
(rating 1907) aan het langste eind. Het gevolg was dat het team van 
EGS een startpositie had die in voetbaltermen te vergelijken is met 
het met tien spelers aan de aftrap verschijnen. I.t.t. met het voetbal 
waarbij de tegenstander verkrampt omdat deze moet winnen, gaat bij 
het schaken de tegenstander losjes remises aanbieden. 

Sterke moraal 
Toch toog de mentaal sterke ploeg  zelfbewust naar Valkenswaard. 
Aanvallen was het devies want er moest een achterstand weggewerkt 
worden. Henk Renders aan bord zeven gaf het voorbeeld door ver-
woed op de gelijkmaker te gaan jagen. Na een sterke opening ging 
hij echter ten onder in een complex middenspel: 2-0. 

Langenberg opent score 
Aan het eerste bord speelde Jan Langenberg een partij die achteragf 
geheel volgens de theorie verliep. Zijn tegenstander Van Osch (rating 
2071) wist dit --spelers met een rating boven de 2000 behoren tot de 
zware jongens-- maar kon dit niet uitbuiten: 2,5 - 0,5. De gehate nul 
was van het scorebord. Alex van Lanen kreeg op het achtste bord 
vanaf het begin geen poot aan de grond en moest 3,5 - 0,5 laten aan-
tekenen. De strijd leek gestreden maar EGS bleef kalm en sloeg re-
miseaanbiedingen af. 

Herhaling van zetten 
Pascal Graafmans speelde vanaf de zevende zet een gewonnen partij 
en bracht de achterstand terug tot 3,5 - 1,5. 
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Erik Hamers worstelde zich naar een gewonnen stelling maar moest 
na herhaling van zetten remise accepteren hoewel achteraf na door-
rekening  bleek, dat herhaling van zetten niet nodig was geweest. 
Hier verspeelde EGS de winst. 

Overzier imponeert 
Met een stand van 4-2 en nog twee borden in het spel wist Cas Over-
zier een solide remisestelling naar een avontuurlijk eindspel om te 
buigen en uiteindelijk winst te forceren: 4-3. Overzier haalde hier-
mee zijn eerste punt voor EGS binnen en is op weg een vaste waarde 
in het eerste team van de Goirlenaren te worden. 

Schreurs redt punt 
Joost Schreurs kon de stand nog op gelijke hoogte brengen. Daarvoor 
moest hij eerst de kaap van de race tegen de klok van veertig zetten 
in twee uur ronden. Schreurs slaagt er iedere ronde weer in om zijn 
team tot wanhoop te brengen in zijn strijd tegen de klok Nadat de 
klok een half uur terug gezet was, speelde Joost zijn partij bekwaam 
naar winst uit. 

Handhaven 2de klasse 
Terugkomen van 3,5-1,5 naar 4-4, het lijkt erop dat de technische 
staf van EGS het team tijdig op de rails heeft gekregen om het hand-
haven in de tweede veilig te stellen. 

EGS 2 moet nederlaag incasseren 
Het tweede team van EGS - voor een groot deel uit senioren bestaand 
- moest de strijd aangaan met het zesde team van HMC uit Den 
Bosch. In de speelzaal aangekomen, merkten de EGS-ers dat hun 
tegenstanders spelers waren in de tienerleeftijd. De hoop om met 
routine de punten binnen te halen, verging de Goirlenaren al snel. De 
gemiddelde rating van de Bossenaren bleek zo'n 300 punten hoger te 
liggen dan de Goirlese schakers van EGS 2. Alleen René van den 
Bosch, Ton Krugers en Arnold Backx slaagden erin remise te berei-
ken. Met een nederlaag van 6 1/2 - 1 1/2  moest de terugreis naar 
Goirle aanvaard worden. 
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Jeugdcompetitie 

