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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 Erik Hamers, tel. (013) 5346625 

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 seizoen is begonnen. We hebben al een flinke vergadering 
achter de rug, en nu kan het echte werk beginnen. De notulen van 
deze vergadering houden we nog tegoed. 

Aangezien dit ‘pas’ de tweede Schaakmeester van dit jaar is, zul je 
ook een aantal oude berichten tegenkomen. Hieronder volgt een 
overzicht van de inhoud van deze Schaakmeester. 

Veel leesplezier! 
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“ De kleine regio “ 

Na het echec in Chaam op 24 oktober j.l. was het zaak om tegen onze 
gasten uit Rijen er vol tegenaan te gaan (10-12-02). 

Door afwezigheid van René van den Bosch was het logisch dat Erik 
Hamers de koppositie overnam na zijn formidabele partij in Chaam 
en dat Paul van den Berg het 2e bord voor zijn rekening nam. Gerard 
den Otter speelde aan het 3e bord en zelf kwam ik zodoende aan het 
4e bord. Tekenend was ook nu weer dat we steeds achter de feiten 
aanliepen, d.w.z. we hebben nooit een voorsprong kunnen realiseren. 
Het zal tijd worden dat onze toppers er zich mee gaan bemoeien. 
Bereid U voor: 22 april komt “ En Passant “ naar Goirle met het doel 
de overwinning veilig te stellen. We zullen zien. 

 

2e ronde E.G.S. – Cessa 2 – 2 

 

Eric Hamers  - M.v. Tilburg 1 – 0 
Paul v.d.Berg - J.v.d.Kruis 1 – 0 
Gerard den Otter - A.Soeterboek 0 – 1 
Ton Krugers  - W.v.d.Walle 0 – 1 

 

Voorlopige stand: 

 

En Passant  1 1   0   0 4 – 0 
Caïssa   1 0   1   1 2 – 2 
E.G.S.   2 0   1   1 2 - 6 
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Superteam (H.M.C.–6) -  Droomteam (E.G.S.–2) 
6,5 – 1,5 

  
Op zaterdag 14-12-02 bestond E.G.S.-2 voor het eerst sinds zijn be-
staan uit een, ons inziens, evenwichtig team, daar vandaan de bij-
naam “ Droomteam “.  

Pieter, Jaap, Gerard, Paul, René en Arnold bezetten de eerste 6 bor-
den. De verwachtingen waren terecht hoog gespannen, ook toen in 
Rosmalen ( voor een keer het toevluchtsoord van H.M.C.-6) bleek 
dat we tegen een jeugdteam zouden spelen. De meeste van onze te-
genstanders leken “schoolkinderen in opleiding”. Maar het bleken 
schakers van hoge kwaliteit. Het is maar goed dat we van tevoren 
niet wisten dat hun gemiddelde rating ca. 1700 bedraagt want dat zou 
in psychologische zin niet erg positief hebben gewerkt ( of misschien 
juist wel? ). Pas na afloop kwamen we achter deze waarheid. Toen 
was het leed reeds geschied.  

René vertelde me dat hij mat zou gaan tenzij hij met een herhaling 
van zetten zou verder gaan. De keuze was toen niet moeilijk. 

Arnold stond zwak maar kon plots een pion van tegenstander oppeu-
zelen waardoor deze in de war raakte en spontaan remise aanbood.  

Zelf kwam ik na een spannende partij in een dichtgeschoven stelling 
die volgens mij voor geen van de partijen nog uitzicht bood op een 
overwinning.  

Zodoende kon het “droomteam” geen potten breken. 

Een troost was er: de wedstrijdleider van M.H.C.-6 verwachtte dat 
wij tegen Rochade-3 ( 12 april 2003 ) goede kansen hebben, want zij 
hebben daar al tegen gespeeld. Dus maar blijven hopen en het 
“droomteam” in stand houden. 
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 J.Broekmeulen - R.v.d.Bosch ½ – ½ 

 D.Schenkeveld - P.v.d.Berg  1 – 0 

 D.Schenkeveld - P.Couwenberg 1 – 0 

 J.Plasman  - J.Touw  1 – 0 

 H.Lesterhuis - G.den Otter 1 – 0 

 A.Stobbe  - A.Backx  ½- ½ 

 R.Einarsen  - F.Leijtens  1- 0 

 N.Schenkeveld - T.Krugers  ½-½ 
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Schaakzaken 

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 Ges 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. 

