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Belangrijke adressen en telefoonnummers: 

De jeugdtrainers van EGS: 
 
Ton Krugers (stap 1) 
013-5342008 

Erik Hamers (stap 4 + jeugdleider) 
013-5346625 

Pieter Couwenberg (stap 2) 
013-5348378 

Pascal Graafmans (stap 5) 
013-5341081 

Alex van Lanen (stap 3) 
5346152 

 

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

Contributie, penningmeester EGS: 
Arnold Backx 
Kennedylaan 15 
5051 XD Goirle 
013-5343695 

 

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 
 
 
Kun je een keer niet of niet op tijd komen, laat dat dan 
tijdig weten!!! 



Voorwoord 

Welkom terug bij de Eerste Goirlese Schaakclub. Na een hopelijk 
geslaagde vakantie beginnen we 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 2003/2004. Met belangrijke datums, adressen en een 
lijstje met alle gedragsregels voor onze schaakavond. 

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, Pascal Graafmans, Ton Krugers en 
Alex van Lanen 
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 Tijd en plaats:  

We komen bij elkaar op vrijdagavond in het Jan van Besouwhuis in 
Goirle. Onze clubavond duurt van 18.45 uur tot 20.15 uur.  

 
 Schaaklessen:  

Eerst krijgen leerlingen instructie in de Stappenmethode van 18.45 
tot 19.30 uur. De lessen worden gegeven volgens de succesvolle 
KNSB-methode Brunia/Van Wijgerden. Stap 1 is voor de 
beginners, Stap 5 voor de zeer gevorderden. 

 
 Competitie:  

Van 19.45 tot 20.15 uur wordt er om het Goirlese 
jeugdkampioenschap geschaakt in onze competitie. De eindtijd van 
20.15 uur kan wat eerder zijn als de partij eerder afgelopen is. 

 
 Benodigdheden:  

Oefenboek 
Pennenzak met potlood en gum 
Mapje om losse vellen in te doen 

 

Een vriendje of vriendinnetje kan rustig een keer kijken op onze 
clubavond, want de Eerste Goirlese Schaakclub heeft een 
snuffelperiode tot de herfstvakantie waarin je met alle activiteiten 
kan meedraaien. Daarna kan je beslissen of je daadwerkelijk lid wilt 
worden van de schaakclub. De contributie bedraagt weer € 45,-. 
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Orderegels 

Voor iedereen belangrijk om te weten en in acht te nemen! 
 

• Blijf rustig op de gangen! Er bevindt zich ook de 
muziekschool! Dus niet roepen of rennen en alleen door 
de gangen lopen als het nodig is, niet rondhangen. 
Wachten op je leraar of je ouders doe je in het lokaal. 

• Na de lessen kijk je op het prikbord tegen wie je speelt 
en in welk lokaal. Dan ga je rustig zitten, en neemt de 
schaakspelregels in acht. Deze hangen ook op het 
prikbord. 

• Partij afgelopen? De winnaar geeft de uitslag door aan 
Erik, de verliezer ruimt bord en stukken op en zet ze in 
de kast. 

• Kun je niet komen, meld je dan op tijd af, want het is 
erg vervelend voor je tegenstander als je niet op komt 
dagen. De week van tevoren op de club of telefonisch 
bij Erik Hamers 5346625.  

• Voor alle toernooien waar we met EGS aan meedoen, 
krijg je een brief mee naar huis met antwoordstrookje. 
Lever het strookje svp op tijd in omdat er vaak een 
einddatum aan de inschrijving zit. Als je het strookje 
dan te laat inlevert, kun je niet meer meedoen. 



  Orderegels schaakcompetitie 

• Als alle stukken klaargezet en goed staan geven we 
elkaar een hand om prettige partij te wensen. 

• Tijdens de partij praten we niet over de partij, napraten 
doen we na de partij. We bemoeien ons niet met een 
andere partij. 

• Aanraken is zetten, loslaten is gezet. 

• Als 20.05 uur de partij nog niet is afgelopen, zal er voor 
de laatste 10 minuten een klok bijgezet worden met 
ieder 5 minuten. Dan geldt: met dezelfde hand waar je 
mee zet, moet je ook de klok indrukken. 

• Als je door de vlag gaat, maar je tegenstander kan niet 
meer mat zetten, hij heeft b.v. alleen nog de koning 
over, dan is het toch remise. 

• Als de partij afgelopen is geven we elkaar weer een 
hand om te feliciteren, volgende keer beter te wensen of 
om remise te bekrachtigen. Daarna geef je de uitslag 
door. 

• Stukken opruimen. 
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Belangrijke datums 

Op de volgende vrijdagen is er geen schaken wegens vakantie: 

 
24 oktober 2003 Herfstvakantie  

26 december 2003
2 januari 2004

Kerstvakantie

27 februari 2004 Carnaval
9 april 2004 Pasen

30 april 2004 Koninginnedag
7 mei 2004 Meivakantie

21 mei 2004 Hemelvaart
4 juni 2004 Pinksteren

30 juli 2004 Zomervakantie
 
Jeugdleden van EGS mogen aan twee toernooien gratis deelnemen: 

1) Het district grandprix- en kandidatentoernooi Tilburg/Waalwijk 
staat gepland op de zondagen: 
5 oktober, 9 november, 7 december, 
4 januari, 15 februari, 25 april,  

2) TSV Rochade Jeugdtoernooi op maandag 12 april. 

Schaakcafé Hof van Holland, schaken voor jong en oud valt dit jaar 
op dinsdag 30 december 

Het oergezellige schoolschaaktoernooi staat in de week van 25 
januari gepland. 
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Verdere toernooien in Brabant: 

28 sept zo Open NK rapid voor jeugdteams 
 Mierlo ABCDEF KNSB 

11 okt za Nederlandse Rapid Kampioenschappen 
 Eindhoven ABCDEF NBSB 

12 okt zo Kwalificatiewedstrijden PK 
 District  NBSB 

20 dec za Kersttoernooi Jeugd Eindhoven 
 Eindhoven BC3 ESV 

18 jan zo Snelschaakkampioenschappen Jeugd 
 Waalwijk ABCD NBSB 

1 febr zo Höllekes toernooi 
 Eersel  Kemppion 

29 febr zo HMC jeugdtoernooi 
 Den Bosch BC HMC 

14 mrt zo Staunton Jeugdtoernooi 
 Etten-Leur BC5 Staunton 

20 mei do Tweetallentoernooi 
 Breda  Baronie 
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