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  18 

  Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af  
1 Jeroen Hamers 455,00  39 14 11  2  1  0  
2 Koen Naber 435,50  38 15 11  3  1  0  
3 Johan Zijlstra 381,50  37 15 10  1  4  0  
4 Davy v Mook 329,50  36 17 11  1  5  0  
5 Jasper v Dalen 314,50  35 17 11  1  5  0  
6 Patrick Beerens 297,50  34 13  8  1  4  0  
7 Niek Peters 284,50  33 13  8  1  4  0  
8 Robbert Swinkels 252,00  32 15  9  0  6  0  
9 Frank de Jongh 239,00  31  2  1  0  1  0  
10 Job v Zundert 229,50  30 16  8  1  7  0  
11 Maickel Rademakers 194,00  29 12  5  1  6  0  
12 Frank van Son 183,00  28 11  4  2  5  0  
13 Emiel Gijbels 176,50  27 14  4  3  7  0  
14 Jules Janssen 175,50  26  6  0  2  4  0  
15 Fransien v Dongen 166,67  25 15  6  1  7  1  
16 Ronald de Jongh 156,50  24 17  7  1  8  1  
17 Bart v Kuijk 154,50  23 15  7  0  8  0  
18 Rutger Zoontjes 150,17  22 17  6  1  9  1  
19 Bram v.d. Vrande 148,00  21 15  5  1  9  0  
20 Franscois v.d. Vloet 136,33  20 15  5  2  7  1  
21 Youri Marinus 129,00  19 18  4  3 11  0  
22 John Flemington 123,00  18 10  4  1  5  0  
23 Simon v Renswouw 119,00  17 16  3  5  8  0  
24 Aukje Hamers 105,00  16 13  1  4  8  0  
25 Nicole Luiken 104,00  15 15  4  0 11  0  
26 Kevin v Mook 027,00  14  4  1  0  3  0  
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Schaakcuriosa 

Een oplettende bezoeker van ons speellokaal in " Hof van Holland " 
zal ongetwijfeld tijdens de periode toen het schaakcafé werd georga-
niseerd een aantal schaaktijdschriften zomaar op een van de tafels 
hebben zien liggen. Weinig mensen wisten waar ze vandaan kwamen 
en wie ze daar had gedeponeerd. Daar kwam nog bij dat Corry ons 
erop attent maakte dat er een paar plastic zakken naast de kast ston-
den. Ook de zakken bevatten schaaktijdschriften en boeken. Maar we 
denken dat we erachter zijn gekomen. 

De vorige eigenaar was Cas Overzier, die al ruimende dacht dat de 
E.G.S. daar zijn voordeel mede kon doen. 

De aanwinst bestaat uit : 

*  6 gebonden jaargangen van Schakend Nederland ( van 1988 tot en 
met 1994 ) waarvan Sjeng Houben ons liet zien dat hij daar nog aan 
mee had gewerkt. Deel 1990, 5e editie, "spiegelschaak" . 

*  De jaargangen 1995 tot en met 1996 ( tot 7 augustus 1996 ) zijn 
los maar wel compleet. 

*  Het Schaakmagazine aansluitend op Schakend Nederland is aan-
wezig van september 1996 tot en met oktober 2001. 

*  Die Schachwoche 2001 ( editie 1 tot en met 50 ) 

*  New in Chess 2002 ( editie 1 tot en met 8 ) 

*  Schaaknieuws 2001 (editie 1 tot en met 24 ) 

Wie Cas ooit geobserveerd heeft zag een grote en sterke man, maar 
toch lijkt het ons een hele klus om deze grote hoeveelheid papier te 
vervoeren. 

Namens de E.G.S. willen we Cas bedanken voor deze uitbreiding van 
onze bibliotheek. 
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Het lijkt ons dat degene die genoemde bladen ijverig doorwerkt bin-
nenkort de kampioensbeker zal ontvangen. 

Hoe genoemde boeken en tijdschriften in de bibliotheek worden ge-
nummerd hoort U binnenkort. 

Een minder vrolijk bericht bereikte ons ook. 

Kort voor Kerstmis 2002 hoorden we dat ons oud lid Eli Schellekens 
( 57 ) is overleden. Hij was enige jaren een trouw lid, die ook deel 
uitmaakte van de seniorengroep op woensdagochtend. 

Hij was geen groot schaker maar had er wel plezier in. Verschillende 
leden hebben met en tegen hem gespeeld. Met trots heeft hij zijn di-
ploma van stap-1 gehaald. 

Ter afsluiting een curieus bericht: 

Bij het ter perse gaan van deze schaakmeester staat zowel Erik Ha-
mers (bij de senioren)als zijn talentvolle zoon Jeroen ( in de jeugdaf-
deling) bovenaan de ranglijst. 

En dan te weten dat er nog een Aukje Hamers is die erg serieus met 
de schaakbeginselen bezig is. 
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EGS BUIGT DIEP 

Bishoen en Pardoel node gemist 
EGS speelde op zaterdag 1 februari de vierde ronde in de tweede 
klasse van de NBSB tegen S.C Mierlo. EGS stond op de voorlaatste 
plaats wat degradatie inhoud op het einde van het seizoen. Ook deze 
ronde was Fred Pardoel niet beschikbaar terwijl het vertrek van Bob 
Bishoen aan het einde van vorig seizoen fors begint op te breken. De 
creatieve motor achter de eerste borden is hiermee weggevallen. De 
andere vaste waarden die twee seizoenen op rij zorg droegen voor de 
titel, waren van de partij 

Doorstroming jeugd 
Mierlo staat  sinds jaren bekend om zijn sterke jeugdafdeling van ca. 
tachtig leden. Ondanks de verjonging die EGS de laatste jaren door-
gevoerd heeft in het eerste team, waren de opponenten gemiddeld 
tien jaar jonger dan de EGS-spelers. 