Het lijkt ons dat degene die genoemde bladen ijverig doorwerkt bin-
nenkort de kampioensbeker zal ontvangen. 
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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) boven aan 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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Jeugdcompetitie 

Onze jeugd speelt ook mee in een regionale competitie. Hierbij is een 
onderverdeling naar leeftijd gemaakt. Om de lijst een beetje te be-
perken, worden alleen de leden van EGS in het overzicht getoond. 

Kandidaatjes 
Positie Naam 1 2 3 Totaal 
 Geboren 1995 t/m 1997     
10 Simon van Renswoude 13 13 15 41 
12 Youri Marinus 11 17 10 38 
13 François v.d. Vloet 10 9 19 38 
 Geboren 1994     
14 Rutger Zoontjes 17 13 13 43 
 Geboren 1993     
6 Bart van Kuijk 17 15 17 49 
18 Ronald de Jongh 11 17 9 37 
25 Fransien van Dongen 11 5 10 26 
 Geboren 1992     
3 Robbert Swinkels 24 19 10 53 
7 Job van Zundert 16 15 18 49 
10 Patrick Beerens 10 10 22 42 
15 Frank van Son 10 10 14 34 
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GRAND PRIX 
Positie Naam 1 2 3 Totaal 
 Geboren 1986 t/m 1989     
7 Davy van Mook 13 15 17 45 
 Geboren 1990     
10 Frank de Jongh 9 10 16 35 
 Geboren 1991     
1 Jeroen Hamers 25 21 25 71 
13 Jasper van Dalen 17 5 14 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grensgeval   - 4 -   Haiku 

Wat een Yankee doet 
Als hij een koe ziet, haar groet. 

Dat is Haiku niet. 
 

Wat is Haiku wel? 
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Japanafkomstig dichtspel, 
regels strikt dat wel. 

 
Vijf lettergrepen 

zeven lettergrepen en 
vijf lettergrepen. 

 
Rijmen, dat hoeft niet, 

wel natuurgebonden met 
verrassing of kloe. 

 
Vers het schaakseizoen: 

wou toch zo mijn best nog doen, 
wat gebeurde toen? 

 
Ik, mijn speelstijl trouw 

de zonde eerst, dan berouw; 
en verlies van Touw. 

 
Hoe ga ik kapot? 

Ik speel voordeelloos door tot 
Jaap mij mat tot slot. 

 
Als het echt niet kan, 

toch het onderst uit de kan? 
Onder uit die man! 

 
Yahtzee of Haiku 

Yankee wat dan doen wij nu? 
Iets anders!!     En U?? 



 12 

EGS HANDHAAFT ZICH 

EGS speelde in de voorlaatste ronde van de buitencompetitie in de 
tweede klasse van de NBSB een thuiswedstrijd in Hof van holland 
tegen Het Kasteel uit Grave, Het pas gepromoveerde Goirlese team 
kon zich de vorige ronde in Steensel uit de degradatiezone werken 
hoewel het verschil maar twee bordpunten bedroeg. Het Kasteel 
streed voor zijn laatste kans zich te handhaven in de tweede klasse. 
Alle ingrediënten voor een spannend duel waren derhalve aanwezig.  
Het team van EGS1 dat zijn balans hervonden lijkt te hebben was 
slechts op één plaats gewijzigd. Alex van Lanen was vervangen door 
Henk Renders. 

Renders opent score 
Renders wist al na anderhalf uur het eerste punt binnen te halen en 
daardoor het Goirlese team op het goede spoor te zetten. Pionwinst in 
de opening werd afgewikkeld tot winst. Joost Schreurs komt meestal 
in tijdnood maar dit keer moest hij de koning snel neerleggen: 1 – 1.  

Loper uitgelegd 
Pascal Graafmans, in een strategische opstelling op het derde bord 
terechtgekomen, won soeverein. De Goirlenaren bleven ondanks de 
spanning rustig en zelfverzekerd. Fred Pardoel die een remisestelling 
op het bord had, wist door te drukken en EGS kan zich opmaken 
voor de overwinning. 

Partij van de dag 
Erik Hamers speelde de partij van de middag. Na een kwaliteit voor-
sprong  verkregen te hebben zakte zijn stelling in en in een complex 
middenspel kwam hij zelfs een kwaliteit achter  te staan. In een 
knappe combinatie wist Hamers in het eindspel te winnen: 3 – 1.  
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Bishoen aan eerste bord 
Bob Bishoen, debuterend aan het eerste bord, kwam na een zware 
partij in zijn geheel eigen virtuoze stijl met de schrik vrij: 5-1. De 
overwinning was binnen. 
Cas Overzier weerde zich knap aan het tweede bord. Maar moest in 
het eindspel wederom de eer aan zijn tegenstander laten.  
Jan Langenberg gebruikte in zijn eindspel veel tijd om een promotie-
kans te verzilveren met een centrumpion. Tenslotte kan het aantal 
bordpunten in deze fase van de competitie doorslaggevend zijn in de 
degradatiestrijd. Langenberg bepaalde de stand op 6-2. 

Handhaving tweede klasse 
Toen bekend werd dat Kemppion 2 met 1-7 verloren had, was de 
vreugde in het EGS-kamp groot. Met twee punten voorsprong en 
zeven bordpunten meer, staat handhaving in de tweede klasse wel 
vast. Twee jaar op rij in de tweede klasse spelen van de NBSB is 
voor de Goirlese schaakclub een historische mijlpaal. 
 
 
 
 
 

ROCHADE-3 - E.G.S.-2 (5½-2½) 

Tot zaterdag 12 april verkeerden “we” in de euforische stemming dat 
E.G.S.-2 dit seizoen niet als laatste zou eindigen in de 3e klasse D. 
Immers ondanks alle wedstrijden te hebben verloren stonden we 
voorlaatste door een beter bordsaldo. 

De match tegen Rochade-3 (overwegend een jeugdteam) zouden we 
wel en moesten we winnen. Hoe anders is het gegaan! De jeugdspe-
lers van Rochade hebben niet stilgezeten. En toch hebben we maar 
net de boot gemist. Als Pieter zijn dame niet in had laten staan had 
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hij gewonnen en dan had Arnold kunnen proberen de stand gelijk te 
trekken. Dat ging nu niet meer. 

Vergis je dus nooit meer in jeugdige tegenstanders. Wel een pluim 
verdient ook nu weer Jeroen Hamers die ons team completeerde en 
zijn favoriete tennisles liet lopen voor het schaken. En natuurlijk 
pluimen voor Louis die als enigste het volle punt incasseerde en 
Frans die voor het eerst in de externe competitie scoorde. 

We eindigen dan wel als laatste maar met opgeheven hoofd. 

 

C.v.Gorp  - Paul v.d.Berg   1-0 

? Stertjan  - Pieter Couwenberg  1-0 

J.Obels  - Louis Doomernik  0-1 

T.v.d.Bosch - Arnold Backx   ½-½ 

J.Kennis  - Frans Leijtens   ½-½ 

Th.v.d.Bosch - Ton Krugers   ½-½ 

J.Jansen  - Jeroen Hamers  1-0 

D.v.d.Bosch - Gerald van Gils  1-0  

 

Door omstandigheden speelden we dit seizoen slechts 5 wedstrijden 
maar wel steeds met een volledig team, dat is wel eens anders ge-
weest. Paul, Arnold, Frans en Ton presenteerden zich 5 keer, Pieter, 
Gerald, Louis, Gerard en René 3 keer en Jeroen deed 2 keer mee. 