Snel op achterstand 
De club uit Mierlo stond tweede en ging vanaf de start direct in het 
offensief. Vooral de eerste en laatste borden van de Goirlenaren 
kwamen zwaar onder druk te staan.  Langenberg en Renders, the 
playing captains van EGS, capituleerde binnen twee uur. 

Schreurs en Van Lanen redden eer 
Joost Schreurs speelde tegen zijn gewoonte een snelle partij en liet 
kort daarna 2-1 aantekenen. Toen Alex van Lanen een remise accep-
teerde, 1,5- 2,5, leek de rust in de aangeslagen Goirlese ploeg enigs-
zins terug te keren. Niet voor lang echter want ook Pieter Couwen-
berg, voor het eerste in het eerste  team dit seizoen, moest zijn ko-
ning neer leggen: 1,5 - 3,5.  
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Zwaar weer 
De resterende drie partijen moesten nog gewonnen worden om de 
winst in Goirle te houden. De donkere wolken boven het dorp die een 
sneeuwstorm aankondigenden vormden een duidelijk omen: er was 
zwaar weer op komst. 

Einde zegereeks Graafmans 
Erik Hamers liet een gewonnen stelling langzaam uit zijn vingers 
glijden. Niet voor het eerste dit seizoen.   De stridj was gestreden 
1.5-4,5. 

Pascal Graafmans verloor daarna zijn partij die lang winstkansen had 
geboden. Het betekende tevens zijn eerste nederlaag sinds twee jaar 
in de buitencompetitie. 

Statistiek 
Cas Overzier probeerde een zwakkere stelling tot remise om te bui-
gen. De nederlaag was alleen nog maar statistisch van belang. EGS 
verloor met 1,5-6,5. Voor een dergelijke nederlaag van de Goirlena-
ren moet in het archief meer dan vijf jaar teruggegaan worden. 

Uitslag 
  

1. Langenberg – Verhees 0-1 
2. Graafmans – Beijk  0-1 
3. Overzier – Blijlevens 0-1 
4. Schreurs – Baas  1-0 
5. Hamers – Verheugen 0-1 
6. Van Lanen – Bruers  ½ - ½ 
7. Couwenberg - De Louw 0-1 
8. Renders – verhees  0-1 
eindstand EGS - Mierlo 1½ - 6½ 
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Snelschaakcompetitie 

Op dinsdag 29 januari werd de derde ronde van de open snelschaak-
competitie gespeeld. 

Leo Ponds debuteert sterk 
In twee poules van acht spelers werd gestreden om de punten. In poule A. 
gaf Pieter Couwenberg knap weerwerk aan Pascal Graafmans.De eerste 
plaats werd met vijf punten door hen gedeeld. Henk van Griethuijsen bleef 
met vier punten in het spoor en blijft favoriet voor de snelschaaktitel 
2002/2003. Leo Ponds debuteerde voortreffelijk: met drie punten en een 
score van 50% toonde hij aan zich in dit gezelschap goed te kunnen hand-
haven. 

Langenberg hoogste score 
Jan Langenberg won met zes punten in poule B. Sjeng Houben, Joost 
Schreurs en Jaap Touw deelden de tweede plaats met vijf punten.  

Uitslagen snelschaken derde ronde 

Poule A 
1. Graafmans/Couwenberg 5 
3. Van Griethuijsen  4 
4. Ponds/Doomernik  3 
6. Leijtens    1 
7. Backx    0 

Poule B 
1. Langenberg   6 
2. Houben/Schreurs/Touw 5 
5. Plasmans    3½ 
6. Joosten    3 
7. Renders    2½ 
8. Krugers    0 
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Ratinglijst NBSB 

Naam Rating Partijen 

A. Backx 1421 10 

P. van den Berg 1473 28 

P. Couwenberg 1688 4 

L. Doomernik 1401 8 

P. Graafmans 1981 7 

E. Hamers 1736 6 

S. Houben 1641 7 

P. Janssen 1477 12 

T. Krugers 1280 12 

A. van Lanen 1507 21 

J. Langenberg 1868 7 

F. Pardoel 1788 7 

H. Renders 1341 7 
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Grensgeval 3   Indervalide aap uit oosten 

aap lacht uit oosten pent een twee drie een verdreven  loper. 
N ijn ver e rens e lechten eb k en lein robleempje pgelost! 
 