Vermeldenswaard is nog dat Arnold ( 70%) en Ton (50%)  geen en-
kele partij verloren. 

Met dank voor de trouwe opkomst en de grote inzet, ook van de in-
vallers: Jaap, Gijs en Johan Zijlstra. 

Volgend seizoen willen we als E.G.S.-2 opnieuw deelnemen aan de 
competitie van de N.B.S.B., want ooit zullen we winnen! 
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Snelschaakcompetitie 

Op negen maart werd de vierde ronde van het open snelschaakkam-
pioenschap gespeeld. 
 
In poule A bleven Van Lanen en Renders ongeslagen. In hun onder-
ling duel kwam het tot remise. De derde plaats werd gedeeld door 
Joosten, Molkenboer en Plasmans. Een verdienstelijk resultaat voor 
gastspeler Frits Molkenboer. 
 
In poule B deelden Touw, Hamers en Kokotovic de ereplaatsen. Vida 
Kokotovic speelde vorig seizoen ook al in de top van de ranglijst 
mee in de snelschaakcompetitie. Jaap Touw drukte sinds lang zijn 
neus weer eens aan het venster 
 
In poule C won Henk van Griethuijsen afgetekend. Op afstand deel-
den Couwenberg en Houben de andere podiumplaatsen..  
 
In het algemeen klassement gaat Van Griethuijsen royaal aan de lei-
ding in het veld van twintig deelnemers.  

Uitslag ronde 5 snelschaken 2002/2003 
Poule 1 Poule 2 

Graafmans 7 
Hamers 5 
Houben 5 
Plasmans 4 
Leijtens 3 
Renders 2 
Backx 2 
Loonen 0 

Van Griethuijssen 5 
Schreurs 4 
Kokotovic 3 
Touw 2 
Joosten 1 
Krugers 0 
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Uit de kleine regio 

Om te trachten een smadelijke nederlaag zoals op 24 oktober j.l. in 
Chaam te voorkomen hebben we het onderste uit de kast gehaald 
voor de return in Goirle. En met succes. Jan Langenberg en Joost 
Schreurs namen de plaats in van René en Ton K., terwijl Erik en Paul 
aan de “lagere” borden moesten plaatsnemen. 

Deze sterke opstelling had bijna al voor aanvang van de wedstrijd 
een punt opgeleverd doordat de tweede bordspeler van “En Passant” 
na telefonisch te zijn opgeroepen ca. 25 minuten te laat arriveerde, 
maar hij was er toch. 

De altijd gemotiveerde Paul won overtuigend een eindspel van K+T 
tegen K tot het mat werd. Jan remiseerde tegen de sterke Ernest van 
Moorsel, maar Erik moest in zijn tegenstander zijn meerdere erken-
nen. Joost, had ruim de tijd en nam die ook. Zijn opponent liep zelfs 
zijn achterstand in tijd volledig in, maar verloor tenslotte toch door 
de klok. 

Uitslag dus: E.G.S.-En Passant  2½-1½ 

Dit is onze eerste zege van dit seizoen in de kleine regio. De laatste 
wedstrijd in Rijen tegen “Caïssa” op de vervroegde datum van 27 
mei zal ons geen kampioensbeker opleveren, hoe de uitslag ook mo-
ge zijn. Immers door bordpunten is “En Passant” nu reeds zeker van 
de overwinning. Maar we willen wel met ere tweede worden en 
daarmee ons visitekaartje tonen voor volgend seizoen. 

Uitslagen: Jan L (zw) Ernest v. Moorsel ½-½ 

  Joost (w)  Peter Weevers  1-0 

Eric (zw)  Ad de Bie   0-1 

Paul (w)  Mari Pullens  1-0 
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Voorlopige stand: En Passant 4 3  0  1 6 12-4 

    E.G.S.  3 1  1  1 3 4½-7½ 

    Caïssa  3 0  1  2 1 3½-8½ 

 
 

Meeneemavond groot succes. 

De meeneemavond van 25 februari kan als een succesvolle avond de 
boeken in. 

Met een bezetting van 22 spelers, (het lijkt wel een voetbalmatch), 
kan men van een royale opkomst speken. 

We konden 7 gasten welkom heten, waaronder Jos, de vader van 
Pascal Graafmans die, wat later op de avond bleek, het schaken nog 
niet verleerd heeft. 

Bijzonder was ook de aanwezigheid van  nr. 1 van de jeugd Jeroen, 
de zoon van Erik Hamers. 

Na een kopje koffie werd er een indeling in twee poules gemaakt 
waarna ieder enthousiast zijn partijtjes speelden. 

Uiteindelijk kwamen in poule 1, Jos en Pascal als overwinnaars uit 
de bus met een verliespunt, en  poule 2 werd gewonnen door Henk 
Renders en Joost Schreurs, met ½ verliespunt. 

In de finale partij tussen poule 1 en 2 kwamen Pascal en Jos als win-
naars uit de bus (waar zou Pascal zijn kwaliteiten toch van hebben). 

Na de huldiging met een flesje wijn als trofee was dit toch weer een 
geslaagde avond. 

F.L. 
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Eindstand interne competitie 

Nr Naam Punten Gsp Gw Rm Vl Perc 
1 J. Schreurs 411,50 21 13  7  1 78,6 
2 E. Hamers 340,83 19  9  6  4 63,2 
3 P. Graafmans 327,50 15  9  3  3 70,0 
4 J. Touw 309,67 18 11  3  4 69,4 
5 P. Couwenberg 264,83 18  9  3  6 58,3 
6 S. Houben 264,50 14  6  5  3 60,7 
7 H. van Griethuij-

sen 
243,00 15  8  0  7 53,3 

8 R. vd. Bosch 231,83 14  3 10  1 57,1 
9 B. Plasmans 211,83 19  7  2 10 42,1 
10 P. van den Berg 202,00 19  8  2  9 47,4 
11 A. van Lanen 193,67 16  8  2  6 56,3 
12 T. Krugers 179,00 18  7  2  9 44,4 
13 A. Backx 174,67 17  4  6  7 41,2 
14 T. Pastor 153,50 21  7  2 12 38,1 
15 J. Langenberg 145,67  9  4  2  3 55,6 
16 L. Joosten 143,67 13  6  0  7 46,2 
17 L. Doomernik 124,33 14  5  1  8 39,3 
18 B. Bishoen 111,00  7  3  2  2 57,1 
19 F. Leijtens 87,33 18  3  2 13 22,2 
20 V. Kokotovic 58,67 10  2  0  8 20,0 
21 G. Jansen 50,00  8  1  2  5 25,0 
22 G. den Otter 18,33  2  0  0  2 0,0 
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Eindstand NSBS 

 2e Klasse C Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8   
1. Eindhoven 4 12 37½   4½ 7 5½ 3½ 4½ 8 4½ K 
2. WLC 2 10 33 3½   2½ 4½ 4½ 5 7 6   
3. Mierlo 9 30 1 5½   4 3 6½ 4½ 5½   
4. Aalst/Waalre 8 30 2½ 3½ 4   4½ 5½ 4 6   
5. E.V.S. 8 29 4½ 3½ 5 3½   4 4½ 4   
6. EGS 5 25½ 3½ 3 1½ 2½ 4   5 6   
7. Kemppion 2 3 19½ 0 1 3½ 4 3½ 3   4½ D 
8. Kasteel 1 19½ 3½ 2 2½ 2 4 2 3½   D 
 
 3e Klasse D Mp Bp 1 2 3 4 5 6   
1. HMC 6 10 30½   6 5½ 6½ 6 6½ K
2. Gr.Ravenstein 8 25 2   4½ 6 7 5½   
3. Kentering 2 6 22½ 2½ 3½   6½ 4½ 5½   
4. Vianen/DVP 3 4 15 1½ 2 1½   5½ 4½   
5. Rochade 3 2 14½ 2 1 3½ 2½   5½   
6. EGS 2 0 12½ 1½ 2½ 2½ 3½ 2½     
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