Door een letter toe te voegen aan ieder woord ontstaat er ineens: 
In mijn ijver de grens te slechten heb ik een klein probleempje opge-
lost! 
 
U weet in België worden in sommige streken van sommige woorden 
de eerste letter niet uitgesproken. 
 (Overigens in delen van Nederland ook, maar niet zo algemeen. Op 
het Bergen op Zoomse station heb ik het zelf gehoord: 
Graag heen henkeltje Elmond heerste klasse meneer halstublieft.) 
Als het zich niet zou beperkt hebben tot de letter h was onze taal toch 
ietsje moeilijker geworden, meen ik te moeten denken.. 
 
Maar ik heb mij ingespannen en daarom de vet gedrukte zin weer 
kunnen herstellen tot: 
Jaap slacht buit Joosten, opent geen a-twee a-drie; geen overdre-
ven sloper!! 
 
Het bleek de titel boven een schaakverslag, waarin Jaap Touw Leo 
Joosten blijkt te verslaan, maar ik moet u bekennen dat ik niet alles 
heb kunnen ontcijferen. Dat kwam natuurlijk ook, omdat het verslag 
niet erg spannend was, het weidde uit over van alles en nog wat, 
maar hoe de partij gegaan was viel niet te ontcijferen vooral ook om 
dat bij de notatie alle pionzetten zonder letter werden weergegeven 
en nog erger in de verkorte notatie van de andere stukken zonder 
stukaanduiding alleen het doelveld weergegeven was. 
 
Om toch een indruk van het verslag te geven volgt hierna een klein 
deel van een gereconstrueerde fragment: 
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Slopers storen een spion, slopen dom geen paarden , storen geen 
bruine beer, spaarden eer geen trits slokkende zwijnen (beren).  
Geen bruisend voordeel! Niets! Thuis slaat Jaap nooit  zeven 
stukken ivoor voor een toren. Nergens trouwens! 
Er stond immers (weliswaar zonder de leestekens): 
Lopers toren en pion lopen om een aarden toren, een ruïne, eer 
paarden er een rits lokkende wijnen eren. Een ruisend oordeel! 
Iets! Huis laat aap ooit  even tukken voor oor  en oren. Ergens 
rouwens! 
  
Uw Grensgeval, 
(S)jeng 
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Stand NSBS 

 2e Klasse C Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Eindhoven 4 8 21½   . 4½ . 8 . 4½ 4½ 
2. Mierlo 7 20½ .   . 4 4½ . 5½ 6½ 
3. WLC 2 6 17½ 3½ .   4½ . 4½ . 5 
4. Aalst/Waalre 4 16 . 4 3½   4 4½ . . 
5. Kemppion 2 3 12 0 3½ . 4   . 4½ . 
6. E.V.S. 2 15 . . 3½ 3½ .   4 4 
7. Kasteel 1 13½ 3½ 2½ . . 3½ 4   . 
8. EGS 1 12 3½ 1½ 3 . . 4 .   
            
 3e Klasse D Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Kentering 2 6 19   2½ . 6½ 5½ 4½ . . 
2. HMC 6 6 18 5½   . . 6½ 6 . . 
3. Gr.Ravenstein 4 13 . .   6 . 7 . . 
4. Vianen/DVP 3 2 8 1½ . 2   4½ . . . 
5. EGS 2 0 7½ 2½ 1½ . 3½   . . . 
6. Rochade 3 0 6½ 3½ 2 1 . .   . . 
 
 



 22 

AGENDA 

 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 
 4 maart Carnaval 
 11 maart 4e ronde snelschaken 
 15 maart EGS 1 – Het Kasteel 

EGS 2 – Oisterwijk 2 
 18 maart 13e ronde binnencompetitie 

4e ronde bekercompetitie 
 25 maart EGS – Oude Toren 
 1 april Thema-avond 
 8 april 14e ronde binnencompetitie 
 12 april Aalst-Waalre - EGS 1 (vertrek Hof van Holland 12.00 

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

 15 april 5e ronde snelschaken 
 22 april 15e ronde binnencompetitie 
 24 april Oisterwijk – EGS 
 29 april 16e ronde binnencompetitie 
 6 mei 17e ronde binnencompetitie 
 13 mei 6e ronde snelschaken finale 
 20 mei simultaan 
 27 mei 18e ronde binnencompetitie 
 3 juni 19e ronde binnencompetitie 
 10 juni 20e ronde binnencompetitie 
 17 juni 21e ronde binnencompetitie 
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